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SOUHRN: 

Tato práce popisuje roli různých forem náboženství v severní části Arabského 

poloostrova. Dále se zabývá především analýzou a interpretací pasáží Koránu, které 

pojednávají o posledních věcech člověka, vzkříšení, posledním soudu a údělu na onom 

světě. Koncepce islámské eschatologie je analyzována v kontextu etických požadavků, 

formulovaných v Koranu 17:24 – 41.  

Poslední část práce bude věnována reflexi eschatologie v islámské tradici, sunně. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Islám, Korán, Muhammad, smrt, vzkříšení, poslední soud, ráj a peklo 

 

TITLE: 

Islamic eschatology 

 

ABSTRACT: 

This work describes role of different forms religion in northern parts Arabic 

peninsula. Further deal with above all analyse and interpretation passage of Koran, that 

the handle about last things of man, resuscitation, last court and deal on that world.  

Conception of Islamic eschatology is analysed in context ethical needs, formalized in 

Koran 17:24 – 41.  

Last part work will be devoted to reflection of eschatology in Islamic tradition, 

the Sunnah.  
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Úvod, představení práce 
 

  Nejprve bych se zde chtěla pokusit zachytit základní rysy náboženství 

předislámské Arábie. Chci se zaměřit na způsob, jakým bylo kmenové pohanství 

reflektováno v předislámské poesii a literatuře, především v sociálním myšlení před 

náboženským. Zaměřím svou pozornost také na původní náboženství Arabů, ale i na 

křesťanství a judaismus, které byly v Arábii Muhammadovy doby poměrně rozšířené. 

Také se dotkneme problematiky hanífů, předislámských arabských monoteistů, kteří se 

podle Koránu nehlásili k židovství ani ke křesťanství. 

  Nejrozsáhlejší část bakalářské práce bych chtěla věnovat analýze a interpretaci 

pasáží Koránu, které pojednávají o posledních věcech člověka, vzkříšení, posledním 

soudu a údělu na onom světě. Pokusím se nastínit, do jaké míry předkládané představy 

vycházejí z předislámské náboženské a sociální praxe, judaismu, křesťanství  

a dualistického zoroastirmu.   

 Pokusím se do této práce též zapracovat Tafsír  al-Jalálayn a Tafsír ibn Kathír. 

Poslední část práce bude věnována reflexi eschatologie v islámské tradici, sunně. 

A to především popisu nadpřirozených bytostí, kroků vedoucích k zániku světa, 

poslednímu soudu a představě ráje a pekla.  
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1.   Role různých forem náboženství v severní části arabského     
  poloostrova v době před Muhammadem 

 

  Nejprve,  pro  přehlednost  celé této práce, bych zde chtěla podat bližší 

informace, jak předislámská Arábie vypadala z pohledu geografického a následně 

kmenového. A posléze nastínit události,  které vedly  ke  vzniku  islámu. 

1.1.  Geografický popis arabského poloostrova v této době 

  „Ostrov Arabů“ (Džazírat al-Arab) tak dodnes Arabové nazývají svůj původní 

domov.  Arabský poloostrov je ze  tří stran obklopen mořem a na severu jej od zemí  

„Úrodného půlměsíce“ (Asie, Malá Asie, Antalonie)1 oddělují rozsáhlé pouště, které 

pokrývají jeho převážnou část. Na západě podél Rudého moře se táhne úzký pás 

neúrodné, horké a klimaticky nezdravé nížiny zvané Tiháma. Za ní se v severní 

polovině zvedá Hidžáz, z velké části hornatý kraj. Protínají ho různými směry četná 

údolí přecházející do nížinatých oblastí. Dále na východ se nachází v jeho jihovýchodní 

části rozsáhlá náhorní planina Nadždu Jamáma. Byla to zemědělská oblast s bohatou 

vegetací datlových palem a úrodnými lány pšenice a ječmene, uměle zavlažovanými 

z hojných zdrojů podzemních vod.2 Také se zde pěstovala myrha a kadidlo.3 

Charakteristickým rázem krajiny v Hidžázu a Nadždu jsou četná údolí (wádí), které 

protínají hornaté oblasti všemi směry. Většinu z nich tvořila vyschlá koryta řek  

a potoků, která se v zimě během období dešťů na nějaký čas zaplnila životodárnou 

vodou. Podél karavanních cest, v údolích a na místech, jež poskytovala dostatek vláhy, 

vznikaly oázy a města. Přírodní podmínky severozápadní a centrální části Arábie však 

nutily převážnou část jejího obyvatelstva k nomádskému nebo polonomádskému 

způsobu života. Jihozápadní část Arabského poloostrova zahrnující dnešní Jemen  

a starověkými autory nazývaná „Šťastná Arábie“ (Arabia Felix) podává zcela jiný 

obraz. Její geografická poloha, povrchové a klimatické podmínky vytvářely již v 1. 

tisíciletí př. n. l. dobré předpoklady k usedlému způsobu života, intenzivnímu 

zemědělství a ke vzniku velkých centralizovaných států. Vysoké hřebeny hor 

                                                 
1 Lewis Bernard, Dějiny Blízkého Východu, Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2007, str. 25 
2 Oliverius Jaroslav, Svět klastické arabské literatury, Brno: Atlantis, 1995, str. 11 
3 Wright Thomas, Early Christianity in Arabia, London: Quaritch, str. 2 
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zachycovaly při periodických srážkách mnoho vláhy, která pak po celý rok z vodojemů, 

cisteren a přehrad zavlažovala pole, palmové háje, sady a vinice. 

Z velkých vodních nádrží jižní Arábie vstoupila do dějin mohutná přehrada, která byla 

vybudována v polovině 1. tisíciletí př. n. l. v Ma´ribu, avšak kolem roku 570 n. l. se 

hráz protrhla. Tím pádem došlo ke zhoršení životních podmínek a vysychání dříve 

úrodných oblastí, které se změnily v poušť. Proto také mnoho jihoarabských kmenů 

začali přesídlovat na sever.4 Společnost se díky těmto přicházejícím kmenům z Jižní 

Arábie začala měnit. Přesídlením vznikl nedostatek potravy, ale také málo místa pro 

tolik obyvatel. Následkem byly válečné výboje do okolních oblastí.  

 V oblastech, které měly styky se sousedními mocnostmi, vznikly tři nárazníkové 

státy. Tyto státy vznikly z větších kmenových svazů, kde byla potvrzena autorita a moc 

v rodové linii byzantskou či perskou vládou.5 Tyto státy byly arabské a křesťanské  

a ovlivňovala je aramejská kultura, ale každý z nich byl pod politickou nadvládou jiné 

říše.6 Takovými státy bylo království Lachmovců v Híře na pomezí Iráku, Ghassánovců 

v Jordánsku a království Kindů ve střední Arábii. Všechny státy před Muhammadovým 

vystoupením byly oslabeny, nebo zanikly. Proto neměly žádný vliv na vznik islámského 

státu.7    

 1.1.1.  Významná centra (oázy) v Arábii  

 Ráda bych se ještě zmínila o některých centrech, které měli důležitý vliv na 

vývoj dalších událostí, a o kterých se budu průběžně dále zmiňovat.  

 Jedním z důležitějších center je Tá´if, obývaný kmenem Thaqíf8, ležící asi 80 

km jihovýchodně od Mekky. Byl Araby pokládán za nejúrodnější v celém Hidžázu. 

Bylo to oáza vegetace, sadů a zahrad. Produkce ovoce a zeleniny přesahovala místní 

spotřebu, a proto Tá´if  zásoboval zeleninou také například i Mekku.  

Mekka ležela oproti tomu v bezvodém, neúrodném údolí a vznikla zřejmě jako 

karavanní zastávka u pramene Zemzem na obchodní cestě z jižní Arábie do Palestiny. 

Bylo to hospodářských silné město a za svůj rozkvět a prosperitu děkovalo především 

obchodu, na kterém se podílela většina jeho obyvatel. Díky obchodu velmi zbohatl 

                                                 
4 Svět klastické arabské literatury, str. 11 - 12 
5 Korán, Praha: Academia, 2000, str. 11 
6 Dějiny blízkého východu str. 42 
7 Korán, str. 11 
8 Tamtéž str. 15 
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kmen Kurajšovců. Mekka se stala i náboženským střediskem, protože na její půdě stála 

starobylá a po celé Arábii uctívaná svatyně Kacba9, se soškami bohů, k nimž každý rok 

přicházely i ze vzdálených končin Arabského poloostrova tisíce poutníků.10 

V Mekce bylo možno potkat Řeky, Kopty, Etiopy, Syřany, Peršany, Jihoaraby a také 

židy, kteří sem přinášeli různé ideje, ať židovské, křesťanské či jiné. Severně od Mekky 

až k hranici s Palestinou se táhl pás oáz, začínající Jathribem a pokračující přes Wádí al-

Qurá´ („údolí měst“), Fadak, Chajbar a končící Tábúkem. Ve většině těchto oáz žili 

židovské kmeny, které se zabývaly zemědělstvím a řemeslnictvím.11 

 Jathrib byl největší oázou ležící na křižovatce dvou karavanních cest. Později 

byl přejmenovaný na Medína. Toto území ležící asi 370 km od Mekky, mělo dostatek 

vody a úrodné půdy pro pěstování obilnin, ovoce a zeleniny.  

Byla tu složitější situace než v jiných městech. Žily zde tři židovské kmeny a dva 

kmeny se přistěhovaly z jižní Arábie.12 Kmeny, Aus a Chazradž, mezi sebou chovali 

nenávist, která později vrcholila Zákonem krevní msty, takže život jednotlivce byl stále 

ohrožen. Jathrib se stal roztříštěnou společností ekonomicky, sociálně i nábožensky a 

díky tomu sehrál později velmi důležitou roli v životě zakladatele islámu.13 

 Hidžázem a Nadždem procházely důležité karavanní cesty jak z jižní Arábie až 

do jihopalestinské Gazy a odtud pak dále do Egypta a Sýrie, tak i  z Mekky a Medíny 

směrem severovýchodním k Perskému zálivu a do jižní Mezopotámie.14 

 

 1.1.2.  Struktura arabského kmene 

V kmenové správě nebyla hierarchie či oficiální vůdce. V čele každého kmene 

stál Sajjid, arabsky pan, byl obvykle vybírán z významných nebo bohatých rodů. 

Nemohl uplatňovat výkonnou moc, jeho vážnost a autorita měly pramenit pouze z jeho 

vynikajících osobních vlastností, životních zkušeností, rozvahy, udatnosti a štědrosti, 

byl – jak se často říká – první mezi rovnými.  

                                                 
9 Též Kacba je svatyně v Mekce, v předislámské době poutní místo nejrůznějších arabských náboženství  
a od Muhammadovy doby islámu, stavba ve tvaru krychle o rozměrech 10x12x15 m; Podle islámu dílo 
samotného Abrahama a jeho syna Izmaela, černý kámen hadžar zasazený v její  jihovýchodní stěně prý 
předal Gabriel.  
10 Svět klasické arabské literatury, str. 21 
11 Korán, str. 15 
12 Svět klasické arabské literatury, str. 21 
13 Korán str. 16 
14 Svět klasické arabské literatury, str. 21 - 22 
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Sajjid radil, dával doporučení a ve shodě s názorem většiny nebo alespoň se členy 

kmenové rady (madžlisu) rozhodoval o závažných otázkách v životě kmene. Řešil 

spory, přijímal hosty, skládal výkupné za zajaté soukmenovce, vedl jednání s jinými 

kmeny a někdy byl i velitelem v boji.15 

Beduínský volný život podléhal určitým nepsaným zákonům, které dopomáhaly 

udržovat stálou soudržnost rodů a klanů. Arabové se pokud možno vyhýbali prolévání 

krve, protože se báli zákonu krevní msty, kterým by mohli ohrozit svůj klan či kmen. 

Uprostřed kmene existovala naprostá rovnost svobodných mužů, bylo samozřejmostí 

pomáhat těm, kteří se ocitli v tísni. S tím souviselo i vysoké ocenění pohostinství  

a ochrany cizinců, kteří požádali o asyl. Spojenecké smlouvy a závazky byly mezi 

jednotlivci i kmeny nedotknutelné, strach ze ztráty cti před ostatními, byl velice 

účinným motivem. Básníci v té době dovedli kousavou ironií pranýřovat každé porušení 

kodexu cti a morálky a taková to báseň se dokázala neuvěřitelně rychlým způsobem 

rozletět po celém arabském poloostrově. A tím se stal postižený kmen či jedinec terčem 

posměšků a opovržení.16 

 

1.2.  Reflexe staroarabského kultu v poesii a literatuře 

Básně jsou výrazem nomádské kultury obývající pustiny Arabského poloostrova. 

Odráží se v nich způsob náboženského myšlení a pesimismus, který byl pro společnost 

typický. S poezií ještě souvisela magie a básník platil za důležitého představitele 

kmene, za jeho orákula. Podobný magický charakter je zřetelný i u jiných poetických 

druhů, například u pohřebních písní. Počátečními motivy kasíd bylo oplakávání 

opuštěných zbytků beduínského ležení, stesk po milence, popisoval jízdní zvíře, zbraně, 

krajinu, případně lovnou zvěř, až se dostal i k hlavnímu tématu – opěvování jednotlivce, 

či kmene. 17 

1.2.1. Obecná charakteristika předislámské poezie 

 V Arabské literatuře bylo bezesporu na prvním místě básnictví. Poezii Arabové 

pokládali za literární žánr, který plnil jak estetickou funkci, tak i poskytoval silný 

umělecký zážitek. V próze se naproti tomu na estetickou funkci takový důraz nekladl. 

                                                 
15 Svět klasické arabské literatury, str. 20 
16  Korán, str. 11-13 
17 Džbán žízně: Stará arabská poezie, Praha: Mladá fronta, 1966, str. 91 - 93 
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Staroarabská poezie a její tvůrci jsou nerozlučně spjati s kmenovou společností, jsou 

výrazem její kolektivní zkušenosti a životního pocitu.  

Vázané řeči, zachovávající určitý prozodický rozměr a rým, pronášené s extatickým 

vzrušením, se začalo používat při mimořádných životních událostech a situacích. 

Právem se předpokládá, že původ nejstarších poetických útvarů – satiry a elegie – je 

třeba hledat v magii a rituálu.  

Staroarabský básník se těšil ve svém kmeni neobyčejné úctě a vážnosti. Všeobecně 

panoval názor, že básník je nadán zvláštními, až nadpřirozenými schopnostmi. Tyto 

schopnosti a inspirace mu prý dodávali tajemné bytosti - džinové, které mu věnovali 

vědění a poznání, jehož jiní lidé nemohou dosáhnout. Svým vlivem a vážností často 

předčil i sajjida, vůdce kmene.  

Před rozhodujícími bitvami mezi kmeny se dokonce často konalo klání jejich básníků, 

kteří dodávali svým řadám bojové nadšení a sebevědomí a magickou mocí svého slova 

naháněli strach protivníkům. 18 

 Básník zvěčňoval verši minulost i přítomnost svého kmene, vytvářel jeho 

kolektivní paměť. Přestože básníkova osoba mnohdy v básni výrazně vystupuje do 

popředí, jsou jeho obrazy, popisy a osobní zkušenosti natolik typizovány, že odpovídají 

plně kolektivnímu ideálu. Básník byl pevně včleněn do svého kmene a identifikoval se 

s ním. Teprve v krizi a následném rozkladu kmenového systému se narušily tyto vztahy. 

