
Stav rituálnej čistoty 

 

Súra 5, ája 6 

 

Krátka edícia 

 

6. Vy, ktorí ste uverili, ak by ste vstali, aby ste sa modlili, umyte si svoje tváre, svoje ruky po 

lakte, mokrými rukami si obtrite hlavy a nohy po členky. A ak by ste boli znečistení, tak sa 

očistite. Ak by ste boli chorí alebo na cestách alebo by niekto z vás prišiel z miesta vykonania 

potreby alebo by ste sa dotýkali žien a nenašli by ste vodu, tak vykonajte tajammom z čistého 

povrchu tak, že si obtriete svoje tváre a ruky oň. Boh vám nechce spôsobiť úzkosť, ale chce vás 

očistiť a dovŕšiť Svoj dar vám daný, azda budete vďační. 

 

Dlhá edícia 

 

6. Vy, ktorí ste uverili, ak by ste vstali, aby ste sa modlili (pripravujúc sa na vykonanie modlitby), 

umyte si svoje tváre, (umyte si) svoje ruky po lakte, mokrými rukami si obtrite hlavy a (umyte si) 

nohy po členky. A ak by ste boli znečistení, tak sa očistite. (Znečistením sa tu myslí tzv. veľká 

nečistota, po ktorej sa vykonáva umývanie zvané Ichtisál. Pozri poznámku k veršu 4:43.) Ak by ste 

boli chorí alebo na cestách alebo by niekto z vás prišiel z miesta vykonania potreby (z toalety) 

alebo by ste sa dotýkali žien (dotykom ukladajúcim povinnosť umytia Ichtisál - pozri výklad 

spomenutého verša 4:43) a nenašli by ste vodu (ktorou by ste sa očistili), tak vykonajte tajammom 

(symbolickú očistu) z čistého povrchu tak, že si obtriete svoje tváre a ruky oň (tajammom znamená 

symbolické očistenie, ktoré spočíva v obtrení si rúk napríklad o čistú zem, piesok alebo kameň a 

potom prejsť týmito rukami po tvári a po rukách až po lakte). Boh vám nechce spôsobiť úzkosť, ale 

chce vás očistiť a dovŕšiť Svoj dar vám daný, azda budete vďační. 

 

Vyznanie viery (šaháda) 

 

Súra 47, ája 19 

 

Krátka edícia 

 

19. Vedz, že niet boha okrem Boha a pros o odpustenie svojho hriechu a pros o odpustenie pre 

veriacich mužov a veriace ženy. Boh vie, kam sa vrátite a kde bude vaše obydlie. 

 

Dlhá edícia 

 

19. Vedz (Muhammad), že niet boha okrem Boha a pros o odpustenie svojho hriechu a pros o 

odpustenie pre veriacich mužov a veriace ženy. Boh vie, kam sa vrátite a kde bude vaše obydlie 

(kde nakoniec skončíte). 

 

Súra 48, ája 29 

 

Krátka edícia 

 

29. Muhammad, posol Boží a tí, ktorí sú s ním, sú prísni voči tým, ktorí odmietli veriť  a sú 

milostiví medzi sebou. Vidíš ich, ako sa klaňajú v polohe rukúu a v polohe sužúdu, sledujú Božie 

dobrodenie a spokojnosť. Znak označujúci ich je na ich tvárach ako stopa zanechaná poklonou 

sužúdu. Je to tak, tak sú opísaní v Tóre a tak sú opísaní v Evanjeliu, ako sadivá, ktoré vyhnali 



svoje výhonky, tie zosilneli, a zhrubli a potom sa vzpriamili na svojej stonke. Páčia sa tým, ktorí 

sejú. Zlobou nimi  napĺňajú tých, ktorí odmietajú veriť. Boh sľúbil tým z ich radov, ktorí uverili 

a dobré skutky konali, odpustenie a odmenu obrovskú. 

 

Dlhá edícia 

 

29. Muhammad, posol Boží a tí (veriaci muslimovia), ktorí sú s ním, sú prísni voči tým, ktorí 

odmietli veriť (voči svojim nepriateľom) a sú milostiví medzi sebou. Vidíš ich (týchto veriacich), 

ako sa klaňajú v polohe rukúu (je to poklona, ktorá sa vykonáva počas modlenia, v ktorej modliaci 

skloní trup dopredu o 90 stupňov, hlavu má vystretú a ruky položené na kolená) a v polohe sužúdu 

(sužúd je poklona, v ktorej sa človek pokloní, kľakne na kolená, nakloní trup a hlavu smerom k zemi, 

spojí čelo a nos so zemou a položí ruky ku hlave; obe poklony sú súčasťou modlitby a na ňu 

poukazujú), sledujú Božie dobrodenie a spokojnosť (Božiu). Znak označujúci ich je na ich 

tvárach ako stopa zanechaná poklonou sužúdu (táto poklona na ich tvárach zanecháva svoju stopu). 

