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Dvere # 1 

“Do Poznania počiatku stvorenia a prvá vec, ktorú Boh stvoril” 
Al Mufaddal vyrozprával, “Imámovi Džáfarovi Al Sádiqovi (požehnania a mier  
s ním) som prečítal: 
 
{Riekni: “Cestujte po zemi a všimnite si, ako On započal stvorenie!  Potom 
Boh uskutoční druhé stvorenie, veď Boh je Všemohúci nad každou vecou, 
trestá, koho chce, a zľutuje sa, nad kým chce, a k Nemu budete privedení.} 
(Svätý Korán 29:20-21) 
 
Imám Džáfar Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, ak by ľudia poznali pôvod stvorenia, 
ani len dvaja z nich by sa nerozchádzali v náboženstve!” 
 
Mufaddal povedal, “Môj Pane, nemám poznanie, až na to, čo si ma naučil, preto 
mi to vysvetli.” 
 
Imám Sádiq (pmsn) odpovedal, “Vo verši je to samozrejmé, avšak väčšina ľudí to 
nechápe.  A spomedzi ľudí sú tí, ktorí vravia, že odmeny a tresty sú v tomto 
svete kvôli Allahovmu výroku: 
 
{trestá, koho chce, a zľutuje sa, nad kým chce, a k Nemu budete privedení} 
 
Vieš, že trest a milosť sú pred zhromaždením a pred tým, než sú obrátené 
k Allahovi, a to sa odohráva na tomto svete prostredníctvom inkarnácií  
do ľudských foriem, zvieracích foriem a rôznych foriem a potom sú obrátení  
k Pánovi?” 
 
Mufaddal povedal, “Prehovoril si pravdu, Pane.  Nikdy som tomu nerozumel až 
do tohto dňa.” 
 
Potom sa Imám pozrel na ibn Thobyána a povedal, “Ó, Yúnus!  Čo hovoria ľudia 
Kúfy na počiatok stvorenia?” 
 
Odpovedal, “Vravia, že Boh stvoril Iblísa (Satana) pred Adamom.” 
 
A tak Imám povedal, “Nech Allah chráni pred tým, čo vravia.  Na Boha klamali, 
keď to povedali.  Vskutku Allah, Veľkolepý, stvoril svetlo pred temnotou!  Stvoril 
dobro pred zlom.  Stvoril nebo pred peklom.  Stvoril milosť pred trestom.  Stvoril 
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duchov pred dušami…  Stvoril duše pred telami.  Stvoril telá pred smrťou.  Stvoril 
smrť pred zánikom.  Stvoril zánik pred inkarnáciami.  Stvoril inkarnácie pred 
zmŕtvychvstaním a stvoril zmŕtvychvstanie pred roztrúsením.  Stvoril roztrúsenie 
pred odvetou.  Stvoril odvetu pred ľútosťou.  Stvoril ľútosť pred zhromaždením  
a stvoril zhromaždenie pred tým, než bola Zem a nebo vymenené za inú Zem  
a nebo a Boh, Jediný, Neodolateľný, sa objavil.” 
  
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo je prvá vec, ktorú Allah stvoril?”  Imám Džáfar 
Al Sádiq (pmsn) odpovedal: “Prvá vec, ktorú Allah stvoril, bolo tienisté svetlo.”  
Mufaddal sa opýtal: “A čo z toho stvoril?” 
 
Imám odpovedal, “Stvoril z toho Jeho vôľu a potom ju rozdelil.  Nepočul si snáď 
slová Boha, Vznešeného a Veľkolepého?: 
 
{A či nevidíš, ako Pán tvoj tieň predlžuje?  Keby bol chcel, veru by ho bol 
nehybným učinil; a potom sme mu slnce ustanovili vodcom, a potom ho  
k sebe priťahujeme ľahkým uchopením.} 
 
(Svätý Korán, 25:45-46)  Stvoril ho pred tým než stvoril vodu a zem a trón.”  
Mufaddal sa opýtal, “Na aký obraz ho Allah stvoril?” 
 
Imám Sádiq odpovedal, “Na Jeho obraz.  Potom ho rozdelil na mnohé tiene.   
A tak sa tiene na seba pozreli a videli sa navzájom a uvideli, že boli po tom, čo 
neboli.  A toto sú všetky informácie, ktoré im boli vnuknuté a nebolo im vnuknuté 
nič iné než to z dobra a zla.  Boh ich potom vycvičil.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ako ich Boh vycvičil?” 
 
Imám Sádiq odpovedal, “Velebil sa a oni Ho velebili.  Ďakoval si a oni Mu 
ďakovali.  Verifikoval sa, a tak Ho oni verifikovali.  A ak by toho nebolo, nevedeli 
by, že On je ich Pán, a ako Ho chváliť alebo ďakovať Mu.  Nevedeli by ako 
rozprávať, alebo ako žiť.  Porozumeli reči od Allaha.  Potom Imám Sádiq 
recitoval: 
 
{Obráť tvár svoju k náboženstvu pravému ako haníf podľa sklonu 
prirodzeného pre ľudí, v ktorom Boh ľudí stvoril.  Stvorenie Božie potom 
zmeniť možné nie je – a toto je náboženstvo nemenné, avšak väčšina ľudí 
to nevie.} 
(Svätý Korán, 30:30) 
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Imám Sádiq potom povedal, “A tiene pokračovali v chválení Allaha a zotrvávali 
pod ochranou Boha po 7000 rokov.  A tak Allah tomu poďakoval a z ich chvál 
stvoril siedme nebo.  Z chvál tieňov potom stvoril duchov a urobil ich tieňami.   
A z vlastných chvál stvoril najvyšší závoj.”  Potom Imám Sádiq prečítal: 
 
{A nie je dané smrteľníkovi žiadnemu, aby k nemu Boh prehováral, iba ak 
prostredníctvom zjavenia alebo spoza závoja.} 
(Svätý Korán, 42:51) 
 
Imám Sádiq pokračoval, “Význam ‘spoza závoja’ sú duchovia, ktorí boli stvorení 
z tieňov.  Potom pre nich Allah stvoril siedme nebo zo siedmych nebies.  Potom 
Boh povedal, “Tu je raj ochrany a je to ten najvyšší z rajov.”  Potom stvoril prvého 
Adama a uzavrel s ním a jeho potomkami zmluvu.  Potom Boh povedal, “Kto je 
tvoj Pán?” a oni odpovedali, vraviac: 
 
{“Sláva Ti,” riekli, “my máme vedenie iba o tom, čo si nás Ty naučil”} 
(Svätý Korán, 2:31-32) 
 
“A tak Allah informoval prvý závoj a závoj informoval ich.  Prvý závoj bol ten, 
ktorý mal spomedzi nich najviac informácií a vtedy sa stalo nevyhnutným, aby 
nad nimi bola osoba vykonávajúca dozor, ktorá má funkciu dôkazu (Hudžat).  
Potom im Allah povedal, “Viete, že Ja som váš Pán, Najvyšší?  Aké ľahké je  
pre Mňa stvoriť vám podobných a vy nemôžete stvoriť nič.” 
 
“Odpovedali, ‘Áno, Pane náš!’ a to bola zmluva, ktorú s nimi Boh uzavrel  
a  rovnakým spôsobom stvoril sedem Adamov.” 
 
A pre každého Adama stvoril nebo a nebesá, ako som opísal pred tým a potom 
dal, aby prvý reagoval na zmluvu prvého Adama a potom druhého, jedného  
za druhým.  Potom uprednostnil prvého pred druhým.”  Potom Imám prečítal: 
 
{a na popredných.  Poprední, to sú tí, ktorí (k Bohu) sú priblížení} 
(Svätý Korán, 56:11) 
 
A Boh stvoril druhé svetlo lepším než tretie svetlo a tiene stvoril zo Svojej  vôle  
v to, čo chcel.  Potom ich vycvičil, ako vycvičil prvé.  Potom pre ne stvoril druhé 
nebo a druhé nebesá.  Potom Allah povedal: 
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{“Povedzte mi mená týchto, ak hovoríte pravdu!”  “Sláva Tebe,” riekli, “my 
máme vedenie iba o tom, čo si nás Ty naučil“} 
(Svätý Korán, 2:31-32) 
 
Potom Boh povedal druhému závoju, ‘Povedz im ich mená,’ a tak im ich povedal.   
A tiež im hovoril o tom, z čoho boli stvorení a z čoho boli stvorené nebesá  
a nebo a tiene a duchovia.  A so stvoreniami prvého neba uzavrel zmluvu, že 
budú počúvať prvý závoj a zmluvu so stvoreniami druhého neba, že budú 
počúvať druhý závoj.  Potom Imám Sádiq recitoval: 
 
{A keď sme s vami uzavreli zmluvu a vztýčili nad vami Túr} 
 
(A Imám povedal, že Túr je prvý závoj) 
 
{“Držte sa toho, čo sme vám dali”} 
 
(A Imám povedal, že “To je poznanie svedectva”) 
 
“A tak to, čo bolo od neba po nebo, sa stalo ním a druhý závoj sa stal 
predstaviteľom Allaha, ak Allah povstal do siedmeho neba.  A tiež keď sa Pán 
zniesol do druhého neba alebo do štvrtého neba, bolo to preto, aby ich vycvičil.  
Z toho vyplýva, že závoj sa stal (Hudžat) dôkazom o obyvateľoch siedmeho neba 
a je prvým spomedzi závojov.  A Nebesá sa stali dverami.”  Potom Imám 
recitoval: 
 
{Vchádzajte do domov svojich prednými dverami.} 
(Svätý Korán, 2:189) 
 
“Potom Allah stvoril druhé svetlo tak, ako stvoril prvé svetlo a druhé svetlo je  
z tieňov a duchov a prízrakov, nebies a neba.  A stvoril tretí závoj a jeho hlavu 
rovnako, ako stvoril hlavu druhého závoja a uzavrel s nimi zmluvu.  Potom im 
povedal to, čo povedal obyvateľom druhého neba.  A tretí Adam odpovedal 
rovnako ako druhý Adam, ako som ti povedal, s tieňami a duchmi a inými vecami 
iných kategórií. 
A Allah stvoril štvrté a piate, šieste a siedme svetlá rovnakým spôsobom, ako 
som ti povedal, a posvätné mesiace, počas ktorých nesmie byť nik 
nedostatočný.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Koľko je posvätných mesiacov?” 
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Imám odpovedal, “štyri” a Mufaddal sa opýtal, “Ako sa stali posvätnými?” 
 
Imám odpovedal, “Pretože prvý závoj je bližší k Bohu než druhý závoj a druhý 
závoj je bližší než tretí závoj a tak ďalej až po siedmy závoj.  A takí sú duchovia, 
tiene a prízraky.  Potom Boh stvoril piate svetlo, ako som ti povedal, a tiež šieste 
svetlo.  Piate svetlo stvoril zo Svojho príkazu a šieste zo Svojho chápania.   
 
Potom stvoril siedme svetlo, prikázal mu a zakázal.  Najslabšie z nich je siedme, 
no je najvyššie vo viere a v istote (Jaqín) až na to, že Allah ich stvoril  
v podobnosť prvého z tieňov a duchov a zo závoja urobil Hudžat (dôkaz) o nich  
a všetkých z nich – prví sú Hudžat (Dôkaz) o posledných z nich.  Jeden  
za druhým a každý z nich má za svedka Pána, a Ten im ukázal stvorenie nebies, 
z ktorých všetky sú zo siedmeho svetla.  A Boh učinil každé svetlo lepším než iné 
kvôli tomu, že vzniklo skôr a vytvoril priestor 50 000 rokov.  A tak chvála patrí 
Allahovi, Najväčšiemu zo stvorenia, a On je náš Strážca, Opatrovník, Pán  
a Víťaz.”  
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Dvere # 2 

“O zmysle tieňov, duchov a prízrakov, ako ich Allah vycvičil  
a ako dal, aby Ho spoznali” 

	
Imám Džáfar Al Sádiq povedal, “Potom v každých nebesách Allah stvoril nebo  
a v každom nebi stvoril fontánu pod názvom Salsabíl.”  Potom recitoval: 
 
{z prameňa rajského, ktorý Salsabíl sa nazýva} 
(Svätý Korán, 76:18) 
 
“Existuje sedem nebies a sedem fontán.  Každé z nebies obklopuje svojich 
obyvateľov a stali sa pre ne domovinou.  Allah stvoril ich prácu zo siedmych 
fontán, ktoré sú v nebesách, pretože boli stvorené z vied alebo poznania ich ľudí.  
Potom Allah ponoril tiene a duchov do fontán a pre každého obyvateľa nebies 
stvoril svetlo v príslušnej fontáne a stali sa prízrakmi/dušami v telách.  Nazývali 
sa tiene, pretože boli tieňmi v tieni svetla Allaha a volali sa duchovia, pretože sú 
esenciou Allaha.  A volali sa prízraky/duše, pretože odpočívajú, aby poznali 
Boha.  A nebesá sa nazývali nebesami, pretože Allah ich nazval z ich prác a   
pozdvihol ich. 
 
Potom Boh stvoril pre každé nebo so siedmimi dňami jeden deň.  Potom 
každému nebu uložil istý druh velebenia a uctievania.  A pre každé nebo urobil 
dvere a závojmi učinil Svojich poslov obyvateľom každého neba.  A velebil sa  
a oni Ho velebili.  A glorifikoval sa a oni Ho glorifikovali.  A oslavoval sa a oni Ho 
oslavovali. 
 
Zostal teda tak, ako som vám povedal, vycvičujúc ich, aby o nich mohol vziať 
dôkaz (Hudžat).” 
 
Potom z prízrakov/duší Allah urobil telá zo Svojho svetla a každé svetlo dal 
vysoko na nebesá.  A každý prízrak/duša svetla má telo vytvorené zo svetla.   
A tak, keď každé svetlo vystúpi na nebesá, z tiel nosí ktorékoľvek si vyberie.  A je 
preň vytvorený svetelný závoj.  A keď sa Boh znesie do nebies, nosí závoj 
daného neba a Jeho závoj je zo svetla na rozdiel od prízrakov/duší, ktoré majú 
svetelné telá. 
 
A Svojmu stvoreniu sa ukazuje iba takýmto spôsobom, aby ich vycvičil, a aby 
porozumeli tomu, čo vraví, pretože vec nerozumie inému než tomu, čo je v ich 
obraz a druh.  Potom Imám recitoval: 
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{Toto je vštepovanie charakteru Allaha, a kto vštiepi lepší charakter než 
Allah?} 
(Svätý Korán, 2:138) 
 
“A tak zotrval, ako som ti povedal, vycvičujúc ich, a hovoriac s nimi o tom, ako ich 
stvoril, aký bol ich začiatok a z čoho boli stvorení. Keď sa to všetko dozvedeli, 
prehovoril ku všetkým obyvateľom každého z nebies o tom, ako tvorí temné telá, 
a ako tvorí diablov.” 
 
{Pán tvoj najlepšie pozná tých, ktorí zblúdili z cesty Jeho a pozná najlepšie 
tých, ktorí správnou cestou sú vedení.  Jedzte teda z toho, nad čím bolo 
vyslovené meno Božie, ak veríte v Jeho znamenia!} 
(Svätý Korán, 6:117-118)		
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Dvere # 3 

“Do poznania úloh, kôl a štruktúry tiel v inkarnáciach” 
 
Môj Pán (Imám Sádiq) povedal, “A tak, keď tomu konečne porozumeli, prehovoril 
k obyvateľom každého neba o tom, ako  stvorí temné telá, ako stvorí diablov, ako 
ich zmieša, ako ich zhromaždí a ako stvorí noc ich domovom.” 
 
Potom Imám recitoval: 
 
{On dáva vychádzať rannému zore a ustanovil noc domovom a slnce  
a mesiac pre výpočet.  Hľa, toto je ustanovenie Mocného, Vševediaceho.} 
(Svätý Korán, 6:96) 
 
“To preto, aby ich Allah mohol naučiť, ako bola noc ustanovená domovom a ako 
pre nich stvoril slnko, deň, mesiac a noc.” 
 
“A ako viera je tým, čo je skryté a neviera je tým, čo je zjavné a ako Allah miluje, 
keď je uctievaný v tajnosti a otvorene!  A ako trhajú a zabíjajú, kým na svete 
nezostala jediná vec, o ktorej by im Allah nepovedal a nezoznámil ich s ňou.   
A ako robia chyby, ako sa dostávajú do omylu, ako neposlúchajú a každý, kto  
v niečom neuposlúchne, je vrátený a každý, kto poslúchne, je replikovaný.” 
 
“A ako spôsobuje sedem kôl.” 
 
“A tak ich vycvičil a dal im spoznať bolesť a aké ťažkosti sa im prihodia.  A to 
všetko im ukázal, aby mal voči nim dôkaz (Hudžat).  Potom stvoril 12 kôl a určil 
ich stvorenie, až kým pre nich nestvoril telá z hliny na päť kôl.   
A každé kolo je 50 000 rokov a zostáva sedem kôl.  Z týchto siedmych kôl je kolo 
svetelných tiel.” 
 
“A šesť kôl patrí Jeho nepriateľom, až kým sa nevrátia do stavu, v akom boli 
pôvodne” a potom Imám Sádiq recitoval: 
 
{a ako sme začali už prvým stvorením, tak opakovať to budeme podľa 
sľubu Nami daného.  A My tak učiníme!} 
(Svätý Korán, 21:104) 
 
“Ó, Mufaddal, čo hovoria ľudia Kúfy na časové rozpätie sveta?” 
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Mufaddal odpovedal, “Vravia, že je to sedem tisíc rokov.” 
 
“Nech ich Allah zahanbí!  Kráľovstvo Najvyššieho Boha opisujú svojou 
aroganciou!  Podcenili Jeho schopnosť.  Odsúdiť ich k zániku a na nich padne 
kliatba Boha!  Čo hovoria o posmrtnom živote?” 
 
“Môj Pane, vravia, že je nekonečný, že sa nikdy nekončí.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Sú ignorantmi ohľadom božieho príkazu.  Vskutku Allah 
nestvoril nič bez toho, aby nepoznal začiatok a koniec danej veci.  Ako by  
pred ním mohli byť skryté príkaz posmrtného života, jeho účel a koniec?  On 
pozná najlepšie a chápe najlepšie.  Je väčší, než aby bolo pred Ním čokoľvek 
skryté, či už na Zemi alebo na Nebesách, v Nebi alebo v Pekle, vrátane ich 
začiatku a konca.  A či si nepočul Allahove slová: 
 
{Čo sa týka nešťastníkov, tí do ohňa prídu a v ňom bude pre nich iba 
stonanie a nárek a zostanú tam naveky, kým Nebesá a Zem budú trvať  
a kým Pán tvoj nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, 
čo si praje.} 
(Svätý Korán, 11:106-107) 
 
“Ako môžu poprieť túto schopnosť?  Schopnosť Allaha, Majestátneho,  
sa preukázala vo všetkom, v čom chcel.  Nie sú mu kladené otázky o tom, čo 
koná.  Naopak, to oni budú vypočúvaní.”  
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Dvere # 4 

“Do poznania neposlušnosti stvorenia, dôvodov neposlušnosti  
a ako zabudli na to, čo im bolo pripomenuté” 

 
Imám Sádiq povedal, “Allah vypratal od toho všetkého počas dĺžky 50 000 
rokov.”  Potom Imám Sádiq povedal, “Svoje stvorenie stvoril zo svetla a bolo 
najslabšie v esencii alebo osobnosti. 
 
Potom Boh povedal: 
 
{Dovolili sme vám zostúpiť na Zem, aby vyskúšal, kto z vás bude v 
skutkoch najlepší} 
 
Potom Allah povedal: 
 
{Pre každého z vás, ktorý neuposlúchne, pre toho bude vytvorený nepriateľ 
z jeho neposlušnosti} 
 
A tak sa všetci pozreli jeden na druhého a tomu najslabšiemu z nich v istej viere 
(Jaqín) povedali, ‘Poďme za našim vodcom a počúvnime Ho v Jeho nebesách.  
Nepotrebujeme zostúpiť na Zem.’  Keď to povedali, v skutočnosti nevedeli, že to 
bol voči Bohu prejav neposlušnosti.  Zhromaždili sa pred Ním a Allah bol pre nich 
viditeľný.  Mohli Ho vidieť zrakom očí. 
 
Povedali, ‘Náš Boh a Majster a Pán!  Povedal si nám, že nás usadíš na Zemi,  
a že nás budeš skúšať, a že z našej neposlušnosti vytvoríš nepriateľa.  V Tvojich 
príkazoch je vôľa a tiež v Tvojich skutkoch.  Neposielaj nás na Zem a nechaj nás 
v nebesách, ďakujúc Ti a chváliac Ťa a uctievajúc Ťa. 
 
Allah povedal, “Práve ste Ma neuposlúchli tým, že ste oponovali Môjmu príkazu.  
Nepovedali ste snáď, ‘Ó, Bože, máš viac poznania než my.  My nemáme žiadne 
poznanie.  Podriadili sme sa Tvojmu príkazu a nasledujeme to, čo Ťa teší!’ 
 
“Bol som vďačný za to, čo ste povedali, no oponovali ste Mojim slovám  
a príkazom,” a tak z ich neposlušnosti vytvoril závoj a zahalil sa ním pred nimi.” 
 
A pre každého z nich vytvoril sedem tiel, aby v nich boli zopakovaní, potom budú 
obrátení k inému, než je to.  Tak vedeli, že sa dopustili chyby a sami si ukrivdili  
a stratili to, čo bolo Allahovou zmluvou s nimi.”  Potom Imám Sádiq recitoval: 
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{zabudli časť z toho, čo bolo im pripomenuté, a vyvolali sme medzi nimi 
nepriateľstvo a nenávisť až do Dňa zmŕtvychvstania} 
(Svätý Korán, 5:14) 
 
{Ak by boli učinili to, k čomu sme ich napomínali, bolo by to bývalo pre 
nich najlepšie a účinnejšie na utvrdenie viery ich.  Vtedy by sme im boli 
darovali odmenu nesmiernu a boli by sme ich uviedli na cestu priamu.  Tí, 
ktorí poslúchajú Boha a posla, budú spolu s prorokmi, bezúhonnými, 
mučenníkmi a zbožnými, z ktorých všetkým Boh preukázal milosť.  A ako 
nádherní to budú spoločníci!  Také je dobrodenie od Boha prichádzajúce – 
a Boh úplne postačuje ako Vševediaci!} 
 
(potom Imám Sádiq dodal, “Ten, ktorý pozná to, čo si nerozvinuli v srdciach ako 
reakciu na boží príkaz.”  Imám Sádiq povedal, “Potom Allah veriacich varoval, 
vraviac:) 
 
{Vy, ktorí veríte!  Buďte ostražití!} 
(Svätý Korán, 4:71) 
 
“Znamená to buďte ostražití pred protirečením Bohu.  Allah sa pred nimi zahalil, 
a tak oľutovali to, čo sa stalo.  Medzi nimi a Bohom bol závoj sedem tisíc rokov 
ako prejav ľútosti nad tým, čo povedali.  Ľutovali, že nemohli vidieť Jeho a Jeho 
poznanie.  Stratili možnosť pozerať sa na Neho, ľúbeznosť Jeho reči a zvykli 
rozprávať o sladkosti toho, čo nemá koniec.  Chýbalo im to a ostali zmätení.   
Neboli vedení v ich záležitosti alebo v tom, čo robia.  Ostali vysieť v žiali a ľútosti 
a mier.”  
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Dvere # 5 

“O vyslaní poslov k stvoreniu” 
 
Imám Džáfar Sádiq povedal, “Keď boli v ich záležitosti zmätení a boli plní ľútosti, 
ich Pán sa nad nimi zľutoval.  A tak k nim vyslal poslov a prvý spomedzi poslov, 
ktorí k nim prišiel, bol Mohamed (požehnania a mier s ním a jeho rodinou) – 
hlava prorokov a posledný z poslov počas starého veku a jeho reč bola v tieňoch, 
duchoch, prízraku a prízrakoch.  To preto Imám Ali (požehnania a mier s ním) 
povedal: “S nami sa záležitosť začala a pri nás sa skončí.” 
 
To je tým, že Allahov Prorok a Imám Ali boli stvorení v Jeho obraz, rovnako ako 
boli aj tiene a boli menom nad duchmi a prízrakmi.  Potom k nim prehovoril skrze 
závoj a Allahov Prorok (pmsnajr) bol prvý zo závojov duchov, potom v závoji 
prízrakov, potom v tele, keď pre nich Boh stvoril telá z mäsa a krvi.” 
 
“Mufaddal sa opýtal Imáma Sádiqa, “Čo stvoril Allah z ich neposlušnosti?”  Imám 
Sádiq odpovedal, “Reč, na ktorej je Iblís (Satan).” 
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Dvere # 6 

“Do poznania Iblísa (Satana) a z čoho bol stvorený” 
 
Imám Sádiq povedal, “Allah stvoril prízrak bez tela a stvoril Iblísa (Satana)  
z neposlušnosti veriacich, z ich priestupkov a ich chýb.  Keď ho stvoril, pozrel 
smerom na nebesá nad ním.  Stál tam, Pán bol zahalený a prízraky svetla sa od 
neho odlišovali v telách.  Svietili jasnou žiarou a prekliaty nepoznal počiatok 
stvorenia.  Nevedel ani, z čoho boli stvorení.  Nebol toho svedkom, ako tí pred 
ním.  Nebolo mu o tom povedané nič a nebol vycvičený tak, ako boli vycvičení 
veriaci.” 
 
{Ja neučinil som ich svedkami stvorenia nebies a zeme ani ich vlastného 
stvorenia; a nevzal som si tých, ktorí k bludu navádzajú, za pomocníkov 
Svojich} 
(Svätý Korán, 18:51) 
 
A Iblís a jeho potomkovia videli stvorenie Zemí.  Nie je to pre Mňa brať si za 
stúpencov tých, ktorí zavádzajú.  Vskutku Boh stvoril Iblísa pre každého veľkého 
rebela.” 
 
Potom Imám Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vieš, prečo Iblís neuposlúchol?” 
 
Mufaddal povedal, “Nie, môj Pane.” 
 
Imám povedal, “Iblís a jeho potomkovia sú ignoranti.  Boli stvorení z ignorancie  
a neposlušnosti, a tak nikdy nepočúvajú Boha.  Nepoznajú cestu k vedeniu  
a nasledujú cesty pokušení.  A Allah stvoril veriacich z ducha života, pretože ak 
pochybujú, vrátia sa späť, a ak sa stanú ignorantmi, neprestanú, kým 
nespoznajú.  A ak neuposlúchnu, prosia o odpustenie.  A neposlušnosť 
veriaceho úmyselne netrvá.  Neuposlúchne a je varovaný.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Môj Pane, po akej stránke bol Pán ignorovaný?” 
 
Imám Sádiq (pmsn) povedal, “S ohľadom na rozličné závoje.”  Tieto dvere sú 
zatvorené a mier.  
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Dvere # 7 

“Do poznania démonov, a ako sa stali démonmi” 
 
Imám Sádiq povedal, “Vskutku keď bol Iblís stvorený, pozrel sa na stvorenie 
veriacich.  Nevedel však, že to boli veriaci, a tak ich videl ako stojace telá.  Iblís 
si povedal, ‘Som lepší než oni a tamtí,’ no keď sa vybral v temnom stvorení  
k duchom, duchovia to popreli.  A tak Iblís povedal, ‘Ako je to možné, keď som 
lepší než tamtí ľudia, ktorí boli stvorení telami?  Prúdim v ich telách a oni nemôžu 
prúdiť vo mne.’ 
 
A tak on a jeho potomstvo sa vybrali napred a vstúpili do tiel, ktoré neobsahujú 
prízrak. 
 
A tak Iblís povedal, ‘Sme lepší než tamtí.  Vlastníme ich a oni nevlastnia nás.  
Vstupujeme do ich tiel a oni nevstupujú do našich tiel.’ 
 
‘Ako môžu patriť k svetlu, zatiaľ čo my patríme k temnote?’” 
 
A tak sa Iblís a jeho potomkovia zhodli na nepriateľstve voči veriacim.  V tom 
čase sa nevolal Iblís.  Imám Sádiq povedal, “Nebo bez rozdielu a na veľkosti 
tieňov, duchov a prízraku.  Keď sa Iblís a jeho potomkovia rozhodli  
o nepriateľstve voči veriacim, Allah vyslal Mohameda, mier s ním, k prorokom  
a veriacim ako svetlá.  A ich domovom učinil nebesá sveta a vyčlenil Jeho 
stvorenia, obyvateľov svetských nebies.  A tak ich Boh posilnil s Mohamedom, 
aby ich viedol.  A Allah povedal, “Ó, Mohamed, zostúp dolu k nim a varuj ich pred 
Iblísom a jeho semenom, pretože ukrývajú svoje nepriateľstvo voči veriacim.” 
 
“A veriacim odkazujeme, aby Iblísovi nepovedali o ich stvorení a ani o tom,  
z čoho boli stvorení.  A Allah im nariadil mlčanlivosť a bolo to od toho momentu, 
odkedy vám bola prikázaná mlčanlivosť a je to skúška poslušnosti  
a neposlušnosti.” 
 
Pretože utajenie je náboženstvom mňa a mojich otcov a starých otcov a každý, 
kto nemá utajenie (Taqiyya), nemá vieru.  Boh povedal Veriacim, keď ich vycvičil: 
 
“Stvorím pre vás nepriateľa a on Ma neuposlúchne spolu s jeho semä, a Ja 
ich potrestám na Tomto Svete a v Posmrtnom živote” 
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Čo sa týka sveta, bude to v (Maskh) transformácii/reinkarnácii do formy zvieraťa.  
A v posmrtnom živote to bude v pekelnom ohni!”  Potom Imám recitoval: 
 
{A dáme im okúsiť Trestu Bližšieho okrem Trestu Väčšieho – snáď sa  
z bludu svojho vrátia} 
(Svätý Korán, 32:21) 
 
Boh povedal Veriacim: 
 
“Nie som Nespravodlivý.  Nikomu z Môjho stvorenia nekrivdím.  Netrestám 
nikoho, iba ak na základe ich vlastných hriechov.” 
 
A chcem sa uchopiť ich zmluvy s Allahom a Jeho Prísľubu, podľa ktorých ich On 
stvoril, zabezpečuje im obživu a skrze Jeho moc a autoritu ich vedie k životu a 
spôsobuje ich smrť.  To im dal Boh a na základe tohto prísľubu a zmluvy im Allah 
dal túto schopnosť.”  Potom Imám recitoval: 
 
{A keď sme s vami uzavreli zmluvu a vztýčili nad vami Túr (A Imám povedal, 
že Túr je Prvý Závoj), riekli sme: “Držte sa toho, čo sme vám dali, čo 
najpevnejšie a dobre si zapamätajte, čo obsahuje – snáď budete 
bohabojní.} 
(Svätý Korán, 2:63) 
 
{A hľa, uzavreli sme s Prorokmi zmluvu, s tebou, s Noem, s Abrahámom,  
s Mojžišom, i s Ježišom, synom Márie, a uzavreli sme s nimi zmluvu prísnu, 
a Boh požiada spravodlivých o vyúčtovanie z pravdovravnosti ich, zatiaľ čo 
pre neveriacich pripravil trest bolestivý.} 
(Svätý Korán, 33:7-8) 
 
Imám Sádiq povedal, “Zatajenie ako také sa stalo súčasťou zmluvy, ktorú Allah 
uzavrel s prorokmi a miestodržiteľmi.  A tak to ukri a drž to v tajnosti, pretože 
ktovie, čo je v srdciach nepriateľov.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ako Allah dal, aby zložili prísahu o zmluve?” 
 
Imám Sádiq odpovedal, “Allah dal, aby proroci prisahali pri Bohu a miestodržitelia 
prisahali tiež pri Bohu.  Dal, aby Veriaci prisahali pri Bohu, Veľkolepom, a dal, 
aby zložili prísahu o zmluve.  Poznanie a tiene a duchovia a telá po prísahe 
veľkej zmluvy Allahovými slovami: 
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{A uzavreli sme s nimi zmluvu prísnu.} 
(Svätý Korán, 4:154) 
 
Mier a všetka chvála patrí Bohu, Pánovi svetov.  
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Dvere # 8 

“O tom, ako sme z každého národa priniesli svedka  
a teba sme určili ako svedka voči nim” 

 
Imám Džáfar Al Sádiq povedal, “Potom Allah zhromaždil prízraky/duše všetkých 
prorokov, miestodržiteľov a veriacich a na základe toho napísal knihu.  
Mohameda (pmsnajr) učinil toho svedkom a v ten deň nebolo iného svedka než 
bol Mohamed.  A napísal na dosku svetla, zapečatil ju a zabezpečil vo veľkých 
šiatroch Jeho trónu.  Potom Imám Al Sádiq recitoval: 
 
{A ako im bude, až z národa každého privedieme svedka jedného  
a privedieme tiež teba ako svedka proti týmto?} 
(Svätý Korán, 4:41) 
 
Imám Sádiq sa opýtal, “Vieš, ako bol tento verš zjavený?”  Mufaddal odpovedal, 
“Nie.” 
 
Imám Sádiq povedal, “Tento Verš bol zoslaný v súvislosti s Adamom a jeho 
semenom a každým prorokom a prišli sme s tebou, Ó, Mohamed, ako svedok 
voči celému ľudstvu.”  Imám Al Sádiq recitoval: 
 
{a pristúpte k svedectvu pri Bohu.  A toto je napomenutie tomu, kto verí  
v Boha a v Deň súdny.} 
(Svätý Korán, 65:2) “A tiene a duchovia a prízraky/duše.” 
 
Potom Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ľudia Kúfy vykladajú tento verš inak, než ako 
si ho vyložil ty a vravia, že verš sa týka žien a rozvodu.” 
 
Imám Sádiq odpovedal: “Beda im!  Sú ignorantmi ohľadom významu verša, 
pretože ho dávajú na iné miesto, než kam ho dal Allah (i.e. na iné miesto  
v Koráne).  A potom uprednostnili mužov a ženy, a tak neuverili a stali sa 
stratenými.  A či Allah nepovedal?: 
 
{a pristúpte k svedectvu pri Bohu} 
(Svätý Korán, 65:2)   
Chceli by ste dôveryhodnejší dôkaz než slová Allaha?” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, aký je potom verš týkajúci sa záležitosti žien  
a rozvodu?”  Imám Sádiq povedal, “Allah, Veľkolepý a Majestátny, povedal: 
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{A nech sa svedkovia nezdráhajú, ak sú prizvaní. A toto je u Boha 
spravodlivejšie a priamejšie pre svedectvo.} 
(Svätý Korán, 2:282) 
 
{Kto je nespravodlivejší než ten, kto pre seba ukrýva svedectvo, ktorého sa 
mu dostalo od Boha?} 
(Svätý Korán, 2:140) 
 
{A nezatajujte svedectvo, lebo kto svedectvo zatajuje, je v srdci svojom 
hriešnikom – a Boh dobre vie, čo konáte.} 
(Svätý Korán, 2:283)  
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Dvere # 9 

“O ezoterickom význame svedectva a zmluva svedectva veriacich” 
 
Nasibi: Osoba, ktorá v srdci nosí nenávisť k Ahlul Bayt. 
 
Imám Džáfar Al Sádiq povedal, “Nasibi nie je ten, kto prejaví nenávisť voči nám, 
Ahlul Bayt, pretože nenájdete človeka, ktorý by vravel, ‘Nenávidím Mohameda  
a Jeho Rodinu (pmsn).’  Nasibi je ten, ktorý prejaví nenávisť voči vám, zatiaľ čo 
vie, že ste naši nasledovníci a naši šia a veriaci.” 
 
Mufaddal povedal, “Môjho Pána, Imáma Sádiqa, som sa opýtal, ‘Čo hovoríš  
na nasibi muža, ktorý sa ožení s veriacou ženou?’” 
 
Imám Sádiq odpovedal, “Ak jeho nasb (nenávisť k Ahlul Bayt) je pre ňu očividná, 
nemala by ho poslúchnuť a povie mu, ‘Rozveď sa so mnou!’  Potom ma zavolá, 
aby som pre ňu svedčil, a ja budem svedčiť v jej prospech.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Príjme (jej manžel) svedectvo?”  Imám odpovedal, 
“Neveriaci nemá ochrany s ohľadom na veriaceho.” 
 
Mufaddal povedal, “A ako môžem svedčiť v jej prospech a Boh vraví, ‘Okrem 
toho, ktorý svedčil v pravde a oni vedia,’ zatiaľ čo ja o tom nemám žiadne 
poznanie?” 
 
Imám odpovedal, “Naopak, poznanie máš.  Vedel si, že Allah s tebou uzavrel 
zmluvu, že veriaci svedčí pre svojho veriaceho brata, ak išlo o záležitosť  
v súvislosti s cudnosťou a musí byť pravdivý v tom, o čom svedčí?  Veriaci, ktorý 
svedčí o viere svojho brata, je väčší než to všetko.  Je to právo a povinnosť brata 
voči svojmu veriacemu bratovi.” 
 
“A práve kvôli tomu Boh opísal veriacim, keď ich cvičil v tieňoch, všetko, čo sa im 
malo prihodiť z nepriateľov tohto sveta a oboznámil ich so zovňajškom ich 
nepriateľov.  A tak im prikázal, aby niesli svedectvo jeden druhého navzájom, 
zatiaľ čo malo ich spásu/únik od ich nepriateľov a ich blahobyt v živote.  Toto je 
vskutku ich zákonná povinnosť.  A ktorá povinnosť je väčšia než povinnosť, ktorá 
rozlišuje medzi nasibi a veriacim?  Dokonané a mier.”  
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Dvere # 10 

“O podobnosti ľudí vo zvieratách a zvieratách s ľuďmi v Maskh 
(reinkarnáciach/transformáciach), a ako k nim došlo” 

 
Mufaddal sa opýtal, “Z čoho boli stvorení Iblís a jeho semeno?”  Imám Džáfar 
Sádiq odpovedal, “Allah stvoril Iblísa a jeho semeno z ohňa.”  Mufaddal sa 
opýtal, “Z čoho bol stvorený Adam a jeho semeno?” 
 
Imám Sádiq odpovedal, “Boli stvorení zo svetla, z tieňov, duchov, prízrakov/duší, 
a ich telá boli stvorené z hliny.  Keď Allah uzavrel zmluvu s Adamom a jeho 
semenom, povedal prorokom, miestodržiteľom a blízkym: 
 
“Zahalím sa ľudskými závojmi.  A tak keď vás zavolám k Adamovi, urobím ho 
vašou Qibla, pretože Adama som urobil Mojou Qibla.  Prikážem Iblísovi a jeho 
semenu, aby pred ním padli na zem, ale on bude príliš hrdý a spolu so svojím 
semenom Ma neuposlúchne.  A tak bude Môj trest pre nich povinnosťou.  A ja 
som Allah a niet Boha než Mňa.  Nekrivdím nikomu, nikoho netrestám, iba ak na 
základe príčiny a dôkazu.” 
 
A tak Boh zvolal Anjelov, aby pred Adamom padli na zem.  Blízki anjeli, proroci, 
pravdovravní, svätci, nepoškvrnení a veriaci, všetci padli pred Adamom na zem a 
on sa stal ich Qiblou.  Potom Allah zavolal Iblísa a jeho semeno, aby pred 
Adamom padli na zem, no Iblís odmietol, a tak mu Allah povedal: 
 
{I povedal Boh: “Ó, Iblís, čo ti bránilo, aby si padol pred tým, čo rukami 
vlastnými stvoril som?  Si pyšný tak, či patríš snáď ku vznešeným?”  
Odpovedal: “Ja lepší som než on, mňa z ohňa si stvoril, zatiaľ čo jeho iba  
z hliny.”} 
(Svätý Korán, 38:75-77) 
 
(Iblís pokračoval): “A oheň pohltí hlinu a je silnejší než hlina a oheň sa ponáša  
na svetlo, zatiaľ čo hlina sa ponáša na špinu.” 
 
A tak Boh stvoril z neposlušnosti Iblísa pekelný oheň.  A z neposlušnosti 
Iblísovho semena stvoril Maskh (transformáciu/reinkarnáciu do zvieraťa alebo 
podobných nízkych vecí).  A tak sa Iblís pozrel na Maskh 
(reinkarnáciu/transformáciu do zvieraťa alebo podobných nízkych vecí)  
a povedal, “Čo je to?” 
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Allah povedal, “Ty a tvoje semeno budete dosadení do týchto, ktoré sú porazené, 
jazdí sa na nich, ktoré sa pojedajú a pijú, v každom druhu a pohlaví…” 
 
Potom Boh dal, aby Iblís a jeho semeno nosili telá, rovnako ako dal, aby Adam  
a jeho semeno nosili telá.  A odvtedy sa ponášajú na ľudí (telami) a ich Maskh 
(transformačná/reinkarnačná forma sa stala skrytou), keď si všetci obliekli telá.   
A môže ťa vo svojom tele stretnúť človek, zatiaľ čo si mylsíš, že je to človek, no  
v skutočnosti je opicou, prasaťom, psom, alebo medveďom.  Odvtedy sa 
ponášali na ľudí a odvtedy nemôže byť veriaci odlíšený od neveriaceho, čo sa 
týka ich inkarnačných foriem - to znamená ich telá, ktoré nosia (ľudské telá).   
A tak keď boli dosadení a synovia Adama nevedeli, že oni pochádzali z Iblísovho 
semena, mysleli si, že boli ako oni, a tak im povedali, ako Boh stvoril Adama  
a jeho semeno. 
 
A povedali im, ako bolo všetko stvorené, až kým im nevyrozprávali všetko  
o nebesách a Zemi, o nebe a pekle.  A potom anjeli padli na zem pred Adamom.  
Bolo to vtedy, keď Iblís vedel, že bude dosadený do Maskh spolu s jeho 
semenom a závidel Adamovi a jeho semenu kvôli tomu, čo im bolo dané zneba, 
a čím boli uprednostnení. 
 
A tak sa Iblís a jeho semeno rozhodli a dohodli sa na nepriateľstve voči veriacim 
a začali padať na zem pred všetkým.  A on a jeho semeno ľutovali a začali padať 
na zem pred kameňmi, idolmi, slnkom a mesiacom v nádeji, že sa v nich zahalil 
Boh.  A tak sa pokoril pred všetkým okrem Allaha.  Tieto dvere sú dokonané  
a mier.  
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Dvere # 11 

“Do poznania dôvodov na splynutie medzi veriacim (Adamovým 
semenom) a neveriacim (semenom Iblísa)” 

 
Imám Džáfar Sádiq povedal: “Boh nedal Iblísovi priaznivý osud v padnutí na zem 
pred Ním, keď sa zahalil Adamom, pretože Iblís a jeho semeno boli stvorení  
z temnoty a zlých skutkov.  A tak ich vzduch stvoril z ich rozmarov a útlaku  
a neposlušnosti.  A Zem stvoril z ich neviery a priestupkov.  Keď boli dosadení  
do tiel, ich stavy mysle boli zmiešané (splynuli) a zmiešali sa prostredníctvom 
manželstva a pohlavného styku.  K rozmnožovaniu medzi nimi došlo kvôli 
podobnostiam v ich telách a následne porodili.  A práve z tohto dôvodu neveriaca 
niekedy porodí veriaceho a veriaca porodí neveriaceho. 
 
Potom Imám recitoval: 
 
{Kto dáva vzísť živému z mŕtveho a mŕtvemu zo živého} 
(Svätý Korán, 10:31) 
  
A každý, kto výjde z lona, má pôvod v ich zdroji, z ktorého boli stvorení, a potom 
je opakovaný po sedem kôl v siedmych telách.  Veriaci je reinkarnovaný  
v presnej kópii.  A neveriaci je reinkarnovaný do druhov nízkych inkarnácií.” 
 
Potom Imám recitoval: 
 
{A niektorý z vás je povolaný k Pánovi skôr a niektorí z vás je vrhnutý  
do veku vetchosti} 
(Svätý Korán, 22:5) 
 
A Imám tiež recitoval: 
 
{Stvorili sme veru človeka v postave najkrajšej, a potom sme ho uvrhli tam, 
kde z biednych sú najbiednejší} 
(Svätý Korán, 95:4-5) 
 
“To znamená v cykluse bez konca.  Okrem veriacich, ktorí konali dobro – tí nie 
sú reinkarnovaní do nízkych vecí.  To iba tí z Iblísa a jeho semena a každý, kto 
bol stvorený z temnoty a zlých skutkov, ten bude reinkarnovaný do nízkych vecí 
a foriem.” 
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Dvere # 12 

“Do poznania skúšaných veriacich a v čo sa inkarnovali” 
 
Mufaddal povedal, “Aký je prvý stupeň spomedzi stupňov, do ktorého je 
dosadený (inkarnovaný) skúšaný veriaci, ktorí je oddaný a očistený?” 
 
Imám Al Sádiq (pmsn) odpovedal, “Prvý stupeň je to, čo Allah opísal Svojimi 
slovami: 
 
{to sú tí, ktorých srdce Boh podrobil skúške bohabojnosti} 
(Svätý Korán, 49:3) 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó Pane, aký je koniec pre hľadajúceho?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Nepočul si výrok Boha?: 
 
{Hľadali teda po celej zemi, a či našli útočisko?} 
(Svätý Korán, 50:36) 
 
“Pred poznaním Allaha, Vznešeného, niet útočiska.  Nevidel si, ako je to 
potvrdené vo verši?: 
 
{V tom veru je pripomenutie pre toho, kto ruky má, či uši nastavuje a je sám 
svedkom očitým} 
(Svätý Korán, 50:37) 
 
Mufaddal sa opýtal, “A aký je význam Allahových slov ‘A je sám svedkom’?” 
 
Imám Sádiq odpovedal, “Znamená to svedkom Boha v tieni, keď s nimi uzavrel 
zmluvu.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, aký je počet vodcov?”  Imám Sádiq povedal, 
“Existuje dvanásť vodcov.”  Mufaddal sa opýtal, “Sú pozdvihnutí na iný – vyšší 
stupeň?”  Imám Al Sádiq povedal, “Niet iného – vyššieho stupňa” a recitoval: 
 
{bol úprimne oddaným a bol poslom i prorokom} 
(Svätý Korán, 19:51) 
 
“Začal s úprimnosťou s posolstvom.  Svojej rodine zvykol prikazovať modlitbu  
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a dávanie almužny.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, a či sa jeho rodina nemodlila?”  Imám Sádiq 
povedal, “Beda ti!  Poznáš význam Allahových slov?: 
 
{a rodine svojej modlitbu a almužnu prikázal} 
(Svätý Korán, 19:55) 
 
Znamená to jeho rodinu spomedzi veriacich z jeho šia (nasledovníkov) – tých, 
ktorí ukrývajú svoju vieru a je to vysoký stupeň, poznanie, uznanie Monoteizmu, 
a že Allah je Vznešený, Najvznešenejší.  Čo sa týka významu slov Boha: 
 
{a rodine svojej modlitbu a almužnu prikázal} 
(Svätý Korán, 19:55) 
 
Modlitba je princ veriacich a almužna je jeho poznávanie.  A volanie k modlitbe je 
poznanie a uvádzanie nás.  Je to ako Allahove slová: 
 
{Boh očisťuje koho chce} 
(Svätý Korán, 24:21) 
 
A či si nepočul slová Boha?: 
 
{Pán tvoj tvorí, čokoľvek chce} 
(Svätý Korán, 28:68) 
 
To znamená princ veriacich, Ali (pmsn).  A oni nemali žiadny majetok, ktorý by 
bol obohatil Mohameda (pmsnajr) a Allah najlepšie pozná jeho stav.  Tieto dvere 
sú zatvorené a mier.”  
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Dvere # 13 

“Do poznania čistoty, selekcie, a čo je sňaté z veriaceho zo zjavných 
prác, ak je pozdvihnutý do tohoto stavu” 

 
Mufaddal povedal, “Vysvetlil si mi (stupeň) čistoty a ja som pochopil.  Aký je teda 
význam (stupňa) selekcie?” 
 
Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “Selekcia je stupňom vyšším než stupeň 
prorokov a je to posolstvo v Allahových slovách: 
 
{Boh vskutku vyvolil Adama, Noeho, rod Abrahámov, i rod Imránov  
nad ľudstvo všetko ako Pokolenie, ktoré vzišlo jedno z druhého.  A Boh je 
Počujúci, Vševediaci.} 
(Svätý Korán, 3:33-34) 
 
Imám Al Sádiq povedal, “To my sme pokolenie.”  Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, 
ak jeden dosiahne tento stupeň, je pozdvihnutý na ďaľší?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Áno, je pozdvihnutý k závoju, a to je prvý stupeň, 
ktorý sme spomenuli.”  Potom recitoval: 
 
{A neni dané smrteľníkovi žiadnemu, aby s ním Boh rozprával, iba ak 
prostredníctvom vnuknutia} 
(Svätý Korán, 42:51) 
 
A potom tiež recitoval: 
 
{a My povyšujeme jedných nad druhých v hodnostiach} 
(Svätý Korán, 43:32) 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, je potrebné, aby sme tieto hodnosti poznali?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Áno.  Každý, kto pozná tento vnútorný/skrytý význam, 
jeho očividné práce sú z neho sňaté.  A kým tieto hodnosti nepozná  
a nedosiahne ich svojím poznaním (je za očividný svet).  No keď ich dosiahne  
a pozná ich hodnosť za hodnosťou a stupeň za stupňom, vtedy je voľný a bolo  
z neho sňaté zotročenie.  Opustil hranice otroctva a vymenil ich za slobodu 
prostredníctvom svojej dychtivosti a poznania.” 
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Mufaddal sa opýtal, “Je to v knihe Allaha?” 
 
Imám Sádiq povedal, “Áno, a či si nepočul Božie slová?: 
 
{že u Pána tvojho je konečný cieľ len} 
(Svätý Korán, 53:42) 
 
Pretože ak človek pozná svojho Pána, dosiahol cieľ, ktorý je preň požadovaný  
a je s Bohom viac oboznámený než iba jedinosťou a poznaním.  Putá a okovy 
boli dané tým, ktorí sú nedostatoční.  No každý, kto dosiahol a poznal tieto 
stupne, o ktorých som ti čítal, je oslobodený z otroctva.  A reťaze a okovy z neho 
boli sňaté a tiež ustanovizeň očividného.” 
 
Potom Imám recitoval: 
 
{pre tých, ktorí uverili a zbožné skutky konali, to, čo pojedajú, ak sú 
bohabojní, veriaci a zbožné skutky konajú a sú naďalej bohabojní a veriaci 
a zostanú bohabojnými a zbožnými.  A Boh miluje tých, ktorí zbožné skutky 
konajú.} 
(Svätý Korán, 5:93) 
 
Potom Imám recitoval: 
 
{A nie je pre vás hriechom, ak vstúpite do domov neobývaných, v ktorých 
máte nejaké predmety.} 
(Svätý Korán, 24:29)  Mufaddal sa opýtal, “Čo to znamená, môj Pane?” 
 
Imám Sádiq odpovedal, “To znamená povýšenie v poznaní a zvýšenie hodnosti  
a mier, tieto dvere sú zatvorené.”  
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Dvere # 14 

“Do poznania toho, čo je povinným pre veriaceho, ktorý dosiahol cieľ, 
voči jeho veriacemu bratovi, ktorý nedosiahol cieľ  

a neskončil pri pravde poznania” 
 
Imám Al Sádiq sa opýtal Mufaddala na tento verš: 
 
{Ak vstupujete do domu, dajte si vzájomne požehnané a dobré pozdravenie 
prichádzajúceho od Boha.  A takto vám Boh objasňuje oznámenie – snáď 
to pochopíte.} 
(Svätý Korán, 24:61) “Ó, Mufaddal, čo hovoria ľudia Kúfy o tomto verši?” 
 
Mufaddal povedal, “Vravia, že jeho význam je, že keď človek vstupuje  
do niekoho domu, mal by povedať salám (mier) domácemu a tomu, kto je s ním.” 
 
Imám Sádiq povedal, “Akí nevedomí sú ľudia!  A aké slepé sú ich srdcia!” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Čo teda znamená?” 
 
Imám Sádiq odpovedal, “Týka sa našich šia a každého veriaceho, ktorý je  
o stupeň pozdvihnutý.  Pretože jeho priateľ, ktorý nebol na daný stupeň 
pozdvihnutý, sa musí podriadiť jeho veleniu a musí ho poslúchnuť, kým nebude 
pozdvihnutý na obraz jeho anjelského skutku a nestane sa ako on na stupni viery 
a poznania.  Len vtedy nemusí poslúchnuť nikoho.  V skutočnosti je pre všetkých 
jeho bratov povinným, aby ho poslúchli… až kým nedosiahne hodnosť dverí.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo je to hodnosť dverí?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Hodnosť dverí je schopnosť uvedomiť si imáma, 
kdekoľvek si praje.  A nič pred ním nie je zahalené, ani vysoká hora, ani masívna 
skala, ani hlboké more, ani dlhá stena, pretože jeho oči spočinú tam, kde chce  
a kde si želá.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, čo je to stupeň viery?” 
 
Imám Sádiq povedal, “Najnižší stupeň je, že Allah pred ním nezahaľuje nič,  
a niet Zeme, nebies alebo hory, ani pevniny, ani mora, ktoré by nevidel, a nie je 
si nevedomý príkazu Boha.  Je to tak preto, lebo ignorancia je nedostatok  
a v imámovi niet nedostatku.  A ignorancia je zavádzanie a v imámovi niet 
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zavádzania, pretože uňho je vedenie.  A tak poznaj tieto veci a tieto stupne, 
pretože dozrievajú a informujú veriaceho a mier.” 
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Dvere # 15 

“Do poznania degenerácie veriaceho stupeň za stupňom,  
čo znamená, že veriaci degeneruje stupeň za stupňom,  

až kým sa z neho nestane Iblís” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ako neveriaci postúpi v neviere, až kým sa z neho nestane 
tyranský démon utláčateľ?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Ó, Mufaddal, každý neveriaci má sedem ľudských 
tiel, do ktorých je inkarnovaný a mučený.  Prvým stupňom neveriaceho je, že je 
neveriacim, ktorý bol skúšaný nevierou, a tak sa jeho srdce varí konaním 
nemorálnych skutkov, presne ako sa srdce veriaceho varí konaním dobrých 
skutkov. 
 
A ak dosiahne ten stupeň, stane sa vedúcim v útlaku.  Následne ak dosiahne 
stupeň útlaku, stane sa vrúcne dddaným hriechu a hanobeniu.  Potom sa stane 
verným v udržiavaní kroku so svojím zlom a vyhýbaním sa dobru.  Stane sa tak 
útočiskom tyranov.  Potom sa z neho stanú dvere.  Keď sa stane dverami 
neviery, každý hriech umiestni do svojho názoru.  Bude k tomu zvolávať ľudí  
a cesta tohoto neveriaceho v nespravodlivosti je ako cesta veriaceho  
v spravodlivosti. 
 
Stále, keď je veriaci pozdvihnutý vo viere o dvere, neveriaci je pozdvihnutý  
v neviere o dvere, príklad po príklade, až kým neskončí v neviere.  To je 
moment, kedy vstupuje do vojny proti Bohu, proti Jeho vyvolenému a stane sa 
dverami spomedzi dvier neviery.  Ak dosiahne túto úroveň, skončil a stáva sa 
prekliatym Satanom. 
 
V tom momente je dosadený/reinkarnovaný do zvieraťa kvôli hriechom, ktorých 
sa dopustil pred tým, a starosti, a žiaľ, a únava, a bolesť naň doľahnú. 
 
Deje sa tak preto, aby mohol byť očistený.  A niet pred ním podobnosti tejto 
mizérie, až kým veriaci nespozná svoju vieru úplne a neveriaci nespozná svoju 
nevieru úplne. 
 
Mier a všetka chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov. 
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Dvere # 16 

“Do poznania kríženia veriaceho s neveriacim, a ako boli zmiešaní” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, môžeš mi ukázať poznanie kríženia veriaceho  
s neveriacim, a ako boli zmiešaní?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Beda ti!  Vskutku Allah stvoril Zem zo satisfakcie 
veriacich a prác neveriacich.  A tak Boh učinil Zem sladkou a skazenou.” 
 
Čokoľvek, čo je v nej sladké, je z vône prác veriaceho a jeho poznania svojho 
Pána a jeho prehlasovania jedinosti svojho Boha a jeho oddanosti vyvoleným 
Boha a jeho nepriateľstva k nepriateľom Boha. 
 
A čokoľvek, čo je v nej skazené, je zo zápachu prác neveriaceho a jeho 
ignorancie ohľadom jeho Pána a jeho popierania Jeho jedinosti a jeho oddanosti 
nepriateľom Allaha a jeho odovzdanosť neviere. 
 
A jeden s druhým sa zmiešali so zmiešaním podobnosti, keď nosili telá a sú  
v Maskh, no ľudia to nevedia.  A možno s tebou jedol pes, zatiaľ čo si ho 
považoval za človeka, pretože keď sa zmiešali a spoločne jedli a pili, dopadol na 
nich pohlavný styk, kríženie, a manželstvo. 
 
A zakaždým, keď medzi nich padne jedenie a pitie, objaví sa narodenie  
na pôvodné kríženie z nich v očividnom. 
 
Čo sa týka vnútra/skrytého, ide o bizarnú záležitosť, a ako taká je v tieňoch,  
a v krížení slaného mora a sladkej vody a mier.”  
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Dvere # 17 

“Do poznania Iblísa (Satana) a prečo bol nazvaný Iblís a diabol.   
A veriaci a neveriaci a prečo boli nazvaní týmito menami” 

 
Mufaddal sa opýtal, “Prečo bol Iblís nazvaný Iblísom?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Pretože neuposlúchol v Božej milosti a vzdal sa 
nádeje v Allahovu milosť.  Odklonil sa od poznania Boha a bol ignorantom 
ohľadom Jeho jedinosti.” 
 
“A význam slova Iblís je v samotnom slove a je to ignorancia a predtým mal iné 
meno.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Aké bolo jeho meno?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Jeho meno bolo Thema (Zlorečník), pretože zlorečil  
o Bohu, keď mu Allah nedal úspech v pokorení sa a Boh ho znížil a nazval ho 
Zlorečníkom, pretože bol vyhrešený.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Prečo bol Adam nazvaný Adamita (Človek)?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Pretože vytrval v poznávaní Boha v tieňoch  
a duchoch a prízrakoch a telách.  Nebol zmenený alebo nahradený.  A tak ho 
Allah nazval Adam, čo znamená vytrvalosť a chválený a úspešný.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Prečo je veriaci nazvaný veriacim?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Pretože Allah ho ochránil pred Maskh (reinkarnáciou/ 
transformáciou na zviera), pretože verí vo svojho Pána a je si Ním istý.  Pozná 
Božstvo svojho Pána a Jeho Jedinosť.  Nepopiera, nie je pyšný, počúva Jeho 
príkazy a vyhýba sa neposlušnosti voči Nemu.  A Allah mu dal v tom úspech  
v tieňoch, keď s ním uzavrel zmluvu.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A prečo bol neveriaci nazvaný neveriacim?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Pretože po tom, čo spoznal v knihe, neuveril a zotrval 
v neviere, a je to popretie božích znamení a poslov.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ako sa zmiešali?” 
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Imám Al Sádiq povedal, “K fúzii medzi deťmi Adama a deťmi Iblísa došlo 
pohlavným stykom, ako som ti povedal už predtým.  Takže vždy, keď vidíš, ako 
sa veriacemu narodí neveriaci, neveriaci je semenom Iblísa a k pohlavnému 
styku došlo kvôli ich porovnávaniu. 
 
A keď vidíš, ako sa neveriacemu narodí veriaci, ten veriaci je semenom od 
Adama.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A ako rozpoznáme veriaceho od neveriaceho?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Veriaci je známy svojou vierou a svojím rozlišovaním 
medzi pravdou a klamstvom.  A tak každý, kto sa prikloní k pravde a spočinie 
tam, je z rodu Adama kvôli jeho prijatiu pravdy. 
 
A každý, kto sa prikloní ku klamstvu a miluje ho, kvôli svojmu popieraniu pravdy 
alebo opusteniu pravdivosti, je zo semena Iblísa.” 
 
Potom Imám Al Sádiq povedal, “A u detí Adama a detí Iblísa existuje ďaľší znak.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Aký?” 
 
Imám povedal, “Je to nepriateľstvo k pravde a jej ľuďom a každý, kto nesie 
nepriateľstvo ku klamstvu a jeho ľuďom, je z Adamovho semena.” 
 
Mufaddal povedal, “To stačí, Ó, Pane!  Niet evidentnejšieho dôkazu než je tento.  
To postačuje a liek a mier.”  
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Dvere # 18 

“Do poznania vyúčtovania trestu v Maskh” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Vieš, aký je trest v Maskh (reinkarnácii na zviera alebo 
do inej nízkej veci)?” 
 
Mufaddal povedal, “Nie, Pane.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah stvoril v každej Zemi Iblísa a z jeho 
neviery a z neviery jeho potomstva stvoril oheň po svetle. 
 
Potom v ohni, ktorý stvoril, Boh z ich neviery zhromaždil rôzne druhy trestu  
a rôzne variácie súžení a trápenia.  Formáciu, ktorou ich Allah potrestá v Maskh 
(reinkarnácii).” 
 
Potom Imám recitoval: 
 
{A prišiel k vám už pred tým Jozef s jasnými dôkazmi, a neprestali ste 
pochybovať o tom, čo vám priniesol.  A keď zahynul, povedali ste: “Boh  
po ňom už nevyšle posla žiadneho.”  A takto Boh dáva zblúdiť tomu, kto 
priestupníkom je a pochybovačom} 
(Svätý Korán, 40:34) 
 
“To znamená v ich nemorálnosti a neposlušnosti a vytrvalosti a tyranii v kole  
v ich návrate, a v Maskh (reinkarnácii).” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, komu to bolo určené?  Neveriacemu, ktorý žil v 
ére Mohameda v znovudosadení, ktorým bolo povedané a jasnými dôkazmi bolo 
podložené, že žili v ére Jozefa predtým, než boli dosadení do tohoto kola,  
v ktorom im to povedal?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Allah povedal, že účel tohto varovania je oznámiť im, 
ohľadom čoho ich Allah varoval už pred týmto kolom v minulých inkarnáciach,  
a že teraz ste v telách (inkarnáciach/dosadeniach).” 
 
{Priblížila sa výhražná Hodina. – Azifati al-azifatu.  A nik okrem Boha ju 
nedokáže vyjaviť. – Laya Laha min dúni Allahi} 
(Svätý Korán, 53:57-58) 
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“Výklad je, že nosili Maskh telá bez akéhokoľvek odhaľovateľa, čo znamená, že 
ich nemôže odhaliť nik okrem Allaha, ktorý ich stvoril.  Potom Boh povedal: 
 
{Tento príbeh vás snáď údivom nenaplnil, že namiesto aby ste nariekali, sa 
smejete a iba v zábavach spočívate?} 
(Svätý Korán, 53:59-61) 
 
“To znamená, nebudete si to priať.  A ak by ste vedeli, smiali by ste sa málo  
a veľmi veľa by ste plakali a svojím časom mrháte v márnostiach.  A to je menej, 
než čo bolo vami mienené v súvislosti s opakovaniami v Maskh.  Tak padnite  
na zem pred Bohom a uctievajte Ho!” 
 
Potom imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, pre veriaceho niet tváre v každom 
čase, v každej ére a v každom veku, až dokým nespozná Allaha a Jeho dvere 
závoje.  V tom momente sa stal dokonalým v poznaní a dosiahol stupeň 
vďačných veriacich.  A odpočinul si od reťazí a od okov.  A podobne Iblís a jeho 
potomstvo si Boha nevšímali a ignorovali poznávať Ho v každom čase a veku  
a ére a ignorovali Jeho dvere a závoje, a tak sa ich neviera skompletizovala. 
 
A stalo sa nevyhnutným, aby vstúpili do Maskh (zvieracích reinkarnácií), a aby 
boli potrestaní kolo za kolom, ako povedal Boh: 
 
{A veru je trest v živote budúcom najtvrdší a najtrvalejší!} 
(Svätý Korán, 20:127) 
 
{A dáme im okúsiť trestu bližšieho okrem trestu väčšieho – snáď sa  
z bludu svojho navrátia.} 
(Svätý Korán, 32:21) “A Mier” 
 
Mufaddal, spoločník Imáma Džáfara Al Sádiqa vyrozprával, že raz sa Imáma 
opýtal, “Aká je cieľová stanica SKUTOČNÉHO veriaceho?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Keď veriaci dosiahne hodnosť dverí.”  
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Dvere # 19 

“Do poznania dokonalosti veriaceho a jeho cieľa vo viere, v ktorom je 
ustálený so svojou obživou jedla a pitia a povstáva do nebies  

a znáša sa dolu na Zem” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Dostávajú sa na stupni vyššie a vyššie, až dokým sa 
nestanú podobní anjelom a je z nich sňatá potreba jedla a pitia a záujem o tieto 
veci, a dokým nevystúpia na nebesia a neznesú sa dole na Zem?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Áno, ak to Boh takto chce.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ukážu sa vo forme anjela alebo človeka?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Ukážu sa v akejkoľvek forme chcú.  A vo všetkých 
častiach Zeme je ich veľký počet.  Rozprávajú s tebou a ty rozprávaš s nimi.  Ty 
ich nedokážeš rozpoznať, no oni sú tí, ktorým Allah sňal okovy a kráčajú na Zemi  
v postavách (rôznych) ľudí. 
 
Viac nepotrebujú ani vodu, ani jedlo.  Nezaujímajú sa o materiálny svet  
a nebohatnú.  Objavujú sa pri rôznych príležitostiach spomienky na Boha.  
Hovoria s ľuďmi a ľudia nepopierajú, že by s nimi boli hovorili.  Ak chcú, môžu 
vzlietnuť do nebies alebo zostať na Zemi.  Majú čokoľvek, čo si vyberú. 
 
A jedného z nich je dnes možné vidieť na východe, a zároveň je možné ho vidieť 
na západe.  Allah im dal všetky tieto schopnosti.  A tak ďalej veriaci stúpa  
na hodnosti vyššie a vyššie, až kým sa z neho nestane anjel na nebesiach  
a nezíde dole na Zem, a potom späť hore.  Ó, Mufaddal, videl si jedného z nich?” 
 
Mufaddal povedal, “Nie.”  Mohamed ibn Al Walid povedal, “Pri Bohu, Ó, Pane, 
videl som muža takej podoby.”   
Imám Al Sádiq povedal, “Kedy si ho videl, Mohamed?” 
 
Mohamed povedal, “Sedel som v mešite, velebiac Allaha.  Zrazu vošiel dnu muž.  
Pozdravil sa, a tak som mu pozdrav opätoval.  Pozrel som naň a vyzeralo to, 
akoby bol cestoval.  Mal so sebou priviazanú ťavu a mal obnosené šaty. 
 
Páčila sa mi jeho osobnosť a jeho pokoj a povedal som si, ‘Toto je jeden  
zo spravodlivých, oddaných Allahovi, Najvyššiemu.’ 
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Muž povedal, ‘Nájde sa niekto, kto by ma v túto moju noc pohostil?’, a tak som 
sa nad ním zľutoval a povedal som mu, ‘Ó, Abdulláh (služobník boží), ja ťa 
pohostím, tak sa posaď.’  Keď som dokončil svoje modlitby, zavolal som naň, 
postavil som sa a on sa postavil so mnou.  Kráčali sme, až kým sme nedorazili  
k domu.  Pozval som ho dnu a predložil som pred neho na stôl ovsenú kašu  
a mäso.  A tak som jedol a on jedol so mnou. 
 
Keď sme dojedli a dopili a ja som chcel stôl odložiť, jedlo som našiel nedotknuté, 
ako keď som ho dal pred nás na stôl. 
 
Obe jedlá boli nedotknuté.  Veľmi som sa zľakol.  Bol som vystrašený, no dobre 
som sa mu prizrel.  Ako sme tam tak stáli, dnu vošiel sluha, aby odložil stôl.   
No keď sa pozrel na jedlo a našiel ho nedotknuté, povedal, ‘Čo je to s vami, 
prečo ste nejedli?’ 
 
Ostal som zmätený a neodpovedal som.  Muž sa na mňa pozrel a povedal, 
‘Prečo neodpovedáš?’ a pozeral som sa na zem, no keď prehovoril, pozrel som 
sa naň a hľa!  Už to nebol ten muž, ktorý so mnou odišiel z mešity.  Teraz mal 
dlhú bradu a fúzy, čo ma vyľakalo ešte viac.  Povedal som si, ‘Pri Bohu, padla  
na mňa kliatba/zlo/kalamita.’ 
 
On to vycítil a povedal, ‘Beda ti!  Hľadaj útočište u Milostivého a povedz to, čo 
povedala Mária: 
 
{I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému: (Nepribližuj sa) ak si 
Taqqiya (Bohabojný)”} 
(Svätý Korán, 19:18) 
 
Potom povedal, ‘Nelám si nado mnou hlavu, pretože ak veriaci dosiahne stupne, 
dokončí a je očistený a oddaný, jedlo, pitie a záujem o tento materiálny svet sú  
z neho sňaté a stane sa anjelom anjelov.  Vždy, keď si praje vystúpiť do nebies, 
učiní tak a vždy, keď si praje zostúpiť na Zem, znesie sa dolu.” 
 
A tak, keď mi to povedal, Ó, Pane, strach ma opustil a dostali sa ku mne dobré 
správy.  Bol som naplnený šťastím a radosťou z toho, čo povedal.  Padol som 
pred ním na zem a on povedal, ‘Nepadaj predo mnou na zem, som tvoj brat,’  
a tak som povedal, ‘Nech som za teba obetovaný, a či nie si ten istý muž, ktorý 
prišiel do mešity a odišiel so mnou do môjho domu?’ 
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A on mi na to povedal, ‘Áno,’ a ako som tak bol v údive nad jeho schopnosťou 
meniť formu z podoby na podobu, povedal, ‘Nečuduj sa.  Som veriaci ako ty, no 
ja som dosiahol a dokončil.’ 
 
A tak som mu povedal, ‘Všetka chvála patrí Allahovi, ktorý ma požehnal tým, že 
som ťa mohol dnes večer vidieť, no počul som, že si čítal verš: 
 
{I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému – (nepribližuj sa) ak si 
Taqqiya (Bohabojný)} 
(Svätý Korán, 19:18) 
 
Povedal, ‘Brat môj, takto ho zjavil Allah.  Vedel si, že Gabriel prišiel k Márii  
a vdýchol do nej z ducha Allaha, a že k nej prišiel v podobe muža, ktorý sa  
v tých časoch volal “Taqqiya”?’ 
 
A že Taqqiya bol ten najctihodnejší spomedzi ľudí jeho čias?  A tak keď sa naň 
pozrela, povedala: 
 
{I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému – (nepribližuj sa) ak si 
Taqqiya (Bohabojný)} 
(Svätý Korán, 19:18) 
 
Potom povedal, ‘SubhanAllah, aké prekvapujúce je toto zvláštne stvorenie.  A či 
vieš, Ó, brat môj, že Mária bola vystrašená, a tak v Milosrdnom hľadala útočište, 
a to je znamením ich neviery?’ 
 
Povedal som mu, ‘Máš hodnosť a zmluvu?’ 
 
A on mi povedal, ‘Opúšťam ťa po jednej hodine nočnej,’ potom mi poradil  
a povedal, ‘Musíš mať dve vlastnosti.  Zachovaj si obe – zveličovanie  
a poznanie.  A nikdy nebuď nedostatočný v práci. 
 
Pretože poznanie, teda poznanie tvojho Pána, je finálnou destináciou.  Voči 
svojím bratom spomedzi svätcov Allaha musíš byť oddaný, pretože v tom je 
záchrana.  A so žiadnym zo svojich bratov sa neschádzaj inak než s pokorou.  
Dokonca aj keby mal byť iný než ty v pocte a peniazoch a potomstve.  Ak sa toho 
budeš držať, Boh ti postačí v záležitostiach sveta a posmrtného života.   
A Allah bude stáť pre teba v pozadí každého tvojho obchodu. 
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A radím ti, Ó, brat môj, a tiež sebe, aby sme nevyzrádzali tajomstvo Boha  
a vnútro Jeho skrytého kontextu, iba ak našim monoteistickým blízkym bratom  
s poznaním Vysokého, Najvyššieho.’  Potom odišiel.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Jeden z nich ma pozdravil trikrát, zatiaľ čo som bol  
vo vašej spoločnosti, no vy ste ho nespoznali.” 
 
Mufaddal povedal, “Potom môj Pán (Imám Al Sádiq) napísal viac než dvadsiatim 
z nich a mier.”  
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Dvere # 20 

“O zlých dôsledkoch neveriaceho a jeho dovŕšenie neviery v jeho 
dosadení do Maskh (inkarnácii do zvieraťa alebo inej nízkej veci” 

 
Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku neveriaci zavŕši nevieru a je inkarnovaný  
do zvieraťa alebo nízkej veci, je potrestaný a je pozdvihnutý stupeň za stupňom, 
až kým jeho neviera nie je kompletná a on ju nedokončí.  A ak dokončí (v 
neviere), je inkarnovaný do zvieraťa alebo do inej nízkej veci a je mučený.” 
 
Mufaddal sa opýtal,”Ako je mučený?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Prvá vec, do ktorej je inkarnovaný, je zviera, ktoré je 
Halal (povolené jesť ho).  Tak je mučený v rukách Bohom uprednostnených a 
tiež v rukách nepriateľov Allaha! 
 
Videl si niekedy, ako neveriaci obetuje ťavu alebo ovcu alebo kravu, aby sa 
dostal bližšie k Bohu?” 
 
Mufaddal odpovedal, “Áno.” 
 
Imám Al Sádiq pokračoval, “To je ich trest v rukách nepriateľov.  V rukách 
veriacich je mučený v podobe obety kravy a ovce ako jedla v ich sviatky (Eid, 
Adha etc.), a ako obety Allahovi a pri príležitosti slávnostných sľubov etc.” 
 
Potom Imám Al Sádiq recitoval verš: 
 
{akoby boli vlečení na smrť, sami sa na to dívajú} 
(Svätý Korán, 8:6) 
 
“A nepoznajú nepriateľov ani svätcov, ani nemôžu rozprávať,” potom Imám Al 
Sádiq recitoval: 
 
{zborili domy svoje vlastnými rukami i rukami veriacich.  A vezmite si  
z toho poučenie, vy, ktorí nadaní ste prezieravosťou!} 
(Svätý Korán, 59:2) 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ich domy sú ich telá a telo je domovom ducha,” a potom 
Imám recitoval: 
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{Ochutnajte Sakaru pohladenie!} 
(Svätý Korán, 54:48) 
 
A to znamená vraždenie a zabíjanie zvierat na bitúnku a reinkarnácie  
na zvieratá. 
 
A Allahove slová: 
 
{a Rozkaz náš je iba Jednoduchý (čin), rýchly ako žmurknutie oka} 
(Svätý Korán, 54:50) 
 
Čo znamená, že Allah im rozkázal jediným rozkazom, a tým je spoznať Boha  
a dvere a závoje. 
 
A Jeho slová “ako žmurknutie oka” znamenajú “nepoznali z pravdy nič.”  Potom 
recitoval: 
 
{A budú tam kričať: “Pane náš, vyveď nás odtiaľ a my budeme dobré 
skutky konať, a nie to, čo sme pred tým robili!”} 
(Svätý Korán, 35:37) 
 
Povedia, ‘Bože, dostaň nás preč z týchto reinkarnovaných tiel a z týchto múk  
do ľudských tiel, aby sme mohli konať dobro. 
 
Vieš, keby boli v raji, neboli by povedali, ‘Vráť nás späť, aby sme mohli konať 
dobro,’ ale vo zvieracích telách  vravia ‘Bože, dostaň nás preč, aby sme mohli 
konať dobro.’ 
 
A veriaci je inkarnovaný do siedmych tiel, vráti sa k pravde a poddá sa, no 
tvrdohlavý neveriaci Boha nespomína tak, ako Ho spomínajú veriaci.  
A ak by sa boli vrátili z ich tyranie a neposlušnosti, Boh by to bol od nich prijal, no 
ich odpor sa iba zväčšuje.  Prišiel za nimi varovateľ a oni okúsili bolestivého 
mučenia, a utláčatelia nemajú pomocníka.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Aký je význam, ‘prišiel za nimi varovateľ’?”   
Imám Al Sádiq povedal, “Čo na to vravia ľudia Kúfy?”   
Mufaddal povedal, “Vravia, že sú to poslovia.”   
Imám Al Sádiq odpovedal, “Nie je to tak, ako vravia.” 
 
Mufaddal povedal, “Ako je to teda, Ó, Pane?” 
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Imám Al Sádiq povedal, “Je to Imám, ktorý je varovateľom ľudí pravdy a zla.  
Varuje svojich uprednostnených a jeho nepriateľov a všetka chvála patrí Allahovi, 
Pánovi svetov.”  
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Dvere # 21 

“Do poznania neveriaceho v inkarnáciach znovu a znovu,  
a ako sa nevracia zo svojej neviery” 

 
{A kto v tomto živote slepý bol, bude slepý i v onom a ešte viac z cesty 
zblúdi.} 
(Svätý Korán, 17:72) “Čo hovoria ľudia Kúfy na tento verš?”  Mufaddal 
odpovedal, “Vravia, že hovorí o súdnom dni.” 
 
“Aké je to nemožné, aby to bol súdny deň!  Ignoranti a zasvätení nebudú naozaj 
poznať svojho Pána až do momentu súdneho dňa.  V ten deň spoznajú cestu 
pravdy od klamstva.  Pri Bohu, znamená to, že každý, kto je slepý v prvej 
inkarnácii, bude slepý aj v poslednej inkarnácii, a ešte viac zíde z cesty poznania 
Allaha a Jeho jedinosti.” 
 
{A ak by aj boli vrátení, opäť by sa obrátili k tomu, čo bolo im zakázané} 
(Svätý Korán, 6:28) 
 
“A či to nie je iné než slepé spomedzi sŕdc?” 
 
“Čo sa týka veriaceho, ten si zvykol na úspech, ktorý ho neopustí.  Čo sa týka 
neveriaceho, ten bol spojený so sklamaním, pretože nerozumie, ani nevidí a ani 
nepočuje, ako to spomenul Allah: 
 
{Hluchí, nemí a slepí – z bludu svojho sa nevrátia!} 
(Svätý Korán, 2:18) 
 
Mufaddal povedal, “Boh prehovoril pravdu.” 
 
Potom Imám Al Sádiq recitoval: 
 
{Veď oni sú iba ako dobytok, ba ešte ďalej zblúdili z cesty správnej.} 
(Svätý Korán, 25:44) 
 
{A každému sa dostane hodnosti podľa toho, čo vykonal, a Boh ich odmení 
za ich činy a nebude im ukrivdené.} 
(Svätý Korán, 46:19) 
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“A význam toho verša v Maskh (reinkarnácii na zviera alebo na inú nízku vec),” 
potom povedal, “Hodnosti sú telá inkarnácií, pretože zaslepujú srdce 
neveriaceho, až kým sa nestane stelesnením neviery a koniec.”		
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Dvere # 22 

“Do poznania Iblísa (Satana) a či je očividný alebo skrytý” 
 
Imámovi Al Sádiqovi bola položená otázka ohľadom Iblísa a či bol očividný alebo 
skrytý? 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “V inkarnačnej forme je očividný, no skrytý  
pred rozpoznaním.  A či ste nenazreli do jeho semena v inkarnačných formách?  
Poznanie ich bolo pred vami skryté.  Vy sa s nimi nemiešate, no oni sa miešajú  
s vami a vy ich nepoznáte, no my ich poznáme.  A ak vás uvidím v ich miestach 
alebo s nimi, ukážem vám.  Alebo mi pripomeňte, keď pôjdeme smerom  
ku hrobom.” 
 
(Mufaddal povedal) “Od toho momentu som mal na mysli iba túto jedinú 
myšlienku, a teda že sa ho opýtam.  Keď sme spoločne dorazili ku Kasr Al Rabí, 
čo je pri hroboch a ľudia prichádzali a odchádzali a boli zaneprázdnení, povedal 
som, ‘Ó, Pane, sľúbil si, že mi ukážeš Maskh a povedal si, že ti to mám 
pripomenúť.’ 
 
A tak prešiel svojou rukou po mojich očiach a potom povedal, ‘Pozri!’ a tak som 
sa pozrel na ľudí, ktorých som videl prichádzať, a ktorí boli zaneprázdnení 
prácou a hľa!  Väčšina z nich sa zmenila na psy a opice a prasce a vlky a iné. 
 
A tak som povedal, ‘Ó, Pane, kto sú to?’ a Imám odpovedal, ‘To je semeno 
Iblísa.  Zamiešavajú sa medzi ľudí, zatiaľ čo sú v Maskh.’  A tak som povedal, 
‘Požehnaný je Allah.’ 
 
Potom Imám povedal, ‘Poznáš niektorého z nich?’ a ja (Mufaddal) nato, 
‘Nemyslel som si, že sú v Maskh.’ 
 
Imám povedal, ‘Sú v Maskh, zatiaľ čo uctievajú Allaha a sú tvojimi priateľmi, Ó, 
Mufaddal!’” 
 
Mufaddal povedal, “Vskutku od Boha pochádzame a k Nemu sa vrátime!  Beda 
im!”  A opľul ich. 
 
“Potom Imám povedal, ‘Zavri si oči, Ó, Mufaddal!’ a tak som si ich zavrel a on 
prešiel so svojou požehnanou rukou po mojich očiach a povedal, ‘Pozri sa  
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na nich.’  A tak som sa pozrel a zrazu boli vo forme ako pred tým.  A odvtedy 
vždy, keď ma jeden z nich prišiel pozdraviť, odzdravil som a postavil som sa preč 
odtiaľ, kde bol on.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, kto sú to ľudia, kto sú džinnovia a kto sú diabli?” 
 
Imám povedal, “Ľudia sú tí, ktorí spoznali Allaha a spočinuli na Jeho Jedinosti, 
Jeho svätci a Jeho dvere.” 
 
A tak Mufaddal povedal, “Kto sú džinnovia?” 
 
Imám povedal, “To sú tí, ktorí zmiznú do tiel ľudí a nevrátia sa a volajú sa 
džinnovia kvôli ich ukrývaniu sa a utajeniu.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A kto sú diabli?” 
 
Imám povedal, “To sú tí, ktorí boli inkarnovaní do tiel Maskh a mier.”  
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Dvere # 23 

“Do poznania skrytého manželstva Umm Kalthúm” 
 
Mufaddal povedal, “Pane, chcem sa ťa opýtať na niečo, o čom hovoria ľudia 
Kúfy, no hanbím sa ťa to opýtať.” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Ó, Mufaddal, viem, čo ťa trápi.  Chceš sa ma opýtať 
na manželstvo Umm Kalthúm.” 
 
Mufaddal povedal, “Áno, Pane.” 
 
Imám odpovedal, “Načúvaj, Ó, Mufaddal, tomu, čo hovorím a porozumej.  Pôvod 
toho bol v tieňoch a duchoch, ako som ti pred tým opísal.  Vskutku Ali (pmsn) bol 
utláčaný šesťkrát a šesťkrát v tom, čo si mysleli a bolo povedané šesťkrát  
s tým, čím sa na nich podobal a zostáva mu jedno usmrtenie.  Zostáva mu 
vydržať ešte jeden útlak v podobnosti, aby potvrdil dôkaz voči nepriateľom  
a Allah by nikdy neusmrtil Jeho uprednostnených.  A či nepočul božie slová  
z príbehu o Ježišovi?”: 
 
{a za slová ich: “Veru sme zabili Mesiáša Ježiša, syna Márie, posla 
Božieho!”  Oni ho však nezabili ani neukrižovali, ale iba sa im tak zdalo.} 
(Svätý Korán, 4:157) 
 
Mufaddal sa opýtal, “Aký bol dôvod na jeho zabitie po prvýkrát?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Dôvod na prvé zabitie boli Kain a Ábel, pretože Ábel 
bol v tých časoch Princ Veriacich a Kain bol Zafir a Satan Satanov.  A Kain 
podišiel k Ábelovi a povedal, ‘Vydaj za mňa svoju dcéru,’ no Ábel odmietol.  
Vtedy Kain povedal, ‘Pri Bohu, zabijem ťa, ak ju za mňa nevydáš.’  A tak, keď sa 
mu vyhrážal, že ho zabije, Ábel vydal za Kaina dcéru Iblísa (Satana), Gurayru, a 
Kain si myslel, že to bola Ábelova dcéra.  A Allah je Väčší  
a Ctihodnejší, než aby to urobil jednému zo Svojich uprednostnených.   
V očividnom koná, aby to tak vyzeralo, aby tak potvrdil dôkaz proti nepriateľom.  
A význam je ten, ako som povedal a tak pokračoval šesťkrát. 
 
Potom Umar povedal ľuďom, že kalif Abu Bakr zomrel, tak, že oznámil, že novým 
kalifom je on.  Keď teda nastala šiesta inkarnácia/opakovanie a Zafir sa chopil 
moci, poslal za Princom Veriacich (Alím) a odkázal mu, ‘Vydaj za mňa svoju 
dcéru.’  A tak za ním Princ Veriacich poslal Salmána a odkázal mu, ‘Povedz mu: 
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Vrátil si sa k svojmu starému spôsobu života zblúdenia.’  A tak, keď sa Salmán 
vybral za Zafirom, aby mu to povedal, Zafir vedel, že Salmán si je vedomý jeho 
záležitosti, preto sa nahneval a povedal mu: 
 
‘Áno, vrátil som sa k tomu, čo si spomenul.  Buď za mňa vydá svoju dcéru, alebo 
vyhĺbim studňu Zamzam a zastavím Hadž, alebo ho zabijem.’ 
 
A tak sa Salmán vybral za Princom Veriacich a odovzdal mu odkaz.  Ali (pmsn) 
povedal, ‘Odnes mu túto knihu,’ a tak mu ju Salmán odniesol.  Keď ho Zafir 
uvidel, vedel, že neprišiel len tak.  Povedal mu, ‘Čo to máš za chrbtom?’  
a Salmán odpovedal, ‘Princ Veriacich mi povedal, aby som ti ukázal túto knihu.’ 
 
Zafir povedal, ‘Čo je to za kniha?’  A tak Salmán vybral knihu a odovzdal mu ju.  
Keď ju Zafir otvoril, našiel v nej Ábelov obraz a tiež sa pozrel na seba, teda na 
Kaina.  Zrazu Salmánovi povedal, ‘Vskutku jeho dcéru som vyhľadával iba preto, 
lebo tvrdí, že pochádzam z diablovho semena.  Musí ju za mňa vydať, aby sa 
jeho klamstvo prejavilo pred celým stvorením.  A nezachráni ho nič iba 
manželstvo alebo smrť!’ 
 
Salmán povedal, ‘Odkážem mu, čo si povedal.’ 
 
Salman sa teda vybral za Princom Veriacich a povedal mu o všetkom, čo sa 
stalo.  Imám Ali (pmsn) povedal, ‘Viem o všetkom, čo povedal.  A teraz zaň 
vydám jeho dcéru, Gurayru, ako som ju zaň vydal už pred tým, no v jeho očiach 
to tak nevyzeralo.’ 
 
A tak sa znova vybral za Zafirom a povedal mu, že ‘Princ Veriacich ti splní tvoje 
želania po všetkých stránkach.’  Zafir preto zhromaždil všetkých svojich 
spoločníkov, aby boli toho svedkami.  Princ Veriacich potom prikázal Salmánovi, 
aby k nemu odniesol jeho dcéru Gurayru.  Salmán ju k nemu teda priviedol, no 
Allah oslepil Zafirov zrak a prikryl ho a preto Zafir situáciu nepochopil a bol 
šťastný a plný vzrušenia.’ 
 
Potom povedal Salmánovi, ‘Poďakujem ti za to, čo robíš a nemôžem ťa 
dostatočne odmeniť!’” 
 
Potom Imám recitoval: 
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{A vložili sme na šije ich reťazy až k bradám siahajúce, takže hlavy 
zdvihnuté majú, a pred nich i za nich sme priehradu umiestnili a prikryli 
sme ich, takže nevidia.} 
(Svätý Korán, 36:7-8) 
 
“Potom k nej pristúpil a našiel ju v podobe Umm Kalthúm.  A tak, keď sa zobudil, 
poslal po svojich spoločníkov a diablov, aby s nimi mohol mať škodoradosť.  Keď 
sa s ním stretli, zagratulovali mu pri príležitosti svadby a Zafir povedal, ‘Už dosť o 
Alím a jeho spoločníkoch!  Pretože ak by mali synovia Abi Kabsha pravdu a ak 
by sme sa my mýlili, nevydali by za mňa ich drahocennú.’ 
 
Oni nato, ‘Povedal si pravdu,’ a on hneď, ‘Pri Bohu prisahám, že sú to 
čarodejnícki kňazi a klamári a toto je kúzlo medzi nimi.’ 
 
Salmán povedal, ‘A ako sa tak rozprávali, pristúpil som k nim, načo všetci 
povedali, ¨My sme na nesprávnej ceste a tvoj priateľ je v pravde a my sme diabli 
a zradcovia, tak prečo nám dal svoju dcéru, Umm Kalthúm, na vydaj?¨’ 
 
A tak im Salmán recitoval verš: 
 
{satani z ľudí a džinov, ktorí si navzájom našepkávajú ozdobné slová plné 
bludov} 
(Svätý Korán, 6:112) 
 
Keď to od Salmána počuli, nahnevali sa naň a druhý (Umar) sa veľmi nazlostil, 
až boli pripravení Salmána zabiť.  Vtedy im Salmán povedal, ‘A či ma zabijete 
počas tohoto vášho sedenia?’” 
 
Mufaddal povedal, “Pri Bohu, vskutku sa to týka satanských nemorálnych 
neveriacich utláčateľov!” 
 
(Potom Imám pokračoval) “Salmán povedal, ‘Keď snovali plány, navzájom si 
povedali, ¨Čo urobíme s tým Peržanom, keď už máš, čo si chcel?¨’ 
 
A tak odišli a to, o čom sa zhovárali, sa dostalo k Princovi Veriacim, Alímu 
(pmsn), preto prikázal Salmánovi, aby sa k nim vrátil a povedal im pravdu o tom, 
čo pred ním bolo skryté ohľadom jeho dcéry, aby tak Zafir skoncoval so svojou 
nemorálnosťou a jeho chvastúnstvom a aby sa sám pred sebou ponížil a jeho 
česť sa vytratí a zomrie od hanby a smútku. 
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Salmán povedal, ‘Vybral som sa teda za ním k nemu domov.  Keď pri ňom nik 
nebol, povedal som mu, ¨Aká bola teda tvoja žena?¨ 
 
On odpovedal, ‘Je pre mňa dokonalá.  Stráni sa toho, aby ma nepočúvla, či už 
na verejnosti, alebo v súkromí a akoby bola od nás a v nás.’ 
 
Salmán povedal, ‘Áno, je z teba a tebe.  Je to tvoja dcéra Gurayra, nuž pristúp  
k nej, možno ju konečne spoznáš!’ 
 
Keď to počul, nedokázal ovládať svoju myseľ a tak k nej pristúpil.  Pozrel sa  
na ňu a bola to ona, jeho dcéra Gurayra a on vôbec nepopieral, že by to bola 
ona.  Vykríkol, až sa zatriasol celý dom.  Bol rozzúrený a povedal, ‘Ten 
čarodejník, syn Abu Táliba, a nie je to prvýkrát, čo také niečo vykonal.  Pri Bohu, 
urobím to a ono.’ 
 
Salmán povedal, ‘Neprezraď sa a nevyrozprávaj svoj príbeh a neodhaľ sa  
pred tvojím klanom.  Je to môj názor a radím ti, aby si to držal v tajnosti, pretože 
ak to vyzradíš, ľudia povedia, že si sa oženil s vlastnou dcérou a budú poznať 
tvoju záležitosť.’ 
 
‘Stačí, Ó, Salmán, že zomriem od zúrivosti a príjmem to, čo vravíš a ten 
čarodejník si môže vravieť, čo chce.  Ja ani moji spoločníci nemáme energiu 
proti jeho mágii.’ 
 
A tak to držal v tajnosti pred jeho priateľmi zo strachu pred hanbou a zomrel 
nahnevaný.  Žiadna milosť naň a Pán svetov s ním nebol spokojný, koniec.”		
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Dvere # 24 

“Do poznania zabitých a zarezaných spomedzi tých,  
ktorí sa odlišujú od podoby človeka” 

 
Zasvätený (Imám Sádiq) povedal, “Dôvod na zabitých… a zarezaných…  
a pojedaných… a vypitých… a významných…a jazdených… a veľryby… a 
všetko, čo sa odlišuje od obrazu ľudí, pretože Allah, ktorý je Vznešený, a ktorého 
meno je Sväté, Jeho Múdrosť je Spravodlivá, On so Svojím stvorením koná to, 
čo uzná za vhodné a nič mu neodporuje a nič proti Nemu nebojuje, pretože On je 
vo Svojich činoch Velebený.  On je Pán svetov.  Na veriaceho, na toho, ktorý 
pozná a je monoteista, nevyšle jediné zabitie alebo zarezanie, alebo poníženie, 
alebo únavu, alebo lotrovstvo.  To všetko sú obraty šťastia od Neho pre 
tvrdohlavého neveriaceho. 
 
Čo Boh vysiela na neveriacich je z dôvodu hriechov, ktorých sa dopustil neveriaci 
voči veriacemu z degradácie, zabíjania a vraždenia.  A veriaci držal jazyk  
za zubami pred neveriacim, pretože sa nedokázal ubrániť. Preto sa stalo  
pre neveriaceho povinným na základe toho, čo vzišlo od neho z neviery  
a tvrdohlavosti a popierania pravdy a jej ľudí. 
 
Preto ho Allah bleskurýchlo potrestá tým, čo vidíš z mučenia ducha a jeho 
inkarnácie do všetkého, čo sa podobou líši od ľudí.  Z kráv a oviec a tiav  
a lezúceho hmyzu a vtákov a všetkého, čo má ducha, dupe, hýbe sa a je zabité  
a zarezané.  A všetko, čo je jazdené a príšerné, to sú reinkarnácie (ducha  
do zvieraťa) a prevtelovania (ducha zo zvieraťa do zvieraťa). 
 
