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Úvodní slovo pořadatele.

Kniha, která svým původem sahá zpět do časů posledního
z velikých světových reformátorů náboženských, která dodnes
asi 450 milionům lidí je nejen knihou modlitební, ale i mravo
učnou a zákonodárnou a která si činí nárok býti doplňkem
bible, poselstvím božím k lidstvu — kniha taková zasluhuje
jistě více pozornosti nejen kruhů vědeckých, nýbrž i široké
veřejnosti vůbec, nežli je tomu u koránu, moslimského Pís
ma svatého, základu islamu. České vydání tohoto dila dlouho
naší překladové literatuře scházelo, ba myslím, že od doby
Václava Budovce z Budova (iT r. 1621) — jehož proslulé dilo
Antialkorán (spis, vydaný r. 1614 proti učení Mohamedovu)
chová se dosud v knihovně Národního musea českého v Praze
— dlouho nebylo u nás samostatně vydáno žádné dilo, týkající
se koránu a islamu vůbec. Než i Anfialkordn jako spis obranný
neposkytoval správného poučení o islamu, neboťpohnutkou k je
ho sepsání vedle důvodů politických (obavy před velikým roz
machem moci turecké) byl především odpor věřícího křesťana
proti věrouce a celému světovému názoru mohamedánskému.

Předložená kniha tudíž, jak douláme, vzbudí zajisté znač
nou pozornost naší veřejnosti. A zajisté právem; jestiť to dilo,
lež pomáhalo islamu dobývati svět a z něhož citáty jsou dnes
psány zlatým písmem i na stěnách dvou kdysi nejvýznačnějších
svatyní orientálních: chrámu Šalamounova na hořeMoria v Je
rusalemě a překrásného chrámu Boží Moudrosti v Cařihradě.

Přítomná doba budí zájem o východní kraje a jejich mi
nulost více než dříve. Tím se dostal islam i do našich zemí;
jeho představitelem je Moslimská náboženská obec v Praze
a v Brně, jež ve svých řadách má i příslušníky české ná
rodnosti.



Otáže-li se někdo průměrného vzdělance, které hlavní
myšlenky obsahuje korán, uslyší většinou odpovědi naivní,
z nichž by vzdělaný moslim seznal, že představy o obsahu
koránu jsou u nás chabé.

Přítomná kniha přesvědčí však čtenáře, že hlavní myšlenky
koránu jsou ušlechtilé a že islam znamená něco zcela jiného,
než jak mnozí soudí dle různých událostí z dějin nebo názorů
dnes již zastaralých.

K. CVRK,

pořadatel »Orientální bibliotéky«.



KORÁN, JEHO ÚPRAVA A USPOŘÁDÁNÍ.

Ve jménu Boha, milosrdného Slitovníka.

Nejvyšší myšlenka, nejhlubší cit.

Í při zběžném prohlížení koránu seznáváme, že tento se
stává ze 114 sur, seřazených dle rozsahu, takže na začátku
jsou sury nejdelší a na konci nejkratší. Mnohého napadne,
není-li toto uspořádání díla dle rozsahu jen vedlejší, vnější způ
sob seřadění? A tu se dovídá, že nejstarší sury zdobí nikoliv
první, nýbrž poslední stránky svaté knihy. Sury velké a ob
sáhlé (jako na př. druhá) patří k posledním zjevením Božské
moudrosti Prorokovi. Čtenáři se tudíž předkládají zjevení Boží
téměř v obráceném pořadí, než jak je Bůh Prorokovi vnukl.
Přihlédneme-li blíže k prvním i posledním zjevením, pozoru
jeme, že poslední, krátké sury, vynikají náboženským citem,
překypujícím básnicky nedostižnou formou. Promlouvá tu však
nejen cit, nýbrž klade se nám na srdce všeobecný, nejvyšší
a základní princip islamu: pojem jediného Boha božská

wWwAJedinečnost. Setkávají se zde strhující cit a nejvyšší duchovní
abstrakce, nejvyšší myšlenka s nejhlubším citem. V citovém
zanícení se zrcadlí mocné náboženské vzrušení, omilostněné
samým Bohem na počátku velikého zážitku milosti. V nej
vyšším zevšeobecnění, jak je podává myšlenka jedinečnosti,
zračí se poznání rozumu nejvyšší měrou, jaké je člověk scho
pen. Ž toho poznáváme, kdyby ona zjevení obsahovala jen
projevy zážitků vzrušeného citu, že bychom v případě Moha
medově měli co činiti s básněmi a básníkem. Kdyby první
zjevení obsahovala jen nejvyšší pojem rozumu, šlo by o dílo
myslitelské a o myslitele. Tím však, že mohutné vzlety citu
se zrodily společně s nejvyšší myšlenkou, jeví se oduševnělost
svatého muže, neboť setkání se nejvyššího citu s nejvyšším

I.



rozumovým výkonem prozrazuje jistě člověka božího. U bá
sníka převládá cit, u myslitele rozum; jen u božího člověka je
obojí v rovnováze. Výsledkem dokonalého spojení citu s roz
umem jest moudrost. Básník je důmyslný, myslitel je chytrý.
Moudrost je něco jiného než důmyslnost nebo chytrost; jest
základním prvkem náboženského života, je však velice vzdá
lená prostému citu a prostému rozumu. Majíc něco z obojího
dává vznik něčemu novému, co je jiné povahy než jeho prvky,
a to povahy universálnější, náboženské.

Básník si všímá podrobností, umí a chce býti konkretním.
Nadchne se vůní růže, nádherou zapadajícího slunce. Jiné po
jmy se mu zdají pro jeho účely slabé. U člověka náboženského
je tomu naopak. Jeho nadšení patří k nejvyšším, vše obsahu
jícím pojmům, pro které básník nemá pochopení. Proto byl
Mohamed nikoliv básníkem, nýbrž zřejmě mohutnou nábožen
skou postavou. Korán je náboženskou světovou událostí a ni
koliv, jak je někdy předhazováno, jen básnickým dílem.

Byly-li zneuznány poslední sury koránu proto, že byly
nazvány básněmi, mohly býti první obsáhlé sury označeny též
jako prostý shluk jednotlivostí. Tato výtka by jim křivdila,
ježto velké sury na počátku svaté knihy obsahují rozsáhlé dílo
zákonodárné. Věřícímjsou tu dány předpisy pro všecky možné
případy občanského života; často zasahují do značných po
drobností. Jsou zde důležité směrnice i pro žití celých národů.
Občas zaslechneme, co má činiti takové zákonodárství, idoucí
do podrobností, s náboženstvím? Kdo chová pochybnosti tohoto
směru, nezná islam a zlehčuje velké, dalekosáhlé myšlenky
Prorokovy. Slovo islam znamená mír. Opakem míru jc boj.
fento je všude, kde se musíme domáhati práva všemožnými
prostředky, kde není vrchnosti, jež by dopomohla spravedlností
ku právu a je zjednala. Kde je ale právo a soudce, soud, tam
již strany nebojují proti sobě prostředky násilnými, vedouce
často po celé generace trvající neúprosný a zničující zápas,
nýbrž boj zbraní se změní v legální, úzce ohraničený soudní
Spor, jenž se skončí rozsudkem. Potom nastává již klidnější
život stran, což je důkazem, že právní řád je prostředkem,
kterým veškery sváry se dají vyjmouti z ovzduší nepřátelství
a přenésti do prostředí míru, kde jsou uvedeny do stavu klidu.

Bylo-li rozhodnuto po právu, podrobí se strany také uvnitř
svého svědomí a uznají, Že je spravedlivé, co vyřkl soudce
v rozsudku. A mír občanský znamená také mír duševní. Po
něvadž islam pojí jednotným zákoníkem koránu nejen jednot
k.



livce, ale i kmeny a celé národy, zasahuje mírovým uspořá
dáním právního řádu z oblasti soukromého Života do ovzduší
žití národů. Korán jako zákoník se stal opravdovým útočištěm
moslimských příslušníků ve věci míru. Prorok Mohamed je
z prvních, kdo poznali, že právní řád nejen slouží spravedlnosti,
nýbrž že právo a spravedlnost, byť nesou ve štítě meč, stojí
ve službách ideje míru. Právní řád je velkým prostředkem,
jímž se spor uvádí do stavu míru. Jelikož islam znamená mír
a chce mír, je korán zákoníkem a pramenem práva. Je tedy
jasno, že věřící je nejlépe veden tak, aby byl co nejdříve vy
zbrojen obsáhlou znalostí pravidel správného jednání a po
překonání tohoto výkonu paměti a duše dospěl k volné výši
neomezené oslavy božského pořádku v přírodě a v právu,
které je nyní u jeho nohou. Právě tak lze pochopiti, že Prorok,
nežli se mu určitěji zjevily jednotlivosti učení, nejdříve se
modlil a kázal pod dojmem všeobecného božského principu.
Vždyť jen znenáhla docházelo během času k okamžikům, vy
žadujícím usměrnění jednotlivých okolností a vyvolávajícím
boží rozkazy jako odpovědi. A místem, kde se dálo setkání
událostí s božskými příkazy, byla duše Prorokova.

Nyní pochopíme, proč patří poslední sury svaté knihy
k prvním a proč sury první byly zjeveny naposledy. Svatý
Prorok kráčel cestou od nadšení k jednotlivým zákonům den
ního žití, tváří v tvář všehomíru. Vyznavač islamu je však
veden z údolí jednotlivých zákonů a pravidel stále výše do
volnéhoprostoru mocného všehomíra. Tam se mu otevírá nej
vyšší poznání, jaké může člověk pochopiti: poznání božské
jedinečnosti. V tom spočívá podstata nejvyššího poznání, že
z něho můžeme vycházeti, abychom dospěli jeho pomocí
k množství jednotlivých úsudků, v něm obsažených (t. zv.
dedukce) nebo že jsme vedeni vzhůru od jednotlivých poznatků
k vysokému všeobecnému poznání Božské jednoty (indukce).
Nejvyšší, o čem může člověk přemýšleti, BŮH, je tedy za
čátkem i koncem veškerého našeho myšlení. Myšlenka na je
dinečnost Boha jest otcovský dům, z něhož vychází náš duch
a k němuž se opět vrací. Prorok vyšel z otcovského domu
svých Božích zjevení, my však se vracíme do tohoto božského
pojmu zpět, neboť to jest naším cílem. A cestu k tomu nám
ukazuje korán. Prol. dr. Sejd M. Abdullah.

li.



P /ďVznik a uspořádání koránu.

Korán sestává ze 114 kapitol, zvaných sury. Byl zjeven
Proroku Mohamedovi v období 23 let v různě dlouhých inter
valech, a to zčásti v Mekce a zčásti v Medině. Je také rozdělen
na 30 stejných částí, aby bylo možno jeji úplně přečísti za
jeden měsíc, přečte-li se každý den jedna část (tak zejména
v postním měsíci ramadanu). Jiné rozdělení člení korán na
sedm dílů, t. zv. manasil, aby bylo lze korán přečísti za týden.
Je důležito ujasniti si předem postavení koránu v kánonu
islamského písemnictví. Korán jest pramenem, z něhož prýští
všechno islamské učení; je jedinou bezpečnou a neomylnou
základnou veškerých výkladů a úvah v oblasti islamu. Sunna,
obsahující výhradně životopisy (hlavně Prorokův), slouží dle
svého obsahu jen k tomu, abychom měli zprávy o zvycích
a obyčejích Prorokových. Hadith (zpráva) má tentýž účel.
Sunna a hadith, přinášející výroky a příkladná jednání svatého
Proroka, mají pro zákony islamu dvojí význam. Obsahujíce
tradici nebyly napsány za života Prorokova, ale teprve po
jehosmrti. Korán však byl napsán již za živobytí Mohame
dova; rukopis byl hotov již při jeho smrti. Co zakladatel
islamu nepronesl z příkazu božího, zakázal zaznamenati, aby
byla zachována koránu naprostá čistota a aby slova boží ne
byla smíšena s jeho vlastními myšlenkami.

Dnešní sled, uspořádání a sestavení koránu nejsou ovšem
totožné s koránem původním. Tu přichází na mysl otázka, jak,
kdy a kde byl korán sestaven a shodují-li se zjevení s těmi,
jež byla dána Prorokovi? Na to možno odpověděti: ano, což
lze dokázati takto:

1. Celý korán byl sepsán rukopisně již za života Proro
kova. Umění spisovatelské bylo v Arabii již chvalně známé.
Dlouho před vznikem islamu spisovali arabští básníci verše
a zavěšovali je na stěny Káby. Mezi nimi bylo i oněch sedm
ód, jež byly známy každému Arabovi pode jménem Sab-ul
Mu'allagat, t. j. sedm zavěšených.

Sama sebe nazývá korán al Kitab, t. j. kniha, též Suhuť
(popsané listy) neboli písemnosti. Slovo korán značí čtení, též
recitace. I tento název dokazuje, že se předpokládá něco
psaného, co má býti čteno. V suře 56. verši 80. je napsáno:
»Jen čistí lidé se ho smějí dotýkati.« Musil tedy býti hotov již
skutečný rukopis koránu. Nemohlo se jednati jen o verše, jež

by byly jen v paměti lidí. To potvrzuje i ústní podání o obrá
IV.



cení Omara Velikého na islam, v němž výše citované místo
koránu hraje důležitou roli. Omar byl velkou osobností Arabie.
O islamu slyšel zprvu jen neurčité pověsti, jimiž byl zaujat proti
novému učení. Proto byl protivníkem Prorokovým, jeiž hodlal
usmrtiti. K tomu cíli vyšel jednou z domu s mečem v ruce.
Cestou se dověděl, že již i jeho sestra a její manžel přestoupili
k islamu. Tím více rozhněván zamířil nikoliv k Mohamedovi,
nýbrž k domu své sestry, aby zabil ii i svého švagra. Zaklepal
hlučně na dveře. Sestra dle síly klepání vytušila, že k ní jde
Omar. V tu dobu byl v domě ještě muž, který oba manžely
vyučoval koránu. Ten měl s sebou výtisk Ta Ha, obsahující
20. suru koránu. Fatima, Omarova sestra, skryla narychlo
učitele i rukopis, ale Omar již předtím zaslechl něco z toho,
co se dělo v domě; proto se hněvivě tázal, co to četli. Fatima
se ptala, slyšel-li něco, k čemuž Omar přisvědčil a dodal, že
se dověděl o jejím přestoupení k islamu i s jejím mužem; vy
zval ji, aby se přiznala, je-li tomu tak. Oba manželé přisvěd
čili a tu se Omar tak rozhněval, že chtěl oba na místě usmrtit.
Dříve však si přál ještě zvědět, co četli a poručil, aby mu
předložili ono čtení (rukopis). Sestra váhala obávajíc se, že
by bratr svaté čtení zničil. On však slíbil, že tak neučiní. Tu
ho vybídla, aby se dříve čistě umyl, protože je modlářem a
jako takový není čist. Svoje přání odůvodnila právě zmíněným
veršem koránu, že jen čistí se smějí svatého čtení dotknouti.
Omar po krátkém váhání uposlechl a potom četl onu část bo
žího poselství, která právě byla v domě. Jejím obsahem byl
náhle tak zanícen a mocně uchvácen, že se obrátil ve svém
smýšlení a ihned přijal islam. Tolik praví tradice; slouží však
za důkaz, že již v šestém roce zjevení byl korán v rukopise.

Často bývá připomínán též Prorokův příkaz spolubojov
níkům, aby nebrali s sebou korán do nepřátelských zemí. I toto
nařízení dokazuje, že již v prvních dobách islamu byly poři
zovány opisy koránu.