Místo bezvýhradné solidarity s kmenem potom dávají někteří básníci najevo 

nespokojenost a protest, dobrovolně se vyřazují z kmenového společenství a vedou 

v poušti vzdorný život osamocených tuláků a zbojníků.19 

 V dochovaných literárních textech z předislámské doby (5. a 6. stol. př. n. l.) 

odkrýváme dvě básnické formy, které Arabové nazývali kit´a20 a kasída.21 

 Tvrdé a nevybíravé satirické slovo, mělo protivníka diskreditovat společensky  

i morálně, často i na celý život, zesměšnit jej a přiřknout mu všechny nectnosti a neřesti, 

                                                 
18 Svět klasické arabské literatury, str. 24 - 25 
19 Tamtéž, str. 21 
20 Kitá (dosl. kousek) je krátká báseň zhruba o deseti až dvanácti verších, někdy dokonce ještě kratší. 
Předpokládá se, že svou podobou a obsahem je velice blízko původnímu typu arabského básnického 
výrazu. Touto formou se skládaly nejstarší žánry arabské poezie - hidžá´(satira, zaklínání) a rithá´ nebo 
marthija (elegie, žalozpěv). O jejich starobylosti svědčí to, že arabská satira se vyvinula z magie, zatímco 
žalozpěv měl původně rituální charakter a byl součástí smutečních obřadů. V samotných počátcích obou 
těchto žánrů se místo básnické formy používalo tzv. rýmované prózy (sadž´), kterou byly pronášeny 
výroky magické a rituální povahy. 
21 Tamtéž, str. 26 - 27 



 11 

které měli beduíni v největším opovržení – zbabělost, lakotu, změkčilost, zradu přítele  

a porušení kmenové solidarity.22 Například jako satirická báseň v Románu o Antarovi,  

o kterém se dočtete později: 

Umáro, zanech vášně,  
zanech Ablu.  
Sice… 
Už ani dobrá bílá velbloudice 
nedonese tě k ní,  
tvůj meč ji nedobude! 
Zasel jsi v sobě lásku, 
Zasel nářek všude – 
a nyní trousíš strach, jenž bude páchnout věky; 
zanáší údolí a zavaluje řeky. 
Hrdinou historek jsi, ubožáku. Krátce: 
Mluví se o tobě a dívky začaly smát se… 23 
 
 Nářek nad mrtvými (marthija, rithá´) byl původně spojený se smutečními nebo 

pohřebními obřady, obvykle se stal záležitostí žen, a proto také v tomto žánru vynikly 

zejména ženy, jmenovitě básnířka al-Chansá´(z. 664 n. l.). Mnoho žalozpěvů bylo 

skládáno na mrtvého bratra, syna nebo otce, kteří zemřeli násilnou smrtí. V tvrdých 

podmínkách beduínského života s neustálými kmenovými šarvátkami a raziemi to 

nebylo žádnou výjimkou. V úvodních verších elegie se často objevuje motiv očí 

ronících slzy: 24 

Roň slzy, oko mé, plač neustále 
Nad králi, kteří odešli,  
potomci Hudžra krále…25 
 
Elegie měla také uctít jméno a památku mrtvého, a proto básník chválil jeho činy  

a vynikající vlastnosti: 

Ach, synu,  
Noci příteli,  
Tys nebyl zbabělý  
noční spáč v posteli,  
nežíznils, když vzduch se tetelí. 
Hrozivých údolí  
Za noci pršel jsi nesčítaně 
Na nohách jemných, jaké mívají laně.26 

                                                 
22 Tamtéž, str. 27 
23 Žívá díla minulosti, Román o Antarovi: Staroarabská romance, Praha: Odeon, 1968,  str.  243 
24 Svět klasické arabské literatury, str. 27 
25 Petráček Karel, Básníci pouště, Praha: Československý spisovatel: 1977, str. 112 
26 Tamtéž, str. 110 
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 Nejstarší sbírky předislámských básní pocházejí od Hammáda (694 – 772) a al-

Mufaddala (z. 784). Hammád ar-Ráwija (tj. tradent) byl Peršan a pocházel z irácké 

Kúfy. Měl neobyčejně velké znalosti nejen staré arabské poezie a stylu jednotlivých 

básníků, ale i historických tradic, genealogie a zvyků starých Arabů. Připisuje se mu 

sbírka sedmi nejslavnějších básní předislámské doby tzv. Mu‘allakát. Mu‘allakát 

obsahují kasídy od sedmi staroarabských básníků, některé však rozšiřují jejich počet na 

devět až deset. Vycházíme-li z původního počtu, pak sem patří Imruúlkajs, Tarafa, 

Zuhajr, Antara, al-Hárith ibn Hilliza, Amr ibn Kulthúm a Labíd.27  

Mu´allakát doslova znamená „zavěšený“ a odtud pramení legenda, že tyto básně 

byly tak uctívané, že byly v předislámské Arábii sepsány a vyvěšeny na Kacbě 

v Mekce.28 

1.2.2.  Básnící předislámské poesie 

Staroarabští básníci měli svět pouští a stepí, svět kmenových vztahů, pověr  

a nerozvinutosti, svět uzavírající se do sebe, který natrvalo brzdil rozvíjení arabské 

společnosti a podněcoval ji ke kmenovým válkám.  Básník lpěl na starých tradicích, 

kmenovém právu, staré víře a starých hodnot.29 

K nejstarším básníkům arabské pouště patří Aš-Šanfará (z. asi 510), vlastním 

jménem Thábit ibn Aus al-Azdí. O jeho životě ví tradice jen velmi málo.  Opustil svůj 

kmen a zvolil si život vyhnance. Stal se toulavým zbojníkem (sa´lúk), přepadal sám 

nebo se svými druhy beduínská ležení a ukrýval se pak v nepřístupných horských 

soutěskách a údolích. Podle jednoho vyprávění přísahá, že zabije sto mužů z kmene 

Salámán. 

Aš-Šanfará vyzdvihuje beduínské ideály a s pohrdáním mluví o pohodlném  

a změkčilém životě ve městech. 30 

 
Nepohřbi mě! 
Ať hyena má veselou tvář! 
v davu 
až z boje ponesou 
mou nejlepší část – hlavu 

                                                 
27 Svět klasické arabské literatury, str. 37 - 45 
28 Džbán žízně, str. 93 
29 Básníci pouště str. 36 
30 Svět klasické arabské literatury, str. 47 
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nepřátelé –  
je konec.  
Můj zbytek 
za hříchy svoje  
ať tlí 
bez víry v život 
zanechán v místě boje…31 
 

Básník v těchto verších vyzdvihuje svou udatnost, ale také zároveň odolnost 

vůči všem útrapám a svou hrdost, hrdost beduína. Po porážce v boji mu má být 

odejmuta hlava a tělo ponecháno na místě jako potrava pro divou zvěř bez pohřbení. 

Z toho bych si dovolila vyvodit, že fenomén smrti staré Araby moc neděsil. Bez víry 

v život, z tohoto řádku lze usoudit, že bojovníka již po smrti nic nečeká, žádný jiný svět. 

Protože tento svět byl pro ně konečný. Musí se proslavit muži bojem či básníci svými 

rýmy, aby se stali nesmrtelními – tím, že zůstanou v podvědomí svého kmene. Po smrti 

již nic nenásledovalo. To změnil až Muhammad, kdy tento svět začal popisovat ve 

svých súrách, kdy líčil posmrtný život v pekle či ráji, podle konaných dobrých  

a špatných skutků.  

 Imr al-Kajs (asi 500-550) pocházel z vládnoucího rodu jihoarabského kmene 

Kinda. Pokládá se za největšího předislámského básníka. Jen Muhammad mu nemohl 

přijít na jméno a tak je Imr al-Kajs, kníže básníků, vůdcem zatracenců do pekla.32  

Pro svůj rozmařilý život byl nakonec otcem vyhnán z domu a potuloval se pak se svými 

přáteli v poušti, pobýval u různých kmenů, poznal dobře beduínské prostředí  

a zamiloval si pouštní přírodu. 

Dramatické životní osudy se promítají i v jeho poezii. Imr al-Kajs (Imru´ulkajs) 

zanechal díwán (sbírku básní) obsahující asi 25 kasíd a dalších úryvků.33  

 
Dej zprávu, dej, Šihábovi 
a Ásimovi vyprávěj, 
Máliku, jak je ti 
potom, co má ústa ti poví: 
jak jsme vás zrubali,  
mrtvé, raněné nechali,  
ostatní odvedli do zajetí,  
kde jako čarodějnice  
bloudí nám v ležení  

                                                 
31 Džbán žízně, str. 27 
32 Džbán žízně, str. 103 
33 Svět klasické arabské literatury, str. 51 
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dosvědčujíce 
   - ne bez dojetí –  
co je to hlad a soužení34 
 
 V básni prosí ostatní, aby vyprávěli o jeho hrdinných činech a smrti, která ho  

u ostatních proslaví. Tím se stává v očích ostatních nesmrtelným.  

Dalo by se říct, že mezi zaměstnání starých Arabů lze počítat razie, loupeživé 

přepady s cílem ukořistit majetek případně ženy či otroky. Takový přepad mohl být 

počátkem dlouhých kmenových válek.35  Při razii mohl zemřít někdo z příbuzných 

rukou někoho z útočícího kmene a odstartovat tak zákon krevní msty. 

Urwa ibn al-Ward byl básník  a rytíř z 6. Století.36 Psal heroické verše se 

značnou dávkou samochvály (fachr).37 Od něj pochází báseň, která popisuje průběh 

boje:  

 
... Když zazní „Vzhůru do boje!“, 
V ruce mám otců meč, lesklý jak krystal soli, 
s ocelí broušenou, která řeže a bolí, 
a válečnické výstroje.  
Již letí nepřítel, zbraněmi mává, pancířem. 
A do prohlubně sražený 
je potravou kulhavé hyeny 
a poslední už sní svůj sen. 
Čas muže nezná omeškání. Já nepozvedám tklivý hlas 
nad tím, co válka přináší, nezoufám nad tím, co dá čas.38 
 

Na konci básně nepřemýšlí o budoucnosti, neboť věří pravděpodobně 

v osudovost. Osud všichni uznávali jako vševládce. Brali osud jako všežravou nestvůru, 

která zhltne vše a zná jen jedinou možnost. A to smrt. Smrt, která je neúprosná  

a všudypřítomná.39 

Také v básni Al- Ahwas al-Ansárí, který byl především milostným básníkem, se 

setkáváme s osudovostí. Jeho volný život a politické boje proti Umajjovcům ho zavedli 

do vyhnanství na ostrově Dahlak v Rudém moři. Před vyhnanstvím, stojící na pranýři 

recitoval40: 

                                                 
34 Básníci pouště, str. 40 
35 Tamtéž, str. 53 
36 Džbán žízně, str. 104 
37 Básníci pouště, str. 200 
38 Tamtéž, str.  54 
39 Tamtéž, str. 174 
40 Tamtéž,  str. 67 - 68 
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Neblahý osude! Ať do mě buší tvé rány – 
má rostě sláva i důstojenství v duši. 
Ty přece utíkáš nakonec 
jako z klece, kde zuří šílenec. 
Já, nahé slunce, plám 
přes hlavy zbabělců až na okrsek země,  
a rostu, sám ponížen a proklínán. 
Vámi, moji druzi, bídní, poplenění, 
       ruku básníka podávám41.  
 

Al-Muhalhil (z. kolem 530), vlastním jménem Adí ibn Rabí´a, pocházel 

z aristokratického rodu mocného severoarabského kmene Taghlib, který se koncem 

předislámské doby dostal na pomezí Mezopotámie a přijal Křesťanství. Z al-

Muhalhilových básní se zachovaly jen ty, které byly později pojaty do antologií a sbírek 

tradic o básnících nebo o kmenových šarvátkách ve staré Arábii. Podle al – Isfaháního, 

autora Knihy písní, byl al-Muhalhil první, kdo psal básně kasídovou formou.  

V panegyrických verších a elegiích používal nadsázky a nechával se unášet fantazií i při 

popisu bojových scén. Ve své básni nad Kulajbovým hrobem naříká: 42 

Vzpomínka na tebe mne bodá v očích,  
Slzy se valí proudem,  
Obklopila nás temná noc,  
Jako by po ní už neměl vzejít den. 
 
Pro něj jsou to poslední vzpomínky na bratra, kterého má ještě ve své paměti. Smrtí 

všechno končí. Poté již nic nebude, kromě vzpomínky na Kulajba. Na jiném místě 

Kulajba velebí: 

Kulajbe! Na světě a mezi těmi, kdo na něm žijí, 
 již není nic dobrého,  
poté co ses připojil k těm,  
kdo jej opustili. 
 
Vzpomíná na něj a považuje jej za toho nejlepšího a nejčestnějšího. A tak jak si ho bude 

po zbytek svého života pamatovat. Často svého mrtvého bratra také oslovuje:  

Volal jsem tě, Kulajbe,  
Ale tys mi neodpověděl. 
Jak může odpovědět pusté místo?… 
Přijmi pevný slib,  
který si dávám na celý život, 

                                                 
41 Tamtéž, str. 68 
42 Svět klasické arabské literatury, str. 48 - 49 
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že opustím vše, co svět nabízí, 
že zanechám žen a pití vína… 
a neodložím svůj štít a meč,  
dokud po noci nevzejde den, 
dokud nezhynou vůdcové Bakru 
a nebude vyhlazena jejich památka43.  
 
Pesimisticky líčí, že raději opustí vše, co mu svět doteď nabízel. Ale musí dostihnout 

vraha. Touží po pomstě, touží po smrti muže, který zabil Kulajba: 

... U Wádirátu 
Budžair dlí 
v krvi jak šafrán zarudlý: 
teď můžeš, srdce páchat hřích,  
až odhalí se ženy zabitých 
na rozvaleném ležení –  
       nad mrtvým bratrem tvým 
       žal se nezmění. 
Tělo padlého Hammáma 
za kopí, 
kterým proklána je jeho hruď, 
jak velbloud vláčí  
silný sup.44 
 
Na konci básně si uvědomuje, že smrt vraha, jeho bratru život nenavrátí, ale vykonaná 

pomsta je ten nejlepší způsob jak dosáhnout dobrého pocitu.  

Poezie nebyla jen doménou mužů. Například nejslavnější z básnířek je Al-

Chansá´ (576-664) z kmene Sulajm.  Její monotematická básnická tvorba se skládá 

z tklivých elegických veršů (rithá´) na oba své bratry, zejména na Sachra, který byl pro 

ni vzorem a ideálem beduínského muže. Její jméno je nerozlučně spjato s elegickým 

žánrem staroarabské poezie, a není náhodou, že jeho hlavní představitelkou je žena, 

neboť rituální oplakávání zemřelých prováděly v Arábii odedávna ženy. Její působivé 

verše, plné zármutku a bolesti, vyjadřují opravdový a hluboký cit a jsou ovšem 

prodchnuty i touhou po pomstě. Jako příklad uvádím ukázku z první části jejího 

žalozpěvu na Sachra.45 

 
... Tu zaslechla jsem, 
jak kdos praví,  
zvěd, posel snad 

                                                 
43 Tamtéž, str. 49-51 
44 Básníci pouště, str. 41 
45 Svět klasické arabské literatury, str. 75 
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       - osude popelavý! – 
       Sachra už není. 
       spí, sražen 
      do kamení…46  
 
V této básni se můžeme dozvědět, že podle staroarabských básníků po smrti nic není. 

Že smrtí vše končí a šedivý zachmuřený osud, který je kolem nás, tomu napomáhá, ale 

není nikoho, kdo by jej mohl změnit.   

Když hrdina zemřel krvavou smrtí, byl oplakáván těmi, kteří zůstali47. Jako zde sestra 

Sachra: 

 
Oko mé, buď štědro vláhou, prolévej své slzy vřelé, 
pro Sachra plač proudy slz, jež po tváři se řinou celé! 
Bděla jsem a celou noc jsem truchlíc beze spánku byla, 
 jak by oko zčernalo mi pro třísku, jež v ně se vryla, 
pozorujíc hvězdy jasné, ne však ze záliby věru; 
cípem šatů roztrhaných kryla jsem se v nočním šeru… 
Plakat budu tebe, pokud hrdliček pláč bude zníti,  
Pokud hvězdy noci temné poutníkům v jejich cestu svítí.  
Nesmířím se s kmenem, jehož nepřítelem byl a jsi v poli,  
Pokud v bělost nejskvělejší čerň se nepromění smoly. 48 
 
 Zuhajr (asi 530- 627) jehož jméno bylo pro staré Araby synonymem 

umírněnosti, rozvážnosti a moudrosti. Žil v kmenovém svazu Ghatáfán a zažil po 

mnoho let krvavou válku mezi ghatafánskými kmeny Abs a Dhubján. Bratrovražedné 

boje v něm vyvolaly odpor k násilí. Ve své kasídě velebil záslužný čin dvou předáků 

kmene Dhubján – al-Hárithe ibn Auf a Cháridža ibn Sinán, kteří ukončili tuto válku  

a usmířili oba kmeny.  

Arabská kritika oceňuje jeho popisy a obrazy, které odpovídají beduínskému 

estetickému ideálu. Přestože Zuhajr hájí tradiční beduínské ctnosti, jeho názory, postoje 

a výzvy jako by signalizovaly konec staré doby, charakterizované rozdrobeností 

beduínské společnosti na neustále se svářící rody a kmeny, šarvátkami a válkami  

a rozkladem rodově kmenové sociální organizace.49 

Nadčasovou platnost mají jeho varující slova o válce.  