Čokoľvek, čo je jedené, je prevtelenie (ducha zo zvieraťa do zvieraťa) a čo sa 
neje, to sú reinkarnácie (ducha do zvieraťa alebo nízkej veci).  Bol preň 
sprostredkovaný trest a veľká hanba, zatiaľ čo zažíva zarezanie a pojedanie a to 
všetko je spravodlivosť z Božích slov: 
 
{A dáme im okúsiť trestu bližšieho okrem trestu väčšieho – snáď sa  
z bludu svojho vrátia (a oľutujú)} 
(Svätý Korán, 32:21) 
 
(Trest bližší alebo menší sa týka) duší neveriacich, ktorí sú tvrdohlaví voči 
pravde a jej ľuďom.  To je skompletizovanie ich neviery, keď ich Boh presunie  
z ich tiel, v ktorých ich vidíte a dosadí ich do tiel Maskh podľa Allahových slov: 
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{Človeče, čo zmýlilo ťa o láskavom Pánovi tvojom, ktorý stvoril ťa, 
vyrovnal a súmernosť ti dal a v onej podobe ťa zložil, ktorú si prial?  Pozor 
však, veď vy nazývate Deň súdny výmyslom (popierate vaše 
náboženstvo)!} 
(Svätý Korán, 82:6-9)”  A Imám povedal, “Náboženstvo je Princ Veriacich.” 
 
{Niet zvieraťa pozemského ani vtáka na krídlach lietajúceho, aby netvorili 
spoločenstvo podobné vašim} 
(Svätý Korán, 6:38) 
 
“To znamená, že každá jedna vec, ktorá sa hýbe na zemi a na oblohe, boli 
národy pred vami.”  Potom Imám povedal, “Vskutku náš nepriateľ je 
reinkarnovaný do všetkého, čo sa podobou líši od ľudí, až kým sa jeden z nich 
nevráti späť (do ľudskej podoby), je zabitý tisícom zabití a zarezaný tisícom 
zarezaní a zomrie tisíc smrtí.  Čo sa týka Bohom uprednostnených a ich verných 
nasledovateľov, Allah ich zbavil reinkarnácií (do zvieracej formy, teda Maskh)  
a pre ich nepriateľov prichystal prvý trest a to je trest menší. 
 
Čo sa týka väčšieho trestu, k tomu dôjde vtedy, keď sa vynorí Qaim, až kým sa 
každý nasledovateľ nepomstí nepriateľom.” 
 
Potom Imám povedal, “Prvá vec, do ktorej je neveriaci degenerovaný, je dobytok.  
Až kým neprejde všetkým na zemi i v divočine z trestov.  Potom sa stane  
a prechádza cez moria, potom vzduchom, až kým sa nestane menším (než oko 
ihly).  A Allahove slová: 
 
{lebo takto My nespravodlivých odmeňujeme} 
(Svätý Korán, 21:29) 
 
Toto je dôvod, prečo sú duchovia/duše neveriacich dosadené do rozličných 
nositeľov (tiel), až kým nevystúpi Qaim.” 
 
A Imám povedal, “Čo sa týka toho, čo nemá ducha života ako kamene a stromy 
a voda a soľ a všetko, čo sa nehýbe a nelezie. 
 
Sú z toho, čo sa rozložilo z tiel veriacich a neveriacich.  Všetko, čo vidíš alebo 
počuješ, alebo cítiš, alebo čo má dobrú chuť a vôňu, alebo je mäkké na dotyk, to 
všetko je výsledkom rozkladu tiel veriacich.  A všetko, čo je tomu opakom  
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zo smradľavého a kyslého a všetkého, čo ľudia neradi cítia alebo sa na to neradi 
pozerajú, alebo to neradi ochutnajú, alebo sa toho neradi dotýkajú pri všetkých 
príležitostiach.  To všetko je výsledkom rozkladu tiel neveriacich.” 
 
“A neveriaci nemajú jasnosť hlasu a v tých telách nie sú požehnaní viac než  
v telách ľudských, v ktorých je (neveriaci).  Ak vyhovie svojmu stavu, Boh ho 
presunie z jeho tela do tiel degenerovaných a tých najhorších z nich.  A práve  
v týchto degenerovaných telách je mučený a sú preň väzením.” 
 
Potom Imám povedal, “Svet je pre veriaceho väzením a pre neveriaceho je 
rajom, to znamená tieto telá… Pretože neveriaci dosiahol svojich túžob 
prostredníctvom jeho jazyka a tela a nôh v jeho prichádzaní a odchádzaní týmto 
telom.  A telo je jeho rajom.  Potom je umiestnený do nižšieho trestu  
v nositeľoch. 
 
Pokiaľ ide o veriaceho, jeho telo je preň väzením a jeho utrpenie je všetko to, 
čoho sa mu dostáva v tomto tele.  Ak ho Allah vynesie z tela, vráti sa k tomu,  
z čoho bol pôvodne, a teda duch a jemný vánok a požehnaný raj.” 
 
Potom Imám povedal, “Z nahnedlých tiel vás vyvediem do tiel kvitnúcich, pretože 
duše veriacich sú vrátené k tomu, čo boli z čoho je svetlo Allaha. 
 
Vskutku Boh stvoril duchov/duše veriacich z Jeho svetla a stvoril ich z Jeho 
milosti a uzavrel s nimi zmluvu s Wilaya.  Preto sa veriaci stane bratom 
veriaceho od ich otca a matky, pretože milosť je jeho matka a jeho otec je svetlo.  
Veriaci vidí svetlom Allaha, z ktorého pochádza a mier nech je s poslami  
a všetká chvála patrí Bohu.” 
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Dvere # 25 

“Do poznania stvorenia veriaceho, ktorý vie” 
 
Imám Džáfar Al Sádiq (pmsn) povedal, “Vskutku Allah nás stvoril tisíc rokov pred 
stvorením.  Boli sme duchovia v blízkosti Trónu, velebiac Boha a obyvatelia 
nebies velebili našim velebením.  A tak sme sa zniesli na Zem a telá a velebili 
sme Boha a obyvatelia Zeme velebili našim velebením a každý jazyk vyslovil  
v našom jazyku.  A to sú slová Allaha: 
 
{my veru sme tí, ktorí v radách stoja a tiež tí, ktorí Pána svojho oslavujú} 
(Svätý Korán, 37:165-167) 
 
Allah špecializoval Mohameda a Alího a Miestodržiteľov a Imámov a ich 
nasledovníkov spomedzi ich Šia, ktorých stvoril z Jeho Svetla.  A umiestnil ich do 
Jeho Milosti a oni sú sladkí nepoškvrnení duchovia, ktorí boli očistení od škodcov 
a znehodnotení a prijali Wilaya. 
 
A tieto telá boli stvorené iba ako súženie pre veriacich v štáte neveriacich 
utláčateľov z dôvodu, ktorý vychádza z Jeho Poznania.  A o dušiach veriacich 
Boh povedal: 
 
{Veru kniha zbožných je v ‘Illijún!  Vieš ty vôbec, čo je to ‘Illijún?  Kniha 
označená, o ktorej svedčí iba ten, ktorý je najbližšie k Pánovi} 
(Svätý Korán, 83:18-21) 
 
“To znamená duše veriacich, ktorí poznajú Mohameda a Alího a Miestodržiteľov.  
Modlia sa pri Bohu, to znamená, že sú ustanovení v monoteizme s ohľadom na 
Najvyššieho z najvyšších, Allaha.  Pretože ak Allah chce stvoriť telo tiel, ktoré 
obýva sladký duch, dá úspech človeku v pojedaní sladkého ovocia a výborného 
jedla, v ktorom je voda. 
 
To je potom zhromaždené do spermie a ak sa muž spojí s jeho ženou, v bábätku 
sú ukončené tri duše. 
 
Duch sily, duch túžby a duch života.  A to je výrok Proroka Mohameda (pmsnajr), 
‘Veriaci je ako včela.  Ak pojedá to, čo je sladké a potom to uvoľní, uvoľní to, čo 
je sladké.’ 
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A ak sa v čase narodenia bábätka sladký duch znesie a je to duch viery svetla, 
ktorý je stvorený zo Svetla Allaha.  Je ustanovený v tele po tom, čo výjde z matky 
a z brucha a v tom momente zosmutnie a plače a to je dobré znamenie. 
 
Pretože sladký duch prichádza z ducha a jemného vánku a z blízkosti 
Najmilstivejšieho a vidí to telo, ktoré je pre veriaceho väzením. 
 
A z toho dôvodu, ak vidíš dieťa v čase pôrodu, vidíš ho smutné, čo je znamenie 
viery.  Ak sa jeho poznanie naplní a ak súženie vydrží v celej miere, duch je z 
tela extrahovaný.  Ak ešte zostáva niečo zo súženia, je vrátený, kým jeho 
poznanie nie je úplné.”  Imám Sádiq potom povedal, “Duše vieriacich sú vojaci 
vybavení vzduchom a duše sú nad nimi, pretože neobývajú v úzkosti tiel ani lôn, 
ani temnoty.  A Princ Veriacich povedal, ‘Duše veriacich neobývajú bedrá ani 
loná a neboli stvorené zo zlej vody.  Boli stvorené zo Zdroja Vodného Prameňa. 
 
Pretože duše sú v tvare tiel.  Jemné a zo Svetla.  Rozpoznať ich dokáže iba ten, 
kto je tak jemný ako oni a tak osvietený ako oni. 
 
Lebo hrubý si nedokáže uvedomiť jemné a jemný nedokáže rozpoznať hrubé a 
také sú duše veriacich.  Sú v tvare tiel a poznajú sa navzájom v raji.  Potulujú sa 
ako chcú, potom si nájdu útočište v Tieni Trónu a všetká chvála patrí Allahovi, 
Pánovi svetov.”  
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Dvere # 26 

“Do poznania duchov veriacich a či sú jedným alebo dvomi” 
 
Mufaddal sa opýtal Imáma Sádiqa, “Povedz mi o duchoch, ktorí obývajú telá a 
strážia ich.  Sú rovnakí v prípade veriacich a neveriacich?” 
 
Imám odpovedal, “Duše diablov a duše zlých ľudí sú jedno a to isté.  A duše 
veriacich a duše anjelov sú jedno a to isté; niet medzi nimi rozdielu.  Je to tak 
preto, lebo duše veriacich a duše anjelov sú v zhode s dušami svätcov, prorokov 
a Bohom vyvolených.  Tieto duše sú si navzájom známe a navzájom sa 
priťahujú. 
 
Duše vyvolených a nepoškvrnených sú zo svetla, žiariace, a nie z temnoty. 
 
A duše diablov a zlých ľudí a džinnov sú tiež navzájom v zhode, stojace proti 
dušiam svätcov a Bohom vyvoleným (prorokom, imámom, veriacim atď.) 
 
A duše džinnov a zlých ľudí a diablov sú také isté, čierne a temné, bez svetla.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Čo znamenajú Allahove slová?”: 
 
{a budú na trónoch bratsky odpočívať a druh na druha sa dívať} 
(Svätý Korán, 15:47) 
 
Imám Al Sádiq povedal, “To znamená, že sú šťastní v poznaní a tešia sa z 
poznania.  Žiaden z nich nemá viac poznania než druhý a jeden nemá prioritu 
pred druhým a niet medzi nimi nepriateľstva alebo nenávisti.  Allah to vytrhol z 
ich sŕdc a dal, aby každý z nich patril medzi Jeho priateľov.  Ak sa zhodujú na 
podmienke tohoto cyklusu, odpočívajú a to až po koniec sedem Adamov. 
 
A povedal som ti, že každý Adam zostáva na Zemi z jeho semenom počas 
určitého časového obdobia, ktoré je nám známe.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Stvorí po tom Boh nejaké stvorenie?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “So svojou otázkou si prekotil kráľovstvo Allaha a 
Jeho schopnosi, beda… Beda… Vskutku On naďalej tvorí a nikdy neprestane 
tvoriť, udržiavať, prinášať život a smrť.  A či chceš zastaviť autoritu Allaha a Jeho 
schopnosť a Jeho príkaz a Jeho zákaz?” 
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Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ich učenci sa na tom zhodli.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Pri Bohu, kráľovstvo Najvyššieho postavili naruby a 
zrušili Jeho príkaz a Jeho zákaz.  Teraz oni sami hlásajú, aký je príkaz a aký je 
zákaz, a že niet kráľovstva a autority. 
 
Beda im!  Nech Allah pomáha pred tým, čo vravia a mier.” 
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Dvere # 27 

“Do poznania Dňa, kedy sú vyslaní/vzkriesení a Deň známeho času a 
je to jeden deň alebo dni…?!” 

 
Imám Al Sádiq povedal, “Čítaj, Ó, Mufaddal, slová Allaha: 
 
{v deň, keď zem bude nahradená zemou inou a nebo iným nebom a keď 
ľudia budú zoradení pred Bohom Jediným, Podmaniteľom} 
(Svätý Korán, 14:48) 
 
Mufaddal to prečítal a Imám povedal, “Zastav sa, Ó, Mufaddal.  Boh vymení Zem 
za inú Zem a stvorí ju a stvorí iné Nebo.  A (sú to) Jeho Autorita a Veľkoleposť, 
(ktoré) zotrvávajú navždy a tak opisuje Seba.  A či si nepočul Jeho slová v Jeho 
štedrej knihe, keď spomína ľudí nebies a ľudí pekla? 
 
Pretože Allah povedal: 
 
{a zostanú tam naveky, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj 
nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, čo si praje} 
(Svätý Korán, 11:107) 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, opíš mi, čo Allah stvorí.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Boh stvorí z Jeho vôle svetlo, ktoré je iné než prvé 
svetlo.  Potom vynesie tiene iné než prvé tiene.  Potom opíše obyvateľov 
druhého svetla tým, čím opísal obyvateľov prvého svetla.  Uzavrie s nimi zmluvu 
tak, ako to urobil pred tým a prvé svetlo je silnejšie a lepšie než druhé. 
 
A ak ich rozdelí v tieňoch, dá im zrodiť sa ako duchom, a tak sa vnímajú ako sa 
vnímalo prvé svetlo.  Príklad po príklade.  Preto sa chápu presne tak, ako sa 
videlo a chápalo prvé svetlo a prvé svetlo neporozumelo. 
 
A vedelo, že začalo existovať po tom, čo nebolo a v tom spočíva uprednostnenie 
prvého svetla pred druhým.  A potom ho Boh vycvičí a dá, aby Ho spoznalo 
podľa Jeho Jedinosti a Jedinečnosti.  Potom sa velebil a oni Ho velebili a On sa 
oslavoval a oni Ho oslavovali. 
 
Potom predniesli reč a svojho Pána poznali a vedeli, že boli stvorení, a že majú 
Stvoriteľa a Živiteľa. 
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A tak s nimi uzavrel zmluvu tak, ako ju uzavrel s prvým svetlom a diabli a démoni 
sú stvorení, ako som ti pred tým spomenul v súvislosti so svetlom a stvorením.  A 
stvoril ich z ich hriechov, telá, to znamená hriechov ľudí rovnakým spôsobom ako 
v prípade prvých.  A tiež z hriechov diablov rovnakým spôsobom ako v prípade 
prvých.  Až kým nenaplnia ich termíny a vrátia sa v turnusoch a kolách.  Potom 
ich uvedie do inkarnácií rovnakým spôsobom ako v prípade prvých.  Veriacich v 
ľudských inkarnáciach a neveriacich v Maskh (zvieratá) presne ako tých v čase 
prvého Adama. 
 
A tak Allahov súd/rozsudok prebieha naprieč Jeho stvorením a Jeho hodnoty 
prúdia naprieč Jeho Nebesá a Zem a Nebo a Peklo.  On zotrváva a nepominul.  
Kráľ, Schopný, Mocný.  Koniec a mier.”		
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Dvere # 28 

“Do poznania druhého maskh a rozdielu medzi prvým  
a druhým Maskh” 

 
Mufaddal povedal, “Aké je znamenie prvého Maskh a druhého a aký je medzi 
nimi rozdiel?” 
 
Imám Džáfar Sádiq odpovedal, “Znamením je povolené (halal) a zakázané 
(haram).  Všetko, čo bolo zakázané zarezať a jesť je haram a bolo to tak počas 
prvej doby pred vašou dobou a pred vašim Adamom.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, existoval nejaký Adam pred siedmymi Adamami?  
A existovala nejaká zem a nebesá pred našou zemou a nebesiami?” 
 
Imám odpovedal, “Ó, ignorant, vskutku Allah zotrváva a nikdy nevymizol.  Vždy, 
keď započne Zem, stvorí pre ňu stvorenie odlišné od prvého stvorenia.  A či si 
nenazrel do Maskh a jeho druhy?  Vidíš medzi nimi iné než zverské/škaredé?  To 
preto, lebo Boh zmenil ich formu z ich prvej formy a práve preto bolo zakázané 
zarezať ich a jesť. 
 
Pretože boli potrestaní vo veku a boli zarezané a pojedané a pre každý národ je 
dovolené (halal) jesť iba to jedlo, ktoré bolo stvorené z ich hriechov.  A ak by 
nebolo stvorené z ich hriechov, bolo by zakázané (haram) jesť. 
 
A ďaľším znamením je, že osoba nemôže Bohu ponúknuť z Maskh to, čo nie je 
halal na zarezanie a jedenie, ale jeden môže obetovať všetko to, čo je halal 
zarezať a jesť, pretože to vzišlo z nich a ich hriechov.  A stalo sa to pre vás halal 
zarezať, jesť, jazdiť a obetovať Allahovi.”  Potom Imám recitoval: 
 
{žiadna duša hriechmi obťažkaná neponesie bremeno iné} 
(Svätý Korán, 6:164) 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, zdá sa mi, že haram na jedenie sú tí, na ktorých 
zosadlo súženie pred nami.” 
 
Imám odpovedal, “Áno…” 
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“A či nevidíš, Ó, Mufaddal, že zvery a hyeny a veľryby sú spomedzi stvorení morí 
a zeme, ktoré je zakázané jesť a zarezať a nemôžu byť použité ako obeta 
Bohu?” 
 
Mufaddal povedal, “Áno, koľko veľa je týchto druhov.” 
 
Imám nato, “Pochop preto, že to sú tí, ktorí boli potrestaní v prvom veku a 
oddychujú od noža (zarezania).” 
 
Potom sa Imám vrátil k jeho pôvodnému prejavu o siedmych Adamoch a 
Mufaddal povedal, “Čo potom?” 
 
Imám recitoval: 
 
{aby Boh mohol oddeliť zlé od dobrého, aby mohol postaviť jedného zlého 
proti druhému, aby ich všetkých zhromaždil a zaistil v pekle – a to budú tí, 
ktorí stratu utrpia.  A tým, ktorí sú neveriaci, povedz, že ak prestanú, bude 
im odpustené to, čo sa už stalo; ak však znovu začnú, potom naplní sa 
obvyklý osud predošlých.} 
(Svätý Korán, 8:37-38) 
 
“To znamená v Maskh a inkarnáciach.  A časové obdobie každého Adama na 
Zemi je sedem tisíc rokov, až kým veriaci nie je odovzdaný a očistený.  A stane 
sa anjelom, zatiaľ čo Iblís a jeho prekliate semeno spočívajú v Maskh. 
 
Potom Allah vratí veriacich z nebies na zem a prechádzajú inkarnáciami po tisíc 
rokov tak, ako Allah vrátl prvých. 
 
To preto, aby mali miesto v druhom nebi, a tak to Boh činí s ľuďmi každého kola 
a ľuďmi každého Adama, až kým tak neučíní so šiestimi Adamami, príklad za 
príkladom, ako som ti opísal, až kým prvý Adam nevýjde v jeho čase, a to je 
Koniec časov a koniec kôl a tajfúnov. 
 
A to je sedem nebies a sedem zemí a sedem dní a sedem nocí a Allah povedal: 
 
{a noc sme učinili prikrývkou} 
(Svätý Korán, 78:10) 
 
To znamená, keď nosili pokrývku v telách. 
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{a deň pre získavanie obživy sme vám stanovili} 
(Svätý Korán, 78:10) 
 
To znamená, keď sa vrátili na ich miesta v nebesách.  To je moment, keď sú 
očistení a dokončili a žijú požehnaný naplnený život v nebi, ktoré sme pre nich 
stvorili z ich prác a mier.”  
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Dvere # 29 

“Do poznania slnka a mesiaca a ich stvorenie a ich príklady a aký je 
príklad dňa a noci” 

 
Imám Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku Allah stvoril slnko z vyššieho závoja 
a to je svetlo, ktorým sa On zahalil. 
 
To preto slnko začalo byť (uctievané) bez Boha a to kvôli ignorancii Iblísa a jeho 
chybe.  A nazývame to slnkom, pretože sa opálilo od Allaha (dostalo svetlo od 
Boha), keďže svetlo bolo Allahovým závojom. 
 
A slnko bolo stvorené pre deň a Boh ho tým uprednostnil.  Pretože príkladom 
dňa je Imám.  A príkladom noci je Hudžat (Dôkaz).  A príkladom slnka je Prorok 
(pmsnajr). 
 
A mesiac bol stvorený z nižšieho závoja a tak mesiac stvoril pre noc a 
uprednostnil ho tým.  Pretože dorastá a cúva, až kým sa nevráti k svetelnému 
závoju.  A príkladom mesiaca je Princ Veriacich spolu s arifín (tí, ktorí vedia). 
 
Čo sa týka ignorantov, (tí vravia), že naberá a znižuje sa vo svojích kvalitách. 
 
A príkladom slnka je Prorok Allaha (pmsnajr).  Obieha, zväčšuje sa a vracia sa a 
je Jediný.  Nič menej, nič viac. 
 
A príkladom noci a dňa sú tí, čo pochybujú a zbožní.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Prečo potom nie je mesiac uctievaný bez Boha, keďže 
uctievajú slnko?” 
 
Imám odpovedal, “Mesiac bol stvorený z nižšieho závoja a mier s poslami a 
všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov.” 
 
{Pri nebi a At-Táriq!  Vieš ty vôbec, čo je to At-Táriq (nocou putujúci)?  Je 
to hviezda prenikavo žiariaca.  A veru duša každá nad sebou strážcu má!} 
(Svätý Korán, 86:1-4)  
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Dvere # 30 

“Do poznania piatich hviezd, prenikavých hviezd a zmienka o 
siedmych nebesách a ich byvateľov a ich stave” 

 
Mufaddal povedal, “Čo je to päť hviezd, ktoré narážajú v noci a dni?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Je to päť závojov, na ktorých boli postavené noc a 
deň a modlitba a zakát (charita) a zostavovanie stvorenia.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A čo prenikavé hviezdy, ktoré vidíme medzi nebom a 
zemou, rozprestreté a vysiace?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “To sú svetelné telá/telesá, ktoré boli svorené pre 
veriacich z ich prác.  Ako také v nebesách tiel/telies slnko a mesiac, videné tými, 
ktorí im nie sú podobní, spôsobom, ktorým ich vidíš, ctené svetelné telá/telesá.  
A v každom nebi týchto siedmych Adamitov, stojaci Adam, upevnený, na 
rovnakom príklade toho, čo Allah stvoril z prvého stvorenia.  A v nebesách majú 
hodnosti, nebo za nebom, na základe ich vlastnej hodnosti a stupňa.” 
 
Mufaddal povedal, “Povedz mi, je sedem nebies jedným alebo existuje 
uprednostnenie jedného pred druhým a kto sú obyvatelia každého z nebies?” 
 
Imám odpovedal, “Prvé nebo je domovom Imámov.  Druhé je pre tých, ktorí 
prehovorili.  Tretie je pre vznešených a pohotových.  Štvrté je pre oddaných.  
Piate je pre siroty.  Šieste je pre závoje.  A siedme je pre dvere. 
 
A všetko má svoj dôvod a motív (vo svojom umiestnení) a domov a svoju 
špecializáciu a ako sa prejavuje v nebi a mier, koniec.” 
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Dvere # 31 

“Do poznania trónu a jeho kútov” 
 
Mufaddal recitoval: 
 
{Toto sú znamenia Písma múdreho!  Je snáď pre ľudí zvláštne, že sme 
vnukli mužovi jednému z nich: “Varuj ľudí a oznám zvesť radostnú tým, 
ktorí uverili, že u Pána svojho budú mať spravodlivé postavenie.”  
Neveriaci vravia: “Toto je veru kúzelník zjavný!”  Pánom vašim je veru Boh, 
ktorý stvoril nebesá a zem v šiestich dňoch a potom sa na trón usadil (a 
jeho trón bol na vode), aby všetky veci riadil.} 
(Svätý Korán, 10:1-3) 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, a či vieš niečo o tróne?”  Mufaddal 
povedal, “Nie.” 
 
A tak Imám povedal, “Vnútorný význam trónu sú štyri kúty alebo štyri osoby.  
Prvým kútom je Mohamed (pmsnajr).  Allah je môj Vodca a Pán a ja som lídrom 
veriacich.  Každý, koho vodca som, toho lídrom je Ali (pmsn).  Druhý kút je Princ 
Veriacich.  Tretí kút je Al Hassán.  A štvrtý kút je Al Hussajn.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, aký je význam Jeho slov, ‘A Jeho trón bol na 
vode?’” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “A či nepoznáš toho výklad?” 
Mufaddal povedal, “Nie.” 
 
Imám nato, “Voda je poznanie a Jeho výrok Alímu je poznanie.  A či si nepočul 
slová Boha: 
 
{…a zosielame z neba vodu čistú, aby sme ňou oživili zem mŕtvu a napojili 
to, čo sme stvorili z dobytka a ľudí, mierou hojnou.  A rozdeľujeme ju medzi 
nich, aby sa spamätali, avšak väčšina ľudí odmieta všetko okrem neviery.} 
(Svätý Korán, 25:48-50) 
 
A význam je, že z nebies zosielame čistú vodu, ktorá je poznaním.  Allah ju 
očistil a vymedzil pre jeho vyvolených a prorokov a nepoškvrnených, aby sme 
ňou mohli dať život mŕtvej zemi a zmierňujeme smäd nami vyvolených z našich 
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požehnaní týmto skrytým poznaním.  A aké požehnanie je väčšie, než toto 
poznanie a mier.” 
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Dvere # 32 

“Do poznania hôr a oceánov a adamitských závojov” 
 
Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa (pmsn) na Allahove slová: 
 
{Boh je ten, ktorý stvoril sedem nebies a podobný počet zemí.  A zjavenie 
Jeho zostupuje medzi nimi, aby ste sa dozvedeli, že Boh je nad každou 
vecou všemohúci a že Boh objíma vedením Svojim veci všetky.} 
(Svätý Korán, 65:12) 
 
Imám odpovedal, “Sedem nebies sú svetelné závoje.  Čo sa týka zemí, tie sú 
siedmymi adamitskými závojmi.”  Potom to Mufaddalovi vysvetlil a povedal, 
“Pokiaľ ide o význam: 
 
{Vy vskutku nebudete veriť v toho, ktorý stvoril zem počas dvoch dní a 
pripisovať Mu chcete podobných?  On Pánom ľudstva je všetkého!  On 
umiestnil na nej pevne ukotvené hory a požehnal ju a rozdelil na nej 
potravu počas štyroch dní pre všetkých prosiacich rovnomerne.  Potom k 
nebu vztýčil, čo dymom iba bolo, a povedal mu i zemi: Poďte ku Mne, či už 
chcete, alebo nie!  A odpovedali: Pôjdeme dobrovoľne.  A ustanovil ich ako 
sedem nebies počas dvoch dní a každému nebu poriadok jeho vnukol.  A 
najbližšie nebo svietidlami a ochranou ozdobil.  A také bolo predurčenie 
Mocného, Vševediaceho.} 
(Svätý Korán, 41:9-12) 
 
Význam verša hľadaj vo vnútornom/ezoterickom z nášho poznania, čo je v 
skutočnosti skrytým tajomstvom Allaha a Jeho zabezpečené poznanie.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, špecifikuj pre mňa niečo z tohto poznania a aký je 
význam slov Pána, ‘a pripisovať Mu chcete podobných?’” 
 
Imám odpovedal, “Znamená to, či Mu dávate závoje na roveň a počúvate ich tak, 
ako počúvate Allaha, Pána svetov, ktorý sa týmito závojmi zahalil?  A vztýčil nad 
ne hory?” 
 
Mufaddal povedal, “Ten verš je niečo, čo ľudia nedokázali vysvetliť.” 
 
“Hory sú Imámovia, Ó, Mufaddal, a ak by nebolo Imámov, pochyboval by si o 
svojom náboženstve a zišiel by si z jasnej cesty.  A zakazujú ti byť umelo 
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strojený.  A či si Ho nepočul povedať, ‘On umiestnil na nej pevne ukotvené 
hory,’ aby s tebou zatriasli, to znamená so zemou.  Pretože zem sú veriaci a 
hory sú Imámovia, ako povedal Boh.” 
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Dvere # 33  

“Do poznania posledného Adama a jeho éry” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah zniesol posledného Adama na konci čias 
a tajfúnov a stvoril preň a jeho semeno nebesá a zem.  A vzduch a vodu a nebo 
a peklo, ako stvoril pre tých, ktorí boli pred tým, pretože Boh stvorí v každom 
nebi raj z dobrých skutkov Adama a jeho semena.  A v každej zemi stvoril peklo 
z hriechov Iblísa a jeho semena a nebo je na nebesiach a peklo je v zemi. 
 
A v nebesách stvoril oko/fontánu, ktorá sa často nazýva ‘fontána života’ a to je 
miesto odpočinku veriacich.  Pretože ak veriaci zomrie, jeho duša je prenesená, 
až kým nie je pozdvihnutá do nebies podľa jej viery.  Potom je ponorená do 
spomínanej fontány. 
 
A  keď je (duša) ponorená, zabudne na všetok žiaľ a bolesť, ktorej sa jej dostalo 
na tomto svete.  A nosí svetelné telo a potom zostáva v nebi s anjelmi a keď jej 
dôjde dych, dostane ďaľšie svetlo. 
 
A von výjde semeno, potom sa jeho duša vráti do semena presne v tom 
momente.  To znamená, keď odíde dych a mier.” 
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Dvere # 34 

“Do poznania veriacich a ako sa narodia a kde je ich destinácia a ako 
sú vrátení po ich smrti” 

 
Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa, mier a požehnania s ním, na 
narodenie veriacich. 
 
Imám odpovedal, “Duša každého veriaceho je po smrti vynesená k Imámovi 
Alímu, ktorý do nej nazrie.  Ak išlo o skúšaného očisteného veriaceho, spolu s 
jeho dušou vystúpia do nebies anjeli a ponoria ju do fontány pri vstupe do 
nebeskej brány.  Nazýva sa fontána života.  Ak opúšťa svoje svetelné telo a žil v 
nebi s anjelmi a prorokmi, zatiaľ čo telo rastie v bruchu jeho matky.  A v hodinu, 
kedy duša opustí jeho telo, do lona jeho novej matky vstúpi spermia.  A presne v 
tú hodinu a presne v ten čas spermia narastie na zrazenú krv/pijavicu.  Keď sa 
stane zrazenou krvou/pijavicou, anjeli vezmú dušu spomedzi duší neveriacich a 
umiestna ju do zrazenej krvi a je mučená.  Tak je duša neveriaceho potrestaná v 
lonách, v krvi a menštruácii a v temnote, až kým sa z nej nestane telo.  Duša 
veriaceho je zatiaľ blažená v raji, zatiaľ čo oslabená duša neveriaceho je 
mučená, až kým sa z nej nestane embryo.  Keď sa stane embryom, duša 
neveriaceho je umiestnená do toho tela, ktoré je v lone.  Je zavesené dole 
hlavou so slabosťou v tele.  A tak rastie a duša neveriaceho je mučená a 
zavesená dole hlavou v krvi a menštruácii a inom, čo sa nachádza v lone.  Až 
kým telo nedosiahne svoj stanovený čas.  Keď nastane stanovený čas, anjeli sa 
zhromaždia s dušou, ktorá je v nebi a uzavrú s ňou zmluvu.  A je dané, aby žena 
dušu prepustila.  A ak je veriaca duša pomalá vo svojom zostupe, prepustenie 
ženou trvá dlhšie a jej bolesť narastá.  V tom momente je duša predvedená pred 
Pána a On vezme jej zmluvu na Seba po tom, čo ju uzavreli anjeli.  Potom s ňou 
anjeli zostúpia a Imám je s nimi.  A tak, keď dorazí do miesta ženy, anjeli ju 
napomenú napomenutím, že sa telo zo strachu pred vyhrešením anjelov 
preklopí.  Vtedy výjde hlavou dole hlavou.  A ak výjde von, anjeli doň umiestnia 
dušu veriaceho po tom, čo sa narodí. 
 
A znamením narodenia sa veriaceho je, že ak je telo vrhnuté a vstúpi doň duša, 
novorodenec sa pozrie na oblohu, pretože sa pozerá na Imáma a anjelov, ktorí 
zostúpili, a tak jeho tvár ožije, usmeje sa a zasmeje sa pre jeho Imáma a anjelov.  
A nemračí sa ani v tú hodinu nevyzerá ponuro.  To je znamením veriaceho a ak 
ho Imám a anjeli zanechajú, začne plakať. 
 
A všetká chvála patrí Allahovi ako Sprievodcovi a Dôkazu a mier, koniec.” 
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Dvere # 35 

“Do poznania narodenia neveriaceho” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Aké je narodenie neveriaceho?” 
 
Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “Narodenie neveriaceho je také, že keď je 
vrhnutý, pozrie sa na oblohu so strachom pred anjelmi, ktorí ho priniesli.  Jeho 
tvár je pochmúrna a zamračená.  Od toho momentu plače, zostáva nahnevaný, 
plačúci, zachmúrený a kričí, až kým ho anjeli neopustia.  Iba vtedy sa jeho strach 
zmierni, utíši sa, jeho ja sa k nemu vráti a jeho plač ustane a to je znamenie jeho 
vrhnutia. 
 
Pokiaľ ide o znamenie jeho narodenia, ak jeho duša opustí jeho telo počas smrti, 
v presne tú istú hodinu spermia vstúpi do lona jeho novej matky.  A v čase, keď 
duch opustí telo, prídu anjeli, ktorý ho vezmú, až dosiahnu prvý vzduch prvej 
zemi, ktorá má prvý oheň/peklo.  Vtedy je ponorený do fontány pekla, častokrát 
nazývanej fontána nízkych, pretože duše sa v tej fontáne stanú 
nízkymi/pokornými. 
 
Potom ho do nej ponoria takým ponorením, že v tom nájde také množstvo 
božieho trestu, že ak by bol uložený vysokej hore, roztrúsila by sa.  V tom 
momente zabudne na všetko dobré a chutné, čoho sa mu na svete dostalo a 
duša je vyslaná do ohňa na 40 dní, až kým sa zo spermie nestane zrazená krv.  
Potom ho anjeli vynesú z mučenia a uväznia ho v lone.  Následne pokračuje v 
satí krvi a menštruácie a v pojedaní, až kým nenastane čas, kedy k nemu prídu 
anjeli mučenia. 
 
Keď sa duša pozrie na anjelov mučenia, zmocní sa jej teror a začne sa obávať 
toho, že ju vrátia späť do fontány, v ktorej bola.  V tom momente na ženu prídu 
pôrodné bolesti.  A anjeli sú prítomní v podobe inej než je ich vlastná a prítomný 
je aj Imám, ktorý dušu napomenie posledným napomenutím. 
 
A svoju hlavu otočí nadol zo strachu a hrôzy pred podobou Imáma.  A tak 
novorodenec výjde von s plačom, zamračený a začne sa vyprázdňovať z hrdla a 
očí.  A možno sa zo strachu otočí na brucho a na bok a ďalej narieka, až kým od 
neho neodíde Imám a anjeli a mier.” 
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Dvere # 36 

“Do poznania dvoch duší/duchov, ktoré sú uväznené v tele” 
 
Mufaddal povedal, “Povedz mi o dvoch dušiach, ktoré sú uväznené v tele a kam 
každá duša ide?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Jedna z nich sa nazýva registrovaná/zaznamenaná.” 
 
“A z nej vychádza kýchanie, zívanie, triaška, príjemná vôňa a múdrosť v tele.  To 
preto ak niekto kýchne, ľudia mu povedia, ‘Boh ti žehnaj,’ a ak zíva, natiahne sa.  
Pokiaľ ide o druhú zavesenú dušu, z nech vychádzajú výkaly a nechutné vetry, 
pretože vetry prúdia cez ústa a nos.  Z toho dôvodu to, čo vychádza, prúdi zo 
spodu osoby a nevychádza sponad hlavy a to preto, že duša je obrátená naruby 
a mier.” 
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Dvere # 37 

“Do poznania narodenia prorokov a miestodržiteľov a očistených a 
uprednostnených a dverí a závojov” 

 
Mufaddal sa opýtal Imáma (pmsn) na narodenie miestodržiteľov. 
 
Imám povedal, “Aké neuveriteľné, aké neuveriteľné, Ó, Mufaddal, a z toho plynie 
zázrak všetkých zázrakov.  Ak narodenie veriaceho bolo také, aké potom musí 
byť narodenie prorokov a miestodržiteľov! 
 
A vedz, že narodenie miestodržiteľov sa líši od narodenia veriacich tak, ako sa 
narodenie veriacich líši od narodenia neveriacich. 
 
Preto matky miestodržiteľov sú úschovňou dôstojného tajomstva a príkazu 
Allaha.” 
 
Mufaddal povedal, “Povedz mi, Ó, Pane, o narodení miestodržiteľov.” 
 
Nato Imám povedal, “Prvý spomedzi zázrakov je, že matky miestodržiteľov sú 
muži a nie ženy.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, Subhanallah, ako je to možné?”  Imám odpovedal, 
“Anjeli sú tí, ktorí majú obraz žien.”  Potom Imám prečítal verš: 
 
{A učinili z anjelov, ktorí sú služobníkmi Milosrdného, ženské bytosti.  A či 
boli svedkami ich stvorenia?  A zapísané bude svedectvo ich a vypočúvaní 
budú.} 
(Svätý Korán, 43:19)  “A či vieš, Ó, Mufaddal, kto sa tu mieni?”  Mufaddal 
povedal, “Nie, Pane.”  Imám nato, “Znamená to Fátima.  Vieš, kto je to Fátima, 
Ó, Mufaddal?”  Mufaddal odpovedal, “Iba môj Pán to vie.”  Imám povedal, “Ó, 
Mufaddal, uprednostnil som ťa tvojou otázkou.” 
 
Mufaddal povedal, “Iný než ty, všetká chvála patrí Allahovi, ktorý ma v tom 
požehnal a všetká vďaka za všetky Jeho požehnania a jemu patrí vďačnosťi za 
to a za Jeho navádzanie a za poznanie Ho.” 
 
Potom Imám recitoval: 
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{Čokoľvek Boh otvorí ľuďom z milosti Svojej, to nik im nemôže zadržať, 
však čokoľvek On zadrží, to nik nemôže poslať okrem Neho.  A On Mocný 
je a Múdry.} 
(Svätý Korán, 35:2) 
 
Mufaddal sa opýtal, “Aký je výklad tohto verša?” 
 
Imám odpovedal, “To, čo Allah otvorí pre ľudí z vnútorného/ezoterického 
poznania, je milosť a je to špeciálna záležitosť, ktorú pre nich vymedzil.  Ó, 
Mufaddal, vskutku ľudia si myslia, že matky miestodržiteľov rodia, no nečítal si 
súru: 
 
{Hľa, prisahám pri tomto meste – ty voľne si žiješ v meste tom}.  Nasledujúci 
verš má doslova dva významy: {A pri ploditeľovi a tom, čo splodil} alebo to 
môže znamenať {A pri ploditeľovi a on nesplodil, vskutku človeka sme ku 
strastiam stvorili!} 
(Svätý Korán, 90:1-4) 
 
Pretože tento verš ma ezoterický/vnútorný význam.  Vidíš to ako ‘ploditeľ a 
splodil’ alebo ako ‘ploditeľ a neporodil/nesplodil’?  A ako sa môže narodiť, keď 
Boh povedal, že ‘nesplodil’?” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, týka sa tento verš výlučne miestodržiteľov alebo 
zahŕňa aj zvyšok ľudí?” 
 
Imám odpovedal, “Týka sa konkrétne miestodržiteľov.”  Mufaddal povedal, “A čo 
Jeho slová, ‘vskutku človeka sme ku strastiam stvorili!’?” 
 
Imám odpovedal, “Znamená to, že človek je otcom preferencií a on je prvý a 
vždy, keď sa v Koráne spomína diabol, ten je druhý.” 
 
Potom Imám recitoval: 
 
{V ten deň si bude neveriaci (Abu Bakr) ruky svoje hrýzť a vravieť: “Ó, kiež 
by som sa bol uberal cestou rovnakou s Poslom (Allahový)!  Beda mi, kiež 
by som si toho (Umara) za priateľa nebral, veď on ma veru od pripomenutia 
odviedol po tom, čo sa mi ho dostalo} 
(Svätý Korán, 25:27-29) 
 
“Tým mieni, že druhý bol dezertérom otca preferencií.” 
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A Imám povedal, “‘vskutku človeka sme ku strastiam stvorili!’ znamená, že 
prvý má pochybnosti a je unavený v troch temnotách.  V temnote brucha, 
temnote lona a temnote podobnosti a v týchto temnotách pojedá krv a 
menštruáciu.  Ó, Mufaddal, veriaci je u Boha váženejší, než aby ho nakŕmil 
čímkoľvek z tohto a ty si to myslíš svojou mysľou.  Teda sú toho nevinní. 
 
Pokiaľ ide miestodržiteľov, sú podľa toho, čo som ti povedal.”  Potom recitoval: 
 
{Myslí si snáď, že ho nik nevidí?  Môže vypínavo povedať: “Bohatstvo 
obrovské som utratil.”  Domnieva sa snáď, že nad ním moc nik nemá?} 
(Svätý Korán, 90:5-7) 
 
“Vskutku, My nad ním moc máme a My ho potrestáme.” 
 
Mufaddal povedal, “Ľudia sú teda zničení!” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ľudia sú naši šia.  Tí, ktorí sú zničení, sú tí, ktorí počúvli 
našich nepriateľov.” 
 
Mufaddal povedal, “Najviac by som si prial, aby si mi dorozprával o narodení 
miestodržiteľov.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah stvoril telá miestodržiteľov ako veci na 
anjeloch, až kým nedosiahli ustanovený čas.  Teda s čistotou anjelov, ako som ti 
povedal.  Keď chce Boh ukázať Imáma v očividnom za účelom vycvičenia 
stvorenia, vyšle ducha/dušu, ktorá vstúpi do novorodenca, ktorý by mohol byť 
očistený od všetkých nečistôt a nepripravil preň náročnú úlohu v lone.  No 
duch/duša doň vstúpi ako výcvik pre ľudí.  A či vieš, Ó, Mufaddal, čo je toho 
príkladom?” 
 
Mufaddal odpovedal, “Nie, Ó, Pane.” 
 
Imám povedal, “Narodenie Imáma a jeho smrť nie sú narodením ani smrťou.  
Skôr sú príkladom človeka, ktorý nosí tričko a dá si ho dolu kedykoľvek chce.” 
 
Imám povedal, “To preto Allah povedal 
 
{hovoriť s niekym, kto ešte v kolíske je deckom?} 
(Svätý Korán, 19:29) 
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“Z toho dôvodu si nepočul, čo Allah povedal o kolíske, keď povedal, ‘Ako máme 
rozprávať s niekym, kto je ešte v kolíske?  Ale ja nie som dieťa, prišla ku mne 
Kniha pred tým, než ste ma vôbec videli.  Vlastne do tohto tela som vstúpil počas 
rozpačitosti’ a takí sú miestodržitelia.  A keby boli deťmi, nerozumeli by a 
nechápali a tak, ako som ti povedal o mužovi, ktorý nosil tričko a potom ho zo 
seba strhol a všetká chvála patrí Allahovi - navždy a mier.” 
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Dvere # 38 

“Do poznania o zabití Imáma” 
 
Mufaddal povedal Imámovi Džáfarovi Al Sádiqovi, “Vyrozprávaj mi o smrti Imáma 
a jeho zabití a ako to je?” 
 
Imám sa usmial až mu bolo vidieť ďasná a potom povedal, “Musíš mať na mysli 
Al Hussajna a jeho zabitie.  A zavraždenie Princa Veriacich a zabitie Zachariáša 
a zabitie Jána Krstiteľa (Prorok Jahjá) a ukrižovanie Ježiša. 
 
Je to vykonané.” 
 
Mufaddal povedal, “Bolo to v mojej hrudi.” 
 
Imám odpovedal, “Vskutku, Ó, Mufaddal, to všetko sú nepoškvrnení Boha a Jeho 
uprednostnení a Jeho dobro.  A či si myslíš, že by im dovolil okúsiť bolesť z 
bolesti železa v rukách ich nepriateľov?  Je to tak iba v domnelom (vyzerá to tak) 
ako potvrdenie Božieho dôkazu proti nim a o tom, že ich zabíjajú.  Vskutku Allah 
pred tým chráni Jeho preferovaných a nepoškvrnených a mier.” 
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Dvere # 39 

“Do ezoterického poznania Hussajnovho zavraždenia” 
 
Mufaddal povedal, “Chcem sa ťa opýtať na verš: 
 
{Ale zachránili sme ho pred veľkým krvipreliatim a nechali sme preň medzi 
generáciami (budúcimi) v časoch neskorších} 
(Svätý Korán, 37:107-108) 
 
Imám odpovedal, “V čase Abraháma…Imám Al Hassán bol Prorok Izák a Imám 
Al Hussajn bol Prorok Ismael.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, vyrozprávaj mi príbeh Mesiáša.” 
 
Imám povedal, “Zdá sa ti, že Mesiáš má pri Allahovi lepšie postavenie než všetci 
proroci, poslovia a očistení miestodržitelia?   Ak Boh chce ukázať záležitosť, 
odhalí z nej časť, aby vnútorné/skryté mohlo byť odvodené od očividného.  A v 
niečom naznačí pre všetko (to znamená Allah poukázal na Ježišov únik pred 
krížom ako indikáciu, že Bohom vyslaní a Ním vyvolení podobne neboli zabití ich 
nepriateľmi a iba v zjavnom sa zdá, že sa tak udialo a čo sa predpokladá o 
jednom prorokovi, to je pravdou o všetkých). 
 
Preto nepohŕdajú schopnosťou Allaha a Jeho proroci, miestodržitelia a 
nepoškvrnení nie sú odrezaní od Veľkoleposti Allaha.  A Hussajn, syn Alího, bol 
Bohu drahší, než aby ho nechal okúsiť bolesť železa v rukách neveriacich.  Allah 
bol ďaleko od toho, aby ho nechal okúsiť bolesť železa a skutočne Boh má plány 
vľúdnosti pre Jeho uprednostnených a zachraňuje ich pred ich nepriateľmi. 
 
A ničí Jeho nepriateľov a nepriateľov Jeho preferovaných na základe extrémnych 
dôkazov a vskutku Allah je Spravodlivý a neutláča a je Tolerantný a neblúdi.  A 
Boh urobil s Hussajnom niečo, čo neurobil ani s Mesiášom, ani Zachariášom, ani 
Jánom, ani so žiadnym z prorokov. 
 