2. Veškerými zprávami je prokázáno, že korán byl písemně
zachycen bezprostředně po zjevení jednotlivých částí a že tyto
rukopisy kolovaly. Tím ale nejsou vyčerpána opatření k za
chování a udržení jeho původní čistoty a obsahu. Jednotlivá
zjevení byla též ihned učena nazpaměť, což platilo v islamu
za velkou ctnost. Takový znatel, hafis, byl stavěn naroveň
imamovi. Proto se Prorokovi druhové snažili naučiti se koránu
nazpaměť. Korán býval přednášen denně při modlitbách; tento
přednes musel býti vždy zcela přesný a správný, jako je tomu
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ještě dodnes (stane-li se, že imam při modlitbě udělá chybu,
musí tato býti ihned opravena během modlitby některým ze
spolumodlících).

V měsíci ramadánu bývá korán přednášen nazpaměť. Při
tom mají býti přítomní vždy aspoň dva, kteří jej znají bez
vadně, aby případná chyba mohla býti ihned opravena druhým.
Vypráví se též, že v jedné bitvě bylo zabito na 70 durra, t.Jj.

osob, jež znaly korán nazpaměť.
Sám Prorok měl slova koránu vždy pohotově. Bývalo

jeho zvykem, že přednášíval v půlnočních modlitbách dlouhé
sury, jako druhou, třetí a j., aniž udělal jediné chyby nebo
něco zapomněl. To působilo téměř zázračně, takže se o tom
vviadřuje i sám korán: Naučíme tě a ty jej nezapomeneš.

O uspořádání koránu máme zprávy z dějin. Text byl
podroben řádné úpravě iiž za Abu Bekra a Osmana. Nasky
tuje se otázka: Byl-li korán za života Prorokova již zcela
napsán a uměli-li jej mnozí dokonce nazpaměť, cojest míněno
touto úpravou za kalifů Abu Bekra a Osmana? Bylo již zde
řečeno, že korán byl zieven v době 23 roků. Jakmile byla
Prorokovi zievena část koránu, dal pokyn písařům, kamtato
část má býti zařaděna a v tom směru potom i háfisové se
učili zjevením nazpaměť. lak bylo možnoještě za Prorokova
života vytvořiti rukopis, nikoliv ale uzavřenou knihu. Teprve
Abu Beker vydal korán ve formě knihy. Tato práce byla
provedena výborem písařů a háfistů, kteří obklopovali Proroka
za jeho života. Opisy koránu tak vzniklého dal Osman rozšířiti
po celé zemi. Lehce lze dokázati, že nynější uspořádání ko
ránu je totéž jako za doby Prorokovy. Tradice podává některé
události v několika obměnách. Tak se na př. vypravuje, že ten
onen přednášející recitoval začátek určité sury až k nazna
čenému slovu, nebo jinde se vypráví, že někdo přednášel
4) veršů téže sury. Spočítáme-li verše od začátku až k uve
denému slovu, zjistíme, že je jich právě 40, což dokazuje, že
uspořádání veršů zůstalo steiné. Ústní podání uvádí, že Prorok
na př. předčítal 10 posledních veršůurčité sury. Na jiném místě
jsou uvedeny verše, které Prorok toho dne četl. A opět jinde
vidíme při zjišťování, že údaje souhlasí a že citované verše
jsou skutečně oněmi desíti verši jmenované sury. Souhlasnost
zpráv podaných různými slovy a různými osobami jest dů
kazem, že nejen uspořádání jednotlivých veršů zůstalo stejné,
jak určil Prorok, nýbrž i že korán jako celek si zachoval
formu, danou mu Prorokem.
VL



Byla tu učiněna zmínka o tom, že korán se dělí na sedm
manasil. Ústní podání vypravuje, že toto rozdělení bylo pro
vedeno takto: 1. manasil 3 sury, 2. manasil 5 sur, 3. manasil
Ť sur, 4. manasil 9 sur, 5. manasil 11 sur, 6. manasil 13 sur,
a 7. manasil zbylé sury. První sura, zvaná Fatiha (úvod) není
do toho zahrnuta. Proto dle tohoto rozdělení začíná sedmý
manasil 50. surou. Jiné podání uvádí, že 7. manasil začíná Su
rou Oaf, což je také 50. sura. Tedy i zde se kryjí údaje obojí
tradice. |

Z uvedeného je zřejmo, že verše v jednotlivých surách
i sury samé byly uspořádány již za života Prorokova; toto
uspořádání trvá dodnes. Byl tudíž korán sebráni uspořádán
v celém rozsahu i obsahu již před smrtí Proroka, nikoliv až za
Abu Bekra nebo Osmana. Maulama Sadr ud Din.

K novému vydání.

Po 30 letech vychází znovu původní první úplný český
překlad koránu, jenž svého času způsobil značnou pozornost
a rozruch mezi českým čtenářstvem, takže později byl i jinde
dvakráte výdán. Nově upravena předmluva a provedeny menší
úpravy českého znění i knihy samé. Nemalou ochotu projevil
při novém vydání rajs el Medžlis Moslimské náboženské obce
v Praze, která tohoto prvního českého vydání koránu používá.

Hojné vysvětlivky textu zvýší snadnější porozumění du
chu celého dila.

VI



KORÁN.





Snímek titulního listu nejstaršího vydání
arabského koránu.

A. Hinkelmann, fiamburg 1694.

(Ve jménu Boha nejvýš milosrdného!
Korán, t. j. islamský zákon Mohameda, syna Abduilahova.)





ZAČÁTEK).
Mecká?), o sedmi verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného“)!
1. Sláva Bohu, Pánu světů,
2. milosrdnému, slitovnému,
3. Králi dne soudného.
4. Tebe pokládáme za Boha a od Tebe žádáme pomoci.
5. Veď nás cestou přímou,
6. cestou těch, kterým jsi byl milostiv,“)
7. a ne těch, na něž se hněváš a kteří bloudí.

1) Tak nazvána jest sura proto, že jest začátkem, úvodem ko
ránu. Má ještě jiná jména: sura chvály, díků, modlitby, sedm opako
vaných t. j. veršů, protože je mohamedáni velmi často opakují. Jest
totiž tato sura zároveň modlitbou, kterou se mohamedáni modlí velmi
často při veřejných i soukromých pobožnostech, jako křesťané mod
litbu »Otčenáš«.

2) Před každou surou jest udáno místo, kde byla zjevena, a to
buď Mekka nebo Medina.

S) Tato slova jsou před každou surou kromě deváté. Mohame
dáni je pronášejí, když zabíjejí nějaké zvíře, když začínají čísti anebo
nějakou důležitou práci, jako se křesťané žehnají křížem před prací.

*) Jimi se rozumějí proroci a věřící před Mohamedem, židé a
křesťané, pokud se neuchýlili od pravého náboženství; verš 7. vykládá
se obyčejně také o židech (»na něž se hněváš« a jež jsi potrestal),
druhá část (»kteří bloudí«) vztahuje se na křesťany. Někteří však spo
lují verš 7. s 6., jakoby v 7. verši bylo negativně vyjádřeno, co je ře
čeno ve verši 6., takže jest smysl pak: »Veď... cestou těch, kterým jsi
byl milostiv a na něž ses nehněval a kteří nebloudili« (Marracci, Sale).



Sura IM.

KRÁVA).
Mecká a Medinská, o 287 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!

1. A. L. M.“)

2. Tato kniha, V níž není pochybnosti, jest správným vo
dítkem pro bohabojné,

3. kteří věří ve skryté věci?) a konají modlitbu a udílejí
almužnu z toho, co jsme jim dali k výživě

4. a věří v to, co bylo tobě zjeveno i co bylo před tebou
zjeveno a chovají pevnou víru V Život na onom světě.

1) Viz úvod.

2) neboli tajemství a těmi se rozumí vše, co je od člověka buď
místem nebo časem tak vzdáleno, že toho viděti nemůže, na příklad:
ráj, peklo, zmrtvýchvstání.

9) Tak nazvána jest tato sura proto, že v ní ve verši 67. a násl.
se děje zmínka o krávě jalovici, kterou měli Israelští. zabíti, aby se
očistili, když nalezli ve svém kraji zabitého člověka a neznali vraha.
V. kn. Mojžíšova, kap. 21., v. 6—9: »I přijdou starší města toho
k zabitému a umyjí ruce své nad jalovicí, kteráž v údolí zabita jest,
a řeknou: Ruce naše nevylily krve této, aniž to oči naše viděly. Mi
lostiv buď lidu israelskému, jejž jsi vykoupil, Hospodine, a nepřičítej
krve nevinné lidu israelskému. I odňata bude od nich vina krve: ty
pak budeš čist od krve nevinného, kteráž vylita jest, když učiníš, co
přikázal Hospodin.« V koránu se neudává příčina, proč měli israelštíoeePP



5. Tito se dávají správně vésti a dobře se jim povede.

6. Věru, pro ty, kteří nevěří, jest stejné, budeš-li je na
pomínati nebo nebudeš napomínati: neuvěří.

7. Zapečetil Bůh jejich srdce, na jejich uších a očích jest
pokrývka a čeká je těžký trest.

8. A někteří lidé říkají: »Věříme v Boha a v poslední den«
— avšak (opravdu) nevěří.

9, Chtějí oklamati Boha a ty, kteří uvěřili, avšak klamou
jen sami sebe a nevědí toho.

10. V jejich srdcích jest nemoc; a Bůh jest zvětšil jejich
nemoc i čeká je bolesti plný trest, protože lhali.

11. Řekne-li se jim: »Nepůsobte zkázy na zemi,« odvětí:

»Vždyť my, si počínáme správně.«
12.Zda však nejsou původci zkázy? Ale oni o tom nevědí.

Něco zcela jiného než jest ve Starém zákoně vypravuje o této
krávě mohamedánský autor: Byl mezi Israelity muž řádný, který měl
syna a tele, jež pustil do lesa a svěřil je Bohu, dokud by nevyrostl
jeho syn. Brzy potom zemřel. Dorostl syn jeho a také tele vyrostlo
v krávu, která se nedala od nikoho chytiti. A tu oznámila matka sy
novi, že otec jeho pustil do lesa tele, které jistě už vyrostlo v krávu.
Syn přivedl krávu, která se od něho dala chytiti, domů a potom, když
na ně doléhala chudoba, odvedl ji z rozkazu matčina na trh na prodej.
Tu poslal Bůh anděla, který nabízel mu šest peněz za krávu s pod
mínkou, aby se o tom matce nezmiňoval. Ale on nechtěl, protože mu
matka řekla, aby krávu prodal za tři peníze, ale ne bez její porady.
Syn se tedy vrátil domů a poradil se s matkou, která řekla, že je
s tím srozuměna. Vrátiv se na trh, nalezl téhož kupce, který mu nyní
podával dvakrát více s podmínkou, aby ničeho o tom matce neříkal.
On však nechtěje tak učiniti, opět odešel domů a oznámil to matce.
Uslyševši to řekla: »Synu, to jest nějaký anděl; popros ho, aby ti
řekl, co se má státi s krávou.« Anděl pak řekl jinochovi: »Co nejdříve
nastane mezi syny israelskými případ, pro který od tebe krávu koupí
za takové množství zlata, kolik se vejde do její kůže.« Po nějakém
čase byl zabit jeden bohatý israelita, jménem Hammiel. Vrah jeho
donesl mrtvé tělo na jiné místo. Příbuzní zabitého přišli k Mojžíšovi
a přivedli s sebou domnělé vrahy, kteří však popřeli všechno a učinili
nejasným. Tu Bůh poručil, aby kráva takových a takových vlastností
(verš 67. a následující) byla zabita. Předepsané vlastnosti měla kráva
onoho sirotka, od něhož ji příbuzní koupili za takové množství zlata,
kolik se vešlo do její kůže. Obětovali ji a částí její dotkli se mrtvoly;

zabitý ihned obživl, povstal a řekl, kdo ho usmrtil. Nato hned zase
padl a byl mrtvý.



13. A když se jim řekne: »Věřte, jakověří lidé« — odvětí:
»Máme věřiti, jako věří pošetilci?« Zda však sami nejsou po
Šetilci? Ale nevědí o tom.

14. A setkají-li se s věřícími, řeknou: »Uvěřili jsme.«
Jsou-li však samotni u svých ďáblů'), říkají: »Jsme s vámi
a jim se vysmíváme.«

15.Bůh se jim vysměje a dále je povede v jejich neposluš
nosti a budou zaslepeni.

16. To jsou ti, kteří si vyměnili (v koupi) blud za správné
vedení; a jejich obchod nepřinesl užitku a nedali se správně
vésti.

17. Podobají se tomu, jenž si rozdělal oheň, a když osvítil,
co bylo kolem něho, odejme Bůh jejich*) světlo a zůstaví je
ve tmě, takže nevidí.

18. Jsou hluší, němí, slepí a sami se neobrátí.

19. Anebo.(jsou jako ti, k nimž) přibližuje se dešťový mrak,
přinášeje s sebou tmu, hrom a blesk; dávají prsty douší svých
před rachotem hromu, ze strachu před smrtí. Bůh však ví o ne
věrcích.

20. Nechybí mnoho, aby blesk jim odňal zrak. Kdykoli jest
kolem nich světlo, chodí v něm, a když tma na něpadne,
stojí. Kdyby Bůh chtěl, vzal by jim sluch a zrak, neboť Bůh
má moc nad každou věcí.

21. O lidé“), ctěte svého pána, který stvořil vás a ty, kteří
byli před vámi! Snad budete se báti (toho),

Za. který pro vás učinil zemi podlahou a nebe střechou
a spustil s nebe vodu, jejíž pomocí dává růsti plodům k vaší
výživě. A nestavte Bohu na roveň podobných (jiných bohů),
neboť víte (že jest jenom jeden Bůh).

23. Máte-li pochybnost o něčem z toho, co jsme zjevili
svému služebníku, přineste nějakou suru, jako jsou jeho a za
volejte svědky své kromě Boha, mluvíte-li pravdu.

1) u svých učitelů. Židé totiž, když byli s Mohamedem nebo
mohamedány, říkali, že věří v Mohameda, ale když byli se svými
rabíny samotni, vyprávěli jim o své přetvářce.

2) Změnačísla v koránu jest častá; tím chce Mohamed napo
dobiti sloh proroků; také se nemůže vztahovati slovo »jejich« ná

| nevěrce, o nichž je v předcházejícím řeč.
8) Takto Mohamed oslovuje své spoluobčany mecké.



24. A neučiníte-li (tak) — a také neučiníte — bojte se
ohně, jehož hořící látkou jsou lidé a kameny“) — (a jenž) při
praven jest pro nevěrce.

bb 4
25. A zvěstuj radostnou zprávu těm, kteří věří a konají

modlitby, že pro ně jsou zahrady, pod nimiž tekou řeky. Kdy
koli budou požívati některého plodu jako denního chleba,
řeknou: »Tímto jsme se živili dříve« — a dostávati budou?)
podobné. Budou tam míti také čisté manželky a budou tam
věčně.

Z6. Hle, Bůh se neostýchá užíti k podobenství třeba jen
komára anebo něčeho, co jest menšího významu“). Co se vě
řících týká, budou věděti, že jest to pravda od jejich pána;
nevěrci však řeknou: »Co chce Bůh tímto podobenstvím?«
Chce jím mnohé nechati zblouditi a mnohé správnou cestou
vésti. Avšak nenechá jím zblouditi jen bezbožné.

27. Kteří ruší smlouvu Boží, jak byla smluvena a roztrhá
vají to, co dle rozkazu Božího má býti spojeno, a působí zkázu
na zemi, ti zahynou.

28. Jak můžete nevěřiti v Boha? Vždyť jste byli mrtví*)
a oživil vás, potom z jeho vůle zemřete a pak i k životu vás
povolá, potom se vrátíte k němu. |

29, On to jest, jenž vám stvořil vše na zemi, potom obrátil
zřetel k nebi a utvořil z něho sedmero nebes, a v každé věcí
jest znalý. ,

30. Když tvůj pán řekl andělům: »Ustanovím zástupce*)
na zemi« — pravili: »Chceš ustanoviti na ní toho, kdo bez
božně na ní jedná a prolévá krev? My však oslavujeme tě
chválou a voláme tobě: »Svatý!« Odpověděl: »Já vím, co vy

| nevíte.«
31. A naučil Adama jménům všech věcí. Potom předvedl

je před anděly a řekl: »Povězte mi jména těchto, mluvíte-li
pravdu.«

1) Těmito kameny rozumí Dželál bůžky z kamene, a zároveň se
tím naznačuje, jak prudký jest žár pekelného ohně, neboť hořící
látkou místo dříví jest kamení.

