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PŘEDMLUVA 
 

Západ nesprávně označuje Magnu Chartu za 'první' listinu práv. V roce 1215 angličtí 
statkáři přinutili krále Johna, aby ji podepsal - 600 let poté, co islám založil svá práva. 
 
Pak přišla Americká konstituce s Listinou práv, která nedala žádá práva černým 
obyvatelům USA. 
 
V dnešní době světovi politici trvdí, že se řídí Chartou lidských práv, přijatou Organizací 
spojených národů v roce 1948, ale je velice známou skutečností, že pokud se jim ta samá 
práva nehodí, tak se charta změní na Chartu lidské nespravedlnosti. 
 
To ukazuje neúčinnost lidmi vytvořených zákonů ve srovnání se zákony určenými 
Bohem. 
 
 'Pojednání o právech' bylo převyprávěno v Al-Chisál, Al-Amilí a v Man lá jahdhuruhu al-

faqíh, vše Šejchem as-Sáduqem (zemřel roku 381 po Hidžře/ 991 n.l.). Prvním 
vypravěčem byl Abú Hamza Thumálí, důvěryhodný a ctěný společník imáma 'Alího 
Zajnul 'Ábidín a.s. Imámovo 'Pojednání o právech' je jediným dílem, které je mu 
připsáno, kromě proseb a relativně krátkých rčení a dopisů. 'Pojednání o právech' bylo 
nejspíše napsáno na žádost učedníka, protože jedna z jeho verzí obsahuje úvod: "Toto je 
pojednání Alího ibn al-Husajn pro jednoho ze svých společníků." 
 
Ačkoli slovo haqq (pl. huqúq) se nejlépe přeloží jako 'právo', má také několik dalších 
úzce příbuzných významů jako spravedlnost, pravda, povinnost a zodpovědnost. 
 
Při čtení tohoto díla si člověk okamžitě uvědomí, že slovo 'práva' je lepším překladem, 
než povinnosti či zodpovědnost - lidské orgány mají 'práva', protože sdílejí osud 
dotyčného člověka, neboť celé tělo bude znovu vzkříšeno (v den Zmrtvýchvstání). 
 
 

O AUTOROVI 
 

Autorem této knihy je čtvrtý imám, jehož jméno je Alí ibn al-Husajn a.s. Je synem Imáma 
Husajna a.s. a Šáh Banú. Podle některých vyprávění se narodil 5. Šábánu roku 38 po 
Hidžře a zemřel mučednickou smrtí 12. Muharramu roku 95 po Hidžře rukou Walída ibn 
Abdul Malika. Když se narodil, jeho dědeček imám Alí a.s byl vládcem. Zažil tři roky 
Alího a.s. kalifátu a krátké období vlády imáma Hasana a.s., které trvalo pouze několik 
měsíců. Byl svědkem bitvy u Karbalá, která se uskutečnila 61. roku po Hidžře a přežil 
´Ášurá. Na základě božího rozhodnutí jej imám Husajn a.s. jmenoval svým nástupcem, 
kterým se stal, když byl jeho otec zavražděn v Karbalá. Imám Sadždžád a.s., který byl 
také v Karbalá, byl nemocen, a proto se nemohl zúčastnit bitvy proti Jazídově armádě a 
díky tomu unikl mučednické smrti. Na cestě z Karbalá vykonal řeč v Kúfě   
 

4 



 

 

a v Damašku, ve kterých informoval lid o vznešených záměrech svého otce. Tímto 
způsobem odhalil povahu Jazída a zesměšnil ho.  
 
Imám Sadždžád a.s. miloval sirotky, chudáky a postižené a zval je do svého domu. Dával 
jídlo a oblečení mnoha chudým rodinám. Imám byl tak svědomitý v uctívání Boha, že byl 
nazván "Zajn al-'Ábidín", což znamená "Ozdoba uctívajících" a titul "as-Sadždžád" 
znamená "Ten, který často a dlouho vykonává prostraci". Dožil se 57 let a většinu svého 
času věnoval oživení duchovních aspektů ve společnosti. Proto obětoval celý svůj život 
askezi a náboženskému učení. Jeho učení je ve formě modliteb a proseb k Bohu. Protože 
byl svědkem nepříjemné společenské situace té doby, kdy byly náboženské hodnoty 
porušovány a měněny, snažil se znovu nastolit vztah mezi lidmi a Bohem. Díky tomu byl 
schopen se dotknout srdcí lidí, kteří byli hluboce ovlivněni jeho slovy a stylem života. 
 
Jeho slavné prosby k Bohu jsou velice dobře známé jako "as-Sahífa as-Sadždžádíjja". 
Zhruba tři desítky let imámova života byly věnovány oživení duchovna ve společnosti. 
Tato kniha je jednou z jeho vynikajících učení. Je to mistrovský dokument o lidských 
právech v islámu, který pokrývá nejen lidská práva, ale zahrnuje také práva Boha, práva 
částí našeho těla a našich činů. Každému inteligentnímu čtenáři, který rozjímá nad 
obsahem tohoto cenného dokumentu o právech, musí být ihned jasné, že islám založil 
první dokument o právech před téměř čtrnácti sty lety. Ale bohužel v dnešním moderním 
světě jsou tací, kteří tvrdí, že respektují lidská práva, ale činí tak pouze povrchně. 
 
 

ÚVOD 
 

 

Ve jménu Alláha, Milosrdného, Slitovného 

 
Věz, a kéž je k tobě Bůh milosrdný, že Bůh pro tebe určil povinností respektovat práva, 
která tě obklopují v každém pohybu, který učiníš, v každém tvém odpočinku, na každém 
místě, kde prodléváš, v každém údu, kterým hýbáš a v každém nástroji, která používáš. 
Některá tato práva jsou větší než jiná. A největším právem, který Bůh pro tebe určil 
povinností, je právo k Němu Samému. Právo, které je kořenem ostatních práv, které z něj 
vycházejí. Pak jsou ta práva, která se týkají tebe, od temene hlavy až po tvá chodidla, 
podle různorodosti tvých orgánů. Určil pro tvůj zrak právo nad tebou a pro tvůj sluch 
právo nad tebou a pro tvůj jazyk právo nad tebou a pro tvou ruku právo nad tebou a pro 
tvé nohy právo nad tebou a pro tvůj žaludek právo nad tebou a pro tvé intimní partie 
právo nad tebou.  
 
