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Anotace 
 
Práce „Individuální eschatologie v islámu“ si klade za cíl popsat a utříbit představy 
o individuální eschatologii v islámu. Metodou používanou při psaní práce je 
zpracovávání informací z literatury a to jak primárního, tak sekundárního 
charakteru. V první části práce je představeno stvoření veškerenstva i člověka ve 
vztahu ke smrti. V druhé části práce je pak popsána událost smrti ze dvou 
perspektiv. Konkrétně z hlediska těla a z hlediska duše. Dále jsou v této kapitole 
představeni aktéři událostí následujících bezprostředně po smrti, tedy anděl smrti 
a postavy Munkara a Nákira. Kapitolu uzavírá pojednání o mezičase mezi smrtí 
a vzkříšením, tedy barzachu. Třetí kapitola se zabývá událostmi spojenými se 
Soudem, kde je zachována individuální perspektiva. Dále jsou v této kapitole 
pojednány prostředky tohoto Soudu, tedy souzení podle „knihy“, „vah“ a „mostu“. 
V závěru této kapitoly se pak nachází popis nebe a pekla jakožto míst, kde muslim 
bude trávit věčnost. V závěru práce je pak shrnuto vše, o čem bylo v práci 
pojednáno, a jsou naznačeny další možné oblasti zájmu. 
 
Klí čová slova 

Islám, smrt, individuální eschatologie, Soud, adžál, barzach, anděl smrti. 

Summary 

The thesis “Individual eschatology in Islam“ aims to describe and sift imaginations 
about individual eschatology in Islam. The method used during writing of the 
thesis is compile information from literature of primary as well as secondary 
character. In first part, there is introduced the creation of universe and human 
being in relationship to death. In second part, then, there is described the moment 
of death in two perspectives, specifically speaking, in perspective of body and in 
perspective of spirit. Next, there are in this chapter introduced participants of 
events following immediately after death, thus the Angel of Death and characters 
of Munkar and Nakir. The chapter is closed by treatise of interim between the 
death and the resurrection, thus barzach. The third chapter considers the events 
connected with the Judgement, the individual perspective is kept. Moreover, there 
are discussed means of this Judgement, thus judging according to “book”, 
“balance”, and “bridge”. In the end of this chapter there is description on heaven 
and hell to be found, as places, where the Muslim will spend the eternity. In the 
very end of the thesis then there is concluded everything considered in the thesis 
and there are suggested another possible fields of interest. 

Keywords: 

Islam, Death, individual eschatology, Judgement, ajal, barzach, Angel of Death 
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Úvod 

V posledních letech došlo, a nejspíše i dochází, k razantnímu nárůstu zájmu 

o  věci poslední. Ačkoli se jedná o nárůst zájmu, který je jen dočasný, přece jen 

se každý člověk v určitou chvíli zastaví a položí si otázku: „Co se mnou bude 

po smrti?“ nebo „Je tento současný pozemský život jediný?“ Důvodem tohoto 

nárůstu mohly být roky 2000 a 2012. První z nich jako každý zlomový rok 

lákal svou „kulatostí“ a nejen jí, neboť se nejedná jen o „kulatý“ rok, nýbrž je 

přelomem století a ještě více přelomem milénií. Mnohá očekávání, týkající se 

různých událostí zejména konečných, která byla spjata s rokem 2000, zjevně 

zůstala nenaplněna. S rokem 2012 tomu je podobně, zde však není spouštěčem 

kulatost data, leč jiná kulatost a to kalendáře starých Mayů. Tento kalendář 

podle některých propočtů a výkladů měl dospět svého konce právě ke konci 

roku 2012. Jak zjevno, tak jediné, co se událo, je to, že se začal počítat znovu 

od počátku (vezme-li se v potaz, že tedy měl vskutku s kalendářem skončit 

i  svět, jak byl znám dosud). 

Eschatologická témata lidstvo vždy lákala. Uvažuje-li se na základě definice 

náboženství, či lépe řečeno, snahy o definici náboženství, tak se v nich často 

objevuje, že náboženství je vztah člověka k tomu, co jej přesahuje. Do této 

kategorie samozřejmě spadají i události spjaté se smrtí. Výstižně je to popsáno 

v pokusu o definici náboženství z pera Jana Sokola, který chápe náboženství 

jako „lidskou odpověď na fakt života a existence…vyjadřující vděčnost za 

život.“1 Člověk je odjakživa fascinován smrtí, respektive tím, co s ním bude po 

životě.  

Tyto dvě myšlenky hrály podstatnou roli při úvaze nad tématem této práce. 

Hlavním cílem této práce je tedy popsat a utříbit představy o individuální 

eschatologii v jednom z největších náboženských systémů na světě – islámu. 

                                                           
1 Sokol, Jan, Člověk a náboženství, str. 74; k dalším definicím viz třeba: I. Štampach či
 G. Fichte.  
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Islámské představy o individuální eschatologii nejsou mnoho známé. 

O kolektivní eschatologii v islámu se toho napsalo mnoho, zejména se 

zvýšeným zájmem spojeným s obavami po 11. září 2001. Hlavní otázka, která 

chce provázet tuto práci, zní: Jak vidí věci spojené s časností své existence 

muslim? Otázka tedy implikuje individuální zaměřenost. Individuum - to je 

počátek a konec. Narození a smrt, to jsou dva mezníky, které ohraničují lidský 

život – činí jej konečným. Individuální eschatologie se tedy různými 

prostředky snaží vypořádat s touto konečností jednotlivce. Snaží se uchopit, za 

pomoci rozličných prostředků, to co ho přesahuje, co nemůže ovlivnit. Smrt je 

třeba neztrácet ze zřetele, neboť člověk nikdy neví, kdy a kde jej dostihne a ani 

to nemůže vědět. Smrt člověka provází na každém kroku od narození až po 

jeho vlastní smrt.   

Členění této práce se snaží kopírovat chronologické uspořádání věcí posledních 

z perspektivy jednotlivce. To značí, že práce je dělena do tří částí: toho, co se 

týká pozemského časného života (pro záměr práce s ohledem a zaměřením na 

smrt. Jinak by totiž snadno mohl popis života sklouznout ke strohému popisu 

celého islámu a to není cílem práce – z toho důvodu je podstatné zaměření na 

smrt). Druhá část práce popisuje události spjaté se smrtí samou, a konečně, třetí 

část se zabývá představami spojenými s „životem“ po smrti (tedy to, co 

následuje po Soudu). Je zjevné, že se nelze vyhnout jevům spadajícím pod 

téma kolektivní eschatologie, které souvisí s prací jen okrajově - případné jevy 

budou tedy pro potřebu práce vysvětleny – opět, hlavní perspektivou zůstává 

individuum muslima. Zkráceně řečeno - uspořádání práce je tedy: život – smrt 

– události po smrti (Soudu) z perspektivy jednotlivce.  

Primárními zdroji této práce budou Korán2 a Hadíthy3. Korán (arabsky al-

Qur’án, z qura’a - číst, přednášet)4 Alláh zjevil skrze svého posla anděla 

                                                           
2 Korán, český překlad, přeložil Ivan Hrbek; veškeré citace Koránu jsou prováděny do textu 
3 Hadíthy, dostupné online z: www.hadithcollection.com a www.sunnah.com; u všech citací či 
 odkazů na hadíthy jsou užita referenční čísla podle arabského originálu, z tohoto vyplývá, že 
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Džibríla (Gabriela) proroku Muhammadovi, snad při noci Úradku, jíž je 

věnována i jedna súra (kapitola Koránu o 5 verších, ajátech).5 Korán je tak 

prvním a hlavním zdrojem islámské věrouky z toho samého důvodu je velmi 

důležitým zdrojem této práce. Druhým významným zdrojem jsou Hadíthy, 

krátká vyprávění o slovech a činech proroka Muhammada. Hadíthy jsou tak 

hlavními stavebními prvky islámské tradice.6 Dalším zdrojem je Islámská 

kniha mrtvých7, která zachycuje islámské představy o smrti. Je to sbírka 

představ utvořená z Koranických motivů a motivů popsaných v některých 

hadíthech. Je zde zachyceno rozličné množství lidových představ obzvláště 

o tom, co se děje s duší zemřelého muslima. Z této sbírky je hojně čerpáno 

zejména ve druhé části práce, která se zabývá událostmi okolo smrti. Dalším 

zdrojem legendistického charakteru je kniha O počiatku a konci a rozpravania 

o prorokoch.8 

Zdrojem spíše sekundárního charakteru je práce The Islamic understanding of 

death and resurrection9, pojednává, jak název napovídá, o chápání smrti 

a vzkříšení v islámu, jak v klasickém islámu, tak i v tom moderním. Tato práce 

je pokusem o přehled narací spojených s událostmi od smrti po události 

spojené se vzkříšením. Tradičním přehledem islámu v českém prostoru je 

kniha Duchovní cesty islámu10. Kniha je celistvým a uvádějícím výkladem do 

                                                                                                                                                         
 jsou možné odchylky v číslování překladu hadíthů – případné určení knihy, ve které   se  
 hadíth nachází má sekundární charakter – arabská reference k hadíthům je podle číslování  
 hadíthů na www.sunnah.com; také je třeba podotknout, že hadíthy mají různé stupně  
 autenticity: 1.  Sahíh (správné), 2. Hasan (dobré), 3. Dacif (slabé). (rozdělení podle:
 www.islamweb.cz) 
4 Kropáček, Duchovní cesty islámu, str. 28 
5 Hrbek, Ivan, Korán, str. 633 
6 Ostřanský, Bronislav, Mála encyklopedie islámu a muslimské společnosti, heslo: hadíth, 
 str. 68 
7 Islámská kniha mrtvých, uspořádal Helmut Werner 
8 Al-Kisá‘í, Abú al-Hasan, Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch, přeložil Ján  
 Pauliny 
9 Idleman-Smith, J., Hadad, Y. Y., The Understanding of Death and Resurrection 
10 Kropáček Luboš, Duchovní cesty islámu 
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celého islámu. Samozřejmě je užito i některých dalších zdrojů. Je-li vložena do 

textu poznámka autora práce, pak označena iniciálami (MZ). 

Jak bylo zmíněno výše, práce je chronologicky rozdělena do tří částí. První část 

se zabývá životem muslima. Startovací bod je zde stvoření člověka. Je tomu 

tak z důvodu správného uchopení antropologie, jak ji chápe Korán a islám 

vůbec. Poté se záměr přesune k samotnému životu muslima, samozřejmě 

z perspektivy víry a se zaostřením směrem ke smrti. Po pojednání 

o věroučných záležitostech nutně následuje pojednání o způsobu naplnění 

věroučných článků, s čímž samozřejmě souvisí také otázka týkající se 

svobodné vůle a predestinace. 

Ve druhé části se pojednává o tom, co se muslimem děje od okamžiku, kdy „se 

mu zastaví srdce“ až po nastání Hodiny. Je zde popsáno, jakým způsobem je 

zacházeno s duší, co se děje s tělem, o pohřbu, o andělu smrti a také je 

pojednáno o pozůstalých (zejména o tom, jaké mají povinnosti vůči zemřelým). 

K této části práce je nutno podotknout, že ze samotného Koránu není patrno, co 

následuje v období mezi smrtí a zmrtvýchvstáním11 – je tedy zjevné, že 

islámské představy o tomto časovém úseku vycházejí zejména z tradice. Ačkoli 

několik nepřímých odkazů se vyskytuje i v Koránu, nelze si z nich učinit 

ucelený obrázek o tom, co následuje po smrti.  

Navazující třetí část pak pojednává o Soudu a tom, co bude následovat po něm. 

Třetí část se tedy zabývá koncem veškerenstva. Tato část je nejvíce spjata 

s kolektivní eschatologií, nicméně hlavní snahou a záměrem je uchovat, pokud 

možno, individuální perspektivu i v rámci této kolektivní eschatologie.  

  

                                                           
11 Hrbek, Korán, str. 88 
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1. Život 
Jak bylo naznačeno výše, tak je třeba začít od samého začátku – stvořením. 

Tedy lépe řečeno islámskými představami o tom, jak Alláh stvořil 

veškerenstvo, živočichy, anděly a samozřejmě člověka. Je důležité začít 

stvořením také z toho důvodu, že některé události, které se staly při stvoření, 

pomohou lépe pochopit jednak islámskou antropologii, tedy to, jak se člověk 

má vůči stvoření a co je člověkem v islámu míněno vůbec. A dále také proto, 

že některé události v dalších částech práce by nemusely být úplně 

srozumitelné. Z důvodu chronologické kontinuity této práce bylo přistoupeno 

k tomu, že je zachováván chronologický sled událostí, do jaké míry je 

vysledovatelný.  

1.1 Stvoření 
Základem víry v islámu (islám znamená odevzdání se do vůle Boží)12 je víra 

v jediného Boha, arabsky Alláh. Bůh, Alláh, je nejvyšším pánem a stvořitelem 

veškerenstva, stvořil také člověka. Vyprávění o stvoření prvního člověka je 

v mnohých ohledech velmi podobné tomu, které je známo z Bible. Vykazuje 

sice odchylky, ale jinak je obdobné. 

Ještě předtím než Alláh stvořil prvního člověka, stvořil veškerenstvo. Stvoření 

člověka tedy předchází stvoření vody, trůn Jeho se po celou dobu stvořitelské 

činnosti – 6 dní - vznášel nad vodou (11:9). Zároveň s trůnem stvořil také 

větry. Následují nosiči trůnu, kteří by měli nést trůn Alláhův o Soudném dni. 

Původně stvořil čtyři a každý má čtyři podoby, leč Soudného dne jim stvoří 

čtyři další. Dva dny pak Alláh tvořil pomocí větru z vodní pěny zem. 

A stabilitu země mají zaručovat pevně zakotvené vztyčené hory (21:32). Zemí, 

kterých je sedm, omývá sedmero moří, která byla naplněna potravou nesčetnou 

rovnoměrně za čtyři dny (41:9). Následovalo stvoření rozumu (‘aql), po něm 

bylo stvořeno sedmero nebes (za dva dni) a každému byl dán pořádek (41:11) 

                                                           
12 Kropáček, Luboš, Duchovní cesty…, str. 9 
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a vládnou v nich andělé – v nejspodnějším nebi pak přebývá anděl smrti 

jménem Azrá‘íl. Tito andělé vzdávají slávu Alláhovi dnem i nocí (21:20). Poté 

stvořil slunce a měsíc. Následuje ráj (džanna), místo pro spasené nábožné 

muslimy, kde bude vše, čeho měli nedostatek. Opakem k ráji je peklo, místo 

pro hříšníky a bezbožníky. Poslední před stvořením před samotným stvořením 

člověka byly džánnové, rozumné duchovní bytosti, kterým Alláh stvořil 

družky, z jejich soulože se rodili džinnové – nejslavnější z nich je Iblís 

Proklatý. Džinny umístil Alláh do nejnižšího nebe, aby jej oslavovali.13  

1.1.1 Stvoření člověka 
Takto ve zkratce bylo stvořeno veškerenstvo Alláhem. Alláhova činnost na 

počátku je příhodně shrnuta v súře 2 (Kráva) 111. ajátu: „On je stvořitelem 

nebes a země, a když rozhodne věc nějakou, pak řekne toliko ‚Staniž se!‘ 

a stane se.“ Z čehož vyplývá, že tento akt, tedy stvoření podléhá jen vůli 

a autoritě Alláhově. Rozhoduje o něm naprosto svrchovaně – o tom, kdy, jak, 

co vznikne nebo zanikne. A to vyřčením „staniž se!“ 

Al-Kisáí uvádí, že stvoření člověka, předcházela ještě jedna událost. Tato 

událost se týká sporu mezi nebem a zemí. Respektive, nebe se povyšovalo nad 

zemi, že je plné andělů, kteří neustále velebí Alláha. Země si stěžovala 

Alláhovi, že po ní nikdo takový nechodí. I ozval se mocný hlas a vyzval zemi, 

aby se uklidnila. Slíbil ji, že z ní vytvoří tvora, kterému se v kráse nic 

nevyrovná, bude nadaný rozumem a obdarován řečí. Za nekrátkou dobu si 

Alláh poslal Džibríla, aby mu donesl prach z různých končin země.14 Tento 

prach pak sloužil coby základní stavební prvek těla Ádamova. Slovo Ádam má 

souvislost právě se zemí, ze které byl Ádam stvořen; neboť v arabštině je slovo 

adím znamenající (zemský) povrch. S tímto slovem je tradičně spojovaná 

                                                           
13 Chronologie stvoření podle: Al-Kisá‘ í, Kniha o počiatku…, str. 19-36 
14 Al-Kisá‘ í, Kniha o počiatku…, str. 36n 
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etymologie slova Ádam.15 Alláh pojmenoval Ádama podle toho, z čeho jej 

stvořil. 