?) ovoce podobné tomu, které jedli na zemi.
3) Tato slova byla zjevena, když nevěrci vytýkali koránu, že se

v něm mluví o tak bezvýznamných věcech, jako o pavoucích, včelách a p.
4) tj. před narozením.
5) Adama.



32. Odvětili: »Sláva budiž tobě, neznáme jiného, než čemu
jsi nás naučil, neboť víš (vše) a jsi moudrý.«

33. Řekl: »Adame, pověz jim jejich jména!« A když jim
pověděl jména jejich, pravil: »Neřekl jsem vám, že znám ta
jemství nebes a země a vím, Co Činíte zjevně a co tajně?«

34. A když jsme řekli andělům: »Klaňte se Adamovi,« po
klonili se všichni až na ďábla, který se zdráhal, protože byl
pyšný a nevěrec.

35. A řekli jsme: »Adame, ty a tvoje manželka bydlete
v ráji a jezte z něho hojně, kde si budete přáti, ale nepřibližujte
se k tomuto stromu, abyste nebyli bezbožní.«

36. A pád obou a vyhnání z něho zavinil satan a vypudil
je z toho, v čem byli. A řekli jsme: »Odejděte a jeden druhému
budete nepřítelem, a na zemi bude vaše bydliště a do určité
doby užívati jí budete.«

37. A naučil se Adam od svého pána slovům (kajícím) a
odpustil mu, neboť odpouští a jest milosrdný.

38. Řekli jsme: »Odejděte z něho všichni! Dostane se vám
ode mne správného vedení. A kdo bude následovati mého
správného vedení, na ty, nepřijde bázeň a nebudou zarmouceni.

390,A kteří neuvěří a za lež budou prohlašovati naše
znamení), budou přebývati v ohni pekelném a budou v něm
věčně.«

40. Synové israelští, vzpomeňte si na mou přízeň, kterou
jsem vám prokazoval a zachovávejte mou úmluvu a já za
chovám vaši úmluvu a mne, mne se bojte!

41. A věřte v to, co jsem“) zjevil na potvrzení toho, co
máte u sebe a ať nejste prvními, kdo v to nevěří. A za má
znamení nevyměňujte věci malé ceny a mne se bojte!

42. A neoblékejte pravdy v roucho nepravdy a neskrý
vejte pravdy, znáte-li (ji)!

1) Slovem »znamení« rozumí se v koránu Písmo, někdy verše
koránu, jindy zase zázraky.

2) Totiž korán, který Bůh zjevil, aby potvrdil, co obsaženo
v knihách Mojžíšových, jež měli židé u sebe.



43. Konejte“) modlitbu a dávejte almužnu*) a uklánějte“)
se s těmi, kteří se uklánějí!

44. Budete vybízeti lidi ke zbožnosti a zapomínati budete
na své duše? Čtete knihu a nerozumíte?

45. A proste o pomoc v trpělivosti a modlitbě, neboť tato
(modlitba) jest těžká, jenom ne pro pokorné,

46. kteří věří, že se setkají se svým pánem a vrátí se
k němu.

47. Synové israelští, buďte pamětlivi mé přízně, kterou
jsem vám prokázal a že jsem vás povýšil nad celý svět.

48. Bojte se dne, (kdy) neupokojí jedna duše druhé a ne
přijme se od ní přímluva a nevezme se od ní výkupné a ne
naleznou pomoci.

49, (Vzpomeňte,) když jsme vás vysvobodili od lidí fa
raonových; trápili vás krutým trestem, zabíjeli vaše syny a
na živu nechávali vaše ženy; v tom (byla) veliká zkouška od
vašeho pána.

50. Když jsme rozdělili k vůli vám moře a zachránili jsme
vás a lidi faraonovy jsme utopili před očima vašima.

51. A když jsme uzavřeli smlouvu s Mojžíšem na čtyřicet
nocí, potom učinili jste si tele po něm (v jeho nepřítomnosti)
a zhřešili jste.

52. Potom jsme vám to odpustili, abyste byli vděční.
53. A když jsme dali Mojžíšovi knihu a rozlišení), abyste

byli správně vedeni.
54. A když řekl Mojžíš svému lidu: »Lide můj, zhřešili

jste, učinivše si tele. Ale obraťte se kajicně ke svému stvořiteli
a pobiite se“), to bude lepší pro vás u stvořitele vašeho a od
pustí vám, neboť jest milostivý a milosrdný.«

+) Toto napomenutí vyskytá se v koránu často; vždyť modlitba
jest jedna z oněch pěti věcí, na nichž jest islam založen. Těchto pět
základních věcí, jež tvoří islam, jest: 1. Vyznání, že není Boha kromě
Boha a že Mohamed jest jeho prorok. 2. Vykonávání modlitby.
3. Udílení almužny. 4. Pout do Mekky. 5. Půst v měsíci ramadán.

2) V originále slovo zakát (očista), jest terminus technický pro
almužnu v islamu zákonem stanovenou, od níž se liší dobrovolná
almužna »sadaka«.

8) t. j. při modlitbě, která se vykonává pětkrát za den.
%)t. j. knihu, která rozlišuje mezi dobrým a špatným, korán;

v originále slovo furkán, t. j. rozhodnutí, rozlišení.
5) t. j. nevinný vinného.



55. A když jste řekli: »Mojžíši, neuvěříme ti, dokud ne
spatříme Boha jasně,« potrestal vás rachot hromu a viděli jste
(co se vám stalo).

56. Potom vzkřísili jsme vás po smrti vaší, abyste byli
vděční.

57. A zastínili jsme vás mraky a seslali jsme vám manu
a křepelky (řkouce): »Jezte z dobrýchvěcí, které jsme vám
dali za pokrm.« A neublížili nám, nýbrž ublížili sami sobě.

58. A když jsme řekli: »Vejděte do tohoto města“) a jezte
z něho hojně, jak chcete a vcházejíce do- brány, klaňte se a
říkejte: „Odpuštění?) (chceme od vás). Odpustíme vám vaše
hříchy a obohatíme, kteří dobře činí.«

59, A bezbožní zaměnili slovo to za jiné, které jim nebylo
ečeno. A seslali jsme na bezbožné s nebe trest boží, protože

60. A když prosil Mojžíš o nápoj pro svůj lid, řekli jsme:
»Uhoď svou holí do skály!« A vyteklo z ní dvanáct pramenů.
A všichni lidé znali své místo k pití. (Řekli jsme jim): »Jezte
a pijte z toho, co vám dal Bůh k výživě a nečiňte zlého a
zkázy na zemi!«

zůstaneme. Pros za nás svého pána, aby dal nám vyrůsti to,
co země přináší: její zeleninu, okurky, česnek, čočku a cibuli«
— pravil: „Chcete snad vyměniti to, co je lepší, za to, co je
horší? Odejděte do Egypta, tam bude pro vás, co žádáte!«
A dolehla na ně hanba a chudoba a uvalili na sebe hněv boží;
to proto, že nevěřili ve znamení boží a proti právu usmrcovali
proroky a protože byli neposlušní a hřešili.

62. Opravdu, kteří“) uvěřili, židé, křesťané a sabejští?),
kdokoli (z nich) uvěří v Boha a v poslední soud a bude řád
ným člověkem, ti budou míti odměnu u svého pána a nepotká
jich strach ani zármutek.

!) Do Jericha a jiných měst kananeiských.
2) Dle koránu poručil Bůh Hebrejům, aby vcházejíce do Jericha

a jiných měst, prosili obyvatele jejich o mír a odpuštění; zcela opačně
však zní příkaz v bibli (IV. kn. Mojžíšova, hl. 33 a V. kn., hl. 7).

S) t.j. Mohamedáni.
*) Byli obyvatelé jihozápadní Arabie; v koránu se uvádějí mezi

věřícími vedle židů a křesťanů i sabejští, zvaní »křesťané Janovi«,
protože kladli největší váhu na křest sv. Jana. Zavrhovali obřízku
a proto také Abrahama, jenž byl obřezán.
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63. A vzpomeň si, když jsme přijali- vaši úmluvu a vy
zdvihli jsme nad vámi horu Sinaj (řkouce): »Držte se pevně
toho, co jsme vám dali a buďte toho pamětlivi, abyste dávali
na sebe pozor,«

64. tu jste se potom odvrátili a kdyby nebylo milosti boží
a milosrdenství nad vámi, jistě byste byli zahynuli.

65. A znáte již ty, kteří znesvětili sobotu“); a řekli jsme
jim: »Proměňte se v opice, jsouce vyvržení (ze společnosti
lidské) !«

66. A učinili jsme jejich trest výstražným příkladem těm,
kteří byli současně s nimi i po nich a napomenutím pro boha
bojné.

67. A když řekl Mojžíš lidu svému: »Hle Bůh vám při
kazuje, abyste obětovali?) krávu « pravili: »Chceš si z nás
Činiti posměch?« On však řekl: »Chraň mě Bůh, abych byl
takovým pošetilcem.«

68. Pravili: »Pros za nás svého pána, aby nám oznámil,
iaká má býti.« Odpověděl: »[le, toto praví (Bůh): „Kráva ona
nemá býti ani stará ani mladá, nýbrž prostředního stáří mezi
nimi. Učiňte, co se vám poroučí!«

69. Pravili: »Pros za nás svého pána, aby nám oznámil,
jaká má býti její barva.« Řekl: »Hle (Bůh) praví: Kráva ona

( má býti žlutá jako žluč, aby sytě žlutá její barva obveselila
oči dívajících se (na ni).«

70. Řekli: »Pros za nás svého pána, aby nám oznámil
(ještě jasněji), jaká má býti; neboť krávy u násjsou si podobné
a bude-li Bůh chtíti, jistě budeme správně vedeni.«

71. Řekl: »Hle praví (Bůh): Kráva ona nesmí býti jhu
podrobená, která by orala zemi nebo zavlažovala pole, nepo
rušená a beze vší skvrny'« Pravili: »Nyní jsi přišel s prav
dou« a obětovali ji a málem by tohobyli neučinili.

72. Jestliže jste někoho usmrtili a přete se o něho, Bůh.
vyjeví, co jste skrývali.

1) Byli to prý Israelité, kteří za času Davida bydleli u moře
Rudého ve městě Aile. Protože znesvěcovali sobotu rybolovem, David
jim zlořečil a Bůh je proměnil v opice. V tomto stavu zůstali tři dny,
načež poslal Bůh silný vítr na ně a smetl je do moře.

2) Srv. IV. kn. Mojžíš. hl. 19; tam jest řeč také o krávě, která
jihu podrobena nebyla a na níž skvrny žádné není; tu měl z rozkazu
božího Eleazar obětovati a jejího popele měli užívati k očištěníti, kteří
se znečistili dotekem mrtvoly. Srv. poznámku 3. na stránce 4, sura II.
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73. A řekli jsme: »Uhoďte") jej (zabitého) částí její (krá
vý obětované)!« Tak Bůh vzkřísí mrtvé a ukazuje vám své
zázraky, abyste byli rozumní.

74. Potom zatvrdila se srdce vaše po tomto (zázraku)
a byla jako kameny anebo ještě tvrdší; neboť z některého
z kamenů vytékaly řeky, z jiného, který se trhal, vycházela
voda a jiný padl ze strachu před Bohem. Ale Bůh dobře si
všímá toho, co konáte. :

75. Či si přejete, aby vám") věřili? Část jich slyšela již
slovo boží; potom však je překrucovali, když je pochopili a
sami (to) věděli.

76. A když se setkají s těmi, kteří uvěřili, říkají: »Vě
říme.« A když jsou sami jedni u druhých, říkají: »Budete jim
vypravovati, co vám zjevil Bůh, aby se s vámi o to přeli
u vašeho pána?« Či nechápete (toho)?

77. Anebo nevědí, že Bůh ví, co skrývají a činí zjevně?

78. Jsou mezi*) nimi nevědomci, kteří neznají knihy, leda
takovou, která jest dle jejich přání. A jen se domnívají').

79. A běda těm, kteří spisují knihu svýma rukama a potom
říkají*): »Tahle jest od Boha,« aby si vyměnili za ni věc malé
ceny. Běda jim pro to, co ruce jejich napsaly, běda jim pro
to, čeho si získávají.

80. Říkají: »Nebude se nás dotýkati oheň pekelný, leda
jen určitý počet dní“)«. Odpověz: »Či učinili jste s Bohem
nějakou smlouvu? A Bůh své smlouvy nemění. Anebo říkáte
o Bohu, čeho nevíte?«

1) Srv. poznámku 3. sury II.
3) t. j. židé, které Mohamed zde a na jiných místech obviňuje,

že překrucovali slovo boží v Písmě, zvláště tam, kde Bůh předpo
vídal o Mohamedovi.

5) t.j. někteří židé znají písmo sv. jen takové, které je porušeno
v proroctví o Mohamedovi a které jest dle jejich přání.

%)že jejich písmo sv. jest pravé a nemají žádného důkazu.

5) £. j. židé, kteří prý porušili knihy Moižíšovy, zvláště ta místa,
kde bylo psáno o Mohamedovi. A takové porušené knihy vydávali za
pravé, říkajíce, že jsou to knihy od Boha.

S) Žádný, i sebe větší hříšník, kromě Dathana, Abirona a atheistů,
kteří se budou trápiti věčně, nebude v pekle déle než jeden rok; ta
kové jest všeobecné přesvědčení rabínů, jak ukázal Bartolocci ve své
»Bibliotheca Magne Rabbinica«. Marracci str. 39. Refut. in Sur. II.
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81. Ovšem bude se jich dotýkati věčně (pekelný oheň).
Kdo se dopustí zlého a obklopí jej hřích jeho (a v něm zemře):
ti dostanou se do pekelného ohně a zůstanou tam věčně.

82. Kteří však uvěří a budou konati dobré: ti dostanou se
do ráje a zůstanou v něm věčně.

83. A když jsme přijali úmluvu israelských synů (a řekli
jsme): »Nebudete uctívati jen Boha a všecko dobré (čiňte)
rodičům, příbuzným, sirotkům a chudým a mluvte lidem, co
jest dobré a konejte modlitbu a dávejte almužnu,« tu jste se
odvrátili kromě několika z vás a opomenuli jste to.

84. A když jsme přijali vaši úmluvu, že nebudete prolévati
své krve a nebudete se vespolek vyháněti ze svých příbytků,
vy jste to potvrdili a byli jste svědky.

85. Potom však právě vy jste se pobíjeli vespolek a vy
háněli jiné z jejich příbytků a pomáhali jste si proti nim ve
hříchu a v nepřátelství. Když přijdou k vámzajatci, vykupte
je a jest vám zakázáno vyháněti je (od svého domu). Věříte
tedy v jednu část knihy a ve druhou část nevěříte?“)Kdotak
činiti bude z vás, toho odplatou na tomto světě bude jen hanba
a v den vzkříšení budou svržení do nejtěžšího trestu. A Bůh
dobře si všímá toho, co konáte.

86. To jsou ti, kteří si vyměnili pozemský život za Život
na onom světě. A neulehčí se proto jejich trest a nenaleznou
žádné pomoci.

87. A dali jsme Mojžíšovi knihu a poslali jsme po něm
posly a dali jsme Ježíšovi, synu Mariinu, (moc Činiti) zjevné
zázraky a posílili jsme ho Duchem svatým). Zda tedy, kdy
koli přijde k vám posel s tím, čeho si nepřejete, budete si
pyšně počínati, některé ze lži viníce, jiné zabíjejíce?«

88. Řekli (židé): »Srdce naše jsou neobřezaná*)«. Avšak
Bůhjim zlořečil pro jejich nevěru i málo je těch, kteří věří.