Těchto sedm orgánů jsou ty části, prostřednictvým kterých se uskutečňují naše činy.  
Potom Všemocný a Nejvyšší určil nad tebou práva tvých činů. Potom dal nad tebou právo 
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 modlitbě, půstu a charitě, potom daru právo nad tebou a tvým dalším činům právo nad 
tebou. Pak se práva rozšiřují od tvé osoby  k ostatním, kteří nad tebou mají práva.  
 
A těmi nejdůležitějšími právy, která jsou pro tebe povinností, jsou práva k vůdcům, práva 
k tobě podřízeným, a pak práva k tvým příbuzným. A z těchto práv vycházení jiná práva. 
Právo k tvým vůdcům je trojí: nejdůležitější z nich je právo toho, kdo tě vychovává 
prostřednictvím autority, pak právo toho, kdé tě vychovává prostřednictvím znalosti a pak 
toho, kdo tě vychovává prostřednictvím majetku. A každý z těchto učitelů je tvým 
vůdcem. A práva tobě podřízených jsou také troje: Největší právo je právo těch, kteří jsou 
ti podřízeni prostřednictvím autority, pak právo těch, kteří jsou ti podřízeni 
prostřednictvím znalosti - protože nevzdělaný člověk je podřízený člověku vzdělanému - 
a pak je právo těch, kteří jsou ti podřízeni prostřednictvím majetku, jako jsou manželky a 
ti, které vlastní tvoje pravé ruce.  
 
A právo tvých příbuzných je několikeré, podle toho, jak jsou ti v příbuzenství blízcí. To 
největší právo je právo tvé matky, pak právo tvého otce, pak právo tvého dítěte, pak 
právo tvého bratra, pak právo toho, který ti je potom nejbližší, a pak ten další nejbližší, 
pak ten nejzasloužilejší a pak ten další nejzasloužilejší. Pak je právo tvého pána, který ti 
projevuje přízeň, pak právo služebníka, pak právo toho, který je k tobě laskavý, pak právo 
toho, který volá k modlitbě, pak právo toho, jenž vede modlitbu, pak právo tvého 
společníka, který vedle tebe sedí, pak právo tvého souseda, pak právo tvého přítele, pak 
právo tvého partnera, pak právo tvého majetku, pak právo dlužníka, který je povinen ti 
zaplatit, pak právo  tvého věřitele, který vyžaduje splacení dluhu, pak právo tvého 
společníka, pak právo tvého protivníka, který má proti tobě žalobu, pak právo tvého 
protivníka, proti kterému máš ty žalobu, pak právo toho, který u tebe hledá radu, pak 
právo toho, u nějž hledáš ty radu, pak právo toho, kdo je starší než ty, pak právo toho, kdo 
je mladší než jsi ty, pak právo toho, kdo od tebe žebrá, pak právo toho, od nějž žebráš ty, 
pak právo toho, kdo ti ublíží ať fyzicky či slovně, pak právo toho, kdo tě učiní šťastným 
ať fyzicky či slovně, ať úmyslně či bezděčně, pak právo lidí tvého vyznání, pak právo 
těch, kteří jsou pod ochranou islámu, pak všechna ostatní práva, která jsou pro tebe 
povinností podle toho, jak se mění život a jaké máš prostředky. 
 
Požehnán budiž ten, jemuž Bůh pomůže splnit práva, která pro něj určil povinnností, a 
jemuž v tom daruje úspěch a poskytne mu vedení. 
 
 

Práva Boha 
 

1. Největší právo Boha 
 

Největší právo Boha vůči vám je, že Ho budete uctívat, aniž byste k Němu cokoli  
přidružovali. Když tak učiníte upřímně, Bůh pro sebe určil povinnost dát vám dostatek ve 
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všech záležitostech tohoto světa i světa příštího a nechat pro vás cokoli z nich, co se vám 
líbí. 
 

Práva duše a těla 
 

Právo vaší duše vůči vám je, že ji zaměstnáte v poslušnosti k Bohu; pak budete dodržovat 
právo vašeho jazyka, právo vašeho sluchu, právo vašeho zraku, právo vašich rukou, právo 
vašich nohou,  právo vašeho žaludku, právo vašich intimních partií a budete v tom všem 
hledat pomoc u Boha. 
 

2. Právo jazyka 
 

Právo vašeho jazyka je, že ho budete považovat za příliš vznešeného pro obscénnost, 
zvyknete jej na dobro, povedete jej k laskavosti, nebudete jej používat kromě situací, kdy 
je to třeba a poslouží to náboženství a tomuto světu, a budete se vyhýbat vměšování se do 
záležitostí, ze kterých se mnoho nezíská, a kdy není záruka před jeho škodou, která 
doprovází jeho malý užitek. Je svědkem a důkazem intelektu. Intelekt chytrého člověka se 
projevuje prostřednictvím dobrého jazyka. A není moci kromě Boha Vznešeného, 
Velikého. 
 

3. Právo sluchu 
 

Právo vašeho sluchu je, že jej budete udržovat čistý tím, že jej neučiníte přímou cestou k 
vašemu srdci, kromě vznešených slov, jež probudí dobro ve vašem srdci nebo vám darují 
vznešený rys. Věru sluch je bránou, kterou vcházejí do srdce různé představy - ať dobré či 
špatné. A není moci kromě Boha. 
 
 

4. Právo zraku 
 
Právo vašeho zraku je, že jej sklopíte přede vším, co je pro vás nezákonné. A že jej 
nebudete používat kromě situací, ze kterých získáte prozíravost či znalost. Zrak je 
vskutku bránou k učení. 
 