O tom jaký průběh mělo samotné stvoření Ádamova těla je několik zpráv, které 

se liší v drobnostech. První je Ibn Abbásova,16  které vypráví, že Ádam byl 

stvořen z prachu z různých částí světa - hlavu z prachu Ka‘by, hruď z pouště, 

záda a břicho z prachu Indie, ruce z prachu Východu, nohy z prachu Západu.17 

Další zpráva je od Wahb ibn Munnábího, 18 že jej Alláh stvořil ze sedmi 

zemských vrstev, do kterých se rozdělena země od stvoření. Další podání, od 

Ibn Abbáse, poněkud odlišené tvrdí, že Ádam byl stvořen z prachu ze třinácti 

míst. Prach z určitého místa pro určitou tělesnou část, tak třeba hlava byla 

stvořena z prachu Jeruzaléma, obličej z prachu ráje, pravou ruku z prachu 

Ká‘by, levou z prachu Persie, nohy z prachu Indie, kosti z iráckých hor, 

pohlavní orgány z prachu Bábelu (Babylónu), srdce ze zahrady věčné 

blaženosti.19  

Jak vidno, z výše zmíněných tří příběhů o stvoření Ádamova těla, se jejich 

podání sice od sebe drobně liší, nicméně rámec zůstává téměř stejný. „Stvořili 

jsme člověka z hlíny suché, vzaté z bláta poddajného.“ (15:26) Tedy Alláh 

vytvaroval člověka z prachu země, jež mu donesl anděl Džibríl. Poté, co byl 

člověk vytvořen, mu Alláh poskytl pět smyslů (hmat, čich, chuť, zrak, sluch). 

Ádam byl připraven k přijetí ducha (rúh)20. Duch byl Alláhem Ádamovi 

                                                           
15 Ostřanský, Malá encyklopedie…, heslo: Adam, str. 11n 
16 ‘Abdulah ibn ‘Abbas byl jeden z nejvzdělanějších společníků Proroka Muhammada, byl také  
 jeho bratranec (‘Abbas byl prorokovým strýcem). (podle: http://sunnahonline.com)  
17 Islámská kniha mrtvých, str. 40 
18 V Islámské knize mrtvých je zmíněn, coby autor popisu, al-Waháb, což by také mohl být 
 Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab, revitalista 18. století a autor doktríny Wahhábismu; u al-
 Kisáího však figuruje jméno Wahb ibn Munnábí, což byl žák ibn ‘Abbásův, který
 propojoval izraelitské prvky do islámu. Pravděpodobnějším autorem se však zdá druhý 
 jmenovaný. (Podle: Encyclopedia of Islam and the Muslim World, Ecyclopedia of Islamic  
 Civilization and Religion)   
19 Tamtéž, str. 40 
20 Arabština zná dva výrazy, jimiž, někdy záměně, označuje ducha a duši. Pro ducha (spirit) je 
 to rúh, pro duši (soul) je to nafs. K zaměňování mezi nimi dochází hlavně, hovoří-li se 
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vdechnut. Duch je oživující element Ádama a má svůj původ v Alláhovi. Duch, 

který vstoupil do Ádama je část ducha Alláhova. „…část ducha Svého v něj 

vdechl; a sluch, zrak i srdce všem vám dal…“(32:8). Samotné vdechnutí se 

však neobešlo bez komplikací. Duchu, který měl být člověku vdechnut, 

respektive měl do něj vstoupit, se vstoupit do hliněného Ádama nechtělo, 

neboť za prvé nevěděl kudy, poněvadž tělesné otvory nebyly pro ducha 

dostatečně velké21 a za druhé se mu nechtělo vejít do tmavého místa. Nicméně 

po třech rozkazech Alláhových přišel čtvrtý: „Vejdi proti své vůli a vyjdi proti 

své vůli.“ 22 Po tomto rozkazu duch vstoupil do Ádama nohami a postupně se 

rozlil po celém těle. Jakmile dosáhl jazyka, začal chválit Alláha.  

Hlavní důvody proč Alláh stvořil člověka, jsou jednak, aby jej člověk velebil. 

A jednak, aby jej ustanovil správce nad svým stvořením. Tyto důvody 

podpírají i súry samého Koránu. Pro první případ, tedy velebení Alláha, je 

stěžejní verš 51:56, ve kterém se píše: „A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, 

aby Mne uctívali.“ Tento verš tedy je tedy „odpovědí“ na žádost země, aby 

Alláh učinil nějakého tvora, který by po ní chodil a velebil jej. Pro druhý 

případ je to pak verš 2:28, kde se říká: „Hle, Pán tvůj k andělům pravil: 

‚Umístím na zemi náměstka (chalífatan)!‘…“ A také mu k tomu dal patřičné 

nástroje, těmi byly jazyky včetně jazyků zvěře, nejvznešenější z nich byla 

arabština. Na popud Alláhův pojmenoval všechny tvory jak nebeské, tak 

i pozemské.23 

Alláh stvořil i smrt, a když stvořil Ádama, ustavil nad smrtí vládce – anděla 

smrti Azrá’íla. Ačkoli byla silnější než Azrá‘íl, Alláh mu dal sílu nebes, aby ji 

byl schopen ovládat. Alláh smrt spoutal do řetězů a oddělil ji od světa mnoha 

                                                                                                                                                         
 duchu(ši) lidské (17:87 a 3:24); ve filosofii pak dochází k pečlivému rozdělování mezi 
 pojmy. (Podle: Idleman-Smith, Hadad, 18nn a Pavlicová, Horyna, hesla: duch a duše, 535n) 
21 Al-Kisá‘ í, Kniha o počiatku…, str. 39 
22 Islámská kniha…, str. 41 
23 Al-Kisá‘ í, Kniha o počiatku…, str. 41n 
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přehradami – její síla je větší než síla země a nebe, není však mocnější než 

Alláh.24 

Z výše zmíněného popisu stvoření je patrné, že Alláh stvořil Ádama z prachu 

země, která prahla po někom, kdo po ní bude chodit a uctívat Alláha. Ádam byl 

stvořen jako bytost obsahující část Alláhova ducha, coby oživující prvek 

prachu. Učinil z něj náměstka na zemi, aby spravoval zemi, vše, co je na ní, 

včetně moří a jeho obsahu. K tomu mu také byla dána výbava v podobě jazyků 

a tělesných smyslů. Nejdůležitějším úkolem Ádama je, aby velebil Alláha, jak 

dokládá i súra 51:56. 

1.2 Čas 
Jak bylo popsáno, člověk byl stvořen. To znamená, že mu byl dán počátek. 

Logicky pak, co má počátek, má i svůj konec. Vezme-li se v potaz definice 

uvedená v úvodu práce, pak je „úkolem“ každého náboženství nabídnout 

nějaký pohled na smrt. Tedy hlavně pohled v tom smyslu, jakým způsob se s ní 

vypořádat. Řečeno slovy Johna MacDonalda: „Každé náboženství musí čelit 

tajemství (mystery) smrti a jeho významu (purpose) v Božím stvoření.“25 Těchto 

možností, jak nahlížet na události spojené se smrtí a eschatologií vůbec je 

velké množství. Představy vychází z různých pohledů náboženského folkloru, 

také lidových zvyků a podání, lidových kazatelů.26 Toto je třeba podotknout, 

neboť Korán se přímo nevyjadřuje o tom, co se mrtvými děje v mezidobí od 

smrti po zmrtvýchvstání.27 Nicméně je zjevné, že tyto představy mají velký 

vliv na víru a zejména na praktikování. Řečeno ve zkratce, představy 

o posmrtném bytí/životě mohou ovlivňovat a ovlivňují život časný. Proto je 

tedy třeba se zaměřit na otázky, které souvisejí s časným životem.  

                                                           
24 Islámská kniha…, str. 45n 
25 MacDonald, John, The Angel of Death in late Islam tradition in: Islamic Studies, Vol. 3, No.
 4 (XII. 1964), str. 486 
26 Al-Kisá‘ í, Kniha o počiatku…, str. 156 
27 Hrbek, Korán, str. 88 
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Celý běh dějin je cestou od stvoření k zániku, nejinak je tomu i v islámu. Islám 

vychází z toho, že svět byl stvořen Alláhem, jak bylo výše popsáno. Vzhledem 

k tomu, že Alláh rozhodl o časném stvoření, že bude stvořeno a stvořil jej 

podle své vůle, tak i stejným způsobem rozhodl o životě každé jednotlivé věci. 

Tedy každé stvoření, bez ohledu na to, je-li to člověk, národ či Země, jako 

celek, má svou stanovenou dobu. „On je ten, jenž z hlíny vás stvořil a pak 

stanovil lhůtu života vašeho – a lhůta u Něho je pevně stanovena – a přece 

o tom pochybujete.“ (6:2) Tento citát ze súry Dobytek tedy jednoznačně 

ukazuje na determinizmus ohledně časných věcí. Stvořitel určuje všechny 

termíny zániku, je to tedy jeho jednoznačná výsada, neboť on stvořil časné 

věci. Stejným způsobem jakým určil, že a kdy budou, stejným způsobem také 

určuje, kdy zaniknou. Tato pevně vymezená doba života/trvání se v arabštině 

nazývá adžál. Zde je možné vidět, že muslimův život a jeho osud je naprosto 

v rukou Alláhových28 – jak mimochodem naznačuje i již samo jméno Islám. 

Vzhledem k národům se tomu má jako v případě člověka. Což dosvědčuje 

i súra Al-Hidžr (15:4-5): „Nezahubili jsme žádné město, aniž se mu dostalo 

Písma známého, a žádný národ nemůže způsobit uspíšení ani oddálení termínu 

svého.“ Další ilustrací může být súra Jonáš (10:49): „…Není v moci mé 

způsobit si škodu či užitek, leda bude-li Bůh chtít. Národ každý má svou lhůtu, 

a když se lhůta jeho naplní, neodloží ani neuspíší ji nikdo ni o hodinu jedinou.“ 

súra Jonáš také jednoznačně poukazuje na to, že bez Alláhovy vůle člověk 

nemůže národ vyvrátit či zničit, ale ani jej poškodit. 

Je tedy patrné, že vše, co bylo stvořeno, dochází i svého zániku. Týká se to 

stejným způsobem zvířete, člověka i národa. Globálně vzato se to týká nejen 

živočichů, či životných stvoření, nýbrž se to také zároveň týká i stvoření 

neživotného. U něhož lze hovořit jen o životě v metaforickém smyslu, nicméně 

                                                           
28 Idleman-Smith, Hadad, The Understanding…, str. 5; Ostřanský, Malá encyklopedie…, heslo:  
 smrt a pohřební obřady, str. 179n; MacDonald, The Angel…, str. 487 
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je třeba také zmínit, že časnost se týká také jeho. Tedy časně stvoření 

živočichové jsou umístěni na časně stvořené zemi. Zde je naznačeno, že 

časnost se netýká jen jednotlivce či kolektivu nýbrž i veškerenstva. Neboť jak 

bylo zmíněno v citátu výše „…a lhůta u Něho je pevně stanovena…“ a tato 

lhůta je míněna také pro nebesa (39:67) i hory (20:105-6) i pro samého anděla 

smrti.29 

1.2.1 Člověk a jeho časný život 
Tento pohled, tedy jednoznačně vymezená doba trvání života, s sebou nese 

i další důsledky. Jednak je tomu tak, že když Alláh určuje dobu smrti, také 

určuje i dobu stvoření, včetně člověka. Zde je míněno mateřství (zapadající do 

cyklu stvoření/narození – život – smrt; ze kterého se časný život skládá), ve 

kterém rodiče nemají žádnou jinou roli než roli prostředníka zprostředkující 

vůli boží, což má dopad i na vnímání světa. Tvoří se tím tak protiklad mezi 

Alláhem, který je Absolutní existencí a vším ostatním, tedy zejména pak 

světem. Dalším důsledkem souvisejícím s touto změnou perspektivy k chápání 

života je změna hodnoty lidských činů.30 Lidské činy se tak dostávají do 

popředí. Stávají se tak částí měřítka, podle kterých bude člověk souzen. 

Druhou částí tohoto měřítka je pak víra sama. Má-li člověk víru (v Alláha), ale 

nekoná k tomu dobré skutky, nemá nárok na ráj a stejně je tomu i obráceně, 

dobré jednání bez víry také nestačí.31 Toto je shrnuto v Súře Včely (16:61): 

„Kdyby Bůh trestal lidi za nespravedlnost jejich, nezůstal by na zemi tvor živý, 

avšak On dává jim odklad do lhůty stanovené; a až vyprší lhůta jejich, nezadrží 

ji ni o hodinu ani ji neuspíší.“ Z této súry vyplývá, že Alláh poskytl lidem čas, 

tedy adžál, pevně vymezenou lhůtu, a v této době je třeba, aby činili dobré 

skutky a ti, co nevěří, aby uvěřili. Druhá část o vypršení této lhůty poukazuje 

na to, že je třeba spravedlivé věci začít konat, co nejdřív. Neboť až lhůta 
                                                           
29 Al-Kisá‘ í, Kniha o počiatku…, str. 170 
30 Ostřanský, tamtéž 
31 Hrbek, Korán, str. 88n; Kropáček, Duchovní cesty…, str. 117 
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vyprší, již žádný odklad nebude možný, protože je přesně stanovená, vůlí 

Alláhovou a jen on ví, kdy nastane, a proto je třeba začít jednat správně. A jen 

takovým je umožněn přístup do ráje. Tedy těm, kteří věří a činí zbožné skutky, 

jak uvádí 4:122.  

Dalším posunem perspektivy plynoucí z absolutního chápání Alláha je přístup 

k lidskému životu, jako takovému. Dozajista to souvisí i s  již výše zmíněným 

posunem směrem k lidským činům. Jak už bylo zmíněno, lidský život je určitě 

konečný, protože každý má stanovený adžál, a je tedy třeba jej využít ke 

spravedlivým činům a víře. Tyto spravedlivé činy však předpokládají účast 

ostatních lidí. S tím také souvisí, jakým způsobem se má muslim dívat na život 

druhého člověka. Tím, že se muslim odevzdá do rukou Alláha úplně, chápe 

také veškerý svět jako jeho stvoření. Výše bylo naznačeno, že Alláh je ten, kdo 

rozhoduje o smrti. Z toho vyplývá, že lidský život si může vzít jen Alláh, 

protože jej dal (23:80). Pro muslima je tudíž život druhého nedotknutelný, 

protože je to také jeho stvoření a to značí, že je třeba s ním podle toho také 

nakládat. Nedotknutelnost života druhého člověka je popsána v súře 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, neb zajisté mu bude pomoženo.“ Jak je z této súry 

patrné, je možné zbavit jiného člověka života, ale jen za určitých zákonem 

stanovených podmínek. Touto podmínkou může být fakt, že ten člověk třeba 

zabil/zavraždil někoho z rodiny daného muslima. Pak ho k tomu tato súra 

opravňuje, poněvadž to je trestáno smrtí.32  

                                                           
32 Ostřanský, Malá encyklopedie…, heslo: smrt a pohřební obřady, str. 179n; Kropáček,  
 Duchovní cesty…, str. 133n  
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1.2.2 Pět pilířů 
Svrchu dotčené spravedlivé skutky jsou tedy jednou částí měřítka, podle které 

bude muslim souzen. Je však třeba se nyní zaměřit na to, co tyto skutky vlastně 

jsou a podle čeho se může muslim ujistit, že jimi jsou.  

Stěžejní pro islámskou věrouku je Pět pilířů víry. Pět pilířů víry je patero 

činností, které jsou pěti povinnostmi muslima. Jsou to zásadní projevy 

příslušnosti k islámu a zároveň také projevy úcty směrem k Alláhovi. Pilíře, 

arabsky arkán ad-din, jsou náboženské povinnosti vůči Alláhovi, jedná se 

vlastě o stanovy vlastního kultu. Tyto stanovy, jak má člověk vystupovat vůči 

Alláhovi, jsou arabsky nazývány ‛ihádát.33 Jsou ustaveny v hadíthu Buchárího:  

 

„Bismillah-Hir-Rahman-Nir-Raheem. Vyprávěno Ibn ‘Umarem: Alláhův 

prorok řekl: ‚Islám je založen na (následujících) pěti (zásadách): 1. Vyznat, že 

nic nemá právo být uctíváno, leč Alláh a Muhammad je Alláhův prorok. 

[šaháda – MZ] 2. Nabídnout (povinné společné) modlitby svědomitě 

a dokonale. [salát – MZ] 3. Zaplatit Zakát (t. j. povinný milodar). 4. Učinit 

Hadždž (t. j. pouť do Mekky). 5. Dodržovat půst v průběhu měsíce Ramdánu. 

[sawm – MZ]“34  

 

Toto patero je základním stavebním kamenem islámské víry. K tomuto pateru 

se ještě váže tahára což je čistota. Tahára, coby soubor, je islámským právem 

rozebrána dopodrobna. Tahára je soubor čistoty tělesné, morální i rituální a je 

tak velmi důležitým předpokladem věřícího – zejména pak, co se týče modliteb 

a hadždže. Tedy ortopraktickou podmínkou právoplatnosti pilířových nařízení. 