Zavraždenie v očividnom bolo pre Ismaela, ktorý bol vykúpený veľkým zabitím a 
to je Hussajn, ktorý je ním a jeho menom a jeho rodom.  A niet medzi nimi 
rozdielu.  Je to, akoby boli jedným a v očividnom bol zabitý viac než tisíckrát, ako 
si predstavujú ľudia neviery, no Hussajnov príklad je podobný Mesiášovmu.  A 
slová Boha: 
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{a za slová ich: “Veru sme zabili Mesiáša Ježiša, syna Márie, posla 
Božieho!”  Ba!  Oni ho nezabili ani neukrižovali, ale iba sa im tak zdalo.  A 
veru tí, ktorí sú o ňom rozdielnej mienky, 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} 
(Svätý Korán, 4:157-158) 
 
Tento opis je opisom zabitia prorokov a miestodržiteľov a Bohom 
uprednostnených a Allah koná, čo chce.  Čo vravia ľudia Kúfy na tento verš, Ó, 
Mufaddal?:” 
 
{“Synu, videl som vo sne, že ťa mám obetovať; uváž a riekni, akú mienku 
máš?”  I odvetil: “Otče môj, učiň, čo ti bolo prikázané; a ak bude Boh 
chcieť, nájdeš ma neochvejným.”  A keď sa obaja do vôle Božej odovzdali 
a on položil ho čelom k zemi, zvolali sme naň: “Ó, Abrahám, veru si už 
preukázal, že videnie si za pravdivé považoval – a takto tých, ktorí dobro 
činia, odmeňujeme – veď bola to iba zjavná skúška!”  A veľkou obeťou sme 
syna jeho vykúpili} 
(Svätý Korán, 37:102-107) 
 
Mufaddal povedal, “Chceš počuť to, čo vravia tvoji šia alebo to, čo vravia iní?” 
 
Imám odpovedal, “Chcem počuť to, čo vravia iní.” 
 
Mufaddal povedal, “Vravia, že Ismael bol vykúpený výmenou za ovcu raja.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “SubhanAllah, vskutku Allah nestvoril nič pre raj, čo by 
potom mučil zabitím.  Vyplýva to z ich neviery, keď tvrdia, že Boh priviedol ovcu z 
raja a zarezal ju bez toho, aby sa dopustila akéhokoľvek zločinu alebo hriechu a 
Allah je Spravodlivý.  Ó, Mufaddal, povedz mi o vykúpenom a vykúpenom, ktorý 
má väčšiu pozíciu?” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ako?” 
 
Imám povedal, “’A veľkou obeťou sme syna jeho vykúpili’ a pre vykúpeného 
učinil záležitosť veľkolepou.” 
 
Mufaddal povedal, “To je niečo, o čom nič neviem.  Vyrozprávaš mi o tom?” 
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Imám povedal, “Beda ti, Ó, Mufaddal.  Ak by ľudia poznali pravdu o tom 
krvipreliatí, ešte dlhý čas by boli v údive a ich mysle (by sa skrúcali) a ich neviera 
by narástla a tiež ich nepriateľstvo voči Allahovi a Jeho Prorokovi.  No Boh 
zapečatil ich oči a ich srdcia a zakázal im poznať Jeho tajomstvo a jeho obsah. 
 
Ó, Mufaddal, ovca, ktorou bol Hussajn vykúpený, bol idol.  Idol Kuraišu – v tých 
časoch bol starým mužom v inkarnácii ovce.  Ó, Mufaddal, a či si nevidel jeho 
dva rohy a ako vysia na Svätom dome (Kaaba)?” 
 
Mufaddal povedal, “Áno, Pane.” 
 
Imám povedal, “Tie rohy patria ovci, ktorou bol Hussajn vykúpený,” potom sa 
Imám začal smiať, až bolo vidieť jeho ďasná. 
 
Mufaddal nato, “Ó, Pane, z čoho sa to smeješ?” 
 
Imám povedal, “Keď sa ľudia zhromaždia v požehnanej Mekke, chcú sa pozrieť 
na rohy ovce s úžasom, pretože sú z raja a my sa na ne pozeráme s úžasom, 
pretože sú to rohy idolu.  A tak ľudia premýšľajú o jednej veci a my zase o 
niečom inom.  Ó, Mufaddal, čo nato hovoria moji šíti?” 
 
Mufaddal odpovedal, “Ó, Pane, Džábbir vyrozprával od Imáma Al Báqira o 
Allahových slovách, ’A veľkou obeťou sme syna jeho vykúpili,’ že Izák je 
Hassán a Hussajn je Ismael.” 
 
Imám povedal, “Povedali pravdu, pretože Hussajn má pri Bohu vyššie 
postavenie, než aby bol ponechaný napospas vrahom, ale ľudia nepoznajú 
pozíciu Allahom uprednostnených.  Naši šia od nás počujú toto 
vnútorné/ezoterické poznanie Allaha a Jeho Miestodržiteľa a Proroka Mohameda 
a odovzdajú ho svojim veriacim bratom.  A od iných než sú oni neprijímajú lži, 
zatiaľ čo Hussajn má pri Bohu väčšiu pozíciu a oni falšujú pravdu a lož dávajú do 
pozície pravdy.  A Allah najlepšie pozná Svoju Jemnosť a Plánovanie.  Jemu nie 
sú kladené otázky ohľadom toho, čo činí, no im otázky kladené budú. 
 
{A Boh uvádza ľuďom podobenstvo, snáď sa spamätajú} 
(Svätý Korán, 14:25) 
 
{Hľa, ako im objasňuje znamenia a hľa, do akých lží sa dostali!} 
(Svätý Korán, 5:75) 
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{Snáď budú o tom premýšľať} 
(Svätý Korán, 59:21) 
 
Preto Allah uvádza príklady pre ľudí z Jeho knihy a nerozumie im nik okrem tých, 
čo majú poznanie/gnostikov.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, pri Bohu, vyliečil si ma a zahnal si všetok môj žiaľ a 
starosti.” 
 
Imám nato, “Vskutku Allah je liekom toho, čo je v hrudiach a je Vedením a 
Milosťou pre veriacich a vnútorné/skryté je to, čo je liekom pre hruď.” 
 
Mufaddal povedal, “Všetká chvála a vďaka za to patrí Allahovi.” 
 
Imám povedal, “Ó, Mufaddal, to je dôvod na zarezanie ovce.  Nepovedal som ti 
detaily o dni, kedy sa zhromaždili, aby zabili Hussajna?” 
 
Mufaddal nato, “Áno.”  Koniec týchto dverí a mier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 81 

Dvere # 40 

“Do poznania vnútorného/ezoterického o zabití Hussajna v časoch 
Bani Ummayah” 

 
Mufaddal povedal, “Vyrozprávaj mi, Ó, Pane, príbeh o Hussajnovi a ako jeho 
zavraždenie a krvipreliatie vyzeralo tak, ako vyzeralo zabitie Mesiáša pre tých 
pred nimi.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, to je tajomstvo spomedzi tajomstiev 
Allaha.  Boh dal, aby to tak vyzeralo pred ľudmi a iba výnimoční vyvolení 
spomedzi Jeho uprednostnených a služobníkov a veriacich a presne 
vymedzených z Jeho stvorenia o tom vedia. 
 
Vskutku Imám vstupuje do tiel ochotne a neochotne a ak chce, vystúpi z nich 
ochotne a neochotne tak, ako keď si človek strhne tričko… bez akýchkoľvek 
ťažkostí alebo pochybností.  A tak keď sa zhromaždili proti Hussajnovi, aby ho 
zabili, Hussajn opustil jeho telo a Allah ho pozdvihol k Sebe a zabránil tak jeho 
nepriateľom, aby sa k nemu dostali.  A Boh sa nahneval takým veľkým a tvrdým 
hnevom, že sa mu veľkosťou nemohli rovnať nebesá, ani zem, ani hory.  Je v 
moci Allaha urýchliť ich trest, alo On je Trpezlivý, Silný a nebojí sa moci a Jeho 
sľub nie je nikdy porušený.  A niet tých, čo by dokázali vysvetliť Jeho Múdrosť a 
to, ako sa opísal.  Vraví, čo chce a objavuje sa pod akýmkoľvek závojom a iba tí, 
ktorí sa boja moci, sa ženú. 
 
Lepšie povedané, ak Allah chce niečo stvoriť, povie ‘Buď’ a stane sa, pretože 
Boh sa nesnaží urýchliť trest.  A keď Hussajn vyšiel do Iraku, Boh si ho vzal ako 
závoj.  Hussajn neprešiel okolo nejakého domu bez toho, aby k nemu neprišiel 
Gabriel a neprehovoril s ním.  Až nastal deň, kedy sa proti Hussajnovi 
zhromaždili vojaci, kone sa zoradili a odohrala sa vojna. 
 
Bolo to práve vtedy, čo náš Pán Hussajn zavolal na Gabriela a povedal mu, ‘Ó, 
brat môj, kto som?’ 
 
Gabriel odpovedal, ‘Si Allah okrem ktorého niet iného Boha, Živý, Večný, Ten, 
ktorý dáva život a smrť.  Si ten, ktorý príkaže nebesám a tie Ho počúvnu, zemi a 
tá sa je pripravená prijať Tvoje príkazy, horám, ktoré Ti odpovedajú a moriam, 
ktorá sa náhlia k Tvojej poslušnosti.  Si Ten, na ktorého nesiaha žiadne 
sprisahanie ani ujma. 
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Hussajn povedal, ‘Ó, Gabriel.’ 
 
Al Hussajn pokračoval, ‘A či vidíš toto spiatočnícke stvorenie; ich vlastné ja k nim 
prehovára, aby zabili ich Pána kvôli ich vlastnej slabosti.  No oni sa k tomu nikdy 
nedostanú ani k žiadnemu spomedzi Bohom preferovaných.  Rovnako, ako nikdy 
nedostali Ježiša ani Princa Veriacich, Aliho.  Urobili to, aby mučenie bolo pre 
nich povinným na základe dôkazov.’ 
 
Potom Hussajn povedal, ‘Ó, Gabriel, vyber sa k tomu prekliatemu stratenému 
tvrdohlavému obmedzenému (človeku) a povedz mu, ¨Proti komu to chceš 
bojovať?¨’ 
 
A tak si Gabriel na seba vzal podobu zvláštneho neznámeho muža a vstúpil k 
Umarovi ibn Sádovi, zatiaľ čo sedel na jeho kresle medzi jeho veliteľmi a 
strážcami a dverami.  Gabriel infiltroval ich rady až sa dostal k nemu a stál rovno 
pred ním.  Keď sa naň Umar ibn Sád pozrel, zostal vydesený. 
 
Povedal mu, ‘Kto si?’  Gabriel odpovedal, ‘Som jeden zo služobníkov Allaha.  
Prišiel som sa ťa opýtať, proti komu sa to chystáš vstúpiť do vojny?’ 
 
Odpovedal, ‘Chcem bojovať proti Hussajnovi, Aliho synovi, a toto je kniha 
UbaidAllah ibn Ziáda, v ktorej mi prikazuje zabiť Hussajna, syna Aliho, a vrátiť sa 
späť s jeho hlavou.’  Gabriel nato, ‘Beda ti!  Zabiť Pána svetov a Boha prvých a 
posledných a Stvoriteľa neba a zeme a všetkého, čo je v nich?’ 
 
Keď to Umar ibn Sád počul, zmocnil sa ho strach a svojim veliteľom povedal, 
‘Berte ho mečom!’  A tak na nich Gabriel tak vychŕlil, že padli dozadu na tváre a 
prekliaty ibn Sád sa prevrátil zo svojho kresla.  Keď on a jeho spoločníci opäť 
získali vedomie, zistili, že Gabriel je preč a nevideli nič.  Preto v Umarovi ibn 
Sádovi začal narastať strach.  Otočil sa k svojim spoločníkom a povedal, ‘Beda 
vám, počuli ste niekedy o niečom podobnom a videli ste niekedy niečo také?’ 
 
Odpovedali, ‘Nikdy sme nepočuli a nevideli muža, ktorý by si bol takto dovolil na 
kráľa ako ty, ktorý má stráže a závoje a vojská a veliteľov.’  Sád nato, ‘Som 
znepokojený a ustarostený, že by sme ho mali chytiť a zabiť.  Vychŕlil do našich 
tvárí taký pľuvanec, až sme v údive padli na zem.’ 
 
Prekliaty Umar ibn Sád pokračoval, ‘Povedzte mi, čo to má znamenať a čo 
môžeme robiť?’ 
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A tak starý muž, ktorý bol prítomný, prehovoril, ‘Nech Boh napraví tvoje činy, Ó, 
Princ.  Nebuď rozrušený tým, čo si videl.  Možno to bol Iblís prekliaty, ktorý sa 
zjavil pred nami a tebou, aby nás vyľakal.’ 
 
Umar povedal, ‘Beda ti!  Vskutku Iblís je jeden z našich pomocníkov a my sme 
na jeho strane a jeho vojská a sme zmluvne zaviazaní zabiť syna dcéry 
Allahovho Proroka.  Tak ako by nás mohol zradiť a vyľakať?  Pokiaľ ide o toho 
muža, som z neho znepokojený a odviedlo to moju pozornosť od mojej 
záležitosti.’ 
 
A tak starý muž pokračoval, ‘Nech Allah Princa napraví!  Poznám realitu toho 
muža a nepozná ju nik okrem mňa.’ 
 
On nato, ‘Tak hovor.’ 
 
Starý muž povedal, ‘V skutočnosti sa Hussajn a jeho otec venovali mágii a 
dozaista sa k tebe dostali o tom zvesti.  A zvykol tvrdiť, že jeho mágia je 
dôkazom.’ 
 
Umar nato, ‘Prehovoril si správne a máš pravdu.  Už som niečo o tej mágii počul 
a táto záležitosť nemá iné vysvetlenie, než je mágia.   Zabudol som na to až do 
tohto momentu a keby nebolo teba a tvojho pripomenutia o jeho mágii, išiel by 
som do vojny a zdalo by sa mi a bol by som znepokojený, či nemám ustúpiť.  No 
teraz mi prineste môj luk, pretože moje srdce je posilnené a môj strach pominul a 
urobím ťa svedkom toho, že je nevinný z toho, čo Ali ibn Abi Tálib a jeho syn 
Hussajn praktizujú.’  Potom natiahol svoj luk. 
 
A svojim mužom povedal, ‘Budem prvým, ktorý vystrelí šíp do tábora toho 
čarodejníka!’ a prikázal ľuďom, aby pripravili seba a svoje zbrane na zabitie syna 
dcéry Božieho Proroka. 
 
A prví dvaja, ktorí šli so svojimi jednotkami vojakov napred, boli dvaja veľkí 
etiópski muži.  Bolo to akoby ich oči boli žeravé uhlíky.  Keď ich Hussajn videl, 
povedal Gabrielovi, ‘Chcem dať priviesť tých dvoch, aby som ich videl v ich 
Maskh inkarnáciach.  V tom momente Gabriel natiahol vpred svoju ruku a zobral 
ich z ich koní a priviedol ich pred nášho Pána, Hussajna.  A hľa, zrazu z nich boli 
dva barany. 
 
Vtedy na nich Hussajn zvolal zvolaním a povedal, ‘Vráťte sa do toho, podľa čoho 
vás poznajú.’ 
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A boli tam.  Dvaja čierni muži.  Prekliati.  V hlave každého z nich bola železná 
tyč.  Prechádzala hlavami každého z nich a vychádzala z ich zadnice. 
 
Hussajn povedal, ‘Ó, brat môj, Gabriel, kto sú tí dvaja prekliati?’  Gabriel 
odpovedal, ‘Tí dvaja sú Sád a Muawiyah.’ 
 
Hussajn povedal, ‘Pristúpte bližšie, Ó, prekliati!  Ako sa vám páči moja pomsta a 
mučenie vo vašom Maskh?” 
 
On (jeden z nich) povedal, ‘Videli sme tie najhoršie muky.  Dostaň nás von z 
Maskh do ľudských tiel.  Spoznali sme cestu pravdy, maj s nami zľutovanie, Ó, 
Najmilostivejší!’ 
 
Hussajn odpovedal, ‘Žiadna milosť pre vás od Boha.  Namiesto toho reinkarnácie 
po tisíc rokov, kolo za kolom.  Zakaždým s prísnejšími mukami ako odmena za 
to, čo ste si vyslúžili.’ 
 
Oni nato, ‘Zmiluj sa!  Zmiluj sa!’ 
 
Hussajn povedal, ‘Žiadne odpustenie pre vás a žiadna milosť pretože Moja 
milosť a odpustenie patria uprednostneným a očisteným a moja pomsta… tá je 
pre nepriateľov Allaha a utláčateľov.’” 
 

Každý deň je Ášura, časť. 2 
 
“Potom na nich Hussajn zvolal takým zvolaním, že sa na mieste rozplynuli.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, kam to zmizli?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Vrátili sa k svojim spoločníkom bojovať proti 
Hussajnovi.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, bol v tom čas s Hussajnom nejaký z unitárnych 
veriacich?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Mal pri sebe jedného z unitaristov a jeho 
maskovanie/clona je s nami.” 
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Zrazu prišiel Abul Khattab a Mufaddal mu povedal, “Počúvaj, Ó, Abul Khattab, čo 
vraví môj Pán.” 
 
Vtedy Abul Khattab povedal, “Áno, bol som s ním.” 
 
Potom sa Imám Al Sádiq vrátil k tomu, čo hovoril, “Vskutku, keď obklúčili 
Hussajna, zavolal na Gabriela a Michaela a Israfela a oni mu odpovedali, ‘K 
tvojim službám, náš Pán.’ 
 
A tak im povedal, ‘Preneste ma do vzduchu,’ preto boli Hussajn a jeho zriadenec 
Gabriel vyzdvihnutí.”  Potom Imám recitoval: 
 
{avšak oni v to neuveria, kým trest bolestný nezazrú} 
(Svätý Korán, 26:201)  “Potom ich zobral vziatim Schopného, Drahého.”  
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, videli Hussajnovi spoločníci Gabriela?”  Imám 
odpovedal, “Áno.”  Mufaddal sa opýtal, “Pod jednou podobou alebo pod mnohými 
podobami?”  Imám odpovedal, “Skôr pod našou podobou.”  Mufaddal nato, “Ó, 
Pane, kedy som ja videl Gabriela?”  Imám povedal, “Videl si ho dnes.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Kedy?”  Imám Al Sádiq povedal, “V túto hodinu.  Chcel by 
si, aby k tebe prehovoril?”  Mufaddal odpovedal, “Pri Bohu, áno!”  Imám nato, “Ó, 
Abul Khattab, a či si to ty, Ó, Gabriel?” 
 
Abul Khattab povedal, “Pri Allahovi, som to ja, Gabriel.  A pri Allahovi, ja som ten, 
ktorý bol vyslaný k prekliatemu Umarovi ibn Sádovi a ja som ten, ktorý k nemu 
prehovoril a vrazil jeho tvár do pekla.  Jeho a všetkých jeho spoločníkov.  A ja 
mám na starosti ich trest na základe príkazu Boha.  Som spoločníkom prvého 
Adama a Boh mi prikázal zvolať na stvorenie jedným zvolaním a spojenia boli 
prerušené a ja som ich zviazal reťazami a pútami.  A ja som spoločník Noeho a 
pozvánka jeho ľuďom k uctievaniu Allaha a Jeho Jedinosti, no oni to neuznali, a 
tak som ich rozdelil tajfúnom.  Ja som spoločníkom Abraháma, Hussajna.  
Popreli ho a hodili ho do ohňa.  Pri Bohu, bol som s ním a nič zo žiary ohňa sa 
ma nedotklo ani jeho.  A ja som spoločníkom Daniela a truhly a zvitkov a pri 
Bohu, ja sám som ich napísal vlastnou rukou a vlastným písmom a nikdy som 
nepochyboval a nepochybujem o Allahovom Božstve.  Ja som spoločníkom 
Mojžiša a Ježiša a Mohameda a ja som Abul Khattab, otec dobra.  Ja som ten, 
ktorý zvolal zvolaním na ľudí Lóta a ja som ten, ktorý ich zničil.  Som v rukách 
každého Imáma v každom veku a čase v rôznych podobách, pod rôznymi 
menami.  Ja som s Qaimom a som v jeho rukách. 
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Rozprášim utláčateľov Jeho mečom a On mi prikazuje a ja Ho počúvam.  Dávam 
život a smrť a rozdeľujem obživu príkazom môjho Pána.” 
 
Mufaddal povedal, “Potom pristúpili dvaja muži, ktorých som nepoznal.” 
 
Následne Imám Al Sádiq povedal, “Poznáš týchto dvoch?” 
 
Mufaddal odpovedal, “Nie, Pane.” 
 
Imám nato, “Tí dvaja sú Michael a Israfel.  Jeden bol na východe a druhý na 
západe.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo tam robili?”  Imám odpovedal, “Vyslal som ich 
na misiu.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Bol Abul Khattab s tebou v čase Allahovho Proroka a v čase 
Princa Veriacich, Alího?” 
 
Abul Khattab odpovedal, “Áno.  A tiež v čase Ježiša a Mojžiša a Abraháma a 
Noeho a pred tým v čase Adama, mier s ním.” 
 
Mufaddal povedal, “Aká veľkolepá je záležitosť môjho Pána!” 
 
Vtedy sa Imám Al Sádiq pozrel na Mufaddala a povedal, 
 
“Ó, Mufaddal, bolo ti dané veľké privilégium.  Naučil si sa ezoterické/vnútorné 
poznanie, preto musíš udržať tajomstvo Boha a nepovedz o tom nikomu, iba ak 
vernému oddanému priateľovi/veriacemu.  Ak vyzdradíš tajomstvo našim 
nepriateľom, dopomohol si si k vlastnému zabitiu.” 
 
Mufaddal povedal, “Učiním tak.  Ó, Pane, videl som zázraky z utajeného pred 
týmto stvorením a ľuďmi a ako nám radíš a prikazuješ nám zamlčať to.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku Allah miluje, keď je uctievaný v 
tajnosti.” 
 
Mufaddal nato, “Hovoríš pravdu, Ó, Majster a Pane a všetka chvála patrí 
Allahovi, Pánovi svetov.” 
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Dvere # 41 

“Do poznania príbahu Salmána s Umarom, keď ho Princ Veriacich 
vyslal, aby zodvihol rohy a stav danej veci” 

 
Imám Džáfar Al Sádiq vyrozprával, “Jedného dňa Princ Včiel, Imám Ali, povedal 
Salmánovi niečo o Umarovi a vyslal ho za ním.  Keď Salmán zbadal Umara, 
povedal, ‘Princ Včiel ťa žiada o to, čo si povedal tomu a tomu v ten a ten deň.  
Nerád ťa odhaľujem, no musíme zverejniť tie dva rohy plné peňazí, ktoré ti boli 
prinesené z Khurasánu.’  Umarova tvár sa zmenila a vypadlo mu to, čo držal v 
ruke. 
 
Umar povedal, ‘O tej konverzácii, ktorá sa odohrala včera ráno, nevedel nik 
okrem mňa a (jednej ďaľšej osoby) a nik z nás by nevyzdradil tajomstvo svojho 
priateľa, tak ako, Ó, Salman, sa o tom tvoj priateľ dozvedel?  A čo sa týka 
peňazí, ktoré ku mne prišli z Khurasánu, pri Bohu, nik nevedel, že mali prísť, 
okrem môjho spoločníka a ani z Medíny nevedel nik, čo sa deje, teda okrem 
mňa.  A syna Abu Táliba vidím iba ako vševediaceho čarodejníka.  Mám ti teda 
vyrozprávať o jeho (Imáma Alího) mágii?’ 
 
A tak ho Salmán požiadal, aby rozprával. 
 
Preto Umar povedal, ‘Hovorím ti pravdu a nič pred tebou neskrývam, pretože je 
mojou povinnosťou ťa zbaviť kliatby syna Abu Táliba.  Spomenul ti Ali ibn Abu 
Tálib niečo o tom pred tým?’ 
 
Salmán odpovedal, ‘Nie.’ 
 
Umar potom povedal, ‘Vyrozprávam ti príbeh, po ktorom dosvedčíš, že na 
východe alebo západa, na juhu alebo na severe tejto zeme niet väčšieho 
čarodejníka než Abu Tálib.’ 
 
Potom sa Umarovi začervenali oči, pozrel sa na Salmána a povedal mu, ‘Počkaj, 
počkaj, povedz svojmu priateľovi, Alímu, aby nosil iný odev než ten, ktorý má!’ 
 
Salmán sa zatváril, že nevie, o čom to hovorí a povedal, ‘Umar, ako by mohol 
nosiť iný odev, keď vlastní iba jeden?’ 
 
Umar sa pozrel na Salmána, pretože si myslel, že Salmán neporozumel.  Preto 
sa zasmial a začal sa k Salmánovi správať priateľsky.  Umar povedal, ‘Salmán, 
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je mi ťa ľúto.  Zaslúžiš si viac svojich práv.  Opustil si nás a postavil si sa na 
stranu Abu Táliba.  Ak by si sa priklonil k nám, mal by si to, čo máme my a nič by 
sme ti neodopreli.  Varujem ťa pred synom Abu Táliba – nedovoľ, aby ťa zlákalo 
to, čo vidíš.  Vieš, čo som videl z jeho mágie?’ 
 
Salmán povedal, ‘Čo si videl?’ 
 
Umar povedal, ‘V jednu noc som bol vo svojom dome a došlo k nejakej nezhode 
medzi mnou a ním, keďže medzi nami to bolo tak.  Dlhý čas sme sa rozprávali.  
Imám Ali mi povedal, ¨Ostaň tam, kde si¨, načo odišiel a vrátil sa späť sotva čo 
by jeden mihol okom.  Na hlave mal biely turban, na ktorom bol prach.  Povedal 
som mu, ¨Kam si to odišiel?¨ 
 
Imám Ali odpovedal, ¨Skupina anjelov pochodovala napred a s ňou bol Boží 
Prorok.  Hľadal mesto na východe pod názvom (Šakhúr), ktoré leží na mieste, 
kde vychádza slnko.¨ 
 
Imám Ali pokračoval, ¨Preto som sa zodvihol a Allahovho Proroka (pmsnajr) 
prijal, pozdravil som ho a tento prach, ktorý vidíš, Ó, Umar, je z nárekov anjelov!¨ 
 
Umar povedal, ‘Zasmial som sa tomu, čo povedal, Ó, Salmán!  Povedal som mu 
- Ako je to vôbec možné, keď ten človek zomrel pred piatimi rokmi a ty tvrdíš, že 
si sa s ním stretol v túto hodinu?  To nie je možné!¨ 
 
Imám Ali povedal, Beda ti, Ó, Umar.  Chceš povedať, že som klamár?¨ 
 
Umar nato, Nebuď blázon, syn Abu Táliba.  To, čo vravíš, ešte nikdy nik nepočul.  
Odkiaľ to máš také reči?¨ 
 
Imám Ali povedal, Chceš, aby som ti ukázal Proroka spolu s anjelmi? 
 
A tak Umar povedal, Áno, ako by som mohol odmietnuť taký zázrak? 
 
Potom Imám Ali povedal Umarovi, aby sa postavil a išiel s ním von na jednu z 
medínskych ciest, kde Umarovi prešiel rukou po očiach a povedal, ¨Hľa¨ a Umar 
povedal, ‘Keď som sa pozrel, videl som toľko koní… a Prorok prichádzal spolu s 
anjelmi.  Spoznal som jeho výzor, akurát jeho brada a vlasy boli biele.’ 
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Umar povedal, ‘Ostal som v údive, až kým okolo mňa neprešiel Allahov Prorok a 
anjeli a kone a zatiaľ čo som sa na nich pozeral, tvoj priateľ Ali mi povedal, 
¨Našiel si to, o čom som ti rozprával?¨ A tak som odpovedal, ¨Áno.¨’ 
 
Potom Umar povedal, ‘Zatiaľ čo som bol v údive, Ali mi prešiel rukou cez oči a 
zrazu som už nevidel nič (všetko zmizlo).  Keď to urobil a ukázal mi to, čo som 
videl, zľakol som sa ho.  Vedel som, že je to veľký čarodejník.  Nedovoľ, aby ťa 
tá mágia zmiatla, Ó, Salmán.  Vyhýbaj sa mu a pridaj sa k nám, aby som ti mohol 
dať na starosť územia.  Ak by si chcel, mohol by som ti dať Perzskú ríšu!’ 
 
Následne Umar dodal, ‘Dúfam, že synovi Abu Táliba nepovieš o tom, čo som ti 
vyrozprával o jeho kúzlach, pretože sa pred ním necítim byť v bezpečí.’ 
 
Salmán odpovedal, ‘A videl si ešte niečo iné?’ 
 
Umar nato, ‘Videl som niečo, čo bolo ešte zvláštnejšie.  Keď sa nahneval, 
vytiahol šíp a hodil ho o zem.  V tom momente sa šíp premenil na veľkého hada, 
podobného Mojžišovmu hadovi.  Otvoril svoju tlamu, ako aj had pred faraónom.  
Ak by Ali chcel, príkazal by hadovi pohltiť celú horu a ten had by tak urobil.  Z 
toho dôvodu, Ó, Salmán, som sa ho bál a som pred ním obozretný.’ 
 
Salmán povedal, ‘A tieto jeho zázraky si videl na vlastné oči?’  Umar odpovedal, 
‘Áno, Ó, Salmán.  Ak by som ich nevidel, nepoukazoval by som na ne.’ 
 
A tak Salmán povedal, ‘A ako si ich videl, povedz mi’ 
 
Umar nato, ‘Jedného dňa za mnou prišiel Ali.  Bol nahnevaný.  Mal so sebou luk 
a šíp, ktoré som spomenul, a povedal mi, ¨Ó, Umar, Ó, nepriateľ Allaha a Jeho 
Proroka!  Ó, nepriateľ jeho miestodržiteľa a nepriateľ jeho nepoškvrneného 
potomstava a uprednostnených spomedzi jeho nasledovateľov.  Drž sa svojich 
tyranských šia (nasledovateľov) a nepribližuj sa k mojim šia (nasledovateľom) 
spomedzi veriacich.  Vskutku uväzním teba a tvoju skupinu utláčateľov.¨  Potom 
som (Umar ibn Khattab) musel počúvať dlhú reč, ktorá sa odohrala medzi mnou 
a ním.’ 
 
Preto som (Umar) mu (Alímu) povedal, Ó, syn Abu Táliba!  A či si zabudol na 
moju vľúdnosť k tebe v čase vlády Abu Bakra?  Vrhli sa na teba, keď chceli, aby 
si prisahal vernosť Abu Bakrovi.  A keď to Fátima Zahrá videla, hľadala útočište u 
spoločníka hrobu, vraviac, “Ó, otče môj!  Ó, čo nás to po tebe postihlo!¨ a 
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nariekala.  Keď som ju videl plakať, zľutoval som sa nad ňou a odvrátil sa od 
nej/teba a nemyslel som si, že by si to poprel. 
 
Bolo to vtedy, keď Khalid ibn Walíd premýšľal, že na teba zaútočí, pretože keď 
som sa s nimi stretol, nevedel som, na čom sa zhodli.  A Khalid ibn Walíd mal 
starosti s tým, že ťa zabije po tom, čo Abu Bakr dokončil modlitbu.  Preto Abu 
Bakr zavolal Khalida, aby nevykonal to, čo mu (Abu Bakr) prikázal.  A ty, Ó, Ali, 
si tam stál vedľa neho a cítil si zlo a vedel si o tom, čo bolo medzi nami a 
Khalidom. 
 
A na Khalida som bol ostrejší kvôli jeho aktivitám s ľuďmi AlRida a kvôli jeho 
zabitiu ibn Nuwayrah a kvôli tomu, že mu zobral jeho manželku.  Bol som 
rozhodnutý, že ho zviažem, no Abu Bakr mi v tom zabránil.  A čo som urobil 
verejne a povedal, že prísaha vernosti Abu Bakrovi bola skúškou a Allah 
zachránil veriacich pred tým najhorším z toho.  Preto zabite každého, kto by 
chcel svoju prísahu prehodnotiť.  No vy, Ó, Bani (syn) Hašema, nepoďakujete 
nikomu za ich pomocnú ruku alebo dobro. 
 
Pokiaľ ide o to, čo ti bolo povedané o mne tvojimi šia, trhajú mi kožu (ohovárajú 
ma) a pri Bohu, ak by nebolo tvojho miesta, napadol by som ich a pozabíjal, no 
po dnešku ti nebudem oponovať.¨ 
 
Keď to tvoj spoločník (Ali) počul, veľmi sa smial a povedal mi, ¨Ó, nepriateľ 
Allaha, ty si voči mne vľúdny?¨ vtedy sa jeho hnev upokojil.  Svoj luk hodil o zem 
a zrazu sa z neho stal veľký had, ktorý otvoril svoju tlamu a vydal sa smerom ku 
mne a Ali sa na mňa pozeral so smiechom. 
 
Povedal mi, ¨Ó, nepriateľ Boha, čo chceš, aby som s tebou urobil?¨ 
 
Ja (Umar) som mu povedal, ¨Videl som a spoznal som a tak vezmi, Ó, Ali, tento 
luk, odíď a vezmi si svojho hada preč odo mňa!¨ 
 
Zvolal na mňa veľkým zvolaním a vzal si svoj luk, ktorý sa vrátil do pôvodnej 
podoby.  Do dnešného dňa sa ho bojím.’ 
 
Imám Al Sádiq pokračoval, “A tak bol Salmán v úžase a povedal, ‘Práve podľa 
týchto božích zázrakov sme poznali Alího.’ 
 
Potom Umar povedal, ‘Ó, Salmán, ak by som to nevidel na vlastné oči, neuveril 
by som, no videl som to a bol som toho svedkom.  A napokon to, čo bolo medzi 
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nami z výhrad a strachu, pominulo a dúfam, že syna Abu Táliba poprieš a 
vyberieš si nás.  Informoval som ťa a možno si počul podobné príbehy od iných.’ 
 
A tak Salmán povedal, ‘Umar, povedz mi o Alím viac, pretože to chcem 
zjednodušiť a objasniť to, čo má.’ 
 
Umar povedal, ‘Ó, Salmán, môj otec, Al Khattab, mi povedal, že videl, ako Abu 
Tálib praktizuje mágiu, a že nikdy nevidel a nepočul o čarodejníkovi ako bol on. 
 
A môj otec tiež spomenul, že aj Abdul Muttalib zvykol čarovať a zázrak zázrakov, 
tí Bani Hašem svoju mágiu odovzdávajú starší starším, z generácie na 
generáciu.’ 
 
Potom Salmán povedal, ‘Povedz mi, Umar, čo tvoj otec povedal o Imránovi (Abu 
Tálib)?’ 
 
Umar nato, ‘Jedného dňa sa môj otec vybral s Imránom na jeho cesty.  Tvorili 
veľkú skupinu, a tak na nich zaútočila skupina Arabov so zbraňami.  Chceli im 
zablokovať cestu a môj otec v ten deň povedal, že ich karaván bol v ten deň 
naozaj veľký.  Mali so sebou množštvo tiav a iných stvorení. 
 
Môj otec (Al Khattab) povedal, ¨Keď sme Arabov zbadali, zľakli sme sa, ozval sa 
výkrik a každý sa chopil svojej zbrane.  Boli sme pripravení na boj.  Zhromaždili 
sme sa dohromady a všetci sme sa pozreli na Imrána, ktorý nemal zbraň.  
Povedali sme mu, “Ó, Abu Tálib, a či nevidíš tých Arabov, ktorí sa na nás valia, a 
ktorí nám chcú odrezať cestu?  Chop sa teda toho, čo ti bolo dané, aby sme im 
mohli zabrániť v tom, aby nám ublížili.” 
 
Abu Tálib sa zasmial a povedal, “Načo sú mi zbrane, keď sa na nás valí toľko 
ľudí?  Premýšľam, ak s nimi budeme bojovať a oni padnú, budeme potom 
silnejší, než sú oni?” 
 
A tak môj otec (Al Khattab) povedal, “Nie.” 
 
Abu Tálib nato povedal, “Aký má teda význam bojovať proti nim?” 
 
Al Khattab povedal, “A v čom teda spočíva trik?” 
 
Imrán odpovedal, “Trik spočíva v tom vstúpiť na tento ostrov, ktorý je za nami.  
Potom sa rozídu a nechajú nás napokoji.” 
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No a Al Khattab povedal, ¨Bol som zmätený z rečí Abu Táliba a toho, že 
spomenul ostrov, pretože za nami nebolo žiadneho ostrova.¨ 
 
A tak Imrán povedal, “Beda ti, pozri sa za seba!” a keď som sa pozrel za seba, 
pri Bohu, zrazu som bol na jednom z ostrovov spomedzi ostrovov mora.  Niečo 
také som nikdy pred tým nevidel.¨ 
 
Umar, syn Al Khattaba, povedal, ‘Pri Allahovi!  To všetko vyrozprával môj otec o 
mágii Imrána a jeho otca, Abdul Muttaliba.  Správali sa k nám dobre a priaznivo, 
preto môj otec, Al Khattab, povedal Abu Tálibovi, “Povedz mi, ako sa dostaneme 
na ten ostrov, keď je medzi nami a ním more a my nemáme žiadne lode, aby 
sme tú vzdialenosť preplávali?” 
 
Načo Abu Tálib povedal, “Beda ti!  Vlastným zrakom sa dobre pozri na tú suchú 
cestu, ktorá je uprostred mora.” 
 
A tak Al Khattab povedal, ¨Pozrel som sa a pri Bohu, naozaj tam bola suchá a 
ľahká cesta.  Keď sme to uvideli, radosť sa objavila na našich tvárach a vedeli 
sme, že sme prežili len vďaka Imránovej mágii.¨’ 
 

Zázrak Imrána (Abu Táliba) Hašema (pmsn) 
Otca Imáma Alího (pmsn) a strýka Proroka Mohammeda (pmsnajr) 

 
Khattab povedal, ¨Potom sa Abu Tálib vybral cestou pred nami a my za ním, až 
kým sme nedorazili na ostrov. 
 
Potom Imrán/Abu Tálib povedal, “Uložte svoje veci na toto miesto, pretože nik 
nás nedostane ani ich úklady sa nás nedotknú.”  V tom momente sa Arabi 
priblížili, utekajúc za nami po našich stopách, až kým nedosiahli more, ktoré sa 
rozpínalo medzi nami a nimi.  Pozerali sa na seba v údive.  Boli prekvapení a 
vraveli si navzájom, “Niečo také sme v živote nevideli.  Na tomto mieste predsa 
niet vody ani mora!” 
 
Starší muž spomedzi nich povedal, “Majú medzi sebou niektorého zo synov 
Abdul Muttaliba?” 
 
Oni odpovedali, “Áno, je s nimi Imrán.”  Starý muž povedal, “Odíďte, pretože 
teraz sa k nim už nedostanete.  Neunavujte sa zbytočne.” 
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Niektorí z Arabov povedali, “Neodídeme, kým sa k nim nedostaneme na ostrov,” 
a muž spomedzi nich povedal svojim arabským spoločníkom, “Choďte cez more 
po tej suchej ceste!” 
 
“Pôjdeme hneď za vami,” a tak sa vybrali napred, jeden za druhým, až kým sa 
nedostali do stredu mora, kde sa všetci utopili. 
 
Starý muž povedal, “Radil som vám, no vy ste moju radu neprijali.  Vravel som 
vám, neprenasledujte ich, keď sú medzi nimi synovia Abdul Muttaliba.” 
 
“Vskutku synovia Abdul Muttaliba majú ochranu a bezpečie Allaha a nik sa k nim 
nemôže dostať, ani im nemôže ublížiť, no vy ste ma nepočúvli.” 
 
Potom Al Khattab povedal starému mužovi, ktorý bol paralelne k moru a 
neuviazol s jeho ľuďmi, ktorí sa utopili, “Ó, šejk, čo ty vieš o synoch Abdul 
Muttaliba?” 
 
Starý muž odpovedal, “Jedného dňa sme sa vydali na cestu, až sme narazili na 
skupinu Arabov s mnohými koňmi a jeden druhému sme si navzájom povedali, 
‘Čo by sme tak mali urobiť s tým karavánom a peniazmi, ktoré nesie?’ 
 
A tak sme sa striedali v boji proti nim, až boli takmer zruinovaní, preto pred nami 
začali utekať a utekali po tri dni a my sme im boli stále na stope.  Vždy, keď sme 
si povedali, že ich už skoro máme, zrazu medzi nami bola veľká vzdialenosť.  
Nevedeli sme, prečo sa tak dialo, no potom sme boli hladní a smädní a 
nedosiahli sme na nich ani oni nedosiahli na nás.  A s tými ľuďmi bol brat Abu 
Táliba, nazývaný Abdullán ibn Abdul Muttalib.  Svojim spoločníkom vravel, 
‘Vydajte sa napred a nebojte sa a ak Boh dá, nedostanú sa k vám.’ 
 

Zázrak a Abdulláh Hašem (pmsn) 
Otec Svätého Proroka Mohammeda (pmsnajr) a strýko Imáma Alího (pmsn) 

 
Jeden z nás povedal, ‘Oddýchnite si a nechajte oddychovať aj nás.  Ste unavení 
aj vy, aj vyše zvieratá a tí ľudia sú čarodejníci, nikdy ich nechytíme.  Podľa môjho 
názoru by ste ich mali na chvíľu nechať.  Možno si budú myslieť, že nás striasli a 
svoj karaván rozložia.  Zaútočime, zatiaľ čo budú driemať a nevšimnú si to.’  
Všetci sme sa na tom zhodli a preto sme ich nechali, až sme im zmizli z dohľadu 
a oni rozložili svoj karaván, no Abdulláh nebol ohľadom svojich ľudí nedbalý. 
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Okolo karavánu nakreslil na zem kruh a povedal, ‘Ó, ľudia Kuraišu!  Nik z vás 
nech neopúšťa tento kruh.  Je to pre vás ochrana pred vašimi nepriateľmi.’ 
 
Jeho ľudia mu (Abdulláhovi) povedal, ‘Počuli sme a budeme sa držať tvojich 
príkazov.’  A tak, keď sme videli, že zložili svoj karaván a boli nepozorní, rozhodli 
sme sa na nich zaútočiť.  Keď sme sa priblížili ku kruhu, ktorý Abdulláh nakreslil, 
pozreli sme sa a zrazu sme medzi nami a nimi zbadali bariéru.  Nikdy v živote 
sme nevideli bariéru, ktorá by bola silnejšia a mohutnejšia.  Po tri dni sme sa 
úporne snažili k nim dostať, no nedokázali sme to a odvrátili sme sa sklamaní po 
tom, čo mnohí z nás zahynuli.’ 
 
Keď Al Khattab počul príbeh starého muža, pozrel na Imrána a povedal, ¨Ó, Abu 
Tálib, vy, deti Abdul Muttaliba, ste od svojho otca zdedili veľké poznanie.¨ 
 
A tak Abu Tálib povedal, ¨Ó, Khattab, príbeh, ktorý vyrozprával starý muž, sa 
stal, keď som bol s nimi.  Vtedy som bol ešte malý chlapec a ten muž bol na 
svojej ťave a mal so sebou svoju zbraň… 
 
A teda starý muž povedal, ¨Pri Bohu, prehovoril si pravdu.  Tiež som bol s nimi, 
keď nás poslali preč a vrátili sme sa po tej istej ceste, ako sme prišli, no nevideli 
ani more, ani vodu, ani ostrov a bolo to tak, až kým sme nedorazili do Al Šamu.  
Tou cestou sme prešli už viac než dvadsaťkrát a pri Bohu, nikdy viac sme 
nevideli ani more, ani ostrov, ani vodu.¨ 
 
Nato Al Khattab povedal starému mužovi, ¨Vyrozprával si o tom mnohým 
kmeňom a každý, komu si o tom rozprával, bol z toho v údive.¨ 
 
Starý muž povedal, ¨Pri Allahovi, tou cestou sme sa vybrali dvakrát a nič sme 
nevideli.¨ 
 
A tak Umar povedal Peržanovi Salmánovi, ‘Počul si niekedy alebo videl podobnú 
mágiu?  Ľudia vedia, že Ahlul Bayt dedia veľkú mágiu.’ 
 
Salmán odpovedal, ‘Ó, Umar, myslím, že nik neverí tomu, čo vravíš, a teda že 
môj priateľ Ali, syn Abu Táliba, je čarodejník a nič z toho nie je pravda.’ 
 
Umar nato, ‘Zdá sa mi, že si myslíš, že som klamár.’ 
 
Salmán povedal, ‘Nie Umar, všetko, čo si povedal, je pravda, no nie je to mágia.’ 
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Umar povedal, ‘Ó, Salmán, syn Abu Táliba na teba uvrhol kliatbu.’ 
 
Salmán nato, ‘Čo vravíš na vydanie dvoch rohov peňazí, ktoré si dostal z 
Khurasánu?’ 
 
Umar povedal, ‘Povedal ti tvoj priateľ, Ali, príbeh o rohoch a peniazoch?’ 
 
Salmán odpovedal, ‘Áno, povedal mi o tom.’  Umar povedal, ‘Odovzdaj tvojmu 
priateľovi, synovi Abu Táliba, správy, že peňazí sa vzdám a rozdelím ich všade 
tam, kde len chce.’ 
 
A tak sa Salmán vybral za Princom Veriacich, Alím.  Keď sa Salmán blížil k 
Alímu, Ali povedal, ‘Ó, Salmán, viem o všetkom, čo sa odohralo medzi tebou a 
Umarom a ak chceš, môžem ti o tom povedať.’  Salmán nato, ‘Allah vie najlepšie, 
že pred tebou neskrýva nič a Umarovi som povedal, že nie si ani mág, ani 
čarodejník, ale Umar mi povedal, ¨Tvoj priateľ na teba uvalil kliatbu.  A pokiaľ ide 
o rohy s peniazmi, sľúbil, že peniaze prerozdelí všade tam, kam mu prikážeš.’  
Princ Veriacich povedal, ‘Viem, že to chce prerozdeliť medzi muhadžirínov a 
ansárov.  Vyber sa za ním, Ó, Salmán, a povedz mu, aby peniaze vydal v mešite 
Allahovho Proroka (pmsnajr).’ 
 
A tak Salmán povedal, ‘K tvojim službám, Ó, Pane.’  Potom sa vybral za Umarom 
a spomenul mu, aký príkaz vydal otec Hassána.  Umar peniaze okamžite 
odniesol do mešity, ako Ali prikázal, a Princ Veriacich z tých rohov prerozdelil 
každý mesiac veľa peňazí.  Umar nemohol nikdy odmietnuť príkaz Princa 
Veriacich zo strachu pred šípom a tým, čo mu spôsobil jeho had.” 
 
Mufaddal potom povedal Imámovi Al Sádiqovi, “Koľkí šia a spoločníci boli s 
Princom Veriacich v časoch Umara ibn Al Khattaba?” 
 
Imám Al Sádq odpovedal, “Boli s ním štyridsiati muži spomedzi unitariánov a 
blízkych k Allahovi rovnako, ako so všetkými spomedzi Imámov.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, sú štyridsiati muži tým istým?” 
 
Imám Al Sádiq nato, “Medzi nimi sú dvadsiatiôsmi spomedzi 
inteligentných/vznešených v každom čase a dvanásť vodcov.” 
 
Mufaddal povedal, “Aký je ich limit?” 
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“S nimi povstávajú proroci a oni sú tí, ktorí sa nazývajú ‘Tí, ktorí spínajú’ v 
očividnom a bez nich, Ó, Mufaddal, by sa zem so svojimi obyvateľmi prevrátila.  
Nikdy sa od Imáma neoddelia a oni sú šance Zeme a muž spomedzi nich prejde 
za jeden deň celú zem od východu na západ a zo západu na východ.  Oni sú 
závojmi Imámov a ich dvere a prostredníctvom nich Allah odstaví nešťastie od 
obyvateľov zeme.” 
 