Na vlastnej koži skúsili ste, ako vojna vyzerá –  

                                                 
46 Básníci pouště, str. 111 
47 Tamtéž, str. 108 
48 Svět klasické arabské poesie (Duraid ben as-simma. Díl1., str. 210) str. 75 
49 Tamtéž, str. 67 
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nemožno tedy tvrdiť, že len vo sne máta. 
Ak znova vyvoláte ju, sa zhanbobíte do krvi. 
Vojna je nenasytná – ak ju podpálite, strašne vzbkne zasa!50  
 
Setkáváme se zde opět se smrtí, smrtí, která byla pro beduíny tou nejslavnější.  

A zapisovala je do paměti svých krajanů.  

Zuhajra ve svých aforismech formuluje zásady tradiční beduínské etiky: 

Kto žije v nadbytku a ľudí svojho kmeňa z neho vyhostí, 
bez toho zaobídu sa a padne naňho hanba. 
 Kto plní sľub, je bez hany, čie srdce mieri k štědrosti, 
 je v bezpečí a nepotkne sa na chodníku šťastia.  
Kto smrti bojí sa, keď naplnia sa jeho dni, 
dostihne ho, aj keby po rebriku do blízkosti nebies vyšplhal sa.51  
 
 Tarafa,básník žijící kolem poloviny 6. století. Prameny shodně uvádějí, že mu 

záhy zemřel otec a že byl pak odkázán na příbuzné z otcovy strany. Mnozí mu vytýkali 

jeho  hédonismus52 a on jakoby se chtěl ospravedlnit a skládal verše o smrti, které nikdo 

neujde a o neúprosně ubíhajícím čase.  

Presvedčil som sa, že je rovnaký hrob človeka, čo míňal peniaze aj čas,  
ako hrob človeka, čo zhŕňal neprestajne. 
Z obdivoch je len dvoje hŕbok prachu, na ktorých 
spočinú svorne dve kamenné platne. 
Smrť práve tak si berie ušľachtilých starcov ako tých  
skupáňov, ktorí zomierajú v hanbe.  
Život je poklad, dňom i nocou z neho ubýva,  
a z čoho berie čas, raz bude vyčerpané. 
Smrť, aj keď pred skutočným mužom uhýbá, 
len popúšťa svoj povraz – nech si ťava myslí, že sa voľne pasie.53 
 
 Durajd ibn as-Simma (kolem r. 530 – 630) hrál významnou roli v kulturním  

i politickém dění na Arabském poloostrově a dovršil svůj život v době, kdy vznikl islám 

a došlo k rozhodujícímu střetnutí mezi novou náboženskou ideologií a starými řády  

a institucemi. Lze ho pokládat za typického představitele starého arabského beduínství  

a jeho principů a ideálů.54 

Má stará hlava,  
                                                 
50 Svět klasické arabské literatury (Žebráci poezie s. 39) str. 68 
51 Svět klasické arabské literatury (Žebráci poezie s. 40) str. 68 
52 Hédonismus (z řec. hédoné, potěšení, slast) je filozofické učení které může mít dvě formy. První formu 
nazýváme „psychologickým hédonismem“, druhou pak „hédonismem etickým“. Psychologický 
hédonismus je názor, že lidé fakticky vyhledávají slast a pouze slast. Veškeré jednání směřuje podle této 
teorie k dosahování slasti a vyhýbání se strasti. 
53 Žebráci poezie s. 28-29 
54 Svět klasické arabské literatury, str. 74 
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bílá kytička 
opadává. 
Dětské střevíce. 
Kolo kolo mlýnský. 
Jako opice 
Přiznávám v koutě ke kůlu. 
Sám. Večer 
mohou tě hou- 
pat. 
Nemluvně v kolíbce. 
A to já jsem býval mlád, 
samá síl, v houštinách vlasů 
 čerň s černí zápasila.55 
 

Hikma56, poezie starců a testament dobře charakterizují staroarabskou poezii.  

Předávaná moudrost starců modelovala vztahy člověka k člověku, k životu a smrti, 

k proměnlivosti bláznivého běhu dní, který utěšuje právě svou nezkrotitelnou 

dialektikou, k mohutným výhodám na tomto světě, potažmo k jejich častému protikladu 

– čistému jménu. Ale jistě i k mnoha dalším věcem.57 

 

1.2.3. Staroarabská próza 

Nyní bych se chtěla zaměřit na předislámské dílo Román o Antarovi. Antara ibn 

Šaddád (asi 525 – 615) se narodil v Nadždu,  jeho otcem byl významný muž z kmene 

Abs a matkou byla černá etiopská otrokyně Zabíba. Přestože byl ještě mladý, byl velmi 

odvážný a ničeho se nebál, proto jej nazvaly Antarem („odvážný“).58 Podle tehdejšího 

práva nebyl Antara svobodným příslušníkem kmene a zůstal otrokem. Nechtěl s však 

smířit s tímto podřízeným postavením a po celé své mládí usiloval jen o to, aby si svými 

činy získal svobodu a synovská práva. 59  Ostatní ho nepokládali za čistého Araba  

a dávali mu najevo svou nadřazenost. Z téhož důvodu ho odmítala i jeho sestřenice, 

pyšná Abla, které věnoval mnoho svých milostných veršů.  

Ten pohled vyslal šíp a já jsem zasažen.  
Šla kolem slavit svátek řada žen 
s ňadry jak zralá slunce. Házely 
očima, útlé, chůze gazelí, 
a ona vlnila se… Jako stvol, 

                                                 
55 Básníci pouště, str. 116-117 
56 Gnómická poezie 
57 Básníci pouště, str. 114 
58 Román o Antarovi, str. 11 - 13 
59 Svět klasické arabské literatury, str. 59 
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když všecky vánky prosí: Kytko, svol.  
Rozhodnost jí v tu chvíli scházela.  
Šla, vyplašená pouštní gazela… 
A je jak úplněk, ten lunní ohýnek.  
Z hvězd Oriónu nosí prstýnek. 
V úsměvu se zuby blýskla do dálek  
v nich má jed pro milence, v nich má lék. 
Proč se jde klanět Pánu? Takové  
kráse se mají klanět bohové! 
V ní skryto jak semínko v sadě je 
Mé neštěstí i moje naděje. 
Čas mele dny, a noci přes noci… 
utopím se v ní, v té své bezmoci…60 

 

Proč klanět se pánu? Sám Antara si z boha dělá legraci a popisuje, že viditelné 

kráse Ably by se měl klanět celý svět. Byl pesimistický k něčemu, k nějakému 

transcendentnu, které nikdy neviděl. A pokud by Bůh skutečně byl, dovolil by, aby on 

musel trpět taková příkoří?  

Výrazným rysem románového Antara je jeho vytrvalost v lásce, láska, kterou 

popisuje je láska cudná, zaměřená na jedinou ženu, totiž tu, o kterou právě teď jde.61  

Tento román také oslavuje rytířskost, věrnost, ochranu žen a chudých, stálost ve 

slibech. Rytířskost ve staré Arábii měla v sobě ovšem i dravost a bojovnost, jež 

v Antarovi vzrůstá do bájných rozměrů podle zákonů lidové slovesnosti.62  

Synové Peršanů, 
buďte na chvilku tiší, 
ať i ti, co ho neslyší, 
můj válečný pokřik slyší: 
Ten, kdo se poháru smrti, jenž mi má patřit, chopí, 
Uvidí v mračnech prachu, co s ním udělá moje kopí!63 
 
Jak dříve jsem se zde zmínila, v předislámské době, se před bojem utkávali básníci, aby 

změřili své síly a zároveň, aby zahanbily kmen, proti kterému budou následně bojovat. 

Tak i zde Antara pronáší báseň, která má protivníky zastrašit a svůj kmen zvelebit.  

Ve svých verších se Antara nevyhýbá ani úvahám o smrti, ale i té se chce 

postavit tváří v tvář jako bojovník. 64 Jako bojovník raději čelící smrti než člověk, který 

žije v pokoře a pohrdání, díky svému původu a černé barvě pleti.   

                                                 
60 Román o Antarovi., str. 23 
61 Tamtéž, str. 285 
62 Tamtéž, str. 287 
63 Tamtéž, str. 102-103 
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Ó pane, pane 
Nenech mě žit v pokoře 
Či umřít u plačících žen. 
Ať z rány krev radši vyteče… 
Dej roznést po hoře  
Mé tělo… 
Krev 
Ať radši pijí vrány… 65 
 
 K etickým a společenským normám předislámským má román blízko i svým 

zdůrazňováním kmene, rodu a krevní msty. Také vyhraněný individualismus, kdy 

jedinec může všeho dosáhnout bez ohledu na svůj původ. 66 

Staroarabský muž měl vynikat chrabrostí, bojovností a trpělivým snášením ran 

osudu. Tak trpělivě snášel rány osudu i Antar. Kdy si nejprve svou lásku musel 

vybojovávat, zdolat mnoho léček a nástrah od Ablyného otce Málika a svých 

soukmenovců, a mezitím ho jeho milovaná Abla tolikrát uvedla do smrtelného 

nebezpečí či ho ponížila.  

V této knize je velmi věrně vykresleno prostředí pouště a jejího tvrdého života. Je 

věrným obrazem společenského prostředí, ale také života kočovníků s jejich neustálými 

šarvátkami, loupeživými výpravami, válkami a cestováním, pastevectvím a skromnými 

zábavami. Primitivní rodová společnost žila v neobyčejně tvrdém prostředí pouště 

z pastevectví, lovu a loupeží, které často vedly k delším či kratším válkám, pustošící 

celé kmeny. Staroarabský muž měl vynikat chrabrostí, bojovností a trpělivým snášením 

ran osudu.67 

 Antarovi se připisuje mnoho veršů, ale část z nich určitě pochází z pozdější doby 

nebo od jiných autorů. Román o Antarovi byl horlivě tradován a motivicky se rozvíjel, 

až někdy ve dvanáctém století a později byl redigován ve dvou verzích: jedné hidžázské 

a druhé syrskoirácké.68  

 
 
 

                                                                                                                                               
64 Svět klasické arabské literatury, str. 59 - 61 
65 Džbán žízně, str. 68 
66 Román o Antarovi, str. 287-288 
67 Tamtéž, str. 283 
68 Tamtéž, str. 286 
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2. Příchod Muhammada 
 

Dominantní postavení v obchodním styku přešlo v 6. stol. z rukou Sabejců  

a Nabatejců do rukou Kurajšovců obývajících Mekku. Kurajšovci vypravovali velké 

karavany do Sýrie. Mekka se stala největším obchodním střediskem Arábie. Majetková 

diferenciace se zvětšovala.69 V hidžázských městech se rozpadalo rodové zřízení  

a hroutily se tradiční hodnoty založené na rodové soudržnosti.70 Mekkánci ostatně 

nevedli usedlý život dlouho.71 

Muhammad věděl, že se Kurajšovci ubírají špatným směrem a potřebují nový 

systém idejí, který jim pomůže přizpůsobit se novým podmínkám. Kmen Kurajšů 

„spasilo“ bohatství od nebezpečí kočovného života, od hladomoru a kmenového 

násilí.72 

 

2.1.  Základní informace o jeho životě 

Muhammad patřil k Banú Hášim, který byl součástí kmene Kurajšovců. Narodil 

se mezi lety 570 a 580 n. l., podle muslimských životopisců to bylo 12. dne měsíce 

rabícu ´l-´awwal v roce slona.73 Muhammadův otec cAbdulláh zemřel v Jathribu ještě 

před narozením nebo brzy po něm. Matka Ámina zemřela v Muhammadových šesti 

letech74, poté se ho ujal dědeček cAbdulmuttalib a po jeho smrti strýc Abú Tálib.75 

Vyrůstal jako sirotek v chudobě, a proto byl vždy zvlášť štědrý k chudým a potřebným, 

otrokům a utlačovaným. Ve svých 25 letech se dostal do služeb zámožné vdovy 

Chadídži, dcery Chuwajlida se kterou se následně oženil. Díky obchodním cestám  

u něho došlo k získání širokého rozhledu i ke stykům s příslušníky různých náboženství 

a kultur. 76 

                                                 
69 Korán, s. 13-15. 
70  Amstrongová Karen, Dějiny Boha, Praha: Argo, 1996 str. 167 - 168 
71 Korán, s. 17. 
72 Dějiny boha, str. 167 
73 V tomto roce vytáhl etiopský místodržitel v jižní Arábii Abraha proti Mekce majícího s sebou slona, 
kterého nikdy obyvatelé tohoto kraje neviděli. 
74 někde je uváděno ve 4 letech, viz Hrbkova předmluva ke Koránu 
75 Bahbouh Ch., Feissig J., Taczynski R., Encyklopedie islámu, Praha: Dar Ibn Rushd, 2008, str. 202 
76 Tamtéž, str. 202 
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Asi ve věku 40 let se Muhammadovi dostalo první zjevení na hoře Hirrá´ 

nedaleko Mekky77, kde k němu přijde Gabriel, jež představoval naprostou ohromující 

všudypřítomnost, před níž nebylo úniku78 a donutí ho, aby po něm opakoval:  

 
Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil, člověka z kapky přilnavé stvořil! 
Přednášej, vždyť Pán tvůj je nadmíru štědrý, ten, jenž naučil perem, naučil člověka, co 
ještě neznal. (96:1-5) 
 
Tato noc je známá a v Koránu popisována jako „noc úradku“ neboli „lajlat al-qadar“. 79  

Podporovaný svými některými příbuznými se kolem roku 612 odhodlal 

vystoupit před své soukmenovce. Zde ještě nezavrhuje důrazně mnohobožství  

a modloslužebnictví ani zde nezdůrazňuje jedinost boží či idea posledního soudu  

a posmrtného života. Hlavním motivem jeho prvních částí Koránu bylo téma 

všemohoucnosti Boha, jeho dobroty, stvoření člověka, na přírodní jevy, které slouží 

člověku a na živobytí, které jim Bůh uštědřuje. S tím následně souvisela víra, že Bůh je 

příčinou zrození ale také zániku a smrti. Části o učení o zmrtvýchvstání a posledním 

soudu a o odměnách a trestech na onom světě byli rozpracovány až po odporu 

Muhammadových soukmenovců. Ty varoval před pekelnými tresty a naopak věřícím 

sliboval rajské odměny.80 Sám se ve městě nehlásil o politickou funkci, ale byl jen jeho 

nadhírem, varovatelem.81 Prorok přímo nevystupoval proti bohatství, ale spíše se jen 

snažil nabádat lidi k podporování nemajetných tak, jak to patřilo k mravním ideálům 

starých beduínů.82 

Kurajšovci žádali Muhammada, aby přijal pohanská božstva jako součást svého 

náboženství. Zdálo se, že v určité době byl ochoten na smír přistoupit, ve verších 

udával, že je možné se obracet k pohanským božstvům jako přímluvcům u Boha. 

Později si uvědomil možné následky a verše odvolal s tím, že mu je našeptal sám Satan. 

Odtud jsou tyto verše nazývány „satanskými“ a místo nich jsou na tomto místě (53 súra, 

Hvězda) verše naprosto odsuzující ona božstva. 

  

                                                 
77 Korán str. 23 
78 Dějiny Boha, str. 173 
79 Tamtéž, str. 173 
80 Korán str. 24 
81 Korán 88:21-22 
82 Korán str. 26 
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Když Muhammad zjistil, že v Mekce nebude mít úspěch, kontaktoval obyvatele 

Jathribu kam i nakonec roku 622 odešel. Toto vystěhování se nazývá hidžra83 a je také 

počátkem muslimského letopočtu. V Jathribu jej nazývali Prorokem (nabí) nebo Poslem 

Božím (rasúl Alláh).84  Jathrib na Prorokovu počest přijal nové jméno Madínat an-Nabí 

(Město Prorokovo), zkráceně Medína. Zde byl postaven před jiné úkoly než v Mekce. 

Měl zde zajistit klid a rovnováhu – vybudovat novou pevně stmelenou obec věřících. 