I z toho důvodu je táhára v právnických knihách, týkajících se pěti pilířů, 

pojednána nejprve a teprve poté se přistupuje k obšírnému výkladu pěti pilířů.35  

                                                           
33 Kropáček, Duchovní cesty…, str. 91 
34 Sahih al-Bukhari #8 
35 Kropáček, Duchovní cesty…, str. 91 a 93; Ostřanský, Malá encyklopedie…, heslo: čistota,  
 str. 34 
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Změna perspektivy na čas a lidský život, jak bylo výše zmíněno, způsobila 

posun k důležitosti lidských skutků. Tyto lidské skutky mají stejně tak, jako je 

tomu v chápání Alláha a člověka, dvě dimenze. Ta první byla právě popsána, 

jedná se ‘ihádát, tedy rozpracování pěti pilířů o tom, jak se má muslim chovat 

a jednat takovým způsobem, aby správně velebil a uctíval Alláha. A druhá 

dimenze bude vyložena vzápětí. Jedná se o mezilidské vztahy.  

Bylo již několikrát zmíněno, že v islámu je kladen velký důraz na jednotlivé 

skutky člověka, které učiní v době svého života, jež mu byl dán Alláhem. Pro 

důležitost skutků člověka svědčí i to, že islámské právo je zevrubně členěno 

a pečlivě rozpracováno do velkých drobností. Klíčovou charakteristikou 

islámského práva, míněno toho, které upravuje vztahy mezi lidmi a k věcem, 

je, že je vše posuzováno z náboženské perspektivy. Což opětovně odkazuje 

zpět k chápání veškerenstva, coby stvořeného Alláhem a daného do správy 

časného člověka, jehož čas je pevně určen právě tímto Stvořitelem.  

Právo upravující mezilidské vztahy, arabsky mu‘ámalát, je členěno do pěti 

kategorií, ve kterých jsou klasifikovány veškeré lidské činy. Těmito pěti 

kategoriemi jsou: 1. Fard, Wádžih – povinnosti ustavené v Koránu 

(individuální i kolektivní), 2. sunna, mustahabb, mandúb – činy doporučené 

podle hadíthů, 3. mubáh – neutrální,36 4. makrúh – netrestné, zavrženíhodné 

činy, 5. harám – zakázané, trestné, hříšné. S těmi to kategoriemi je spjat pojem 

halál, který označuje vše to, co je dovoleno.37  

Toto patero tedy upravuje pro muslima, jakým způsobem žít halál způsobem. 

Jak vidno celý islámský právní systém, myšleno mu‘ámalát, má ve všech 

případech stále v záměru Alláha. Tedy hlavní mírou všech činů, které člověk 

                                                           
36 Kategorii mubáh uvádí Kropáček, zatímco Ostřanský v Malé encyklopedii uvádí jako   
 neutrální kategorii dža’iz. Dža’iz chápe Kropáček jako označení pro nábožensky dovolené  
 činy. S přihlédnutím k: Pavlicová, Horyna a kol., Judaismus, Křesťanství, Islám, str. 632,  
 byl zvolen výraz mubáh – který je užíván pro indiferetní činy. 
37 Kropáček, Duchovní cesty…, str. 124n; Ostřanský, Malá encyklopedie…, heslo: šarí’a,
 str. 193n; Pavlicová, Horyna a kol., Judaismus, Křesťanství, Islám, heslo: šarí’a, str. 632 
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ve svém adžálu vykoná, je to, zda jsou v souladu s Alláhovými ustanoveními. 

Podle toho, jakým způsobem dodržoval tato nařízení, činil v Alláhových očích 

spravedlivé skutky, podle toho bude také posuzován na Soudu. Obzvláště 

důležitou pak je observance nařízení první kategorie. Zejména proto, že tato 

obsahují samotnou úpravu Pěti pilířů, další důležitou součástí je i modlitba za 

mrtvého, která je kolektivní povinností vůči zemřelému. Toto jsou také 

důvody, proč musel být koncept islámského práva, ač velmi zkratkovitě, 

nastíněn. Je patrné, že podle toho, jakým způsobem nakládá muslim se 

stvořením Alláhovým v průběhu doby svého časného života, tak bude 

posuzován při Soudu. Stvoření se je zde samozřejmě myšleno v nejširším 

možném slova smyslu. Týká se to samozřejmě, jak stvoření hmotného 

neživotného, tak i životného, zejména pak člověka. Pro toto je dokladem i to, 

že v rámci Pěti pilířů se nachází hned dva, při jejichž vykonávání je třeba 

přítomnosti dalších lidí. Jsou jimi šaháda, vyznání víry, k němuž je nutno, 

zejména při konverzi k islámu, přinejmenším dvou svědků tohoto vyznání; 

u rodilých muslimů jsou tu pak rodiče, pro výchovu k islámu. A druhým je pak 

salát, společná modlitba, k níž je nejlépe se sejít se společenstvím v mešitě, ale 

hlavně se koná ve stanovený čas, který je nezbytné dodržet, takže se 

muslimové modlí přinejmenším ve společný čas, když už ne fyzicky spolu.38  

1.2.3 Svobodná vůle 
V záměru na lidské chování a jednání v souvislosti s podaným nástinem práva 

je spjata ještě další věc. Touto věcí je svobodná vůle. Jak bylo předestřeno, to 

že islám, znamená odevzdání se vůli boží; to, že Alláh stvořil vše jen podle své 

vůle a kdy chtěl; ale zejména pak, že člověk byl stvořen (ať už chápáno v rámci 

stvoření Ádama, či každý jednotlivý člověk, jehož rodiče jsou jen 

zprostředkovateli výchovy) s adžálem, jehož délku zná jen Alláh sám – to vše 

                                                           
38 Ostřanský, Malá encyklopedie…, heslo: vyznání víry, str. 213n a heslo: modlitba, str. 134n;  
  Kropáček, Duchovní cesty…, str. 92 a str. 99nn 
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se pak může jevit jako do jisté míry fatalismus. Téma svobodné vůle je v rámci 

islámu poněkud kontroverzní, obzvláště kvůli chápání rozdílu predestinace 

a svobodné vůle. V Koránu samém jsou k nalezení jisté verše, které při 

nejmenším naznačují svobodnou vůli. Súra 53 (Hvězda) 36-42:  

 

„Či nebylo mu sděleno, co obsahují svitky Mojžíše a Abrahama, jenž byl 

věrný? Že totiž žádná duše obtížení břímě jiné duše neponese, že člověku se 

jen toho, oč usiloval, dostane, že výsledek jeho úsilí bude viděn a potom plnou 

odměnou bude odměněn, že u Pána tvého je konečný cíl jen.“ (53:36-42) 

 

V těchto verších je patrné, že v Koránu vedle sebe stojí poukaz k požadavku na 

člověka zároveň s poukázáním na to, že Alláh má vše ve Svých rukách. Víra 

v Alláha je pak to jediné, co může jedinci ukázat, co člověk dělá – tedy lidskou 

orientaci na to, aby konal skutky, které jsou Alláhovi milé. Což značí, že je zde 

úzký prostor také pro lidskou vůli. Lze k tomu dojít dvojím způsobem. Za prvé, 

má-li poslední Soud soudit a hodnotit to, jaký muslim byl a co konal v průběhu 

svého adžálu, je třeba, aby mohl být hodnocen podle něčeho. Čímž je 

prvoplánový fatalismus při nejmenším umenšen. A stejně tak je tomu i naopak. 

Muslim, chápající vše jako stvoření Alláhovo, si nutně musí uvědomovat, že 

mu Alláh dal určitou roli, na jejímž základě bude také souzen, po dobu jeho 

adžálu. Kritériem zde pak bude to, do jaké míry se snažil této své roli dostát. 

Takže je patrné, že v islámu je tedy důraz na to, že vše je od Alláha, ale na 

druhou stranu muslim, jako člověk obdarovaný těmito věcmi za ně nese 

odpovědnost. O tomto svědčí i již citovaný verš 2:28, že člověk bude na zemi 

náměstkem – což je zjevná správní funkce vztahující se k Jeho stvoření. Taktéž 

podle veršů súry 53:36-42 je patrná odpovědnost každého člověka za sebe 

sama zároveň s tím, že konečný úkol je jen Pána, ačkoli úsilí a výsledek tohoto 

úsilí je zohledněn a také odměněn. Forma odměny pak zjevně plyne z toho, jak 

člověk dostává svému úkolu, který je člověku primárně nezjevný, neboť je 
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u Alláha. Samozřejmě tomu tak je z důvodu nedostatečnosti lidského 

pochopení Alláhova stvoření – veškerenstva. 

Tato koncepce jakéhosi „kompromisu“ mezi pojetím predestinace a svobodné 

vůle v islámu pochází z pera Abú al-Hasana al-Aš‘arího39, kterou pak 

rozpracovala ještě jeho škola. Z této koncepce je patrná snaha skloubit obé, jak 

bylo naznačeno. Dala by se tedy shrnout tak, že Alláh stvořil vše a to včetně 

jednání, které je svěřeno časnému člověku, který je plně odpovědný za tato 

získaná (kash) jednání, která má uložená v srdci.40 

 

Pojednáním o svobodné vůli končí první část této práce. Tato část se snažila 

nastínit, jakým způsobem může chápat muslim život v perspektivě smrti. 

Smrti, která byla stvořena stejně, jako člověk na počátku času z intence 

Alláhovy. Stvořením, jako volním aktem Alláhovým, se začínala tato část. Je 

tomu z důvodu toho, že v následujících částech práce se bude pracovat 

s představami, které mají svůj vznik právě v příbězích o stvoření světa 

a člověka. 

Stejně tak tomu bylo s následující pasáží týkající se časnosti člověka a vůbec 

chápání času v islámském prostředí. Zde bylo nastíněno, jakým způsobem lze 

v islámu nazírat čas jako takový a adžál, tedy úsek lidského života, který je 

předem vymezený Alláhem. Význam této části je zřejmý, týká se toho, jakým 

způsobem lze, či spíše by mělo být nakládáno s časem adžálu jednotlivce. 

Tomu, jakým způsobem by mělo být nakládáno s časem jednotlivce, byly 

věnovány části týkající se základu islámské víry, které je ztělesněno Pěti pilíři. 

Toto stručné představení Pěti pilířů, má svou úlohu jednak v tom, co by měly 
                                                           
39 Abú al-Hasan al-Aš‘arí se narodil v Basře, byl členem filosofického proudu Mu‘ tazila, od 
 kterého se podle legendy odloučil právě kvůli poznání týkajícího se svobodné vůle. (podle 
 Kropáček, str. 85 a Waines, str. 120) 
40 Idleman-Smith, Hadad, The Understanding…, str. 21n; Pavlicová, Horyna, Judaismus, 
 Křesťanství, Islám, heslo: predestinace, str. 612, heslo: svoboda, str. 630; Kropáček, 
 Duchovní cesty…, str. 65n; Hamidulah Muhammad, Introduction to Islam, §121nn, 
 str. 73nn; Waines David, An Introduction to Islam, str. 120nn 
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charakterizovat v životě muslima, opět z perspektivy smrti. A jednak také 

v tom, že ještě budou hrát roli v děních, která se odehrají po smrti muslima. 

Z toho důvodu je bylo nutné velmi zkratkovitě načrtnout. Pilíře hrají velkou 

roli v životě muslima, což má také znamená, že hrají také roli i po muslimově 

smrti.  

Poslední částí bylo pojednání o svobodné vůli v islámu. To jakým způsobem je 

svobodná vůle chápána, je obrazem toho, jak je nazíráno na Alláha jako 

stvořitele veškerenstva. Chápání svobodné vůle zde bylo z důvodu toho, aby 

bylo možné uchopit komplikovaný vztah mezi omnipotencí Alláhovou 

a svobodou. Respektive predestinace všeho ze strany Alláha a svobodnou vůli 

člověka. Záměrem uvedení tohoto tématu bylo poukázat na to, že islámské 

chápání světa není přísně fatalisticky deterministické, leč rozměr člověka 

samého a jeho chování má své důsledky pro stvoření i jeho samého. Neboť je 

patrné, že nebylo-li by tomu tak, pak by nebylo člověka zač soudit při Soudu, 

protože veškeré činy, které by člověk vykonal, by byly jen pouze Alláhovými 

činy vykonanými skrze člověka jen jako loutku. Což by mohlo v důsledku vést 

k životnímu nezájmu a laxnosti, neboť veškerá odpovědnost všechno by tak 

padala na Alláha.  

Je patrné, že každé z výše velmi povšechně nastíněných témat by zasloužilo 

rozpracovat zevrubněji, což bohužel zde místo nedovoluje. Nicméně, tento 

výběrový nástin je k potřebám této práce. Tedy se jedná spíše o uvození 

základní terminologie, která má sloužit ke správnému pochopení dále 

vykládaných skutečností. 
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2. Smrt 
Druhá část této práce je zaměřená na okolnosti, které jsou v islámu spjaté se 

smrtí (arabsky maut). Ve druhé části se tedy pojednává o období mezi tím, kdy 

muslim zemře a tou dobou, kdy bude povolán k Soudu. Je důležité předejmout, 

a bylo to již zmíněno, že představy o tomto „mezičase“ se zakládají zejména na 

tradici. Z Koránu samého si utvořit ucelený obrázek o tom, co mezi smrtí 

a Soudem s muslimem děje, není možné. Nachází se v něm však několik 

myšlenek o tomto tématu. Těchto myšlenek je třeba se také dotknout. 

Prvním krokem pak je smrt jako taková, tedy kdy je muslim považován za 

mrtvého. Poté je třeba se zaměřit také na to, jakým způsobem má být 

nakládáno s mrtvým tělem. S tímto samozřejmě souvisí, jaké jsou povinnosti 

pozůstalých. Následuje pohled na smrt ze subjektivní perspektivy zemřelého, 

jak ji popisuje tradice. Dále je nutné zaměřit se na aktéry událostí po smrti, zde 

je míněn zejména anděl smrti, ale i další, kteří doprovázejí zemřelého po smrti. 

Též je nutno se zastavit u toho, co se děje s umrlým tělem. Hranicí této části 

pak Soud či jinak řečeno události Hodiny, kterým bude věnována následující 

část. 

Základní otázkou této části tak je: Jak se to tedy má se smrtí v islámu? Jak již 

v předchozí části bylo naznačeno, s vírou v Alláha přichází i jiné pojetí smrti. 

Toto pojetí je chápáno skrze prizma všemohoucího Alláha, který stvořil 

veškerenstvo včetně člověka samého. Všemu stvoření pak Alláh určil adžál, 

tedy určenou lhůtu, po kterou bude existovat. Z toho také plyne, že určuje i čas, 

kdy zanikne, jak praví súra 6:2 „…a lhůta u Něho je stanovena…“ Chápání 

života, jako neovlivnitelně stanovené lhůty pobytu člověka v časném 

veškerenstvu, znamenalo, jak bylo zmíněno, posun v chápání života jako 

takového, zejména pak vymezování konečného života vůči absolutnímu 

Alláhovi. Touto změnou chápání bylo samozřejmě dotčeno i chápání smrti. 

Smrt tedy přestává být pesimistickým výhledem, že je nevyhnutelným 
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okamžikem, ke kterému je celý život směřován a kdy skončí. Tímto posunem 

došlo k tomu, že je život chápán tak, že je veden rukou milosrdného Alláha 

a tedy že smrt není úplný konec. Toto vedení dává pak životu smysl. A stejně 

tak smrt pak věští následující posmrtnou věčnou existenci. Smrt se tak stává 

mostem mezi člověkem a Alláhem.41 

Nyní je třeba se zaměřit na to, co se v islámu chápe jako smrt ve fyzickém 

smyslu. To znamená, že je potřeba osvětlit jakým způsobem se určuje úmrtí, 

jak se nakládá s tělem, okolnosti související s pohřbem a další záležitosti 

týkající se smrti, těla a zemřelého pozůstalých. Zde je hlavní perspektivou 

časný svět ve vztahu vůči smrti a vším, co s ní souvisí. 

 

2.1 Úmrtí 
Když se naplní muslimům adžál a zemře, nastává běh událostí, které jsou 

jednoznačně kodifikovány v právní literatuře (fiqh). Proto, aby se dostalo 

zemřelému muslimovi klidného odpočinku, je třeba jej vykonat podle 

standardizovaných pravidel. Veškeré události spojené se smrtí začínají ještě za 

života, tedy na „smrtelné posteli“. 