1) Mohamed předpokládaje, že v knihách St. zákona poručil Bůh
židům, aby vykupovali zajatce a nařídil, aby je nevyháněli z příbytků
židů, ptá se jich: »Jak můžete věřiti knize, kde se vám poroučí vy
kupování zajatců a zakazuje se vyhánění z příbytků, když dle toho
nejednáte? To tedy věříte jen části té knihy a jiné části nevěříte!«

8) Duch svatý jest archanděl Gabriel (Dželál).
3) t. j. nemohou pochopiti toho, co mluvíš.
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89. A když se jim dostalo knihy“) od Boha, jež potvrzuje
to, co měli u sebe — a před tím prosili o pomoc proti těm,
kteří neuvěří — když se jim dostalo toho, co poznali, ne
uvěřili tomu. Avšak kletba boží (spočívá) na nevěrcích.

90. Jak špatné jest to, zač prodali své duše, takže nevěří
v to, co Bůh zjevil, pro závist, že své milosti zjevuje tomu
ze svých služebníků, kterému chce. Hněv na hněv uvalili na
sebe a pro nevěrce (jest připraven) zahanbující trest.

91. Řekne-li se jim (židům): »Věřte v to, co Bůh zjevil«
— odvětí: »Věříme v to, co nám“) bylo zieveno« a nevěří
tomu, co potom“) (bylo zjeveno), ačkoliv je to pravda po
tvrzující, co u sebe mají. Řekni: »Proč jste tedy zabíjeli pro

Www

roky boží dříve, jestliže jste byli věřící?
92. Mojžíš přišel k vám se zjevnými zázraky; potom jste

si učinili tele a hřešili jste«.

03. A když jsme přijali vaši úmluvu a vyzdvihli jsme nad
vámi horu Sinaj (řkouce): »Přijměte, co jsme vám dali, s pev
ným úmyslem (to zachovávati) a slyšte« — pravili: »Slyšeli
jsme a neposlechli jsme.« A vpili“) do srdcí svých lásku
k teleti pro svou nevěru. Řekni: »Jak špatné jest, co poroučí
vám víra vaše, jste-li věřící?).«

94. Řekni: »Máte-li příbytek poslední u Boha oddělený
od lidí, přejte si smrti, jste-li pravdomluvní.«

05. Ale nebudou si jí přáti nikdy pro to, co dříve vykonaly
lejich ruce. A Bůh zná bezbožné.

96. A jistě shledáš je jako lidi nejvíce žádostivé tohoto
světa, ještě více než pohany. Leckterý z nich si bude přáti,
———

1) t. j. koránu, který potvrzuje to, co u sebe mají židé, totiž
písmo svaté.

2) totiž Písmo Starého zákona.

8) t. j. korán, který byl zjeven po Písmě a který měl potvrditi
to, co u sebe měli židé, totiž Písmo.

3) 2. kn. Mojž. kap. 32: »A uchopiv tele, kteréž byli učinili, spálil
a zetřel je narprach, který vsypal do vody a dal píti synům israelským.«

5) Smysl jest: Jako předkové vaši starozákonní byli nevěřící,
protože se klaněli zlatému teleti a víra v Písmo sv. přece nikde toho
nepřikazuje, tak také ani vy nevěříte, ač o sobě tvrdíte, že věříte
knihám Moižíšovým, protože zavrhujete Mohameda, a přece víra
v Písmo svaté neporoučí, aby jako lhář byl zavržen.
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aby žil tisíc let, avšak (nikdo) neoddálí ho od trestu tím, že
by mubyl dlouhý život popřán. A Bůh se dívá, co konají.

97. Řekni: »Kdo bude nepřítelem Gabrielovým (nechť za
hyne), neboť tento seslal jej (korán) se svolením božím do
srdce tvého, na potvrzení toho, co bylo před ním (zjeveno)

vw
a jako správné vedení a radostnou zprávu věřícím.

98. Kdo bude nepřítelem Boha, jeho andělů, jeho poslů,
Gabriela a Michaela (tomu bude také Bůh nepřítelem), neboť
Bůh je nepřítelem nevěrců.

99, A seslali jsme ti jasná znamení“) a nebudou jich po
pírati jen hříšníci.

100. Či kdykoli uzavrou smlouvu (s Bohem, že uvěří
v Mohameda a nebudou proti němu podporovati nevěrců),
část jich ji odhodí? Zajisté, (neboť) většina jich nevěří.

101. A když přišel k nim posel*) od Boha, aby potvrdil
to, co měli u sebe, část těch, jimž se dostalo knihy, za sebe
hodila knihu boží, jakoby nevěděli (že to jest kniha od Boha).

102. A následovali to, co vymysleli ďáblové proti krá
lovství Šalamounovu*). A nebyl Šalamoun nevěrec, ale ďáblové
byli nevěrci, učíce lidi kouzelnictví a tomu, co bylo sesláno
dvěma andělům v Babyloně, Harutovi a Marutovi*). A ne
učili (tito andělové) nikoho, dokud neřekli: »My opravdu jsme
pokušení. Pročež (střez se), abys nebyl nevěřící (nauče se

1) t. j. verše koránu, v originále slovo aját, které může zname
nati zázrak nebo verše koránu.

2) Mohamed, aby potvrdil to, co u sebe měli židé, totiž Starý
zákon. |

9) Šalamoun, jak vypravuje ve svých legendách Thaalabi, zvláště
tam, kde se popisuje jeho setkání s Bilkis, královnou ze Sáby, měl
moc i nad větry a zvířaty. Dle vykladačů koránu měl tu moc Šala
moun proto, že démonové kouzelmické knihy uschovali pod jeho trůn.
A když Šalamoun zemřel, ukázali lidem knihy, které byly pod trů
nem, obsahující bezbožné věci a tím pokládán byl Šalamoun za ne
věrce do té doby, dokud Bůh ústy Mohamedovými v koránu neřekl:
»Šalamoun mebyl nevěrece«.

%)Kdo byli Harut a Marut, nestejně soudí vykladači koránu,
jak poznamenává Dželál: »Pravil Ibn Abbas: Byli to dva kouzelníci,
kteří učili umění kouzelnickému; a praví se, že to byli dva andělé,
kteří byli posláni od Boha, aby učili lidi tomu (umění) a zkoušeli
je«. V Babyloně prý budou až do konce světa za trest, že na zemi
vzplanuli láskou k ženě.
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od nás kouzelnictví)«. A učili se od nich věci, kterými by
podporovali roztržku mezi mužem a ženou. Avšak nikomu
nemohli tím uškoditi, leč se svolením božím, a učili se (lidé)
tomu, co by jim uškodilo, ne však prospělo. A věděli přece
(židé), že jistě ten, kdo si koupí toto (zjedná ono umění kou
zelnické), nebude míti podílu na onom světě. A zajisté špatné
jest, zač prodali své duše. Kdyby byli věděli (co je za to
čeká, nebyli by toho učinili).

103. Kdyby uvěřili a báli se Boha, jistě odměna u Boha
by byla lepší (než jest cena věcí pozemských, za kterou duše
své prodali). Kdyby to věděli (jistě by uvěřili).

104. Vy, kteří jste uvěřili, neříkejte (Mohamedovi): Raina“),
nýbrž říkejte: Unzurna“) a slyšte (co vám poroučí). Nevěrce
však (čeká) bolesti plný trest.

105. Kteří z vyznavačů knihy nevěří, a také pohané neradi
vidí, aby vám bylo od pána vašeho sesláno něco dobrého.
A Bůh zvláště prokáže milosrdenství, komu bude chtíti, neboť
jest bohatý velikou milostí.

106. Jestliže nějaký verš zrušíme anebo uvedeme v za
pomenutí, přineseme (jiný) lepší onoho anebo stejný. Či nevíš,
že Bůh má moc nad každou věcí?

107. Či nevíš, že Bohu náleží vláda nad nebem a zemí
a že kromě Boha nemáte ochránce ani pomocníka?

108. Chcete snad se dotazovati svého posla tak, jako byl
Mojžíš dříve tázán? Kdo zaměnil nevěru za pravou víru, ten
jistě zbloudil od správné cesty.

109. Přáli si mnozí z vyznavačů písem,*) aby vás, když
jste již uvěřili, učinili nevěrci ze závisti (pocházející) z duše
jejich, jakmile jim byla zjevena pravda. Ale odpouštějte a.
promíjejte, dokud Bůh nedá svého rozkazu;“) neboť Bůh má
moc nad každou věcí.

1) Obě slova raina i unzurna znamenají: »Pohleď na nás«. Proč
však Mohamed nechtěl býti pozdravován slovem raina, vysvětluje
Dželál: Pozdravovali jej (Mohameda) tímto slovem raina, které
v hebrejském jazyku znamená potupu; posměšně oslavovali tím slo
vem židé Mohameda; proto jim užívání toho slova zakázal a chtěl
býti pozdravován druhým slovem »Unzurna!«

2) t. j. bible, tak nazývají se židé a křesťané.
S) k válce nebo boji.
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110. Konejte modlitbu a dávejte almužnu a cokoli dobrého
vykonáte pro duše své, naleznete u Boha; neboť Bůh se dívá,
co konáte.

111. A řekli'): »Do ráje vejdou jen židé a křesťané.« To
však jest (jen) jejich přání. Řekni: »Podejte sem svůj důkaz
(toho), mluvíte-li pravdu!«

| 112. Naopak (i jiní do ráje vejdou). Kdo se zcela odevzdá
1 Bohu a Činí, co je správné, bude míti odměnu svou u Boha
$ a nepotká jich strach ani zármutek.

113. A říkají židé: »Křesťané nemají žádného základu
(svého náboženství).« A křesťané říkají: »Židé nemají žádného
základu.« A přece sami čtou knihu. Tak, právě tak mluví ti,

Í kteří neznají (pravého náboženství). A Bůh rozsoudí mezi
1 nimi v den vzkříšení, oč se přeli.

114. Kdo jest větší hříšník než ten, kdo zabraňuje vstupu
do modliteben božích, aby se tam nevzpomínalo jeho jména

| a hledí je zpustošiti? Tito nemohou vstoupiti do nich leda jen
f s bázní.

115. Na tomto světě je čeká hanba a na onom světě přísný
trest.

116. A Boha jest východ i západ a kamkoli se obrátíte
1 (při své modlitbě), tam jest tvář boží; neboť Bůh objímá a
j ví vše.

| 117. Říkají: »Bůh zplodil dítky*).« Nad to jest on po
| výšen, naopak jeho jest všecko na nebi i na zemi, a všechno
8 ho poslouchá. |

118. Stvořitel nebe a země, když něco ustanoví a řekne:
| »Staň se!«, stane se.

: 119. A říkají ti, kteří neznají (knih Písma): »Nebude-li
| Bůh k nám mluviti a neukážeš-li nám znamení, (neuvěříme).«
| Tak, právě tak mluvili ti, kteří byli před nimi. Podobají se sobě

$ jejich srdce. Ukázali jsme již zázraky lidem, kteří pevně věří.

| 120. Poslali jsme tě s pravdou jako posla radosti a varo
$ vatele a nebudeš volán k odpovědnosti za ty, kteří se dosta

J nou do pekla.

1) Vyznavači písem.
2) To jest míněno nejen o křesťanech a židech — tito prý po

$ Kládali Esdráše za syna Božího — nýbrž i o pohanských Arabech,
4 kteří myslili, že andělé jsou dcery Boží.
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121. A nebudou s tebou spokojeni židé ani křesťané, do
kud nebudeš následovati jejich náboženského vyznání. Řekni:
„Jistě jestliže Bůh vede, vede (správně).« Avšak budeš-li ná
sledovati jejich přání, když se ti dostalo již vědomosti, ne
budeš míti proti Bohu žádného ochránce ani pomocníka.

122. Ti, kterým jsme dali knihu) a čtou ji jako četbu
(svou) obsahující pravdu, ti uvěří v ni, a kdo neuvěří v ni,
ti zahynou.

123.Synové israelští, buďte pamětlivi mé dobrotivosti, kte
rou jsem vám prokázal a vyznamenal jsem vás před celým
světem.

124. A bojte se dne, (v němž) nebude moci upokojiti jedna
duše druhé a nebude přijato od ní výkupné a žádná přímluva
jí neprospěje a nenaleznou žádné pomoci.

125. A když zkoušel Abrahama pán jeho slovy a on je
vyplnil, řekl (Bůh): »Hle, učiním tě vůdcemlidstva (co se
týká náboženství),« pravil: »A z mého potomstva (také usta
nov vůdce),« odpověděl (Bůh): »Má smlouva netýká se bez
božných (tvých potomků).«

126. A když jsme učinili dům“) shromáždištěm pro lidi:
a útočištěm a (řekli jsme): »Učiňte z Abrahamova stano
viště*) modlitebnu!l« A smlouvu jsme uzavřeli s Abrahamem
a Ismaelem: »Očistěte můj dům pro ty, kteří (jej) obcházeti
budou a prodlévati (v něm), a kteří se budou ukláněti a klekati
k modlitbě! «

127. A když řekl Abraham: »Pane, učiň tuto krajinu bez
pečnou a dej jejím obyvatelům k výživě plody, (těm), kteří
uvěří v Boha a poslední soud« — pravil: »Také tomu, kdo
neuvěří, dám malou výživu, ale potom vženu jei do trestají
cího ohně a jak špatná jest (tam) cesta!«

128. A když kladl Abraham základy domu*) a Ismael
(s ním byl, volali): »Pane náš, přijmi od nás (tento dům),

WAY

neboť slyšíš (vše) a znáš.

1) Korán.
2) t.j. svatyně v Mekce.
S) Místo, na kterém měla býti postavena svatyně, byl kámen,

na němž stál Abraham, když hodlal stavěti dům boží.
8)Dle víry moslimů stavěl přední svatyni mohamedánskou v Mekce

nejprve Adam a potom Abraham; svatyně tato, zvaná Káaba, jest jen
reprodukcí podobné svatyně v mebi.Před islamem čtili v ní kmenové

18



129. Pane náš, učiň, ať jsme oddaní tobě, a naše potom
stvo ať jest tobě oddané, ukaž nám naše posvátné obřady
a obrať se milostivě k nám, neboť jsi milostivý a milosrdný.

130. Pane náš, vzbuď mezi nimi proroka z nich, jenž by
jim předčítal tvá znamení a seznámil je s knihou a naučil
moudrosti a očistil je (od modloslužby), neboť jsi mocný a
MmoudrýÝ.«

131. Kdo nechce (přijmouti) náboženství Abrahamova než
ten, kdo omámil svou duši? A vyvolili jsme si jeji na tomto
světě a na onom jistě bude mezi spravedlivými.

132. Když mu řekl jeho pán: »Odevzdej se (Bohu)!« od
pověděl: »Odevzdal jsem se Pánu všeho míra.«

133. A odkázal je (své náboženství) Abraham svým Sy
nům a Jakub (svým synům řka): »Synové moji, hle, Bůh
vyvolil pro vás náboženství a proto neumíreite jinak než jako
oddaní (jemu).«

134. Či byli jste svědky, když se blížila Jakubova smrt?
Když řekl svým synům: »Co budete uctívati po mé smrti?«
odpověděli: »Budeme uctívati tvého Boha a Boha tvých otců
Abrahama a Ismaele i Isáka, Boha jednoho a jeho vyznavači
budeme.«

135. Ono pokolení již pominulo a dostane, čeho si zaslou
žilo a vy také dostanete, čeho si zasloužíte a nebudete tázáni
na to, co oni učinili.