Novou v tom smyslu, že se neměla opírat o kmenovou soudržnost, ale o ideovou, 

plynoucí z islámu. Muslimská obec umma vystupovala navenek jako jeden kmen, 

jejichž členové jsou si bratry mající povinnost společné ochrany. 85 

Deset let působení v Medíně (622 – 632) zajistilo základy politicko-sociálního 

uspořádání muslimské obce. Byla zde rozpracována dogmatika ale také dále sepsány 

hlavní zásady kultu, rodinných a společenských vztahů, práva a různých příkazů  

a omezení.86  

Prvně byla qiblou, směrem jímž se modlící obracejí při salátu Jeruzalém. 

Jeruzalém byl svaté město – ahl al-kitáb a obraceli se tedy k pohanským představám 

spojených s Kacbou zády.87 Ale po neshodách se židy roku 624 obrací „qiblu“ ke Kacbě 

a tím spojuje islám s působením Abrahamovým. Zavedl půst v měsíci ramadánu a místo 

soboty se stal svátečním dnem pátek, který byl spojený s kázáním a společnou polední 

modlitbou.88  

Al Bukhari ohlásil ve svém vyprávění, že zprávy o změně  qibly byly zprostředkované 
některým z Ansarů89 zatímco oni vykonávali  odpolední modlitbu směrem k Bayt Alův- 
Maqdis (k Jeruzalému), po příchodu posla, ihned změnili jejich směr a směřoval ke 
Kacbě. 90 

Roku 628 urovnává vztahy s Kurajšovci a na deset let sjednávají mír v soutěsce 

Hudajbíja. O rok později Muhammad se dvěma tisíci muslimů koná v Mekce tzv. malou 

pouť (cumra). Dva roky poté znovu napadá rodné město a ničí veřejně uctívané modly  

a všechny idoly chované v soukromých domech. V březnu roku 632 vykoná 

Muhammad v době výroční pouti tzv. „Pouť na rozloučenou“ (hadždžu ´l-widác) zvanou 

                                                 
83 Slovo neznamená „útěk“, jak se běžně překládá nýbrž „přerušení kmenových a rodových svazků a 
vztahů a navázání nových“.  
84 Encyklopedie islámu str. 203-204 
85 Tamtéž, str. 203-204 
86 Korán str. 33 
87 Amstrongová Karen, Islám, Praha: Slovart, 2008, str. 47 
88 Korán str. 34 
89 Pomocník. Titul medínských muslimů. 
90 http://www.tafsir.com/default.asp?sid=2&tid=3863 
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též jako „Pouť islámu“ (hadždžu ´l-islám). A následně 8. června 632 umírá Muhammad 

v náručí své nejmilejší manželky cÁ´iši. 91  

Muhammad neurčil žádného svého konkrétního nástupce.  Proto jeho 

následovníci složili, ve věrnosti staroarabským tradicím poctu Prorokovu příteli  

a tchánu Abů  Bakrovi.92  Ten se tak stal  „nástupcem Posla Božího“ (chalífat  Rasúl  

Al-láh) – proto později byl muž  v čele  obce  nazýván jednoduše Chalífou. Většina 

muslimů následující jako představitele obce muže z rodu Kurajšovců  voleného 

předními muži obce se  potom  nazývají  „Lid  tradice  a společenství“ (ahl as-sunna wa 

l-džamáca)93 

V tomto momentu dochází k prvnímu rozkolu a vzniku ší’itské větve.  

 

2.2.  Vliv vznikajícího  náboženství na staroarabskou víru 

Náboženství, které staří Arabové vyznávali, byl určitý druh antropomorfního 

naturalismu a v mnohém se podobalo kultu starých Hebrejců. Přední místo v panteonu 

arabských božstev ujímala především trojice astrálních božstev – Měsíce, Slunce  

a Venuše, po ní následovaly v menší míře další nebeská tělesa. Arabové nevzývali 

přímo tato tělesa, ale jejich pozemské představitele, božstva a bůžky, kteří obývali různá 

místa na zemi. Například studně, prohlubně, kameny a stromy. Kolem jejich sídla byla 

posvátná půda, někdy jim u jejich příbytku byl postaven hrubě vytesaný idol, jindy byl 

předmětem uctívání kámen, či skála, která připomínala nějakou podobu. Uctívači 

konaly poutě na tato místa, různě tato místa obcházeli, věšely na ně kusy oblečení, 

pokládali zbraně, nebo jiný osobní majetek. Bohům také byly přinášeny oběti z masa - 

nejčastěji velbloudi, ovce a kozy. Je však i možné, že ve staré Arábii byly občas konány 

lidské oběti, především bohyni al-´Uzzá, ale pro arabské náboženství nebyl tento jev 

charakteristický. Modlitba nehrála tak velkou roli, byla zřejmě jen doprovodem jejich 

darů či obětí, aby je bohové přijali. 94 

Téměř každý kmen měl své vlastní božstvo a k tomu pár bohů bylo uznáváno 

několika kmeny, či se těšili obecnému uznání. Na poloostrov pronikla často i cizí 

                                                 
91 Encyklopedie islámu, str. 204 
92 Kropáček Luboš, Duchovní cesty Islámu, Praha: Vyšehrad, 2006,  str. 25 
93 Tamtéž, str. 26 
94 Korán str. 17 
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božstva z jiných oblastí, například al-Lát = Athéné = Minevra nebo al-´Uzzá = 

Venuše.95 

Nejznámějšími božstvy byla bohyně Slunce Al-Lát a Al-´Uzzá (Venuše). Hubal 

byl nejvyšším božstvem Kurajšovců a také pán Kacby. Al-´Uzzá se stala ochránkyní 

celého kmene a její obrázek byl nošen s voláním do bitev „Síla (´izza) patří nám, vy 

nemáte žádnou sílu!“96 

Kromě těchto božstev, existovali i další lokální bohové. Například Dú ´l-Chalás, 

který byl uctíván mezi Mekkou a Nadžránem.97 Uctívaným lunárním božstvem u kmenů 

ve střední Arábii byl Wadd („láska“). Súwa uznávaná u kmen Hudhajlovců v Hidžázu  

a dalšími například byli Sa´d, Jághút, Já´úq, Rudá a mnoho dalších. Odchylný charakter 

uctívajících měla v Medíně a Mekce bohyně Manát, která určovala lidský osud a tím  

i zbožštění záhady života a smrti. Víra ve vzkříšení a životu na onom světě ve starém 

náboženství Arabů neexistovala, proto se potom Muhammad s učením zmrtvýchvstání 

setkával s nedůvěrou a posměšky.98 Pohanští Arabové nevěřili v nesmrtelnost duše ani 

v posmrtný život.99 

Alláh byl uctíván jako jediné, nejvyšší božstvo avšak v dosti nepřesné formě  

a bez určitých představ o jeho moci a vlastnostech.100  

Pojem Il (Ilu, Iláh, Ha-Iláh apod.) se soustřeďoval původně na měsíční božstva, zatímco 

sluneční božstvo, ženského rodu, neslo název Ilát (Iláhat, Ha-Ilát, al-Ilát). Iláh bez 

určitého členu znamenalo božstvo, zatímco al-Láh (= Alláh) znamenalo toto jediné, 

určité, božstvo. V západní Arábii i Mekce byla představa jediného Boha běžná. 

Muhammad již v prvních vystoupeních hovořil o Alláhovi, předpokládat tedy jeho 

znalost u svých soukmenovců. Ti však jej často ztotožňovaly s Hubalem, bohem 

Kacby.101 

Staří Arabové si nevytvořili žádnou složitou mytologii. Ale přesto, že byla 

jednoduchá, byla podle nalezených zpráv hodně stabilní. Existenci bohyně Allát, která 

                                                 
95 Korán, str. 17 
96 Tamtéž, str. 18 
97 Encyklopedie islámu str. 56 
98 Korán, str. 18 
99 Early christianity, str. 3 
100 Encyklopedie islámu str. 56 
101 Korán str. 18 
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měla v Muhmmadově době přední postavení, dosvědčuje už Hérodotos v pátém století 

př. n. l.102 

V běžném životě však hrála daleko větší roli víra v džiny a démony. Podle 

představ mohli měnit různé podoby plíživých zvířat, hadů, ještěrek a podobně. 

Vyskytovali se na opuštěných místech, ve zříceninách, na poušti a na dalších místech. 

Mnozí z těchto džinů měli být zlí a mělo se proti nim chránit různými amulety  

a zaříkáváním, či obřadními úkony jako bylo házení kamínku před sebou na určitých 

místech. Rozum mohli lidem sebrat džinové, odtud pochází i arabské slovo pro blázna  

madžnún, tedy posedlý džinem. Džinové však mohli konat i dobré skutky a pomáhali 

lidem k dosažení mimořádných schopností či vědomostí. Tak se i věřilo, že básníci 

získávají svůj dar vyjadřovat se v řeči vázané díky džinům.103 

I káhinové104 byli pod vlivem džinů, kteří jim sdělovali průběh příštích událostí  

a i jiná tajemství nedostupná obyčejným smrtelníkům. Jejich odpovědi byly často 

pronášeny nejasně v rýmované próze. Ač obáváni byli často vyhledáváni pro svou moc 

léčit, předpovídat budoucnost, také pomáhali rozhodovat ve složitých sporech, kde už 

zkušenost náčelníků nestačila. V počáteční fázi své prorocké činnosti Muhammad 

převzal mnohé z výrazových prostředků káhinů včetně rýmované prózy (sadže, ef).105  

V súrách začínajících přísahami při jakýchsi ženských bytostech je tato forma 

možno nejlépe poznat. Za bezvýznamnými přísahami následuje nějaké tvrzení, které 

tam v logickém vztahu není vůbec anebo velmi vzdáleně. Přísaha se zřejmě zdála být 

účelným prostředkem pro upoutání pozornosti posluchačů pro následující výrok.106  

 
Při slunci a jeho jasu,  
při měsíci, když je následuje,  
při dni, když je odhaluje,  
při noci, když je zahaluje,  
při nebi a při tom, kdo je vystavěl,  
při zemi a při tom, kdo ji rozprostřel,  
při duši a při tom, kdo dal jí vyrovnanost 
a vdechl jí hříšnosti i bohabojnost! 
Kdo ji očistí, ten jistě vydělá,  
a kdo ji zanedbá, ten jistě prodělá. (91:1-10) 
 
                                                 
102 Cook  Michael, Muhammad, Praha: Odeon, 1994,  str. 16 
103 Korán str. 18-19 
104 Káhin je pravec, předislámský věštec a hlasatel. 
105 Korán, str. 19 
106 Tamtéž str. 61 
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V této ukázce je dobře patrno, jak při čtyřech kontrastních párech následně vede 

k zjištění kontrastu mezi člověkem, jež o svou duši pečuje a člověkem, jež o svou duši 

nedbá. Tento prostředek se vyskytuje jen v prvním mekkánském období, poté od něj 

Muhammad již upouští.  

Určitou úpravou těchto „přísahových“ vět je užití časových vět uvozovací 

spojkou „až“ či „v den, kdy“. Tyto části jsou převážně vyhrazeny pro eschatologická 

líčení a připravují posluchaček k další dávce napomenutí, které budou následovat. Tyto 

části patří v Koránu k nejpůsobivějším a nejpoetičtějším. Rýmují se i v následujícím 

varování. Klasickým příkladem je začátek 81 súry:  

 
Až slunce bude svinuto, až hvězdy pohanou,  
až hory se z místa pohnou, až březí velbloudice bude zanedbána 
a divoká zvířata shromážděna, až moře se povaří 
a duše až se spáří, až zaživa pohřbená bude tázána,  
pro jakou vinu byla utracena, až svitky budou rozvinuty  
a nebe bude staženo a peklo rozpáleno 
a zahrada rajská přiblížena, tehdy duše každá, co vykonala, pozná!(81:1-14) 
 

Na konci takových veršů se dozvídáme, kdy člověk zjistí, jak si na světě počínal. 

Dalším používaným prostředkem, především v mekkánském období, byla forma dialogu 

vyskytující jak u rozhovoru blažených a hříšníků o svém osudu tak i v příbězích  

o starých prorocích, kde je napětí stupňováno dialogem mezi Mojžíšem a Faraónem, 

Mojžíšem a Bohem, Faraónem a kouzelníky a podobně.107 

 

2.3.  Rozložení na Mekkánské a Medínské súry 

Podle zmínek o historických událostech a stylistických kritérií súry můžeme 

rozdělit na dvě skupiny. Jednak ty, jež pocházejí z doby, kdy Muhammad pobýval 

v Mekce, tedy před takzvanou hidžrou a medínské súry. Uvnitř mekkánských súr 

badatelé jako Weil či Nöldeke či mnoho dalších rozpoznávají další tři období. Měřítkem 

při třízení do period bývá především analýza stylu a také měnící se důraz na určité 

doktríny. 

Súry z mekského období jsou krátké a jsou zařazeny na konec koránu. Zabývají 

se posledním soudem, zmiňují se o problematice polyteizmu u Arabů, vyrovnávají se 

                                                 
107 Korán, str. 61 -62 
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s Muhammadovými odpůrci a vyzdvihují Alláhovu jedinečnost.108 Vymezují zde také  

a zdůvodňují víru v Alláha jako jediného absolutního, transcendentního, nepoznatelného 

Boha.109 

Na rozdíl od nich se súry vzniklé v medínské době zaměřují především na právní 

otázky a témata z Bible. 110 Ale také  snaha aplikovat věroučné zásady na životní cestu 

muslima na již konkrétní životní situace a na vztah k neislámským náboženstvím.111 

 
 

                                                 
108 Tamtéž, str. 79 
109 Crofter Waren, Velká kniha islámu, Čechtice: BVD s.r.o., 2006, str. 73 
110 Korán, str. 79 
111 Velká kniha islámu, str. 73 
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3. Korán, analýza a interpretace koránských pasáží 
 

Korán (arab. al-Qur´án nebo Qur´án) nebo také Svatý Korán, jak muslimové 

svou Knihu nazývají, byl Prorokem Muhammadem přednášen po dobu zhruba dvaceti 

let.112 

Zakladatel jedné z právních škol islámu Abú Hanífa (zemřel 767) shrnul muslimské 

učení takto: „Korán je řeč boží, sepsaná v exemplářích, zachovaná v paměti, 

přednášená jazyky, zjevená Prorokovi. Naše vyslovování, psaní, přednášení Koránu je 

stvořené, zatímco Korán sám o sobě je nestvořen.“113 

Korán jako kniha je rozložen do 114 kapitol neboli súr. Súry jsou různě dlouhé, od 

velmi krátkých až po nejdelší, které mají 286 veršů (súra Kráva). Starší súry mají 

většinou krátké verše, ale v pozdějších súrách není výjimkou, že jeden verš má deset až 

patnáct řádek arabského textu. Každá súra dále obsahuje menší či větší počet veršů 

nazvaných ája (pl. ájat), které můžeme přeložit také jako zázrak, zjevení, znamení, ale 

pro běžné užívání se užívá spíše pojmu „verš“.114 

Jazyk Koránu byl podle starých arabských filologů identický s básnickou 

„koiné“. Marcel Cohen a Brockelmann se domnívali, že koránský jazyk je 

kompromisem mezi starou poezií a kurajšovským dialektem v Mekce. Korán však také 

obsahuje okolo 270 slov, které si mohl Muhammad vypůjčit z křesťanských jazyků, 

hlavně ze syrštiny a několik z ge´ez, staré etiopštiny, asi 25 je propůjčeno z hebrejštiny 

či židovsko-aramejského jazyka a další z řečtiny, perštiny nebo neznámého původu.115 

Kdykoliv zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo 

podobný. Což nevíš, že Bůh je všech věcí mocen? (2:100) 

Tak Prorok utěšoval věřící, když opomněl na nějaký dřívější verš. Později 

rozvinul chápání o nebeském Písmu (umm al-kitáb), krátce poté si určil jako 

zapisovatele tradice Ubajje ibn Kacba a Zajda ibn Thábita.116 

  

                                                 
112 Korán, str.  46 
113 Tamtéž, str. 46 
114 Tamtéž, str. 47 
115 Tamtéž, str. 55 - 57 
116 Tamtéž, str. 57 
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Staří Arabové používali místo dnes známého papíru velbloudí a ovčí kosti, 

zvláště lopatkové, hladké kameny, palmové listy a dřeň, kůže hliněné střepy  

a podobně.117 Zprvu však muslimové znali Korán nebo jisté části zpaměti a Korán jako 

takový nebyl zprvu určen ke sepsání, ale k ústní tradici. K sestavení Koránu dal podle 

tradice první podnět ´Umar, pozdější druhý chalífa v roce 633.118 Nakonec třetí chalífa 

´Uthmán (644-656) dal sestavit zvláštní komisy, která měla za úkol shromáždění celého 

Koránu a jeho následné uspořádání. Tak vznikl autorizovaný text zvaný též jako 

´uthmánský text či Vulgáta. V 10. století se stalo závazným pravidlem čtení Koránu 

sedmi možnými způsoby (qrá´at), která se všechna opírají o původní ´uthmánskou 

redakci.119 

 

3.1.   Nakolik vychází z praxe předislámských náboženství 

V Mezopotámii žili asi od roku 3 000 př. n. l. Sumerové, spojovaní s nejstarší 

doloženou písemnou kulturou. Sumerové se smísili s tamní kulturou – Semity a založili 

kolem města Akkadu říši. Po rozpadu Akkadu na tomto území vznikl Uru, významný 

městský stát.  