Má-li někdo pocit, že se mu nachyluje čas jeho života, tomu Fiqh 4.016 

doporučuje, aby odříkával šahádu – toto doporučení vychází z víry, že ten, 

jehož poslední slova budou slova šahády („La ilaha illa-Allah wa 

Muhammadan rasúlu Allah“) vstoupí okamžitě po smrti do ráje. Totéž se pak 

doporučuje i v případě zemřelého – jemuž má být šaháda recitována do ucha.42 

Je tedy patrné, že šaháda, která muslima provází celý život, je také tím 

posledním, co by mělo usnadnit muslimův odchod z tohoto světa. Umírajícímu 

muslimovi může také být čteno z Koránu, když si to přeje. Nejčastěji čtená je 

                                                           
41  Idleman-Smith, Hadad, The Understanding…, str. 3; MacDonald, The Angel…, str. 486 
42  Fourty Hadiths on Merit of Saying La Ilaha illallah, uspořádal Haddad, Gibril 

 Fouhad,dostupné online;  Philips Abu Ameenah Bilal, Funeral Rites in Islam, str. 1, 
 dostupné online; Hamidulah, Introduction…, §535, str. 292. 
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súra 36 - Já Sín (je nazývána srdce Koránu), avšak čtení (této) súry nemá 

pevnou oporu ani v činech proroka a jeho družiny ani v tradici. Má tak stejnou 

hodnotu jako čtení kterékoli súry Koránu – není to povinností, ale spadá to 

mezi dobré věci. Jedinou autorizaci má čtení této súry v neautentickém hadíthu 

u Abu Dawuda43: „Vyprávěno Ma‘qilem ibn Jasarem: Prorok řekl: Rectitujte 

súru Já Sín u Vašich umírajících…“44 Jak je uvedeno ve Fiqhu 4.016 §3, tak 

recitace súry Já Sín ulehčuje umírajícímu smrt. Tento výklad je však opřen 

o výše zmíněný hadíth Abu Dawuda a jeho správnost byla zpochybňována.45 

Dalším zvykem, který není autorizován prorokovými skutky, ani hadíthy, je 

otočení umírajícího směrem k Mekce (qibla – směr k Mekce, který je užíván 

i při modlitbě, k určování tohoto směru byly vyvinuty sofistikované metody) – 

toto je prorokovými instrukcemi upraveno pro uložení těla v hrobě.46 

Úmrtí muslima pak odstartuje celou řadu úkonů, které souvisejí s jeho 

odchodem z tohoto světa. Tento soubor činností spjatý s přechodovým 

rituálem47 pohřbu má svá ustálená pravidla, jež jsou, jak bylo zmíněno, 

upravena v právní literatuře. Celý rituál pohřbu začíná samotnou smrtí. To, že 

je muslim po smrti, tedy že zemřel, může stanovit pouze odborná osoba. Úmrtí 

nastává, když je potvrzena nefunkčnost dvou orgánů zásadních pro život a to 

srdce a mozku (stanovování smrti podle funkčnosti mozku se ujalo 

v souvislosti s vážnými mozkovými poškozeními, zejména poraněními, 

                                                           
43 Philips, Funeral Rites in Islam, str. 4 
44 Sunan Abi Dawud #3121 
45 Fiqh-us-Sunnah, Vol. 004, Fiqh 4.016 §3 
46 Philips, Funeral Rites in Islam, str. 4n; Pavlicová, Horyna, Judismus, Křesťanství, Islám, 
 heslo: Kibla, str. 580; Ostřanský, Malá encyklopedie…, hesla: Qibla, smrt a pohřební 
 obřady, str. 168. 180; Newby Gordon, Encyclopedia of Islam, heslo: Qibla, str. 177.; Fiqh-
 us-Sunnah, Vol. 004, Fiqh 4.016 §2 
47 K přechodovým rituálům je k dispozici hojná antropologická literatura; za autora teorie 
 o přechodových rituálech je považován antropolog Arnold Van Gennep. Teorii rozvinul ve 
 své knize Les Rited de Passage (1909; česky LN: 1997); Marranci Gabriele, Anthropology 
 of Islam, str. 28. 
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v kterýchžto případech byl člověk schopen dýchání). Smrt může být stanovena 

teprve až po uplynutí doby, po kterou je možná resuscitace.48  

2.1.1 Pohřeb 
Poté, co je stanovena smrt je potřeba připravit tělo na pohřeb (džanáza). Pohřeb 

sám by se měl konat, co nejdříve po stanovení smrti. Prvním krokem, který 

následuje po smrti muslima, je zavření očí, v případě, že nejsou zavřené. Neboť 

podle slov proroka: „Vpravdě, když je duše jata, vidění očí ji následuje.“49 

A tak není potřeba, aby oči byly otevřené, nevidí-li nic. Stejně tak se také 

zavírají i ústa, jsou-li otevřena. Ústa je také možné zafixovat proužkem látky, 

aby čelisti zůstaly u sebe. V tomto okamžiku by měla být pronesena modlitba 

za mrtvého (du‘á), která se zakládá na hadíthu 920a Sahíha Muslima: 

 

„Umm Salama podal zprávu: Alláhův služebník našel Abu Salamu jak jeho 

oči strnulé. Zavřel je a řekl: ‚Vpravdě, když je duše jata, vidění očí ji 

následuje.‘ Nějací lidé z jeho rodiny plakat a křičet. Tu on řekl: ‚Neproste 

pro sebe nic leč dobré, neboť andělé říkají „Amen“(tak budiž) tomu co 

říkáte.‘ Pak řekl: ‚Ó Alláhu, odpusť Abu Salamovi, pozvedni jeho stupeň mezi 

ty, kteří jsou správně vedeni, zajisti mu nástupce z jeho potomstva, který 

zůstane. Odpusť nám a jemu, Ó Páne veškerenstva, a učiň jeho hrob 

prostorným a zajisti mu světlo v něm.‘“ 50  

 

Dále je nutné zakrýt intimní partie, tak tomu je i v průběhu mytí. Toto se činí 

kvůli tomu, aby byla zachována důstojnost zemřelého.  

 

                                                           
48 Stejskal, Šejvl a kol., Pohřbívání a hřbitovy, str. 308; Rady, Verheijde, Islam and end-of-life 
 organ donation, str. 883n, in : Saudi Medical Journal, vol. 30, 2009 
49 Fiqh us-Sunnah, Vol. 004, Fiqh 4.016 §4 
50 Sahih Muslim #920a 
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2.1.2 Mytí těla 
Mytí těla mrtvého (ghusl) je kolektivní povinností (fard kifája), to značí, že ji 

někdo musí vykonat, ale tím, že jí někdo vykoná, jsou jí ostatní zproštěni. 

Výjimkou z této povinnosti jsou těla mučedníků, případně různě deformovaná 

těla (z praktických důvodů). Mytí těla by měl nejlépe provést blízký příbuzný, 

ale lze i někoho důvěryhodného požádat, aby mytí provedl namísto 

pozůstalých. Tento by měl být znalý toho, jak vykonat ghusl. U mytí je 

důležité, aby bylo zachováno genderové rozlišení – tedy muž by měl mýt 

muže, žena ženu – přípustné je, aby partner omýval partnerku a obráceně. Tělo 

musí být omyto minimálně třikrát (1. voda s mýdlem/šamponem, 2. voda, která 

spláchne předchozí, 3. voda s parfémem – nevíce doporučovaný je kafr), 

probíhá-li mytí vícekrát, než třikrát, je nutné dodržet lichý počet koupelí. Směr 

mytí by měl být zprava doleva. Mytí by mělo probíhat v soukromí, účastnit 

ghuslu by se mělo jen nezbytný počet lidí. Je tomu tak z důvodu zachování 

důstojnosti umrlého. Po umytí, naparfémování a vysušení, je třeba mrtvého 

obléci do bílého Kafanu (bílá bezešvá látka, která má být koupena z peněz 

zemřelého, případně toho, kdo odpovědný za obstarání zesnulého). Byl-li 

zemřelý hádždž (vykonal pouť do Mekky) pak by součástí rubáše měly být dva 

velké bezešvé pruhy látky, které byly součástí ihrámu (poutní roucho). K bílé 

barvě kafanu je stěžejní vyjádření v hadíthu 4050 u Sunan Abi Dawuda: 

„Vyprávěno Abduláhem ibn Abbásem: Prorok řekl: ‚Noste Vaše bílé šaty, 

neboť jsou mezi Vašimi nejlepšími šaty a odějte do nich své mrtvé….‘“ 

Výjimkou jsou opět mučedníci, ti by měli být pohřbíváni v šatech, ve kterých 

zemřeli.51 

                                                           
51 Stejskal, Šejvl a kol., Pohřbívání a hřbitovy, str. 308n; Ostřanský, Malá encyklopedie…, 
 heslo: smrt a pohřební obřady, str. 180n; Kropáček, Umírání, smrt a eschatologické 
 představy v islámu, str. 60, in: Krása (ed.), Smrt a umírání v náboženských tradicích 
 současnost;  Pavlicová, Horyna, Judaismus, Křesťanství, Islám, heslo: pohřeb, smrt, 
 str. 609; Philips, Funeral Rites in Islam, str.13nn; Funeral Regulations in Islam, Islamic 
 Foundation of Ireland, str. 10nn, dostupné online ;  Fiqh us-Sunnah, Vol. 004, Fiqh 4.0116 
 §4nn 
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2.1.3 Pohřební modlitba 
Poté, co je dokončeno rituální mytí a mrtvý je oděn do rubáše, je nutné vykonat 

pohřební modlitbu (salát al-džanáza) – k této modlitbě musí být také věřící, jež 

ji budou vykonávat, rituálně očištěni. Tato modlitba patří do kategorie fard 

kifája, je tedy kolektivní povinností, což také značí, že k jejímu vykonání musí 

být rituálně čistí (k tomu Fiqh 4.038: „…Malik podal zprávu od Náfí’ho, že 

Abdulláh Ibn ‘Umar řekl: ‚Jedinec by neměl nabízet pohřební modlitbu, není-li 

ve stavu čistoty.‘“ ).  

Mrtvý je poté, co je k modlitbě připraven, naložen na otevřené máry, případně 

vložen do prosté dřevěné rakve, a pohřební průvod jej odnáší směrem ke 

hřbitovu. Účastnit se průvodu, zejména pak pomoc s nesením már, se považuje 

za velmi záslužné. Složení průvodu sestává z lidí dobré vůle, kteří znali 

zesnulého, zejména z kruhu rodinného a sousedství. Prochází-li průvod skrze 

místa, kde jsou lidé, měli by tito lidé projevit svou úctu k zemřelému tím, že 

povstanou.52 

Pohřební modlitba je vykonána ještě před samotným pohřbem, zde je míněno 

samotné uložení těla do hrobu. Cestou na hřbitov by se průvod měl zastavit 

v místní mešitě, kde může být tato modlitba vykonána. Cesta z domu umrlého 

do mešity a z mešity na hřbitov by se měla odehrávat ve svižném tempu, 

protože „Prorok pravil: ‚Pospěšte s mrtvým tělem, neboť byl-li spravedlivý, 

posíláte jej do blahobytu; a bylo-li tomu jinak, pak odkládáte zlou věc ze svých 

krků‘“ 53 

Modlitba nemusí být nezbytně vykonána v mešitě, ale je to doporučováno - 

může být vykonána v domě nebo také venku. Jediným místem, které je 

                                                           
52 Kropáček, Umírání…, str. 60; Ostřanský, Malá encyklopedie, heslo: smrt a pohřební obřady,
 str. 181; Marranci, Antropology…, str. 28. 
53 Předklad anglického znění Hadíthu #401, podle Sahíha Al-Bukhariho; obdobné varianty toho 
 Hadíthu je k nalezení ve všech šesti knihách, Sahíh Muslim, #2059, Sunan Abu Dawud, 
 #3175, Sunan Ibn-i-Majah, #1477, ad. 
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považováno za nevhodné či přímo zakázané, pro provedení modlitby, je 

samotný hřbitov54.  

Modlitba sama je pak prováděna před umrlým, který poležený v mešitě na 

pietní (povznesené) místo – je-li k dispozici, není-li tak na zem – a to vždy tak, 

aby jeho pravá strana směřovala k Mekce (qibla). Účastníci modlitby se postaví 

ve třech řadách tak, aby jejich pohled směřoval k Mekce (qibla). Trojřadí 

účastníků je rozlišeno podle pohlaví; tak, že v jedné řadě stojí muži, v jiné ženy 

a v jiné řadě děti. Pohřební modlitba je jedinou modlitbou, při které se po celou 

dobu jejího konání stojí. Tři řady jsou to proto, že v hadíthu #3166 Sunan Abi 

Dawud je psáno, že Prorok řekl, že je-li po smrti kteréhokoli muslima za něj 

vykonána modlitba ve třech řadách, bude mu odpuštěno a tak zajištěn pobyt 

v ráji. Pohřební modlitba je svým charakterem modlitba prosebná, neboť jsou 

v ní obsaženy prosby za nebožtíka, který má být pochován. Modlitba by měla 

být vedena Imámem, či jeho zástupcem, není-li přítomen, pak by to měl být 

nejbližší mužský příbuzný, či případně ten, kdo si pamatuje nejlépe Korán, bez 

ohledu na věk, tedy i dítě.55 Toto ustanovení je zakotveno v hadíthu Sahíha 

Bukhárího, číslo 4302. Zde prorok praví: „…a nechte toho mezi Vámi, jenž zná 

Korán nejlépe vést modlitbu…hledali takovou osobu a nenašli nikoho, kdo znal 

Korán více než já…Proto mě svým Imámem (abych vedl modlitbu) a v té době 

jsem byl chlapec, šesti či sedmi letý…“ 

Začátek modlitby je avizován Imámem, který ji přednáší. Předtím než oznámí 

začátek modlitby, zvedne obě ruce k uším. Samotná modlitba začíná takbírem 

(slova: Alláhu akbar – Bůh je převeliký)56. Modlitba je doprovázena pohyby 

rukou, které všichni účastníci opakují podle Imáma. Po prvním takbíru 

                                                           
54 Philips, Funeral Rites in Islam, str. 65; Funeral Regulations in Islam, str. 16  
55 Tamtéž; Stejskal, Šejvl a kol., Pohřbívání a hřbitovy, str. 310; Marranci, Antropology…, 
 str. 28 
56 Zde popisovaný typ modlitby se skládá ze čtyř takbírů, nicméně je možné, aby jich modlitba 
 obsahovala více. Takbírů v modlitbě může být čtyři, pět, šest, sedm či devět; každý počet je 
 zapsán v autentických hadíthech. (Podle: Philips, Funeral Rites in Islam, str. 67n) 
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následuje recitace Fátihy (súra Otvíratelka Knihy). Následuje další takbír. Po 

druhém takbíru následuje pronesení slov ke slávě proroka. Po nichž je pronesen 

třetí takbír. Po třetím takbíru pak následuje prosebná modlitba za zesnulého. 

Tato je uzavřena čtvrtým takbírem, po němž následuje pronesení pozdravů 

míru.57 58 

Po vykonání pohřební modlitby, je třeba tělo přenést na hřbitov. V tomto 

okamžiku, tedy po skočení pohřební modlitby, je možnost, kdy se účastníci 

smutečního průvodu mohou od něj odpojit. V případě žen a dětí je to povinné, 

poněvadž ty nemohou doprovázet zemřelého až do hrobu. Dříve nebylo ženám 

dovoleno ani účastnit se průvodu. Důvodem tomu byly hlasité projevy při 

průvodu, jako třeba hlasitý nářek či pláč. Dnes se do něj připojit mohou, 

nicméně není to nazíráno kladně, avšak přísně zakázáno to také není. 59 

 

2.1.4 Hrob a ukládání mrtvého 
Ukládání mrtvého do hrobu mají tedy na starosti muži. Největší právo na 

ukládání mrtvého do hrobu mají pokrevní příbuzní. Toto je odůvodňováno 

veršem ze súry Kořist (8), verše 75: „A ti, kdož později uvěřili, přesídlili 

a bojovali spolu s vámi, ti také patří k vám; avšak ti, kdož pokrevně spřízněni 

jsou, jsou si vzájemně nejbližší podle příkazu Božího a Bůh ví o věcech všech.“ 

To, že právo ukládání mrtvého náleží muži, je také z praktických důvodů. 

Prvním ryze praktickým důvodem je, že muž je zpravidla silnější a je tak pro 

něj manipulace s tělem snazší. A druhým důvodem je, že i kdyby se žena 

chopila ukládání mrtvého do hrobu, velmi by to vedlo odhalení některých částí 

                                                           
57 Philips, Funeral Rites in Islam, str. 65nn; Ostřanský, Malá encyklopedie, heslo: smrt 
 a pohřební obřady, str. 181; Funeral Regulations in Islam, str. 17nn 
58 Text pohřební modlitby, varianty se čtyřmi takbíry, v arabském a anglickém jazyce, 
 viz příloha  
59 Marranci, Anthropology…, str. 28; Philips, Funeral Rites in Islam, str. 45; Funeral 
 Regulations in Islam, str. 20 
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jejího těla v průběhu ukládání. Z toho důvodu se ustálilo, že by muž měl být 

tím, kdo ukládá zesnulého do hrobu, už od dob proroka a to platí po dnes.60  

I samotný hrob podléhá různým stanoveným pravidlům. Nejprve ze všeho je 

třeba zmínit, že pro muslima je naprosto nepřípustná kremace, a tak každý 

muslim musí být pohřben. Dalším důležitým kritériem je, že tělo musí být 

pohřbeno tam, kde muslim zemřel, islám nepřipouští přepravu těl – toto má 

souvislost s rychlým sledem událostí poté, co muslim zemře. S tím souvisí, že 

muslim musí být pohřben na hřbitově určeném pro muslimy. Muslim nesmí být 

pohřben vedle nemuslima (káfir) a stejně tak nemuslim nesmí být pohřben 

vedle muslima.61 Toto jsou tedy lokační náležitosti islámského hrobu. 