136. A říkají (židé a křesťané): »Buďte židy nebo křes
ťany a dostane se vám správného vedení.« Odpověz (jim):
»Nikoli, (neboť vyznáváme) náboženství Abrahama pravověr
ného, jenž nebyl modlářem.«

137. Řekněte: »Věříme v Boha a v to, co nám bylo zje
veno“) a co bylo zjeveno Abrahamovi, Ismaelovi, Isákovi, Ja
kubovi a kmenům (israelským) a v to, co bylo dáno Moj

NPA .žíšovi*) a Ježíšovi“) a co bylo dáno prorokům od pána jejich

arabští své modly, jichž prý Mohamed ztroskotal přes 300. Nynější
podoba její jest z r. 684, kdy byla přestavěna od Ibn Zubaira. Každý
pátek se otvírá po modlitbě a o narozeninách Mohamedových. Každý
poutník jest povinen vykonati sedmkráte obchůzku, zvanou tavaí.

1) Korán.
2) Knihy Mojžíšovy.
S) Evangelia.

Korán 3 19:



a nečiníme rozdílu mezi žádným z nich a jeho (boží) vyzna
vači jsme.«

138. Jestliže (židé a křesťané) uvěří, jako vy jste uvěřili,
jistě budou na správné cestě, jestliže se však odvrátí, budou
odštěpeni a bude tě (Mohamede) Bůh proti nim podporovati,
neboť slyší (vše) a zná.

139. Křest“) boží (jsme přijali), a kdojest lepší než Bůh
ke křtu? A jemu my sloužíme.

140. Řekni: »Či budete se s námi příti o Boha? Však jest
naším i vaším Pánem, my konáme své skutky a vy také své
skutky a náboženství mu zachováváme čisté.

141. Chcete snad tvrditi, že Abraham, Ismael, Isák a Ja
kub a kmenové (israelští) byli židy nebo křesťany?« Řekni:
»Víte více než Bůh? Kdo jest větší hříšník než ten, kdo za
tajuje svědectví, které má u sebe od Boha*)? A Bůh dobře si
všímá toho, co konáte.«

142. Ono pokolení již pominulo a dostane, Čeho si za
sloužilo a vy. také dostanete, čeho si zasloužíte a nebudete
tázáni na to, co oni učinili.

143. Pošetilí lidé řeknou*): »Co je odvrátilo od směru,
kterým se dříve obraceli?« Odpověz: »Bohu náleží východ
i západ, koho chce, vede na správnou cestu.«

144. A tak učinili jsme vás národem, který jest uprostřed,
abyste byli svědky proti lidem (ostatním) a aby posel byl
svědkem proti vám (v den posledního soudu).

145. A neustanovili jsme ti směru při modlitbě, jímž ses
obracel, leda jen abychom poznali, kdo bude posla následo
vati, od toho, kdo se odvrátí na svých patách. A věru (změna
při směru modlitbě) byla jistě těžkou, jenom ne těm, které
— m:

1) Křtem božím rozumí se jeho náboženství; neboť tak se uka
zuje na člověku i jeho životě toto náboženství jako kapky vody na
šatech toho, kdo jest křtěn.

2) Židé, kteří zničili proroctví v Písmě, vztahující se na Mo
hameda.

*) Mohamed a jeho vyznavači na počátku nezachovávali zvlášt
I ního směru, jímž se obraceli při modlitbě. Začali se obraceti směrem
( ke chrámu jerusalemskému, aby si židy naklonili; když však později

na mě již nedbali, změnili směr při modlitbě, obracejíce se ke svatyni
v Mekce. Odtud ony otázky, na něž ve verši 145.Mohamed odpovídá.
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povede Bůh. A Bůh nenechá zaniknouti“) vaší víry; neboť jest
laskavý k lidem a milosrdný.

146. Viděli jsme tvoji tvář obrácenou k nebi (v nejistotě),
avšak obrátíme tě do směru (při modlitbě), s nímž budeš
spokojen. Obracej tvář svou směrem ke svaté mešitě. Ať jste
kdekoliv, obracejte tvář svou (při modlitbě) směrem k ní.
A jistě ti, jimž dostalo se knihy“), vědí, že to jest pravda od
jejich pána. A Bůh si dobře všímá, co činíte.

147. A kdybys těm, jimž se dostalo knihy, přinesl vše
chna znamení, přece nebudou následovati tvého směru, a ty
nebudeš následovati jejich směru a ani oni nebudou se říditi
jeden směrem druhého. A budeš-li následovati jejich přání,
když se ti dostalo již poučení, jistě pak budeš připočten k be
zbožným.

148. Ti, jimž jsme dali knihu, znají jej), jako znají své
syny a hle, někteří z nich zatajují pravdu, a přece jest jim
známa.

149. Pravda jest (to, co se ti přikazuje, zjevená) od pána,
a proto nepochybuj!

150. Každý má místo, kam se obrací (při modlitbě) ; před
stihujte se v dobrých věcech, ať budete kdekoli, odvede vás
Bůh všechny (v den vzkříšení), neboť Bůh má moc nad kaž
dou věcí.

151. A odkudkoli vykročíš, obracej svou tvář směrem ke
svaté mešitě; toť*) jest pravda od Pána tvého a Bůh si dobře
všímá, co Činíte.

152. Odkudkoli vykročíš, obracej svůj obličej směrem ke
svaté mešitě a kdekoli jste, obracejte své tváře směrem k ní,
aby snad neměli lidé proti vám Žádného spravedlivého dů
vodu, leda jen bezbožní mezi nimi. A jich se nebojte, nýbrž
mne se bojte, abych vyplnil na vás svou milost a abyste byli
správně vedeni.

153. Jako poslali jsme k vám posla“) z vašeho středu,
(který) předčítá vám naše znamení a očišťuje vás a seznamuje

1) t. j. nenechá bez odměny, i když jste se modlili směrem
k Jerusalému.

2) Písma. sv., židé a křesťané.
3) Mohameda. |
5) t. j. máš se obraceti ke svaté mešitě při modlitbě.
š) t.j. Mohameda.



vás s knihou a vyučuje moudrosti a poučuje o tom, čeho jste
nevěděli. |

154. Buďte mne pamětlivi a já budu pamětliv vás, buďte
mi vděční a nebuďte nevěrci vůči mně!

155. O vy věřící, proste o pomocs trpělivostí a modlitbou,
neboť Bůh jest s trpělivými.

156. A neříkejte těm, kteří na cestě Boží“) padnou: »Mrtví«,
nýbrž: »Živí«; vždyť přece nevíte (v jakém jsou stavu).

157. A budeme vás jistě zkoušeti nějakým strachem, hla
dem, ztrátou na majetku, životech a plodech. Avšak radost
nou zvěst oznam trpělivým, kteří, když je potká neštěstí,
říkají: »Bohu náležíme a k němu se vrátíme.«

159. Požehnání a milosrdenství na nich spočívá od Pána
jejich a jsou na správnécestě.

160. Věru Saťa?) a Merva náležejí k posvátným obyčejům
božím a nehřeší, kdo, putuje-li do svatyně nebo zdržuje-li se
tam, je obejde. A kdo dobrovolně koná dobré, Bůh odměňuje
dobrotivě a ví (všechno).

161. Ty, kteří skrývají zjevné důkazy a správné vedení,
jež jsme zjevili, ač jsme je již v knize*) oznámili, zatratí Bůh
a budou jim zlořečiti zlořečící“).

162. Jenom těm, kteří budou činiti pokání, napraví (svou
chybu) a zjevně ukáží (co skrývali), odpustím, neboť od
pouštím a jsem milosrdný.

163. Na těch, kteří nevěří a zemrou jako nevěrci, spočí
vati bude kletba Boha, andělů a všech lidí.

164. Věčně je tížiti bude, trest se jim neulehčí a Žádný
ohled se nevezme na ně.

165. Bůh váš, Bůh jeden (jest) a není Boha kromě Něho,
nejvýš milosrdného.

166. Věru, ve stvoření nebes a země, ve střídání noci a.
dne, v lodi, jež jezdí po moři s tím, co člověku prospívá,
v dešťové vodě, kterou sesílá Bůh s nebe a oživuje jí zemi
po její smrti, v tom, že roztrousil na ní veškerá zvířata a
o —ě

1) t. j. v boji za náboženství.
2) Safa a Merva, hory u Mekky, na nichž stály dvě modly, jimž

se klaněli Arabové v době pohanské.
9) V Písmě sv. í
4) t. j. andělé, věřící a všechny věci, volajíce na ně kletbu.



že sem tam rozesílá větry a mraky, jež se honí mezi nebem
a zemí, (v tom všem) jsou znamení pro rozumné lidi.

167. Někteří lidé kromě Boha si přibírají bůžky a milují
je takovou láskou, jakou má býti milován Bůh; ale kteří
uvěřili, milují Boha (ještě) silnější láskou. Kdybys mohl viděti
bezbožné, až spatří trest, (viděl bys), že Bohu všechna moc
náleží a že Bůh přísně trestá.

168. Až zřeknou se ti, kteří byli následováni, těch, kteří
je následovali, až uvidí trest a že veškeré prostředkování jest
přerušeno,

169. řeknou ti, kteří následovali: „Kéž bychom se mohli
vrátiti (na svět)! Zřekli bychom se jich, jako oni se zřekli
nás.« Tak ukáže jim Bůh jejich skutky, bolestné vzdechy budou
se nad nimi vznášeti a nikdy se nedostanou z pekelného ohně.

170. Lidé, jezte co je na zemi dovolené a dobré a nená
sledujte šlépějí ďáblových, protože je vám zievným nepřítelem.

171. Poroučí vám (co jest) špatné a hanebné a abyste
o Bohu říkali, čeho neznáte.

172. Řekne-li se jim: »Řiďte se tím, co Bůh zjevill« —
odpovědí: »Řídíme se tím, co jsme nalezli u svých otců.«
A zda (se budou říditi dle nich), i kdyby otcové jejich ničeho
nevěděli a nebyli správně vedeni?

173. Nevěrci podobají se tomu (zvířeti), které, jestliže ně
kdo křičí, slyší jen hlas a volání, (nerozumějíc tomu). Hluší,
němí a slepí jsou a nerozumějí.

174. O, vy věřící, požívejte všeho dobrého, co jsme vám
dali k výživě a buďte vděční Bohu, ctíte-li ho.

175. Jistě vám zapověděl (Bůh) zdechliny, krev, vepřové
maso a to, nad čím, (když bylo zabíjeno) bylo vzýváno jiné
jméno než boží. Avšak jestliže někdo bude přinucen (jísti
něco takového), nejsa toho žádostiv a nechtěje přestoupiti
(přikázání), nedopustí se hříchu; neboť Bůh jest milostivý a
milosrdný.

176. Ti pak, kteří skrývají, coozjevil Bůh z knihy') a
zaměňují to za maloucenu, ti ve svých vnitřnostechpožívají
jen oheň; v den vzkříšení jich Bůh neosloví a neočistí je i oče
kává je trest plný bolesti.

1) t. j. židé, kteří skrývají proroctví o Mohamedoví.



177. Oni jsou to, kteří si vyměnili v koupi bludnou cestu
za správnou a trest za odpuštění. Jaké muky budou snášeti.na
ohni! To proto, že Bůh zjevil knihu s pravdou, (oni však přeli
se o ni). A ti, kteří se prou o knihu, jistě jsou daleko odštěpeni
(odpravdy).

178.-V tom není spravedlnost, jestliže (při modlitbě) se
obracíte směrem k východu nebo západu. Ale to jest spra
vedlnost, jestliže kdo věří v Boha, v poslední soud, anděly,
knihu“)a proroky, jestliže z lásky k němu dává majetek pří
buzným, sirotkům, chudým, pocestným, žebrákům, na vysvo
bození otroků a koná modlitby a dává almužnu, jestliže
zachovávaii“) smlouvu, když ji uzavřeli, jestliže jsou trpěliví
V nouzi a strasti a v Čas neštěstí; ti jednají upřímně a ti jsou
bohaboiní.
179. O, vy věřící, předepsaná jest vám pomsta za za
vražděné. Svobodný za svobodného, otrok za otroka, žena
za ženu. Jestliže někomu dostane se odpuštění od jeho bratra,
smí býti stíhán dle práva a spravedlivě musí zaplatiti pokutu.“)
To jest ulehčení od pána vašeho a milosrdenství. Kdo pak
přestoupí (ustanovenítoto), toho stihne bolesti plný trest.

180. V této pomstě (spočívá) život vás, kteří jste obdařeni
rozumem; snad se budete báti Boha. o

181. Jest vám předepsáno: Přiblíží-li se někomu :z vás
smrt a zanechá-li majetek, odkaz (z něho má se státi) rodičům
a příbuzným podle toho, cojest spravedlivé; k tomu jsou po
vinni bohabojní. |

182. A kdo jej změní (odkaz), když jej uslyšel) jistě

hřích z toho (padne) na ty, kteří jej změnili, neboť Bůh slyší
a ví (vše). O

183. A kdo se obáváod zůstavitele omylu nebo. nespra

vedlnosti (vůči dědici) a urovná to mezi oběma, nedopouští
se žádného hříchu; neboť Bůh jest milostivý a milosrdný.

184. O, vy věřící, jest vám předepsán půst, jako byl přede

psán těm, kteří byli před vámi; „snad se budete báti. Boha.

1) Písmo a korán.
17.2) Změna čísla jakož i osob'v Koránu častá. |

3) Jestliže odpustí bratr zavražděného vrahovi svého- bratrá,

smí dle práva vymáhati na něm pokutu a vrah má ji řádně zaplatiti.
4) jako svědek-nebo: dědic,

k.

v . 

24



185. Určitý počet dní (trvati bude). Kdo však z vás (toho
času) bude nemocen nebo na cestě, počet dnů jiných (bude
se postiti). Kdo bude moci (půst zachovati a nezachová), tomu
jako výkupné (z toho hříchu) jest (předepsáno) nakrmiti chu
dého. Kdo dobrovolně vykoná, co jest lepší, jest pro něho lépe.
Postíte-li se, jest to lépe provás, (než abyste půst přestupovali
a místo postu nasycovali chudého). Kdybyste (to) věděli (jistě
byste tak činili).

186. Měsíc ramadán (ustanovený k postu), v němž zjeven
byl korán — správné vodítko pro lidi, (obsahující) jasné dů
kazy správného vedení a rozlišování (mezi dobrým a zlým)
— a kdo bude v tom měsíci doma, nechť se v něm postí. Kdo
však bude nemocen nebo na cestě, stejný počet jiných dnů
(nechť se postí). Bůh chce vám (uložiti) něcolehkého a nechce
vám (uložiti) něčeho těžkého, abyste naplnili počet (těchto
dnů) a velebili Boha, protože vás správně vede; snad budete
vděčni.

187. Když se tě otáží moji služebníci na mne, jistě jsem
na blízku, vyslyším prosbu prosícího, když mne bude prositi.

Nechť mne poslouchají a věří ve mne, snad budou jednati
správně.

188. V noci času postního jest vám dovolenotělesné ob
cování s vašimi ženami; ony jsou vám a vy jim šatem. Bůh
ví, že jste oklamávali své duše, ale odpustil a prominul vám.
Nyní však obcujte s nimi tělesně a vyhledávejte si, co vám
Bůh předepsal, jezte a pijte, dokud za svítání jasně nerozeznáte
bílé niti od černé. Potom dokonejte“) půst (od svítání) do
noci a neobcujte s nimi tělesně a prodlévejte v mešitách. To
jsou hranice boží, a nepřibližujte se k nim, (abyste je přestu
povali). Tak oznamuje Bůh svá znamení lidem; snad se ho
budou báti.

189. A svého majetku mezi sebou zbytečně nepromrhá
vejte a nepodplácejte jím soudců, abyste požívali část má

jetku (jiných lidí) ve hříchu, vědouce, (že to není dovoleno).

190. Budou se tě ptáti na nové měsíce. Řekni: Jsou
k označení určitých doblidem a pouti (do Mekky). Není spra

1) t.j. dokonale zachovávejte! .
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vedlnost, jestliže vcházíte do domů jejich zadní stranou“).
nýbrž je spravedlnost, jestliže se bojí člověk Boha. Vcházejte
do domů dveřmi a bojte se Boha, abyste byli šťastni.