Náboženské představy Sumerů ovlivnily nejen kulturu babylonské říše, ale také celého 

starověkého Východu a posléze judaismu a křesťanství. Sumerské představy představují 

jedny z nejstarších názorů na svět bohů a na kosmologii, vznik světa, pojetí podsvětí  

a podobně. Náboženství bylo polyteistické a v pojetí člověka zde hrála důležitou roli 

osudová předurčenost.120 

Dalším významným náboženstvím byl Mazdaismus, který vznikl ve východním 

Íránu (dříve Persie) před koncem pátého století př. n. l. Mazdaismus chápal svět 

dualisticky jako trvalé střetávání dobra a zla. Dobro reprezentoval bůh Ahura Mazda  

a zlo bůh Angra Mainju. V tomto boji si člověk musel před rozhodujícím střetnutím 

najít místo na straně dobra, aby se při vítězství sil pravdy mohla jeho duše dostat do 

čtvrtého nejvyššího nebe, kde je sídlo Ahura Mazdy a nachází se v něm „světlo nemající 

počátek“.121 

Ve 

                                                 
117 Tamtéž, str. 66 - 67 
118 Tamtéž, str. 70 
119 Tamtéž, str. 73 
120 Velká kniha islámu, str. 22 - 23 
121 Tamtéž, str. 23 
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V Koránu se vyskytuje několikrát pojem hanífové, přesný význam kdo byli,  

či jak velká skupina to byla, není dodnes přesně znám. V Koránu se o nich mluví jako  

o přívržencích původního Abrahamova monoteismu a mnohdy je identické s pojmem 

„muslim“. Na základě koránských pasáží např. 

  
Říkají: „Buďte židy, nebo křesťany, a tehdy budete správnou cestou vedeni!“ Odpověz 
„nikoliv! Následujte náboženství Abrahama, jenž hanífem byl a mezi modloslužebníky 
nepatřil!. (2:129) 
Abraham nebyl ani židem, ani křesťanem, avšak byl hanífem odevzdaným do vůle Boží; 
a nepatří mezi modloslužebníky. (3:60) 
A přitom jim bylo pouze poručeno, aby uctívali Boha, zasvěcujíce mu upřímně svou víru 
jako hanífové, aby dodržovali modlitbu a dávali almužnu – a toto je náboženství 
neměnné. (98:4) 
 
Ale i z jiných zpráv se dá usoudit, že v předislámské době to byla skupina lidí, hlásící se 

k jinému monotheistickému náboženství než je křesťanství anebo judaismus. 

Podrobnějším zkoumáním pramenů došli badatelé k názoru, že jde ve skutečnosti  

o několik málo jedinců, kteří se v pozdějších dobách přiklonili k nějaké monoteistické 

víře, nejčastěji ke křesťanství. Na druhé straně je nesporně jasné, že se Muhammad 

setkal s některými heterodoxními sektami židovsko-křesťanskými, jejichž učení se 

značně lišilo od oficiálních církví. Odtud lze pak vysvětlit zvláštní představy Koránu  

o Ježíši a křesťanství.122 

 

3.2.  Nakolik vychází z praxe Judaismu, Křesťanství, Zoroastrismu 

Staří Arabové věděli, že křesťanství a židovství, které praktikovali obyvatelé 

byzantské a perské říše, jsou daleko propracovanější než jejich pohanské tradice. 

Někteří dospěli dokonce k názoru, že jejich nejvyšší Bůh pantheonu al-Láh je tím 

božstvem, jež uctívají křesťané i židé, Arabům však neposlal proroka ani Písmo v jejich 

mateřštině. 123 

Pokud pronikneme blížeji do představ židů, křesťanů i muslimů zjistíme, že 

jejich představy o Bohu jsou si nápadně podobné.  I když židům a křesťanům připadá 

učení o Trojici a Vtělení téměř jako rouhání, dokázali si vypracovat vlastní verze těchto 

kontroverzních teologií. 124 

                                                 
122 Korán, str. 21 
123 Islám, str. 39 
124 Dějiny Boha, str. 162 
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Příbuznost koránského učení s židovským a křesťanským je nesporná; 

Muhammad sám vědomě v určitých obdobích svého vývoje navazoval na biblický 

materiál a opíral se o základní články předchozích monoteistických systémů.125 

Muhammad se považoval za pokračovatele a dovršitele činnosti starozákonních proroků 

a Ježíše, ale také zdůrazňoval důležitost přinesení Arabům podobné knihy zjevení, 

kterou již měli židé a křesťané. 126  

Lidé byli národem jediným a poslal Bůh proroky jako hlasatele zvěsti radostné i jako 
varovatele a seslal s nimi Písmo s pravdou, aby rozsoudil mezi lidmi to, v čem se 
rozcházeli. A byli ve sporu jedině ti, jimž bylo Písmo darováno poté, co přišla k nim 
znamení jasná, a to ze vzájemné závisti. A nyní Bůh přivedl z dovolení Svého ty, kdož 
uvěřili, k pravdě, o níž se dříve rozcházeli v názorech. A Bůh vede, koho chce, ke stezce 
přímé.( 2:213) 
Rci: „Uvěřili jsme v Boha i v to, co seslal nám a co seslal Abrahamovi, Ismaelovi, 
Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi a Ježíšovi a prorokům od 
Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle Jeho jsme odevzdáni.“ (3:84) 
A Muhammad není otcem žádného muže z vás, ale je poslem Božím a pečetí proroků.  
A Bůh je vševědoucí o věci každé. (33:40) 
 

Muhammad nebyl před začátkem prorocké činnosti v těsném kontaktu 

s představiteli židovství či křesťanství, proto súry a verše z rané doby obsahují jen velmi 

málo biblických prvků. Postupně jak si vyjasňoval a upřesňoval své ideje a dostalo se 

mu zřejmě i nějakých zprvu omezených informací o těchto náboženstvích. Zřejmě jej 

upoutaly příběhy starozákonních proroků, v nichž spatřoval podobu se svou vlastní 

zkušeností a které sloužily jako varování odpůrcům a povzbuzení stoupencům. Vlastní 

náboženské učení a etika starých proroků zůstávala v pozadí. Křesťanští orientalisté  

ve 20. století dospěli k názoru, že Korán je závislejší více na křesťanství než na 

židovství. Ačkoliv na počátku Muhammad zprvu považoval své učení za pokračování 

učení předcházejících monoteistických systémů, tak později rozvinul řadu rysů, které 

z islámu učinily zcela samostatné náboženství. Popření křesťanské Trojice a božství 

Ježíšova bylo přirozeným důsledkem ideového učení o jedinosti boží. Přísný 

monoteismus nepřipouští, že by nějaká osoba mohla být v něčem rovna jedinému 

Bohu.127 

 Po několik staletí byl Judaismus znám v celé Arábii. Již od řeckořímské doby 

existovaly židovské osady podél obchodní cesty, která vedla ze severní do jižní Arábie.         

                                                 
125 Korán, str. 83 
126 Tamtéž, str. 83-85 
127 Tamtéž, str. 83-85 
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 V době perské nadvlády v 5. a 6. století byly na jihu velké židovské kolonie, 

které si zde postupně získaly vedoucí politické postavení a strhly na sebe i vládu. Také 

v hidžázských oázách žily početné židovské skupiny. Dodnes vyvstává otázka, nakolik 

se jednalo o skutečné židy, kteří postupem času emigrovali do severní Arábie, či 

arabské kmeny, které podlehly judaismu. Některé oázy, jako například Tajmá´, Fadak, 

Wádí al-Qurá´ a Chajbar byly většinou židovské a rovněž v Jathribu tvořili židé asi 

polovinu všeho obyvatelstva. Zabývali se především zemědělstvím a řemeslnou 

výrobou – zejména vynikaly ve zlatotepectví, výrobě zbraní a brnění. Tyto obory je 

činily ekonomicky nezávislými a dovolovaly jim zaujmout vysoké postavení 

v hospodářském životě západní Arábie a podmanit si mnohé beduínské kmeny  

a usedlíky.128 

 Mezi Araby daleko více než Judaismus zapustilo kořeny křesťanství. 

V Nadžránu v jižní Arábii bylo významné středisko, na severu se hlásila ke křesťanství 

většina kmenů v syrsko-palestinském zázemí. Této víře podlehla i arabská dynastie 

Lachmovců v Híře, jež podléhala sásánovské dynastii v Persii, kde oficiálním 

náboženstvím byl zoroastrismus. Většina křesťanů se hlásila ke monofysitské víře, která 

byla rozšířena v Sýrii, v Egyptě a v Etiopii, a stavěla se odmítavě k oficiální byzantské 

ortodoxní církvi.129 

Většina Muhammadových současníků z Mekky se setkala s křesťanstvím ze svých 

obchodních cest do Sýrie či do jižní Arábie.130 

Zarathustra je považován za zakladatele a proroka náboženské monoteistické, naučné  

a dualistické víry pojmenované po něm. 131 Představuje rozvinutější fázi mazdaismu, 

ovlivněnou indoárijskými, babylonskými i helénistickými kulty.132 

Nepopíratelná transcendentnost Boha se jako idea objevila nejprve u Zarathustry, 

dozrála v judaismu a odtud ji následně převzali křesťané a muslimové.133 Není známo 

kdy Zarathuštra žil a jaké bylo jeho opravdové učení. Svaté písmo – Avesta – je dílem 

mnoha autorů. Zaratrhuštra se snažil o rekonstrukci soudobého náboženství na vyšší 

                                                 
128 Korán, str. 20 
129 Tamtéž, str. 20 
130 Tamtéž, str. 20 
131 Encyklopedie of religion . Ed. Lindsaa Jones. Str. 9988 
132 Velká kniha islámu, str. 23 
133 Krejčí Jaroslav, Civilizace Asie a Blízkého východu, Praha: Karolinum, 1993, str. 101 
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duchovní a mravní stupeň. Člověk má svobodnou vůli a je tedy schopen rozpoznávat 

mezi dobrem a zlem. A tím pádem, je i odpovědný za správnou či špatnou volbu.134 

Zarathuštrovo zjevení obsahovalo i vize o ráji a pekle, posledním soudu s tělesným 

vzkříšením mrtvých. Projevuje tak celou řadu styčných bodů s mladšími 

monoteistickými náboženstvími, s křesťanstvím dokonce představou vykupitele 

narozeného z panny.135 

Po arabském dobytí Íránu a střední Asie v sedmém století našeho letopočtu, 

Zoroastrismus postupně ztratil přívržence díky konverzi k islámu.136 Nebyla to však 

úplná konverze, u které by člověk změnil uvažování a smýšlení, avšak taková, která lidi 

donutila díky finančním postihům137 – neboli daním navíc. Arabové platili náboženskou 

daň zvanou zakát138(ةjkز), zatímco veškeré ostatní příjmy státní pokladny pocházely 

z platů jinověrců.139 Proto mnozí raději přestoupili k této víře.  

 

3.3.   Etické požadavky - Korán 

 Náboženství vznikalo v Mekce, kde společenské poměry směřovaly k oslabení 

etických principů, kterými se řídila dřívější společnost. Muhammad proto vystupuje 

s etikou morální, etikou solidárnosti budované na společné víře, s etikou, která nastolí 

větší harmonii v lidských vztazích a zjemní hrubé mravy, které usazením vznikly. Již 

v nejstarších súrách se objevují statě o podporování chudých.  

Zbožnost nespočívá v tom, že obracíte tváře své směrem k východu či západu, nýbrž 
zbožný je ten, kdo uvěřil v Boha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky a rozdává z 
majetku svého bez ohledu na lásku k Němu příbuzným, sirotkům, nuzným, po cestě 
(Boží) jdoucímu, žebrákům a na otroků vykoupení, a ten, kdo modlitbu dodržuje  
a almužnu udílí. A zbožní jsou ti, kdož úmluvy své dodržují, když je jednou uzavřeli  
a v protivenství, v neštěstí a v dobách násilí jsou trpěliví - to jsou ti, kdož víru pravou 
mají, a to jsou bohabojní.(2:177) 
Almužny jsou pouze pro chudé a nuzné, pro ty, kdož je vybírají, pro ty, jichž srdce se 
sjednotila, pro otroky a zadlužené, pro boj na cestě Boží a pro toho, kdož po ní kráčí 
podle ustanovení Božího, a Bůh je vševědoucí, moudrý.(9:60) 

                                                 
134 Tamtéž, str. 78 - 79 
135 Velká kniha islámu, str. 24 
136 Encyklopedie of religion, str. 9988 
137 Krejčí, Civilizace Asie a Blízkého východu, str. 97 
138 Dobročinná almužna, třetí povinnost muslima zaplatit 2,5% svého výdělku někomu, kdo to potřebuje. 
Slovo samotné znamená provést očistu, růst, upřednostnit (něco před něčím), být štědrý ku prospěchu 
někoho, nebo něčeho.  
139 Tauer Felix, Svět islámu: dějiny a kultura, Praha: Vyšehrad, 2006,  str. 75 
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Naopak je špatné shromažďovat majetek, či dávat špatných měr a vah140 a necudnost141. 

V druhém období rozvíjí své etické učení ve větší míře. Nejpodrobněji je popsána 

v Noční cestě.142 

 Datace súry Al-Isrá, Banú Iserá´íla (Dítka Izraele) neboli Noční cesty je nejistá. 

Tradice ji pokládá za mekkánskou s řadou medínských dodatků. Badatelé se shodují, že 

může pocházet z konce 2. mekkánského období. Například Blachére ji zařazuje však až 

o období déle, tedy do třetího období. Jisté je však to, že pochází z již pozdější epochy 

Muhammadova působení v Mekce.143 

Verše 24 – 41 súry Noční cesta jsou nazývány „dvanácti přikázáními islámu“ a tvoří 

nejvýstižnější souhrn povinností muslima.144  

Nachází se tu jistá paralela se starozákonními přikázáními. Například v Exodus 20, 12 

je: Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj 

Bůh. To lze přirovnat k súře Noční cesty: 

Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali a abyste rodičům dobré 
prokazovali. A jestliže jeden či oba z nich u tebe zestárnou, neříkej jim „Fuj!“  
a neodbývej je stroze, nýbrž mluv s nimi slovem laskavým! Skloň k nim oběma 
z milosrdenství křídla pokory a řekni: „Pane můj, smiluj se nad nimi oběma, tak jako 
oni mě vychovali, když jsem byl malý!“(17:24-25)  
 

A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta. (17:34) 

Zákaz cizoložství se objevil i v Bibli: Nesesmilníš. (Exodus 20, 14) 

           Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, vždyť My jim i vám obživu 
uštědříme. A jejich zabíjení je hříchem velkým.(17:33) A nezabíjejte osoby, jež Bůh 
zakázal zabíjet, leda podle práva. A byl-li někdo zabit nespravedlivě, dali jsme jeho 
nejbližšímu pravomoc jej pomstít, nechť však při zabití nepřehání, vždyť zajisté mu bude 
pomoženo. (17:35)  
V koránském podání biblického „Nezabiješ“ z Exodu 20, 13 se především Muhammad 

vytyčoval  nezabíjení novorozených dívek, které mohli rodině přinést chudobu. Ale také 

mírnil i krevní mstu, jež dovolovala příbuznému pomstít zločin, který byl spáchaný na 

jeho užší či širší rodině. Protože tento zákon mnohdy mohl směřovat k vyvraždění celé 

rodiny či kmene.  