Vlastnosti hrobu jako takového, jsou také popsány v hadíthech. Podle nich by 

měl hrob být hluboký přibližně na výšku průměrného člověka. Tato hloubka 

má své odůvodnění, kterým povinnost pohřbít mrtvého tak hluboko, aby odér 

z hrobu nemohl přilákat divou zvěř, která by mohla mrtvého vyhrabat. Z tohoto 

samého důvodu je také možné učinit jej z nepálených cihel. Obě praktiky se 

provádějí již od dob proroka. Dále se v něm má nacházet výklenek, do kterého 

je zesnulý uložen. Hrob by také měl být dost prostorný, důvodem je prostor pro 

povstání před „andělským soudem“. Dalším charakteristickým rysem hrobu 

pro muslima je jeho orientace. Hrob, do kterého má být uložen muslim, musí 

vykopán paralelně k Mekce. Důvodem tomu je, aby muslim, který má být do 

hrobu uložen, mohl být položen na pravý bok a jeho tvář směřovala k Mekce 

(qibla). 62 

                                                           
60 Philips, Funeral Rites in Islam, str. 80; Funeral Regulations in Islam, str. 21 
61 Pravidlo o oddělování muslimů a nemuslimů na hřbitovech je založeno na hadíthu Abu 
 Dawuda, #3230; i na pražském Olšanském hřbitově je oddělená část pro muslimy, která byla 
 zřízena pražskou Islámskou nadací v roce 2004,  (podle: http://www.praha-muslim.cz ) 
62 Philips, Funeral Rites in Islam, str. 78; Islamic Laws, according to the Fatawa of Ayatullah 
 al Uzma Sayyid Ali al-Husaini Seestani, issues: 620, 622 et 635, dostupné online; Sahih 
 Muslim #966; Hammidulah, Introduction… §536, str. 293; Ostřanský, Malá 
 encyklopedie…,  heslo: smrt a pohřební obřady, str. 181 
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Již bylo zmíněno, že mrtvého do hrobu pokládá muž, který by nejlépe měl být 

pokrevně spřízněn se zemřelým. Avšak i toto vkládání se řídí určitými 

pravidly. Poté, co je mrtvý dopraven na hřbitov k hrobu, který je vykopán 

paralelně k Mekce, dochází na samotné uložení mrtvého do hrobu.63 Byl-li 

zesnulý donesen k hrobu v rakvi, měl by být z rakve vyňat64 před vložením do 

hrobu. Tělo by mělo být pohřbeno jen v rubáši, který se po uložení ještě mírně 

uvolní. Poté by jej měl ukládající uložit do výklenku. Toto ukládání by mělo 

probíhat tak, aby byl zesnulý ukládán nohama napřed.65  Při spouštění těla do 

hrobu a jeho ukládání se doporučuje odříkat kratičkou modlitbu podle hadíthu 

Abu Dawuda, hadíthu 3213, kde je psáno: „Vyprávěno Abdulláhem ibn Umar: 

‚Když Prorok uložil mrtvého do hrobu, řekl: ‚Ve jménu Alláha a v následování 

cesty (sunny) Posla Alláhova.‘‘“ Je třeba, aby ukládající dbal na to, aby se 

zesnulý nacházel na pravém boku tváří směrem k Mekce (qibla). Jakmile je 

tělo uloženo, doporučuje se, aby účastníci vhodili do hrobu, k nohám, tři plné 

hrsti hlíny. Následuje zakrytí hrobu. V hadíthu, Sahíha Bukhárího, knize 023, 

číslo 1390b je psáno, že hrob Prorokův byl viděn vypouklý a oblý. Z čehož 

vyplývá, že hrob muslima by také měl být vypouklý a oblý. Jako další důvod 

k tomu se uvádí, že je pak lépe rozlišitelný od jeho okolí a tím se také 

předchází jeho zneuctění. Úplně na samý závěr pohřbu by měla být nabídnuta 

modlitba za zesnulého. Tak jako to činil podle hadíthu66 sám prorok: „Uthman 

ibn Affan vyprávěl: Kdykoli Prorok stal volným (anglicky: became free – 

pohřeb je povinnost, tedy ve významu zproštěn povinnosti; přeneseně dokončil 

[tak i v citátu toho hadíthu u Philipse]) od pohřbívání mrtvého, zůstával u něj 

a říkával: Hledej odpuštění pro tvého bratra a žádej neochvějnost pro něj, 
                                                           
63 Mrtvého je také možné, v případě, kde jej nelze pohřbít do země, uložit do hrobky či rakve. 
 (Podle: Islamic Laws, Issue: 621) 
64 Z hygienických důvodů, v některých zemích, zejména evropských, existují, které nedovolují 
 pohřbívat mrtvé bez rakve, což muslimové respektují (Podle: Kropáček, Umírání…, str. 61); 
 v ČR je to zejména zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
65 Abu Dawud, Book 014, #3211 
66 Abu Dawud, Book 014, #3221 
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neboť on teď bude dotazován.“ Touto modlitbou končí celý pohřeb. Po něm 

nastává období smutku. Toto období by mělo být co nejkratší. V jeho průběhu 

jsou pozůstalí navštěvování a přijímají kondolence. Pozůstalí pak první pátek 

po pohřbu poprvé navštíví hrob – v tento den je pak dávána potrava chudým. 

Další návštěva následuje při prvním pátku po čtyřicátém dni po pohřbu. 

Muslimům jsou návštěvy hrobů doporučovány, neboť tím je mrtvým 

prokazována úcta. 67 Při každé návštěvě hřbitova by mělo být proneseno: „Ať je 

mír s vámi obyvatelé těchto příbytků, věřící muslimové, i my se k vám – dá-li 

Alláh – přidáme, prosíme Alláha o odpuštění i vám i nám.“68 

Jak patrno muslimský pohřeb není nikterak jednoduchou záležitostí a má své 

přesně stanovené postupy. Tyto postupy začínají již na „smrtelném lóži“ 

šahádou a předčítáním z Koránu. Po úmrtí pak následuje rituální očista 

mrtvého, která má také opět přesně stanovená pravidla, která žádají tu 

nejpřísnější observanci. Jakmile je nebožtík umyt, je tak připraven na pohřební 

modlitbu a odnesen do mešity. Dva posledně jmenované úkony spadají do 

kategorie kolektivních povinností (fard kifája) – je tedy zapotřebí, aby je někdo 

vykonal, čímž dojde ke zproštění této povinnosti z ostatních. Samotné následné 

ukládání těla do hrobu a jeho zasypání má také svůj stanovený řád.  

Z detailní rozpracovanosti, pro islám charakteristické, je patrné, že smrt hraje 

velkou roli. Ačkoli je sama na jednu stranu chápána jako danost, na stranu 

druhou je smrt nazírána jako vstupní brána k Alláhovi – „Sláva tomu, v jehož 

rukou je panství nade věcmi všemi a k němuž budete navráceni!“ (36:83). Tato 

zevrubná rozpracovanost pravidel a jejich dodržování, značí značný respekt. 

Mnohokrát se objevuje, že je třeba činit to a to, aby byla zachována důstojnost 

zemřelého. Vzato z druhé strany, veškerá tato rituální nařízení spjatá se smrtí 

                                                           
67 Philips, Funeral Rites in Islam, str. 81n; Funeral Regulations in Islam, str. 21n; Stejskal, 
 Šejvl a kol., Pohřbívání a hřbitovy, str. 310; Ostřanský, Malá encyklopedie…, heslo: smrt 
 a pohřební obřady, str. 181n 
68 Citováno podle: Šejvl a kol., Pohřbívání a hřbitovy, str. 310 
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a pohřbem jsou činěna přinejmenším ze dvou dalších důvodů. První je 

odevzdanost Alláhovi, jak značí i samo slovo islám. Tím je míněno, že Alláh 

stanovil, kdy a kde kdo zemře a také jen On určí, co s každým bude po smrti. 

Pro což ostatně i svědčí třeba verš ze súry Já Sín (36:45), která je čtena právě 

na smrtelné posteli: „A když je jim řečeno: ‚Bojte se toho, co je před vámi, 

a toho, co je za vámi – snad se vám dostane slitování,‘ (jsou lhostejní).“ Nebo 

jiný verš z téže súry, 36:54: „V ten den [kdy bude zatroubeno na 

pozoun]nebude ukřivděno v ničem duši žádné a odměněni budete jen za to, co 

skutečně jste činili.“ Z čehož samozřejmě plyne, že je třeba jednat podle všech 

nařízení a spravedlivě. Již bylo zmíněno, že skutky pozemského života jsou 

mírou při soudu. S tímto také souvisí i vykonávání povinností, které Alláh 

ustavil jednak vůči sobě, ale i, v případě pohřbu zvláště, muslimovi vůči 

muslimovi. Zejména pak povinnosti typu fard kifája tím, že mohou být 

vykonány zástupcem, aby nehřešilo celé společenství, tento rozměr prohlubují. 

Právě v těchto povinnostech se protínají povinností jeden vůči druhému – 

v případě pohřbu, důstojné uložení na odpočinek – i vůči Alláhovi – tedy 

v případě nevykonání zhřešení celé společnosti. Toto pak podle výše 

zmíněných súr přichází na vrub špatně konajícího, respektive vůbec 

nekonajícího povinnosti stanovené. 

Druhou perspektivou pak je usnadnění odchodu mrtvého. O tom, jak správné 

vykonání pohřebního obřadu může být nápomocno zemřelému při přechodu ze 

světa vezdejšího do světa onoho, bude pojednáno. Nicméně některé záležitosti 

již byly při nejmenšími naznačeny – rituální čistota, rozměry hrobu, modlitba 

ve třech řadách. Bylo však také řečeno, že muslim má určité povinnosti vůči 

druhému muslimovi. Podle takovýchto činů vůči druhému bude sám pak také 

posuzován. Jedná se tedy nejen o to, že pomáhá druhému, ale zároveň také 

pomáhá sobě. Zaprvé naplňuje to, co je jeho povinností a za druhé tímto 

naplňováním povinností souvisejícím s pohřbem ulevuje i sám sobě – k čemuž 
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tento přechodový rituál také slouží. Poté, co je muslim pohřben, by mu také 

měla být prokazována úcta, navštěvováním jeho hrobu – což je samozřejmě 

také součástí kategorie povinnosti jednoho muslima vůči druhému.  

Je tedy patrné, že smrt hraje v islámu velkou roli. Pakliže muslim žije 

spravedlivý život a snaží se dostávat svým muslimským povinnostem, a to jak 

vůči ostatním muslimům, tak zejména pak vůči Alláhovi, nemá se čeho bát 

a smrt pro něj není, jak bylo naznačeno, nikterak strašlivá. Smrt a to, co po 

smrti s muslimem bude, jak naznačují výše citované súry, jsou zornou 

perspektivou celého života muslima. Neboť je třeba, aby při každém svém 

konání a jednání měl před očima a hlavně na srdci Alláha, coby všemohoucího 

panovníka, ke kterému bude jednou navrácen, jak je to psáno ve výše 

zmíněné súře 36:83. 

2.2 Úmrtí a duše 
Poté, co bylo pojednáno o tom, jakým způsobem má být nakládáno s tělem 

umrlého, jaké povinnosti jsou spjaté s mrtvým tělem pro pozůstalé, jak má 

vypadat hrob a jaké náležitosti má mít pohřební průvod a samotný pohřeb. Je 

nyní třeba poněkud změnit perspektivu. Zatímco perspektivou předchozího 

oddílu bylo tělo v období smrti, v tomto oddíle je hlavní perspektivou duše 

muslima. Vymezení období, či časového úseku pro tento oddíl není snadné. 

V zkratce by bylo možné jako počáteční hranici uvést smrt jednotlivce a jako 

konečnou Soud, či lépe jemu předcházející znamení Hodiny. Tedy jinak 

řečeno, od té doby, co duše opustí tělo, po dobu, kdy by měly začít události 

v islámské eschatologii spjaté s konečným vzkříšením. 

Již bylo podotknuto, že toto období není v samotném Koránu, rozpracováno. 

Tedy není tomu tak, že by se v něm nenacházely vůbec žádné zmínky o tom, 

co následuje po smrti jednotlivce, avšak z těchto zmínek se nedá vystavět 

nikterak schématický pohled na události následující po skonu (jako je tomu 

třeba v případě informací týkajících představ o kolektivní eschatologii, pro 
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které je v Koránu materiálu značné množství). Je zjevné, že základními zdroji 

tohoto oddílu jsou tak hadíthy a také produkty lidové tvořivosti. Tyto jsou 

vycházející z motivů v Koránu a jejich rozpracování v hadíthech, nicméně 

notně podpořenou lidovým chápáním smrti, což je podpořeno i charakterem 

jazyka, květnatostí. Také je patrný vliv okolních starších náboženství.69 

Veškeré dění začíná, stejně tak, jako tomu bylo v předchozím oddíle, smrtí. 

Zde je třeba ji pojednat ne ze strany ukončení funkcí tělesných orgánů, leč jako 

akci, která se odehrává v řízení anděla smrti. Samozřejmě anděl smrti, Azrá’íl, 

není absolutní instancí, to již bylo naznačeno výše, kde je pojednáno o stvoření 

smrti a ustavení Azrá’íla za anděla, který má nad ní moc. Zde je potřeba opět 

připomenout súru 6:2: „On je ten, jenž z hlíny vás stvořil a pak stanovil lhůtu 

života vašeho – a lhůta u Něho je pevně stanovena – a přece o tom 

pochybujete.“ Tato súra opět naznačuje, a je tomu tak v celém islámu, že jen 

Alláh je tím absolutním, tím, který má definitivu ve všem, tím, u něhož je lhůta 

pěvně stanovena. Z toho také plyne, že Alláh má absolutní moc i nad smrtí. 

Když Alláh stvořil smrt, tak ji oddělil miliony přehrad, protože její síla byla 

větší než síla nebe a země – ustavil nad ní Azrá’íla vládcem a dal mu k tomu 

moc nebes.70 Toto jsou tedy dva hlavní aktéři, vyslanci Alláha, kteří mají 

ukončovat lidské životy. Jak vypovídá súra 6:2, lhůta u Něho je pevně 

stanovena. To znamená, že poslední slovo o smrti jednotlivce, čili konci života 

vezdejšího má poslední slovo Alláh. Když končí adžál muslima je na to anděl 

smrti upozorněn, ale přesný okamžik, kdy skončí a on se bude moci zmocnit 

jeho ducha, mu zůstává tajemstvím. Opět je to tedy svrchovaná moc Alláhova, 

která rozhoduje o onom okamžiku a poté je sděleno andělu smrti, který posléze 

dostane pokyn, aby se mohl zmocnit duše zemřelého.71  

                                                           
69 Islámská kniha mrtvých, str. 7nn 
70 Tamtéž, str. 45 
71 Tamtéž, str. 49 
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2.2.1 Anděl smrti 
Když bylo poukázáno na to, jakým způsobem nahlíží islám smrt, tedy jako 

bránu k Alláhovi, která se otevře vypršením adžálu, je třeba se nyní zaměřit na 

smrt a anděla smrti, vládce nad smrtí. A pokračovalo-li by se v metafoře 

s bránou, tak Azrá’íl, anděl smrti, by v ní hrál úlohu toho, jenž tuto bránu 

otevírá. Toho, jenž otevřením této brány otevře i vstup do toho, co následuje po 

smrti, tedy jistého mezidobí (barzach). 

Anděl smrti (malak al-maut) je postava, která figuruje i v samotném Koránu. 

O andělu smrti je ojedinělá zmínka v Súře 32:11, kde se praví: „Rci: ‚Anděl 

smrti, jenž vás na starosti má, vás povolá a potom budete k Pánu svému 

navráceni!‘“ Z této zmínky pak byla lidovou imaginací v tradici, vypracováno 

učení o dvou andělech Munkarovi a Nákirovi a „andělském soudu“72  

 

Anděl smrti – Azrá’íl – obdržel od Alláha moc nad smrtí. Podle legendy 

o stvoření by měl sídlit v jedné z nebeských sfér, kde má trůn stvořený ze 

světla. Popis zevnějšku anděla smrti je uveden u Muqátila Ibn Salmána.73 Zde 

zachyceno, že „má čtyřicet tisíc nohou a čtyři tisíce křídel.  Celé jeho tělo je 

plné očí a jazyků. Neexistuje žádný boží tvor […] z něhož by v jeho těle nebyl 

jazyk, obličej, oko či ruka…“74Toto množství tělesných údů užívá k chápání 

duší, jejich množství pak umožňuje, aby mohl jmout kteréhokoli tvora, jemuž 

vypršel adžál, a to kdekoliv. Nicméně prý sám sestupuje jen k prorokům 

a Božím vyslancům a pro duše krotkých nebo zvířat má zástupce (khalífa).75 

                                                           
72 Hrbek, Korán, str. 87; Ostřanský, Malá encyklopedie, heslo: andělé, str. 18 
73 Muqatil Ibn Salmán Ibn Bašír al-Azdí al-Balkhí (zemřel 150 AH/767 AD), jedna z autorit 
 tafsírů a hadíthů (Podle: Macdonald, The Angel…, pozn. 10, str. 518) 
74 Islámská kniha mrtvých, str. 48; MacDonald, The Angel…, str. 490 
75 Islámská kniha mrtvých, str. 49; MacDonald, The Angel…, str. 491 
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Zde je na místě zaměřit se na to, jakým způsobem dochází k samotnému vzetí 

duše. S čímž zároveň souvisí také otázka, jakým způsobem se dozvídá anděl 

smrti o smrti čili uplynutí adžálu.  