Je to tak, tak sú opísaní (veriaci) v Tóre a tak sú opísaní v Evanjeliu (takýmito vlastnosťami sú 

veriaci v oboch spomenutých nebeských Knihách opísaní, že sú milostiví voči sebe navzájom, sú 

prísni voči svojim nepriateľom a modlia sa k Bohu, až toto modlenie na ich tvárach zanecháva svoje 

stopy), ako sadivá (rastliny, ktoré sa sadia), ktoré vyhnali svoje výhonky, tie zosilneli, a zhrubli 

(spevneli) a potom sa vzpriamili na svojej stonke. Páčia sa tým, ktorí sejú (ako krásne a silno 

vyrástli). Zlobou nimi (týmito silnými a plodnými výsledkami) napĺňajú tých, ktorí odmietajú 

veriť. Boh sľúbil tým z ich radov (z radov spomenutých veriacich), ktorí uverili a dobré skutky 

konali, odpustenie a odmenu obrovskú. 

 

Zákaz vynútených konverzií k islamu 

 

Súra 2, ája 256 

 

Krátka edícia 

 

256. V náboženstve niet donútenia. Správne a rozumné od nesprávneho a nerozumného je už 

rozlíšené. Kto odmietne nasledovať a veriť v tágúta a uverí v Boha, ten sa uchopí pevnej 

rukoväti, ktorá sa nikdy nerozlomí. A Boh všetko počuje a všetko vie. 

 

Dlhá edícia 

 

256. V náboženstve niet donútenia (uznanie a nasledovanie náboženstva nesmie byť na podklade 

donútenia, ale musí vyvierať z presvedčenia a dobrovoľnosti). Správne a rozumné od nesprávneho a 

nerozumného je už rozlíšené (je už dostatočne jasné, čo je správne a rozumné a čo nie). Kto 

odmietne nasledovať a veriť v tágúta (v satana a vo všetky negatívne vlastnosti a predsudky, ako je 

bezprávie, neviera a iné) a uverí v Boha, ten sa uchopí pevnej rukoväti, ktorá sa nikdy nerozlomí 

(pridrží sa tej správnej rukoväti, ktorá ho bude stále spájať s pravdou v otázke viery, náboženstva, ale i 

každodenného života). A Boh všetko počuje a všetko vie (počuje a vidí, čo sa deje). 

 

Ústavné zakotvenie almužny (zakát) v arabských karjinách 

 

Ústava Jemenskej republiky 

 

Čl. 7: Národné hospodárstvo je založené na slobode hospodárskej činnosti, ktorá prináša osoh tak 

jednotlivcom, ako aj spoločnosti a ktorá pozdvihuje národnú nezávislosť. Národné hospodárstvo sa 

zakladá na nasledovných princípoch: 



a. islamská sociálna spravodlivosť v hospodárskych vzťahoch, ktorá sa zameriava na rozvoj 

a podporu výroby, dosiahnutie sociálnej integrácie a rovnováhy, poskytovanie rovnakých 

príležitostí  a podporu vyšších životných štandardov v spoločnosti... 

 

Čl. 21: Štát je povinný vyberať Zakát (šaríatská daň) a je povinný vynakladať tieto prostriedky 

prostredníctvom predpísaných postupov v súlade s právom. 

 

Čl. 31 Pakistanskej ústavy 

 

(1) Je povinnosťou prijať opatrenia, aby bolo Moslimom Pakistanu, či už jednotlivo alebo 

spoločne, umožnené viesť ich život v súlade so základnými princípmi a hlavnými ideami 

Islamu a poskytnúť zariadenia, pomocou ktorých im bude umožnené pochopiť význam života 

v súlade so Svätým Koránom a Sunnou. 

(2) Štát sa má pričiniť, pretože rešpektuje Moslimov Pakistanu: 

(a) aby učinil výučbu Svätého Koránu a Islamu povinné, s cieľom povzbudiť a napomáhať 

štúdiu arabského jazyka a zabezpečiť správnu a presnú tlač Svätého Koránu; 

(b) aby podporoval jednotu a dodržiavanie islamských morálnych noriem; a 

(c) aby zabezpečil náležitú organizáciu výberu daní zakát a ushr (5-10 % daň 

z vypestovanej úrody) a organizáciu awqáf (fondy spravujúce vybraté almužny 

a náboženské dane) a mešít. 

 

Ústava Sudánskej republiky 

 

Čl. 10 ods. 1: Najvyššími cieľmi hospodárskeho rozvoja sú odstránenie chudoby,... zaručenie 

spravodlivého rozdelenia bohatstva, vyrovnávanie nerovností v príjme a slušný životný štandard pre 

všetkých občanov. 

 

Čl. 20 ods. 1: Odvádzať zakát je povinnosťou Moslimov; výber, vynakladanie a spravovanie týchto 

prostriedkov sa v Severných štátoch spravuje zákonmi. 