 

5. Právo nohou 
 

Právo vašich nohou je, že jimi nebudete kráčet k tomu, co je pro vás nezákonné. A 
nebudete je směřovat k cestě, která povede člověka, kterého nesou, k ponížení. Vaše nohy 
vás ponesou směrem k náboženství a pomůžou vám kráčet vpřed. A není moci kromě 
Boha. 
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6. Právo ruky 
 

Právo vaší ruky je, že ji nevztáhnete k tomu, co je pro vás nezákonné. Pokud tak učiníte, 
budete v budoucnu potrestáni Bohem. A ani teď nebudete bezpečni před obviňujícím 
jazykem lidí. Nebraňte vašim rukám v konání toho, co pro vás Bůh učinil povinností. 
Važte si svých rukou takovým způsobem, abyste jim bránili konat to, co pro ně není 
povolené a nechte je konat mnoho činů, které jim neškodí. Jsou-li nyní používány pomocí 
intelektu a s úctou, jistě dostanou dobrou odměnu v budoucnosti. 
 
 

7. Právo žaludku 
 

Právo vašeho žaludku je, že ho neučiníte nádobou ani pro trochu toho, co je pro vás 
nezákonné nebo pro mnoho takového. Musíte být rozhodnuti jíst to, co je povolené a 
nepřekračovat meze do té míry, že ponížíte svůj žaludek a ztratíte svoji mužnost. A 
musíte jej držet na uzdě, máte-li velký hlad či žízeň, protože přejídání způsobuje trávicí 
potíže, otupělost, lenost, a bude vám bránit před vznešeností a konáním dobrých skutků. 
A přílišné pití způsobí pocit opilosti, omámení, ignoranci a zbaví vás mužnosti. 
 

 
8. Právo intimních partií 

 
Právo vašich intimních partií je, že je budete ochraňovat před vším, co je pro vás 
nezákonné a pomáhat jim tím, že budete klopit svoje zraky - toto je skutečně nejlepší 
způsob. A vzpomínejte často na smrt a hrozte si Bohem a snažte se být bohabojní. 
Zachování počestnosti a získání pomoci v tom je možné prostřednictvím pomoci Boží. A 
není síly ani moci kromě Boha. 
 
 

Práva činů 
 

9. Právo modlitby 
 

Právo vaší modlitby je, abyste věděli, že je to příchod k práhu Boha a jejím 
prostřednictvím stojíte před Bohem. A když si to uvědomíte, budete stát postojem toho, 
kdo je nízký, hanebný, žadonící, třesoucí se, doufající, bojácný a pokořený, a budete 
velebit Toho, Jenž je před vámi - vaší nehybností, skláněním hlavy, pokorou údů a 
podrobením se,  recitováním nejlepších proseb a žadoněním o to, aby vás Bůh zprostil 
povinností, které leží na vašich ramenech, zatímco vy jste obklopeni vašimi chybami a 
vyčerpáni vašimi hříchy. A není moci kromě Boha. 
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10. Právo půstu 
 

Právo půstu je, abyste věděli, že je to závoj, kterým Bůh přikryl váš jazyk, váš sluch a váš 
zrak, vaše intimní partie a váš žaludek, aby vás ochránil před Ohněm. Toto je prohlášeno 
v hadíthu: "Půst je pancíř proti Ohni." Pokud se tedy vaše části dokáží uklidnit pod 
závojem půstu, můžete doufat v ochranu. Ale pokud je za závojem necháte neklidné a 
dovolíte jim závoj nadzvednout, budou hledět na věci, které pro ně nejsou povolené - to 
vyvolá chtíč a síly, které překračují meze bohabojnosti. Není pro vás bezpečné protrhnout 
závoj a opustit jej. A není moci kromě Boha. 
 
 

11. Právo hadždže 
 

Právo hadždže je, abyste věděli, že je to příchod k práhu vašeho Pána a útěk k Němu od 
vašich hříchů; a jeho prostřednictvím je vaše pokání přijato a vy vykonáváte povinnost, 
kterou vám uložil Bůh. 
 
 

12. Právo charity 
 

Právo charity je, abyste věděli, že je to dělání zásob u vašeho Pána a vklad, pro který 
nebute potřebovat svědky. Až toto budete vědět, budete si mnohem jistější, když budete 
rozdávat tajně, než když rozdáváte veřejně. Je pro vás mnohem vhodnější dělat v tajnosti 
to, co děláte teď veřejně a držet záležitosti mezi vámi a Bohem v tajnosti za každých 
okolností. A také byste neměli brát svůj zrak i sluch za svědky pro charitu, kterou děláte, 
jako kdybyste měli největší důvěru v sebe. Neměli byste se chovat, jako kdybyste si 
nebyli jisti, že se vám vaše dary vrátí. A také nesmíte připomínat ostatním vaši laskavost, 
protože jste tak učinili pro sebe. Pokud jim budete připomínat vaše laskavosti, nebudete 
ochráněni před podobným připomínáním ostatních lidí, keří prokázali laskavost vám. 
Navíc to dokáže, že vaše úmysly nebyly čisté. Kdybyste měli čisté úmysly, nikomu byste 
je nepřipomínali. A není moci kromě Boha. 
 
 

13. Právo oběti (obětního zvířete) 
 

Právo obětního zvířete je, že jeho prostřednictvím očišťujete svoje úmysly ke svému Pánu 
a vydáváte se Jeho Milosti a Jeho souhlasu a nikoliv očím pozorovatelů, kteří jsou nižší 
než On. Pokud je tomu tak, pak nebudete ani pokrytečtí ani marnotratní. Váš dar bude 
určen pouze pro Boha, a vězte, že Bůh si pro vás přeje snadnost a nepřeje vám těžkosti. 
Také si přeje pro Svá stvoření snadnost a nepřeje jim, aby trpěla. Podobně je skromnost 
lepší než arogance, protože v nadutcích je marnotratnost a faleš, zatímco u skromných 
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 nejsou formality ani faleš, protože jsou to stvoření, která žijí v přirozenosti. A není moci 
kromě Boha. 

 
 

Práva vůdců 
 

14. Právo toho, kdo má moc 
 

Právo toho, kdo má moc, je, abyste věděli, že Bůh vás pro něj učinil zkouškou. Bůh ho 
zkouší prostřednictvím autority, kterou mu dal nad vámi. A vy mu musíte poskytovat 
upřímné rady. A nesmíte se s ním hádat, zatímco on má nad vámi plnou moc, protože tak 
způsobíte svou zkázu a také jeho. A musíte být pokorní a zdvořilí výměnou za jeho dary, 
aby byl s vámi spokojený, a neublížil vašemu náboženství. A musíte v tomto hledat 
pomoc u Boha. Neodporujte jeho moci a nebraňte se mu. Pokud byste tak učinili, 
dopustili byste se neposlušnosti vůči němu i sobě; takto byste se vystavili jeho zlu a jeho 
byste vystavili zkáze. Tak byste si zasloužili být považováni za jeho pomocníka, který 
jedná proti vám a jeho partnera v tom, co vám udělá. A není moci kromě Boha. 