Odpověď na tuto otázku je vcelku patrná, je-li nazírána v kontextu výše 

popsaného, chápání stvoření a veškerenstva vůbec. Alláh stanovil každému 

stvoření určitou lhůtu, po kterou bude žít (adžál). Vzhledem k tomu, že anděl 

smrti je také jen stvoření, podléhá tomuto pravidlu také. Z již několikrát 

citované súry 6:2, zejména pak její pasáže „…a lhůta u Něho je pevně 

stanovena…“, je patrné, že adžál, každého stvoření zná jen Alláh. Z toho je 

možné vyvodit dva důvody, proč tomu tak je: 

Za prvé, Alláh každému stanovil jeho adžál, a proto je důležité, aby každý 

v okamžiku jeho naplnění skutečně ze světa vezdejšího odešel. Žádné chyby 

v tomto případě nejsou přípustné ani přijatelné. Alláh je tak zadavatelem práce 

pro anděla smrti, aby nedošlo k pomýlení a byl ukončen správný život.76 

A za druhé, vezme-li v potaz to, že sama smrt je stvoření, které je ovládáno 

jiným stvořením, andělem smrti Azrá’ílem, tak vzato z úhlu pohledu 

ontologického statu, v žádném případě nemůže ani jeden z nich dosahovat 

takové ontické dokonalosti. Neboť znalost či jen povědomí, o tom, kdy které 

stvoření má mít svůj konec je vskutku ultimativní. A tato znalost vyžaduje 

vpravdě absolutnost vlastníka takové vědomosti. Tuto absolutnost tak může 

poskytnout jen tvůrce veškerenstva – Alláh. Alláh, který stvořil nejen smrt, 

anděla smrti a to, co jim podléhá, ale stvořil  - či možná lépe řečeno vymezil 

konec svého stvoření. Tedy logicky, to čemu byl dán počátek, musí mít i svůj 

konec, který v tomto případě je také dán. 

                                                           
76 MacDonald, The Angel…, str. 491n 
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Nyní je třeba se zaměřit na způsob, jakým se anděl smrti zmocňuje duší, 

o kterých mu Alláh sdělil, že je čas je jmout. Podle tradice Ka‘b al-AHbara77, 

tomuto sdělení dochází tak, že pod Trůnem je strom, mající stejný počet listů 

jako je lidí, ze kterého do klína Azrá’ílovi spadne list, na němž je napsáno 

jméno člověka, který je v nebi považován za mrtvého, leč na zemi bude žít 

ještě čtyřicet dní. Anebo podle jiné tradice, Alláh pošle k andělu smrti posla, 

Miká’íla, s listinou, na které je uvedeno, koho a kde má jmout. Jakmile je anděl 

smrti obeznámen se jménem člověka, jehož duše se má zmocnit, jde, podle 

jedné tradice, sám se jej jmout. Avšak podle jiné tradice má posly, které pošle, 

aby se jali duše.78  

Navzdory dvojakému popisu událostí týkajících se jatí duše, je však patrné, že 

jsou pod patronací anděla ovládajícího smrt – Azrá’íla, který provádí samotnou 

exekuci, ať již sám, či ji zprostředkuje. Ale stále je stěžejní, že nejvyšším 

garantem je Alláh. Ten tak zadává a zároveň dohlíží na samotnou exekuci, aby 

nedošlo k nějakému pomýlení. 

Nyní je tedy třeba se zaměřit na samotnou metodu jímání duše anděla smrti. 

Budiž předesláno, že její zachycení také není zcela jednotné, avšak bodem 

shody je, že je duše jata. Výše, kde bylo pojednáno o stvoření člověka, bylo 

popsáno, že duši se do člověka moc vstoupit nechtělo, až jí Alláh přikázal, aby 

vstoupila násilím. Tento násilný vstup duše do těla věští přinejmenším dva 

způsoby jejího vyjití. Prvním z nich je ten, že duše poté, co jí anděl smrti 

prokáže, že je poslán Alláhem, aby se jí zmocnil, radostně a dobrovolně vyjde 

ven z těla. V tomto případě to má Azrá’íl vcelku snadné. Zároveň to je 

i náznakem poslušnosti k Alláhovi, neboť je v Koránu psáno: „B ůh povolává 

k sobě duše ve chvíli smrti jejich…a podržuje u sebe ty, o jejichž smrti 

                                                           
77 Abú Isháq Ka’b al-Ahbar ibn Mati‘ ibn Hajsu (zemřel 32 AH/653AD)- Jemenský vzdělaný 
 žid, který konvertoval k islámu, znalý židovské a jemenských tradic, což mu získalo 
 reputaci (Podle: Encylclopedia of Islam; Islámská kniha mrtvých) 
78 Islámská kniha mrtvých, str. 48nn; MacDonald, The Angel…, str. 492nn 
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rozhodl…“(39:42) V tomto případě je tak Azrá’íl je jakýmsi doručovatelem 

zprávy o tom, že Alláh duši přikázal, aby vyšla z těla. Druhým pak případem 

je, že se duši nechce z těla. V okamžiku konce života, pak člověka navštíví 

čtyři andělé starající se o obživu, pití, dýchání a dobu života. Ani jeden z nich 

již na světě neshledává ničeho pro něj. Po nichž přichází dva zapisovatelé 

skutků – dobrých a zlých – a s andělem smrti pak andělé milosrdenství a trestu. 

Jedni duši násilím a prudce vytrhávají a druzí ji vyjímají jemně. Poté, co je 

duše odloučena od těla a přenesena před Alláha. Zde si tedy anděl smrti 

přivede celou řadu participantů. Každý má na starosti část procesu oddělování 

duše.79  

Oba tyto typy nelze stavit na roveň, leč je třeba je nazírat jako dvě varianty 

vyprávění o oddělování ducha od těla. Nejsou alternativami, kde by se chtěla, 

v jednom případě, duše oddělit od těla, jen čekala na to, až přijde anděl smrti 

s oznámením od Alláha. A v druhém případě by se duši z těla nechtělo a dvě 

skupiny andělů by ji museli „vyviklávat“ z těla. Je třeba na tyto dva popisy 

představ o opouštění duše těla hledět tak, že jsou to dvě varianty interpretace 

téže situace.  

2.2.2 Smrt 
Anděl smrti je tedy prostředníkem a exekutorem Alláhovi vůle. Musí dostat 

pokyn, aby se mohl zmocnit duše zemřelého. Spolu s andělem smrti – 

Azrá’ílem - je přítomná i smrt sama. Nejdříve však je třeba se zaměřit na to, 

čehož ovládnutí bylo svěřeno Azrá’ílovi – na smrt. Když je smrt svěřována do 

rukou Azrá’íla, hromovým hlasem se představuje: 

 

„ Já jsem smrt, která odlučuje přítele od nepřítele, já jsem smrt, která odděluje 

muže od ženy, manžela od manželky, já jsem smrt, která odtrhává dcery od 

                                                           
79 Islámská kniha mrtých, str. 53. 74nn; MacDonald, The Angel…, 496n; MacDonald,The 
 Twillight of Dead, str. 58n. 70nn, in: Islamic Studies, Vol. 4, No. 1 (III. 1965) 
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matek, syny od otců a bratry od sester. Já jsem smrt, která zdolává silné lidi, 

plní hroby, vyprazdňuje domy a zámky. Já jsem smrt, která vás odvede, 

i kdybyste na ni čekali na vysokých věžích.“80 

 

Z tohoto sebe-představení, či spíše lépe řečeno sebe-definice, je patrné, že smrt 

s sebou nese konec vztahů, které se odehrávají ve světě vezdejším. Zároveň 

také ke světu jako takovému. Další výrazným rysem pak je, že bez ohledu na 

sílu přece bude člověk smrtí zdolán. Takže je vskutku bez nějakého významu, 

jak je kdo mocný nebo silný, či bezmocný nebo slabý, smrti se neubrání. Na 

což navazuje i poslední charakteristika smrti. Stejným způsobem jako tomu je 

v ohledu na sílu člověka (v tom nejširším smyslu), která nemá význam, 

takovým způsobem je tomu i s místem. Nezáleží tak na tom, zda se někdo snaží 

schovat před smrtí, třeba do uvedených vysokých věží, smrt ho beztak 

dostihne. Neboť bylo již poukázáno na to, že Alláh každému stanovil určitý 

adžál a když tato lhůta, která je známa jen Alláhovi uplyne, nezáleží na tom, 

kde se člověk nachází, či kde se snad skrývá. Smrt jej prostě dostihne bez 

ohledu na místo, sílu, či jakékoli vezdejší atributy. 

Poněkud přesněji se vyjadřuje smrt v okamžiku, kdy je poslána k člověku, 

kterému končí jeho adžál. Poté se zjeví člověku ve své viditelné formě a ten se 

zajímat o to, kdo je, mu smrt odpoví: 

 

„Jsem smrt, která tě vyvede ze světa a z tvých dětí učiní sirotky, z tvé ženy 

vdovu a z tvého majetku dědictví tvých dědiců, které jsi během života 

nemiloval. A podívej, neposlal jsi napřed nic dobrého pro svou duši; a nemáš 

u sebe nic dobrého v den, kdy k tobě přicházím, a v době, kdy se u tebe 

objevím, nebudeš moci učinit nic dobrého…[j]sem smrt, která odvedla duše 

tvých rodičů a tvých dětí…Beru s sebou tvou duši…[j]sem smrt, která 

                                                           
80 Islámská kniha mrtvých, str. 46 
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způsobila, že dřívější pokolení opustila tento svět, a přitom byla větší a silnější 

než ty.“81 

 

Toto upřesnění se dostává zemřelému v okamžiku, kdy má být jata jeho duše. 

Zde je rozvedeno rozetnutí vezdejších vztahů, a to nikterak pozitivně. Jedná se 

výčet faktů, které nevyhnutelně plynou ze smrti. V popisu smrti není žádná 

útěcha. Velmi jasně je popsáno, že smrt je to, co je, že je to odloučení 

a vytržení ze světa. V případě smrti není kompromisu. Smrt přijde, vezme, a to 

náhle bez ohlášek. Nelze se před ní nikam schovat a stejně tak ji nelze žádným 

způsobem přemoci. Je tedy patrné, že příchod smrti je pro duši, nebo 

zemřelého vůbec, jakousi hranicí. Hranice, kde je konec života vezdejšího, 

včetně všech vztahů a svazků s ním souvisejících. Na této hranici tak začíná 

jiný nový život, který dosáhne svého vyvrcholení, až nastane Hodina.  

Toto pojetí dvojího života má svůj základ přímo v Koránu. První zmínkou je 

súra 2:28, kde je psáno: „Jak to, že nevěříte v Boha? Když byli jste mrtví, On 

dal vám život, potom vás usmrtí a posléze znovu oživí a nakonec budete 

k Němu navráceni.“ V tomto citátu je patrno, že Bůh dává člověku dva životy. 

První část zmínky o oživení je jednoznačnou referencí k příběhu o stvoření 

(který byl pojednán výše) - Alláh oživil neživou hmotu, snůšku prachu, 

vdechnutím oživujícího principu, ducha (rúh), do ní. V okamžiku, kdy nastane 

čas vypršení adžálu, usmrtí člověka prostřednictvím anděla smrti, na což 

následuje mezidobí (barzach) – tedy období čekání na Soud – a vše je završeno 

Soudem, kdy dojde ke vzkříšení, a tak obecnému navrácení k Alláhovi. Z toho 

vyplývá, že smrt je tedy vstupní branou k Alláhovi, jak již bylo zmíněno. Toto 

také potvrzuje i druhý verš, ve kterém je představa o dvou životech potvrzena, 

                                                           
81 Islámská kniha mrtvých, str. 46; stejným způsobem se smrt představuje i textu, který 
 předmětem studie MacDonaldovy, ten se v době sepsání studie nacházel v podobě rukopisu, 
 datovaného do roku 1062 AH (1651 AD), na univerzitě v Leeds, Velká Británie; 
 MacDonald, The Angel…, str. 485. 487. et poznámka 2, str. 517 
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z jakoby retrospektivní perspektivy: „…Pane náš dals nám dvakrát zemřít 

a oživils nás také dvakrát a my viny své uznáváme…“ (40:11).82 

Je třeba podotknout, že představy o tom, který život je ten druhý, se poněkud 

liší. Existují názory, že život vezdejší je prvním životem a to co následuje po 

smrti, tedy období barzach, je tím druhým, končícím posledním Soudem – 

tento názor byl nastíněn výše. Svědčil by pro něj i druhý uvedený verš (40:11), 

který svou stavbou, užitím minulosti83 a kontextem naznačuje, že se jedná 

výpověď nejspíše u posledního Soudu. Na straně druhé je zde pak chápání, že 

první život je život vezdejší, na něj navazuje jakási pauza – čímž je míněn 

barzach. Po pauze přichází Soud a po něm bude následovat druhý život.84 

2.2.3 Munkar a Nákir 
Již bylo naznačeno, že islámská tradice z ojedinělé zmínky v Koránu (32:11) 

o andělu smrti rozpracovala učení o andělech Munkarovi a Nákirovi 

a „andělském soudu.“ Jména těchto dvou andělů samozřejmě nemají původ 

v Koránu, zato pochází ze stejného kořene slovesa, N-K-R, což znamená 

neznámý, či zamaskovaný. Svůj původ má tato tradice má nejen v tomto 

jediném verši, ale i v dalších zmínkách, které naznačují, že v hrobě dochází 

také k jakémusi trestání. Tyto dva andělé podrobují zemřelého v hrobě 

výslechu. Adekvátně k výsledku tohoto výslechu se pak zesnulý má v hrobě do 

doby, kdy nastane Hodina. Z toho plyne, že tento výslech lze nahlížet jako 

předběžný soud. Otázkou, s tímto soudem související, je jak se to má s duší, 

zda je v zemřelém těle, někde poblíž, či třeba v mezeře mezi pohřebním 

oděvem a tělem. Názory na toto se poněkud různí. Základní zakotvení této 

                                                           
82 MacDonald, The Angel…, str. 486nn; Idleman-Smith, Hadad, The Understanding…, 
 str. 31.  35;  Kropáček, Duchovní cesty…, str. 84; Ostřanský, Malá encyklopedie…, heslo: 
 smrt a pohřební obřady, barzach, str. 180n et 28; Hrbek, Korán, str. 87 
83 Je nutno podotknout, že bylo užito anglického a českého překladu Koránu, avšak v užití 
 minulosti se oba překlady shodují – autor si je vědom odlišnosti v užívání gramatických 
 časů v semitských jazycích. 
84 Idleman-Smith, Hadad, The Understanding…, str. 31n; nepřímo také Kropáček, Umírání…, 
 str. 67 
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představy je v tradici, podle které první soud byl vylíčen již samotným 

prorokem Muhammadem. Se soudem Mukara a Nákira samozřejmě také 

souvisí problematika toho, zda může duše existovat po smrti člověka a také, 

v jaké formě. Samozřejmě se nabízí představa, že duše může existovat po 

smrti, respektive po odloučení z těla, čemuž by napovídal příběh o tom, jak byl 

člověk stvořen (viz výše). Nicméně taková odloučená duše neměla vůli a byla 

by bez vědomí a v jakémsi bezesném spánku do doby vzkříšení, kdy se znovu 

spojí se svým tělem.85 

Munkar a Nákir jsou obecně popisováni jako dva andělé, kteří jsou černí a mají 

modré oči (barva očí, která není v Arábii obvyklá). Tito andělé mají hrozivé 

drápy, hřmotný hlas, oči jako šlehající blesk a dlouhé tesáky, jimiž rozervávají 

zemi. Munkar a Nákir tedy přijdou poté, co je tělo uloženo do hrobu, za 

poněkud děsivého entrée. Při příchodu rozervou zeminu nad mrtvým, za 

použití svých tesáků. Poté se snaží přistoupit k mrtvému, nejprve ze strany 

hlavy.  

„V té chvíli řekne jeho modlitba: ‚Nesmíte přijít z mé strany, neboť v noci i ve 

dne pronesl mnoho modliteb…‘…ze strany jeho nohou. Nohy však pronesou: 

„Nesmíte se přiblížit z naší strany, protože chodil na bohoslužebná 

shromáždění…‘…z pravé strany. Avšak dobročinnosti prohlásí: „Z mé strany 

není dovolen přístup, neboť pravicí dával almužny…‘…ze strany levé ruky. 

V tom zahovoří půst: ‚Z mé strany není dovoleno se k němu přiblížit…‘ Poté se 

probudí, jako spící člověk…, a andělé mu položí otázku: ‚Co si myslíš 

o Muhammadovi?‘ Odpoví: ‚Vyznávám, že je poslem Božím.‘ Tu na něho 

zavolají: ‚Žil jsi jako věřící a zemřel jsi jako věřící.‘“ 86 

 

V tomto citátu je ilustrováno, jak tito dva andělé, zkouší pravověrnost muslima. 