 

Púť do Mekky (hadždž) 

 

Súra 3, ája 97 

 

Krátka edícia 

 

97. Sú v ňom jasné znamenia, miesto Abrahámovo; a kto doň vstúpi, ten je v bezpečí. A Boh má 

voči ľuďom právo žiadať, aby putovali k Domu, voči tomu z nich, kto by mal možnosť na cestu 

k nemu. A kto by odmietol veriť, tak Boh nepotrebuje nikoho zo stvorených. 

 

Dlhá edícia 

 

97. Sú v ňom (v tomto Dome - Kábe) jasné znamenia (o tom, že je to prvé miesto určené na modlenie 

k Bohu), miesto (alebo stanovište) Abrahámovo; a kto doň (do Domu) vstúpi, ten je v bezpečí. A 

Boh má voči ľuďom právo žiadať, aby putovali k Domu, (a to) voči tomu z nich, kto by mal 

možnosť na cestu k nemu (k Domu, a to zo zdravotného i finančného hľadiska). A kto by odmietol 

veriť, tak Boh nepotrebuje nikoho zo stvorených (kto by odmietol vykonať púť alebo by vieru v 

Boha úplne odmietal, ten nech vie, že Boha o nič neukráti a že Boh jeho vieru a uctievanie 

nepotrebuje, avšak človek Božiu priazeň potrebuje a bez Jeho pomoci sa nezaobíde). 

 



Al-Hidáyah (hanefíovská právna náuka z 12. stor., platná po zmenách až dodnes) 

 

Kniha XXXIV. 

 

O ikráh alebo nátlaku 

 

Vysvetlenie povahy nátlaku. – Ikráh, alebo nátlak, sa vzťahuje na prípady, v ktorých je v moci osoby 

vyvíjajúcej nátlak vykonať to, čím sa vyhráža, - bez ohľadu na to, či je táto osoba Sultánom alebo 

akoukoľvek inou osobou, ako napríklad zlodej. Podstatou toho je, že nátlak predpokladá úkon, ktorý 

človek vykonáva na iných a v dôsledku ktorého sa vôľa iného stáva bezvýznamnou aj keď v rovnakom 

momente stále ostáva prítomný jeho prejav vôle. Táto charakteristika nie je splnená, pokiaľ táto iná 

osoba (konkrétne prinútená osoba) nebola zastrašená a hrozbu nepochopila tak, že ak neučiní čo po nej 

osoba vyvíjajúca nátlak požaduje, hroziace nešťastie dopadne priamo na ňu; a tento strach a obava 

nenastane pokiaľ osoba vyvíjajúca nátlak nedisponuje mocou, ktorá by jej umožnila vykonať svoju 

hrozbu; ale za predpokladu, že táto moc existuje, ne je rozhodujúce, či ju má Sultán alebo akákoľvek 

iná osoba. S ohľadom na to, čo je zaznamenané Abú Hanífom, že „nátlak nemôže vychádzať od 

nikoho iného než od Sultána“, učená pripomienka, že tento rozdiel má pôvod iba v rozdielnosti doby 

a nie v rozdielnosti argumentu; pretože v jeho časoch nikto nedisponoval mocou okrem Sultána, ale 

následne došlo k zmene s ohľadom na zvyklosti ľudstva. Je dôležité dbať na to, že pre vznik nátlaku je 

rovnakým spôsobom nevyhnutné, aby bola osoba vyvíjajúca nátlak schopná uskutočniť svoju hrozbu, 

ako je potrebné, aby sa donucovaná osoba obávala, že vyhrážka bude naozaj uskutočnená; a tento 

strach sa nepredpokladá pokiaľ sa donucovanej osobe nezdá pravdepodobné, že osoba vyvíjajúca 

nátlak uskutoční to, čím sa vyhráža, teda že ho donúti a obmedzí tak, aby vykonal úkon, ktorý po ňom 

osoba vyvíjajúca nátlak požaduje. 

Osoba prinútená uzavrieť zmluvu ju môže následne anulovať. – Ak osoba vyvinie na druhého nátlak 

tak, že ho poreže, zbije alebo uväzní, v úmysle donútiť ho k predaju jeho majetku, alebo nákupu 

tovaru, alebo uznaniu dlhu tisíc dirmov voči konkrétnej osobe, alebo prenajať svoj dom a táto osoba  

na základe toho predá svoj majetok, kúpi tovar a tak ďalej, je na vôli takto donútenej osoby  či sa bude 

pridŕžať takto uzatvorenej zmluvy, ku ktorej bola donútená, alebo ju anuluje a vezme si späť alebo 

vráti predmet, ktorý si zakúpila alebo predala; pretože jednou zo základných podmienok platnosti 

ktorejkoľvek z týchto zmlúv je prítomnosť súhlasu oboch strán, o čom nemožno hovoriť v tomto 

prípade, nakoľko nátlak údermi alebo inými prostriedkami skôr spôsobuje nesúhlas; a zmluva je z toho 

dôvodu neplatná. 