 
 

15. Právo toho, kdo vás vychovává pomocí znalosti (učitele) 
 

Právo toho, kdo vás vychovává pomocí znalosti, je, abyste ho velebili a ctili setkání  
s ním, a abyste mu dobře naslouchali a byli vnímaví vůči němu, a pomáhali mu pro sebe 
ve znalosti, kterou potřebujete tím, že pro něj osvobodíte svou mysl a budete chápaví a 
budete pro něj očišťovat své srdce a upírat na něj své zraky a vyhýbat se zábavám a 
potlačovat chtíč. A vězte, že v tom, co vás učí, jste považováni za jeho posla a musíte učit 
nevědomé, když se s nimi setkáte. A proto je pro vás povinností jednat jeho jménem 
řádně a nepodvádět v plnění jeho poslání a usilovat o dokončení svého závazku. A není 
moci kromě Boha. 
 
 

16. Právo toho, jenž vás vychovává pomocí vlastnictví (vašeho pána) 
 

A právo toho, kdo vás vychovává pomocí vlastnictví, je podobné právu toho, kdo má nad 
vámi moc. Ale tento má právo, který ten druhý nemá: a to, že jej musíte uposlechnout v 
každé záležitosti, ať malé či velké, kromě těch, které by vás přiměly zanechat povinností 
k Bohu, nebo těch, které by zasáhly mezi vás, jeho práva a práva lidí. A když tato práva 
splníte, můžete se věnovat jeho právům. A není moci kromě Boha. 
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Práva podřízených 
 

17. Právo těch, kteří jsou podřízeni prostřednictvím autority 
 

Právo těch, kteří jsou vám podřízeni prostřednictvím autority, je, abyste věděli, že máte 
nad nimi autoritu díky vaší moci nad nimi, a že vám oni byli podřízeni díky jejich slabosti 
a pokoře. Jak si zaslouží milosrdenství, ochranu a trpělivost ti, jejichž slabost a pokora z 
nich učinila vaše podřízené. Nejsou vůči vám neposlušní díky své vlastní moci a síle. 
Nemají proti vaší síle pomocníka kromě Boha, Jeho milosrdenství a ochrany, a své 
trpělivosti. Je třeba, abyste pochopili, že vám Bůh daroval moc a sílu, díky které jste si 
pokořili druhé. Měli byste být vděční Bohu. A Bůh zvětší Svou přízeň těm, kteří Mu 
děkují. A není moci kromě Boha. 
 
 

18. Právo těch, kteří jsou podřízeni prostřednictvím znalosti (žáků) 
 

Právo těch, kteří jsou vám podřízeni prostřednictvím znalosti, je, abyste věděli, že vás 
Bůh ustanovil nad nimi pomocí toho, co vám dal ze znalosti a z pokladů moudrosti. 
Pokud budete úspěšní v tom, nad čím vám dal Bůh autoritu, a zachováte se jako správce a 
soucitný rádce, který respektuje svého pána v záležitostech služebníků, neochvějný v 
konání dobrých skutků, který, když vidí potřebného, neváhá rozdat něco z toho, nad čím 
má moc (znalost). Tehdy budete ctnostní a budete mít naději a pravou víru. V opačném 
případě budete považováni za zrádce Boha a nespravedliví k Jeho tvorům a vystavíte se 
tomu, že od vás Bůh odejme Svou přízeň a moc. 
 
 

19. Právo manželky 
 

Právo vaší manželky je, abyste věděli, že ji Bůh  pro vás učinil zdrojem odpočinku, 
pohodlí a společníkem a štítem proti hříchům. Je pro vás oba povinností děkovat Bohu za 
toho druhého a uvědomit si, že ten druhý je pro vás Božím požehnáním. Je tedy 
povinností být dobrým společníkem pro toto Boží požehnání a ctít ji a jednat s ní laskavě. 
Vaše právo vůči ní je větší a ona vás musí uposlechnout ve všem, co máte rádi nebo se 
vám oškliví - kromě neposlušnosti k Bohu. Proto má ona právo na vaši laskavost a 
intimnost, protože je pro vás zdrojem pohodí. Musíte o ni pečovat prostřednictvím 
uspokojování touhy, kterou je třeba uspokojit. A to je vskutku dobré. A není moci kromě 
Boha. 
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20. Právo otroka 
 

Právo toho, jenž vám byl podřízen prostřednictvím otroctví, je, abyste věděli, že je 
tvorem Božím stvořeným ze stejného masa a krve. A vy jej pouze vlastníte, ale jste o 
mnoho horší než Bůh a nestvořili jste jej. A nestvořili jste jeho sluch a zrak, ani mu 
neposkytujete jeho denní obživu; ale je to Bůh, který vám  pro to dává dostatek. Pak vám 
jej podřídil, dal vám ho do vaší péče a dočasně vám ho svěřil. Proto jej ochraňujte a dobře 
se k němu chovejte, tak jako se on dobře chová k vám, a krmte ho tím, co sami jíte, a 
šaťte ho tím, co sami nosíte. A nepřetěžujte jej tím, co nemůže snést. A pokud ho nemáte 
rádi, měli byste ho nechat jít a vyměnit jej za jiného, ale netrapte Boží stvoření. A není 
moci kromě Boha. 

