
PROROK
MUHAMMAD 

 
(MÍR S NÍM)

Tohoto muže 
byste měli znát

Mírnost... pokračování
Prorok (mír s ním) jí radil: „Buď mírná a klidná, Áišo, neboť Allá-
hovi se líbí mírnost ve všech záležitostech.“

Rovněž řekl: „Ukazuj mírnost! Neboť když je v něčem mírnost, 
zdobí to, a když je z něčeho odstraněna, je to tím neúplné.“

    Pokora
Prorok (mír s ním) lidi nenechá-
val, aby před ním uctivě vstávali. 
Ve shromážděních si sedal, kde 
bylo zrovna volné místo, a nikdy 
nevyhledával význačné nebo vyšší 
místo. Nikdy se neodíval tak, že by 
se lišil od svých společníků nebo by 
tím ukazoval vyšší postavení než oni. 
Chodil mezi chudé a potřebné; sedával se starci a pomáhal vdo-
vám. Kdo ho neznal, nedokázal ho odlišit od ostatních lidí.

V promluvě ke svým společníkům řekl: „Alláh mi zjevil, že máte 
být pokorní. Nikdo ať se nevychloubá před druhým a nikdo ať 
neutiskuje druhého.“

Jeho pokora byla taková, že se bál, aby nebyl uctíván, a to je 
výsada patřící jen Bohu:

„Nepřestupujte v mém chválení meze, jako to dělají křesťané 
při chválení Ježíše, syna Mariina. Jsem jen služebník Pána; tak 
mi říkejte služebník Alláhův a Jeho posel.“

Ideální 
 manžel
Prorokova milovaná manželka Áiša řekla 
o svém vznešeném manželovi: „Opra-
voval si obuv, zašíval oděv dělal to, co 
ve svých domech dělali běžní muži.”

Byl oddaný manžel a navíc vyzýval i své 
společníky k následování svého příkladu: 
„Nejdokonalejší z věřících ve víře jsou ti s nejlepší morálkou. A 
nejlepší z nich jsou ti, kdo nejlépe jednají s manželkami.“

Pro více informací a další letáky z této série
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   Ideální 
    příklad

Výše uvedené je jen zběžný pohled, jak 
Muhammad (mír s ním) žil. Příklady 
laskavosti a milosrdenství mohou být pro 
někoho překvapivé v porovnání s        

   mediálním obrazem islámu a jeho  
neustálým pokřivováním.

V úsilí porozumět islámu je důležité čerpat přímo z jeho zdrojů 
– Koránu a sbírek výroků a skutků proroka Muhammada (mír 
s ním) – a nesoudit islám na základě špatných skutků hrstky 
muslimů.

  Komentáře od 
nemuslimů

Mahátma K. Gándhí, významný politický a duchovní vůdce in-
dického hnutí za nezávislost, řekl: „Byla to přísná jednoduchost, 
naprostá skromnost Proroka, úzkostlivé dodržování slibů, jeho 
silná oddanost přátelům a následovníkům, jeho neohroženost 
a nebojácnost a naprostá důvěra v Boha a své vlastní poslá-
ní. Toto a nikoliv meč neslo vše kupředu a překonalo všechny 
překážky.“

George Bernard Shaw, britský dramatik, prohlásil: „Svět naléhavě 
potřebuje člověka s myslí Muhammada; středověcí náboženští 
představitelé ho z nevědomosti a předsudků vykreslili velmi 
temně, protože ho považovali za nepřítele křesťanství. Ale 
když jsem se s příběhem tohoto muže seznámil, zjistil jsem, 
že je úžasný a zázračný, a došel jsem k závěru, že nikdy nebyl 
nepřítelem křesťanství a je třeba ho naopak nazývat zachrán-
cem lidstva. Dle mého názoru, pokud by dnes dostal vládu nad 
světem, vyřešil by naše problémy a zajistil mír a spokojenost, po 
kterých svět touží.“

 Základy
 
               islámu
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„Dobré a špat-

né skutky si nejsou 
rovné; odplácej tím, co 
lepší je, a hle, ten, mezi 

nímž a tebou bylo nepřá-
telství, se stane jakoby 

přítelem horoucím.“ 
Korán 41:34

„A neposlali 
jsme tě leč jako 
znamení milosr-

denství pro lidstvo 
veškeré.“ 

Korán 21:107

 
„Vždyť 

vskutku povaha 
tvá je vznešená.“

Korán 68:4



 Kdo je
          (mír s ním)

Muhammad?
Muslimové věří, že Muhammad (mír s 

ním) je konečný prorok z dlouhého 
zástupu proroků vyslaných k volání 
lidí k poslušnosti a uctívání pouze 
Boha (v arabštině Alláha). Mezi 
těmito proroky byli Adam, Noe, 
Abraham, Ismael, Izák, Jakub, 

Josef, Mojžíš, David, Šalomoun a 
Ježíš (mír s nimi všemi).

Jako Mojžíš (mír s ním) byl vyslán s Tórou (původním nezkaženým 
Mojžíšovým zjevením) a Ježíš (mír s ním) s evangeliem (původním 
nezkaženým zjevením – ne současným zněním), tak muslimové 
věří, že Muhammad (mír s ním) byl vyslán s Koránem a s úkolem 
předvést, jak by se jeho učení mělo uplatňovat v praxi.