Mufaddal povedal, “Je ich štyridsať bez toho, aby sa ich počet zväčšil alebo 
zmenšil?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Ich počet nevzrastie o človeka ani sa nezmenší o 
človeka.  Oni sú Bohom uprednostnení a Jeho očistení a oni sú poslovia Imáma 
a zem sa pred nimi ohýba.  Sú známi poznaním.  Nik z ľudí poznania nemá to, čo 
majú oni.  To, čo majú, získali prácou a absenciou 
zlovôle/vzdoru/nenávisti/hnevu v ich hrudiach!  A to, čo dosiahli, dosiahli 
prostredníctvom dobrej práce, a tak z nich Allah sňal ich očividné práce s 
trpezlivosťou a viac nepotrebujú ani jesť, ani piť.  Nestarajú sa ani o záležitosti 
tohto sveta a Najmilostivejšiemu sa rozhodli slúžiť sami od seba tým, čím ich On 
špecializoval zo skutočného poznania a potvrdenia Božstva a Jedinosti 
Jediného, Večného, Vznešeného, Najvyššieho.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A ty, Ó, Pane, ich vídaš každý deň?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Áno, Ó, Mufaddal.  Vídam ich a vysielam ich na 
horizonty k národom.  Jazdia v kočoch a sú naši uprednostnení a uprednostnení 
veriacich.” 
 
Mufaddal povedal, “Všetká chvála patrí Allahovi, ktorí ma viedol k poznaniu ich a 
prosím Ho, aby nám požehnal, aby sme ich mohli dobehnúť.  On je Veľký, 
Schopný a Jemu patrí všetká vďaka… a mier je koniec.” 
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Dvere # 42 

Do poznania, ako dlho neveriaci zotrváva v Maskh inkarnáciach po 
jeho smrti a zabití a zarezaní” 

 
Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa (pmsn), “Koľko smrtí a zabití a 
zarezaní sa neveriacemu dostane v Maskh inkarnáciach?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Pre neveriaceho je tisíc zabití a tisíc zarezaní a tisíc 
smrtí v inkarnáciach Maskh.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Aký je rozdiel medzi zabitím a zarezaním?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Medzi nimi je dôvod na halal a haram.  A či nevieš, 
Ó, Mufaddal, že nie všetko, čo je zabité, je halal na jedenie?  A to, čo je 
zarezané, je na jedenie halal.  A tak neveriaci prechádza inkarnáciami, ktoré 
pojedať je halal a v jeho inkarnácii je zarezaný.  To isté platí pre všetko, čo je 
zabité alebo zomrie, pretože zabitie je bratom smrti z dôvodu toho, čo je halal a 
haram v ľuďoch a čo sa týka Maskh, existuje ešte ďaľší dôvod.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Aký je to dôvod, Ó, Pane?” 
 
Imám odpovedal, “V Maskh exsituje luxus a hýčkanie a stres a únava.  A 
Obdarovateľ mohol rozšíriť obživu dotyčného a pre iného ju mohol zredukovať.  
Niektorí z nich môžu byť hanební a utiahnutí.  A medzi nich patria silní rebeli.” 
 
Mufaddal povedal, “Nerozumiem tomu, Ó, Pane.” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Nevedel si, že medzi nimi je ten, čo má poznanie a 
ignorant a medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k náboženstvu?” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, ako sa môže jeden prikláňať k náboženstvu, keď 
je neveriacim v Maskh?” 
 
Imám povedal, “Oboznámení a ignoranti, ktorí velebia Allaha podľa ich poznania 
a Allah vraví v Jeho knihe: 
 
{A niet veci, ktorá by chválu Jeho neoslavovala} 
(Svätý Korán, 17:44)  Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, dostávajú za to/skutky?” 
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Imám Al Sádiq odpovedal, “Áno, dostanú za to ich platbu na tomto svete.  Z toho 
dôvodu ak vidíš, Ó, Mufaddal, zhýčkaného bohatého neveriaceho, ktorý žije v 
luxuse, je to iba kvôli jeho skutkom v jeho neviere, ktoré patria medzi skutky 
veriacich, a tak mu Allah dáva odmenu na tomto svete a zväčšuje jeho obživu.  A 
v jeho tele mu dáva zdravie, ktorého sa mu dostáva na tomto svete, pretože 
Allah je spravodlivý a nekoná nespravodlivosť.  Preto ak sa mu dostane odmeny 
v jeho ľudských inkarnáciach, v Maskh sa mu dostane mučenia.  Teda tých, 
ktorých vidíš, že majú dobrý život, je to kvôli tomu.  Pokiaľ ide o chudobu a 
bohatstvo, je to z ich skutkov, pretože Allah nepremárni úkony pracovníka, či už 
muža, alebo ženy, aj keby mali ísť do Maskh…  A ak im zostane čokoľvek z ich 
skutkov, Boh im dá z požehnaní, ktoré vidíš, férovo a spravodlivo, s múdrosťou, 
záverečným rozsudkom a absolútnou vôľou v uctievaní Pána stvorenia, Pána 
Pánov, Najvyššieho a Najmocnejšieho.  Jemu vždy patrí chvála, preto Ho veleb, 
zavčasu a v neskorých hodinách.” 
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Dvere # 43 

“Do poznania rodokmeňa neveriaceho a čoho sa mu dostáva z dobra 
a zla a chudoby a choroby a tragédie a dôvodu na to” 

 
Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “Ako je to s neveriacimi a ich sexuálnym 
stykom v Maskh?  A čo potomkovia, ktorí z nich vzídu a čoho sa im dostane z 
dobra a zla a tragédie a zdravia a aké sú na to dôvody?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku medzi neveriacich patria tí, ktorí 
sú inkarnovaní do Maskh a medzi nich patria tí, ktorí sú inkarnovaní do ľudských 
bytostí.  Z nich sú aj takí, ktorí sú inkarnovaní do zvierat a to je odplata za ich 
skutky, ktoré vykonali v prvej inkarnácii.” 
 
Mufaddal povedal, “A ako je to?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Vedel si, že spomedzi zvierat sú tie, ktoré sú 
rozmaznané, užívajú si a zomrú smrťou bez akéhokoľvek zarezania alebo 
zlomenej kosti v ich tele? 
 
A medzi nich patria aj tie, ktoré sú zabité zlomenými kosťami a spomedzi nich sú 
aj také, ktoré sú mučené rôznymi druhmi múk a napadajú ich rôzny škodcovia.  A 
tak je to aj s tými neveriacimi, ktorí sú inkarnovaní do ľudských bytostí, Boh s 
nimi naloží podobne, pretože medzi nimi sú takí, ktorí zomrú smrťou vo vlastnej 
posteli po tom, čo žili v pohodlí.  A medzi nimi sú aj takí, ktorí sú zabití, ktorí sú 
zarezaní a mučení rôznymi mukami, ktoré sú bolestivé a takí, ktorí sú zmorení 
vyhľadávaním obživy.  A dotyčný je vo veľkom mučení a úzkostlivej snahe.  A to 
je rozdiel medzi neveriacim v podobe človeka a v podobe zvieraťa.  A rozdiel 
medzi ním a zvieratami je v jedle a nápojoch a oblečení a preferenciami medzi 
nimi v práci.  Pretože každý, kto mal dobré skutky (v predošlom živote) vo 
velebení (Boha) a modlitbe a charite, tomu sa dostane to isté z dobrého a zlého 
na tomto svete.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, existuje pre neveriaceho modlitba a charita a 
pôstenie sa a Hadž?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, nevidel si snáď modlitby kresťanov a ich 
pôstenie sa a púte a podobne je to v prípade židov?  A je to tak v prípade 
všetkých ľudí všetkých náboženstiev a trivialita toho je známa.  Pretože medzi 
nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k niečom z dobrých skutkov.  A medzi nimi sú tí, 
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ktorí sa prikláňajú k páchaniu hriechov.  Lebo ten, ktorý sa prikláňa k dobru, ten 
je iný než ostatní.”  Potom Imám recitoval: 
 
{A kto učinil dobra čo len za množstvo jediného atómu, uzrie to, a kto učinil 
zla čo len za množstvo jediného atómu, uzrie to.} 
(Svätý Korán, 99:7-8) 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, tento verš je o veriacich a nie o neveriacich.  Nie je 
to snáď tak, že veriacemu je pridelené z dobrých (skutkov) neveriaceho?  Aká je 
potom odmena neveriacich?” 
 
Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “V Maskh je preň mučenie ľahšie a On je 
Najmilostivejší z Milostivých.” 
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Dvere # 44 

“Je neveriaci ponížený veriacim a veriaci neveriacim?” 
 
Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa, “Sú nepriatelia ponížení veriacimi 
a veriaci nepriateľmi v konaní dobra a zla, ako si činia navzájom?” 
 
Imám povedal, “A či nevieš, že veriaci je inkarnovaní do ľudskej podoby a 
neveriaci do rôznych foriem Maskh, až kým každý z nich nevykoná z dobra a zla 
tomu druhému to, čoho sa mu dostalo.  Ak to bolo dobré tak dobro, ak to bolo zlé 
tak zlo.  (Príklad oko za oko zub za zub) ako taký platí pre sunnu Allaha v Jeho 
stvorení všetkých rôznych druhov a tvorov, aby tak vedeli, že Allah je Spravodlivý 
a nepácha nespravodlivosť a je povahou stvorenia byť spravodlivý a férový.  A u 
Allaha sa nik neteší výnimočnej zhovievavosti alebo uprednostneniu na základe 
rodinných vzťahov a Allah nie je nespravodlivý voči nikomu.  A tak čokoľvek, 
čoho sa dostalo veriacemu od neveriaceho z ujmy a útrap na tomto svete, z toho 
vschádza dôvod.” 
 
Mufaddal povedal, “Vskutku, Ó, Pane, to je volanie zázraku zázrakov.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Zázrak, Ó, Mufaddal, je v tajomstve Allaha a obsahoch 
Jeho poznania a Jeho stvorenia a Jeho konanie je spojené s dôvodom 
spravodlivosti a férovosti. 
 
A veriaci sa musí podriadiť Jeho poriadku a byť spokojný s Jeho príkazom, viď 
slová Allaha {a niet nikoho, kto by sa mohol vzoprieť rozhodnutiu Jeho}.  Zo 
všetkých týchto dôvodov, o ktorých som ti povedal a z toho, čo vidíš, keď 
neveriaci ubližuje veriacemu a tiež toho, keď sa veriaci vydá proti neveriacemu, 
až kým sa mu nedostane z toho, čo vyslal napred, príklad za príkladom.  A 
záležitosť vždy patrí Bohu a Jemu patrí chvála.” 
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Dvere # 45 

“O konaní tyranov voči uprednostneným a znamenie hávede ľudstva” 
 
Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa (pmsn), “Ako je to s ponížením 
obscénnych tyranov v rukách verných uprednostnených?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Vskutk tyrani sú inkarnovaní do Maskh v obraze 
človeka.  Uprednostneným ukážu starú záležitosť, pretože to bolo od 
uprednostnených voči nim v predošlých inkarnáciach v obraze ľudstva.  A či si 
nevidel, Ó, Mufaddal, veriaceho, ktorý zasiahol neveriaceho a preklial ho a 
možno ho dokonca zabil?” 
 
Mufaddal odpovedal, “Áno, videl som z toho veľa.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ponížil ho v iných inkarnáciach Maskh a bol ním 
ponížený.” 
 
Mufaddal povedal, “Ako je ponížený veriacim?”  Imám povedal, “Tak je 
ponížený.” 
 
Mufaddal povedal, “Tak som to pochopil, Ó, Pane, ale ako ten, ktorý je 
inkarnovaný do podoby inej než ľudskej, poníži, ak má uň veriaci dlžobu?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Je ním ponížený a objaví sa pri ňom.  A či si nevidel, Ó, 
Mufaddal, ako zviera napadne človeka nohami a zabije ho alebo ho pohryzie?  
Alebo mu stiahne kožu z hlavy a človek pritom tomu zvieraťu neublížil ani voči 
nemu nespáchal zločin.  Alebo trebárs zviera sa vrhlo na nevedomého človeka, 
zatiaľ čo bolo rozzúrené, a tak mu ublížilo.  Má to príčinu, ktorá pochádza od 
neho. 
 
A dôvod od veriaceho k neveriacemu spočíva v predošlých inkarnáciach pred 
danou inkarnáciou, v ktorých ponížil veriaceho.  Je to tak a veriaci možno zabil 
zviera mečom alebo ho zapichol kópiou alebo naň hodil kameň, a tak zlomil 
niektoré z jeho kostí.  Alebo ho možno vážne udrel.  To, Ó, Mufaddal, je celé.  Čo 
sa týka jeho podoby, bolo to v inkarnácii pred touto inkarnáciou v Maskh.” 
 
Mufaddal povedal, “Opíš mi, Ó, Pane, tieto druhy,” a tak Imám Al Sádiq opísal 
rôzne druhy, až kým sa nedostal k psom. 
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Imám povedal, “Ó, Mufaddal, a či si nevidel spiaceho alebo nepozorného psa a 
ako okolo neho prejde človek, potom ho udrie, hodí ho alebo doň bodne bez 
toho, aby sa voči človeku pes akokoľvek previnil?” 
 
Mufadda povedal, “Áno, Ó, Pane.  Videl som to veľakrát.  Aká je v tom príčina a v 
tom, čo si mi opísal?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “A tiež človek môže prechádzať okolo psa a ten ho 
začne prenasledovať, potom ho kusne do nohy alebo sa mu vydriape na chrbát a 
kusne ho.  A človek, keď okolo psa prechádza, vôbec ho nepozná a nikdy pred 
tým ho nevidel alebo sa možno človek oženil so ženou psa.  Pred tým bol totiž 
inkarnovaný ako súčasť ľudstva a jeho záležitosť bola na začiatku záležitosťou 
človeka, ktorý jedol a pil a nosil oblečenie a jazdil a podobne. 
 
Avšak Boh ho zničil mučením zarezania alebo zabitia kvôli jeho darebáctvu, 
ktorého sa dopustil na svete.  A človek sa oženil so ženou (psa/bývalého 
človeka) a nasťahoval sa do jeho domu a nosí jeho šaty, a tak ho pes rozpoznal, 
zatiaľ čo zotrváva v Maskh.  A keď sa naň pozrie, začne brechať, vyskočí naň 
alebo ho pohryzie do tváre a také sú hyeny, ktoré zabíjajú ľudí.  A možno zjedia 
jeden druhého a niektorí ľudia nejedia, zatiaľ čo iní jedia a vskutku od každej 
osoby sa dožadujú podľa jej zločinov a hriechov.  A tak na zvyšok hávede sa 
pozeraj podobne, Ó, Mufaddal.”  A následne Imám opísal všetko, dokonca aj 
ploštice a komáre a mravce a osu a včelu. 
 
Potom povedal, “Ó, Mufaddal, leto je vzdialené zime a zima je vzdialená od leta 
a rast od deštrukcie a deštrukcia od rastu a voda od ohňa a oheň od vody a 
vskutku horúčka, ktorú dostane ľudská bytosť, je uchovávené tajomstvo a skryté 
poznanie.  A pred Bohom nie je nič ukryté, či už na zemi, alebo na nebesiach a 
nič nedokáže odviesť Jeho pozornosť a Allah nepácha neprávosti voči nikomu.  
A nikomu neprikazuje, aby konal bezprávie a šelmy odobral od ľudí, aby mohli 
chŕliť do tváre človeka.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, šelma je reinkarnovaná v Maskh, až kým nezačne 
chŕliť do tváre veriaceho?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Šelma pochádza z prác daného veriaceho a bola 
stvorená z hriechov veriaceho.  A v prvom kole mala podobu ľudí a veriaci sa 
voči nej dopustil zločinu alebo hriechu, a tak sa odplata v mučení stala povinnou 
a férovou.  Dvere sú na konci a mier je koniec.” 
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Dvere # 46 

“Do poznania inkarnácii v Maskh neveriaceho a ľudských inkarnácii 
veriaceho a preferencie medzi nimi” 

 
Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “A čo inkarnácie neveriaceho v Maskh a 
inkarnácie veriaceho do ľudskej podoby?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku veriaci sa môže viezť v ľudských 
inkarnáciach v podobe človeka a potom sa vezie ešte v iných spomedzi ľudských 
podôb vo všetkých kolách.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A čo stav neveriaceho v inkarnáciach?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Vskutku neveriaci sa vezie/vstúpi do Maskh.  
Pôvodne sa nevezie v ľudskej podobe, ale vezie sa v obraze kravy alebo aj v 
obraze hyen a šeliem, až kým sa nevráti v obraze, ktorý ho odpudzuje/ktorý 
nenávidí.  A potom sú jeho osobnosť a črty permanentné po veľmi dlhú dobu a 
do podoby ľudskej sa viac nevracia.  Pokiaľ ide o veriaceho, Allah ho ochránil 
pred vezením sa v podobe šeliem alebo hyen alebo im podobných.  Ó, Mufaddal, 
vskutku každý, kto vstúpi do Maskh, sa do ľudskej podoby nevracia.1  A či si 
nepočul slová Allaha?”: 
 
{v deň, keď budú ohňom skúšaní} 
(Svätý Korán, 51:13) 
 
A Boh povedal: 
 
{Ochutnajte trest ohnivý, ktorý ste za lživý považovali!} (to znamená 
spomínané telá) 
(Svätý Korán, 32:20) 
 
Imám ďalej pokračoval: 
 
{Avšak v záhradách a pri prameňoch bohabojní budú pobývať, prijímajúc 
to, čo Pán ich im dáva, lebo pred tým dobré skutky konali} 

																																																								
1 Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) potvrdil, že možnosť návratu existuje, je však veľmi zriedkavá, 
pozn. prekl. 
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(Svätý Korán, 51:15-16) “A význam slov Allaha {v deň, keď budú ohňom 
skúšaní} je ochutnajte vaše Fitna (skúšky/utrpenie). 
 
A čo je to za Fitna (skúška/utrpenie), ktorej sa im dostane, Ó, Mufaddal?  Okúsia 
z nej v Maskh.  Dostane sa im z únav a bolestí a reinkarnácii do zvierat a rastlín 
a iného spomedzi druhov utrpenia a zabitia a zarezania a bolesti.”  Potom Imám 
recitoval: 
 
{a to bude deň, keď priateľ nebude nič platný priateľovi a nikto im nebude 
nápomocný} 
(Svätý Korán, 44:41) 
 
{Však v záhradách a pri prameňoch bohabojní budú pobývať, prijímajúc to, 
čo Pán ich im dáva, lebo pred tým dobré skutky konali} 
(Svätý Korán, 51:15-16) 
 
Ó, Mufaddal, slová Allaha {prijímajúc to, čo Pán ich im dáva} znamená z 
bezpečia v inkarnáciach a doháňania tých na stupňoch vodcov a inteligentných a 
dverí, až kým nedostihú očistených.  A s anjelmi si podajú ruky a vystúpia na 
nebesia a znesú sa dolu na zem.  Nič ich pred tým nezahaľuje a slová Boha 
{lebo pred tým dobré skutky konali}. 
 
Allah vraví, ‘Uzniesli sa na Jedinosti, poddajnej odovzdanosti Najvyššiemu, 
ktorý sa objavuje v akejkoľvek podobe sa Mu zachce a vstupuje do 
hocijakého závoja si praje.  Vedel pred tým, než bolo a než bude.’ 
 
A On je Najvyšší, Veľkolepý a mier.” 
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Dvere # 47 

“Do poznania, či je veriaci niekedy otrokom neveriaceho a či je 
neveriaci otrokom veriaceho a aké sú príčiny toho” 

 
Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa, či je veriaci niekedy otrokom, ktorý 
je vlastnený veriacim alebo neveriacim a aká je príčina toho. 
 
Imám Džáfar Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, otroctvo má dva významy.  Prvý 
význam je, že veriaci môže byť otrokom, ktorý je vlastnený jeho bratom veriacim. 
 
A nie je otrokom, ktorý je vlastnený neveriacim a príčinou toho je, že v prvom 
kole bol veriaci bratom tohto veriaceho, ktorý ho vlastnil v druhom kole a tento 
veriaci bol bohatý a žil vo väčšom pohodlí než on.  Avšak neposkytol mu útechu 
a neponúkol mu to, čo bolo preň povinné podľa povinností, ktoré má brat voči 
jeho bratovi. 
 
A ten veriaci bol jeho priateľ v nádeji, že sa mu od neho dostane dobro alebo 
vľúdnosť, no druhý veriaci bol nedostatočný v povinnostiach, ktoré voči nemu 
mal.  A počas dní ho vyčerpal a unavil a nedostalo sa mu od neho žiadneho 
dobra, až kým nedošlo k inkarnácii druhého kola.  Boh ho ponížil voči veriacemu, 
ktorého vyčerpal a unavil a voči ktorému si neplnil povinnosti (nenaplnil jeho 
práva). 
 
A bolo jeho povinnosťou byť voči nemu vľúdny, no on na jeho prosby nebral 
ohľad a ten unavený vyčerpaný veriaci zotročil druhého veriaceho, aby ho unavil 
a vyčerpal tak, ako ho on vyčerpal a unavil pred tým, pretože Allah je Spravodlivý 
a voči nikomu nepácha bezprávie.  Je Múdry a Férový.  To, čo bolo na ceste 
otroctva a vlastníctva, som ti vyrozprával.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Pane, opíš mi druhú tvár (význam).” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Pokiaľ ide o druhú tvár (význam), je to jeho koniec a 
koniec daného otroctva, ktoré je medzi ním a jeho Pánom, Allahom.  Veriaci má 
mnoho stupňov a pre okraj každej hodnosti existuje znamenie.  A ten najnižší 
spomedzi stupňov je to, čo je preň povinné v očividnom z modlitieb a pôstu a 
púte a charity a džihádu a z iného spomedzi náboženských zákonov a 
povinností.  Na hranici otroctva, až kým nedosiahne stupeň slobody.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A čo je to stupeň slobody, môj Pane?” 
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Imám Al Sádiq odpovedal, “Keď pozná Allaha Jeho skutočným poznaním a 
dokončil v poznaní.  Vtedy je slobodný.  Sú z neho sňaté reťaze a výjde von z 
labyrintu.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, opíš mi poznanie Boha Jeho skutočným poznaním 
a dokončenie v poznaní.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ak pozná Allaha čisto, bez akéhokoľvek podozrenia 
alebo pochybnosti a svedčí, že jeho Pán je Najvyšší a pripustil Jeho Božstvo a 
Jedinosť, a že je Bohatý/Veľký a Vznešený.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A aký je význam Bohatý/Veľký a Vznešený?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Bohatý so Sebou.  Teda nepotrebuje nikoho z Jeho 
stvorení a celé stvorenie potrebuje Jeho, pretože trpí nedostatkom Jeho Moci, 
Veľkoleposti, Hrdosti a Sily.  Vtedy veriaci poznal Allaha skutočným poznaním a 
dokončil v poznaní a každý, kto nepozná Boha Jeho skutočným poznaním podľa 
tohto opisu, je vlastnený otrok.  No ak pozná Allaha podľa tohto opisu, dokončil 
poznanie a stal sa slobodným.  Podrobuje všade, kem sa vyberie na tejto zemi a 
na nebesiach.” 
 
Mufaddal povedal, “Dostáva sa mu služby v nebesách?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Azda podrobuje niekde inde než v nebesách?  A niet 
blízkeho anjela, ani vyslaného proroka, ani pravdovravného, ani mučeníka, ktorý 
by ho nepoznal a nepočúval ho, a ktorý by nevedel, že je to svätec oddaný Bohu.  
A zvyšuje svoj domov/obydlie v nebesách spolu s anjelmi; stúpa k nim vždy, keď 
chce a znesie sa dolu vždy, keď si to praje.  Zem sa preň ohýba a stromy a hory 
a všetko ostatné ho pozná a vie, že je to oddaný svätec.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, existuje šanca, že v tomto čase a v tejto dobe je 
niekto taký, kto by spĺňal daný opis?” 
 
Imám povedal, “Áno, Ó, Mufaddal.  Existujú mnohí a možno jeden z nich ma 
pozdraví a príde za mnou, zatiaľ čo budeš prítomný na mojom sedení až na to, 
že ho nespoznáš.” 
 
Mufaddal povedal, “Uprednostnil si ma, Ó, Pane, prijal si ma a naučil.  Chcel by 
som niečo povedať.” 
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Imám povedal, “Viem, čo ti prešlo mysľou.  Chcel si sa ma opýtať, aby som ti 
ukázal niektorých spomedzi veriacich.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, pri Bohu!  Je to tak, ako si povedal.”  Imám nato, 
“Dostaneš to, o čo si požiadal.” 
 
Mufaddal vyrozprával, “Pri Allahovi, ani som svoju otázku nedopovedal a tu k 
nemu pristúpil muž a otvoril dvere.” 
 
A Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, toto je jeden z nich.” 
 
Mufaddal pokračoval, “Vošiel dnu a pozdravil sa, a tak sme jeho pozdravy 
opätovali a posadil sa po boku môjho Pána, Al Sádiqa.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, opýtaj sa ho na čokoľvek chceš.”  
Mufaddal sa opýtal, “Odkiaľ si prišiel, brat môj?”  On odpovedal, “Z nebies.”  
Mufaddal sa opýtal, “Kam máš namierené?” 
 
On nato, “Prišiel som, aby som pozdravil môjho Pána a Učiteľa, Al Sádiqa.” 
 
Mufaddal povedal, “Môj Pán mi povedal, že hory a moria a stromy od teba príjmu 
príkaz a počúvnu.” 
 
Muž odpovedal, “Áno.  A čo je viac než to a čo ma uposlúchne je zem a nebesá 
a nebo a peklo.” 
 
Imám Al Sádiq sa na muža usmial a povedal, “Prehovoril si pravdu.” 
 
Mufaddal nato, “SubhanAllah, Pán svetov.” 
 
Imám Al Sádiq sa opýtal, “Velebíš Allaha na základe úžasu nad tým, čo bolo 
povedané?” 
 
Mufaddal odpovedal, “Áno, pri Bohu.” 
 
Veriaci povedal, “A On mi dáva to, čo je väčšie než nebesá a zem a nebo a 
peklo.” 
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Mufaddal sa opýtal, “A čo je to?”  On nato, “Allah, Pán svetov.  Stvoriteľ všetkých 
týchto vecí a ich proporcií.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A aká je poslušnosť Allaha voči tebe?”  On povedal, 
“Požiadam Ho a On ma počúvne.  Vzývam Ho a On mi odpovie.  Azda jestvuje 
väčšia poslušnosť než to?” 
 
Mufaddal povedal, “Môj Pán, Al Sádiq, povedal pravdu.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, si v údive a uveril si tomu, čo povedal.  No 
počuť nie je ako vidieť.  Požiadaj ho, nech ti niečo z toho predvedie.” 
 
Mufaddal ďalej pokračoval, “A tak som sa pozrel a zrazu nebolo nič bližšie než 
palma, ktorá bol v dome môjho Pána.  Požiadal som ho teda, aby prikázal palme 
to, čo uzná za vhodné.  Preto jej povedal, ‘Ó, palma, pristúp bližšie,’ a palma sa 
priblížila, penetrujúc od strachu zem, až kým nám nebola na dosah ruky.  Potom 
jej povedal, ‘Ó, palma, nakrm nás zo svojich datlí,’ a aj keď nebola sezoní datlí, 
napriek tomu boli všade na jej konároch a vejárovitých listoch, ktoré sa 
naťahovali k nám, až kým nás nenakrmila.  Bolo na nej veľa datlí, a tak Imám 
Sádiq načiahol ruku a svojou požehnanou rukou z datlí odtrhol, až kým 
nenazbieral niekoľko a nenakrmil nás a boli to tri datle.  Potom povedal, 
‘Rozprestri sa,’ načo sa rozprestrela, až kým nepokrývala každý roh domu.  
Potom jej povedal, ‘Vráť sa späť,’ až sa vrátila na svoje miesto.” 
 
Veriaci povedal, “Ó, brat, Ó, Mufaddal, si v údive z toho, čo si videl?” 
 
Mufaddal odpovedal, “Áno, pri Bohu.”  
 
Imám Al Sádiq povedal, “Nebuď v údive, Ó, Mufaddal.  Vskutku, ak by prikázal 
hore, aby s ním kráčala, urobila by to, a ak by prikázal moru, aby sa vyvrátilo, 
urobilo by tak, a ak by prikázal nebesám, aby priniesli dážď, tak by sa stalo.  A ak 
by prikázal zemi, aby rástla, učinila by tak.  Ó, Mufaddal, a v tento náš deň toho 
urobil omnoho viac, keď si sa ma opýtal na svätcov a veriacich a ich opis a ich 
hodnosti.  Tento svätec, Ó, Mufaddal, bol v siedmom nebi a v túto hodinu sa 
zniesol na zem a to je viac, než všetko to, čo som ti povedal a čo si videl z 
hodností uprednostnených.” 
 
Mufaddal povedal, “Ako dlho mu trvalo dosiahnúť túto hodnosť, Ó, Pane?”  Imám 
Al Sádiq odpovedal, “Dvadsaťjeden kôl.”  Mufaddal sa opýtal, “Aké dlhé je jedno 
kolo?”  Imám Al Sádiq nato, “To bude spomenuté v ďaľších dverách, inshallah.” 
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Dvere # 48 

“Do poznania, ako dlho trvá veriacemu stať sa oddaným, potom 
vystúpiť na nebesia a zniesť sa na zem” 

 
Mufaddal povedal, “Opýtal som sa môjho Pána, Al Sádiqa, ako dlho trvá 
veriacemu dosiahnuť svoju hodnosť, až kým sa nestane oddaným a vznesie sa 
na nebesia a dolu na zem?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Dvadsaťjeden kôl.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Koľko rokov trvá jedno kolo, Ó, Pane?” 
 
On nato, “Tisícsedemdesiatesedem rokov, počask ktorých je veriaci opakovaný v 
dvadsaťjeden kolách.  Sto z uvedených rokov predstavujú dve kolá, pretože ak 
má kolo viac než päťdesiat rokov, odpočítava sa to z jeho života v druhom kole o 
počet rokov, o ktorý bol život v prvom kole predĺžený.  A ak v prvom kole žil 
menej než päťdesiat rokov, v druhom kole sa jeho vek zvýši o počet rokov, o 
ktorý bol jeho život v prvom kole skrátený.  Tieto kalkulácie pretrvávajú počas 
dvadsaťjeden kôl o rozpätí tisícsedemdesiatsedem rokov a sedem hodín.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, môže človek žiť stodvadsať rokov a azda ešte 
viac?” 
 
Imám odpovedal, “Je to možné, pretože azda zomrie v túto hodinu alebo v tento 
deň, zatiaľ čo je v prvom kole a možno po tom bude mať dve kolá, v ktorých 
bude žiť rok alebo menej než rok v každom z nich.  Alebo to, o čo sa navýši sto 
rokov, sa preň následne uberie z dvoch ďaľších kôl.  To sa týka každého, koho 
päťdesiat rokov je navýšených alebo ponížených.  Pokiaľ ide o dvadsaťjeden kôl, 
tisícsedemdesiatsedem rokov a sedem hodín sa nenavyšuje, až kým niet 
dobrých skutkov alebo zlých skutkov neveriaceho alebo niečoho z jeho prác, za 
čo by sa mu na svete nedostalo odplaty. 
 
Ó, Mufaddal, tento dom je domom trestu a odmeny a odplaty, až každá duša 
dostane to, čo si vyslúžila, zatiaľ čo pácha neprávosti.  Týmto pomerom sa preň 
mení Maskh a to, čo bolo z Maskh pred nimi, čo sa mení na iné než to z každého 
žijúceho a mŕtveho a mučeného a jazdeného a zabitého, až kým nepominú s 
týmito časmi. 
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A nakoniec je do nich zasadený meč a tým bude zavŕšený ich trest bolesťou 
železa, až kým nezostane nik iný než oddaný veriaci, špecializovnaý, očistený a 
k tomu dôjde v čase Qaimovho povstania, mier s jeho zmienkou.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ako táto záležitosť zostáva ukrytou a v čase 
Qaimovho objavenia sa sa stane očividnou a odhalenou?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, to je nič v porovnaní s nebesiami a zemou 
a horami a moriami a časom a všetkým tým, čo Allah stvoril.  Záležitosti synov 
Adama budú odhalené a záležitosti synov Adama nie sú odhalené, až kým sa 
neobjaví Qaim.  A či si nevedel, čo povedal Allahov Prorok?  Povedal, ‘Qaim 
zabije každého hrdého tyrana, zlomí kríž a celé náboženstvo bude pre Allaha až 
do takej miery, že ak bude veriaci prechádzať okolo hory a neveriaci sa za ňou 
bude ukrývať, hora zvolá, ¨Ó, veriaci, vskutku sa vo mne ukrýva neveriaci, tak 
poď so mnou a poď ho odpraviť,¨’ a veriaci prejde okolo stromu a ten povie to 
isté, pretože Qaim, mier s ním, je v čase jeho objavenia sa vyslaný s mečom a 
odhalením a ukazovaním a Allah je Oboznámený, Vľúdny, Znalec.  Koná to, čo si 
praje a nie sú mu kladené otázky ohľadom toho, čo koná, no im otázky kladené 
budú a všetká chvála patrí Allahovi, nášmu Pánovi a Sprievodcovi a Dôkazu.” 
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Dvere # 49 

“Do poznania toho, čo je známe z postihnutí a chorôb, ktoré sa 
prihodia veriacemu a neveriacemu a ich príčiny” 

 
Mufaddal sa opýtal Imám Al Sádiqa, “Vskutku, mnoho postihnutí a chorôb 
doľahne na veriaceho a jeho rodinu a jeho synov a vidíme, ako tie isté 
postihnutia doľahnú aj na neveriaceho.  Prečo je to tak?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Čo sa týka postihnutí a chorôb a iného, čo postihuje 
veriaceho, pretože veriaceho myseľ, Ó, Mufaddal, postihne zloba voči jeho 
bratovi a načúva zlým slovám o ňom. 
 
Potom mu to robí starosti a spomenie iné než z toho, čo má a venuje tomu ako 
takému pozornosť, až mu prebehne mysľou, že pôvod slova vo svojom počiatku 
je stav mysle jeho bratov.  A tak si veriaci predstaví o svojom veriacom bratovi 
zlé myšlienky, avšak veriaci o tom učinil záver bez toho, aby to bolo správne.  
Práve vtedy má voči svojmu bratovi zlobu a nemravnosť. 
 
{Nevyzvedajte a neohovárajte sa navzájom!  A či si niekto z vás praje jesť 
mäso brata svojho mŕtveho?} 
(Svätý Korán, 49:12) 
 
Pokiaľ ide o druhého veriaceho, on si toho nie je vedomý a navštívi ho za týchto 
okolností a druhý voči nemu prechováva to, čo prechováva.  Potom jeho otázky 
berie na ľahkú váhu a prejaví voči nemu suchopárnosť/nezáujem kvôli tomu, čo 
mu o ňom bolo povedané, z čoho jeho brat v skutočnosti vinný nebol.  A prvý 
brat voči nemu možno bol nespravodlivý a pripísal mu niečo, čo bolo možno v 
skutočnosti viac jeho vlastnou záležitosťou.  Potom sa neuspokojil s tým, čo si o 
svojom bratovi predstavil, až voči nemu v srdci pocítil zášť. 
 
A tak sa dopustil dvoch nespravodlivostí voči svojmu bratovi.  Jednou z nich je 
to, čo si o svojom bratovi predstavil, čo nepovedal a druhou nespravodlivosťou 
je, čo voči nemu prechováva vo svojom srdci z nevraživosti.  Potom je 
nespokojný a stretne sa s ním so zamračenou tvárou, prejaví voči nemu 
suchopárnosť/nezáujem a nepriateľstvo a nedostatočnosť ohľadom toho, čo je 
preň voči jeho bratovi povinné z informovania sa a pýtania sa ohľadom jeho 
nevinnosti, pretože to je nespravodlivosť a hriech.  A to možno viedlo k 
nepríjemnej príhode medzi nimi a on mu pripomenie to, čo vôbec nie je jeho 
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vecou a prisúdi si tak ohováranie/klebety a to všetko bolo kvôli ignorancii z jeho 
strany bez toho, aby si to jeho brat bol zaslúžil. 
 
Presnejšie, bol to krok diabla.  Rozhodol o tom v jeho srdci, aby si tak o nikom 
nepredstavil iné než to a možno to bolo spomenuté počas stretnutia s jeho 
bratmi, a tak si to predstavujú aj jeho bratia zakaždým, keď je to spomenuté.  A 
keď ho spomenú, medzi ľuďmi to narastá a hovoria o tom počas ich sedení a na 
ich cestách a veriaci si je toho nevedomý bez akéhokoľvek hriechu v súvislosti s 
tým, čo bolo spomenuté jeho bratom, až mu to povie a on nato, ‘Beda ti, ľudia 
vravia, že si povedal to a to,’ a on odpovie a povie, ‘SubhanAllah, to si o mne 
myslíš?’ a on povie, ‘Áno.’  Potom ho postihne depresia a povie: 
 
‘Ó, Bože, Ty vieš, že som to nepovedal, a že mi to ani len nenapadlo a svoje 
záležitosti som zveril Tebe, tak naplň Svoj sľub voči mne.’  A tak sa Boh zaň 
pomstí jeho veriacemu bratovi.  Ó, Mufaddal, tvoj Pán je Spravodlivý a Múdry a 
nepácha bezprávie.  A tak Boh privolá na dotyčného veriaceho symptómy a 
možno jeho rodina a deti a družka majú potrebu veľkej skúšky a to všetko kvôli 
tomu, čo prejavil zo svojej ignorancie o jeho veriacom bratovi bez toho, aby to bol 
schopný ovládnuť svojou mysľou a napraviť to vo svojom vnútri, no namiesto 
toho sa stotožnil s ignoranciou… a názory sú správne a nesprávne a niektoré 
podozrenia sú hriechmi a tieto postihnutia a choroby, ktoré sú na tomto svete, a 
ktoré ich postihnú, sú skúškami.  A podobne je to v súvislosti s nedostatkom vo 
vlastnej osobnosti a rodine a peniazoch a deťoch z tohto dôvodu, o ktorom so ti 
vyrozprával.  Ó, Mufaddal a Allah sa pomstil za Svojho priateľa a toto postihnutie 
je preň a je v tom preň dobro na tomto svete a v posmrtnom živote. 
 
Pretože týmito postihnutiami a chorobami a tým, čo naň následne doľahlo, ho 
Boh očisťuje, odstraňuje z neho nečistoty chyby, ktorá mu prešla mysľou, keď si 
o svojom veriacom bratovi predstavoval niečo, čo tam vôbec nebolo.  A zo žiaľu 
a starostí sa mu dostane rovnako, ako sa dostalo jeho veriacemu bratovi, keď 
mu spomenul, ‘Ten a ten ti pripísal to a to,’ a podobne. 
 
Tým sa veľmi zarmúti a zármutok a starosti, ktoré narastajú u druhého veriaceho, 
sú zármutkom a starosťami, ktoré boli spôsobené prvému veriacemu.  Pretože 
ak by sa na druhého veriaceho nezniesli tieto postihnutia a choroby, Ó, 
Mufaddal, prvý veriaci by mu bol tým pádom podriadený, a tak sa preň Allah 
pomstí.  A to, čo Allah spôsobuje veriacemu, je preň dobré a je to pohľad dobra.  
Preto, keď sa dostaví súženie, dokonalý veriaci povie: A možno iní než on 
spomedzi jeho veriacich bratov mu povedali, ‘Ó, brat môj, nesužuj sa tým.  
Možno je to pre teba dobré.  Netráp sa a neobviňuj tvojho Pána ohľadom Jeho 
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rozhodnutí a buď spokojný.’  A tak tento zdokonalený veriaci sa upokojí na 
základe tejto rady, ktorá si nájde miesto v jeho srdci a tento veriaci tak napreduje 
a povie si, ako som uviedol a poďakuje Bohu a povie, ‘Allah, Tebe patrí vďaka.’  
Keď sa teda dostane von z nečistoty toho, čo nad ním viselo a zo symptómov 
hriechov a toho, čo spôsobil kvôli svojej ignorancii - pochop, Ó, Mufaddal, a je to 
okamžité a okamžité je dôvod a oddialené je dôvod.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, dozvedel som sa o veriacom a poznal som dôvody 
na postihnutia a choroby.  Povedz mi, Ó, Pane, o neveriacom, ktorého rodinu a 
peniaze a deti postihnú choroby a telesné vady a aké su na to dôvody?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku neveriaci, ktorému sa dostanú 
tieto postihnutia a choroby, je priateľ veriaceho, ktorý spomenul jeho brata so 
zlobou a ohovoril ho a bol proti veriacemu, ktorý bol tým zarmútený.  A veriaci si 
bol nevedomý v súvislosti so záležitosťou (jeho priateľa), no pred Bohom sa 
neukryje nič.  A proti právu veriaceho sa dopustil dvojitého priestupku.  Z toho 
dôvodu sa na veriaceho pozerá so zlobou a ignoranciou.  Pretože v prípade 
dvoch veriacich to bola zmätenosť, ktorá prešla mysľou veriaceho a negatívne 
ovplyvnila jeho predstavivosť ohľadom jeho veriaceho brata.  No zdá sa, že v 
tomto prípade bol neveriaci prekonaný a Allah oslepil veriaceho v súvislosti s 
rozpoznaním tejto záležitosti, no pred Bohom to ukryté nie je.  A tak sa Allah 
nahnevá kvôli jeho veriacemu svätcovi a pomstí sa zaň dotyčnému neveriacemu 
bez toho, aby mu udelil milosť.  Preto keď ho postihne skúška, je to 
vynahradenie za jeho hriechy a to bez toho, aby neveriaci oľutoval a stane sa to, 
čo ho postihne.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, a čím je postihnutý?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Boh učiní jeho koniec zlým.  To znamená, že sa vráti do 
Maskh a to sú dôvody na súženia neveriaceho a veriaceho.  Čo sa týka súžení, 
ktoré dopadnú na veriaceho a postihnutia a choroby, je to preň očistec pred 
posmrtným životom.  Pokiaľ ide o súženia, ktoré dopadnú na neveriaceho, je to 
poníženie a odplata a hnev Allaha voči nemu a On učiní jeho koniec v Maskh, 
ako som ti vyrozprával.  A vskutku, Ó, Mufaddal, toto poznanie je tajomstvom 
Allaha a je to obsah Jeho trezorov, z ktorých nečerpal nik okrem Jeho vybraných 
a uprednostnených a Boh učinil povinným, že o tomto poznaní nevie nik z 
oslabeného plebsu.” 
 
Potom recitoval: 
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{On jediný pozná nepoznateľné a nikoho do Svojich tajomstiev 
nezasväcuje okrem tých, ktorých si vyvolil spomedzi poslov Svojich; a 
pred ním i za ním dozorcovia kráčajú} 
(Svätý Korán, 72:26-27) 
 
“Ó, Mufaddal, ty a naši šia, z nášho poznania sa k vám nedostane nič bez toho, 
aby to bolo na tomto svete vymerané a bez toho, aby ste kráčali na tejto ceste.  
Preto sa neodvracajte, nenakláňajte sa a nezíďte zo správnej cesty.” 
 
Mufaddal povedal, “Čo máš na myslí tým, keď vravíš, aby sme sa neodvracali?” 
 
Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, “Odvrátiť sa alebo odpadnúť/dezertovať 
znamená, ak on sa prikloní, prikloníš sa aj ty a všetká chvála patrí Bohu, navždy.  
Koniec.” 
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Dvere # 50 

“Do poznania, prečo je veriaci na tomto svete chudobný a bohatý a 
tiež neveriaci” 

 
Mufaddal povedal, “Opýtal som sa Imáma Al Sádiqa na veriaceho muža na tomto 
svete, ktorý je chudobný, ktorý potrebuje to, čo je v rukách ľudí, ktorý je k tomu 
donútený a túži.  Veriaceho muža, ktorý trpí mnoho únavy a žiaľu a starostí, 
zatiaľ čo je možné vidieť iného spomedzi jeho bratov, ktorý je veľmi bohatý v 
porovnaní s tým, čo je v rukách iných.  A tiež je možné vidieť neveriaceho, ktorý 
je unavený a chudobný.  Aký je na to dôvod a aká je príčina toho?” 
 
Imám Al Sádq odpovedal, “Ó, Mufaddal, pokiaľ ide o prvého veriaceho, ktorého 
vidíš na tomto svete v chudobe, vskutku ten veriaci bol vo svojej prvej inkarnácii 
bohatý.  A vo svojom živote a veku mal bratov, ktorí boli veriaci, a o ktorých sa 
mal postarať.  Mal dohliadať na ich záležitosti a podeliť sa s nimi o jedlo a šaty, 
no bol nedostatočným v súvislosti s tým, čo bolo preň povinnosťou.  Ignoroval ich 
a neplnil Boží príkaz voči jeho veriacim bratom.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, je povinnosťou každého veriaceho, aby sa so 
svojím veriacim bratom delil o tieto veci?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Áno, Ó, Mufaddal.  Prečítaj si tento verš: 
 
{A nepostihne vás nešťastie žiadne, iba ak za to, čo ruky vaše si vyslúžili.  
On však mnohé odpustí.} 
(Svätý Korán, 42:30) 
 
Vedel si, Ó, Mufaddal, že veriaci má voči jeho veriacemu bratovi práva, a že sú si 
v týchto právach rovní?” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, a aké sú to práva?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Veriaci nemôže jesť, iba ak s dovolením jeho brata a 
všetko z toho, čo ho na tomto svete teší/čoho si užíva, môže konať iba s 
dovolením jeho brata.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, sú tieto práva (povinnosti) záväzné voči všetkým 
veriacim?” 
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Imám Al Sádiq odpovedal, “Nie.  Je to povinnosťou iba voči chudobnému 
veriacemu, ktorý potrebuje ľudí.  Čo sa týka toho, ktorý je voči jeho bratovi rovný 
pokiaľ ide o peniaze, nič z toho preň nie je povinnosťou voči nemu.  No každý, 
kto má niečo, čo jeho brat nemá, aj keby to mal byť jediný dinár alebo zviera, v 
takom prípade je to povinnosťou pre toho, ktorý je uprednostnený a stará sa o 
právo veriaceho.  To je semienko viery.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, táto záležitosť je ťažká.  Aká je príčina toho?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Táto záležitosť je ťažká, Ó, Mufaddal, pretože veriaci 
je bratom veriaceho od ich otca.  Zdieľa s ním všetko, čo jeho ruky pohltili a čo je 
viac než to?” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A čo je to?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Poslušnosť veriaceho voči jeho veriacemu bratovi a 
poslušnosť Allaha a Jeho Proroka voči Jeho uctievajúcim/otrokom.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, kto to dokáže vystáť alebo dokáže byť schopný 
tieto práva naplniť?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Ó, Mufaddal, každý, kto chce ísť do Domova Mieru a 
komu chýba Najvyšší, Oboznámený a vyvedie sa von z nečistoty temnoty a 
vstúpi do svetla Oboznámeného.  Pre toho bude ľahké vykonať to, čo som ti 
povedal.” 
 