 
 

Práva blízkých příbuzných 
 

21. Právo matky 
 

Právo vaší matky je to, abyste věděli, že vás nosila tak, jak nikdo nikoho nenosí (ve svém 
lůně), a krmila vás ovocem svého srdce, kterým nikdo nikoho nekrmí, a ochraňovala vás 
pomocí svého sluchu a zraku, rukou a nohou, vlasů a kůže a pomocí ostatních orgánů. A 
dělala to z lásky. Byla šťastná a dychtivá, snášela obtíže a bolesti, tíhu a zármutek do té 
doby, než vás Mocná ruka vyňala z jejího těla a přivedla vás na svět. Nestarala se o svůj 
hlad, pokud jste vy jedli, nebo o svou nahotu, pokud jste vy byli oblečení, o svou žízeň, 
pokud jste vy měli co pít, jestli ona byla na slunci, pokud jste vy byli ve stínu, jestli byla 
nešťastná, pokud jste vy byli šťastní, jestli neměla dostatek spánku, pokud jste vy spali. A 
její břicho bylo pro vás obydlím, její klín byl vaším sedátkem, její prs vám dodával pití a 
její duše byla pro vás pevností. Ochraňovala vás od horka a zimy tohoto světa. Proto jí 
musíte za toto všechno děkovat a nebyli byste schopni jí projevit vděčnost bez pomoci 
Boží a úspěchu, který vám Jím byl darován. 
 

 
22.  Právo otce 

 
Právo vašeho otce je, abyste věděli, že je vaším kořenem a vy jste jeho větví. A bez něj 
byste nebyli. Kdykoli vidíte v sobě něco, co vás těší, vězte, že váš otec je kořenem tohoto 
požehnání. Velebte proto Boha a děkujte Mu za to. A není moci kromě Boha. 

 
 

23. Právo dítěte 
 

Právo vašeho dítěte je, abyste věděli, že pochází z vás a bude vám připsáno na tomto  
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světě skrz své dobré i špatné činy. A vy jste zodpovědní za to, že ho budete učit dobrému 
chování a povedete ho k jeho Pánu a pomůžete mu v tom, aby byl vůči Němu poslušný 
kvůli vám i kvůli sobě a pak budete za to odměněni nebo potrestáni. A co se týče jeho 
záležitostí, jednejte jako ten, jenž bude hrdý za jeho výchovu na tomto světě, a jako ten, 
jemuž bude prominuto jeho Pánem za to, co je mezi vámi a ním, za to, že se o něj dobře 
postaráte a za dobré výsledky, kterých dosáhnete. A není moci kromě Boha. 

 
 

24. Právo bratra 
 

Právo vašeho bratra je, abyste věděli, že je vaší rukou, kterou napřahujete, a vašimi zády, 
u kterých hledáte útočiště, a vaší silou, na kterou spoléháte, a vaší mocí, se kterou 
soupeříte. Neberte jej jako zbraň, se kterou se dopustíte neposlušnosti vůči Bohu, a nebo 
jako prostředek, se kterým porušíte Boží práva. A nezapomínejte mu pomoci proti sobě 
samému a podporujte jej proti jeho nepříteli, a zasáhněte mezi něj a jeho ďábly a dávejte 
mu dobrou radu a buďte mu partnerem kvůli Bohu. Jestli potom poslechne svého Pána a 
je vůči Němu zodpovědný, pak je dobře. V opačném případě má pro vás Bůh přednost 
před ním. 
 
 

Práva ostatních 
 
 

25. Právo pána vůči propuštěnému otroku 
 

Právo vašeho pána, který vám projevil přízeň, je, abyste věděli, že na vás utratil svůj 
majetek a vyvedl vás z ponížení otroctví a osamocení a přivedl vás ke cti a štěstí svobody. 
A osvobodil vás ze zajetí svého vlastnictví a přeťal pouta vašeho otroctví. A nechal vás 
pocítit vůni cti, vyvedl vás z vězení poroby, zbavil vás těžkostí a rozvázal pro vás jazyk 
spravedlnosti a osvobodil vás, abyste volně chodili po tomto světě a dal vám vlastnit sebe 
sama, a osvobodil vás ze zajetí a dal vám svobodu uctívat vašeho Pána. A pro toto utrpěl 
úbytek ve svém jmění. Pak musíte vědět, že je pro vás nejbližším stvořením po vašich 
příbuzných ve vašem životě i po vaší smrti, a že si nejvíce zaslouží vaši pomoc a podporu 
kvůli Bohu. Proto nedávejte přednost sobě před jeho potřebami. 
 
 

26. Právo osvobozeného otroka vůči jeho pánu 
 

Právo otroka, kterému jste projevil laskavost, je, abyste věděli, že vás Bůh určil za jeho 
ochránce, úkryt, pomocníka a útočiště a jeho určil za prostředníka mezi vámi a Jím. Tím, 
že jste mu dali svobodu, vás ochrání od Ohně. A toto je odměna, kterou dostanete v  
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budoucnosti. A okamžitá odměna je, že budete jeho dědicem, pokud nemá žádné 
příbuzné. Toto je odškodnění za majetek, který jste za něj utratili, a za respektování jeho 
práv poté, co jste svůj majetek utratili. Jestli pak  nebudete respektovat jeho práva, je 
možné, že jeho dědictví nebude pro vás očištěno. A není moci kromě Boha. 

 
 

27. Právo toho, kdo je k vám laskavý 

 
Právo toho, kdo je k vám laskavý, je, abyste mu děkovali a uznali jeho laskavost; a 
rozšíříli o něm dobré slovo a upřímně se za něj modlili v soukromí mezi vámi a Bohem. 
Jestli tak učiníte, děkovali jste mu jak soukromě tak veřejně. A jestli jste schopní se mu 
odvděčit, učiňte tak. Jinak byste se měli rozhodnout udělat to později. 

 
 

28. Právo toho, jenž svolává k modlitbě 
 

Právo toho, kdo vás svolává k modlitbě, je, abyste věděli, že je to on, kdo vám připomíná 
vašeho Pána, a svolává vás k úspěchu, a je vaším největším pomocníkem v plnění 
povinností, které vám Bůh uložil. Děkujte mu tedy za to tak, jako děkujete tomu, kdo pro 
vás udělá něco dobrého. A pokud jste na něj pro to doma rozhněvaní, nesmíte jej za to 
obviňovat, protože jeho čin je pro Boha. A měli byste vědět, že je jedním z Božích 
požehnání pro vás. O tom není pochyb. A proto se k Božímu požehnání chovejte vlídně a 
děkujte za něj Bohu za každých okolností. A není moci kromě Boha. 