Prorokovu manželku, Áišu, jednou žádali o popis Proroka (mír s 
ním) a ona odpověděla: „Jeho charakter byl odrazem Koránu,“ 
(Muslim 40) čímž vyjádřila, že do svého běžného života pečlivě 
uváděl vznešené učení Koránu. Dále ukážeme, jak toto vznešené 
učení přetvářel do ušlechtilých činů.

Poslání 
 milosrdenství
Spolu s voláním lidí k modlitbě, půstu 
a dobročinnosti Prorok (mír s ním) učil, 
že víra v Boha má také ovlivňovat cho-
vání k ostatním. Řekl: „Nejlepšími z vás 
jsou ti, kdo mají nejlepší charakter.“

Spojitost víry a činů zdůrazňují mnohé 
Prorokovy výroky, kupříkladu: „Kdo věří v 
Alláha a poslední den, ať neubližuje sousedovi; a kdo věří v 
Alláha a poslední den, ať štědře hostí svého hosta; a kdo věří v 
Alláha a poslední den, ať říká, co je dobré, nebo ať mlčí.“

 
„A věru máte 

nyní v poslu Alláh-
ovu příklad překrásný 

pro každého, kdo doufá v 
Alláha a v den poslední a 

kdo Alláha hojně vz-
pomíná.“ 

Korán 33:21

             Tolerance
„Nečiňte zlo těm, kteří zlo činí vám,  

jednejte s nimi naopak s odpuště-
ním a laskavostí.“ Konečný posel 
Boží (mír s ním) tímto způsobem 
reagoval na osobní útoky a na-
dávky.

Islámské zdroje obsahují mnohé 
příklady, kdy se Prorok (mír s ním) 

mohl pomstít lidem, kteří mu ukřivdili,  
          neudělal to však.

Učil, že tváří v tvář protivenství je třeba být trpělivý: „Silným není 
člověk, který přemůže lidi silou, silný však je ten, kdo se ovládá 
v rozčilení.“

Být trpělivý a tolerantní neznamená, aby muslim byl pasivní a 
nebránil se případnému útoku. Prorok Muhammad (mír s ním) 
prohlásil: „Nepřejte si střet s nepřítelem. Když se s ním však 
střetnete, buďte trpěliví (tj. proti nepříteli stůjte pevně).“

     Mírnost
Společník, který Muhammadovi 
(mír s ním) deset let sloužil, řekl, 
že Muhammad (mír s ním) s ním 
vždy jednal mírně: „Když jsem 
něco učinil, nikdy nezpochybňo-
val způsob jak; a když jsem něco 
neučinil, nikdy nezpochybňoval moji 
nečinnost. Byl nejpřátelštější 
ze všech mužů.“

Při jedné příležitosti Prorokova manželka reagovala rozzlobeně 
na osobní urážku.

Konečný Posel (mír s ním) lidi učil prokazovat si navzájem milosr-
denství a ohledy: „Kdo neprokazuje milosrdenství druhým, sám 
milosrdenství nepozná.“ 

V dalším výroku lidé po Prorokovi (mír s ním) chtěli, aby žádal 
Boha o trest pro nevěřící, on však odpověděl: „Nebyl jsem poslán 
k proklínání, ale jako milosrdenství.“

Odpouštění
Prorok (mír s ním) byl nejvíce odpouštějícím ze všech lidí a nejlas-
kavějším. Když k němu byl někdo hrubý, 
odpustil mu a čím tvrdší      
byl jeho oponent, tím trpělivější byl 
on. Byl nadmíru shovívavý a odpou-
štějící, zejména když měl navrch a 
snadno by se mohl bránit útokem.

Muhammad (mír s ním) vždy dával 
přednost odpuštění a nic z útoků vůči 
němu nepřesahovalo jeho vůli odpouštět. 
Byl nejlepší příklad odpuštění a laskavosti, jak je řečeno v tomto 
verši z Koránu: „Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se 
pošetilým!“ Korán 7:199

         Rovnoprávnost
      
     Prorok (mír s ním) v dále uvedených 

   výrocích učil, že všichni lidé si před   
    Bohem jsou rovni:

  „Všechno lidstvo pochází od Adama  
    a Adam je z hlíny. Arab není nadřazen  

     nearabovi, ani černý bílému, kromě  
        zbožnosti.“

„Bůh vás nesoudí na základě vašeho vzhledu a majetku, avšak 
dívá se na vaše srdce a činy.“

Prorokův společník jednou dalšího společníka hanlivě nazval „sy-
nem černošky“. Proroka (mír s ním) to rozhněvalo a řekl na to: 
„Odsuzuješ ho kvůli jeho černé matce? Máš v sobě ještě zbytky 
nevědomosti z dob před islámem.“

„A neposlali 
jsme tě leč jako 
znamení milosr-

denství pro lidstvo 
veškeré.“ 

Korán 21:107

 
„Nechť 

raději odpouštějí 
a promíjejí. Což byste 

nebyli rádi, aby vám Alláh 
odpustil – a Alláh je 

odpouštějící, slitovný.“ 
Korán 24:22

 
„Avšak 

nejvznešenější z 
vás před Alláhem je 

ten, kdo je nejbohaboj-
nější.“ 

Korán 49:13

 
„Dobré a špat-

né skutky si nejsou 
rovné; odplácej tím, co 
lepší je, a hle, ten, mezi 

nímž a tebou bylo nepřá-
telství, se stane jakoby 

přítelem horoucím.“ 
Korán 41:34

 
„Díky milos-

rdenství Alláhovu 
jsi byl k nim shovívavý; 

kdybys byl hrubý a srdce 
tvrdého, byli by věru od 

tebe odpadli.“ 
Korán 3:159