Stejně jako cizoložství, krádež, zabití a tak dalším společným přikázáním je 

„nekrást nebo neokrádat“.  
                                                 
140 Viz korán (83:1-3) 
141 Viz korán (70: 29-31) 
142 Korán str. 102 - 103 
143 Tamtéž, str. 687 
144 Tamtéž, str. 688 
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A nepřibližujte se k majetku sirotka, leda způsobem co nejlepším, pokud nedosáhne 
dospělosti. Dodržujte věrně závazky své, neboť žádáno bude zúčtování  
o závazku!(17:36) Nepokradeš. (Exodus 20, 15) K čestnému obchodování sloužila 37 
ája - A buďte spravedliví v míře, když odměřujete, a važte váhami přímými – to pro vás 
je lepší i nejlepší co do výsledku.(17:37) 

A toto je část toho, co vnukl ti Pán tvůj z moudrosti své. A nedávej vedle Boha 
božstvo jiné, bys nebyl do pekla uvržen, potupen a zatracen!(17:41)  

 
Islám, křesťanství i judaismus jsou monoteistické víry. Proto každé má ve svém 

„Desateru“ přikázání o jednom Bohu, kterého věřící musí ctít, naslouchat mu a být 

věrný. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.(Exodus 20, 3) 

Některá přikázání z „desatera“ muslimského se od křesťanského liší zvláště 

kvůli poměrům a zvykům, které na arabském poloostrově panovaly.  

Pán váš nejlépe ví, co v duších vašich je a jste-li zbožní,(17:26)On věru ke kajícníkům je 
odpouštějící.(17:27)A dávej příbuznému po právu, a také chuďasovi a po cestě Boží 
jdoucímu, však nerozhazuj rozhazováním, (17:28) vždyť marnotratní jsou bratři 
satanovi a satan byl vůči Pánu svému nevděčný.(17:29) 
Jestliže se od nich odvrátíš čekaje na milosrdenství Pána svého, ve které doufáš, potěš 
je alespoň slovem útěšným! (17:30) 
A neměj ruku svou přivázanou ke krku svému ani ji nerozevírej příliš široce, abys nebyl 
pomlouván a neupadl v nouzi.(17:31) 
Pán tvůj otevřenou rukou uštědřuje obživu anebo ji odměřuje, komu chce, neboť On 
dobře je zpraven o služebnících Svých a jasně je zří.(17:32) 
A nenásleduj to, o čem vědění nemáš, vždyť sluch, zrak i srdce budou všechny žádány, 
aby počet vydaly. (17:38) 
A nevykračuj si po zemi troufale, vždyť zemi nemůžeš rozpoltit a nedosáhneš výškou 
svou hor vrcholku.(17:39) 
To všechno je špatností u Pána tvého a je mu to odporné.(17:40) 
 

Je samozřejmé, že během času ještě k těmto přikázání přibyli ještě další jako 

čestnost, upřímnost ve slovech i činech, odsuzování pokrytectví145 a lakoty. Například 

v súře ženy mluví o lakotě manželů: 

Jestliže se žena obává od manžela svého hrubosti či lhostejnosti, není pro ně oba 
hříchem, dospějí-li mezi sebou ke vzájemné dohodě, neboť dohoda je to nejlepší.  
A v duších je stále přítomna lakota; budete-li však konat dobré a budete-li bohabojní - 
vždyť Bůh věru dobře je zpraven o všem, co činíte.(4:128) 
 
Také Korán doporučuje vyhýbat se špatné společnosti, mlčet o nedostatcích druhých na 

veřejnosti, být zdvořilý a ohleduplný, nevstupovat do cizího domu bez svolení  

                                                 
145 A pokrytci budou vskutku v nejnižším stupni ohně pekelného a nenajdeš pro ně pomocníka (4:145) 
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a podobně. Korán nepředepisuje žádné tresty na tomto světě za porušení morálního 

kodexu. Sám Bůh si rozhodne, jak s těmito hříšníky naloží při posledním soudu.146 

Muhammad neodstranil krevní mstu za zabití (qisás), ale snažil se ji omezit tím, 

že doporučoval přijímat výkupné (dija) a současně stanovil, že krevní msta (tha’r, 

kisás) se může uplatnit jen na skutečném pachateli nikoliv na jakémkoliv členu kmene 

či rodiny, jak to bylo stanoveno dříve147. Vnesl také nový trest za krádež – zloděj byl 

potrestán useknutím ruky.148 Před tím i za malou loupež mohlo dojít k velkým 

mezikmenovým bojům. Výkupným Muhammad zabránil zbytečnému prolévání krve 

tím, že se trest vykonává pouze na pachateli. Například u krádeže useknutí jedné 

končetiny a po dalších krádežích dalších částí těla.  

Zloději a zlodějce utněte ruce jejich v odplatu za to, co provedli, a jako varovný příklad 

od Boha! A Bůh je mocný a moudrý! (5:42) 

Dalším činem, který Korán trestá je cizoložství (ziná´) pokládané za jeden 

z největších hříchů. V ájách 1 – 33 súry Světla jsou ustanovení o cizoložství. Obvinění 

mají být zbičováni sto ranami a nikdo z nich si již potom nesmí vzít věřícího či 

ctnostného. Chalífa ´Umar, podle tradice, se domníval, že Korán stanovil trest 

ukamenováním obou. Přestože se o tomto v Koránu nedočteme, některé právní školy 

islámu na tomto druhu trestu trvaly. K usvědčení bylo vyžadováno čtyř svědků, což 

ztěžovalo usvědčení a zároveň sloužilo i k ochraně před křivým nařčením.149 

 Prakticky všechna náboženství mají nějaké vize eschatologie, reinkarnace apod. 

Je to způsob, jak dodržovat a hlavně udržovat lidskou společnost v dodržování 

zásadních etických pravidel, sociálního chování, interpersonálních vztahů apod. To je 

pro fungování lidské společnosti nezbytné. Jistě by však neměla takovou závaznost, 

kdyby se neopírala o kategorie hříchu a trestu za něj.150 

                                                 
146 Korán str. 103 
147 Srovnání 2:173-179; 16:127; 17:39; 4:94.  
148 Korán, str. 103 - 104 
149 Tamtéž, str. 102 - 104 
150 Velká kniha islámu, str. 88 
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4. Reflexe eschatologie v islámské tradici, sunně 
 

Eschatologie je nauka shrnující doktríny „posledních časů“ tedy časový úsek 

mezi stvořením a posledním soudem a také konečné čili posmrtné stavy duše, které 

nastávají individuálně po smrti a umožňuje je zmrtvýchvstání.151 

Muhammadovi se stala eschatologie podporou pro jeho etické prvky učení. 

Dozvídáme se o nich v Koránu nebo sunně.  

Slovo sunna má původně dva významy. Znamená v arabštině všeobecně 

zvyklost, obyčej, tradici. Už za Muhammadova života se ovšem běžně užívalo pro 

označení souboru norem přijímaných na základě jeho jednání. Sám Muhammad 

k následování svých zvyků muslimy často vzýval.152 Druhý význam nacházíme v době 

před Muhammadovým příchodem, kdy označovalo také princip, že hodnost náčelnictví 

v obci muslimské je volenou hodností, což se ovšem uplatňovalo pouze do roku 661. 

Poté byla již uplatňována tradice předků.153  

Sunna se skládá z Muhammadových činů (ficl لop), výroků (qawl qrs)  

a nevysloveného schválení (taqrír - tutsv). Protikladem k sunně je bidca neboli 

novotářství.154 

 Al-‘Irbádovi ibn Sárijovi je připisováno vyprávění, kdy vzpomíná, jak 

k zachovávání své sunny volal Muhammad muslimy při Kázání na rozloučenou: 

Posel boží, kéž mu Alláh požehná a dá mu mír, k nám pronesl plamenné kázání, jež 
povzneslo srdce a zalilo oči slzami. I pravili jsme: Posle boží, toto je jako kázání na 
rozloučenou. Dej nám tedy odkaz. On pravil: Odkazuji vám, abyste byli bohabojní  
a poslušní a pokorní, i kdyby nad vámi byl ustaven otrok. 
Ten z vás, kdo bude žít, spatří věru množství různic. Musíte proto zachovávat mé 
zvyklosti i zvyklosti mých spravedlivých nástupců vedených správnou cestou. Držte se 
jejich provádění pevně. A vy, kdo děláte věci nově! Každá novota je věru zblouděním!155 
 

Pro správné pochopení a porozumění sunny je tedy vždy nutné, se nejprve 

zabývat podrobným Muhammadovým životopisem, neboť sunna z něj vychází a je 

vlastně jeho postupnou transformací v zákonnou normu.156 Sunna se nejprve tradovala 

                                                 
151 Pavlincová Helena a kol., Slovník Judaismus, Křesťanství, Islám, Mladá fronta Praha 1994, str. 369  
152 Pelikán Petr, Sunna: Pramen Islámského Práva, Praha: Vodnář, 1997, Str. 69 
153 Encyklopedie islámu, str. 272 
154 Tamtéž, str. 272 
155 Tamtéž, str. 83-84 
156 Tamtéž, str. 5 
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ústně, později byla zaznamenávaná písemně ve formě hadíthů (jč. wuxy) u sunnitů  

a ve formě chabarů (jč. tz{) u šícitů.157 

Každé jednotlivé svědectví se nazývá hadíth, neboli vyprávění.158  

 Korán je stavěn jako slovo boží poněkud výše. Sunna Korán může vysvětlovat 

(sunna tafsíríja), doplňovat (sunna takmílíja), případně potvrzovat (sunna taqríja), 

nikdy se však s ním nesmí dostat do rozporu.159 

Muhammad je muslimy považovaný za člověka, „jehož úkolem je především 

připomínat lidem božskou všemohoucnost a jejich závislost na jeho vůli“.160 

Jako jeden z důkazů o Božském původu zjevení pak vysvětlují islámští učenci jeho 

přídomek ‚ummí’ jako „negramotný“, podle současných islamistů je však původně 

význam slova: „neznalý svatého Písma“.161 Korán přímo uvádí:  

Rci:“Lidé, já věru jsem poslem Božím k vám všem vyslaným od toho, jemuž náleží 
království na nebesích i na zemi. Není božstva kromě Něho a On je ten, jenž život i smrt 
dává. Věřte tedy v Boha a posla Jeho, proroka neučeného, jenž věří v Boha a Jeho 
slova, a následujte jej – snad se octnete na cestě správné!“(7:158) 
A v této skutečnosti vidí muslimští teologové průkazné potvrzení původu Koránu.162  

 

4.1.   Duše a nadpřirozené bytosti 

Muhammad později zakomponoval do svých výroků i některé gnostické 

kategorie. V některých publikacích o islámu se uvádí zcela obecně, že Muhammad 

značnou část křesťanských vlivů přejímal prostřednictvím heterodoxních učení 

monofyzitů, nestoriánů nebo přímo gnostiků či manichejců.163 

Příkladem jedné gnostických kategorií může být dokétismus164:165 Ježíš byl podle 

koránu ukřižován pouze zdánlivě, ve skutečnosti jej Bůh pozdvihl k sobě.  

… a za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího!“ 
Však nikoliv oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, kdož 
                                                 
157 Encyklopedie islámu, str. 272 
158 Zahrady spravedlivých: sbírka výroků proroka Muhammada, Praha: AMS, 2008,  str. 25 
159 Sunna str. 86-87 
160 Korán, str. 93. 
161 Sunna, str. 8  
162 Duchovní cesty islámu, str. 13 
163 Tamtéž, str. 11 
164 Z řec. slova dokein, „zdát se“. Jde spíše o teologický směr prvních staletí křesťanství než o skutečný 
monofyzitský blud, podle něhož měl Ježíš Kristus údajně jenom zdánlivé tělo, protože nikdy nepřestal být 
zcela a pouze Bohem. Tato teorie znehodnocovala Kristovo člověčenství, utrpení a smrt a považovala je 
za vnější zdání. Hlavními zastánci, jehož první známky lze zjistit již v NZ byli Šimon Mág, Basilides, 
gnostici, zvláště valentiniáni, manichejci atd. 
165 Pokorný Petr, Píseň o perle, Praha: Vyšehrad, 1986, str. 247 
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jsou o něm rozdílného mínění, jsou vskutku na pochybách o něm. A nemají o něm 
vědomosti žádné a sledují jen dohady; a nezabili jej určitě. (4:156) 
 

4.1.1. Rúh a nafs 

V islámských náboženských úvahách se příležitostně setkávají a jindy opět 

pečlivě rozlišují pojmy duch (rúh) a duše (nafs). Oba pojmy jsou semitského původu 

spjaté se základním vnímáním lidského projevu života – dechu.166  

Rúh je chápán v úzké souvislosti s dárcem života a případně prorocké moudrosti 

–  Bohem. Arabský termín související s představou větru (arabsky ríh), jehož vanutí 

nechává vzpomenout na Boží stvořitelský životodárný dech, kterým byl oživen z hlíny 

či z prachu stvořený Adam. V súře 15:29 Bůh říká: „… vdechnu mu něco z ducha svého 

(nafachtu fíhi min rúhí),“ je tedy z kontextu jasné, že to je právě tento božský prvek 

v člověku, který opodstatňuje následující příkaz andělům, aby před ním, stvořencem, 

padli v úctě na zem (též 38:72). Za vdechnutí života pak Bůh žádá od lidí vděčnost 

(32:9).  Celkem se pojem rúh objevuje v koránu jedenadvacetkrát a z toho ve čtyřech 

pasážích je spojen s Božím příkazem – amr (17:85, 16:2, 40:15, 42:52). Je zřejmé, že 

pojem rúh se tu významově posouvá od prostého lidského bytí k lidskému poslání. Ve 

verši 40:15: „On posílá ducha zjevení svého (julqí arrúha min amrihi) tomu, komu chce 

ze služebníků svých,“ je duch zřejmě důležitou výbavou šiřitele Boží pravdy.167  

 Termín nafs je spjatý s dechem a ukazuje jej nejzřetelněji sloveso tanaffasa 

„dýchat“. V Koránu se tento termín objevuje více než 250krát a to jak v singuláru, tak  

i v množném čísle (anfus, nufús). V súfijském prostředí i mimo něj stavěli nafs jako 

„poživačnou duši“ do protikladu k srdci tíhnoucímu k lásce, čistotě a mravnímu 

poznání. Nafs však lze užít i k popisu mnohem šířeji chápaných špatných sklonů 

člověka. Sem například patří lakota, sobectví a závist.  

V mekkánské súře Slunce se objevuje zaříkání: „při duši a při tom, kdo dal jí 

vyrovnanost a vdechl jí hříšnost i bohabojnost“ (91:7-8). Zde vychází na povrch, že 

člověk obdařený duší (nafs) má dispozice k dobrému i zlému. Zároveň má i svobodu 

volby. Když volí dobro, činí tak podle Božího vnuknutí, pokud však volí zlo, jde svou 

přirozeností, která směřuje spíše ke zlému.168 

                                                 
166 Kropáček Luboš, Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007, str. 213 
167 Tamtéž, str. 213 – 215  
168 Tamtéž, str. 215 - 218 
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 V postkoránské literatuře někteří autoři nafs chápou jako jemnou substanci, která 

je při narození do těla vložena a v okamžiku smrti odebrána. Bere ji mocný anděl smrti 

Azrácil, jehož roli si lidová eschatologie okořenila barvitými představami. Podle 

ortodoxní víry, která trvá po staletí, se duše opět spojí s tělem v den zmrtvýchvstání. 

Typicky islámské je ztotožňování duší s anděly, tato identifikace je však možná pouze u 

nafs, nikdy ne u rúh. 169
 

 
4.1.2. Andělé, džinové a satani 

V koránu nalezneme tři druhy nadpřirozených bytostí – anděly, džiny a satany. 

Učení o andělích a satanech je převzato z křesťanského a židovského učení, zatímco 

džinové jsou převzati ze starého arabského náboženství. 

Andělé musí být absolutně poslušní Bohu, tvoří jeho dvůr, vedou si záznamy  

o lidských činech, jsou vysílání jako prostředníci k prorokům, předvádějí lidi při 

posledním soudu a střeží peklo. V rozporu s poslušností stojí Iblís (z řec. Diabolos, 

ďábel), který se odmítl poklonit před Adamem, Božím stvořením. 170 

 
A hle, pravil Pán tvůj andělům: „Já smrtelníka stvořím z hlíny suché, vzaté z bláta 
poddajného, a až jej vyrovnám a vdechnu mu něco z ducha svého, padněte na zem, před 
ním uctívajíce jej vespolek andělé všichni, kromě Iblíse, jenž odmítl být mezi 
uctívajícími. I pravil Bůh: „Iblísi, proč nejsi mezi těmi, kdož klaní se, také ty?“ Odvětil: 
„Nebudu padat na zem před smrtelníkem, jehož jsi z hlíny suché stvořil, vzaté z bláta 
poddajného!“ (15:28-33) 
 
Tím, že se nepoklonil Adamovi, si vysloužil Iblís boží hněv.  
 