 
 

29. Právo toho, jenž vede modlitbu 
 

Právo toho, jenž vás vede v modlitbě, je, abyste věděli, že vzal roli prostředníka mezi 
vámi a Bohem a objevil se v Boží přítomnosti ve váš prospěch. A mluví za vás, ale vy za 
něj nemluvíte; prosí za vás, ale vy za něj neprosíte; a žádá pro vás, ale vy pro něj 
nežádáte. A ušetřil vás úzkosti ze stání před Bohem a žádání od Něj, ale vy jste jej toho 
neušetřili. Pokud nevykoná modlitbu správně, je za to zodpovědný, ale vy ne; pokud 
udělá chybu během modlitby, nebudete v tom jeho společníkem, přestože nejste lepší než 
on. Ochránil vás prostřednictvím sebe a ochránil vaší modlitbu prostřednictvím své 
modlitby. Proto mu za to děkujte. A není moci ani síly kromě Boha. 
 
 

30. Právo spolusedícího 
 

Právo vašeho spolusedícího je, abyste se k němu chovali laskavě a vřele ho přivítali, a 
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 byli slušní, když s ním rozprávíte, a neuhýbali očima a vyjadřovali se jasně, aby mohl 
pochopit, co říkáte. A pokud jste to vy, kdo si vedle něj sedne, můžete od něj odejít, 
kdykoli si přejete. Ale pokud je to on, kdo si vedle vás sedne, může od vás odejít, kdykoli 
si přeje. A vy nesmíte odejít bez jeho svolení. A není moci kromě Boha. 

 
31. Právo souseda 

  
Právo vašeho souseda je, abyste byli jeho ochráncem v jeho nepřítomnosti, a abyste ho 
ctili v jeho přítomnosti, a v obou případech ho podporovali a pomáhali mu. Nesmíte 
sledovat jeho nedostatky a vyhledávat v něm chyby. Ale jestli objevíte nějaké z jeho chyb 
náhodou, musíte se chovat jako opevněná tvrz a zahalující clona v tom, co o něm víte. 
Musíte jeho chyby krýt takovým způsobem, aby je nemohlo najít ani kopí, které by kvůli 
tomu proniklo do vašeho srdce. A nešpehujte jej a neopouštějte jej v časech těžkostí. A 
nesmíte mu závidět, pokud se mu dostane nějakého požehnání. Odpusťte mu jeho chyby a 
neztrácejte nervy, pokud se k vám chová hanebně. A nepřestávejte jej podporovat a dejte 
patřičnou odpověď těm, kteří mu spílají. A odhalte mu podvod těch, kteří mu falešně radí, 
a jednejte s ním čestně. A není síly ani moci kromě Boha. 

 
 

32. Právo společníka 
 

A právo vašeho společníka je, abyste se chovali jako jeho přítel s takovou ušlechtilosti, s 
jakou jen můžete. Měli byste se k němu aspoň chovat čestně a ctít ho, tak jak on ctí vás, a 
ochraňovat ho, tak jak ochraňuje vás a nenechat ho, aby vás předešel v dobrých činech, 
které si vzájemně činíte. A pokud tak udělá, musíte mu to něčím oplatit. A nesmíte 
zanedbávat vaše přátelství, které si zaslouží. Musíte se zavázat k tomu, že mu budete 
radit, pečovat o něj a pomáhat mu vykonávat akty poslušnosti k jeho Pánu a pomáhat mu 
vyhýbat se činům neposlušnosti k jeho Pánu, o které se může pokoušet. Pak buďte pro něj 
milosrdenstvím a ne trestem. A není moci kromě Boha. 

 
 

33. Právo partnera 
 

Právo vašeho partnera je, aby jste se postarali o jeho záležitosti v jeho nepřítomnosti. A 
musíte s ním jednat jako s rovným v jeho přítomnosti. A nesmíte dělat žádná rozhodnutí 
bez zvážení jeho názorů a nesmíte jednat podle svého vlastního názoru, aniž byste se  
s ním předtím poradili. Musíte ochraňovat jeho majetek a varovat ho před podváděním, 
ať už malým či velkým, protože nám bylo řečeno: "Ruka Boží je s partnery pokud se 
navzájem nepodvádějí." A není moci kromě Boha. 
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34.  Právo majetku 
 

Právo vašeho majetku je, abyste jej získali pouze zákonným způsobem a utráceli jej 
jenom na povolené věci. Nesmíte jej utrácet nesprávným způsobem ani jej zneužívat, a 
nepoužívat to, co je darem Božím, jinak, než na stezce Boží a učinit to prostředkem k 
přiblížení se Bohu. A nedávejte  v používání svého majetku přednost před sebou tomu, 
kdo  neprojevuje vděk. Je lepší, když jej nenecháte jako dědictví těm, kteří by jej použili 
v neposlušnosti vůči Bohu, pak by byl váš majetek považován za podporu v jejich činu. A 
můžete odkázat váš majetek tomu, kdo jej utratí v poslušnosti k Bohu lépe než vy. Ten 
pak bude prospívat, ale vám zůstanou jen hříchy a lítost, a budete se vinit za zlé následky. 
A není síly kromě Boha. 

 
 

35. Právo věřitele 
 

Právo věřitele je, abyste mu splatili dluh, když k tomu máte prostředky. Musíte uspokojit 
jeho potřeby, obohatit jej a vyhnout se odkládání a zdržování splátky. Prorok, nechť Bůh 
požehná jemu i jeho rodině, řekl: "Odkládání je útlakem na bohatých." Ale pokud máte 
problémy, musíte ho uspokojit za pomoci dobrých slov. Musíte jej laskavě požádat o 
prodloužení lhůty, aby od vás odešel spokojený. Nesmíte brát jeho majetek a chovat se k 
němu špatně. To by bylo vskutku nečestné. A není moci kromě Boha. 
 
 

36. Právo druha 
 

A právo vašeho druha je, abyste jej neklamali, nepodváděli ho, ani mu nelhali, nebo z něj 
nedělali blázna a nešidili ho. A nesmíte s ním jednat tak, jak jedná nepřítel - který si 
odcizí všechny své přátele. Pokud vám důvěřuje, musíte být velice opatrní v tom, co 
děláte, abyste si jeho důvěru zasloužili, a uvědomili si, že podvádění důvěrných přátel je 
jako lichva. A není moci kromě Boha. 
 