191. Bojujte za pravé náboženství s těmi, kteří budou
bojovati proti vám, avšak nejednejte nesprávně (činíce první
útok na ně), neboť Bůh nemiluje těch, kteří jednají nesprávně.

192. Usmrťte je, kdekoliv je naleznete, vyžeňte je, odkud
oni vás vyženou, neboť pokušení jest těžší než usmrcení).
A nebojuite s nimi u svaté mešity, dokud oni tam s vámi
nezačnou boje. Budou-li bojovati proti vám, usmrťte je! Ta
ková je odplata nevěřících.

193. Upustí-li (od své nevěry), Bůh zajisté odpouští a jest
milosrdný.

194. Bojujte proti nim, až nebude žádného pokušení k (ne
věře) a dokud nebude (toliko) náboženství pravé. Upustí-li
(od své nevěry), pak nebudiž nepřátelství, leda jen proti
hříšníkům.

195. Měsíc harám“) za měsíc harám a svatá místa (Mekky,

jestliže v nich se učiní na vás útok), nechť slouží k pomstě.
Vystupte i vy stejně proti tomu, jenž vystoupil proti vám ne
přátelsky, a bojte se Boha i vězte, že Bůh jest s bohabojnými.

196. Rozdávejte dary k dobru pravého náboženství a ne
přikládejte rukou svých ke své záhubě a čiňte dobré, neboť
Bůh miluje ty, kteří činí dobré.

197. Vykonávejte pout a návštěvu Bohu a bude-li vám
v tom zabráněno, (pošlete) nějakou snadnou oběť a nestříhejte
své hlavy, dokud nedojde oběť na místo obětní. Bude-li někdo
z vás nemocen anebo bude míti bolest na své hlavě, ten nechť
místo toho se postí, dá almužnu a něco obětuje. A když budete
—

t) Kárá pověrčivost těch, kteří vrátivše se z pouti, nevcházeli
do svých domů dveřmi, nýbrž otvorem, který udělali na zadní straně
domu.

*) Pokušení neboli nebezpečenství, že by mohli býti svedeni
k nevěře, jest věc důležitější a vážnější než usmrcení nevěrce; proto
jest třeba zbaviti se onoho nebezpečenství pobitím nevěrců.

3) Slovo harám znamená zápovězený, zakázaný, svatý. V mě
sících harám bylo zapovězeno bojovati, ano i nositi zbraň. Ale jestliže
byli mohamedáni popuzeni k boji od nepřátel, neměli hleděti na mě
síce harám ani na to, co bylo zapovězeno a měli se dáti do boje.
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bezpečníi (od nepřátel), kdo užije doby, v níž návštěva (sva
tých míst) se koná, (k sňatku) až do (ukončení) pouti, bude
obětovati, co je snadné; a kdo nenalezne (takové oběti), bude
se postiti tři dny na pouti a sedm dní, až se vrátí; to bude
celých deset (dní)'). Toto (ukládá se) tomu, jehož rodina ne
bude přítomna ve svaté mešitě. Bojte se Boha a vězte, že Bůh
přísně trestá.

198. Pouť se má konati v měsících ustanovených“); kdo
rozhodl se v nich konati pouť, nesmí ani tělesně obcovati se
ženou, ani se dopouštěti bezbožnosti, ani hádati se na pouti.
Co učiníte dobrého, ví Bůh. Opatřte se zásobami; nejlepší
však opatření jest zbožnost. Proto bojte se mne, lidé rozumní!

199. Není hříchem pro vás, jestliže hledíte dosáhnouti
zisku) nějakého od svého Pána. A když odejdete od Arafát"),
vzpomínejte na Boha u Almašar al haram“) a vzpomínejte na
něho, jak vás správně vedl. I kdybyste byli bývali dříve (živi),
byli byste náleželi k těm, kteří bloudí.

200. Potom vraťte se, odkud se vrátí lidé jiní a proste
Boha za odpuštění, neboť Bůh odpouští a je milosrdný. |

201. A když ukončíte své posvátné obřady, vzpomínejte
na Boha, jako vzpomínáte na své otce anebo ještě vroucnější
vzpomínkou. Někteří lidé říkají: »Pane náš, dej nám (náš
podíl) na tomto světě« — (dostanou jej), ale na onomsvětě
nebude míti (takový člověk) podílu žádného.

202. I řekne jiný z nich: »Pane náš, dej nám dobré na

| tomto světě a na onom světě dobré a vysvoboď nás od pekel
ného ohně!« Takoví dostanou podíl, jakého si zasloužili; a Bůh
rvchlý jest v účtování.

1) Toto místo jest nejasné; vztahuje se na ty, kteří zdrževše
se (uzavřením sňatku) nemohli vykonati všeho, čeho se k pouti vy
žaduje, i měli vykonati pouť v roce následujícím. Přeloženo dle
výkladu Jahiova.

5) t. j. v měsíci 10. (Šewál), v 11. (Dzul-kadet) a v 10 dnech
měsíce 12. (Dzul-hidžet).

S) provozujíce obchod.

4) hora blízko Mekky, kde se poutníci zastavují.

5) jméno hory (Kasah) u Mekky.



203. Vzpomínejte na Boha ve dnech vypočítaných“)! Kdo
si pospíší ve dvou dnech“), nebude míti hříchu, a kdo se
opozdí, nemá také hříchu, jestliže se bojí Boha. A bojte se
Boha i vězte, že se k němu shromáždíte (v den soudu).

204. A naplní tě údivem řeč jednoho*) z lidí o tomto. ži
votě; za svědka si bere Boha pro to, coje v srdci jeho. A přece
nejvíce vyhledává hádky.

205. Když od tebe odejde, pospíchá, aby působil zkázu na
zemi a zničil na poli obilí i mláďata. Avšak Bůh nemiluje
zkázy.

206. Řekne-li se mu: »Boj se Boha!« — zmocní se ho
hříšná pýcha. Dostačí mu peklo; a jak špatné tam bude lože!

207. A jeden člověk“) z touhy, aby se zalíbil Bohu, pro
dává sebe; a Bůh jest dobrotivý. ke služebníkům.

208. Ó, vy věřící, vejděte úplně do pravého náboženství a
nenásledujte šlépějí ďábla, který jest vám zjevným nepřítelem.

209. Poklesnete-li, když se vám dostalo již jasných vý
kladů, vězte, že Bůh jest mocný a moudrý.

210. Očekávají snad jen, že přijde k nim Bůh ve stínu
mračen a andělé? A rozhodnuta (bude) záležitost (jejich zá
huby, jestliže přijde Bůh s anděly). A k Bohu všechnose vrátí.

211. Otaž se synů israelských, kolik jsme jim dali zjev
ných znamení. Kdo však zamění milost Boží, když se mu jí
dostalo — věru, Bůh přísně trestá. |

812. Okrášlen jest život tento nevěrcům a těm, kteříse
posmívají věřícím; ale kteří se bojí (Boha), v den vzkříšení

nad nimi (budou státi). A Bůh, komu chce, uštědřuje výživu|
bez odměřování.

213. Byli lidé jednoho náboženství; i poslal k nim Bůh
proroky, zvěstující radostnou zprávu (věřícím) a hrozící (ne- |

u

') t.j. 3 dny po zabití oběti.
?) aby odešel z údolí Mina. í

?)To byl Alachnas ibn Šerík, bezbožný člověk, který se uměl
přetvařovati a Hichotiti Mohamedovi a -proto sedával blízko Moha
meda. Ale Bůh ukázal, že byl lhář. Neboť jedenkráté, když šel po
cizím poli a nalezl tam stádo oslů, zapálil obilí na poli a osly v noci
zabil.

%)Suheib, který 'jsa trápen od nevěřících, opustil všechen svůj
| majetek a utekl do Mediny.

“
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věrcům) a seslal s nimi knihu s pravdou, aby rozhodl mezi
nimi o tom, © čem byli různého mínění“). A neměli různého
mínění o tom, jenom ti, kterým byla dána (kniha), jakmile
se jim dostalo jasných důkazů, ze vzájemné nenávisti. Bůh
vedl ty, kteří uvěřili, k tomu, v čem se různili svým názorem
o pravdě, svou vůlí. Koho chce, vede Bůh na správnou cestu.

214.Či jste se domnívali, že vejdete do ráje — a nepotkalo
vás to, co vaše předchůdce? Jich se dotýkala nouze a strach
a trápili se, dokud nezvolal prorok (jim od Boha poslaný) a ti,
kteří uvěřili s ním: »Kdy (přijde) pomoc boží?« (A bylo jim
odpověděno:) »Zdali pak není pomoc boží blízká?«

215. Budou se tě ptáti, jaké mají dávati almužny. Řekni:
»Co dáte dobrého, (ať to připadne) rodičům, příbuzným, si
rotkům, chudým a pocestnému! Co dobrého učiníte, o tom Ví
Bůh.«

Z16.Byl vám předepsán boj, jenž jest vám protivný. Může
se státi, že jest vám něco protivné, ač jest to pro vás lepší,
a milujete něco, co je horší pro vás. A Bůh ví, ale vy nevíte.

217. Budou se tě ptáti na měsíc harám, (zdali) v něm boj
(jest dovolen). Řekni: Boj v něm jest- těžkým (proviněním).
Avšak odvraceti od pravého náboženství, nevěřiti v ně a,
(zabraňovati vstup) do svaté mešity a vyháněti lid jeho z ní
těžší jest u Boha; a sváděti (k nevěře) větší (zlo jest) než
zabití?). A nepřestanou bojovati s vámi, dokud vás neodvrátí
od vašelo náboženství, budou-li moci. Kdo -však z vás odpadne
od svého náboženství a zemře jako nevěrec, těch skutky na

tomto i na onom světě. budou beze vší ceny; dostanou se do

ohněpekelného a budou v něm věčně.
bb Mod218. Ti pak, kteří uvěří a kteří (k vůli svému náboženství)

se vystěhují a budou bojovati. za pravé náboženství, doufati
budou v milosrdenství boží; a Bůh odpouští a je milosrdný.

1) totiž o náboženství.

„2 V měsíciharám jest zapovězeno bojovati, ale přece, ač jest
to hřích, má se i v něm bojovati proti nevěrcům,kteří zabraňují

vstupu do svaté mešity a hledí věřící svésti k. nevěře, což jest hřích
větší než boi a zabití nevěřícího. =



219. Budou se tě ptáti na víno a tahání losů. Řekni:
»V obou jest těžký hřích i něco užitečného pro lidi; ale hřích
v obou větší (jest) než užitek obou.« A budou se tě tázati, co
mají dávati jako almužnu.

220. Řekni: »Přebytek.« Ta vám oznamuje Bůh znamení,
abyste přemýšleli

221. o tomto i onom světě. Budou se tě ptáti na sirotky.
Odpověz: »Spravedlivě s nimi zacházeti lepší jest (než nečiniti
tak). Budete-li se vměšovati do jejich záležitostí (neubližujte
jim) — jsou to vaši bratři. Bůh rozeznává, kdo škodí, od
toho, kdo činí dobře. A kdyby Bůh chtěl, jistě by vás zničil,
neboť Bůh jest mocný a moudrý.

222. A nežeňte se s pohanskými ženami, dokud neuvěří,
vždyť věřící otrokyně jest lepší než pohanská, byť i se vám
(tato více) líbila. A neprovdávejte (věřících žen) za pohany,
dokud (tito) neuvěří, vždyť jistě jest lepší věřící otrok než

(svobodný) pohan, byť i se vám (tento více) líbil. Oni zvou
vás do pekelného ohně, Bůh však vás volá do ráje a k od
puštění dle vůle své i oznamuje svá znamení lidem, aby se
rozpomínali.

223. Budou se tě ptáti na čmýru. Řekni: Jest to nečistota.
Pročež zdržujte se styku se ženami v době čmýry a nepři
bližujte se k nim, dokud neisou čisty. A když se očistily, pak
přistupujte k nim, odkud vám přikázal Bůh. Vždyť Bůh miluje
kající a miluje očištěné.

224. Vaše ženy jsou pro vás polem. Přicházejte tedy ke
svému poli, jak budete chtíti, a vykonejte dříve pro. své duše
(něco dobrého před stykem s nimi); bojte se Boha a vězte,
že se s ním setkáte. A věřícím zvěstuj radostnou zprávu.

225. A nečiňte Boha předmětem“) svých přísah, že budete
zbožní a bohabojní a že budete podporovati svornost mezi
lidmi! Vždyť Bůh slyší (vše) a ví.

2%. Nebude vás Bůh trestati pro nerozvážné slovo ve va
šich přísahách, avšak trestati vás bude pro to, čeho se do
pustila vaše srdce, neboť Bůh odpouští a jest milostivý.

4) Dželal, Jahias a ji. vykládají ve smyslu negativním: »že ne
budete zbožní atd.« Podobné přísahy prý byly ve zvyku u pohan
ských obyvatelů Mekky; a protože Bůh je cílem, k němuž se odnáší
každá přísaha, jest překážkou každé přísahy hříšné. *

30.



227. Těm, kteří chtějí zapuditi (některé) své ženy, (do
voluje. se) počkati čtyři měsíce; upustí-li (od tohoto úmyslu),
věru, Bůh odpouští a jest milosrdný.

228. Rozhodnou-li se na zapuzení, věru, Bůh slyší (vše)
a Ví.

229. Zapuzené čekati budou (před uzavřením nového man
želství) po dobu tří čmýr a nebudou směti zakrývati, co
Bůh v životě jejich stvořil“), věří-li v Boha a poslední soud.
Avšak spravedlivější jest, aby manželé jejich (pokusili se)
o přivedení jich zpět v tom (čase), chtějí-li sami smíření, ony
pak (mají se chovati ke svým manželům) tak, jako k nim (oni
se chovají) podle práva. Mužové však mají přednost před
nimi. A Bůh jest silný a moudrý.

230. Zapuzení může se státi dvakráte; pak se musí (žena)
podržeti dle spravedlnosti anebo propustiti s laskavostí. Anení
vám dovoleno, abyste si vzali něco z toho, co jste jim dali,
leda bojí-li se oba, že nebudou moci zachovati ustanovení bo
žích. Budete-li se báti, že nebudou moci zachovati ustanovení
božích, nebudou oba míti hříchu pro to, čím ona se vykoupí.
To jsou ustanovení boží; nepřestupujte jich! Kdo přestupuje
ustanovení boží — jsou hříšníci.

231. Jestliže zapudí ji (muž po třetí), nesmí si ji vzíti,
dokud se nevdá za jiného muže. Jestliže (tento druhý muž)
ji zapudí, nebude to hříchem pro oba (totiž pro manželku
a prvního manžela), vrátí-li se oba zase k sobě, domnívaií-li
se, že budou moci zachovati ustanovení boží. To jsou ustano
vení boží, jež oznamuje lidem rozumným.

232. Zapudíte-li ženy a ony dosáhnou své určené doby“),
podržte si je dle práva anebo je dle práva propusťte! Avšak
nezdržujte jich násilím, neboť byste přestoupili (ustanovení
boží). A kdo tak učiní, zhřešil již proti své duši. A nečiňte si
znamení božích předmětem posměchu a pamětlivi buďte mi
losti boží k vám a toho, cozjevil vám z knihy a z moudrosti;
tím vás (Bůh) napomíná. Bojte se Boha a vězte, že Bůh má
moc nad každou věcí.
—

1) Zapuzená žena nesmí zapírati, že jest těhotná, aby mohla
před uplynutím předepsaných měsíců vejíti do nového manželství.