Mufaddal nato, “A ako je možné to urobiť?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Každý veriaci, ktorý sa toho nárokuje, vzrastie na 
vysoké stupne a každý, kto na to nedbal, bude vrátený opisom, na ktorý si sa ma 
opýtal - chudobný, opovrhnutiahodný, potrebujúc to, čo je v rukách ľudí a jeho 
bratov.  A kvôli tomu, čo sa stalo a čoho sa dostalo jeho veriacemu bratovi od 
neho, ho postretne veľký žiaľ, až kým nezomrie veľkým vyčerpaním, ktoré je 
podobné tomu, ktoré on spôsobil jeho bratom.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A ako je veriaci vrátený, že sa mu dostane zmeny?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Je vrátený ako kráľ s mnohými požehnaniami, 
prikazujúc a zakazujúc, pretože ak dbal na Allaha a povinnosti rovnosti medzi 
jeho veriacimi bratmi, je pozdvihnutý na jeho prvý stupeň a jeho pohodlie sa 
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zníži.  To je dôvod, Ó, Mufaddal.  Prúdi naveky vo veriacich za každých 
podmienok, odplata pre nich za to, v čom sú.” 
 
Potom Imám Al Sádiq povedal, “Pokiaľ ide o neveriaceho, Ó, Mufaddal, je to v 
pôžitku, že je neveriacim, ktorý je bohatý a na svete koná dobro.  Ak sa neveriaci 
priklonil k dobru alebo bol dobrý voči veriacemu s čímkoľvek z tohto sveta alebo 
k nemu prehovoril vľúdne, alebo preň vykonal službu, na základe toho dostane 
na tomto svete dobré zdravie a viac peňazí a ak zomrel, vstúpi do Maskh a v 
jeho Maskh je v dobrom stave na základe dobra, ktoré vykonal na tomto svete. 
 
A neveriaci, ktorý je chudobný a unavený a zničený, je to kvôli tomu, čo sa od 
neho dostalo veriacemu zo zneužívania čo sa týka peňazí a Allah mu prejaví 
trest príklad za príkladom.  Vskutku Allah nekoná bezprávie voči nikomu.  Toľko 
čo sa týka konania veriacich medzi sebou na tomto svete a neveriacich a ich 
skutkov a to je dôvod na to, čo si sa pýtal, Ó, Mufaddal, v súvislosti so 
záležitosťou Rizq/Obživy a Bohu patrí odpustenie a vľúdnosť.” 
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Dvere # 51 

“Do poznania malého počtu veriacich a veľkého množstva 
neveriacich” 

 
Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “Prečo je na svete tak málo veriacich a 
toľko veľa neveriacich?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Pretože akonáhle je veriaci očistený, vystúpi na nebesia 
a stane sa jedným z anjelov.  Kvôli tomu ich počet vzrástol v nebesách a na zemi 
sa zmenšil.  Pokiaľ ide o množstvo neveriacich na zemi, vskutku ak neveriaci 
postúpi o stupeň v neviere, stane sa previnilcom.  Potom to opakuje a stane sa 
rebelom a pokračuje ďalej, až kým sa z neho stanú dvere, ktoré sú príkladom. 
 
V tom momente sa stane Iblísom (Satanom), je vrátený do Maskh.  Zostáva na 
zemi a nevystupuje na nebesia, pretože v nebesách niet Maskh.  Maskh je 
známy na Zemi a prenášaný z matrixu do matrixu.  A vždy, keď sa vezie v 
inkarnácii, je mučený typom mučenia a jeho mučenie ako také narastá po veľmi 
dlhý čas, a tak cháp tento dôvod na množstvo neveriacich a malý počet veriacich 
a mier a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov.” 
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Dvere # 52 

“Do poznania duchov svetla” 
 
Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa na Allahov verš: 
 
{On umiestnil na nej pevne ukotvené hory a požehnal ju a rozdelil na nej 
potravu počas štyroch dní pre všetkých prosiacich rovnomerne} 
(Svätý Korán, 41:10) 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Potrava znamená poznanie a je to obživa ducha, ktorou 
je živý.  A či vieš, aký je význam slov Allaha {počas štyroch dní pre všetkých 
prosiacich rovnomerne}?  Sú to dni, počas ktorých Boh stvoril Zem a sú to 
Mohammed a Ali a Al Hassán a Al Hussajn.  To oni sú štyri dni, ktoré Allah 
spomenul v Jeho dobročinnej knihe, na základe ktorých tam Allah vymeral 
duchov svetla – počas týchto štyroch dní podľa potrieb tých, ktorí hľadajú obživu.  
A pre každého ducha je svetlo poznania z poznania rodiny Mohammeda. 
 
A tým žije svoj život – prostredníctvom ich svetla.  A je vedený k dobru jeho 
náboženstva a poznávania jeho Pána.  A u ducha neveriaceho niet ničoho z 
tohto poznania, pretože neveriaci sú nespravodliví a nie sú vedení na cestu 
Allaha a v skutočnosti nevedia.  Ako Boh povedal v Jeho knihe: 
 
{Azda nebudú uvažovať o Koráne, či sú snáď na srdciach ich zámky?  Veru 
tí, ktorí kroky svoje naspäť obrátili po tom, čo objasnené im bolo správne 
vedenie, tých satan zviedol a našepkal im ich počínanie} 
(Svätý Korán, 47:24-25) 
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Dvere # 53 

“Do poznania homosexuála a dôvodov toho” 
 
Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa, mier s ním, “Ako je možné, že pri 
pohlavnom styku muž uprednostňuje to, čo uprednostňuje žena a telesne po tom 
túži a stane sa tým známy, potom je odhalený?” 
 
Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “Opýtal si sa, Ó, Mufadddal, na ľudí nečistoty 
následne ohavnosti.  Vskutku Allah tým nezasiahol žiadnych z jeho svätcov 
alebo šia.  Ani nikdy žiadneho z veriacich nezasiahne, Ó, Mufaddal.  Vskutku 
všetci veriaci sú toho nevinnými a postihnutí sú tým iba naši nepriatelia a 
nepriatelia našich šia. 
 
A ako by Allah mohol postihnúť vieriaceho touto chorobou, keď sú očistení?  
Pokiaľ ide o veriace ženy spomedzi našich šia, sú očistené a ďaleko od 
nečistoty.  A každý, kto poprel Wilaya (autoritu) Princa Veriacich alebo sa to stalo 
pred tým a v srdci mal nenávisť voči jednému z Allahových svätcov, Boh ho 
zasiahol touto nečistou chorobou.” 
 
Mufaddal povedal, “Dostalo sa ku mne, Ó, Pane, ak ide o muža, ktorý má túto 
chorobu, a ktorý vo svojej reči vraví, že Princa Veriacich uznáva za svoju 
autoritu.  Čo teda vidíš v jeho reči?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Vraví lož, pretože pri Tom, ktorý rozštiepil semeno a 
výboji aury, vskutku Princa Veriacich možno miluje aj neveriaci.  No neveriaci, 
ktorý ho miluje a tiež veriaci sú tejto choroby nevinní.  A toto meno nie je vhodné 
pre nikoho a ak je ním niekto pomenovaný, táto choroby postihne jeho syna.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A aké je to meno?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Meno Princ Veriacich, pretože je zakázané, aby bol 
týmto menom pomenovaný ktokoľvek okrem Alího ibn Abu Táliba.  Presnejšie, 
pôvod tejto záležitosti, Ó, Mufaddal, je v prvom kole.” 
 
Mufaddal povedal, “Čo je to, čo uzrelo svetlo sveta, čo bolo v Katamiťanovi?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Pôvod toho bol v cudzoložnici poznačenej 
cudzoložstvom, ktorá zvykla smilniť.  A možno si myslí, že jej cudzoložstvo je 
správne konanie.  A či to nebolo vyjadrené, Ó, Mufaddal a či si o tom nepočul?” 
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Mufaddal povedal, “Áno, Ó, Pane.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku ak bude táto žena vrátená v druhom kole, bude 
vrátená ako muž.  A Boh učiní jej predok/prijatie v jej zadku/konečníku, čo je 
dôvod na telesnú túžbu od prvej ženy a tejto cudzoložnice.  To, čo si o tom počul, 
je možné nájsť iba v nečistých, ako som ti opísal a dôvod na to, ako som ti 
vyrozprával, je nenávisť voči Princovi Veriacich, Alímu ibn Abu Tálibovi a 
nenávisť k jeho šia a láske k jeho nepriateľom.  A Allah by touto nečistotou 
nepostihol nikoho, koho špecializoval poznaním, a kto uznal Jedinosť a miloval 
Ahlul Bayt.  Pretože to, o čom som ti vyrozprával, na čo si sa opýtal a to, čo sa 
označuje ako láska k Princovi Veriacich, je láska, ktorá je nečistá, pretože dané 
srdce má v sebe nevraživosť a Boh vie najlepšie a doň vkladám svoju dôveru.” 
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Dvere # 54 

“Do poznania veriaceho a či je vrátený v podobe veriacej ženy a či sa 
veriaca žena vracia v podobe veriaceho muža” 

 
Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa, mier s ním, “Vracia sa veriaci muž 
v podobe veriacej ženy alebo nie?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Nie, pri Bohu, nie je to tak, Ó, Mufaddal.  Skôr veriaca 
žena je vrátená v podobe veriaceho muža, ak sa Allah rozhodne na jej 
zdokonalení.  Pokiaľ ide o veriaceho, je Bohu príliš vznešený na to, aby bol 
vrátený v podobe ženy.  Mal by azda Allah ponížiť stupeň, ktorý veriaci dosiahol? 
 
Nie je to tak, nikdy.  Skôr veriaca žena je pozdvihnutá na vyššiu hodnosť, než je 
jej pozícia.  Čo sa týka veriaceho, ten je tiež pozdvihnutý na vyšší stupeň, Ó, 
Mufaddal.  Narastá v nadradenosti a elevácii, až kým neskončí na stupni, ktorý je 
lepší než jeho stupeň, a ktorý je stupňom špecializovaných. 
 
Pokiaľ ide o neveriaceho, degraduje na stupeň, ktorý je podriadený tomu, čo je 
opovrhnutiahodnejšie než to alebo na hodnosť Dunya, až kým nie je jeden z 
druhov Maskh, ktorý ľudia nenávidia/považujú za odporný.” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Prichádza žena v podobe muža a v podobe žien?” 
Imám Al Sádiq povedal, “Viac nemá podobu ženy po tom, čo bola vrátená ako 
veriaci muž, teda má podobu, ktorú dosiahla, navždy a po veľmi dlhý čas.  Pokiaľ 
ide o veriaceho muža, povedal som ti, že sa nikdy nevracia v podobe ženy, no 
migruje do podoby, ktorá je lepšia než to, na stupeň, ktorý je lepší a vyšší než 
jeho rank, v ktorom bol.  Tak ako sa žena vracia po tom, čo bola vrátená v 
podobe muže a stúpla k tomu, čo bolo z podoby žien.  Teda stúpa na podobu 
veriaceho muža a ak by to tak bolo, bola by to degenerácia.  A veriaci klesá z 
jeho stupňa na to, čo je nižšie než to. 
 
A ak veriaca žena stúpne na hodnosť muža, znamená to, že je o stupeň vyššie 
než jej stupeň a dôvod na to je, ako keď veriaci muž stúpa od hodnosti k 
hodnosti a k tomu, čo je vyššie než to.  A žena stúpa na hodnosť veriaceho muža 
a jeho obrazu, pretože to je cesta príčiny u žien a ich návratu v podobe mužov, 
ako som ti vyrozprával a mier.”2 
 

																																																								
2 Aba Sádiq (pmsn) objasnil, že ženy reinkarnujú ako ženy a muži ako muži, pozn. prekl. 
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Dvere # 55 

“Do poznania neveriaceho, či je vrátený ako neveriaca žena a či sa 
neveriaca žena vracia ako neveriaci muž” 

 
Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa na neveriaceho muža a ženu. 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Áno, neveriaci je vrátený v obraze neveriacej ženy a 
neveriaca žena nie je vrátená v obraze neveriaceho muža.  Tak, ako veriaci muž 
a žená stúpajú na hodnostiach, až kým sa nestanú všeobecnými veriacimi a 
veriaci dosahujú stupne, ktoré sú oveľa vyššie.  Podobne sú na tom neveriaci, 
ktorí degenerujú zo stupňa mužov a stávajú sa neveriacimi ženami.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, bolo vyrozprávané od tvojho otca, že povedal, 
‘Ženy sú hriešnejšie než muži a zákernejšie a prefíkanejšie.’” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, pôvod všetkého zla je u žien a keď bol 
náš otec Adam premiestnený z neba, bolo to kvôli Eve, keď bol zlákaný, aby 
zjedol semeno/bobuľu/ovocie.  A tiež Kain zabil Ábela kvôli ženám.  A či si 
nepočul slová Allaha v Jeho štedrej knihe o manželkách Noeho a Lóta a ako ich 
zradili?  A ako také, aj zabitie Jahja, syna Zachariáša (Jána Krstiteľa) bolo kvôli 
cudzoložnici.  A Prorok povedal a odovzdal nám v jeho vyrozprávaní a 
napomenul významom, keď nazrel do ohňa a videl, že väčšina jeho obyvateľov 
sú ženy.  Ako by to teda mohlo byť inak?  Azda sú v zápletkách silnejší muži?  A 
aj Allah to potvrdil.  A diabli/satani sú spomedzi žien a vskutku, ak je ľudská 
bytosť pozdvihnutá v neviere a tyranii a odpore, stane sa satanom a je vrátená v 
podobe ženy.” 
 
Mufaddal povedal, “Subhanallah, Ó, Pane.  To som nevedel a nemyslel som si, 
že ma to rozplače.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “A či si nečítal v Koráne božie slová?: 
 
{Veď slabé sú proti vám úklady satanove} 
(Svätý Korán, 4:76) 
 
{Lebo lesť vaša (žien) je zaiste nesmierna!} 
(Svätý Korán, 12:28) 
 
Keď majú podobu žien.” 
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Mufaddal povedal, “Môj Pán, mier s ním, lebo prehovoril pravdu.” 
 
Imám Al Sádiq potom povedal, “Ó, Mufaddal, toto sú inkarnácie neveriaceho v 
podobe neveriacej ženy, koniec.” 
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Dvere # 56 

“Do poznania inkarnácií šeliem a keď je muž vrátený ako žena a žena 
ako muž alebo nie?” 

 
Mufaddal sa opýtal zasväteného Pána, mier s ním, na šelmy a či je muž vrátený 
ako žena alebo nie? 
 
On odpovedal, “Tie, ktoré jesť je halal, sú vrátení muži ako ženy a ženy ako 
muži.  A zvery, ktoré jesť halal nie je spomedzi hriechov veriacich – je to tak 
preto, lebo ublížili veriacim.  Ak keď šelmy pominú a sú vrátené a vrátia sa, v tom 
prípade nie je halal z nich jesť nič, pretože sa viezli v inom Maskh, ktorý nebol 
halal na jedenie pre iných.  V tom momente je muž vrátený ako muž a žena je 
vrátená ako žena a muž nie je vrátený ako žena a žena nie je vrátená ako muž.  
Potom prechádzajú z jedného Maskh do druhého Maskh, ktorý je horší ako ten 
pred tým, až kým sa nevrátia v Maskh tak príšernom, že dokonca aj šelmy ho 
nenávidia. 
 
Okrem ľudí a oni sú medzi tým vo všetkých inkarnáciach v Maskh, mučení a 
zostávajú v takom stave naprieč všetkými inkarnáciami Maskh.  Trestaní 
sankciami, ako som ti spomenul a to všetko kvôli tomu, čo spôsobili z ujmy 
božím svätcom, až kým nie sú vrátení do Maskh so všetkými šelmami a levmi 
ako ich nepriatelia.  Preto na základe ich nepriateľstva voči nim ich zožerú a 
zabijú.  A ich nepriateľstvo, ktoré prechovávajú navzájom jeden voči druhému, je 
príkrejšie, než nepriateľstvo neveriaceho k veriacemu a veriaceho voči 
neveriacemu.  Až kým sa nedostanú do Maskh, ktorý je v mori a každé stvorenie, 
ktoré je v mori, obmedzí a oni obmedzia jeho kvôli extrémnosti jeho tyranii. 
 
To je ten najväčší Maskh a najväčší Maskh je Maskh dĺžky ligy a možno jeho zlo, 
ktoré výjde z jeho jamy dopadne o ligu vyššie.  Alebo možno je v tomto stave 
inkarnovaný ako had s mnohými hlavami a to, čo výjde z jeho jamy, prejde v 
strome a spáli to. 
 
Teda to a podobné a čo je horšie a tak strašné ako to.  Preto prosíme Allaha o 
odpustenie našich hriechov.  On je Milostivý a mier.” 
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Dvere # 57 

“Do poznania, či je veriaci vlastnený neveriacim a či je neveriaci 
vlastnený veriacim a ako je veriaci vátený na slobodu” 

 
Mufaddal sa opýtal jeho Pána, zasväteného, mier s ním, “Vracia sa vlastnený 
otrok ako pán a pán ako vlastnený otrok a je veriaci otrokom neveriaceho a 
neveriaci otrokom veriaceho?” 
 
Imám Al Sádiq, “Pokiaľ ide o veriaceho, nie je otrokom neveriaceho a neveriaci 
nie je ušetrený slúženia veriacemu, ale je ušetrený od slúženia neveriacemu.  
Teda veriaci je vrátený ako pán, kráľ, vznešený a silný.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, je kráľ vrátený prikazujúci a zakazajúci?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Je vrátený ako pán toho, komu tento veriaci slúžil a ako 
otrok toho veriaceho, pretože spomedzi jeho otrokov je ten najvýznačnejší a k 
nemu najbližší a je spoločníkom jeho príkazu.  A nič od neho nie je odstavené a 
je na ňom závislý vlastným ja, na jeho príkaze a zákaze a nik nie je 
uprednostnený viac než on a dôveruje iba jeho servisu.  No to je odplata a 
zásluhy a rezervy za to, čo sa stalo z nevyhnutnosti práva na návrat význačného 
otroka ako požehnaný a vznešený kráľ.  A jeho priateľ sa ako otrok nevráti, 
pretože každý z nich konal v zhode s poslušnosťou a zásluhou rezerv voči 
druhému namiesto neposlušnosti a konania zla a hriechov.” 
 
Mufaddal povedal, “Ako sa vrátia a v čom sú vratení?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Vrátia sa dôveryhodní a vznešení v ich pôvode a každý 
z nich (neveriacich, pozn. prekl.) sa vráti ako Qurayš.” 
 
Mufaddal povedal, “Qurayš?” 
 
Imám povedal, “Áno, Hašem.  A či nevieš, Ó, Mufaddal, že tieto rody sú pre 
veriacich a neveriacich?” 
 
Mufaddal sa opýtal, “A ako sú pre veriacich a neveriacich?” 
 
Imám odpovedal, “Áno, Ó, Mufaddal.  Vskutku veriaci a neveriaci vstupujú do 
týchto rodov pod menami Hašem a Qurayš na základe ich dobrých skutkov a 
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hriechov.  Veriaci do toho vstupuje s dobrými skutkami, a tak sa stane veriaci 
Hašem.  A neveriaci sa stane tyran Qurayš.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, je to v tých, ktorí zopakovali a inkarnovali?”  Imám 
odpovedal, “Áno.”  Mufaddal sa opýtal, “Dokedy?” 
 
Imám povedal, “V siedmej smrti v obraze ľudstva.  Neveriaci potom vstúpi do 
inkarnácií podľa jeho dobrých skutkov a hriechov.  Pretože ak voči niekomu 
vykonal dobro, je to otočené v jeho prospech ako veľké dobro alebo niečo 
podobné tomu.  Avšak ak voči niekomu vykonal zločin a hriechy, vezie sa v 
obraze vlka alebo opice, alebo prasaťa, alebo psa a hľadáma pred tým útočište u 
Boha a všetká chvála patrí Allahovi za Jeho odpustenie.” 
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Dvere # 58 

“Do poznania inkarnácií neveriaceho, ktorý je spravodlivý k jeho 
rodine a k iným a aká je príčina toho” 

 
Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, mier s ním, “Je možné, že je medzi nami 
neveriaci, ktorý je spravodlivý k jeho rodine, príbuzným a zvyšku ľudí… A 
neveriaci, ktorý škodí jeho rodine a iným?” 
 
Imám odpovedal, “Čo sa týka neveriaceho, ktorý je oddaný jeho rodine a iným, 
má aspekt nežnosti, čím je to preň uľahčené.  A medzi nami môže byť neveriaci, 
ktorý ubližuje jeho bratom a iným.  Do čoho teda inkarnujú a v čom sa vezú?  
Pokiaľ ide o neveriaceho, ktorý je oddaný jeho rodine a je k nim dobrý, vezie sa v 
podobe leva alebo tigra alebo tom, čo im je podobné a čo je náležité sile a 
násiliu, aby bol mocný a neprekonateľný v očiach ľudí.  To kvôli tomu, čo vyslal 
napred z dobra, pretože v jeho inkarnáciach je obdivovaný. 
 
A či nevidíš, keď človek skladá komplimenty druhému a vraví, ‘Je to akoby bol 
lev,’ a týmto komplimentom ho potešil.  Obdobné predstavujú odplatu za jeho 
skutky.  Pokiaľ ide o neveriaceho, ktorý ubližuje rodine a iným, vezie sa v podobe 
medveďa alebo prasaťa alebo opice alebo podobnom.  Je zlý/skazený a silou je 
slabý. 
 
S nami a v očiach ľudí, azda nevidíš, keď človek zosmiešňuje druhého, povie, 
‘Nech je prakliaty; aký je len nechutný, akoby bol medveď alebo prasa alebo 
pes,’ a tak ho zosmiešnia a pripíšu mu nečistotu.  To všetko kvôli tomu, čo sa od 
neho dostalo jeho bratom a susedom a blízkym a Bohu prináleží záležitosť a jej 
posúdenie a Jemu patrí chvála.  Na druhej strane, tejto jašterici, nech ju Allah 
preklína, prekliata jašterica, nenávidí Ahlul Bayt, táto ohromujúca jašterica 
podlá.” 
 
Existuje vyrozprávanie od Imáma Al Sádiqa, že niekto s ním sedel a táto 
jašterica bola na stene, vyplazujúc svoj jazyk. 
 
Imám Al Sádiq povedal jeho spoločníkovi, “A či vieš, čo vraví?”   Muž nato, “Čo?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Jašterica vraví, ‘Ak preklínaš Uthmana, my preklíname 
tvojho Alího!” 
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Táto jašterica je v skutočnosti zlý Nasibi.  Je prekliaty a ohromne skazený.  Keď 
Nimrod založil oheň, aby doň hodil Allahovho Proroka Abraháma, čo toto 
skazené stvorenie urobilo? (Rozdúchavalo oheň) 
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Dvere # 59 

“Do poznania písmen a rozpojenia a spojenia a reči” 
 
Zasvätený, mier s ním, povedal, “Allah nestvoril jediné meno bez toho, aby mu 
nepridelil význam.  Nevytvoril význam bez toho, aby mu nepridelil ducha.  A 
nestvoril ducha bez toho, aby preň nestanovil hranice. 
 
A nevytvoril preň hranice bez toho, aby mu nedal charakter/povahu.  A nedal mu 
charakter/povahu bez toho, aby preň nestvoril spojenie a rozpojenie.  A ak by 
ľudia hovorili o rozpojenom, nepochopili by to spojené.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ako je to a prečo ľudia poznali jazyk a jeho 
význam?  A čo je to?” 
 
Imám odpovedal, “Oddelených písmen je dvadsaťosem.  Pridali k nim spojenia.” 
 
Mufaddal povedal, “A ako je to, Ó, Pane?  Nech je moja duša tvojim výkupným.” 
 
Imám povedal, “A či nevieš, Ó, Mufaddal, že reč/vrava/jazyk predstavuje 
dvadsaťosem písmen.  Fráza medzi stvorením a poznaním pre nich je to, čo 
popreli. 
 
Pretože ak by sme človeku povedali “Alif” (arabské písmeno A), ničomu z toho by 
neporozumel.  A ak sú všetky zhromaždené, zjednotia sa na jednej konkrétnej 
kompozícii a funkcii pripísanej zhromaždeniu poznania.  Ak by mu teda bolo 
povedané, že Allah vie najlepšie, že On je Allah, teda nevidíš, že je tu opis a 
meno popísané opisom?  Azda nevidíš, že meno je odlišné od 
hláskovania/výslovnosti, a že detailný opis je odlišný než spojený?  A či nevieš, 
že jazyk/reč je kópiou knihy, a že kniha nemôže existovať bez 
hláskovania/výslovnosti?  Nevieš, že hláskovanie/výslovnosť nemôže existovať 
bez písmen?  Nevieš, že všetok jazyk/reč výchádza z dvadsiatich ôsmych 
písmen, ktoré sú lexikálnymi písmenami?” 
 
Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, bolo poznanie nimi ukončené?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Čo sa týka arabčiny, bolo ukončené.  Pokiaľ ide o 
iné, v tom prípade nie.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, a čo je to?” 
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Imám Al Sádiq povedal, “Pretože jazyky, Ó, Mufaddal, sa v čase Abraháma stali 
neusporiadanými, preto sa rečou/jazykom stala hebrejčina.  Existujú štyri piliere 
reči a vzostup v reči bol malý a napomínanie a oďobávanie písmen a ich 
spojenie a detaily.  A rozprávaním sa stali známe všetky neusporiadané jazyky a 
každý vták vyslovoval najšpecifickejšou výslovnosťou.  Preto každý, kto to 
poznal, poznal výslovnosť každého vtáka, druha štyroch šeliem.  A či nevieš, že 
keď zapískaš na vtáky, ony zapísakajú a zavoláš na zvieratá a oni sa ozvú.   
 
Keby si im len mohol vysvetliť, čo nechápu, zvolaním a zakričaním a ďobaním a 
malým a brechotom a zavýjaním.  A ústa sú otvorené krikom a to nevyhnuté z 
úst je malé a to, čo vraciaš do vzduchu je z ďobania. 
 
A to, čím sú otvorené ústa a čo vychádza z hrdla, je z kričania, preto to cháp 
inshallah a Doň vkladáme svoju dôveru.” 
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Dvere # 60 

“Do poznania objasnenia siedmych Adamov, kôl a čísel” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Pred nami bolo sedem Adamov a prešlo sedem kôl a 
my sme v ôsmom kole ôsmeho Adama.  A pre každé potomstvo Adama boli 
vyslané: súd, odmena a trest.  Pretože počas väčšieho zhromaždenia to vykoná 
Mohammed, mier Allaha s ním. 
 
Pretože ak nárek prišiel v inom kole, ľudia odmeny toho kola budú patriť do troch 
skupín: Skupina sa stane svetlom, skupina je vátená do domu súženia a skupina 
sa stane slamou a v druhom kole dôjde k duplikátu: a ľudia trestu budú patriť do 
týchto skupín – jedna skupina sa stane ohňom, jedna skupina sa vráti do domu 
únavy a jedna skupina v treťom kole vstúpi do Maskh. 
 
A tak to, čo z toho bolo Naskh, bolo z ľudí odmeny a čo z toho bolo Maskh, bolo 
z ľudí trestu.  Maskh a Naskh budú potom zhromaždené na veľkom zhromaždení 
a v poslednom kole.  Dvere sú dokončené a mier.” 
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Dvere # 61 

“Do poznania siedmych adamitov” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Ich Súdny deň už nadišiel a ľudia odmeny išli na svoje 
miesta.  A ľudia trestu išli na svoje miesta štyroch kôl mučenia a plazenia sa a 
bolestivého pekla a ohňa.  Keď ľudia odmeny a ľudia trestu dostanú náležité 
množstvo, ktoré vyslali napred, dostanú sa odtiaľ von (z neba alebo pekla) a 
Allah povedal: 
 
{a v ňom zostanú na veky celé a chládok tam neokúsia ani nápoja, okrem 
vody vriacej a hnijúcej, ktorá odmenou bude zodpovedajúcou} 
(Svätý Korán, 78:23-26) 
 
Imám Al Sádiq povedal, “(Zostanú v pekle) primerane k ich zlým skutkom a 
zvestiam v kole a to sú Allahove slvoá: 
 
{A zahynie všetko okrem tváre Jeho} 
(Svätý Korán, 28:88) 
 
A oheň je najrýchlejší spomedzi dvoch domov, ktorý odpovedá na slová Allaha: 
 
{a zostanú tam naveky, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj 
nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, čo si praje} 
(Svätý Korán, 11:107) 
 
A keď ľudia trestu vyšli von, boli rozdelení do troch skupín.  Jedna skupina sa 
vrátila do domu väčšieho trestu – to sú tí, ktorí sú tam navždy.  Druhá skupina sa 
vrátila do domu rozkladu a skupina sa stala podobnou slamám, pohybujúc sa v 
podobe červa a to sú slová Allaha: 
 
{A potom reťazou sedemdesiat lakťou dlhou ho zviažte!  On veru neveril v 
Boha mocného} 
(Svätý Korán, 69:32-33) 
 
On vraví kráčajte napred v mukách v podobách sedemdesiatich stvorení a Allah 
povedal: 
 
{a hľa, ocitnú sa bdejúci na zemi} 
(Svätý Korán, 79:14) 
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Vraví, že existuje červ, ktorý bdie a nespí a nevstupuje do manželstva a 
nezahŕňa nič zo stvorenia – ani potomkov, ani vajcia.  Potom Allah povedal: 
 
{a potom sme ho zvrhli tam, kde z biednych sú najbiednejší} 
(Svätý Korán, 95:5) 
 
Allah vraví, že v prípade červa, ktorý nemá rodokmeň ani potomkov a v stvorení 
niet ničoho, čo by bolo horšie než to alebo odpornejšie než to.  Pretože ak by 
nastal Deň zmŕtvychvstania alebo Deň zmŕtvychvstania Mohammeda, slamy 
(červy) pominú, potom zo štyroch kôl výjdu ľudia odmeny a budú patriť do troch 
skupín: 
 
Do skupiny, ktorá sa vráti k tým najlepším odmenám a to je raj Firdaus a to je raj 
nesmrteľnosti! 
 
Skupina sa vráti do domu zušľachtenia/filtrácie a skupina do plodín vtákov a 
žalúdkov rýb. 
 
Potom je to (Naskh), ktorý je duplikovaný sedemdesiatkrát, potom pominie v 
rámci väčšieho zhromaždenia.  A slám je sedem druhov vtákov a rýb a šeliem a 
levov a hmyzu a kamenia a rastlín.  A sedemdesiat druhov rýb a sedemdesiat 
druhov divokých šeliem a domestifikovaných a sedemdesiat druhov divokých a 
domestifikovaných levov a to sú slová Allaha: 
 
{Niet zvieraťa pozemského ani vtáka na krídlach lietajúceho, aby netvorili 
spoločenstvo podobné vašim} 
(Svätý Korán, 6:38) 
 
Najlepšie spomedzi šeliem a najchutnejšie mäso a mlieko majú tie, ktorých počet 
je najväčší a najlepšie spomedzi vtákov sú tie, ktoré majú plodiny a vtáčie 
žalúdky.  A najlepšie a najsladšie rybie mäso je z rýb, ktoré majú šupiny.  
Pretože čo bolo z toho podobné tomu je Naskh (duplikácia alebo transmigrácia 
duše z rovnakého druhu do rovnakého druhu) a iné než to je Maskh.  A čo bolo 
zo slamy v lone, tie majú chvosty a to, čo je vo vajciach, tiež má chvost a to, čo 
je v lone, je kojené a čo je z vajca, sa krmí a zhromažďuje.  A to, čo je Naskh, je 
na jedenie dobré a to, čo je Maskh, je na jedenie haram a jeho vlastné ja sa 
zmenšuje a jeho zranenia ako levy spomedzi šeliem, potom vtáctva. 
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A hmyz je v skutočnosti Maskh, z ktorého vzniká klenot, ktorý niesli so sebou.  A 
perla a rubín a drahé kamene sú Naskh a železo a meď a oceľ sú Maskh.  To 
všetko Allah uviedol v Jeho knihe: 
 
{A niet veci, ktorá by chválu Jeho neoslavovala, avšak vy neveriaci ich 
oslavovanie nechápete.  On veru Mierny je i Odpúšťajúci} 
(Svätý Korán, 17:44) 
 
A Allah povedal: 
 
{Odpovedz: “Aj keby ste boli kameňom alebo železom, či akýmkoľvek 
stvorením, ktorého vskriesenie sa zdá nemožné hrudiam vašim!”  A 
povedia: “A kto nás k životu vráti?”  Odpovedz: “Ten, ktorý stvoril vás 
prvýkrát.”  A budú nad tebou hlavami triasť a opýtajú sa: “A kedy to 
bude?”  Odpovedz im: “Možno už je to blízko!”} 
(Svätý Korán, 17:51)” 
 
Imám Al Sádiq pokračoval, “A Allah povedal: 
 
{A či nevideli, že vec každá, ktorú Boh stvoril, tieň svoj napravo i naľavo 
skláňa, Boha uctievajúc v pokore?} 
(Svätý Korán, 16:48)” 
 
A Imám Al Sádiq povedal, 
 
“Allah povedal, {A všetko pozná modlitbu i volanie slávy Jeho} 
(Svätý Korán, 24:41), pretože to sú detaily záležitosti kôl a mier.” 
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Dvere # 62 

“Do poznania charakteristík a kútov a slôt” 
 
Imám Džáfar Al Sádiq povedal, “Pochop, nech Allah ustáli tvoju reč.  Vskutku 
Allah rozšíril Jeho svetlo.  Potom z neho stvoril lamelu/slotu a obraz.  Potom jej 
prikázal, aby sa pretrhla na obrazy a pásy.  A tak na rozprestrené svetlo vyšli 
obrazy a pásy.  Potom uctievali Allaha a nestalo sa, aby Ho neuposlúchli. 
 
Potom Boh prikázal, aby bol stvorený rozšírený oheň a prikázal mu, aby sa 
pretrhol na pásy a to zmenilo vtáky, ktoré z neho vzišli.  A tak vyšli k tým, čo 
uctievali Allaha.  Vtedy sa svetelní pripravili na zmiešanie sa s ohnivými a 
niektorí z nich sa zmiešali. 
 
Ďalej Boh rozprestrel stvorenie z dvoch stvorení, potom im prikázal, aby bol 
stvorený vietor.  A tak bol stvorený.  Potom prikázal, aby sa pretrhol na pásy a 
vyobrazil z nich obrazy, ktoré vyšli k uctievajúcim Allaha.  Boh prikázal, aby sa 
ohniví nemiešali s veternými, no niektorí z nich sa pomiešali. 
 
A tak Boh rozprestrel zem, ktorá bola zmiešaná.  Za týchto okolností prikázal, 
aby bola voda.  Preto bola stvorená a vytvaroval z nej obrazy a narezal na pásy.  
Ďalej prikázal, aby sa veterní nemiešali s vodnými, no oni sa zmiešali.  Potom z 
dvoch morí stvoril bahno.  Z morí, z ktorých jedno bolo číre a druhé bolo slané.  
Následne prikázal, aby sa pretrhli na pásy a vytvaroval z nich obrazy.  A prikázal, 
aby sa vodní nemiešali s bahennými, no niektorí z nich sa zmiešali.  A tak sa 
rozšírilo to, čo bolo začiatkom stvorenia, čo bolo skombinované zo štyroch: 
svetla, ohňa, vetra a vody.  Z toho sa rozšírila hlina Adama a potom Boh stvoril 
hmotu posmrtného života, a tak boli zavedené črty.  A každej veci polovica je 
stvorená vysoká a polovica nízka zo skaly a Boh ich zaťažil rozhodnutím dvoch 
zemí, pretože ich povrch je na veľrybe a veľryba bola na vode a voda bola na 
skale a skala je biela a je vo vzduchu a tie, čo sú vo vzduchu, čo sú medzi 
vzduchom ku skale a džinmi, sú tam bez pohnutia – nosiče vrstvy. 
 
Potom stvoril Adama a dal, aby obýval na chrbte toho a prikázal mu a zakázal a 
jeho odmenu učinil v prikazovaní a zakazovaní na tomto svete a posmrtnom 
živote a to, čo je na chrbte vrstvy toho, čo Boh na to narazil a na semeno toho a 
z toho je jedlo a nápoj a spánok a vyhľadávanie manželstva a partnerov. 
 
Potom pre nich otvoril z túžob toho a tiež z ozdôb a hravosti.  Potom Allah 
povedal v Jeho veľkej knihe: 
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{Majetok a synovia sú života pozemského ozdobou, však zbožné skutky, 
ktoré trvalými hodnotami sú, u Pána tvojho lepšiu odmenu i nádej mať 
budú} 
(Svätý Korán, 18:46) 
 
Pretože to, čo pretrváva z dobrých skutkov, je prikazovanie dobrého a to, čo 
robia, aby Pána počúvli.  A dosadenie jeho stavu mysle do ozdôb sveta a lží 
klamu a manželstva a partnerov a peňazí a Allah povedal: 
 
{Vy, ktorí veríte!  Niektoré z manželiek vašich i detí vašich sú vaši 
nepriatelia, dávajte si pred nimi pozor!} 
(Svätý Korán, 64:14) 
 
Potom Allah povedal: 
 
{Majetky vaše a deti vaše sú pre vás iba pokušením, zatiaľ čo Boh má u 
seba veru odmenu nesmiernu} 
(Svätý Korán, 64:15) 
 
A ich túžbu po veciach, ktoré pretrvávajú a to, čo pominie, Allah stvoril ako 
skúšku pre nich a príkazom pre nich je byť pred nimi ostražití.  Pokiaľ ide o to, čo 
im bolo zakázané, z toho k nim prichádza trest a skúšky a trápenie ako zlé 
zdravie a nedostatok synov a nedostatky v osobnostiach. 
 
A keď nerobili to, čo im bolo prikázané z poslušnosti voči Bohu, dostalo sa im z 
trestu, ktorý im sľúbil v súvislosti s Maskh a nízkosti a Allah povedal v semene 
toho, čo vzišlo zo synov Adama, pretože ich zničil trestom tohto sveta a trestom 
posmrtného života a medzi nimi boli tí, ktorí pominuli s potopou.  A medzi nimi 
boli tí, ktorí pominuli s chvením zeme a medzi nimi sú tí, ktorí vstúpili do Maskh 
ako opice a prasce a podobné z mučenia posmrtného života. 
 
Potom Allah povedal: 
 
{A dáme im okúsiť trestu bližšieho okrem trestu väčšieho – snáď sa z 
bludu svojho vrátia} 
(Svätý Korán, 32:21) – to znamená, že prestanú robiť to, čo im bolo zakázané.  A 
Allah povedal: 
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{Ak budete vďační, rozmnožíme pre vás dobro, ak budete však nevďační, 
potom veru trest Môj bude prísny} 
(Svätý Korán, 14:7) 
 
A Allah vraví: 
 
{Ak budete vďační, rozmnožíme pre vás dobro}, to znamená zvýšenie odmien 
tohto sveta a posmrtného života pokiaľ ide o peniaze a potomstvo a život.  A Noe 
povedal, ‘Hľadaj odpustenie od tvojho Pána, On je Odpúšťajúci.  Zosiela na vás 
hojnosť nebies a podporuje vás peniazmi a potomstvom a tvorí pre vás záhrady 
a  rieky.’ 
 
Allah vraví: 
 
‘Skôr a neskôr, a tak Ho oslavuj skôr a neskôr, Boha, ktorý v tom učinil 
načúvajúceho inej vôle’ 
 
Majú závoje a poslov, ktorí im vravia o ich Pánovi proporčne k tomu, čoho 
zanechali z toho, čo im bolo zakázané.  A tak keď sa odvrátili od svojich poslov, 
ich koniec učinil rovnakým ako ich začiatok.  Potom sa obrátili k Nemu takým 
obrátením, pretože Allah povedal: 
 
{Prichádzate k nám osamelí tak, ako sme vás prvýkrát stvorili} 
(Svätý Korán, 6:94) 
 
{Veď predsa prvé stvorenie poznáte, prečo si teda nespomeniete?} 
(Svätý Korán, 56:62) 
 
{A či nie je ten, ktorý stvoril nebesá a zem, schopný stvorit im podobných?  
Áno, veď On Stvoriteľ je, Vševediaci.  A keď niečo si praje, je rozkaz Jeho 
iba: “Staň sa!” a stane sa.  Sláva tomu, v ktorého rukách je panstvo nad 
vecami všetkými a k nemu budete vrátení!} 
(Svätý Korán, 36:81-83) 
 
Pretože kráľovstvo je kráľovstvom cesty a prvé pásy a každého pás je cesta a 
ríša v poznaní starobylého.  Allah je oveľa Vyšší, než čo o Ňom tvrdia a hlásajú 
nespravodliví.  Jemu navždy patrí chvála a Naň by sa veriaci mali spoliehať so 
svojimi záležitosťami.” 
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Dvere # 63 

“Do poznania jedinca a jeho osobnosti so štyrmi charakteristikami a 
štyrmi piliermi a štyrmi kútmi” 

 
Imám Al Sádiq povedal, “Vo vysvetlení, že charakteristické vlastnosti osoby sú: 
čierna a žltá a hlien a krv a kúty svetla a oheň a vietor a voda a obraz 
hliny/bahna.  Človek pozerá do svetla a pojedá a popíja ohňom a zhromažďuje a 
hýbe sa a chuť v jedle nachádza vodou.  Pretože to sú dvere z jeho obrazu.  Ak 
by sa tieto kúty zniesli vo vlastnom ja bolo deväť hľadajúcich a nachádzajúcich 
počiatku stvorenia je jeho myseľ.  A to je jeho vodca a jeho zrak a jeho cesta a 
jeho kľúč a prostredníctvom nej završí to, s čím bol zoslaný. 
 
Pretože ak by bola podpora jeho mysle zo svetla, tým pádom bol tým, kto má 
poznanie, memorovaný, inteligentný, chápajúci a jasnovidec.  Vie o tom z jeho 
zrelosti a slávy a ako a prečo.  Pretože keď bol ostatným na úžitok, spoznal jej 
smer/cestu a jej spojenie a rozpojenie.  Tým by si bol uvedomil smrteľnosť a žije 
nesmrteľne oddaním sa monoteizmu. 
 
A umenia sú prostredníctvom poslušnosti, a tak keď to urobí, uvedomí si, čo 
pominulo a vzrástol v jeho pozícii.  A v tom prichádza a vie, čím je a z akej veci je 
tu a k čomu sa chystá.  A žltú nenachádza, iba ak v žltej ani červenú, iba ak v 
červenej ani čiernu, iba ak v čiernej, ani belosť, iba ak v belosti.  A nenachádza 
iné než pach alebo sladkosť alebo kyslosť alebo aciditu alebo slanosť, lebo ak 
pozná červenú bez červenej a žltú bez žltej a bielu bez bielej a čiernu bez 
čiernej. 
 
To je potom skompletizovanie jeho poznania.  Ako obnovuje ilúziu a jeho ilúzia 
nie je, iba ak prostredníctvom podpory zo strany jeho mysle.  A je možné, že v 
ňom prúdi jeho vlastné ja, zatiaľ čo je horúce.  Potom ním prúdi, zatiaľ čo je 
studené.  Preto ak naň príde horúce, je radostný a márnivý a odpočinutý a 
potešený a spokojný a pácha cudzoložstvo a smilní a je otrasený a šťastný.  A ak 
naň príde studené, je zarmútený a smutný a ponížený a zábudlivý a beznádejný.  
Pretože to sú symptómy, z ktorých vzíde choroba.  A jej cesta je jedlo a nápoj 
počas hodín, ktoré nie sú prijateľnými hodinami pre nápoj a jedlo.  A tak vydrží 
bolesť spomedzi farieb a zlého zdravia… a mier.” 
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Dvere # 64 

“Do poznania toho, čo Allah stvoril a rozdelil na pásy” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah rozdelil na pásy a vytvaroval obrazy a 
stvoril svetlo.  Potom oheň zahalil vetrom.  Potom stvoril vodu a zahalil ju vetrom. 
 
A Boh stvoril bahno z morskej peny, a tak ňou bola voda zahalená.  A zo svetla 
boli stvorení anjeli v obraz.  A z ohňa boli stvorení džinnovia v obraz.  A bahno je 
obrazom Adama a Adam bol stvorený z bahna/blata a z ohňa a vetra a vody a to 
je záležitosť sveta. 
 
A zo záležitosti posmrtného života stvoril svetlo.  A tiež vietor zo záležitosti 
posmrtného života.  To kvôli Allahovmu výroku: 
 
{Medzi nami sú veru bezúhonní a sú medzi nami dozaista aj iní než takí, my 
na sekty sme rozdelení} 
(Svätý Korán, 72:11) 
 
Allah vraví, ‘Zložiť drahokam stvorený z drahokamu a zostrihnúť z toho 
obrazy z vás, z vašich klenôt.’  Potom sa stali anjeli, vidiac všetky stvorenia, 
ktoré ich nevidia okrem džinnov, pretože boli stvorení z ohňa a to je výrok Allaha: 
 
{zatiaľ čo džinnov sme už pred tým stvorili z ohňa prudko spaľujúceho} 
(Svätý Korán, 15:27) 
 
A nevidí ich nik spomedzi džinnov alebo ľudí okrem tých, ktorých Allah poctil.  
Presnejšie, ľudia ich vidia v skvoste svetla, ktorý bol opísaný.  A tak sa človek 
stal pojedajúcim a popíjajúcim s ohňom.  A nazerajúcim a učiacim sa so svetlom.  
A počujúcim a cítiacim s vetrom.  Pretože ak by nebolo ohňa v jeho žalúdku, stav 
jedla a nápoja v žalúdku by nebol strávený. 
 
A ak by nebolo vetra, oheň žalúdka by nebol vznietený ani by ho neopustila váha 
v žalúdku, ani chlad vody.  A ak by nebolo svetla, jeho zrak by nevidel.  A ak by 
nebolo duše/ducha, neprišiel by a ani by neodišiel, pretože bahno/blato je v jeho 
obraz a kosti v jeho tele sú na stupni stromov a zeme. 
 
A krv v jeho tele je na stupni vody zeme.  A niet ničoho, čo by dokázalo 
podporiť/pozdvihnúť zem, okrem vody.  A pre telo človeka niet 
podpory/povzbudenia okrem krvi a vlasy na jeho tele sú ako rastliny zeme.  A 
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mozog je sedimentom krvi a jej peny.  A tak bol stvorený človek zo záležitostí 
sveta a pomsrtného života.  Pretože ak Allah zhromaždí medzi nimi, jeho život sa 
ocitne na zemi, pretože zišiel dolu na svet z nebies zo záležitosti posmrtného 
života.  Preto, keď medzi nimi Boh rozlíši, to rozdelenie nastane smrťou, pretože 
jeho duch sa zniesol na zem zo záležitosti pomsrtného života.  Pretože život je 
so zemou a smrť je v nebesách, lebo Boh rozlišuje medzi duchom a telom, pokiaľ 
je to zo záležitosti sveta. 
 
A ak zomrie, jeho duša je vrátená a svetlo a oheň do prvého pásu a zanechá 
jeho telo na svete, pretože vzduch vysuší bahno, ktoré stuhne, a tak sa stane 
zvyškami a všetko sa vracia k svojmu drahokamu, z ktorého bolo stvorené. 
 
Duch sa potom hýbe vlastným ja a pohyb toho pochádza z ducha.  A tak vlastné 
ja veriaceho pochádza zo svetla, predĺženého mysľou.  A to, čo je z vlastného ja 
neveriaceho je chlad predĺžený ohňom.  Pretože obraz veriaceho je svetlo a 
obraz veriaceho je oheň a pohyb v nich je z ducha/duše.  A tak to, čím je 
pohybované svetlom a duchom/dušou, je jeho pravica.  A to, čím je pohybované 
ohňom, je jeho ľavica.  A to sú slová Allaha: 
 
{A komu bude daná kniha do jeho pravice} 
(Svätý Korán, 69:19) 
 
Keďže ju číta a pre toho, ktorému bude daná kniha do jeho ľavice, ten ju nebude 
schopný dobre prečítať a smrť je milosťou od Boha k Jeho veriacemu 
služobníkovi. 
 