 

37. Právo protivníka, který má proti vám žalobu 
 

Právo protivníka, který má proti vám žalobu, je, že pokud je jeho žaloba pravdivá, 
nesmíte mařit jeho důkazy a zničit jeho žalobu. A musíte být sami proti sobě žalobcem v 
jeho prospěch a být proti sobě spravedlivým soudcem, a svědčit sami proti sobě bez 
potřeby dalších svědků. Toto je právo Boha, které pro vás učinil povinností. Ale pokud je 
jeho žaloba proti vám falešná, jednejte s ním s trpělivostí a připomínejte mu, aby byl 
bohabojný a odkažte jej na jeho náboženství. A tím, že mu připomínáte Boha, pomáháte 
snižovat jeho zuřivost vůči vám. Vyhýbejte se užívání hrubých výrazů a křičení, protože 
to nesníží jeho nepřátelství k vám, ale způsobí to vaše utrpení díky hříchům, kterých se na  
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vás dopustí. A také to způsobí zostření jeho nenávisti vůči vám, protože neslušná slova 
přinášejí zlo, ale dobrá slova zlo odstraňují. A není moci kromě Boha. 
 
 

38. Právo protivníka, proti kterému máte žalobu 
 

Právo protivníka, proti kterému máte žalobu, je, že pokud je vaše žaloba proti němu 
pravdivá, musíte používat laskavá slova, když podáváte žalobu, protože slyšet obžalobu 
je pro obviněného obtížné. A vy musíte poskytnout své důkazy se shovívavostí a dát mu 
čas, a mluvit jasně a jednat s ním jemně. A nehádejte se s ním, aby se vaše argumnety 
nestaly neúčinnými a vy neztratili příležitost je prokázat. A není moci kromě Boha. 

 
 

39. Právo toho, kdo žádá o radu 
 

Právo toho, kdo vás žádá o radu, je, abyste vynaložili veškeré své snahy k tomu, abyste 
mu poradili, pokud mu můžete dát dobrý úsudek a doporučit mu, aby si vybral to, co 
byste si vybrali vy, kdybyste se nacházeli ve stejné situaci. Čiňte tak s jemností a 
shovívavostí, neboť shovívavost odstraňuje strach, zatímco hrubost odstraňuje 
přátelskost. Ale pokud pro něj dobrou radu nemáte, odkažte jej na někoho, koho znáte a 
sami jeho úsudku důvěřujete. Musíte se snažit vést jej k dobru a dát mu nejlepší radu. A 
není moci kromě Boha. 

 
 

40. Právo toho, koho žádáte o radu 
 

Právo toho, koho žádáte o radu, je, abyste jej neobviňovali, když vám dá radu, která se 
neshoduje s vaším názorem. Je přirozené, že se nározy různí a lidé mají odlišné pohledy 
na své záležitosti. Máte volbu nepřijmout jeho radu, pokud o ní máte pochyby. Ale není 
pro vás povoleno obviňovat ho z toho, že vám dává špatnou radu, pokud ho považujete za 
hodného konzultace. Nepřestávejte mu děkovat za to, že na vás myslel, a za dobrou radu, 
kterou vám dal. A jestli jeho rada byla v souladu s vaším názorem, pak musíte za to 
děkovat Bohu a přijmout ji od vašeho bratra ve víře s vděčností a buďte připraveni s ním 
jednat podobně, pokud k vám jednoho dne přijde pro radu. A není moci kromě Boha. 
 
 

41. Právo toho, kdo vás žádá o poradenství 
 

Právo toho, kdo vás žádá o poradenství je, abyste mu je poskytli do té míry, do jaké 
věříte, že  může snést. A musíte s ním mluvit s takovou laskavostí, aby vám naslouchal a 
vy musíte volit taková slova, která jsou jeho intelektu srozumitelná. To proto, že pro  
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intelekt každého člověka je určitý způsob řeči, který může pochopit a reagovat na něj. 
Zvolte si milosrdenství jako svou cestu. A není moci kromě Boha.  

 
 

42. Právo toho, koho žádáte o poradenství 
 

Právo vašeho poradce je, abyste s ním jednali laskavě a celým svým srdcem mu věnovali 
svou pozornost, a naslouchali mu bedlivě, abyste pochopili jeho radu. Potom ji do 
hloubky prostudujte, a když je to, co vám předloží, správné, musíte za to děkovat Bohu a 
přijmout to od něj a uznat jeho laskavost. Ale pokud s tím, co vám předloží, nesouhlasíte, 
musíte být k němu laskaví a neobviňovat jej; a musíte vědět, že se snažil vám dát tu 
nejlepší radu, ale dopustil se chyby. Ale pokud víte, že k vám nebyl upřímný, nesmíte mu 
za žádných okolností důvěřovat. A není moci kromě Boha. 
 
 

43. Právo staršího 
 

Právo toho, kdo je staší než jste vy, je, abyste mu projevovali úctu vzhledem k jeho věku 
a vážili si jeho oddanosti Bohu, pokud je jedním z ušlechtilých v islámu. Musíte uznat 
jeho nadřazenost a přestat ho konfrontovat ve přích a nesmíte jej předstihovat v chůzi ani 
nekráčet před ním a nesmíte k němu bít hrubí. Pokud by se k vám choval hrubě, musíte to 
snášet a ctít jej jako staršího muslima. To proto, že úcta ke stáří člověka je kvůli tomu, 
jak dlouho byl muslimem. A není moci kromě Boha. 
 
 

44. Právo mladšího 
 

Právo mladšího než jste vy je, abyste k němu byli vlídní, vychovávali jej a učili ho, 
odpouštěli mu a zakrývali jeho chyby, byli s ním trpěliví a pomáhali mu, zakrývali jeho 
hříchy mládí, protože to ho přiměje k pokání; jednali s ním trpělivě a nehádali se s ním. 
Toto jej povede k rozumnějšímu chování. 
 