Je to zřetelný odkaz na pět pilířů. Munkar a Nákir zde zkouší, zda muslim 
                                                           
85 Kropáček, Duchovní cesty…, str. 82; Kropáček, Umírání, smrt…, str. 64n; Idleman-Smith, 
 Hadad, The Understanding…, str. 41n; MacDonald, Twilight…, str. 74n  
86 Islámská kniha mrtvých, str. 84 
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dodržoval všechna ustanovení vůči Alláhovi i vůči druhému. To je potvrzeno 

tím, že andělé nemají přístup k zemřelému z těch stran jeho těla, jimiž 

vykonával tyto věci, jež jsou Alláhem nařízené. Dalším aspektů je, že andělé 

musí být dva. Je tomu obdobně jako v případě třeba konverze k islámu – 

v jejímž případě jsou zapotřebí přinejmenším dva svědci. Je totiž zapotřebí 

přinejmenším dvou svědků, a to z toho důvodu, aby svědectví bylo 

hodnověrné.87  

Tento popis tázání však není jediný. Dalším obdobný popis tázání, je zachycen 

v hadíthu u Tirmídhího.88 Poté, co je zesnulý pohřben, přijdou andělé a ptají se 

ho na Posla Božího. V muslimově případě by odpovědí měla být šaháda. 

V reakci na jeho správnou odpověď se mu rozšíří hrob na velikost sedmdesát 

krát sedmdesát loktů89 a bude mu přikázáno, aby spal. V případě, že je 

nevěřící, otočí jej z pravého boku na levý a bude trpět velkým trestem (sevření 

žeber do sebe), než jej Alláh vzkřísí.  

Je tedy patrné, že představy o Munkarovi a Nákirovi jsou představami 

o jakémsi okamžitém soudu ihned po smrti muslima. Jeví se to jako jakési 

vysvětlení toho, co se děje s muslimem a zejména pak jeho tělem po smrti. 

Z představy o Mukarovi a Nákirovi lze vyčíst právě toto zaměření spíše na tělo. 

To pak totiž pak bude potrestáno sevřením. Otázkou, která se opět vynořuje, je 

jak se to má s odloučením duše a těla. Podle výše zmíněné parafráze at-

Tirmídího hadíthu, se zdá být pojetí spíše holistické, tedy že duše zůstává v těle 

a neodděluje se. Avšak v případě prvního citátu se zdá, jakoby v těle, které má 

být dotazováno od andělů, již duše přítomna nebyla. Důvodem pro je, že jim 

odpovídají části těla, skrze něž byly zbožné úkony prováděny. Zmínka o duši 

se zde nevyskytuje ani explicite ani implicite, tedy v tomto případě projevy 

                                                           
87 Idlman, Hadad, The Understanding…, str. 42; MacDonald, Twilight…, str. 74n; Islámská 
 kniha…, str. 84n 
88 Jami` at-Tirmidhi #1071 
891 arabský loket ~ 49 cm; (podle: http://www.metrum.org/measures/english.htm) 
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nějaké emoce. Zdá se tak, že v tomto vyprávění duše jakoby nebyla. Tedy 

přinejmenším ne do doby, než je člověk vzbuzen. Toto by pak odkazovalo 

k výše citovanému verši ze súry 39:42. Tedy, že Bůh k sobě povolává duše, 

i když člověk jen spí a dočasně dlí u Něj a pak jsou propuštěny. Jak bylo tedy 

naznačeno výše, lze těžko určit, zda se to má tak, že duše se od těla odděluje či 

nikoli. Na základě vyprávění o Munkarovi a Nákirovi se lze přiklonit k tomu, 

že zůstává v těle, tak i k tomu, že jej opouští. 

2.2.4 Barzach 
Termín barzach, který byl již několikrát zmíněn coby mezidobí, které je mezi 

smrtí jednotlivce a jeho konečným vzkříšením v den vzkříšení. Termín barzach 

se v Koránu vyskytuje třikrát. Podle kontextu je jím míněno něco, co je 

oddělující dvě věci od sebe – „přehrada.“ Slovo barzach by mělo být snad 

perského původu, s významy: úžina, interval, rozhraní či rozmezí. Jak je patrné 

tak všechny čtyři významy slova mají společně charakteristické, že něco 

oddělují od sebe.90 Bylo zmíněno, že v Koránu se slovo barzach vyskytuje 

třikrát. Ve dvou případech se barzach týká rozdělení moří: „A On je ten, jenž 

volně dal téci oběma mořím; jedno sladké a pitné je, druhé slané a hořké. 

A mezi oběma umístil překážku (barzach) a přehradu zahrazující.“(25:55) 

a „volně dal téci oběma mořím, jež se setkají, však mezi nimi překážka 

(barzach) stojí, již nezdolají.“(55:19-20) Z těchto veršů je patrné, že hráz je 

učiněna Alláhem, z důvodu nesmíšení vod obou moří. Pro sladkou vodu je 

užito slova furát znamenající v arabštině také Eufrat.91 Toto odlišení slané 

a sladké vody má také praktické dopady. Jsou jimi nezkažení sladké vody 

vodou slanou. Sladká voda je nezbytná pro jakýkoli život. A je obecně známo, 

že řeka Eufrat (a Tigris) v Mezopotámském půlměsíci je vskutku životodárná. 

Obdobně je to také rozvedeno v 35:13, kde se praví:  

                                                           
90 Ostřanský, Malá encyklopedie…, heslo: barzach, str. 28  
91 Hrbek, Korán, str. 684 
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„A nejsou si obě velké vody rovné; jedna je sladká, čerstvá a příjemná k pití, 

zatímco druhá je slaná a hořká; z obou pak pojídáte čerstvé maso a lovíte 

v nich ozdoby, jež nosíte. A vidíš na nich lodě brázdící vlny, abyste na nich 

mohli hledat část z přízně Boží – a snad budete vděční.“ (35:13) 

 

Je tedy patrná životodárnost této sladké vody. Tato sladká voda může zůstat 

sladkou jen za předpokladu hráze mezi ní a vodou slanou. Tuto hráz, za kterou 

je třeba být vděční, jinak by lidstvo nemohlo žít. Je třeba to nahlížet jako část 

přízně Boží. 

Dva výše zmíněné a na první pohled nesouvisející verše, přece jen alespoň 

okrajově souvisí se životem a smrtí. Neboť tak jako hráz mezi moři drží od 

sebe obživu a hladovění. Tak také barzach podle smyslu súry 23:102 od sebe 

drží smrt a život: 

 

„A když k některému z nich přichází smrt, tu volá: ‚Pane můj, dej mi vrátit se 

na zemi, možná, že vykonám něco dobrého v tom, co jsem zanedbal!‘ Však 

pozor! Toto jsou slova, jež pronáší, avšak za nimi stojí přehrada až do dne, 

kdy budou vzkříšeni“(23:101-2) 

 

O tento verš se pak opírá celé učení o barzachu, coby mezidobí mezi smrtí 

a vzkříšením. V něm je patrná nezvratnost procesu smrti. Neboť jakmile je 

překročen práh smrti nelze se vrátit zpět, neboť poté je za člověkem bariéra, 

překážka, barzach, a to až do okamžiku vzkříšení. Toto určení, že člověk se po 

smrti již do světa vezdejšího nevrátí, má tak své důsledky. Předně je to apel na 

muslima, aby svou šanci na tomto světě využil a zajistil si tak věčný život. 

S tím také souvisí i to jakým způsobem bude prodlívat období barzachu 

v hrobě, jak tomu bylo naznačeno výše. A další aspekt z toho plynoucí, 
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poněkud obecnějšího charakteru, je, že islám nemůže uznávat reinkarnaci 

jakéhokoli druhu.92  

Barzachem se tedy obecně myslí období, jež nastává po odchodu ze světa 

vezdejšího a končí cílem lidské existence na onom světě. V tomto mezidobí, či 

mezi-světě, neboť barzach je možno chápat i místně, čeká duše na poslední 

soud.  V knize mrtvých je psáno, že toto místo, kde přebývají duše do dne 

vzkříšení, je Izrafílův pozoun. Podle jiného názoru dlí v ‘Illíjúnu, či v Džanna 

‘Adnu, rajské zahradě věčného prodlévání.93  

 

V této části bylo pojednáno o událostech, které souvisejí se smrtí. A to od 

smrtelné postele až před bránu dne vzkříšení, jímž končí barzach. O těchto 

událostech bylo pojednáno ze dvou perspektiv. První perspektivou bylo tělo, 

respektive co se děje s tělem zemřelého po smrti, jakým způsobem s ním má 

být nakládáno, jaké jsou povinnosti pozůstalých, jak by měl vypadat hrob 

a vůbec celý pohřeb. Druhou perspektivou pak byla perspektiva duše. Zde bylo 

pojednáno o tom, jak je duše jata, o andělech smrti a barazchu.  

Z výše zmíněného vyplývá, že smrt hraje v islámu stěžejní roli. Je to tak kvůli 

tomu, že muslim chápe svůj život jako jedinečnou příležitost k tomu, aby si 

zajistil příjemné dlení do doby posledního soudu. Tedy jak by již řečeno, je 

kladen důraz na skutky muslima. Dále je pak třeba poukázat na to, že smrt je 

v islámu opředena strachem, což se opět jeví jako nástroj pro-morálního 

chování. Protože poslušnému muslimovi (poslouchajícímu Alláhova nařízení) 

se po smrti bude dařit dobře, a to ať již je to nazíráno z perspektivy barzachu, 

či celkově z perspektivy soudného dne. Popisy událostí spjatých s pohřbem 

jsou velmi detailně a důsledně popsány a rozpracovány, což opět svědčí pro 

                                                           
92 Idleman-Smith, Hadad, The Understanding…, str. 8n; Ostřanský, Malá encyklopedie…, 
 heslo: barzach, str. 28; Encyclopedia of Islam…, heslo: death, str. 176 
93 Srov. Islámská kniha…, str. 91nn; Ostřanský, Malá encyklopedie…, heslo: eschatologie, 
 str. 54 
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velký význam smrti. Co se popisů týče posmrtného dlení, je tomu tak, že jsou 

sice detailně popsány, nicméně jsou místy nepřehledné a matoucí, 

problematická je zejména chronologizace některých událostí následujících po 

smrti. Z popisů posmrtného bytí je také patrné, že do islámských představ 

o tom, co následuje po smrti, také pronikaly vlivy z okolních náboženství, 

a také, že byly integrovány některé představy ještě z předislámského období 

(o tomto mluví víceméně všichni autoři, jejichž děl bylo užito v tomto oddíle). 

Tento fakt vskutku jen podporuje nesystematičnost a jistou 

neschematizovatelnost dotčeného období.  

Dále je třeba zmínit, že z rozsahových důvodů nebylo v této části možno 

pojednat úplně všechny aspekty dotčených témat. Nicméně byly pojednány ty 

aspekty, které slouží k utvoření představy o tom, jakým způsobem je nazíráno 

na smrt a to, jak z perspektivy mrtvého, tak z perspektivy pozůstalých. Z toho 

také plyne, že témata, této části nemohla být pojednána úplně vyčerpávajícím 

způsobem – a to ze tří důvodů: prvním důvodem je rozsah. Druhým je, že to 

není cílem této práce. Třetím pak, aby byla zachována konzistentnost 

a přehlednost práce. 
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3. Soud 
V předchozích částech bylo pojednáno o tom, jak Alláh stvořil veškerenstvo, 

jaká mu dal pravidla, jakým způsobem se to má se skonem Alláhova náměstka 

a to jak fyzicky tak duševně. Nyní je třeba se přesunout na konec (eschaton). 

Bylo zmíněno, že Alláh všemu živému i neživému stanovenou časovou lhůtu 

(adžál). Po této lhůtě skončí existence takové věci ve světě vezdejším. Stejným 

způsobem se to má se samotným světem, i ten je stvořený, a tak má také 

určitou lhůtu. Na samém konci této lhůty dochází k vyvrcholení celého stvoření 

v Soudu. Tomuto Soudu předchází řada apokalyptických výjevů – nájezd 

severských kmenů, puknutí měsíce a další takzvaná znamení Hodiny. Nakonec 

nastane poslední den, den Soudu.  

Hlavním záměrem této části však není popsat apokalyptické jevy, které 

předchází samotnému Soudu. O těchto uvádějících a provádějících 

skutečnostech je již napsána hojná literatura.94 Jak bylo výše zmíněno, 

kritériem a výchozí perspektivou k této části je jednotlivec. Z toho důvodu 

budou pojednána jen některá témata, která souvisí s hlavním tématem práce.  

V této části práce se tak pojednává o tématech Soudu z perspektivy jednotlivce, 

jakým způsobem takový soud probíhá. Dále pak o stezce sirát, která je jednou 

z metod posuzování spravedlivé muslima. Oddíl je pak zakončen pojednáním 

o ráji, jemuž bude předcházet stručná zmínka o pekle.  

Je důležité předestřít, že chronologie událostí, které se odehrávají ve dni 

Soudu, není nikterak jednotná a místy poněkud chaotická. Chronologie 

pojednaných témat v této části se, obdobně jako tomu bylo v části 

o pojednávající o stvoření, řídí Knihou o počiatku a konci a rozprávania 

o prorokoch. Avšak nelze posoudit, zda je takové nahlížení chronologie těchto 

                                                           
94 Srov. Filiu, Apokalypsa v islámu; Al-Kisá’í, Kniha o počiatku a konci a rozprávania 
 o prorokoch; Ostřanský, Milenialismus v islámu, in: Biernot, Lukeš, Ostřanský, Vojtíšek, 
 Konec tohoto světa, Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu; 
 Millennialism in islam, in: Vojtíšek et alii, Millennialism: Expecting the end of the world in 
 the past and present; adalší 
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událostí většinové. Události týkají se soudu a jeho výsledné odměny či trestu 

jsou zachyceny již v samotném Koránu.  

3.1 Soud, váhy spravedlnosti, sirát  
Události Soudu začínají dvojím zatroubením anděla Isráfíla na pozoun. Tento 

začátek Soudného dne je popsán v súře 77:17-8: „Den rozhodnutí věru přijde 

v čase určeném; v ten den na pozoun bude zatroubeno a v zástupech dostavíte 

se.“ Poté, co je dvakrát zatroubeno na pozoun, dochází k zmrtvýchvstání. 

Z citovaného dvouverší vyplývá, že je to předurčeno Alláhem, protože je zde 

zmíněno, že v přesně stanovený čas bude zatroubeno.  Jakmile tento okamžik 

nastane, dává Alláh pokyn Isráfílovi, aby bylo zatroubeno k znamení vzkříšení. 

Jakmile bude podruhé zatroubeno „…a všichni vstanou a budou se 

rozhlížet.“(39:68) V okamžiku, kdy dojde ke vzkříšení těl, dojde k jejich 

znovu-spojení duší a následnému seřazení lidí a jejich připravení k Soudu. 

Poté, co jsou vzkříšeni, se lidé budou shromažďovat do zástupů – každý přijde 

způsobem podle svého pozemského života - lidé překračující soudní pravomoc, 

přijdou slepí; lidé, kteří obdivovali vlastní slova, hluší; falešní svědci proti 

bližním, budou mít puchýře; a tak podobně. Lidé se pak seřadí do sto dvaceti 

řad, leč jen tři řady budou řady muslimů -  ti budou označeni na čele bílou 

tečkou a budou mít bílé nohy.95 

Jak bylo zmíněno výše, kritérii pro souzení lidí jsou jejich činy. V literatuře se 

vykytují různé prostředky, kterých je užito při posuzování spravedlivosti 

a bohabojnosti muslima.  

Jako první prostředek je možno jmenovat knihu, kterou má muslim kolem 

krku. Do této knihy jsou zapsány muslimovy skutky. Tento prostředek je 

zanesen i samotném Koránu: „Každému člověku jsme připevnili ptáka osudu 

jeho na šíji a v den zmrtvýchvstání vyjmeme pak každému knihu jeho a setká se 

                                                           
95 Islámská kniha…, str. 108nn; Al Kisá‘í, Kniha o počiatku…, str. 171nn; Macdonald, The Day 
 of Resurrection, str. 142nn 
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s ní otevřenou“ (17:13). Tento verš je pak dále rozvinut tím, že jakmile se 

muslim s knihou setká, tak z ní musí číst seznam svých skutků. A bohabojní 

lidé ji pak budou držet v pravé ruce. Poté se zařadí zpět mezi své souvěrce.96 

Dalším způsobem, kterým jsou posuzovány činy muslima, jsou váhy (mizan). 