A je to pomsta Allaha k neveriacemu.  A ak si Allah želá priviesť Jeho veriaceho 
služobníka zo sveta do posmrtného života, zľutoval sa nad ním a odpustil mu.  
Vyviedol ho z jeho väzenia a pozýva ho k Jeho milosti a k návratu k Jeho svetlu, 
pretože svet je pre veriaceho väzením. 
 
A svet je rajom pre neveriacieho a ak si Boh praje pre neveriaceho hanbu, dá 
zmiznúť jeho vlastnému ja (Nafs) a dá zaniknúť jeho moci.  Potom ho vyvedie 
von z jeho raja a vráti jeho vlastné ja do ohňa a na tomto svete sú dva typy 
trestu.  Jeden z nich je trest ducha/duše počas utrpenia posmrtného života a 
druhý vyplýva z toho, že sa otočia jeden proti druhému pretože Allah povedal: 
 
{A takto my dávame, aby sa nespravodliví navzájom voči sebe obrátili za 
to, čo si vyslúžili} 
(Svätý Korán, 6:129) 
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Z hriechov, pretože čo bolo z toho pre každého, je trest pre dušu a vskutku to je 
choroba a chudoba.  A to všetko je trestom pre veriaceho a rozhorčenie pre 
neveriacich.  A horšie muky sú v posmrtnom živote a odplata na svete.  A 
veriacemu sa nedostane rozhorčenia na tomto svete ani trestu počas 
posrmtného života.  Deje sa tak iba ak kvôli hriechu.  A hriech vychádza z túžby 
a v prípade veriaceho je to chyba a zábudlivosť.  A v prípade neveriaceho je to 
úmyselné a nevďačnosť a priestupok a závisť a to sú slová Allaha: 
 
{vhoďte každého vzpurného neveriaceho do pekla, aj keď sa pravda stala 
už zjavnou} 
(Svätý Korán, 50:24 & 2:109) 
 
A prvé stvorenia, ktoré uctievali Allaha, boli anjeli a ich obraz pochádza zo svetla 
a oni neporušujú ani nepredbehujú, ani nezanechávajú to, čo im bolo prikázané.  
Sú voči Bohu poslušní v súvislosti so zmluvou, ktorú s Ním uzavreli.  A sľub a 
záruka a nezmenili ani nevymenili nič z toho, čo im bolo prikázané.  Vedia, že 
niet Boha než Allaha. 
 
A tak keď Boh stvoril džinnov, zacelili sa navzájaom, a tak ich On zahmlil a 
zmiešal ich.  Preto tí, ktorí nekonajú prácu anjelov, tí ich nevidia.  A z toho bol 
učinený závoj medzi nimi, pretože závojov je sedem: Závoj medzi jedincom a 
dušou/duchom; závoj medzi dušou/duchom a anjelmi; závoj medzi anjelmi a 
džinnmi a závoj medzi džinnmi a ľuďmi. 
 
Pretože prví, ktorí uverili v konštrukciu Zeme, boli džinnovia, no dopustili sa na 
nej ohavností v súvislosti s korupciou a preliatím krvi.  Zabudli na sľub a zmluvu 
a poručníctvo a zostali na zemi.  Potom pominuli a to sú slová Allaha: 
 
{Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi námestníka!”  I 
riekli: “Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv 
na nej prelievať, zatiaľ čo my na slávu Ti voláme a svätosť Tvoju 
prehlasujeme?”  Vravel: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”} 
(Svätý Korán, 2:30) 
 
A Boh naučil Adama mená všetkých vecí.  Stvoril Adama a naučil ho mená a 
čísla rokov a matematiku/výpočty.  Potom Adama zniesol na zem a nebeským 
telesám prikázal, aby sa otáčali (i.e. planéty a podobne).  A v čase džinnov sa 
nebeské telesá neotáčali.  A tak zotrval s jeho semenom na území území, 
vystrihnutého z výpočtov arabov a peržanov a rimanov.  A súčet kalkulácií Indie 
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a k územiam kalkulácií Indie a tých je osem.  Sedem z nich rotuje/otáča sa a 
jeden z nich sa nehýbe – to je teritórium džinnov. 
 
A tak Boh stvoril na obežných dráhach sedem teritórií, ktoré rotujú ťahavým 
pohybom.  Kvôli tomu sa stali noc a deň známymi.  Potom k tomu stvoril dvanásť 
súhvezdí a z toho sú známe rok a mesiace.  Mesiace poznáš, lebo slnko 
vychádza v každom súhvezdí po tridsať dní. 
 
A deň učinil ako rok, pretože pre deň stvoril dvanásť hodín.  A tak hodiny boli ako 
mesiace.  A noc sa nezarátava do života človeka, pretože spánok je bratom smrti 
a v tom je dôkaz, že mŕtvi sú vrátení k životu, pretože spiaci sa prebúdza. 
 
Presnejšie, smrť je možné rozpoznať zo spánku a zmŕtvychvstanie od života po 
smrti z prebúdzania.  A stvorenie osoby je známe z jeho vlastností z rotácií 
obežných dráh a z vychádzania súhvezdí. 
 
A čo je v tom z otáčania sa a ďalekosiahleho pohybu.  A ak sa rotovanie zastaví, 
bude to vtedy, keď noc nebude možné rozlíšiť odo dňa ani deň od noci a zem 
bude učinená dokonalou prostredníctvom moci Allaha, ktorý má stvorenia a 
kontrolu.” 
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Dvere # 65 

“Do poznania toho, k čomu došlo počas korekcie siedmych 
adamitov” 

 
Mufaddal povedal Imámovi Al Sádiqovi, “Od šítov som počul isté veci, o ktorých 
moje srdce nie je presvedčené.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Povedz mi niečo z toho, čo si od nich počul.”  Potom 
Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, chcel si povedať, že vravia, že na zemi 
existovalo sedem Adamov pred tým, než Allah stvoril Adama.” 
 
Mufaddal nato, “Áno, Ó, Pane, vskutku to sú ich slová.” 
 
Imám povedal, “Prehovorili pravdu, pretože na zemi naozaj bolo sedem Adamov 
pred tým, než Allah stvoril Adama.  A vskutku Gabriel patril do prvého storočia.  
A Michael bol z druhého storočia.  A vskutku obrátenie trvá päťdesiattisíc rokov.  
Pretože ak Allah začal so stvorením adamitov, ponechal ich v raji päťdesiattisíc 
rokov.  Pretože ak Allah začal tvoriť Adama, obyvateľmi raja učinil anjelov.  A 
obyvateľov pekla dal inam.  Potom stvoril adamitov a my sme boli prví, ktorí boli 
k nim vyslaní ako závoje.”   
 
A Mohamed ibn Nusayr vyrozprával od Jákoba ibn Sálema - Muž sa opýtal 
Imáma Al Sádiqa na verš: 
 
{Čo sa týka nešťastníkov, tí do ohňa prídu a v ňom bude pre nich iba 
stonanie a vzlykanie a zostanú tam naveky, kým nebesá a zem budú trvať a 
kým Pán tvoj nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, 
čo si praje.  Pokiaľ ide o blažených, tí do záhrad sa dostanú a nesmrteľní 
tam zostanú, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť 
inak a to dar bude neprerušený} 
(Svätý Korán, 11:106-108) 
 
A tak povedal, “Znamená to nezakázaný,” potom dodal, “Ó, ty a ty, možno 
hľadáš hadís Haft?” 
 
Mufaddal nato, “Ó, Pane, čo je to hadís Haft?” 
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Imám odpovedal, “Pred tvojím otcom Adamom bolo na zemi sedem adamitov a 
všetci žili na zemi a súd s nimi už prebehol.  Boli súdení a vstúpili do neba a do 
pekla.  Potom boli odtiaľ vyňatí.” 
 
Mufaddal povedal, “Nech som tvojím výkupným, kde sú veriaci?” 
 
Imám povedal, “Čo sa týka veriacih, tí dobehli anjelov.” 
 
Mufaddal povedal, “A čo obyvatelia pekla?” 
 
Imám odpovedal, “Tí uviazli v Maskh.  A či isi nečítal knihu Allaha, keď Boh 
povedal: 
 
{Azda neuviedlo na správnu cestu pomyslenie, koľko sme pred nimi 
zahubili pokolení, nad koho obydliami teraz kráčajú?} 
(Svätý Korán, 20:128) 
 
To sú lamely/sloty, ktoré vidíš prasa a medveď a pes a šakal a lasica.” 
 
A od Al Hassána ibn Ali Abi Al Hamzu, od jeho otca, od Abi Basír, ktorý 
vyrozprával, že: 
 
“Sedeli sme u Džáfarovho otca, Imáma Al Báqira, mier s nami od neho, a oni 
(Abu Bakr a Umar) boli spomenutí. 
 
Imám Al Báqir (otec Imáma Al Sádiqa) povedal, ‘Je nad nimi (t.j. Abu Bakrom a 
Umarom) kliatba Allaha.  Sú pomýlení a zavádzajú.  A pri Bohu, stále v prvých 
storočiach, počas prvého začiatku, keď Allah zoslal Adama na zemský povrch, 
pretože pred Adamom Allah zoslal sedem adamitov, ktorí boli súčasťou minulých 
národov a stáročí, až kým Allah nezoslal Mohammeda; a urobil to, čo sme opísali 
a čo sme ťa naučili a z čoho sme ti vyrozprávali.  Lebo pre tých dvoch chcel Boh 
presne to, až kým nezošle Qaima.  Vtedy ich vyvedie dobre živených, flexibilných 
a potom ich spáli. 
 
Pri Bohu, skúška ľudí kvôli tým dvom bola počas tých dní väčšia, než je skúška 
ľudí kvôli tým dvom dnes.  Potom ich vyhodí do povetria a preč s vetrom.  Potom 
Allah vymení nebesá za iné a zem za inú.  Iba vtedy sa nám zem stane 
bezúhonnou.’” 
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Od syna Abdulláha Al Barqího, od syna Omara, od syna Chálida, syna Sálema, 
ktorý povedal: “Sedeli sme u Imáma Džáfara Al Sádiqa a spomenuli sme muža.  
A tak Imám povedal, ‘Nepoznám ho.’ Oni nato, ‘Vskutku, ten muž si uvedomil 
spôsoby Khurasánu sedemkrát prosperujúci.’ 
 
Imam, mier s ním, povedal, ‘Čo myslíte, koľkokrát si to uvedomil v 
stratách/skaze?’  A Imám Al Sádiq sa opýal tých, čo boli prítomní, na svet.  
Povedal, ‘Je tvorený štyristo kolami a kolo je štyristotisíc rokov a v každom kole 
je sedem adamitov a v každom kole je Adam a Noe a Abrahám a Mojžiš a Ježiš, 
syn Márie a Mohammed, mier s nimi všetkými.’” 
 
A od Mohammeda, syna Išmaela, ktorý o začiatku povedal, “Prišiel som k môjmu 
otcovi a povedal som mu: ‘Nech je moja duša za teba obetovaná, existoval Adam 
pred našim Adamom?’ 
 
On odpovedal, ‘Vskutku vtedy bol svet stvorený blízko k dňom začiatku.  Pred 
vaším Adamom boli iní adamiti.  Azda si nečítal slová Allaha? 
 
{Sme to my, kto smrť medzi vami ustanovili; a nik nás nemôže predísť} 
(Svätý Korán, 56:60) 
 
Moc, ktorá dala vzniknúť výchove, ktorú nepozná nik než Allah.’ 
 
A tak Mohammed, syn Ismaela, povedal, ‘Každý Adam, Ó, Pane, má vo svojom 
kole Mohammeda a Alího a Fátimu a Hassána a Hussajna a Abu Bakra a Umara 
a Uthmana a konkrétne vy ste Imámovia alebo sú to iba mená, ktoré sa 
zhodujú?’ 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Sme to konkrétne my a konkrétne náš starý otec 
Mohammed a konkrétne Ali a Fátima a Hassán a Hussajn.  A konkrétne Abu 
Bakr a Umar a Uthman.’ Potom sa Imám Al Sádiq otočil a povedal: ‘V skutočnosti 
Allahovi poslovia sú od nás, kým ich Allahovo stvorenie potrebuje. 
 
Milosť a výchadzanie spolu v jednej línii a zhromažďovanie jedného slova a 
poslušnosť voči Bohu a Jeho Prorokovi a tým, ktorým boli záležitosti zverené.  To 
všetko je pravda v súlade so slovami Allaha: 
 
{Vy, ktorí veríte!  Počúvajte Boha a počúvajte posla a tých, ktorí medzi vami 
majú autoritu!} 
(Svätý Korán, 4:59) 
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A ak ich Allah začne ničiť, pozdvihne nás k Nemu.  A ak začne tvoriť ďaľšie 
stvorenie, my sme poslovia k nim.’” 
 
Mufaddal potom povedal, “Ó, Pane, vskutku Salmán vlastní v každom kole 
štyritisíc rokov.” 
 
A Mufaddal povedal - Opýtal som sa Abu Abdulláha (Imáma Sádiqa) a povedal, 
“Ó, Pane, existuje popri našom svete ešte iný svet?” 
 
A tak on (pms) odpovedal, “Ó, Mufaddal, bolo stvorených dvanásťtisíc palácov, 
ktoré sú podobné tvojmu.  Ak by si vzal ten svoj a umiestnil ho medzi nich, ten 
tvoj by si ani nezbadal.  A každý palác ma dvanásťtisíc dvier.  A dĺžka každého 
jeho poloverša je dvanásťtisíc rokov a sú v ňom línie, stojace na nohách, že ak 
by si ta hodil ihlu, bezpochýb by padla na jednu z ich hláv.  Velebia Allaha a 
oslavujú Ho a prostredníctvom svojho velebenia informujú toho a toho.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, pochádzajú z Adamovho semena?” 
 
Imám povedal, “Adama nepoznajú ani jeho semeno.” 
 
Mufaddal nato, “Poznajú však vás, Imámov, Ó, Pane.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Poznajú nás lepšie, než nás poznáte vy.” 
 
Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “Čím sa veriaci stanú, keď dokončia/prídu 
do cieľa?” 
 
On, mier s ním, nato, “Stanú sa anjelmi blízkymi k Milostivému.  On k ním 
prehovára a oni hovoria s Ním a On sa pred nimi odhalí po duchu nebies.” 
 
Mufaddal povedal, “Ó, Pane, aká je cieľová stanica prekliatych?” 
 
Imám, mier s ním, odpovedal, “Sú v Maskh ako háveď, hady a škorpióny.” 
 
A od Ibn Sinána, od Kharaša Al Nahrýho, od Zurarah, ktorý povedal, “Jedného 
dňa som bol u Džáfarovho otca, Imáma Alího Báqira, mier s ním.  Povedal mi ’Ó, 
Zurarah, azda nemáš nič z hadísu o siedmych veľkých/starších?’ 
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Zurarah povedal, ‘Vskutku, Ó, Pane, nech je moja duša tvojim výkupným.  Je v 
mojom ja, pri Bohu, ktoré ku mne prehovára, aby som sa ťa opýtal.’ 
 
A tak mi Al Báqir povedal, ‘Tvoja prosba, Ó, Zurarah, je o siedmych adamitoch.  
Lebo pred našim otcom, Adamom, mier s ním, bolo šesť adamitov, ktorý už 
absolvovali svoje súdy a prebehlo s nimi zúčtovanie a boli umiestnení do neba a 
pekla, Ó, Zurarah.  Anjeli nevedeli, keď povedali’”: 
 
{Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na 
nej bude prelievať, zatiaľ čo my na slávu Ti voláme a svätosť Tvoju 
prehlasujeme?”  Riekol: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”} 
(Svätý Korán, 2:30) 
 
A od Imáma Al Sádiqa, ktorý povedal, “Ak Allah umiestni Jeho uprednostnených 
do neba a Jeho nepriateľov do pekla, stanú sa tým, čo chce Allah.  Pretože ak 
ich bude chcieť priviesť naspäť, z obyvateľov nebies urobí spirituálnych anjelov a 
my sme Jeho poslovia k Jeho stvoreniu.” 
 
Imám Džáfar Sádiq povedal, “V monumentálnom koráne existuje sedem veršov 
rôznych možností Mojžišovej reči pred faraónom.  Každý Adam (ľudstvo) malo 
Mojžiša a faraóna.  So šiestimi, ktorí boli pred tým, Allah urobí, čo bude chcieť a 
siedmy je náš Adam – ten, ktorému Boh dá večný život.” 
 
Od Alího, syna Júsufa, od Ibrahima, syna Hešáma, od Išmaela, syna Abdul 
Azíza, ktorý povedal, “Imámovi Al Sádiqovi som povedal, ‘Nech je moja duša 
tvojím výkupným, existoval Adam pred naším Adamom?’ 
 
Imám Al Sádiq, mier s ním, nato odpovedal, ‘Áno, Adam pred Adamom, až kým 
nenarátal dvadsaťjeden Adamov a každému jeho vek a vek jeho potomkov na 
svete a v nebesách a v ohni po päťdesiattisíc rokov.  Potom sa z obyvateľov 
nebies stali anjeli a z obyvateľov pekla/ohňa sa stali sloty.’” 
 
Ibrahim povedal, že Išmael ibn Abdul Azíz povedal, “Opýtal som sa Imáma Al 
Sádiqa, mier s ním, ‘Nech som tvojim výkupným, mojím cieľom je Haft-iya.’ 
 
On, mier s ním, povedal, ‘Áno, Allah vraví sedem nebies a podobne sedem zemí 
a v každej zemi je Adam a Noe ako váš Noe.’” 
 
Safwan, syn Safwana, syn Jahja, od Imáma Al Hussajna, mier s ním, “Boli s ním 
dvaja muži a jednému z nich povedal, ‘Povedz tomu a tomu, čo si počul a o čom 
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som ti včera vyrozprával.’  Povedal, že pred nami bolo sedem adamitov, ktorí žili 
a ich deti a dokončili ich obživu a boli súdení a vstúpili do neba a pekla/ohňa.  
Bolo toho však v srdci človeka priveľa.  A tak mu povedal, ‘Je tam Al Hussajn, tak 
sa ho opýtaj, pretože ja som ti neklamal.’ 
 
A tak Hussajn povedal, ‘Vskutku nastane ich súdny deň.  Potom vstúpia do neba 
a pekla/ohňa.  Potom sa zem vráti bez toho, aby na nej bol ktokoľvek, kto by 
Boha uctieval.’” 
 
Od Mohammeda ibn Sinána, od Mohammeda, syna Alhája Alkhuthiýho, od 
Kathíra Anlnowája, ktorý vyrozprával, “Povedal som mu, ‘Beda ti, Ó, Kathír, aký 
veľký je tvoj nesúlad s Džáfarovým otcom?’ 
 
On nato, ‘Počul som niečo, čo nedokážem prijať.’  Pokračoval, ‘Beda ti, čo si od 
neho počul?’  On odpovedal, ‘Počul som, ako povedal, že všetci adamiti boli 
započatí Mohammedom a jeho rodinou.’” 
 
A od Mohammeda, syna Išmaela, od Abího Hamzy Al Šhamáliho, ktorý povedal, 
“Abu Abdulláhovi, mier s ním, som povedal: 
 
‘Nech ma Boh učiní tvojím výkupným.  Povedz mi, Ó, Pane, o výroku Allaha, že 
všetko pominie, okrem Jeho tváre a Jemu patrí chvála.’ 
 
On nato, ‘Ó, ty a ty, všetko pominie a nezostane nič okrem tváre Allaha a On je 
Väčší, než aby mohol byť opísaný opisom.  Význam je, že zmizne všetko okrem 
Jeho náboženstva a my, Imámovia, sme tvárou Allaha, ktorou je dané všetko.  
Zotrvávame v Allahových uctievajúcich, kým v nich Boh má víziu.’ 
 
Muž potom povedal, ‘Nech Boh dá, aby som mohol byť tvojím výkupným.  Čo je 
to vízia, Ó, Pane?’ 
 
On odpovedal, ‘Prianie/potreba.  Pretože ak by ich Boh nepotreboval, pozdvihol 
by nás k Nemu a robí si s nimi, čo sa Mu zachce.’” 
 
A od Mohammeda, syna Sinána, ktorý vyrozprával, že Abu Abdulláh povedal, 
“Vskutku od nás sú Boží poslovia k Jeho stvoreniu, kým On potrebuje Jeho 
stvorenie.  A ak by ich On nepotreboval, pozdvihol by nás k Nemu, ak by chcel a 
začal by tvoriť stvorenie.  My sme k ním boli vyslaní ako prví ako vedenie a 
závoje voči nim.” 
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A od Hassána, syna Mahmúda, od Hábila Al Darába a jeho otca, Išmaela Al 
Hassána Abu Rafií’Al Mowsaila, od Džábbira: 
 
Džáfarov otec, Imám Al Báqir, povedal, “Ó, Džábir, dôkazy Allaha v Jeho 
stvorení pretrvávajú, kým Allah má v nich potrebu.  Pretože ak by v nich nemal 
potrebu, pozdvihol by nás k Nemu, potom by ich zničil spálením a utopením a 
my, Imámovia, sme dôkazmi po nich.” 
 
A od Abi Abdulláha Al Barqího a od Mohammeda, syna Sinána a od Sáleha, 
syna Ziyáda Al Nílyho, od Yúnusa, syna Dubyána, ktorý vyrozprával: “Opýtal 
som sa nášho Pána, Al Sádiqa, na slová Allaha: 
 
{A dozaista sa budeme pýtať tých, ku ktorým poslovia naši boli vyslaní a 
budeme sa pýtať i vyslancov Božích, a veru im dáme zo znalosti všetko, 
veď My sme neboli neprítomní.} 
(Svätý Korán, 7:6-7) 
 
Imám Al Sádiq nato, “Povedal, ‘Pýtame sa ich po tom, čo opustili tento svet a 
vskutku to rozpoznajú.’” 
 
A od Hussajna, syna Júsufa, od jeho brata, od jeho otca, Sayfa, syna Umaira Al 
Hanáfiho, ktorý povedal, “Opýtal som sa Imáma Džáfara na slová Allaha: 
 
{A zahynie všetko okrem Jeho tváre} 
(Svätý Korán, 28:88) 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘My, Imámovia, sme Jeho jazykom medzi Jeho 
služobníkmi a Jeho rukou v Jeho stvorení.  A my sme tvár Allaha, z ktorej je 
podarované.  Zotrvávame medzi Jeho uctievajúcimi, kým Allah má v nich víziu.’ 
 
Muž povedal, ‘Čo je to vízia, Ó, Pane?’ 
 
Imám nato, ‘Potreba/túžba, pretože ak by ich Boh nepotreboval, pozdvihol by nás 
k Nemu a konal by Jeho vôľu.’” 
 
Potom povedal, “Počul som, ako Abu Abdulláh vraví, ‘Pred Mohammedom Allah 
nestvoril stvorenie, ktoré by mu bolo drahšie než Mohammed.’” 
 
A od Mohammeda Abi Abdulláha Al Barqího, od Išáqa, syna Amára, ktorý sa 
opýtal Abu Abdulláha, zatiaľ čo sedel a povedal mu: “Ó, Pane, pýtam sa ťa na 
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základe zmluvy, podľa ktorej majú učenci ľudí informovať a nemajú pred nimi 
zatajiť, aby si mi po vedal o tom, na čo sa ťa opýtam.” 
 
A tak mu Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, “Opýtaj sa ma na čokoľvek chceš.” 
 
On nato, “Ó, Pane, som zvedavý na výrok Boha, že každý deň sa venuje nejakej 
záležitosti/afére, tak aké sú Jeho závoje v týchto záležitostiach/aférach, o ktorých 
to hovorí?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “My, Imámovia, sme Jeho závojmi a vskutku od nás sú 
Jeho poslovia k Jeho stvoreniu, kým Allah má potrebu k Jeho stvoreniu.  A ak by 
Allah chcel deštrukciu Jeho stvorenia, pozdvihol by nás k Nemu.  A ak by Allah 
začal tvoriť nové stvorenie, my by sme boli prví, ktorí sú vyslaní a boli by sme 
strážcovia toho stvorenia.” 
 
A od Abdulláha Al Qásima, ktorý povedal, “Počul som, ako Abu Abdulláh Al 
Sádiq, mier s ním, vraví, ‘Vskutku od nás sú vyslaní boží poslovia k stvoreniu, 
kým Allah má potrebu v Jeho stvorení.’” 
 
A Imám Al Báqir povedal, “Vskutku Allah začal s kolami východov slnka a slnko 
nechal bežať po štyridsať rán, od rána do noci bez toho, aby malo vlastné slnko 
alebo mesiac, pretože jeho svetlo vychádza z jeho vlastného svetla.  Nebola na 
ňom preliata krv, ktorá by bola haram, ani na tam nebol spáchaný hriech a oni 
nevedia, že Allah stvoril Iblísa.”  A od môjho otca, ktorý povedal, keď som išiel za 
ním, “Čo je to s tebou, Ó, syn môj siedmych hadísov?” 
 
Povedal som, “Mám toho veľa a trápi ma, že kvôli tomu zapálim oheň a zhorí to.” 
 
On nato, “Daj mi to, čo si z toho poprel,” a tak mojou mysľou prebehli adamiti.  
On povedal, “A nebolo to poznanie anjelov, keď povedali, ‘A či na nej umiestniš 
toho, kto korumpuje a prelieva krv?’” 
 
Džáfarov otec povedal, “Allahov Prorok prešiel okolo mužov spomedzi jeho 
spoločníkov.  Rozprávali sa a tak im povedal, ‘Nad čím to premýšľate?’  Oni 
odpovedali, ‘Ó, Prorok Allaha, rozmýšľame nad mesiacom a ako necestuje 
oblohou ako hviezdy vhodené.’ 
 
A tak on nato, ‘Áno, myslíte v tom.  Vskutku Allah má 39 zemí, z ktotých žiadna 
nemá slnko ani mesiac.  Sú to zeme, ktoré svietia samé od seba.  A nik nevie, že 
niekto pracuje v hriechoch a táto vaša Zem je zavŕšením štyridsiatich zemí.’ 
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Potom povedal, ‘Myslel som si, že niet zeme bez toho, aby jej bol Allah dal a bolo 
po nej pošliapané a nemá skrytú pozíciu, iba ak v nej samotnej je jej smer 
vyplývajúci z pokory anjela alebo jeho nôh, ktoré stoja vzpriamene.’” 
 
A od Mohammeda Al Báqira, že povedal Zuraráhovi, “Ó, Zurárah, vskutku Allah 
má Bielu Zem.  Jej svetlo vychádza z nej samotnej.  Nemá slnko ani mesiac a sú 
na nej stvorenia, ktoré nepozná nik iba Allah.  A nestalo sa, aby Boha čo len raz 
neuposlúchli.” 
 
Zurárah povedal, “A kde je Iblís?” 
 
Imám Al Báqir nato, “Nevedia, že Allah stvoril Iblísa.” 
 
Zurárah potom povedal, “Nech je moja duša tvojim výkupným, kto sú synovia 
Adama?” 
 
On nato, “Vedia, že Allah stvoril Adama.” 
 
A Imám Al Sádiq vyrozprával, “Náš otec, Adam, povedal, ‘Vskutku Allah stvoril 
39 kupôl/palácov z Adamovho semena.” 
 
A od Humayrána, ktorý vyrozprával, “Opýtal som sa Imáma Al Báqira na anjelov 
a ich výrok: 
 
{Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na 
nej prelievať?} 
(Svätý Korán, 2:30) 
 
On odpovedal, ‘A ako by sa to anjeli mohli opýtať bez toho, aby videli, čo sa dialo 
pred tým (v predošlých kolách)?’” 
 
A od Imáma Al Báqira, ktorý povedal, “Okolo nášho otca, Princa Veriacich, 
prešiel muž, ktorý mu povedal, ‘Ó, Princ Veriacich, čo sú to za rodokmene, ku 
ktorým sa to ľudia hlásia?’  A tak si ho zavolal bližšie a povedal mu, ‘Zisti si, aký 
máš rodokmeň.’  On nato, ‘Áno, preskúmam svoj rodokmeň až k civilizáciam Ád 
a Thamúd a do Qarún a medzi nimi Lót.’ 
 
A tak Imám Ali povedal, ‘Nevieš, ako vystopovať tvoj rodokmeň.  Tvoj rodokmeň 
ti teda ozrejmím a ja som Ali, siedmy spomedzi siedmych týždňov adamitov.’” 
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A Allahov Prorok povedal, “Vskutku Allah má pätnásťtisíc vesmírov a svet má v 
sebe jeden vesmír a vo svete je tisíc národov iných, než sú džinnovia a ľudia.  
Šesťsto z nich je v moriach a štyristo na súši.” 
 
A od Al Sádiqa, ktorý povedal, “Tri kolobehy boli sedemdesiattisíc rokov a 
kolo/cyklus sedemdesiattisíc rokov a cyklus/interval sedemtisíc rokov.” 
 
A od Imáma Al Báqira, ktorý povedal, “Prehovoril som o synoch Izraela.” 
 
A tak muž povedal, “Pri Bohu, nech som tvojím výkupným.  V hadísoch sedmičky 
je niečo, čo je úžasnejšie než to, čo je v ich hadísoch.” 
 
Imám Al Báqir povedal, “Je možné, Ó, človek, že hľadáš Haft-iya?” 
 
Muž povedal, “Áno.” 
 
A tak Imám Al Báqir povedal, “Ver v to, lebo je to pravda.” 
 
A od Mohammeda, syna Alího, od Princa Veriacich, ktorý povedal, “Vskutku po 
mne nastane súženie, temnota, slepota a problémy.  Nezotrvá tam nič než 
spáči.” 
 
Následne bolo povedané, “A čo sú to spáči?” 
 
On nato, “Znamená to, keď ľudia nevedia, čo je v nich.” 
 
A od Imáma Al Báqira, ktorý povedal, “V rukách tejto záležitosti sú dvaja – 
zatmenie piateho mesiaca.  A zatmenie pätnásteho slnka, čo je tak od 
zostúpenia Adama na túto Zem a potom kalkulácie astrológov zlyhajú.” 
 
A od Jahjá, syna Imrána, ktorý povedal, “Počul som Alího, syna Hussajna, ako 
povedal, ‘Každý, kto si uvedomí nášho Qaima a mal nejakú chybu, sa z toho 
zotaví.  A každý, kto je chorý, sa z toho vylieči.” 
 
A syn Hussajna povedal, “Zničení sú synovia Al Abássa v rukách nášho Qaima, 
mier s jeho spomienkou.” 
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A od Jáhja, syna Imrána, ktorý povedal, “Opýtal som sa Abu Abdulláha, Džáfara, 
na neprítomnosť tejto záležitosti.  Kedy má nastať a aké je znamenie jeho 
neprítomnosti?” 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Prepadnutie sa zeme v okolí hraníc Nahavandu (mesta 
v Iráne) a pri Fawat Al Hussajn Aqabat Halwan.  A ľudí Perzskej ríše postihne 
záchvev a ľudí Ríma postihne zemetrasenie.  Keď to uvidíš alebo o tom budeš 
počuť, buď si istý v súvislosti s okultáciou spoločníka tejto záležitosti (Imáma 
Mahdího).’ 
 
Povedal som, ‘Ó, Pane, nech som tvojím výkupným.  Jeho neprítomnosť je 
dozaista od Boha.’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Tak bol k nám vyvedený a jeho záležitosti patrí Bohu.  
Ak Boh chce, urýchli a ak chce, spomalí.’ 
 
On nato, ‘Ó, Pane, kde sa odohráva jeho okultácia?’  Imám Al Sádiq, mier s ním, 
povedal, ‘Spoza tohto vášho priestoru.’  On nato, ‘Ó, Pane, za týmto priestorom, 
ktorý obklopuje náš svet, predsa nie je nič…’ 
 
Imám Al Sádiq sa usmial a povedal, ‘O tom ti porozprávam a nezabránim ti pred 
tým.  Za týmto priestorom sú všakovaké mestá.  Každé mesto má dvanásťtisíc 
dvier a okolo každých z dverí v každom z dní a nocí je dvanásťtisíc mužov.  Niet 
pre nich zástupcovstva až po Súdny deň.’ 
 
Opýtal sa, ‘Ó, Pane, a koľko je tých miest?’ 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Tridsaťdeväť kupôl/palácov okrem kupoly/palácu 
Adama (pmsn).’ 
 
Opýtal sa, ‘Ó, Pane, z Adamovho semena?’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Nevedia, že Allah stvoril Adama.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, a nasleduje ich Iblís so svojimi koňmi?’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Nevedia, že Allah stvoril Iblísa.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, nech ma Boh učiní tvojím výkupným, ako cez nich Qaim 
prenikne?’ 
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Imám odpovedal, ‘Prenikna odkiaľkoľvek to Allah bude chcieť a je medzi nimi.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, kde sa odohráva jeho okultácia a v ktorom meste spomedzi 
miest má sídlo?’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Žije, kdekoľvek chce a Allah je ten, ktorý dáva úspech 
nám a vám.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, cestujú niektorí z vás za nimi?’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, my sme Dôkazmi Allaha v nich a voči nim a oni 
nám dávajú Khums z ich peňazí a nestane sa, aby Allaha neupočúvli čo len na 
mihnutie oka.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, a v ktorých časoch k nim cestujete?’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Ak sme tu, v tú istú chvíľu sme aj tam a ak sme tam, v 
tú istú chvíľu sme aj tu.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, bez dopravy alebo cestovania?’ 
 
A tak sa Imám Al Sádiq usmial a povedal, ‘Ale nedovoľ, aby tvoja láska k nám 
spôsobila, že povieš iné než pravdu.  My sme glorifikovaní služobníci Allaha.  
Neprehovoríme pred tým, než by neprehovoril On a pracujeme na základe Jeho 
príkazu.  Máme pred Ním strach v súvislosti s neviditeľnom a máme pred ním 
úctu.  Sláva Mu, pretože On nám nedal všetky tieto dary, iba ak prostredníctvom 
velebenia.  A my sme úschovne Jeho poznania a miesto uskladnenia Jeho 
tajomstiev a záruky Jeho poznania.  Sme dedičmi Jeho prorokov a poslov a ich 
závoje voči Jeho služobníkom z Jeho stvorenia.  Allah si vyvolil nás.  
Neustanovujeme si ujmu ani prospech bez toho, aby to nechcel Boh.  Vskutku to, 
čo som opísal, bolo z moci nášho Pána.’ 
 
Opýtal sa, ‘Ó, Pane, nech ma Allah učiní tvojím výkupným.  Odkiaľ to má výjsť 
tvoj Qaim?’ 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Z Domu Boha Svätého a prvý, ktorý mu potrasie 
rukou a bude mu prisahať vernosť, je Gabriel spomedzi sedemdesiattisíc anjelov 
a v nebesách nezostane anjel, ktorý by mu nebol prisahal vernosť.’ 
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Povedal, ‘Ó, Pane, je tu niečo, na čo mi tvoja sláva bráni opýtať sa.’ 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Nech má s tebou Allah zľutovanie.  Náš Pán nám 
prikázal, aby sme ťa naučili všetko, čo potrebuješ.  Opýtaj sa na to, čo ťa 
napadlo.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, odkedy Allah stvoril svet a aké dlhé má trvanie od začiatku až 
do konca?’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Päťdesiattisíc kôl a každé kolo je štyristotisíc cyklov a 
každý cyklus je štyristotisíc rokov.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, nech ma Allah za teba obetuje.  Táto záležitosť nemá konca?’  
‘Poznanie toho je u Boha.  On vidí, že Hodina je blízko, no nám sa zdá, že je 
ďaleko.’  Povedal, ‘Ó, Pane, kde je nebo?’  Imám povedal, ‘Tu.’  Povedal som, 
‘Ó, Pane, na svete?’  Imám povedal, ‘Áno.’  Povedal som mu, ‘A kde je oheň?’  
Imám odpovedal, ‘Kdekoľvek Allah chce.’  Povedal som, ‘Ó, Pane, raj je na 
Zemi?’  On nato, ‘Áno, vskutku Allah povedal: 
 
{A povedia: “Chvála Bohu, ktorý sľub Svoj uskutočnil a dal nám zem do 
dedičstva.  Usídlime sa teraz v raji, kdekoľvek sa nám zachce.”  Jak krásna 
je odmena tých, ktorí dobro konali!} 
(Svätý Korán, 39:74) 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, má nebo a peklo koniec a časový limit?’  Imám, mier s ním, 
povedal, ‘Áno, pretože Allah povedal v príbehu o nebe a peklu: 
 
{nesmrteľní tam zostanú, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj 
nebude chcieť inak} 
(Svätý Korán, 11:108) 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, kam speje osud ľudí neba a ohňa?’ 
 
Imám, mier s ním, povedal, ‘Z obyvateľov ohňa sa stanú sloty.’ 
 
Povedal som, ‘Ó, Pane, čo sú to sloty?’ 
 
Imám povedal, ‘Chrobáky a muchy a mravce a im podobné.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, sú prevedení z veci do veci?’ 
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Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno a sú prevádzaní zo stvorenia do stvorenia, pretože 
to je najväčší trest.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, čím sa stanú ľudia raja?’  Imám odpovedal, ‘Anjelmi.’  
Povedal som, ‘Doslova?’  On nato, ‘Stanú sa duchovnými bytosťami.’ 
 
Opýtal som sa, ‘Ó, Pane, nie sú prevádzaní z veci do veci?’  Imám Al Sádiq 
povedal, ‘Nie.’ 
 
Ja nato, ‘Ó, Pane, čím sa stanú adamitské ženy a houry a kde je bydlisko ľudí 
raja?’ 
 
Imám povedal, ‘Allah prehovára ku každému veriacemu rajom podľa jeho limitov 
a vezme preň v tom zámky a adamitské ženy a houry putujú k ich manželom.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, a kde pre nich Boh vezme raj na zemi a v akej pozícii?’ 
 
Imám odpovedal, ‘V rámci pilierov kresla.’  Povedal, ‘Ó, Pane, a kde sú piliere 
kresla?’ 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Kreslo má dĺžku tisíc tisícok pilierov a medzi každým 
z pilierov je vzdialenosť tisíc tiscok rokov a taká je šírka.  A na každej zastávke je 
pre nich od Boha sedemdesiattisíc návštevníkov.  A vždy, keď ho navštívia a 
vrátia sa do ich domovov a vzrastú sedemdesiatkrát toľko, čo im bolo dané pred 
tým.’ 
 
Povedal som, ‘Ó, Pane, vskutku toto je štedré uprednostnenie a sú na tom lepšie 
čo sa obživy týka v týchto rajoch alebo v prvom raji?’ 
 
Imám Al Sádiq, mier s ním, sa usmial a potom povedal, ‘Ó, Bašár.  Prvý raj, pri 
Allahovi, je lepší než druhý raj.  A či si nevedel, že Boh medzi nimi obchoduje v 
prvom raji kvôli Jeho blízkosti a tak Boh s nimi vybral z Jeho zraku.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, presúvajú sa adamitské ženy zo stavu do stavu?’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, Ó, Bašár, presúvajú sa z pohlavia do pohlavia a z 
dobra k dobru a zo svetla k svetlu a z požehnania k najlepšiemu spomedzi 
požehnaní.’ 
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Povedal, ‘Ó, Pane, všetká chvála patrí Allahovi, ktorý nedal z Jeho poznania 
nikomu inému okrem teba.  Presne ťa vymedzil Jeho preferenciou bez všetkého 
Jeho stvorenia.’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Ó, Bašár, nech má s tebou Allah zľutovanie.  Nevyzraď 
tajomstvo, ktoré som ti zveril z tajomstiev Allaha.’ 
 
Imám Al Sádiq potom povedal, ‘Záležitosť Qaima a jeho povstanie patrí výlučne 
Allahovi.’  Ja nato, ‘Ó, Pane, a či túto záležitosť nesprevádzajú znamenia?’  
Imám Al Sádiq povedal, ‘Skôr ju sprevádzajú viaceré znamenia.’  Povedal som, 
‘Ktoré sú to, Ó, Pane?’ 
 
Imám Al Sádiq vyhlásil, ‘Oheň, ktorý siaha odtiaľ,’ a svojou rukou ukázal smerom 
ku Qible a na východ. 
 
Povedal som, ‘Ó, Pane, to všetko počas jednej noci?’  Imám Al Sádiq povedal, 
‘Áno a v Indii a Sinde je Maskh.’  ‘A Al Hussajn vstúpi do Halwan.’  Povedal som, 
‘Ó, Pane, aká je jeho cieľová stanica?’  Imám Al Sádiq povedal, ‘Vyhľadáva 
moderné mesto na pláži Al Basry.’  Ja nato, ‘Ó, Pane, a či to nie je Al Zawra 
(Bagdad)?’  Imám Al Sádiq povedal, ‘Nie.’  Ja nato, ‘Ó, Pane, čo sa stane 
potom?’ 
 
Imám povedal, ‘Schádzanie vojsk na pláž Sihán mesta Basra.  A z pláže rieky 
Tigris z Al Basry výjde muž spomedzi mojich synov môjho otca, mier s ním.  
Chce vstúpiť, no je mu v tom zabránené tým najkrutejším spôsobom.  A vráti sa, 
zanechávajúc z toho a klokotal preto armády z Bani Mardas.  A medzi ním a nimi 
je mnoho incidentov a ten stav zotrvá, pri Bohu, až kým jeho rukami nepadne 
šesťdesiat tisíc.’ 
 
Povedal som, ‘Ó, Pane, čo sa stane potom?’ 
 
Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, ‘Zostanú tak, až kým ta nevstúpi a nezabije 
jej agenta a agenta Bani Mardas.  A zostane tam tak dlho, ako len bude chcieť 
Allah.  Jej obyvatelia mu potom budú prisahať vernosť v nenávisti bez 
poslušnosti a dajú mu desiatok.  Keď je uistený a ovláda, zradia ho a v noci sa 
vlámu do jeho domu, zabijú jeho spoločníkov a urobia raziu v ich domoch. 
 
On sa oslobodí a utečie od svojich spoločníkov a jej obyvateľov a výjde, unikajúc 
z nej.  A jeho spoločníci Bani Mardas vztýčia jednu z ich hláv na kanály a budú 
hlásať, že ho zabili. 



 160 

 
A ak uvidíš štvrtinu jeho hlavy na gauči/posteli alebo s rukami, never v jeho 
zabitie, pretože odišiel, unikajúc z nej, pri Bohu.  A s jeho hlavou je vydaný a 
vyberie sa, až dôjde do Jemenu a zhromaždia sa k nemu ľudia kmeňov arabov a 
oddaní sú ľudia, ktorí majú veľký charakter. 
 
Potom s nimi výjde von, až dôjde do vašej Kúfy a ak Boh bude chcieť, zotrvá tam 
a zhromaždia sa k nemu ľudia Kúfy a on ju opustí až dôjde do Al Basry.  Zvíťazí 
tam počas noci a vstúpi do nej a zabije tam mnoho stvorení a spáli s ňou mnoho 
kmeňov, potom sa vráti do Kúfy.’ 
 
Bašár povedal, ‘Ó, Pane, čo sa stane potom?’  Imám Al Sádiq povedal, ‘Stane sa 
to, čo chce Allah.’ 
 
On nato, ‘Ó, Pane, nech som tvojím výkupným, ponáhľaj sa s odpoveďou.  
Pýtam sa iba preto, lebo po tom túžim.’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Vedz, že jeden z našich stúpencov naďalej zotrváva v 
Kúfe, dávajúc život jej odľahlým oblastiam a trávi tam čas so svojimi spoločníkmi.  
A vybral jeho pätinu (Khums) a posúva ju jeho rodine.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, kde je toho dňa spoločník tohto príkazu počas jeho 
okultácie?’ 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Tam, kde chce Allah.’ 
 
Povedal som, ‘Ó, Pane, tvojim otcom, Imámom Mohammedom Al Báqirom, nám 
bolo vyrozprávané, že okultácia spoločníka tejto záležitosti je u niektorých z 
tvojich potomkov.’ 
 
Imám Al Sádiq sa usmial a potom povedal, ‘Môj otec povedal pravdu.  Vskutku 
spoločník tejto záležitosti je spoza tohto priestoru, obklopený poznaním na súši a 
na mori.’ 
 
Imám Al Sádiq potom povedal, ‘Presnejšie, v rôznych mestách.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, čo máme robiť s tým, čo bolo vyrozprávané od tvojho otca?’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Vedz ty a tvoji bratia, že hodnosti/postavenia ľudí u nás 
sú určované podľa toho, koľko toho o nás dokážu uniesť.  Priateľ Boha, 
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Abrahám, povedal, ¨Som slabý,¨ ale prečo slabý?  Zdá sa ti, že je klamár?  Nie, 
pri Bohu, vravel pravdu a Allah vie najlepšie, čo povedal, mier a požehnania s 
ním.’ 
 
Potom povedal, ‘Ó, Pane, sú v tých mestách synovia Adama?’  Imám odpovedal, 
‘Nevedia, že Allah stvoril Adama.’  Ja nato, ‘Ó, Pane, spôsobuje Iblís, že konajú 
zlo?’ 
 
Imám povedal, ‘Nevedia, že Allah stvoril Iblísa.’ 
 
Bašár povedal, ‘Ó, Pane, poznajú ťa skutočným poznaním?’ 
 
‘Áno, prichádzajú k nám s ovocím mimo jeho sezónu a dávajú nám ich Khums 
(Pätinu), ktorú Allah učinil povinnou a povinnosťou pre nás v Jeho knihe.  A sú 
nám oddanejší než vy.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, majú pohlavný styk a majú potomkov?’  Imám Al Sádiq 
povedal, ‘Áno, ako Adam a Eva.’  Povedal, ‘Ó, Pane, vyslal k nim Allah poslov, 
ako ich vyslal k synom Adama?’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, poslov vyslal k celému stvoreniu a k všetkým, ktorí 
sú bez trónu a k všetkému, čo Boh stvoril.’  Povedal, ‘Ó, Pane, a rozhodli o vašej 
autorite?’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Každý, kto poprie jedného z nás, je na nás a nepopreli 
žiadneho z miestodržiteľov a nepopierajú nás, pretože sme majákom Allaha v 
Jeho zemi, Jeho poverencami v rámci Jeho stvorenia.’ 
 
Povedal som, ‘Všetká chvála patrí Allahovi, ktorý mi odhalil krajnosť vašej 
prednosti.’ 
 
Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, ‘Nech má s tebou Allah zľutovanie, Allah 
neodhalil nikomu krajnosť nášho uprednostnenia, iba ak šedine v kožušine 
čierneho býka.  Pokiaľ ide o hodnotu našej preferencie a poznania v poznaní 
Allaha a Jeho uprednostnenia, je to rovné tomu, čo vynáša vták vo svojom 
zobáku z mora, ktoré Allah spomenul v Jeho knihe.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, všetka chvála patrí Allahovi, ktorému niet podobného.  Niet 
Boha než Allaha, ktorého nie je možné opísať ani mu pripísať vlastnosť.’ 
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Imám Al Sádiq potom povedal, ‘Náš Pán bol pred smerovaním a je Stvoriteľ 
smerovania.  A On je nasledujúci a On je Stvoriteľom nasledujúceho a cieľom 
každého cieľa.  On je počiatkom všetkého a Stvoriteľ a je počiatkom počiatku a je 
večnosťou konca.’ 
 