I pravil Bůh: „Odejdi odsud, neboť jsi věru prokletý! A nechť na tobě prokletí lpí až do 
dne soudného!“ Řekl Iblís: „Pane můj, poskytni mi odklad do dne, kdy budou 
vzkříšeni!“I pravil Bůh: „Budiž tedy mezi těmi, jimž je odloženo až do dne času 
stanoveného!“(15:34-38) 
 

Iblís, Satan, stejně jako ve Starém zákoně není protipólem Boha, ale někým, 

koho Bůh sice ztrestá, ale jemuž „svěřuje“ úkol prověřovat člověka. Úkol však končí 

v okamžiku eschatologie, kdy Iblísovi nastane „den času stanoveného“. 

Odpověděl: „Pane můj, za to, žes mne svedl, okrášlím jim vše, co na zemi je, a všechny 

je uvedu vloudění, kromě těch, kdož jsou služebníci Tvoji upřímní!“(15:39-40 

 
Na jednom místě v Koránu, je Iblís také počítán mezi džiny:  
                                                 
169 Tamtéž,  str. 218 - 219 
170 Korán, str. 88 
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A hle, pravili jsme andělům: „Padněte na zem před Adamem!“ A padli na zem všichni 
kromě Iblíse, jenž mezi džiny patřil a rozkazu Pána svého se zprotivil. Zdaž vezmete si 
jej a potomky jeho jako ochránce místo Mne, ačkoliv vašimi jsou nepřáteli? Jak špatná 
to bude výměna pro nespravedlivé! (18:48) 
 

Z tohoto by se dalo usoudit, že džin je padlým andělem. Avšak tomuto by 

odporovala představa, že mezi džiny jsou věřící i nevěřící. Zřejmě z obrazu židovsko-

křesťanských náboženství o andělech vyvozovali staří Arabové svou představu o ženské 

podobě andělů a považovali je za nějaký druh božstev. 171 

Korán uvádí jména tří andělů. Jedním ze tří hlavních je  Gabriel (Džibrá’il), dále 

Miká’il a Málik.172 Gabriel je Božím poslem a také tím, kdo přináší Muhammadovi 

Korán. Miká’il je pouze zmiňován v súře 2:92 a Málik je hlavním strážcem pekla. 173 

Pozdější tradice je seznámená i s dalšími, které jsou převzaty z judaismu, nebo 

křesťanství. Vedle Gabriela a Michaela patří přední místa eschatologickým andělům 

´Azrá’ilovi a Isráfílovi.174 

 Z jediné zmínky o andělu smrti následně tradice vypracovala rozsáhlé učení  

o dvou andělích Munkarovi a Nakírovi, kteří navštíví nebožtíka v hrobě a podrobí ho 

otázkám velikosti jeho víry. Andělé nemají moc za přímluvu za hříšníky u boha, což je 

důležité. Tím by se lidé modlili k andělům za přímluvu a nikoliv přímo k Bohu.  

Další postavou je Satan (Šajtán) který je někdy přiřazován k džinům. V příběhu  

o Šalamounovi (21:82175) je střídavě používáno „satan“ či „džin“. V každém případě 

satan není nic víc, než džin s velkou mocí a věděním, ale v každém případě zlý.  

V souladu s celkovým učením Muhammada je osobní odpovědnost každého člověka za 

své činy před Bohem, u něhož mu nepomůže přímluva ani andělů, ani lidí.176 Andělé 

však mohou na Boží příkaz zasáhnout na pomoc.177 

 

                                                 
171 Tamtéž, str. 88 
172 Duchovní cesty islámu, str. 86 
173 Korán str. 88 
174 Duchovní cesty islámu, str. 87 
175 A také některé satany jsme mu podrobili, aby se do moře potápěli či práce jiné proň vykonávali, a My 
jsme je při tom střežili (21:82) 
176 Korán str. 88-89 
177 Duchovní cesty islámu, str. 86 
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4.2.  kroky vedoucí k zániku světa 

Každé náboženství musí zaujmout nějaké stanovisko ke smrti. V islámské tradici 

se více než kde jinde mluvilo o smrti a o posmrtných stavech člověka. Díky 

nespravedlivým a drsným podmínkám se lidé alespoň v představách uchylovali 

k spravedlivé odplatě za pozemské křivdy a bídy.178 Koránská varování vypracovala 

později culamá’ i s jistými rozpory do rámce systematické dogmatiky.179  

 Kisáí se rozpomíná o deseti znameních, které budou předcházet konci světa.  
 
„Slunce vystoupí na západě. Přijde dadždžál a divoké pozemské zvíře180. A na zem 
sestoupí Ježíš syn Marie. A přijdou národy Gog a Magog181. Nastane trojnásobné 
zatmění. Zatemní se východ, zatemní se západ a zatemní se Arabský poloostrov.  
A z hlubin Adensého moře vyšlehne oheň. Lidi se začnou sbíhat do zástupů, které se 
budou podobat na hromadě mraků nebo prachu182.“  
 
Tři muži způsobí mnoho zlého muslimům, budou to Ashab pocházející z Iráku, dalším 

bude al-Kahtání z Jemenu a potom i al-Sufjání ze Sýrie. Tohoto muže ze Sýrie porazí 

al-mahdí Mohamed ibn Alí.183  

 Potom se objeví jednooký al-Dadždžál z osady Raškábád a bude se prohlašovat 

za proroka. Dadždžál přijde se svými hrajícími společníky na tamburíny a krásnými 

cizoložnicemi, jejichž svodům téměř nikdo neodolá, krom těch, kterým Bůh pomůže.  

Za ním budou čarodějové, kteří dokáží z ohně vykouzlit drahokamy, zlato, jídla  

a nápoje. Ale těmito jídly a pitím se nají a napojí pouze ten kdo v Dadždžála uvěří. 

V krajině Bábil se střetne s al-Chadirou, v Jeruzalému se utká s imámem, k němuž se 

později připojí i al-mahdí se svým vojskem. Nakonec k Dadždžálovi přistoupí Ježíš 

(Ísá)  

a Dadždžál se Ježíšovým pohledem rozehřeje jako vroucí olovo a jeho stoupenci se 

rozeběhnou do světa a budou se skovávat za stromy a skály.184  

                                                 
178 Al-Kisáí Abú Hasan, Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch Bratislava: Pantheon, 1980, 
str. 156 
179 Duchovní cesty islámu, str. 82 
180 O tomto zvířeti se mluví v Koránu pouze na jednom místě:  Až na ně dopadne slovo rozhodné, dáme 
vystoupit ze země zvířeti, které k nim promluví a řekne: „Lidé věru o Našich znameních nebyli 
přesvědčeni.“ (27:82) 
181 Představa národů Gog a Magog (ara. Jadžúž a Madžúdž) jsou divoké barbarské národy. V Koránu se 
tento příběh vypráví v súře 18 od verše 92., Gog a Magog jsou ještě krátce zmíněni ve 21:96. Gog a 
Magog jsou pravděpodobně biblického původu: Gn 10:2, Ez 38 a 39.   
182 Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch str. 158 
183 Tamtéž,  str. 158 - 161 
184 Tamtéž,  str. 161 - 163 
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Abú Sa’íd o tom jednou pravil. Jednou nám vyprávěl posel boží, kéž mu Alláh požehná  
a dá mu mír, dlouhé vyprávění o falešném mesiášovi. A v tom, o čem nám vyprávěl, 
řekl: 
Falešný mesiáš přijde a bude mu zakázáno vstoupit za hradby Medíny. Rozloží se proto 
na solných pláních, které jsou za Medínou. Tehdy k němu vyjde jeden muž – a ten bude 
nejlepší z lidí, nebo jeden z nejlepších lidí – a řekne: Dosvědčuji, že jsi falešný mesiáš, 
jehož příběh nám posel boží, kéž mu Alláh požehná a dá mu mír, vyprávěl. A falešný 
mesiáš řekne: Jak budete mínit, jestliže tohoto zabiju a pak ho oživím? Budete 
pochybovat o té věci? A oni řeknou: Ne. I zabije ho a pak ho oživí. On však řekne: Při 
Alláhovi, neviděl jsem tě zřetelněji než dnes. A falešný mesiáš ho bude chtít zabít, ale 
nenabyde nad ním moci.185 
 
 Národy Gog a Magog přebývající za velikou přehradou, jsou potomky Jáfisa, 

Noemova syna. Je jich nespočetné množství. Podkopávají přehradu každý den, ale přes 

noc se přehrada opět zacelí. Až ovšem tuto přehradu, své vězení, jednou podkopou  

a dostanou se na zem, vypijí všechnu vodu a sní vše živé, včetně listů stromů. Alláh na 

ně snese červíky, které je všechny sežerou a zápach z jejich mršin zaplaví déšť, který 

bude trvat čtyřicet dní.186 

 Habešan187 vypochoduje na Kacbu, aby ji zničil. Střetne se s Ísou. Ísá i jeho 

vojáci jsou poraženi a Ísá zde umírá. Habešané uchopí Kacbu, budou si jí podávat z ruky 

do ruky, až jí hodí do moře. A tím zaniká islám i poutě konané do Mekky. Když se toto 

stane, slunce vyjde na západě.188 

 Dvě vyprávění, zaznamenali, že Abú Harayrah řekl, že posel Alláha řekl, že: 

Kacba bude zničená osobou se dvěma hubenýma nohama z Etiopie.  

Také, Ibn' Abbas řekl, že prorok řekl: Jako bych ho vidět právě teď – černý muž s 

tenkýma nohama škubající kameny z Kacby po jednom.189  

Imám Ahmad bin Hanbal zaznamenal v jeho Musnad, které' Abdullah bin Amr bin Al - 

'As řekl, že on slyšel posla Aláha říct, že: Dhus - Sawiqatayn190 z Etiopie zničí Kacbu  

a kořist ho bude ozdobovat a pokrývat. To je jako bych vidět ho právě teď - holohlavý,  

s tenkýma nohama jak udeří Kacbu  jeho sekerou.191 

 Vypráví se, že v tu dobu vyjde divé zemské zvíře, bude mít hlavu býka, oči 

vepře, sloní uši, pštrosí krk, lví hruď, leopardí zbarvení, chvost bude mít jako beran  

                                                 
185 Sunna,  str. 130 
186 Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch str. 163 - 164 
187 Postava z lidové eschatologie, též Etiopan 
188 Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch str. 165 
189 Al - Bukhari zaznamenal toto Hadith. 
190 Znamená osobu se dvěma  hubenýma nohama 
191 http://www.tafsir.com/default.asp?sid=2&tid=3627 
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a kopyta jako velbloud. Bude chodit mezi věřícíma a nevěřícíma. Na koho ukáže palicí 

a bude věřícím – jeho tvář se rozjasní, a ti kteří budou nevěřící, jejich tvář zčerná. Poté 

zafouká vítr, který si odnese věřící a do nebes spolu s nimi vstoupí učenost a Korán.192 

 A nebylo města bezbožného, jež bychom nebyli zahulili či trestem strašným 

nepotrestali přede dnem zmrtvýchvstání; a takto je to napsáno v Knize původní. (17:60) 

Al-Dahhák ibn Muzáhim vypráví, že do Matky měst Mekky přijdou Habešané a zboří ji. 

V Medíně vypukne hladomor, voda zaplaví Basru a Turci s Anbasem v čele vyrabují 

Kúfu. Jeruzalém přepadnou lidi z Basry, Egypt se ztratí pod vodou Nilu. A všechna 

ostatní města postihne nějaký trest od hladomoru, přes přírodní živly až k proměně 

přeživší na opice.193 

 

4.3.  Konec světa a poslední soud 

Poslední den, má v koránském jazyce řadu sugestivních pojmenování. Příkladem 

může být Den zmrtvýchvstání (qijáma), rozdělení, účtování, probuzení, soudu, den 

všeobsáhlý či „hodina“. 194 

Dostalo se ti zvěsti o hodině zahalující? V ten den budou tváře jedněch zahanbené, 
ustarané a strhané, a hořet budou v ohni planoucím napájen pramenem vroucím; Jen 
bodláčí trnité tam za stravu budou mít, z něhož se netloustne, jímž hlad nelze utišit 
(88:1-7) 
 Obraz posledního soudu se v súrách prvního Mekkánském období stále vrací  

a ve své hrozivosti nabývá větší a větší intenzity a konkrétnosti.195 

Hle, přísahám při dni zmrtvýchvstání a při duši, jež stálé výčitky si činí! Myslí si člověk 
snad, že neshromáždíme jeho kosti? Však ano, a dokonce schopni jsme sestavit jeho 
prsty! A naopak, člověk si spíše přeje jednat i dál hříšně a ptá se: „ Kdy vůbec ten den 
zmrtvýchvstání nastane?“. Až zrak se oslepí, až měsíc se zatmí, až slunce s měsícem se 
spojí, tehdy člověk vykřikne: „Kam prchnout mám?“ Však pozor! Nebude žádný úkryt 
znám, u Pána tvého v ten den bude shromaždiště jen! (75:1-12) 
 

Podle tradice se vypráví, že konec světa přijde ze západní strany. Zelený oblak 

s černou čepičkou se bude podobat dešťovému mraku a lidé mu poběží v ústrety  

a zemřou. V tu chvíli se objeví anděl smrti a sebere si všechny duše lidí najednou. 

Zahynou džinové, lidé i ďáblové. Zem se bude třást tak dlouho, dokud se nezničí vše, co 

na ní je. Až se toto vše stane, nebude na zemi nikdo živý kromě anděla smrti. Alláh 

                                                 
192 Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch str. 166 
193 Tamtéž, str. 167 - 169 
194 Duchovní cesty islámu, str. 83 
195 Velká kniha islámu, str. 96 
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k němu začne mluvit a on usne na třicet tisíc let. Po vzbuzení zařve silným hlasem a v té 

chvíli i on zemře.196 

 Svět zanikne po prvním zatroubení a Alláh nahradí zem jinou zemí, bílou zemí, 

kde se nesmí hřešit. 197 

Potom rozkáže, aby se rozvinul most, který bude vést nad peklem a připravili se 

váhy198 na kterých se budou vážit dobré a zlé skutky. 199 

Jejich misky budou velké jako svět. Jedna z misek bude napravo od božího trůnu  

a budou se do ní klást dobré skutky a druhá nalevo a v ní budou ty špatné. Vypráví se, 

že k vahám přivedou člověka, který má mnoho hříchů a zlých skutků, ale někdo mu 

podstrčí papírek se šahádou „není boha kromě Boha, a Muhammad je posel Boží“  

a když tenhle papírek přijde na druhou stranu misek vah, převáží všechny hříchy tohoto 

člověka.200 

 Korán říká, že v den zúčtování, každý bude mít ptáka201 osudu na rameni.  

Každému člověku jsme připevnili ptáka osudu jeho na šíji a v den zmrtvýchvstání 
vyjmeme pak každému knihu jeho a setká se s ní otevřenou.  
„Čti knihu svou! Dnes sám postačíš si proti sobě jako zúčtovatel!“ 
Kdo po cestě správné se ubírá, sám pro sebe tak činí, však kdo bloudí ten jen proti sobě 
tak činí. A žádná duše nákladem obtěžkaná neponese břímě jiného a nepotrestali jsme 
nikoho dříve, než byl námi vyslán posel.(17:14-16) 
 

Každý bude mít dost starostí se sebou samým, takže se za něho nikdo v den 

zúčtování nemůže postavit. Každý si nese „ptáka osudu na šíji“, a tímto osudem je, že 

své činy nebude moct ani popřít, ani nechat upadnout v zapomnění, neboť „vyjmeme 

pak každou knihu jeho a setká se s ní otevřenou“.  To znamená, že každý se setká se 

svou knihou jako někdo, kdo se sice rozhodoval podle vlastního uvážení, ale 

k posuzování jeho rozhodnutí je predestinován podle daných norem.202 

V ten den prvního zatroubení, v den kdy trubka bude odfouknutá archandělem 

Isráfílem, kdokoli je v nebích a na zemi bude vyděšený, to je zděšení, které způsobí 

                                                 
196 Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch str. 169 - 170 
197 Tamtéž, str. 170 - 171 
198 A postavíme v den zmrtvýchvstání váhu spravedlivou a nebude duše žádná o nic ošizen; a i kdyby to 
mělo jen váhu zrna hořčičného, My je přineseme. A my stačíme si jako účetní (21:48) 
199 Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch str. 170 - 171 
200 Tamtéž, str. 176 - 177 
201 U starých Arabů byl pták znamením osudu a býval připoután na způsob obojku na krku člověka. Také 
podle letu ptáků bylo věštěno.  
202 Velká kniha islámu, str. 109 
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smrt. Kdokoli je v nebích a kdokoli je v zemi omdlí; kromě Boží vůle, totiž Gabriela, 

Michaela, Isráfíal a anděla smrti.203 

O tom mluví již Korán: „Každá duše okusí smrti;  teprve v den zmrtvýchvstání obdržíte 

plně své odměny. A kdo se vyhne ohni a bude do ráje uveden, ten dosáhl úspěchu.  