 

45. Právo toho, kdo žebrá 
 

Právo toho, kdo od vás žebrá, je, abyste mu dali almužnu, pokud si jste jistí, že je čestný a 
vy jste schopni uspokojit jeho potřeby. Musíte se také modlit k Bohu, aby ulevil jeho 
těžkostem, a pomoci mu naplnit jeho potřeby. Ale pokud pochybujete o jeho poctivosti a 
on byl už dříve obviněn z nepoctivosti, ale vy o tom nejste přesvědčeni, nebudete si jisti, 
jestli to není jeden z piklů Satana, který se vás snaží oloupit o vaši prosperitu a zabránit 
vám přiblížení se Bohu. Pokud se rozhodnete mu nepomoci, pak jej nechte být a zdvořile 
jej odmítněte. Ale jestli se dokážete přemoci a darovat mu to, oč požádal, navzdory tomu,  
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co jste se o něm dozvěděli, pak je to díky vaší odhodlanosti. 
 

 
46. Právo toho, od koho žebráte 

 
Právo toho, od koho žebráte, je, abyste od něj přijali cokoli, co vám daruje, s vděčností a 
uznali jeho šlechetnost. A musíte přijmout jeho omluvu, pokud odmítne, a myslet o něm 
dobře. A musíte si uvědomit, že pokud odmítne, odmítá dát svůj vlastní majetek a za to 
nemůže být viněn. Pokud je ale nespravedlivý, pak vězte, že "člověk je věru 

nespravedlivý a nevděčný." (Svatý Qur'án, 14:34) 
 

 
47. Právo toho, jehož prostřednictvím vás Bůh učiní šťastným 

 
Právo toho, prostřednictvím něhož vás Bůh učiní šťastným, je, že pokud vás učiní 
šťastným úmyslně, pak musíte nejprve děkovat Bohu a pak patřičně poděkovat jemu a 
odměnit jej za jeho ušlechtilost a být rozhodnuti mu jeho laskavost oplatit. Ale pokud vás 
učinil šťastným neúmyslně, pak musíte velebit Boha, děkovat Mu a uvědomit si, že je to 
přízeň od Boha, pro kterou si vás vybral. Byl jedním z prostředků Božích požehnání, 
které sestoupily na vás. Musíte mu přát jen to dobré, protože prostředky pro sestoupení 
Božích požehání jsou sami požehnáním, ať už neúmyslně. A není moci kromě Boha. 
 
 

48. Právo toho, kdo vám ublíží 
 

Právo toho, kdo vám ublíží, ať už slovně či fyzicky, je, že je vhodnější pro vás, abyste mu 
odpustili, pokud se tak stalo úmyslně. To odstraní špatné pocity a je to slušný způsob, jak 
jednat s většinou lidí. Bůh věru řekl: "Proti těm pak, kdož vzájemně si pomáhají poté, co 

bylo jim ukřivděno, není věru důvodu k zakročení; však důvod k zakročení je pouze proti 

těm, kdož na lidech křivdu a na zemi svévoli neprávem páchali. Pro takové pak určen je 

trest bolestný. A věru ten, kdo trpělivý je a odpouští, to věru je příznak pevného 

odhodlání" (Svatý Qur'án, 42:41-43). Všemocný Bůh také říká: "Jestliže trestáte, tedy 

trestejte podobným způsobem, jako jste byli trestáni. Však jste-li trpělivosti schopni, tedy 

to lepší je pro trpělivé" (16:126). To platí tehdy, pokud se tak stalo úmyslně. Ale jestli 
vám ublížil neúmyslně, pak k němu nebuďte nespravedliví a netrvejte na odplatě, abyste 
ho netrestali úmyslně za něco, co on udělal neúmyslně. Musíte také být k němu přátelští a 
jednat s ním tak jemně, jak můžete. A není moci kromě Boha. 
 
 

49. Právo lidí vaší víry 
 

Právo lidí vaší víry je, abyste jim z celého svého srdce poskytli ochranu a prokazovali jim 
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 milosrdenství, a jednat trpělivě s těmi z nich, kteří špatně činí; a  chovali se k nim 
přátelsky a usilovali o jejich blaho, a děkovali těm, kteří vám činí dobro a těm, kteří jsou 
ctnostní. Jejich ctnostnost je sama o sobě konáním dobra pro vás, protože vás ničím 
neobtěžovali a nezpůsobili vám potíže. Proto se za ně všechny musíte modlit a 
podporovat je. A musíte mít úctu ke každému z nich tak, jak si zaslouží: jejich starší 
mužové jsou jako vaši otcové a jejich děti jsou jako vaše děti a jejich mladí jsou jako vaši 
bratři. Musíte jemně a laskavě počovat o ty z nich, kteří k vám přijdou. A musíte jednat se 
svými bratry tak, jak si zaslouží. 
 
 
50. Právo těch, kteří jsou pod ochranou islámu (nemuslimů žijících na 

islámském území) 
 

Právo těch, kteří jsou pod ochranou islámu, je, abyste od nich přijali to, co Bůh od nich 
přijal, a splnili to, co pro ně Bůh ustanovil pod Svou ochranou a úmluvou, a svěřili je 
Bohu v tom, co jsou povinni vykonat. A jestliže je mezi vámi a jimi nějaký problém, pak 
musíte soudit  pomocí Božích přikázání, která pro vás ustanovil co se týče vašeho jednání 
s nimi, i kdyby to bylo proti vašim zájmům. A nebuďte k nim nespravedliví a nezbavujte 
je ochrany, kterou jim poskytl Bůh a Jeho Posel. Protože nám bylo řečeno, že Svatý 
Prorok, mír budiž s ním a s jeho rodinou, prohlásil: "Kdokoli se dopustí nespravedlnosti 
proti nemuslimovi pod ochranou, bude mým nepřítelem." Proto buďte bohabojní. A není 
moci kromě Boha. 

 
 

ZÁVĚR 
 

Toto je padesát práv, která vás obklopují, a vy se jim nemůžete za žádných okolností 
vyhnout. Je pro vás povinností je ctít a vynaložit veškerou svou snahu, abyste je splnili a 
v tomto ohledu hledali pomoc Boží. A není moci kromě Boha a všechna chvála patří 
Bohu, Pánu světů. 

 
 

 
 

 
 
http://www.almahdieurope.org/components/com_booklibrary/ebooks/R

isalatul_Huquq.pdf 
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