Potom si Imám Al Sádiq priložil líco k zemi a, pri Bohu, počul som, ako povedal, 
‘Môj Pán a Pobočník a Pán a Podpora a Stvoriteľ a Živiteľ, a ak On chce, potrápi 
ma, preto mi zakáže, a ak chce, má so mnou zľutovanie skrze Jeho milosť.  
Beda toho dňa tým, ktorí veria!’ 
 
Potom Imám Al Sádiq otočil líce v prachu, zatiaľ čo povedal, ‘Som Tvoj služobník 
a syn Tvojho služobníka a vnuk Tvojho služobníka a syn Tvojho národa.  Som 
chudobný Tvojej milosti.’ 
 
‘Som tomu prisľúbený.  Ó, môj Bože, zľutuj sa nad mojimi nedostatkami a mojou 
biedou a zľutuj sa nad mojou núdzou, Ó, Pane, skrze víťazstva nad mojimi 
nepriateľmi, pretože bez Tvojho víťazstva budem jeden z milujúcich.’ 
 
Imám Al Sádiq potom zdvihol jeho hlavu a povedal niečo nezrozumiteľné.  A tak 
povedal, ‘Tvoje prianie je mi rozkazom, môj Pane.’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Stráž to, čo sme ti odhalili z poznania Allaha, čo On 
strážil pred Jeho anjelmi.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, kedy bude tento závoj odhalený?’ 
 
A tak Imám zaplakal, až mu tiekli slzy a potom povedal, ‘Ó, Robií, ak dá Boh, 
ktorý má schopnosť a moc nad stvorením a záležitosť je na dôveryhodnom a 
spoľahlivom, inshallah.’” 
 
A od Abu Abdulláha, ktorý povedal, “Keď sa Allahov Prorok Mohammed priblížil k 
smrti, povedal: 
 
‘Ó, Ali, ak zomriem, umi ma a zabalzamuj ma a zaodi ma a posaď ma a poviem 
ti, čo sa stane až do Súdneho dňa.’ 
 
A tak keď zomrel, Ali ho umyl a zabalzamoval a zaodel, potom ho posadil a 
Mohammed mu povedal, čo sa udeje až do Súdneho dňa.’” 
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A od Abi Alího Al Kófiho, ktorý povedal, “Keď som bol u Imáma Al Báqira, do jeho 
domu vstúpil červený muž, ktorý mal na sebe zelené šaty. 
 
Povedal, ‘Mier s tebou, Ó, otec Džáfara a požehnania Boha a Jeho milosť.’ 
 
Načo Imám Al Báqir odpovedal tým najlepším z pozdravov. 
 
Potom som mu povedal, ‘Kto si, Ó, človeče, nech má s tebou Allah zľutovanie.’ 
 
Povedal mi, ‘Som tvoj brat a spoločník, keď som za tebou prišiel do Khurasánu a 
ty si bol mojím hosťom v tú a tú noc.’ 
 
A tak Abu Ali Al Kufi povedal otcovi Džáfara, Imámovi Al Báqirovi, mier s ním, 
‘Nikdy som ho nevidel v tejto podobe, Ó, Pane.’ 
 
Preto sa Imám Al Báqir usmial a potom povedal, ‘On je spomedzi tých, ktorí sú 
zahalení.  Je zahalený tým, čo chceme my.’ 
 
Nato povedal, ‘Ó, Pane, a čo dosiahol z pravdy jeho viery?’ 
 
Imám Al Báqir povedal, ‘Ó, Dawal, kvôli jeho blízkosti k Bohu nebolo nič pre 
Allaha priveľa.’ 
 
Povedal som, ‘Ó, Pane, akými ignorantmi sú ľudia pred ním jemu podobnými,’ a 
muž zmizol. 
 
A tak Imám Al Báqir, mier s ním, povedal, ‘To je služobník, ak ty/ktorý si sa 
opýtal a bolo ti predložených šesť dôkazov, on je nimi zahalený všade tam, kde 
chce v kráľovstvách nebies a zeme.’ 
 
Povedal som, ‘Ó, Pane, aké veľké je právo veriaceho u Allaha.’ 
 
Imám Al Báqir povedal, ‘Ó, Dawal, nebuď pred Allahom hrdý.  Zničíš tak seba a 
svoje odmeny.  Vskutku každý dôveryhodný veriaci je sedem závojov.  Ak opustí 
svoje telá a je to z neho odhalené, stáva sa vedľa toho.’ 
 
A tak Dawal povedal, ‘Ó, Pane, opíš to, čo si ochutnal z nehy viery.  Čím sa 
stanú veriaci v posmrtnom živote, keď skončia?’ 
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Imám Al Báqir povedal, ‘Anjelmi blízkymi k Najmilostivejšiemu.  Hovoria s Ním a 
On hovorí s nimi počtom duchov rajov.’ 
 
Povedal, ‘Ó, Pane, kam ide prekliaty, ktorý ti oponoval?’ 
 
Imám odpovedal, ‘Stanú sa hmyzom a Maskh škodcami, plazmi, škorpiónmi, 
prascami a tým, v čom niet dobra po intenzite mučenia.  A Allah vie najlepšie, že 
Jeho milosť obklopuje všetky veci a On je Najmilostivejší spomedzi milostivých.  
Koniec.’” 
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Dvere # 66 

“Do poznania toho, čo prišlo v súvislosti s tieňmi a duchmi” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah si vybral spomedzi duchov v tieňoch, 
potom dal, aby obývali telá.  Keď sa náš Qaim objaví, zdedí brata, ktorého mu 
Allah ustanovil za partnera v tieňoch a nezdedí brata z fyzického/telesného 
pôrodu.  Poznaj ho podľa toho a každý, kto pozná, voči tomu nie je potrebný 
ďaľší dôkaz.” 
 
A od Mohammeda, syna Alího, ktorý povedal, “Ak sa kruh roztočí, točí sa na 
národ za národom a na storočie po storočí, až kým veriaci neukončia/nie sú 
dokončení tak, ako keď je dokončené čisté zlato.” 
 
A od Mohammeda, syna Sinána, ktorý povedal, “Niet vtáka, ktorý lieta, a ktorý by 
nemal matku a otca a strýka.” 
 
A tak sa otec Hassána otočil smerom k tesárovi, ktorý pracoval na jeho dome a 
povedal, “Ten tesár bol v prvom kole kohút a dnes je tesárom.” 
 
A od syna Sinána, od Mufaddala, ktorý povedal, “Opýtal som sa môjho pána, 
Imáma Al Sádiqa a povedal, ‘Povedz mi, Ó, Pane, o slovách anjelov, ktorých 
Allah inšpiroval podľa Jeho slov:’ 
 
{Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi miestodržiteľa!”  I 
povedali: “Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a 
krv na nej bude prelievať, zatiaľ čo my Ti na slávu voláme a svätosť Tvoju 
prehlasujeme?”  Riekol: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”} 
(Svätý Korán, 2:30) 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘A či nevieš, že adamiti na zemi korumpujú?’ 
 
Mufaddal povedal, ‘Ó, Pane, s poznaním alebo bez poznania?’ 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Skôr s poznaním, Ó, Mufaddal.’ 
 
Mufaddal povedal, ‘Ó, Pane, odkiaľ to vedel a existoval Adam pred Adamom, 
naším otcom?’ 
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Imám Al Sádiq povedal, ‘Pred Adamom bol Adam a Adam a Adam,’ až napočítal 
sedem Adamov.’ 
 
Mufaddal povedal, ‘Ó, Pane, sedem?’  Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, Ó, 
Mufaddal, a tiež tisíc Adamov,’ Mufaddal nato, ‘Ó, Pane, kde si bol v tom čase?’ 
 
Imám Al Sádiq povedal, ‘Ó, Mufaddal, boli sme pri tróne Najmilostivejšieho a tak 
sme Ho velebili, potom anjeli velebili podľa nášho velebenia.  A oslavovali sme 
Ho, a tak Ho anjeli oslavovali podľa nášho oslavovania.  Uctievali sme Ho a anjeli 
uctievali podľa nášho uctievania.  Ak bola vôľa Allaha stvoriť ďaľšie stvorenie, 
zniesli sme sa nadol k danému stvoreniu, učili sme ich a cvičili a ak si Allah praje 
pre dané stvorenie určitú záležitosť, pozdvihne nás k Nemu a vykoná, ako uzná 
za vhodné.’” 
 
A od Mohammeda, syna Sinána, od Mufaddala, od Imáma Al Sádiqa, mier s ním, 
ktorý povedal, “Imám Al Sádiq povedal, ‘Tí dvaja, ktorí sa obrátili chrbtom k ich 
prísahe, vezú sa v podobe dvoch hien, až prídu do Al Badiya (púštna oblasť v 
Sírii).  Prejdú mestské múry a zatiaľ, čo tam budú krúžiť, výjde oproti nim lev a 
oboch ich zabije. 
 
Potom sa budú viezť/inkarnujú do Bani Qizaza a potom voči ním vystúpi muž z 
Bani Qizaza a oboch ich zabije.  Potom inkarnujú do Maskh divočiny, hadov a 
škorpiónov a chrobákov, preto z nich rozdrvenie v každom Maskh, nezožratí od 
vtákov a šeliem.’” 
 
A od Imáma Al Sádiqa, ktorý vraví, “Aidsi a Hafsa umiestnení do Maskh a 
zarezaní?” 
 
Ja nato, “Ó, Pane, a čo je to zarezanie?  Pretože Allah to umiestnil ako žiarlivosť 
od Allaha a od Jeho Proroka, pretože žiadna z hien ich nedokáže chytiť.” 
 
A od Džáfara bolo vyrozprávané, že prikázal, aby bol zarezaný vôl, preto 
povedal, “Čo sa týka vola, je to Qarín v Maskh v jeho čase.”  Niektorí spomedzi 
tých s ním sa ho na to opýtali, a tak povedal, “Vskutku ak by bola z neho 
stiahnutá koža, medi kožou a mäsom by ste našli vreteno.  Na ňom je jeho drôt.” 
 
A od nášho Pána, Princa Veriacich, Alího, bolo vyrozprávané, že zatiaľ čo sedel, 
prešli okolo neho niektorí z jeho spoločníkov, a tak Imám Ali povedal, “Vskutku 
tamto je ťava v niektorých údoliach Jemenu.”  Preto sa niektorí z Ansárov 
(nasledovateľov) zasmiali. 
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Vysmievate sa snáď z hadísu Allahovho Proroka?  Pokiaľ ide o jedného z vás, 
jeho duša inkarnuje do somára.  Potom sa vezie do toho včera,” a Imám ukázal 
smerom na niektorých z jeho priateľov. 
 
A od Imáma Al Sádiqa, ktorý povedal, že jedného dňa prešiel okolo slepého 
muža, ktorý sedel, a tak sa pri ňom pristavil.  Potom Imám Sádiq povedal 
slepému mužovi, “Ó, Sabúr (kráľ Sassanidskej ríše).  Vskutku bol si tvrdohlavým 
tyranom.” 
 
Slepec preto prudko vstal zo stoličky a povedal, “Ó, Pane!” zatiaľ čo krúžil a volal 
ho. 
 
A Imám Al Sádiq pokračoval ďalej k cieľu jeho cesty, a tak mu niektorí z jeho 
spoločníkov povedali, “Kto bol ten sediaci slepec, Ó, syn dcéry Allahovho 
Proroka?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Ten muž bol kráľom spomedzi perzských kráľov, 
ktorý vešal ľudí, až kým sa ich krky neoddelili.  A tak zomrel a Allah ho umiestnil 
do dvadsať druhov Maskh, potom ho mučil tým najhorším z toho, čo môže byť v 
ohni.” 
 
A od Mufaddala, ktorý povedal, “Opýtal som sa Imáma Al Sádiqa na 
Zmŕtvychvstanie.” 
 
Imám Al Sádiq povedal, “A či si nepočul slová Allaha v Jeho štedrej knihe:” 
 
{A načúvaj dňu, kedy hlásateľ zavolá z miesta blízkeho; v ten deň, keď 
naozaj začujú krik, to bude Deň vzkriesenia.  My veru život i smrť dávame a 
u Nás je cieľ konečný.  V deň, keď sa zem rozpoltí, vyvrhne ich rýchlo a 
bude pre nás toto zhromaždenie činom ľahkým} 
(Svätý Korán, 50:41-44) 
 
A tak Al Sádiq povedal, “Náš otec, Ali ibn Abi Tálib, výjde von a zvolá mocným 
hlasom ‘Allahu Akbar (Boh je Väčší).’  Odpovie mu všetko, čo je na súši a na 
mori.  Potom ich všetkých Allah privedie k životu.  Potom pristúpi Ali k ľuďom a 
veriaceho označí veriacim medzi jeho oči a neveriaceho označí neveriacim 
medzi jeho oči a to je význam slov Allaha:” 
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{So sklopenými zrakmi vystúpia z hrobov svojich ako kobylky rozptýlené, 
krky k zvolávateľovi natiahnuté!} 
(Svätý Korán, 54:7-8) 
 
“Až kým sa muž nestretne s veriacim, preto vraví, ‘Ó, Veriaci, odkiaľ si to prišiel?’ 
a pozná ho podľa značky.  Podobne stretne neveriaceho a vraví, ‘Ó, neveriaci, 
odkiaľ si to prišiel?’ a pozná ho podľa značky a to sú slová Allaha:” 
 
{Až dopadne na nich slovo rozhodné, dáme vystúpiť zo zeme zvieraťu, 
ktoré prehovorí k nim a riekne: “Ľudia veru o našich znameniach neboli 
presvedčení!”  V deň, keď z národa každého zhromaždíme húf z tých, ktorí 
naše znamenia za lož prehlásili, budú na skupiny rozdelení, a až sa 
dostavia, Pán ich osloví: “Za lož ste prehlásili Moje znamenia bez toho, aby 
ste boli schopní obsiahnuť ich vo svojom vedení alebo aké bolo vaše 
počínanie?”} 
(Svätý Korán, 27:82-84) 
 
A od Abd Al Samáda, od Abu Hákima, ktorý povedal, “Opýtal som sa Imáma 
Mohammeda Al Báqira na slová Allaha: 
 
{A ktorí zbožné skutky konali a pritom veriaci boli} 
(Svätý Korán, 20:112) 
 
A tak Imám Al Báqir následne povedal, 
 
{Ktokoľvek dobré skutky koná a je pri tom veriaci, tomu úsilie jeho veru 
nebude uprené a dozaista mu to k dobru pripíšeme} 
(Svätý Korán, 21:94) 
 
Imám Al Sádiq potom povedal, “A to je zmieňovanie sa o hodine.  A či nevidíte, 
že Allah vraví v Jeho knihe:” 
 
{Tí, ktorí v ňu neveria, sa ju snažia urýchliť, zatiaľ čo tí, ktorí veria, sa jej 
obávajú a vedia, že ona je skutočnosťou.  A či nie sú tí, ktorí o Hodine 
pochybujú, v ďalekom blúdení?} 
(Svätý Korán, 42:18) 
 
A od Mufaddala ibn Omara, ktorý vyrozprával, že Imám Al Sádiq povedal: 
“Vskutku, keď Allah prvýkrát stvoril veriacich, stvoril ich duchov pred tým, než ich 
stvoril tiene.  A tak sa Allah oslavoval a velebil a duchovia boli toho dňa takí, čo 
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nevidieť.  A dôkaz toho je ozvena, ktorú Allah stvoril vo svete.  Ak človek 
rozpráva alebo kričí, podobnosť jeho hlasu odpovedá. 
 
A to je v pozícii bez pozície a Allah to učinil dôkazom duchov.  A vskutku 
duchovia zvykli odpovedať Allahovi s tým, čo povedal.  A žiadny život v ňom 
neinkarnoval zmiešaný, ale skôr jednoduchý život nažive, ako keď ozvena 
odpovedá osobe s tým, čo vraví a niet v tom života. 
 
Potom Allah stvoril tiene, preto sa oslavoval a velebil, a tak odpovedali duchovia 
a potom tiene. 
 
Duchovia odpovedali a dôkaz je v tom, že duchov nevidíte v zrkadle.  Ak by ste 
prehovorili, je to akoby prehovorili s duchmi v nich, a tak tiene odpovedali 
duchom/dušiam.  A vskutku volali sa duchovia, pretože boli v pokoji, poznajúc 
Allaha a iná tvár je, že duchovia išli k Bohu. 
 
Duchovia potom povedali, ‘Ó, Pane, ako si nás stvoril a ako si nás počal, aby 
sme poznali naše počiatky a stvorenia a Tvoje stvorenie.’  Preto im povedal, ‘Zo 
Mňa začali duchovia, potom tiene, potom vy,’ to znamená duchovia. 
 
A tak povedali, ‘Ó, Pane, naučil si nás, ako si nás stvoril, preto nás nauč, v čom 
máme rásť a v čom máme zomrieť.’  Preto im Boh povedal, ‘Budete rásť v Mojej 
poslušnosti.  Potom neuposlúchnete bez akejkoľvek záruky/dôvery.  Avšak v 
neposlušnosti by ste nikdy nezomreli.  Potom som vás tým zahalil.  Stvoril som 
telá, ktoré vás zahaľujú jeden pred druhým a pozývam vás k Sebe tým, čím som 
sa pred vami zahalil.  Preto Ma uctievate a mojich závojov je mnoho.  A keď som 
si vybral závoj, on sa odo Mňa neoddelí a Ja sa neoddelím od neho.  Preto 
každý spomedzi vás, kto ma týmto uctieva, je skutočný veriaci. 
 
A každý, kto Ma uctieva všetkými Mojimi závojmi, je neveriaci.  To preto, lebo 
Mojich závojov je mnoho a všetkým poskytujem prístrešie.  To znamená, že som 
poskytol prístrešie iným, než som Ja.  A to všetko je súženie potomstvu diabla, 
pretože Ma nepoznajú a neuctievajú Ma pravdou poznania.  Preto každého, kto 
Ma uctieva s vierou a istotou, toho odmením závojom, od ktorého sa neoddelím, 
a ktorý neoddelím od Seba. 
 
A kvôli tomu som si to ustanovil za povinnosť a nechcel som, aby ma tým 
uctieval diabol a jeho synovia.  A že Ma budete uctievať vy, pretože to je pravda 
viery.’ 
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A tak veriaci povedali, ‘Ó, Pane, ako Ťa nepočúvame a ako tvoríš nepriateľa a z 
čoho ho tvoríš?’ 
 
No a Allah povedal, ‘Stvoril som vás z tých duchov a duchovia Mi odpovedali a 
stvoril som vás z tieňov a duchovia odpovedali a vaša odpoveď nespočívala na 
uistení/dôvere.’ 
 
Povedal, ‘Ponechal ich na päťdesiatjeden tisíc rokov.  Potom Allah prehovoril a 
povedal, ¨Umiestním na zemi námestníka.¨ A je váš nepriateľ a nepriateľom 
závojov a nemá protiklad, presnejšie protiklad je pre toho, kto je víťazom.’ 
 
Povedali, ‘Ó, Pane, čo ten nepriateľ urobí?’ 
 
A tak Allah povedal, ‘Ak Ma spomeniete Mojím závojom, zabije vás.  A ak vo 
Mňa uveríte z Môjho závoja, bude vás mučiť.  A všetko, čo na vás nezostáva, ak 
by nebolo pochybností o Mne a uctievania Mojich závojov a ak by nebolo 
poznávania Ma a závoj je meno bez významu.  A či uctievate meno bez 
významu?’ 
 
A tak sa veriaci zhromaždili, aby mohli Allaha pozdraviť, keď im povedal, ‘Každý 
deň som v záležitosti a zdá sa, že on je Mnou.’ 
 
Preto povedali, ‘Allaha sa nevzdáme,’ a to bola prvá chyba, ktorej sa veriaci 
dopustili bez poznania alebo bez úmyslu. 
 
Je to pre Allaha.  A povedali, 
 
{“Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na 
nej prelievať, zatiaľ čo my slávu Tvoju hlásame a svätosť Tvoju 
prehlasujeme?”  Vravel: “Ja veru viem to, čo vy neviete!”} 
(Svätý Korán, 2:30) 
 
Skôr sa obávali, keď im povedal, ‘Vskutku poskytol som tam prístrešie 
všetkým Mojim závojom, iným než som Ja a zahalím vás navzájom jedného 
pred druhým.’  A tak do nich vstúpila slabosť a strach.  Potom Allah povedal, 
‘Vskutku Moje poznanie je vo vás a ak Ma nebudete vyhľadávať, Moje 
poznanie zlyhá.’  
 
A tak stvoril zo závoja, ktorým sa pred nimi zahalil a sú to písmená a je to závoj 
Adama.  Každému potom stvoril závoj z jeho chyby na základe počtu jeho 
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pomocníkov.  Preto ho zahalil pred jeho priateľom a z jeho prvého závoja stvoril 
Iblísa a diabla.  A toho, ktorý našepkáva v hrudiach ľudí a diabla záhrady.  Tí boli 
stvorení z Jeho závoja, ktorý bol stvorený z chýb veriacich. 
 
Potom Allah stvoril pre každé stvorenie dušu a diabla a nepriateľa na nich ako je 
Iblís a jeho synovia, ktorí boli stvorení z neposlušnosti veriacich.  Potom vo vete, 
vskutku Allah stvoril množstvo závojov zo závojov veriacich.  Potom Allah prizval 
Iblísa a jeho semeno, aby Ho uctievali. 
 
Povedali, ‘Povedz nám, ako stvorenie začalo a naše stvorenie, aby sme to 
poznali?’ 
 
Preto im povedal, z akej veci ich stvoril a neukázal im nič zo stvorenia veriacich a 
oni sa nepýtali.  A nepýtali sa ho na počiatok neposlušnosti ani na počiatok ich 
stvorenia, ako sa pýtali veriaci.  A tí neuposlúchli, to znamená veriaci, ale Allah 
im odpustil.  Preto čo ak neuposlúchneme raz, potom nám odpustí.  A tak Iblís a 
jeho semeno uverili v neposlušnosť voči Allahovi.” 
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Dvere # 67 

“Do poznania práv bratov a uprednostnenia veriacich a zvýšim vás v 
správach o miešaní” 

 
Al Sádiq, mier s ním, povedal niektorým z jeho spoločníkov: “Izolujte sa od svojej 
rodiny a zdieľajte to, čo je vaše s vaším veriacim bratom a budete požehnaní.  
Pretože vskutku poznanie žiari a nie je rozdelené medzi veriacich a tak povedal 
Allah v Jeho svätej knihe:” 
 
{Riekni: “Kto zakázal šaty ozdobné, než Boh zoslal služobníkom Svojim 
podobne ako výborné veci pre obživu?”  Odpovedz: “Toto je dané na dobu 
života pozemského tým, ktorí uverili, a bude to pre nich čisté v Deň 
zmŕtvychvstania.”  A takto My činíme zrozumiteľnými znamenia pre ľud 
vediaci.} 
(Svätý Korán, 7:32) 
 
“A tak bolo vyrozprávané od môjho starého otca, Allahovho Posla, Mohammeda, 
že povedal: ‘Všetko na svete, čo Allah stvoril, je pre veriacich a vydáva to žiaru a 
nie je to rozdelené a Allahovi nepriatelia v tom nemajú podiel.’” 
 
A Jáqub Al Sarádž vyrozprával: “Zatiaľ čo som sa prechádzal vo svätostánku, 
zrazu ma prekvapilo volanie, ktoré sa šírilo ponad moju hlavu: 
 
‘Ó, Jáqub!  Odovzdaj dobré správy Allahovým uprednostneným, že Allah odpustil 
všetky hriechy, ktorých sa dopustili okrem práv Mojich veriacich služobníkov, 
pretože som ho stvoril Mojou rukou a poskytol som mu prístrešie v Mojom duchu.  
Preto každý, kto ho znepokojí a jeho práva bude brať na ľahkú váhu, nevstúpi do 
Môjho kráľovstva.  A zapíšem ho ku Mne ako jedného z uprednostnených 
spomedzi Mojich nepriateľov, ktorých Allah preklína.  A tak beda im pred tým, 
aby brali práva ich veriacich bratov na ľahkú váhu.  A vskutku veriaci sú zo svetla 
Mojej moci a z nádhery Mojej hrdosti.  Preto im povedz - každý, kto nesúhlasí, Mi 
tak predložil výzvu a preukázal Mi nepriateľstvo.’” 
 
A niektorí z tých, ktorí poznajú “Arifín” sa opýtali Imáma Al Sádiqa (pmsn), “Ó, 
Pane, aké právo má veriaci pred Allahom?” (Aké právo má veriaci pred iným 
veriacim podľa Allaha) 
 
A tak on (Imám Al Sádiq (pmsn)) povedal: “To najextrémnejšie z práv, jedno z 
nich je, že nevysloví bez jeho dovolenia a nepojedá a nepije bez jeho dovolenia.  
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A každý z nich musí počúvať jeho veriaceho spoločníka poslušnosťou voči 
Allahovi a Jeho Poslovi.” 
 
Preto povedal, “Ó, Pane, nech som tvojím výkupným, a kto to všetko dokáže?” 
 
Imám Al Sádiq odpovedal, “Každý, kto chce klopať na dvere raja, a kto do nich 
chce vstúpiť bezpečne a v mieri vedľa Najvyššieho, Najzasvätenejšieho a 
spoločníka záležitosti, ktorého osobnosť je plná dobra.” 
 
A tak ten, ktorý sa opýtal, povedal, “Keby som o tom bol vedel, cvičil by som sa v 
sebadiscipline a nebol by som sa ťa na to opýtal…” 
 
Preto Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, “Vskutku prišiel ku mne muž 
spomedzi tvojich bratov a opýtal sa ma na to, na čo si sa ma opýtal ty a povedal 
som mu to, čo som povedal tebe.  Bol to mladík, no keď odo mňa odchádzal, 
jeho vlasy boli biele a tiež jeho brada a vravel: ‘Ó, Allah!  Až do dnešného dňa 
sme nevenovali pozornosť právam našich veriacich bratov a vskutku sme jasne 
zblúdili!’  Preto som sa nad ním zľutoval a požiadal som svojho Pána, aby mu 
odpoustil.” 
 
A tak muž, ktorý sa opýtal Al Sádiqa, povedal, “Čo sa týka mladíka, zľutoval si sa 
nad ním, Ó, Pane, ale aký je môj stav?” 
 
Al Sádiq preto povedal, “Ó, človeče, buď dobrý k svojim bratom podľa množstva 
poznania, ktoré máš o Allahovi a Jeho uprednostnených.” 
 
Muž potom povedal, “Ó, Pane, opakovane ťa žiadam o odpustenie.” 
 
Al Sádiq povedal, “Možno tak učiní Allah.”  Vtedy muž vedel, že sa mu dostalo 
milosti. 
 
A Ahmed, syn Mohammeda, vyrozprával od Mohammeda, syna Šalamúna, od 
Abi Alího Mohammeda, syna Mahrána, ktorý povedal: 
 
“Opýtal som sa môjho Pána, Mohammeda Al Báqira, a povedal: ‘Povedz mi o 
veriacom spomedzi tvojich šia; ak dokončí poznanie, dopustí sa niekedy 
cudzoložstva?’ 
 
Odpovedal, ‘Nie.’ 
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Povedal som, ‘Dopustí sa niekedy krádeže?’ 
 
Odpovedal, ‘Nie.’ 
 
Povedal som, ‘Dopustí sa homosexuálneho správania?’ 
 
On nato, ‘Nie.’ 
 
Opýtal som sa, ‘A dopustí sa hriechu?’ 
 
Odpovedal, ‘Áno, pretože ak spácha hriech, nič z toho sa k nemu nevráti.’ 
 
A tak sa pýtajúci opýtal, ‘Subhanallah, a ako je to možné?’ 
 
Povedal, ‘Vskutku veriaci je miešaninou národov, preto sa nič z jeho hriechu k 
nemu nevráti.’ 
 
A tak muž povedal, ‘Pane, objasni to pre mňa, Ó, syn dcéry Allahovho Proroka.  
Národy a miešanina boli predo mnou zatajené.’ 
 
Al Báqir povedal, ‘Beda ti, a či si nepočul slová Allaha v Jeho drahej knihe?:’ 
 
{tí, ktorí ťažkých hriechov a nepravostí sa vystríhali a iba drobných 
prehreškov sa dopúšťali.  A Pán tvoj veru rozsiahlým odpustením vládne a 
poznal vás dobre už vtedy, keď stvoril vás zo zeme a keď ste boli zárodky v 
lonách matiek svojich.  Nepovažujte sa teda za očistených!  A On najlepšie 
pozná tých, ktorí sú bohabojní.} 
(Svätý Korán, 53:32) 
 
Muž spomedzi spoločníkov Al Báqira, ktorého meno bolo Ibrahím, bol v jeho 
spoločnosti a povedal, ‘Pane, buď nám na osoh, ako ťa požiadal Mohammed ibn 
Mahrán, nech nás Allah učiní tvojím výkupným.  Čo sú to ¨drobné prehrešky¨?’ 
 
Al Báqir povedal, ‘Nevieš, Ó, Ibrahím, čo sú to drobné prehrešky?’ 
 
Odpovedal, ‘Nie, Ó, Pane.’ 
 
On, mier s ním, povedal: ‘Je to niečo, čo nebolo vo veriacom zo zmiešaniny 
Naskh neveriaceho a jeho myšlienok v tieňoch a duchoch.’ 
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Ibrahím povedal: ‘Ó, Pane, vysvetli mi to, pretože to bolo predo mnou ukryté.’ 
 
Preto povedal, ‘Ó, Ibrahím, je v tvojej hrudi pomiešané niečo iné než to?’ 
 
Ibrahím povedal, ‘Áno.’ 
 
Al Báqir nato, ‘A čo je to?’ 
 
On odpovedal, ‘Povedz mi, znečistia sa tvoji šia nejakou nečistotou?’ 
 
On povedal, ‘Ó, Ibrahím, vskutku veriaci, ktorý pozná, sa neznečistí ničím 
spomedzi zlých skutkov.’ 
 
Ibrahím bol šokovaný a povedal, ‘Subhanallah.’ 
 
Al Báqir povedal, ‘Viem, prečo si v údive.  Pýtaj sa, Ó, Ibrahím, a ja ťa 
poinformujem a ty pochopíš.’ 
 
Ibrahím nato, ‘Ó, Pane, som v údive z toho, čo si povedal a čo poviem, keď 
vidíme tvojich šia a tých, čo ťa oddane milujú, čo pijú alkohol a páchajú veľké 
hriechy a modlitbu a pôst a dávanie almužny a Hadž a dvere k bohabojnosti berú 
na ľahkú váhu a tý, Ó, Pane, tvrdíš, že žiaden hriech ich nedostihne?’ 
 
Imám Al Báqir povedal, ‘Beda ti, Ó, Ibrahím.  A či nie je to, čo som spomenul a 
iné, než čo som spomenul, postačujúce, aby človek v tvojej pozícii sa tomu vyhol 
a plnil svoje modlitby načas a dával patričnú almužnu a dal si záležať na konaní 
dobrých skutkov, zatiaľ čo je takému konaniu naklonený.’ 
 
Ibrahím povedal, ‘Kto to je a ako to je, Ó, Pane?’ 
 
Odpovedal, ‘Ó, Ibrahím, natiahol si svoju reč a informoval som ťa tým, čo som 
povedal, tak aká je viera tých?’ 
 
Ibrahím povedal, ‘Pane, jeden z tvojich milovníkov a šia na základe toho, čo si 
opísal, ak by im bolo dané všetko zlato a striebro od východu až na západ, aby 
ťa prestali milovať a zišli z tvojej Wilaya, nikdy by to neurobili.  Dokonca ani ak by 
na ich krk mala dopadnúť čepeľ meča.  Na druhej strane Nasibi, ktorý nasleduje 
tvojho nepriateľa, na základe toho, čo si opísal z dobrých skutkov, ak by im bola 
daná celá zem zlata a striebra, aby opustili Wilaya tyranov, zotrvali by na nej, aj 
keby mala na ich krky dopadnúť čepeľ meča.’ 
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Al Báqir sa usmial. 
 
Potom povedal, ‘Ó, Ibrahím, odtiaľ bola únavná (Nasibi) práca zničená, vstupujúc 
do žeravého ohňa a odtiaľ Allah povedal:’ 
 
{A My posúdime skutky, ktoré konali, a učiníme z nich prach rozptýlený} 
(Svätý Korán, 25:23) ‘Beda ti, a či nevieš, Ó, Ibrahím, že dôvod je v tom?’ 
 
Ibrahím povedal, ‘Nie, Ó, syn dcéry Allahovho Proroka.  Vysvetli mi to, prosím, 
pretože inak budem bdieť celú noc bez toho, aby som poznal dôvod.’ 
 
Al Báqir povedal, ‘Ó, Ibrahím, vskutku Allah zostáva starovekým Zasvätencom, 
ktorý stvoril veci z ničoho.  Preto každý, kto tvrdí, že Allah stvoril veci z niečoho, 
sa stal neveriacim.  Bolo to zo sladkej zeme.  Potom v nej dal vytrysknúť 
priezračnej tečúcej vode a na základe toho prezentoval Wilayat nás, Ahlul Bayt, 
ktorá ju prijala.  Potom dal, aby na nej tiekla voda po sedem dní, až kým ju 
neposkladal a nevytvaroval, potom z nej dal vyschnúť vode a z čistoty hliny vzal 
jej časť.  Stvoril z nej hlinu Imámov.  Tá hlina bola potom premytá a stvoril z nej 
našich šia a tých, čo nás milujú.  Ak by bola tvoja hlina ponechaná len tak, Ó, 
Ibrahím, my a vy by sme boli rovnakí.’ 
 
A tak Ibrahím povedal, ‘Ó, Pane, čo urobil s našou hlinou?’ 
 
Al Báqir povedal, ‘Poviem ti to.  Vskutku Allah stvoril Zem, ktorá sa stala zlou a 
skazenou a dal na nej vytrysknúť slanej stojatej vode a predložil jej Wilaya nás, 
Ahlul Bayt, no ona ju odmietla.  Preto tú vodu nechal tiecť po sedem dní, až kým 
ju nezložil a nevytvaroval.  Potom voda vyschla.  Allah vzal z tej hliny a stvoril 
tyranov a Imámov neviery.  Potom ju zmiešal s vašou hlinou, Ó, Ibrahím, a ak by 
vašu hlinu ponechal nezmiešanú s ich hlinou, nikdy by neniesli dve svedectvá ani 
by sa nemodlili, ani by sa nepôstili, ani by nedávali almužnu, ani by sa nevydávali 
na púť.  A neboli by dali to, čo im bolo zverené a neboli by vyzerali ako vy a pre 
veriaceho nie je nič väčšie, než keď vidí, že jeho nepriateľ má jeho podobu.’ 
 
Ibrahím povedal, ‘Ó, Pane, čo Allah urobil s tou hlinou?’  Al Báqir povedal, 
‘Zmiešal ich a skombinoval.’  Ibrahím povedal, ‘S čím ich zmiešal?’ 
 
Al Báqir povedal, ‘S prvou čistou vodou a s druhou slanou vodou.  Potom ich 
vytvaroval do tvaru adamitov.  Potom z nich vzal zahrsť a povedal, ¨Títo do raja 
a nestarám sa.¨ 
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Znova vzal zahrsť a povedal, ¨Títo do pekla a nestarám sa.¨ 
 
Následne medzi nimi zamiešal a dal z Naskh veriaceho a jeho hliny na Naskh 
neveriaceho a jeho hlinu.  Preto ktokoľvek z našich šia, kto sa dopustí 
cudzoložstva alebo homosexuality, alebo zrady, alebo zanechania modlitieb, 
alebo zanechania pôstu, alebo zanechania púte, alebo upustenia od džihádu, 
alebo cnostných skutkov, to všetko pochádza z Naskh neveriaceho, ktorý bol s 
tým zmiešaný.  A každý Nasibi, ktorý sa modlí alebo sa pôsti, alebo sa vydáva na 
púť, alebo vykonáva džihád, alebo koná cnostné skutky, to všetko je z Naskh 
veriaceho.  A cudzoložstvo a homosexualita a pitie alkoholu a páchanie hriechov 
a zlých skutkov, to všetko je z Naskh tých, čo sú Nasibi.  Preto ak sú skutky 
predložené pred Allaha, On povie: 
 
¨Oznamovateľ to vie a Jeho predchádzajúci Súd.¨ 
 
A povie: 
 
¨Ja som Oboznámený a Múdry a Ja som Spravodlivý.  Nekonám 
nespravodlivosť.  Som Férový a neutláčam, preto vráťte tieto práce k ich 
prvkom.¨ 
 
Preto sa práce vrátia k ich zlému prvku a budú sa ho držať, akoby boli z neho a 
dobré práce sa vrátia k ich drahokamu, čo dobré nepoškvrnené skutky sú z 
Naskh veriaceho a jeho hliny a čistého prvku, ak bol z toho.’ 
 
Potom Al Báqir recitoval: 
 
{“Božechráň vziať niekoho iného než toho, u koho sme našli svoj majetok, 
veď by sme boli nespravodliví!”} 
(Svätý Korán, 12:79) ‘Ó, Ibrahím, pri Bohu, to je výklad verša v Batin (skrytom) z 
nášho poznania.’ 
 
Potom Al Báqir povedal, ‘Ó, Ibrahím, povedz mi o Slnku, keď vychádza.  Sú ľúče 
jeho disku na zemi jasne viditeľné alebo sú vnútri toho?’ 
 
Ibrahím povedal, ‘Ó, Pane, pokiaľ ide o stav jeho východu, je to vidieť.  Čo sa 
týka stavu, keď zapadá, sú spojené.’ 
 
Al Báqir povedal, ‘A či nie sú všetky lúče spojené so Slnkom, keď ho nevidieť?’ 
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Ibrahím povedal, ‘Áno, vracajú sa k nemu.’ 
 
Al Báqir povedal, ‘Rovnako tak sa všetko vracia k svojmu druhu a Naskh a 
pôvodu a prvku.  Preto ak by bol Súdny deň, všetky tieto skutky budú 
predvedené pred Allaha a On vytrhne z veriaceho jeho bremená a hriechy a vráti 
ich tomu, ktorý je Nasibi a zlo jeho hliny, keď je zmiešaná s hlinou veriaceho.  A 
Nasibi dostane bremená hriechov, ak váhy a hriechy sú z Naskh toho, ktorý je 
Nasibi a jeho drahokamu a prvku.  A Allah prikáže a hlina veriaceho bude 
vytrhnutá z toho, ktorý je Nasibi, s jeho modlitbami a zbožnými skutkami a vráti 
ich veriacemu, ak tieto skutky boli z drahokamu a prvku veriaceho.  Vidíš, Ó, 
Ibrahím, vôbec nejakú nespravodlivosť, nepriateľstvo, útlak a lži?’ 
 
Povedal som, ‘Božechráň, vskutku Allah pozná Jeho služobníkov a ich skutky a 
poznanie a Naskh a drahokamy.  Ó, Pane, odohráva sa rozhodujúci súd v Deň 
odplaty?’ 
 
Al Báqir povedal, ‘Ó, Ibrahím, vskutku z tohto súdu je rozhodujúci súd a 
spravodlivý rozsudok a pri tom, ktorý rozštiepil semeno… Nepovedal som ti nič 
iné než pravdu a Jeho sa nik nepýta, čo koná, no ich sa budú pýtať.  A tvoj Pán 
nekoná nikomu zlo a Allah nie je k služobníkom nespravodlivý.  Vskutku pravda 
je s tvojím Pánom, preto nebuď z tých, ktorí pochybujú.’ 
 
Ibrahím povedal, ‘Môj Pane, uveril som v tvoje tajomstvá a v to, čo si otvorene 
prehlásil a tvoje zrejmé a skryté, potom v tvoje ukryté tajomstvá a tvoje očividné 
a tajné, potom v tvoje zatajené záhady.’ 
 
Povedal, ‘Pri Bohu, Ó, Pane!  Som v údive nad tým, čo som sa dopočul o jednom 
z vás, Ó, Pane.’ 
 
On, mier s ním, povedal, ‘Nad čím si to v údive?’ 
 
Povedal, ‘Ó, syn dcéry Allahovho Proroka, môj údiv sa týka Allaha a Jeho 
múdrosti a poznania a spravodlivosti.  Vezme dobré skutky od toho, ktorý je 
Nasibi, ktorý je tvojím nepriateľom, a vráti ich tvojim šia a vezme hriechy šítov a 
vráti ich tvojim nepriateľom.’ 
 
Al Báqir povedal, ‘Ba, pri Bohu, ktorý rozštiepil semeno a stvoril život a stvoril raj 
a rozdelil nebo a zem.  Ó, Ibrahím, nepovedal som ti nič iné než to, čo je vo 
svätom Koráne.’ 
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Povedal som, ‘Pane, konkrétne toto je v Koráne?’ 
 
Povedal, ‘Áno, Ó, Ibrahím, konkrétne to je v Koráne.  Chcel by si, aby som ti to 
odrecitval?’ 
 
Povedal som, ‘Áno, pri Bohu, Ó, syn dcéry Allahovho Proroka.’ 
 
{Tí, ktorí neuverili, vravia tým, ktorí uverili: “Poďte po ceste našej a my 
ponesieme tak vaše hriechy!”  Avšak neprevezmú nič z hriechov ich, 
pretože sú to klamári.  Ale ponesú veru bremená svoje vlastné a ďaľšie 
bremená so svojimi bremenami a budú im kladené otázky v Deň 
zmŕtvychvstania o tom, čo lživo si vymýšľali.} 
(Svätý Korán, 29:12-13) 
 
‘To znamená, Ó, Ibrahím, že ponesú bremená svoje spolu s bremenami 
veriacich, ak boli hriechy/bremená z ich Naskh a čŕt a drahokamu.  Mám ti ešte 
pridať, Ó, Ibraím?’ 
 
Povedal som, ‘Áno, Ó, Pane.’ 
 
On nato, ‘V Súdny deň budú niesť ich hriechy v plnej miere spolu s hriechmi tých, 
ktorí konali zlo bez toho, aby o tom vedeli.  Ó, Ibrahím, a či vieš, čo Allah povedal 
o tých, ktorí nás milujú a o našich šia?’ 
 
Ibrahím povedal, ‘Nie, Ó, Pane.’ 
 
Al Báqir povedal, ‘Prečítaj tento verš: To sú tí, čo uverili… 
 
{A takým Boh zlé skutky ich za dobré vymení, veď Boh Odpúšťajúci je a 
Zľutovný.} 
(Svätý Korán, 25:70) 
 
‘On swt vymení hriechy našich šítov za dobré skutky v Deň súdny.  Vskutku ti 
prisahám, Ó, Ibrahím, pri tvári Allaha a Jeho Vznešenosti, toto je z Jeho 
spravodlivosti a férovosti v Jeho stvorení a niet zmeny v Jeho rozsudku a 
rozhodnutí.  Chcel by si, Ó, Ibrahím, aby som ti prečítal to, čo bolo spomenuté v 
súvislosti so zmesou a dvomi druhmi hliny a v súvislosti s dobrou a zlou Zemou?’ 
 
Ibrahím povedal, ‘Áno, veľmi by som to chcel.’ 
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{tí, ktorí ťažkých hriechov a nepravostí sa vyvarovali a iba drobných 
prehreškov sa dopúšťali.  A Pán tvoj veru rozsiahlym odpustením vládne a 
poznal vás dobre už vtedy, keď vytvoril vás zo zeme a keď ste boli 
zárodkami v lonách matiek svojich.  Nepovažujte teda seba za očistených!  
A On najlepšie pozná tých, ktorí sú bohabojní.} 
(Svätý Korán, 53:32) 
 
‘Vraví, že nik by nemal používať ako dôkaz svoj pôst alebo modlitby, alebo púť, 
alebo džihád, pretože vskutku Allah je bohatý a vôbec to všetko nepotrebuje a 
On najlepšie pozná Jeho služobníkov, bohabojných a hriešnych.  A nik nevyhrá 
so svojim veľkým množstvom modlitieb a pôstov, ak nepozná Allaha a Jeho 
uprednostnených a Jeho nepriateľov a Jeho dôkaz medzi ním a jeho Pánom.  
Mám ti pridať, Ó, Ibrahím?’ 
 
Povedal, ‘Áno, Ó, Pane.’ 
 
Al Báqir povedal, ‘Prečítaj si tento verš:’ 
 
{“a ako vás stvoril prvýkrát, tak sa k Nemu i vrátite.”  Jednu skupinu On 
správnou cestou vedie, zatiaľ čo druhú odsúdil k blúdeniu, takže si vzali 
miesto Boha za priateľov satanov, a pritom si myslia, že po správnej ceste 
sú vedení.} 
(Svätý Korán, 7:29-30) 
 
‘Allah swt vraví, že tak, ako vás vzal z čistej dobrej zeme a zo zlej zeme, tak sa 
vrátite k vašim klenotám a počiatkom.  Preto každý, kto je z čistej hliny, sa vráti k 
tomu, z čoho bol stvorený.  A Allahove slová {takže si vzali miesto Boha za 
priateľov satanov} znamenajú, že sa domnievajú kvôli ich veľkému množstvu 
modlitieb a milodarov a pútí a iných skutkov, že sú vedení.  A buď si istý, Ó, syn 
Izáka, že každý, kto zavádza našimi hadísmi a uzurpuje práva nás, Imámov, 
Bohom uprednostnených, nič z Jeho poznania pred nami nie je ukryté, či už na 
zemi, alebo na nebesiach.  My sme rukou Allaha a Jeho čata a my sme tvár 
Allaha a Jeho oko a všade, kam sa veriaci pozrie, vidí nás.  Ak chceme my, chce 
aj On a nehovor o tom nikomu okrem tvojich ľudí. 
 
A všetka chvála patrí Allahovi, ktorý si nás vyvolil z hliny svetla Jeho schopnosti 
a dal nám tajomstvo poznania Jeho vôle a prikázal nám, aby sme našim šítom 
dali spoznať pravdu o realite poznania toho, čo nám zveril.  A prikázal, aby sme 
duše našich šítov zbavili bolesti trestu prostredníctvom Jeho Wilayat, a aby sme 
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im dali dokončiť vo viere vedenia volaním k domu mieru a jeho dobru okrem 
Najmilostivejšieho, Najmilosrdnejšieho v Jeho rajoch.  A preto ponárame ich 
duše do čistej uspokojivej fontány skrze Jeho milosť.  Požehnania na tých, ktorí 
vedia a chápu.  V nich má Allah Jeho úprimné úmysly. 
 
A nech Allah zošle Jeho mier a požehnania na nášho Pána, Mohammeda, 
sprievodcu k pravde skrze jeho posolstvo, ktorého Allah stvoril pred samotným 
počiatkom a špecializoval ho objasnením čistej pravdy a na jeho nepoškvrnenú 
požehnanú rodinu a potomstvo a semeno po všetkých ich líniach.’” 
 
“A všetka chvála patrí Allahovi.  Tajná kniha pod názvom “Daný Haft” z 
preferencií nášho Pána, Imáma Džáfara Al Sádiqa, mier s ním.  Kniha sa volá “Al 
Haft Al Šaríf,” pretože sú to správy o počiatku stvorenia a jeho pôvode a o jeho 
konci a ako to On podrobne popísal a preniesol duše zo stavu do stavu za 
účelom vedenia a koniec a mier je koniec.” 
 
Preklad z arabčiny do angličtiny zavŕšil Aba Sádiq Abdulláh Hašem 
(požehnania a mier s ním) 16. marca 2013.  Preklad z angličtiny do 
slovenčiny z milosti Božej dokončil dňa 4. januára 2017 Juraj Kula.	
	