A život na tomto světě je pouze klamné užívání. (3:185) 

Při druhém je opět probudí. Mezi prvním a druhým zatroubením uběhne doba 40ti 

lidských let. Ráj pro pravověrné bude zářit všemi barvami napravo od božího trůnu  

a peklo na levé straně a bude se černat pekelným ohněm. Alláh dá shromáždit všechny 

tvory a poté se zatroubí potřetí.204 

  V ten den na pozoun bude zatroubeno a v zástupech dostavíte se (78:18).  
Od Ibn Umara, kéž je s ním i s jeho otcem Alláh spokojen, že posel boží, kéž mu Alláh 
požehná a dá mu mír, pravil: „Lidé budou stát před Pánem světů, až se některý z nich 
až do půlky uší ztratí ve svém potu.“Na tom je shoda.205 
 
Lidé budou mít rozličné podoby. Například ti, kteří vyjdou z hrobů, zůstanou stát na 

místě, tak i s ostatníma beze slova, bez jídla a pití, upocení čtyřicet let. Věřící budou mít 

na čele bílou tečku od modlení a bílé nohy od rituálního omývání. Nevěřící budou mít 

černé tváře a budou stát spolu s ďábly.206 

 V soudný den si vyvede Málik z pekla tvora, který se zrodí ze škorpióna a bude 

se nazývat Hariš. Ten si bude žádat zatracence, které si strčí do své tlamy a odejde 

s nimi do pekla.207  

K osudu duší mezi smrtí a zmrtvýchvstání se Korán jasně nevyjadřuje. Uplatňuje se tu 

názor, že mrtvého navštíví dva modroocí andělé Munkar a Nakír a budou mu klást 

otázky.208 

Od Muádhe, kéž je s ním Alláh spokojen, že řekl: Pravil posel boží, kéž mu Alláh 

požehná a dá mu mír: „Ten, jehož poslední slova jsou „Není boha kromě Alláha, 

vstoupí do ráje.“Vyprávěl Abú Dáwúd a al-Hákim a řekl: Správného řetězce.209 

 

                                                 
203 http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=27&tAyahNo=87& 
      tDisplay=yes 
204 Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch str. 170 - 171 
205 Zahrady spravedlivých, str. 181, oddíl 400 
206 Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch str. 171 -173 
207 Tamtéž, str. 183 
208 Duchovní cesty islámu, str. 82 
209 Zahrady spravedlivých, str. 302, oddíl 917 
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4.4.  Představa ráje a pekla 

  Islám chápe člověka jako bytost obdařenou svobodnou vůlí, která je schopna 

uvědomit si boží záměr a která nese odpovědnost za své činy. Tam, kde je svoboda 

rozhodování a odpovědnost za činy, může přijít nejen odměna, ale i trest.  

Trestem je peklo a pekelná muka v něm. Je pro něj užíváno slova džahannam210 

a nebo také Saqar. 

Sežehnu však já jej v ohni Saqaru! Víš ty co je to Saqar? Nic nenechá a nic nepustí  

kůže smrtelníkům spálí a devatenáct andělů nad ním bdí.(74:26-30) 

Korán naznačuje jakýsi očistný všeobecný sestup do samého sousedství pekla, 

ale islámská eschatologie očistec nezná. Nesprávně se za něj někdy považuje barzach. 

Barzach je však rozhraním mezi lidským a Božským světem, ale také mezi peklem  

a rájem. Nebo také za limbus, který je dočasným místem přebývání v nedořešeném 

období mezi smrtí a vzkříšením, případně pro děti, slabomyslné a pod.211 

Měřítka, podle nichž budou lidé souzeni a odsouzeni jsou víra a nevěrectví, 

dobré a špatné skutky. Avšak samotná víra bez dobrých skutků a naopak nepomůže 

člověku dostat se do ráje.212 

 Těm však, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, těm dáme vstoupit do zahrad, pod 
nimiž řeky tečou, v nichž nesmrtelní budou navěky, podle pravdivého slibu Božího.  
A kdo je pravdivější ve slovu svém než Bůh?(4:121) 
 

V knize O počiatku a konci a rozpravania o prorokov se můžeme dočíst, že se 

v soudný den vynoří peklo z nejspodnější sedmé země, bude taženo v zubech anděly 

podobajících se lidem a džinům. Z pekla budou šlehat plameny a vycházet dým, který 

pokryje celé tvorstvo. Všichni, kdo se na peklo podívají, ztuhnou strachy a úžasem.213  

Ibn Masúda, kéž je s ním Alláh spokojen, řekl: Vyprávěl nám posel boží, kéž mu Alláh 
požehná a dá mu mír: „V onen den bude přineseno peklo a bude mít sedmdesát tisíc 
úvazů a u každého úvazu bude sedmdesát tisíc andělů, kteří ho potáhnou.“ Vyprávěl 
Muslim214 

Odsouzenci budou utíkat před ohněm, avšak hadi je budou opět chytat za vše 

mezi hlavou a patami a tak odsouzencům nezbude nic jiného než se vrátit zpět do 

ohně.215 

                                                 
210 Korán, str. 91 
211 Duchovní cesty islámu, str. 83-84 
212 Korán, str. 90 
213 Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch str. 173 - 174 
214 Zahrady spravedlivých, str. 181, oddíl 397 
215 Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch str. 178 
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 Most visící nad peklem bude lehký, tenký jako vlas a ostrý jako břitva, mající 

tisíce ramen. Na mostě je sedm zastávek, kde smrtelníci budou skládat své účty. Otázky 

zastávek jsou, zdali upřímně vždy věřil v Alláha, či nezapochyboval, zdali se pravidelně 

modlil, dával povinnou almužnu, zachovával povinný půst, vykonal Velkou i Malou 

pouť, zdali se před modlením částečně či úplně umyl a zda uctíval otce i matku. Každý 

kdo byl spravedlivý, most přejde, však ti kdo spravedliví nebyli, propadnou peklu. Oheň 

bude tak silný, že průchozím spálí vlasy na uhel, avšak pravověrné Alláh uchrání.216 

 Boží nepřátelé budou v ohni, který jim zčerná tváře, zešediví oči a zapečetí 

jejich ústa. Hříšníci budou svázáni v řetězech, budou se plazit po zemi a andělé je budou 

bít železnými, zakřivenými palicemi. Hříšní muslimové přijdou také do pekla, ale jen na 

určitý čas. 217 Avšak výjimkou budou ti, kteří pili víno. Ti budou trestáni v řetězech  

a s obručemi na hlavě.218 „Na tři Alláh v Den zmrtvýchvstání nepromluví ani je neočistí 

ani na ně nepohlédne, nýbrž pro ně jest trest bolestný: Cizoložný stařec, prolhaný král  

a nadutý nuzák.“219 

Na druhé straně mostu jsou přenesené zahrady s krásnými stromy, pod každým 

z nich tečou dva prameny. Když se věřící napije z prvního pramene, zbaví se veškeré 

nenávisti, falše a závisti. Po pozření se jim voda dostane do těla, kde je zbaví ostatních 

nečistostí. U druhého pramene si omyjí hlavu a celé tělo bude vonět pižmem a obličej se 

jim rozsvítí jako měsíc. Takto se octnout u jedné z bran kde k nim přijdou hurisky220.  

Muslim vypráví, že slyšel od Suhajba, že „když lidé ráje vstoupí do ráje, řekne 

Požehnaný Vznešený Alláh: Chcete, abych vám něčeho přidal? Oni řeknou: Což jsi 

nevybělil naše tváře? Což jsi nám nedal vstoupit do ráje a nespasil nás před ohněm?  

A odhalí závoj a jim nebude dáno ničeho milejšího nad pohled na jejich Pána.“221 

Obyvatelé ráje nebudou mít žádné nemoci, budou mít vlasy na hlavě, obočí  

a řasy, nikde jinde žádný chloupek. Krása se bude každým dnem zdokonalovat tak, jak 

na zemi přibýval věk.  

„Každý věřící bude v ráji jíst a pít za sto mužů a bude se těšit mužské síle sto chlapů.  
A vždy, když se znova přiblíží ke svojí družce, rozpozná v ní čistou pannu. Každým dnem 

                                                 
216 Tamtéž, str. 174 – 176 
217 Tamtéž, str. 179 - 182 
218 Tamtéž, str. 183 - 184 
219 Zahrady spravedlivých, od Abú Hurajry, vyprávěl Muslim, str. 237, oddíl 617 
220 Dívky, s velkýma černýma očima.  
Tma budou i dívky velkých očí černých, jež srovnat lze s perlami střeženými...(56:22-23) 
221 Zahrady spravedlivých, str. 526, oddíl 1896 
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v ní pozná čistou pannu stokrát a přitom jeho družka nikdy neztratí půvab a ani on 
neztratí půvab pro ni.“222  
 
Budou moci v ráji pojídat ovoce a maso, pít a to vše bez omezení. 

A ovocem  a masem je opatříme podle jejich přání 
a tam mezi sebou si poháry podávat budou, z nichž nepojde ani prázdné tlachání, ani 
k hříchům svádění,  
a budou je tam chlapci obcházet, kteří perlám střeženým se budou podobat.(52:22-24) 
  
Džábira, kéž je s ním Alláh spokojen, řekl, že vyslyšel Proroka, jak říká:  

Pravil posel boží, kéž mu Alláh požehná a dá mu mír: „Lidé ráje v něm jedí a pijí, ale 
nekálejí ani nesmrkají ani nemočí, nýbrž oním jejich pokrmem je krknutí jako závan 
pižma. Jejich přirozeností je chválení a velebení Alláha, jako je jim třeba dýchání.“223 
 A lidé po pravici budou mezi lotosovými stromy mimózami plody ověšenými, pod 
stínem protaženým u vody tekoucí, s ovocem v hojnosti nevyčerpatelným, nezakázaným, 
na kobercích zdvižených. Dívky ty jsme zvláštním stvořením stvořili a pannami jsme je 
učinili láskyplnými, věku stejného s lidmi pro pravici.“ (56:28 – 38) 
 
 Obraz nebes se v koránu objevuje velmi často a mnohdy se značnými 

podrobnostmi.  V 37 súře Stojící v řadách Prorok slibuje, jakých odměn se dostane těm, 

kteří budou služebníci boží upřímní. 

Těm dostane se přídělu známého, 
ovoce v hojnosti místa čestného,  
v zahradách rajských slastí 
ležeti budou proti sobě na lůžkách. 
Kolovat mezi nimi budou číš čirého nápoje,  
jasného, jenž rozkoší pro pití je,  
v něm opojnosti není a nebudou jím zmoženi. 
Vedle nich budou dívky zrak klopící, okaté, 
Jako by to perly byly skryté. (37:40-47) 
 

Ráj je popisován jako největší blaho, místem nepopsatelných půvabů a požitků. 

Oproti tomu je peklo líčeno jako to nejhorší z nejhoršího. 

Obrazy trestů a odměn, které barvitě podává Korán, jsou stavěny před zraky 

muslimů jako varování i naděje. Varování před nečestným chováním a věcmi, které jsou 

islámu zapovězeny. Na rozdíl od toho má být ráj nadějí pro ty, kteří v tomto životě žijí 

podle všech islámských pravidel. Dodržují pět pilířů víry (arkán ad-dín) – vyznání 

                                                 
222 Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch str. 185 - 187 
223 Zahrady spravedlivých, str. 522, oddíl 1880 
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víry224 (šaháda), modlitba (salát), dobročinnou almužnu (zakát), půst v měsíci 

ramadánu (sawm)  a vykonají pouť do Mekky (hadždž).225      

Ale také zároveň věří v jedinečnost Boží, věří v anděly, proroky a zjevené knihy, věří 

též ve zmrtvýchvstání  v Soudný den, ale také v predestinaci (ať už příznivou, či 

nepříznivou).226 

  

                                                 
224 Islámská šaháda zní: Ašhadu an lá iláha illá ´lláh wa Muhammadan rasúlu ´lláh. Tedy: Vyznávám, že 
není božstva kromě Boha a Muhammad je posel Boží.  
225 Duchovní cesty islámu, str. 91 
226 Encyklopedie islámu, str. 319 
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Závěr 
 

Postupně jsem se zde pokusila nastínit, kde a v jakých přírodních podmínkách 

staré kmeny Arabů žily. Ukázali jsme si na básních, že staroarabští básníci vyzdvihují 

svou udatnost, ale také čest a beduínské ideály. V poesii oslavují moudrost starců, ale 

také popisují razie na ostatní kmeny, kmenové války a oslavují mrtvé. Z básní můžeme 

usoudit, že věřili v predestinaci. Tedy, že každý, má svůj osud již předurčený. Ale na 

posmrtný život nevěřili, nevěřili, že by mohlo po smrti ještě být. Proto když přišel 

Muhammad s novým náboženstvím, byli velice ostražití. A obávali se zavrhnout své 

staré bohy. Popravdě, Kurajšovcům vyhovoval polyteismus jejich spolukmenovníků, 

jelikož přiváděl každoročně ke Kacbě mnoho lidí uctívajících bůžky.  

 Díky zhoršujícím podmínkám musel Muhammad Mekku opustit a přestěhoval se 

do Medíny. V Medíně nebylo dostatek práce, proto museli pořádat kmenové výboje do 

okolí.  

 Sociální vztahy byly pro Muhammadovu společnost velmi důležité, proto také 

Prorok vytvořil bohatou eschatologii, ve které popisuje, jak se bude zacházet s těmi, kdo 

v Alláha uvěřili a s těmi kdo jím opovrhovali.  

K ostatním náboženským menšinám postoj muslimů byl povětšinou vstřícný.  

Umožňoval jím žít podle jejich zásad a zvyklostí a soudit své příslušníky podle svých 

vlastních věroučných soustav a náboženských zákonů, pokud ovšem tito nemuslimové 

veřejně nenarušovali muslimské náboženské obyčeje a nezapojovali se do aktivit, 

namířených proti islámu.227   

Na konci bakalářské práce jsem představila muslimské představy o pojetí 

zmrtvýchvstání, posledním soudu, ráji a peklu.  

Zároveň jsem v této práci použila tafsír Ibn Kathir a tafsír al-Jalalayn a doplnila tím 

místa z vyprávění o příchodu konce světa a následného zmrtvýchvstání.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
227 Islám, Šajch Fdlulláh Chajdrí, str. 210 
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Transkripce 
 

V této práci se přepisem arabských slov a vlastních jmen řídím knihou Luboše 

Kropáčka Duchovní cesty islámu228
 

´  - hamza (ráz), tj. odsazení hlasu, př. ša´b (lid) 
c 

 - cajn, hrdelnice připomínající zesílenou hamzu, př. šarí ca. 

q  - měkkopatrová závěrová hláska (zadní „k“), př. Qásim. 

th  - neznělé anglické th (např. three), př. al-bacth. 

w  - obouretná úžinová polosamohláska (jako v anglickém well), př. wahda 

(jednota). 

 
Některé termíny použité v této práci ve srovnání islámu a judaismu.  
 
Islám Judaismus 
Ádam Adam 
Džanna Ráj 
Džibríl Gabriel 
Džinní Démoni 
´Ísá Ježíš 
Iblís Ďábel 
Ibráhím Abrahám 
Ismá’íl Ismael 
Jádžúdž wa Mádžúdž Gog  a Magog 
Kacba Svatyně 
Masíh Mesiáš 
Míkáíl Michael 
Músá Mojžíš 
Saqar Peklo 
Šajtán Satan 
 

                                                 
228 Kropáček L., Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad, 2006, s. 275 (poznámka k přepisu arabských 
slov). 
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