2) t.j. konce měsíců předepsaných od dne zapuzení a k novému
sňatku.
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233. Když ženy zapudíte a ony dosáhnou své určené doby,
nebraňte jim, aby se vdaly za své manžely, když se na tom
shodli dle práva. K tomuto napomíná se (každý) z vás, jenž
věří v Boha a v poslední soud. Tak budete spíše hříchu prosti

a čisti. Bůh ví, avšak vy nevíte.
234. Matky, zapuzené budou kojiti své dítky celé dva roky

tomu, kdo chce úplně dokojiti. Otec (bude povinen) je Živiti
a Šatiti, jak je spravedlivo. Nikomu se neukládá více, než
může učiniti; ani matka nebude trpěti škody pro své dítě,
ani otec pro dítě své. A totéž platí pro dědice (zemřelého
otce). Budou-li je chtíti odstaviti (před uplynutím dvou roků)
dle rozhodnutí a společné úrady, nebude to pro ně oba hří
chem. Chcete-li vyhledati svým dětem koinou, nebude to
hříchem pro vás, jen když úplně zaplatíte, co nabídnete (jim
za mzdu) podle spravedlnosti. Bojte se Boha a vězte, že Bůh
se dívá na to, co činíte.

235. Manželky těch z vás, kteří zemrou a je zanechají,
musí zůstati samy (bez nového sňatku) čtyři měsíce a deset
(dní). A když dosáhnou své určené doby, nebudete míti hříchu
pro to, co ony učiní se sebou samými po právu (vdají-li se
zpět). Bůh znávaše skutky.

--236. A není to hříchem pro vás, jestliže jste učinili na
bídnutí k sňatku těm ženám anebo skrýváte-li v sobě (ten
úmysl).“) Ví Bůh, že na ně budete vzpomínati. Avšak nečiňte
jim slibu tajně, leda že s nimi budete mluviti slušně. A ne
čiňte rozhodnutí uzavříti manželství dříve, než uplyne pře
depsaná doba a vězte, že Bůh ví, co jest ve vás; chraňte se
tedy před ním a vězte; že Bůh odpouští a jest milostivý.

237. Není hříchem pro vás, zapudíte-li ženy, pokud jste
se jich nedotkli a nepotvrdili jste jim určitého daru. Postarejte
se o ně — pro bohatého jest míra jeho i pro chudého jest
jeho míra — důchodem, jak jest spravedlivo; jest to povin
ností lidí poctivých.

238. A jestliže je propouštíte, dříve než jste se jich dotkli,
...““ ..

co jste určili, (jim se dá), leda že by ji odpustily nebo že by

1) Nemáte hříchu, jestliže těm ženám, jichž mužové umřeli, uči
níte nabídnutí k sňatku v době oněch čtyř měsíců a deseti dnů, jež
mají čekati.
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ji odpustil ten, v jehož ruce jest smlouva svatební (ponechav
propuštěné manželce věno celé). Jestliže odpouštíte, jest to
bližší zbožnosti. Ale nezapomínejte na štědrost mezi sebou,
neboť Bůh se dívá na to, co činíte.

239. Pozorně vykonávejte modlitby i modlitbu prostřední“)
a stůjte (při modlitbě) před Bohem v pokoře!

240. Budete-li se obávati (nepřátel nebo dravé zvěře), buď
v chůzi nebo v jízdě (vykonejte modlitby). A budete-li bez
pečni, vzpomínejte na Boha (modlitbami) tak, jak vás naučil
a nevěděli iste toho.

241. Kteří z vás zemrou a zanechají manželky, ať učiní
odkaz svým manželkám na zaopatření po jeden rok a nevy
hánějí jich. Odejdou-li samy, nemáte hříchu pro to, co se
sebou samými učiní dle toho, co je správné. Bůh jest mocný
a moudrý.

242. Propuštěným (ženám) náleží zaopatření podle práva;
jest to povinností bohabojných.

243. Tak Bůh vám oznamuje svá znamení, abyste byli
rozumní.

244. Či nepřemýšlel jsi o těch?), kteří vyšli z příbytků
svých, a bylo jich tisíce, ze strachu před smrtí a jimž řekl
Bůh: »Zemřeté!l« a potom je opět vzkřísil? Neboť Bůh jest
dobrotivý k lidem, avšak většina lidí jest nevděčná.

245. A bojujte za pravé náboženství a vězte, že Bůh slyší
(vše) a ví.

1) Jahias myslí, že je to modlitba večerní, opíraje se o tradici
Mohamedovu, jenž otázán, která jest modlitba prostřední, odvětil,
že jest to večerní modlitba, ustanovená od proroka Šalamouna. Dželál
míní kteroukoli modlitbu (Sale).

2) Naráží se na vidění Ezechielovo, hl. 37, jenž ve vidění spatřil
množství lidských kostí, které oživly. Marracci uvádí výklad k to
muto verši od Ismaele ibn Aliho: Za doby Ezechielovy přišel mor na
město, zvané Davardan a tu mnoho obyvatel z toho města ze strachu
před smrtí odešlo. Když přišli do širokého údolí, z rozkazu bo
žího tam zemřeli. Nemohli býti pochováni, protože jich bylo velice

£ mnoho; proto byla těla jejich ohrazena, aby byla chráněna před dra
vou zvěří. A když z nich zbyly jen kosti, šel prý okolo Ezechiel a
plakal. Bůh mu pravil: »Ezechieli, zavolej k nim a budou z nich opět
živí lidé!« Ezechiel tak učinil; a ihned z kostí těch povstali opět živí
lidé, kteří ještě několik let žili a zplodili děti. Avšak barva a zápach
smrti zůstal prý na nich i na jejich potomcích.

33



246. Kdo jest onen, jenž půičuje Bohu, aby mu s libovol
nými úroky odplatil? I zdvojnásobí mu mnohokráte (odplatu).
A Bůh zavírá a otevírá (ruku svou, komu chce). A k němu |
se vrátíte.

247. Či nepřemýšlel jsi o poradním shromáždění synů
israelských po Mojžíšovi, když řekli proroku“) svému: »Usta
nov nám krále, abychom bojovali za pravé náboženství!« Od
pověděl (prorok): »Mohlo by se státi, bude-li válka nařízena,
že nebudete bojovati«? Odvětili: »Co nám (může brániti),
abychom nebojovali za pravé náboženství? Byli jsme již vy
hnáni ze svých příbytků a zbaveni svých synů.« Avšak když
jim byla válka nařízena, odvrátili se kromě několika z nich.
Bůh zná bezbožné.

248. A prorok jejich jim pravil: »Fle, ustanovil vám Bůh
Saula?) králem.« Odpověděli: »Jak může míti vládu nad námi,
když my sami jsme hodnější trůnu královského než on a nemá
rozsáhlého bohatství?« Pravil (Samuel): »Jistě Bůh vyvolil
jej nad vámi, zvětšil a rozšířil jeho vědění i tělo; a Bůh dává
své království, komu chce a objímá vše i Ví.«

249. I pravil jim prorok jejich (když žádali nějaké zna
mení na potvrzení toho): »Znamením jeho království bude, že
přijde k vám archa, v níž budete míti jistotu od svého pána
a ostatky toho, co zanechala rodina Mojžíšova a rodina Aro
nova. Ponesou ji andělé. Hle, v tom bude znamení pro vás,
jste-li věřící.«

Z50. A když odešel Saul s vojskem (z Jerusalema za
vedra a vojáci byli trápeni žízní), řekl: »Hle, Bůh vás chce
zkoušeti v řece*). Kdo bude z ní píti, ke mně nenáleží — kdo
však jí neokusí, ten ovšem ke mně nenáleží — kromě toho,
jenž do ruky nabere vody a napije se.« I pili z ní kromě ně
kolika jich. A když ji přešli, on a kteří uvěřili s ním, pravili,
(kteří hojněji pili): »Nemáme dnessíly proti Goliášovi a jeho
vojsku.« Ale ti, kteří (méně pili) a věřili, že se setkají s Bo
hem, pravili: »Kolik malých zástupců přemohlo již jiné velké
zástupy vůlí boží!'« A Bůhjest s trpělivými.

1) Samuelovi.
2) V originále jmenuje se Saul Talut.
9) Srv. knihu Soudců; hl. 7, kde se vypravuje, kterak Gedeon

z rozkazu božího vybral k boji těch 300 mužů, kteří klečíce u vody,
pili z ruky.
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251. A kdyžpředstoupili před Goliáše a jehovojsko, řekli:
»Pane náš, vylej na nás trpělivost, upevní naše nohy a po
máhej nám proti lidemnevěřícím'«

zoZ. | zahnali je na útěk se svolením božím; David zabil
Goliáše a Bůh mu dal království a moudrost i poučil jeji,
o čem chtěl. A kdyby Bůh nechránil lidi jedny druhými,
jistě by země byla zkažena. Ale Bůh jest dobrotivý ke všem
tvorům.

zo3. To jsou znamení boží, jež ti předčítáme s pravdou
a ty jsi zajisté jedním z těch, kteří byli posláni.

254. To jsou poslové; vyznamenali jsme jedny před dru
hými, s některými z nich mluvil Bůh a povýšil některé o stupně.
I dali jsme Ježíši, synu Mariinu, jasné důkazy a posílili jsme
dej Duchem svatým. A kdyby byl Bůh chtěl, nebyli by mezi
sebou bojovali ti, kteří po nich (poslech) žili, když se iim
dostalo jasných důkazů (o pravdě). Avšak byli různého mí
nění; a někteří z nich uvěřili a jiní nevěřili. I kdyby byl Bůh
chtěl, nebyli by mezi sebou bojovali (o náboženství). Ale Bůh
činí, co chce.

255. Ó, vy věřící, dávejte almužnu z toho, co jsme vám
dali k výživě, dříve než přijde den, v němž nebude míti místa
ani vyjednávání, ani přátelství, ani přímluva; a nevěrci jed
nají nesprávně.

256. Bůh: není Boha leč On, živý a věčný. Nepřichází na
Něho spánek ani dřímota, náleží Mu všechno na nebi i na
zemi. Kdo se může přimluviti u Něho, leč s Jeho svolením?
Ví, co (bylo) před nimi a co (bude) po nich. A nepochopí lidé
ničeho z Jeho vědomostí, než co chce. Trůn Jeho zaujímá nebe
a zemi a netíží Ho péče o obě (nebe i zemi), neboť jest vzne
šený a mocný.

257. Žádný nátlak ve věcech víry“)! Neboť již lze jasně
rozeznati správnou cestu od bludné. A kdo zavrhuje Tagut)
a věří v Boha, ten již se bude držeti na podpoře velmi silné,
která se nezlomí. A Bůh slyší (vše) a VÍ.

258. Bůh je ochráncem věřících a vyvede je z temnot do
vw,

světla. Avšak těch, kteří nevěří, ochránci jsou Taguť) a

1) Řečeno prvním vyznavačům Mohamedovým, kteří svým sy
nům chtěli islam vnutiti násilím.

2) Dva bůžkové Mekkánských: Allat a al Uzza.
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vyvedou je ze světla do temnot. Takoví dostanou se do pekel
ného ohně a budou v němvěčně.

259. Či nepřemýšlels o tom“), jenž s Abrahamem se přel
o jeho pána, že mu dal Bůh království? Když řekl Abraham:
»Můi pán (jest), jenž oživuje a usmrcuje,« odpověděl: »Také
já dávám život a usmrcuji« Tu řekl Abraham: »Hle, Bůh
přivádí slunce od východu; přiveď je ty od západu.« A onen
nevěrec byl spleten. Bůh však nevede správně lidí nespra
vedlivých.

260. Anebo (neuvažoval's), jak ten*), jenž šel kolem města
až na základy zpustošeného, řekl: »Jak oživí Bůh toto po jeho
smrti?« A Bůh pohřížil jej do spánku smrti na sto let. Potom
jej vzbudil řka: »Jak dlouho jsi prodléval (zde)?« Odpověděl:
»Den nebo část dne.« (Bůh) odvětil: »Nikoliv, prodlel jsi zde
sto let; pohleď na svůi pokrm a na svůj nápoj, nezkazily se.
A pohleď na svého osla, (z něhož zbyly jen kosti). Chceme
zajisté učiniti tě znamením lidem. Pohleď na kosti, jak je
zvedneme a pokryjeme masem.« A když to spatřil, řekl: »Vím,
že Bůh má moc nad každou věcí«.

261. A když řekl Abraham: »Pane můj, ukaž mi, iak křísíš
mrtvé«, pravil: »Či tomu nevěříš?« Odvětil: »Ovšem, (věřím),
ale (chtěl jsem to viděti), aby se upokojilo srdce mé.« Řekl
Bůh: »Vezmi čtyři ptáky a obrať je k sobě (a rozřízni). Po
tom polož na každou horu část; pak je zavolej a přijdou
rychle k tobě. A věz, že Bůh jest mocný a moudrý.«

262. Ti, kteří obětují majetek svůj na. rozkvět pravého
náboženství, podobají se zrnu, ze kterého vyroste sedm klasů
a v každém klasu jest sto zrn. Bůh dává dvojnásobně, komu |
chce a objímá (vše) i zná.

1) byl prý Nimrod, který z nevděčnosti k Bohu a z pýchy tak
mluvil, Aby dokázal, že má moc oživovati, kázal prý si přivésti dva
muže, z nichž jednoho usmrtil, druhého však nechal na živu, aby
ukázal pravdu slov svých: »Také já dávám život a usmrcuji.«

2) Byl prý Esdráš, jenž maje s sebou pokrm a nápoj jel na oslu
kolem zbořeného Jerusalema. Když pochyboval, jak by mohl Bůh to
město i s obyvateli přivésti k dřívějšímu životu, z vůle Boží zemřel.
A když po stu letech jej Bůh vzbudil, viděl pokrm i nápoj nepo
rušený, ale z osla jen kosti. Z rozkazu božího díval se na ně a
viděl, jak se zdvihají, pokrývají masem, až z nich opět povstal živý
osel.
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263. Ti, kteří obětují svůj majetek za pravé náboženství
a neprovázejí toho výčitkou ani škodou, mají svou odměnu
u svého pána. Ani strach ani zármutek na ně nepadne.

264. Přívětivé slovo a odpuštění jest lepší než almužna,
kterou následuje poškození (obdarovaného). A Bůhjest bo
hatý a dobromyslný.

WW
265. Ó, vy věřící, nečiňte neplatnými své almužny tím,

že je vyčítáte a poškozujete (obdarované), jako ten, jenž dává
ze svého majetku, aby lidé viděli, a nevěří v Boha a V po
slední soud. Podobá se křemeni, pokrytému zemí, na nějž
padne hustý déšť a nechává jej tvrdým. Nebudou moci vy
konati ničeho, z čeho by měli zásluhu; neboť Bůh nevede
správně lidí nevěřících.

266. i však, kteří rozdávají ze svého majetku, aby se
zalíbili Bohu a posílili své duše, podobají se zahradě na vy
výšeném místě, na niž padá hustý déšť a přináší ovoce dvoj
násobně. A nepadá-li na ni déšť, tedy aspoň rosa. A Bůh dívá
se, co činíte.

267. Či bude si přáti někdo z vás, aby měl zahradu z pa
lem a Vinic, jíž protékají řeky a v níž by měl ovoce všeho
druhu, aby dosáhl vysokého věku a měl malé dítky: tu přijde
na ni vichřice s plameny a bude spálena'). Tak Bůh vám
ukazuje znamení, snad budete (o nich) přemýšleti.

bb M4268. Ó, vy věřící, dávejte almužnu ze svýchstatků, jichž
iste získali a z toho, co z rozkazu našeho pro vás ze země
vyrostlo. Nevybírejte něčeho špatného z toho, co chcete dáti
jako almužnu a čeho byste sami nepřijali, leda že byste toho
úmyslně nepřehlédli. A vězte, že Bůh je bohatý i chvályhodný.

269. Ďábel vám hrozí chudobou a poroučí vám hanebné
věci. Ale Bůh slibuje vám odpuštění a hojnost. Bůh objímá
(vše) a ví.

270. Dává moudrost, komu chce, a kdoje obdařen moud
rostí, tomu se dostalo velikého dobra. Avšak jen rozumní lidé
(o tom) budou přemýšleti.

211. Co jste dali jako almužnu anebo jste přislíbili: věru,
Bůh to ví. A bezbožní nebudou míti žádného pomocníka.

1) Takovému člověku podobá se, kdo po dobrých skutcích do
pouští se hříchu a tak tyto dobré skutky ničí.