Tyto váhy mají misky dobrých a zlých skutků. Miska dobrých skutků se 

nachází napravo od Alláhova trůnu a miska zlých nalevo. V soudný den budou 

pak naplněny skutky lidí. Poté k nim přistoupí muslim se čtyřiceti devíti 

listinami, na nichž jsou zaznamenány jeho hříchy. Ty pak budou zváženy 

oproti lístečku, na kterém je napsána šaháda.97 A jak praví Korán: „Ti, jejichž 

váha bude těžká, ti věru budou blažení, ale ti, jejichž váha bude lehká, ti sami 

sobě ztrátu způsobili a budou v pekle nesmrtelní…“(23:102-3) 

Třetím a posledním prostředkem, který určuje, zda byl muslim spravedlivý, či 

nikoliv, je most (sirát) klenoucí se nad pekelným ohněm. Charakteristické pro 

tento most je, že je „tenčí než lidský vlas a ostřejší než ostří meče a temnější 

než noc,“ u těchto charakteristik panuje shoda. Dalším rysem je, že na mostě je 

sedm oblouků, zastavení, na kterých se člověk zodpovídá z toho, jak dodržoval 

Alláhova nařízení týkajících se víry, modlení, dobročinnosti, půstu, pouti do 

Mekky, posvátného omývání a zachovávání úcty k rodičům. Zde je patrné, 

která nařízení jsou ta nejstěžejnější – je to pět pilířů, které jsou obohaceny 

o posvátné omývání (tahára) a úctu k rodičům, jejichž prostřednictvím byla 

muslimovi zprostředkována výchova (viz výše). Je-li muslim spravedlivý, 

přeběhne po sirátu s lehkostí, jako blesk. Čím, nespravedlivější člověk je, tím 

déle mu cesta přes sirát bude trvat a utrpí tak různé popáleniny od ohně 

pekelného. Poté most přejde a bude mít správné odpovědi, bude odveden do 

                                                           
96 Islámská kniha…, str. 131; Idleman-Smith, Hadad, The Understanding…, str. 76n; 
97

 Islámská kniha…, str. 136; Idleman-Smith, Hadad, The Understanding…, str. 77n; Al-Kisá’í, 
 Kniha o počitku…,176n 
 



- 54 - 
 

ráje. Budou-li jeho odpovědi špatné, bude odveden do pekla.98 Zmínky o sirátu 

se nacházejí i v Koránu v súře 37:22-4: „Shromážděte ty, kdož křivdili, 

manželky jejich i to, co uctívali vedle Boha, a doveďte je na stezku pekelnou, 

pak zastavte je, neb vyslýcháni budou!“  

Je třeba zde ještě jednou podotknout, že z dostupné literatury není zcela jasné 

pořadí těchto jednotlivých prostředků, nástrojů souzení, je-li vůbec nějaké. Při 

nejmenším v případě sirátu lze těžko soudit do jaké míry je slučitelné se 

samotným Božím soudem, z čehož samozřejmě vyplývá také problematičnost 

s jeho zařazením. Dalším problémem souvisejícím se sirátem je jeho funkce. 

Neboť je-li zařazen za soud vah a knihy, které na sebe víceméně navazují, tak 

může značit nepřesnost jednoho, nebo obou soudů. To by však vzhledem 

k výše zmíněnému bylo proti samotné podstatě islámu – všemohoucnosti 

Alláha, tedy by tím byl Alláh sám zpochybněn. Další funkcí by tedy pak mohla 

být jen samotná manifestace víry, která provází celou zkoušku sirátu. Ale 

z toho by pak plynulo, že sirát není v eschatologických představách 

nepostradatelný. Toto také potvrzuje, že tento motiv není původní, ale že je 

reflexí vnějších vlivů zoroastrismu, kde hraje takový most stěžejní roli.99 

3.2 Peklo a ráj 
Na závěr tohoto oddílu je třeba ještě ve stručnosti pojednat o tom, co následuje 

po Soudu. Tedy na jedné straně trest pro nedověrce - peklo a na straně druhé 

odměnu pro pravověrné a spravedlivého a muslima.  

Peklo (arabsky džahannam, džahím, nár – oheň) bylo původně chápáno jako 

zvíře sršící oheň. Později dostává podobu kruhovitě uspořádaných pásem, která 

mají symbolizovat různé stupně pro různé druhy provinilců. Jeden z názorných 

popisů toho, jak se viníci budou mít v pekle, je súra 88:1-7:  

                                                           
98 Islámská kniha…, str. 137nn; Idleman-Smith, Hadad, The Understanding…, str. 79;  Al-
 Kisá’í, Kniha o počiatku…, str. 174nn; Kropáček, Duchovní cesty…, str. 83  
99 Kropáček, Umírání, smrt…, str. 64n; Idleman-Smith, Hadah, The Understanding…, str. 78n 



- 55 - 
 

„Dostalo se ti zvěsti o hodině zahalující? V ten den budou tváře jedněch 

zahanbené, ustarané a ztrhané, a hořet budou v ohni planoucím napájeny 

pramenem vroucím; jen bodláčí trnité tam za stravu budou mít, z něhož se 

netloustne a jímž hlad nelze utišit.“ (88:1-7) 

 

Z tohoto popisu je patrné, že to nebude nikterak příjemné. Existují i zprávy, že 

i již samotný příchod k branám pekelným není nic příjemného. Neboť tomu, 

jež je odsouzen k peklu, přijdou naproti andělé s obručemi, které jím budou 

protaženy skrze útroby, a bude spoután řetězy. Poté, až se budou plazit, je 

budou bít palicemi. Nutno podotknout, že z Koránu není jednoznačné, zda toto 

dlení má trvat na věky (jak tvrdí súra 23:103), nebo že existuje možnost, že 

tomu tak nebude (73:11).100 

Oproti tomu stojí ráj (arabsky džannat ‘Adn, džanna), jenž je odměnou pro 

spravedlivé a bohabojné, kteří dodržují všechna nařízení Alláhova. Ráj je 

v súře 47:15 popisován dosti opačným způsobem:  

 

„Obraz zahrady rajské, jež slíbena byla bohabojným: v ní řeky jsou s vodou, 

jež nezahnívá a řeky mléka, jehož chuť je neměnná, a řeky vína, jež rozkoší je 

pijícím, a řeky medu očištěného. A bude tam pro ně ovoce všeho druhu i 

odpuštění Pána jejich…“(47:15) 

 

Tyto blaženosti plné obrazy, týkající se dostatku potravin a tekutin, jsou ještě 

doplněny o černooké panenské dívky, které mají přispívat k blaženosti. Tyto 

dívky jsou v Koránu popisovány jako: „Dívky ty jsme zvláštním stvořením 

stvořili a pannami jsme je učinili“ (56:35-36). Ráj však neposkytuje jen těchto 

materiálních požitků pro spravedlivé, avšak jsou zde i duchovní potěchy. 

Největší takovou potěchou je samozřejmě pobyt v Alláhově blízkosti 

                                                           
100 Ostřanský, Malá encyklopedie…, heslo: peklo, str. 154; Kropáček, Duchovní cesty…, 
 str. 85; Kropáček, Umírání, smrt…, str. 66, Al-Kisá’í, Kniha o počiatku…, str. 177nn 
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a možnost vidět jeho nezahalený obličej, mezi dalšími pak pokoj 

a odpuštění.101 

V této části byly pojednány události, které následují po barzachu. Nejprve bylo 

pojednáno o dni vzkříšení, který začínají tyto eschatologické události. 

Následně se záměr přesunul na prostředky, kterými je možné určit, zda byl 

muslim spravedlivý a zda jednal podle nařízení Alláhových. Dále bylo 

pojednáno o problematičnosti sirátu (mostu přes pekelný oheň) a zejména pak 

jeho zařazení. Poté následoval stručný nástin toho, jak je popisováno peklo 

a ráj v islámu a co tam čeká ty, jenž budou posláni na jedno či druhé místo.  

Témata dotčená v této části byla pojednána spíše zkratkovitě, je tomu za prvé 

z důvodu toho, že k nim existuje hojná doprovodná literatura, jak bylo 

uvedeno. Dále pak z důvodu rozsahového omezení této práce. A konečně 

z důvodu toho, že s hlavním tématem práce souvisí spíše okrajově, protože tato 

oblast patří ponejvíce do pojednání o kolektivní eschatologii. Umístění této 

části v práci je hlavně z důvodu dokreslení rámcového kontextu. Je očividné, 

že jednotlivé oddíly této části by samy vydali na obšírné pojednání. A právě 

z toho důvodu bylo zvoleno jen toto nastínění.  

 

 

 

 

                                                           
101 Ostřanský, Malá encyklopedie…, helso: ráj, str. 170nn, Hrbek, Korán, str. 89n; Kropáček,
 Umírání, smrt…, str. 65n; Islámská kniha…, str. 166.173, Al-Kisá’í, Kniha o počiatku…,
 str  185nn 
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4. Závěr 
Tato práce si kladla za cíl pojednat, jakým způsobem může nazírat islám smrt 

a vůbec časnost, což do samého středu práce klade smrt. Práce byla započata 

pojednáním o stvoření jak člověka, tak i veškerenstva. První část této práce je 

tak jednak vymezením základní terminologie, a dále také předestřením 

základních předpokladů pro to, aby mohla být pojednána smrt.  

Už samo zaměření první části bylo upřeno ke smrti. Poté, co bylo pojednáno 

o stvoření, následuje pojednání týkající se časnosti bytí člověka. Záměrem 

tohoto oddílu bylo pochopení, jakým způsobem chápe islám časný život ve 

světě vezdejším. Zároveň s tímto pojednání chápání časného života ve smyslu 

času, bylo také pojednáno o významu časného života pro to, co následuje po 

smrti. Zde jsou základními předpoklady poslušnost vůči Alláhovým nařízením. 

Tato nařízení byla nastíněna v části pojednávajících o pěti pilířích. S tématem 

poslušnosti souvisí i pojednání o svobodné vůli. V něm bylo naznačeno, jakým 

způsobem je tato problematika sladěna s chápáním Alláha, coby absolutní 

existence, která vše určuje. 

Druhá část práce se zabývá samotnou smrtí. Smrt byla pojednána z dvojí 

perspektivy. Těmito perspektivami byly duše a tělo. V části týkající se tělesné 

smrti byl pojednán fyzický skon, následně pohřeb s jeho náležitostmi, včetně 

podoby hrobu a toho, jakým způsobem má být do hrobu ukládáno tělo. 

Druhá perspektiva je pojednání smrti z hlediska duše. Je tu rozebráno, jakým 

způsobem je jímána duše z těla. S tím souvisí také popsání hlavních aktérů 

a jejich funkce po skonu člověka, tedy anděla smrti, smrti samotné, Munkara 

a Nákira. Pojednání o těchto postavách je opřeno zejména o tradiční vyprávění. 

Zde je patrné, jakým způsobem se muslimové vyrovnávají se smrtí. K tomuto 

vyrovnání je užito rozličných představ spojených právě se zmíněnými aktéry. 

Celá tato část, je uzavřena pojednáním o barzachu. Barzach je svým 
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charakterem jakýmsi vyústěním událostí týkajících se smrti. Je tomu tak proto, 

že právě zde čekají duše na den Soudu. 

Výběrovými událostmi Soudu se zabývá třetí a poslední část práce. Kritérii 

výběru byla perspektiva jednotlivce, která provází celou práci. Proto byly 

vybrány zejména události samotného rozsouzení a jejich prostředků. Bylo tedy 

pojednáno o soudu prostřednictví knihy, ve které jsou zaznamenány skutky 

muslima. Dále pak o vahách spravedlnosti, které opět rozsuzují na základě 

muslimových skutků. A třetím pak bylo pojednání o mostě, přes který musí 

muslim přejít. Při této cestě je opět dotazován na své skutky, a na to, jakým 

způsobem se držel nařízení Alláhových. Celé pojednání Soudu je pak završeno 

jeho samotným vyvrcholením, tedy popisem míst, kam je muslim odeslán po 

soudu. Těmito místy jsou peklo a ráj.  

V průběhu práce vycházely najevo některé nesrovnalosti v samotné chronologii 

událostí, jichž se práce týká. Tyto chronologické nesrovnalosti, zejména pak ve 

druhé polovině práce patrně souvisí s tím, že představy o popisovaných 

událostech byly ovlivňovány vnějšími faktory. Těmito faktory jsou okolní 

náboženství a jejich představy smrti. Nicméně chronologie této práce se snaží 

držet chronologie nastíněné v zejména v tradici.  

Další aspektem je jistý dualismus, který islám provází a který je také nastíněn, 

ač ne rozebrán v této práci. Tento dualismus má svůj základ již v samotném 

chápání Alláha jako absolutní vše-určující existence, v souvislosti 

s vymezením jednotlivého člověka. Z čehož samozřejmě vyplývá i dichotomie 

predestinace a svobodné vůle. Tato dvě témata byla postavena v islámu do 

suplementárního postavení. Je tomu tak zejména z toho důvodu, aby život 

muslima jako jednotlivce neztratil význam. S tím pak také souvisí chápání 

skutků jako měřítka, podle něhož bude muslim souzen v době Soudu. Tento 

dualismus je zachycen napříč celým islámem. Jsou jím poznamenány 

i představy spjaté se smrtí a s událostmi po ní. 
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Je patrné, že každé z výše pojednaných témat by samo o sobě mohlo být 

zevrubně a do patřičné hloubky rozebráno, nicméně takto detailní pojednání 

dílčích témat jednak nebylo cílem této práce a jednak by jej ani nedovolovalo 

rozsahové omezení vztahující se k práci tohoto typu. Hlavní cílem této práce 

bylo představit a nastínit jakým způsobem může islám nazírat smrt, události 

s ní spojené, a to jak ve světě vezdejším, tak i v tom, jenž následuje. Toto téma 

bylo nutno zasadit do rámce, jehož začátek je na samém počátku stvoření 

a jeho konec na samém konci všeho. Tento konec, ač se snažil být pojednán 

z co možná nejvíce individuální perspektivy, se přece jen dotýká všeho 

stvoření.  
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Příloha 
Salat UL-Janaza (varianta 4 takbír) 

Arabic 

  هللا ا���

 َ��َِ� ـٰ ِ َربِّ ٱۡ�َ� َّ�ِ �ُ�ۡ� ٱۡ�َ

 ِ�� ِّ��ِِ" �َۡ!ِم ٱ� ـٰ #َ $ِ%ِ ِ� ٱ�&َّ ـٰ �َ%ۡ   ٱ�&َّ

 ُ�  إِ�َّ+َك (َۡ�.ُُ� َوإِ�َّ+َك (َۡ)'َِ�

 َ$َ&ٲطَ ٱۡ�ُ�ۡ)'َ/ِ   ٱۡھِ�(َ+ ٱ�2ِّ

ِ& ٱ6ُ7ۡ�َ�ۡ!ِب �5ََۡ4ِۡ$ وَ ۡ$ۡ4ِ 8َ�ِ>َ&ٲطَ ٱ�َِّ;�َ� أَۡ(�5َ 9َ�ۡ�ََِّۡ�ٓ+   َ< ٱ�6َّ


 ا���ا  

$C�5 9 إ@&اھ$ وC�5 آل إ@&اھ�< +�D ���� وC�5 آل #��# C�5 C�< $4ا�� 

� �D+ @+رC�5 9D إ@&اھ$ وC�5 آل ��� وC�5 آل #��# C�5 ا��4$ @+رك �E# �إ(" %�
�E# � إ@&اھ$ CF ا��+��� إ(" %�


 ا���  

 ِ'ِّGَِّ+ َوَ#�َِ� &ِْI8ْا��4َُّ$َّ ا+َGِ.ِJ+8ََو +َ)�Gَ+ َوKَ+ِھِ  

+َ)+َL)َُْوأ +َ)&ِDََوَذ +َ)&ِِ.Dََو +َ)&ِ َوَ>7ِ

NَOْمِ  ِPْا Cَ�5َ Qِِ%َْRَF +َّG#ِ Q'َْ ا��4َُّ$َّ َ#ْ� أَْ%

�َ�+نِ  ِPْا Cَ�5َ ُQَّF!ََ'َF +َّG#ِ Q'َّْF!ََT �ْ#ََو 


 ا���ا  

�� ا���م ��
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English Translation 

God is Great 

In the name of God, the Compassionate, the Merciful. Praise be to God, the 

Lord of the Universe, the Compassionate, the Merciful, Sovereign of the Day 

of Judgment! You alone we worship, and to You alone we turn for help. Guide 

us to the straight path, the path of those whom You have favored, not of those 
who have incurred Your wrath, nor o those who have gone astray. 

God is Great 

Allah, we ask You to raise the rank of Muhammad, and have mercy upon the 

Al (wives, Muslim kin, and pious Muslim followers) of Muhammad, as You 

raised the rank of Ibrahim, and the Al of Ibrahim. Verily, You are the One Who 

deserves to be praised and thanked, and the One Who is glorified. 0 Allah, we 

ask You to bless Muhammad, and the Al of Muhammad, as You blessed 

Ibrahim, and the Al of Ibrahim. Verily, You are the One Who deserves to be 
praised and thanked, and the One Who is glorified. 

God is Great 

Allah, grant forgiveness to our living and to our dead, and to those who are 

present and to those who are absent, and to our young and our old folk, and to 

our males and females. O Allah! whomsoever you grant to live, from among 

us, help him to live in Islam, and whom of us you cause to die, help him to die 

in faith. Grant especially this dead person your ease, rest, forgiveness and 

consent Allah, if he acted well, then increase for him his good action, and if he 

acted wrongly, then overlook his wrong actions. Grant him security, glad 

tidings, generosity and closeness to you. We seek Thy blessings, Thou art the 

most Merciful 

God is Great 
{to the Angels} May The Peace (from God) be upon you 
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