272, Dáte-li almužnu veřejně, dobře jest, avšak dáte-li ji
potají a chudým, jest to lepší pro vás a očistí vás to od va
šich hříchů; Bůh zná vaše Skutky.

273. Tobě nenáleží je vésti, nýbrž Bůh vede, koho chce.
Co dobrého dáte (jako almužnu), (dáte to) pro dobro svých
duší i máte rozdávati jen proto, abyste se zalíbili Bohu. A co
dáte dobrého, bude vám odplaceno a nestane se vám křivda.

274. Chudým (má se dáti almužna), kteří jsou zaměstnáni
svatou válkou a nemohou procházeti zemí (a hledati si vý
živu). Kdo jich nezná, pokládá je za bohaté pro skromnost
(jejich). Poznáš je totiž dle jejich vlastnosti: neprosí lidí do
těrně. Co dobréhodáte jako almužnu: věru, Bůh to Ví.

275. Ti, kteří dávají almužnu v noci nebo ve dne, tajně
nebo zjevně, mají svou odměnu u svého. pána, i nepadne na
ně strach ani zármutek.

276. Ti, kteří se živí lichvou, nevstanou (z mrtvých) jinak
než jako ten'), jejž ďábel silně udeřil dotekem, a to proto,
že říkali: »Obchod jest jako lichva.« Dovolil Bůh obchod, ale
zakázal lichvu. A kdo napomenut od svého pána, upustí (od
lichvy), tomu, co se již stalo (se odpustí), a jehozáležitost
u Boha (se vyřídí). Avšak kdo se vrátí (k lichvě), ti dostanou
se do pekelného ohně a budou v něm věčně.

277. Lichvu Bůh zbaví svého požehnání, ale rozmnoží al
mužny. Bůh nemiluje žádného nevěrce, hříšníka.

278. Těm, kteří uvěří, budou konati dobré skutky a mod
litbu i dávati almužnu, dostane se odměny u jejich pána; ne
padne na ně ani strach, ani zármutek.

279. Ó, vy věřící, bojte se Boha a odpusťte, co zbylo
z lichvy, jste-li (opravdu) věřící?),

280. Neučiníte-li tak, slyšte, jak vám vypoví válku Bůh
a jeho posel. Avšak obrátíte-li se, (ponechá se) vám vaše zá
kladní jmění. Nebudete-li bezpráví Činiti, nebudete bezpráví
trpěti. !

281. Je-li v nouzi (dlužník), má se mu prodloužiti pla
tební lhůta, až se zlepší jeho postavení. Jestliže však mu dáte

1) Při vzkříšení budou jako posedlí: duch jejich bude pomaten,
těla jejich se budou svíjeti.

2) Vybízejí se mohamedáni, aby ten zisk, který lichvář před
zákazem lichvy v koránu na nich měl, mu odpustili.



jako almužnu (to, co je vám dlužen), jest to lépe pro vás.
Budete-li to věděti, (učiníte tak).

282. A bojte se dne, v němž se vrátíte k Bohu; tehdy
obdrží úplně každá duše, čeho si zasloužila, avšak bezpráví
se jim nestane.

283. Ó, vy věřící, vypůičujete-li si u někoho do určité
doby, napište to! Ať sepíše to mezi vámi písař podle spra
vedlnosti. Písař ať se nezpečuje psáti tak, jak naučil ho Bůh.
A on ať píše a dlužník mu diktuje i ať se bojí Boha, pána
svého a ničeho z toho nevynechá! Je-li dlužník slabomyslný
anebo slabý anebo nemůže-li diktovati sám, ať diktuje ten,
který se o něho stará podle spravedlnosti; a zavolejte dva
muže za svědky; a nejsou-li dva mužové, (postačí) jeden
muž a dvě ženy, které se zdají za svědky vhodné; učiní-li
ředna z nich chybu, ať druhá z nich jí to připomene. A ať se
svědkové nezpečují, jsou-li povoláni. Nepokládejte za něco
bezvýznamného, abyste to napsali, (ať je) malý nebo velký
(dluh) do určené lhůty. To bude pro vás spravedlivější před
Bohem, správnější k (podání) důkazu a bližší tomu, abyste
nepochybovali. Leč jedná-li se o obchod, který mezi sebou
uzavíráte na místě, nemáte hříchu, jestliže o tom neučiníte
písemného pořízení. Přibírejte svědky, když spolu obchodujete,
ale písaři a svědku nesmí býti ublíženo. Učiníte-li tak, jest
bezbožnost na vás. Bojte se Boha. Učí vás Bůh a Bůh zná
každou věc.

284. Budete-li na cestě a nenaleznete-li písaře, podržená
zástava (bude místo písemného pořízení). Jestliže jeden dru
hému důvěřuje (a nedáte zástavy), nechť ten, jemuž byla
důvěra projevena, (zaplacením dluhu v pravý čas) ukáže svoji
věrnost a bojí se Boha, svého Pána. A nezatajujte svědectví.
Kdo je zatajuje, má hříšné srdce. Bůh ví, co činíte.

285. Bohu náleží, co je na nebi i na zemi. Ať na jevo
dáváte, co je ve vašich duších nebo ať to skrýváte, Bůh z toho
(všeho) vás povolá k odpovědnosti; odpustí, komu chce, a
potrestá, koho chce. Bůh má moc nad každou věcí.

286. Uvěřil posel v to, co mu bylo zjeveno od jeho pá
na a věřící všichni věří v Boha, v jeho anděly, v jeho knihy
a jeho posly. A nečiníme žádného rozdílu mezi jeho posly“).
—

1) jako činí židé, kteří uznávají Mojžíše, ale zavrhují Ježíše,
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A říkají: »Slyšeli jsme a uposlechli jsme. Prosíme tě za od
puštění, pane náš, k tobě se navrátíme (v den soudu).«

287. Neuloží Bůh žádné duši ničeho nad její schopnost;
dostane se jí, čeho si zasloužila, trpěti bude za to, čeho se
dopustila. Pane náš, netrestej nás, jestliže zapomeneme nebo
zhřešíme! Pane náš, neukládej nám břemena, jako jsi uložil
těm“), kteří byli před námi! Pane náš, nedávej nám nésti, nač
nemáme síly; a promiň nám, odpusť nám, smiiluj se nad ná
mi! Tys náš ochránce, pomáhej nám proti nevěřícím!

a křesťané, kteří oba (Moižíše i Ježíše) uznávají, avšak zavrhují
Mohameda; leč mohamedáni věří v tyto všechny.

1) Židůín, které zavazovaly mnohé příkazy, jichž mohamedání
jsou prosti; nesměli na př. požívati tuku, museli světiti sobotu,
čtvrtinu svého majetku museli dávati jako almužnu a i.

J
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Sura III.

RODINA AMRÁNOVA).
Medinská, o 200 verších.

Ve jménu Boha nejvýš milosrdného!
1. A.L.M.)
2. Bůh — není Boha, jen on živý a věčný —

3. seslal ti knihu s pravdou, potvrzující to, co před ní
(bylo zjeveno). Zjevil toru“) a evangelium dříve jako správné
vodítko lidem. A (naposled) zjevil furkán“).

| 4. Věru ty, kteří popírají znamení boží, čeká přísný trest.
5. A Bůh jest silný a mstí se.
6. File, Bůh — není před ním nic taino na zemi ani na

nebi — a on tvoří vás v Životě matky, jak chce; není Boha,
jen on silný a moudrý.

:) Amrán neboli Imrán jest dle mohamedánské tradice jméno
dvou osob: otce Mojžíšova i Aronova a otce Panny Marie. Mohamed
pokládal asi Marii neboli Miriam, sestru iMoižíšovu a Aronovu, za
jednu a tutéž osobu s Marií, matkou Ježíšovou; také někteří moha
medánští vykladači koránu se domnívají, že Marie, sestra Mojžíšova,
byla zázračným způsobem zachována na živu, aby se stala matkou
Ježíšovou.

>) Viz úvod.
s) tora, arabsky taurat, znamená knihy Mojžíšovy.
%)Al-furkán znamená »rozlišení«. Tak se nazývá korán, protože

činí rozdíl mezi dobrým a zlým. Zamachšari a Dželál rozumějí tím
slovem všechny svaté knihy.ŠÍDA



7. On zjevil ti knihu, v níž jsou (některé) verše jasné“)
a ty tvoří základní myšlenky knihy, a jiné jim podobné. Ti,
jichž srdce je zkaženo, následují to, co je podobné“), protože
si přejí svésti (jiné) a vykládati to; ale nikdo nezná výkladu
toho, leč Bůh. Ti, kteří mají pevné poznání, říkají: »Věříme
v to, vše to jest od našeho Pána.« Ale o tom nebudou uva
žovati, leč rozumní lidé.

8. Pane náš, nenech zblouditi srdcí našich, když jsi nás
správně vedl a uděl nám svého milosrdenství, neboť jsi ten,
jenž rozdává!

9, Pane náš, shromáždíš lidstvo ke dni, o němž není po
chybnosti; neboť Bůh nemění slibu.

10. Nevěrcům neprospěje nic jejich bohatství ani jejich
děti před Bohem, i budou pokrmem pekelného ohně.

11. Dle zvyku lidu faraonova a těch, kteří před nimi byli,
prohlašovali naše znamení za lež. I potrestal je Bůh prohříchy
jejich; a Bůhpřísně trestá.

12. Řekni nevěrcům: »Jistě budete přemožení a shromáž
dění do pekla; a jak špatné (to) bude lůžko!«

13. Dostalo se vám již zázraku?), když se setkaly dva
zástupy; jeden bojoval za pravé náboženství, druhý byl ne
věřící; tito, jak se jim zdálo, viděli, že (věřící) jsou dvakráte
počtem větší než oni. Bůh svou pomocí podporuje, kohochcé;
věru v této události jest napomenutí pro bystrozraké.

14. Lidem zdá se něčím krásným láska a touha DO Že
nách, synech, nahromaděných pokladech zlata a stříbra, po
neobyčejných koních, dobytku a polích; toho (všeho) užívá

„»

se (jen) na tomto světě, ale u Boha je bydliště nejkrásnější
15. Řekni: »Mám vám oznámiti něco lepšího než toto?«

Bohabojným (dostane se) u jejich pána zahrad, v nichž řeky

1) V koránu jsou některé verše zcela jasné, »matkou knihy« na
zvané, a jiné jim podobné svou pravdivostí a krásou, ale významu
jejich neznají lidé, nýbrž jen Bůh. A proto jen lidé zkaženého srdce
hledí podobné verše vykládati a jiné lidi sváděti.

2) Mohamed maje asi 316 svých vyznavačůs sebou, přepadl úklad
ně asi tisíc kupců, Korejšitů, vracejících se ze Syrie a ničeho netušících,
na místě, zvaném Bedr. Korejšitům zdálo se prý, že nepřátel jejich je
dvakrát více než jich; mohamedánům prý se zdálo zase, že Korejšitů
je mnohem méně než jich bylo ve skutečnosti. Sami andělé pomáhali
mohamedánům v boji proti nepřátelům, majíce v čele Gabriela.
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protékají, a věčně v nich budou, čistých manželek a oblíbe
nosti u Boha. A Bůh dívá se na své služebníky. ©

16. Těm (dostane se všeho toho), kteří říkají: »Pane náš,
my jsme jistě uvěřili, odpusť nám tedy naše hříchy a vy
svoboď nás od trestu pekelného ohně,

17. protože jsme trpěliví, pravdomluvní, pokorní, dobro
činní a prosíme za odpuštění za ranních červánků.«

18. Dosvědčil Bůh, že není Boha, leč On, a andělé a roz
umní lidé (to dosvědčili) — stále spravedlivý. Není Boha, leč
On, silný a moudrý.

19. Jistě náboženství (pravé) u Boha jest islam“). Ti, jimž
byla dána kniha (Písma), nebyli ve sporu (o ni) ze vzájemné
řevnivosti, dokud se jim nedostalo poznání (o jedinosti Boha).
Kdo neuvěří ve znamení boží, věru, Bůh rychle účtuje.

20. Budou-li se hádati s tebou, řekni: »Odevzdal jsem
se Bohu já a kdo mě následoval.« A řekni těm, jimž byla
dána kniha a pohanům: »Jste vyznavači islamu?« Přijmou-li
islam, dají se správně vésti; odvrátí-li se však, tobě náleží
(jen) kázati. Bůh dívá se na (své) služebníky.

zl. Těm, kteří ve znamení Boží nevěří a beze všeho práva
usmrcují proroky a usmrcují ty z lidí, kteří spravedlnost na
řizují, zvěstuj trest plný bolesti.

22. Oni to jsou, jichž skutky nemají ceny na tomtoi na
onom světě a žádného pomocníka (nenaleznou).

23. Či nevšiml sis těch?), jimž byla přinesena část knihy?
Byli odkázáni na knihu boží, aby mezi nimi rozhodla; avšak
někteří z nich se odvrátili a odešli. 

24. "To učinili proto, že řekli: »Nás bude se dotýkati pe
kelný oheň jen určitý počet?) dní«. A oklamalo je v jejich
náboženství to, co si vymyslili.

25. A jak potom (se jim povede), až je shromáždíme ke
danisoudu, o němž není pochybnosti a v němž bude odplaceno
Každé duši dle její zásluhy a nestane se jim bezpráví.

:) Slovo islam znamená odevzdání se, protože v tomto nábo
ženství dle mínění Mohamedova se člověk zcela odevzdává Bohu.

“) Byli dva židé, kteří dopustivše se cizoložství, odvolali se
k soudu Mohamedově; dle jeho rozsudku měli býti ukamenováni; ale
když se jeho rozsudku vzpírali, byly přineseny knihy Mojžíšovy,
v nichž byl nalezen pro cizoložníky trest ukamenováním.

5) Tolik, kolik se klaněli jejich předkové zlatému teleti, totiž 40.
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26. Řekni: »O Bože, jenž vládneš královstvím, dáváš
království, komu chceš, odnímáš království, od koho chceš,
činíš vznešeným, koho chceš, a ponižuješ, koho chceš. Ve tvé
ruce jest dobro, neboť ty máš moc nad každou věcí.

27T.Vedeš noc za dnem a vedeš den za nocí, dáváš vzeljíti
živému z mrtvého a dáváš vzejíti mrtvému ze živého a dáváš
výživu, komu chceš a nepočítáš (jí).«

bb Mod

28. Ať si nevolí věřící nevěrců za přátele opomníjejíce
věřících. Kdo tak učiní, nebude od Boha v ničem (chráněn),
leda že se jich bude báti a strachovati; ale vás Bůh varuje
před sebou samým a k němu se navrátíte.

29, Řekni: »Budete-li skrývati něco ve svých prsou nebo
budete-li to dávati na jevo, Bůh to bude věděti, neboť ví, co
je na nebi a coje na zemi; a Bůh má moc nad každou věcí.

30. Jednou nalezne před sebou každá duše, co vykonala
dobrého a co vykonala zlého; bude si přáti, aby byl mezi
ní a tímto daleký prostor. Bůh vás varuje před sebou samým;
a Bůh je laskavý ke svým služebníkům.«

31. Řekni: »Milujete-li Boha, následujte mě! Bude vás
milovati Bůh a odpustí vám vaše hříchy, neboť Bůh odpouští
a je milosrdný.«

32. Řekni: »Posloucheite Boha a posla! Odvrátíte-li se,
věru, Bůh nemiluje nevěrců.

38. Hle, Bůh vyvolil si Adama, Noema, rodinu Abraha
movu a rodinu Amránovu před celým světem.

34. Pokolení, v němž jedni z druhých (povstali). Bůh
slyší (vše) a Ví.«

35. (Vzpomeň si,) když řekla manželka Amránova: »řile,
můj Pane, zaslíbila jsem službě tvé, co jest v mém životé.

WaDYPřijmi tedy ode mne, neboť ty slyšíš (vše) a víš.«

36. A když ji porodila, řekla: »Flle, můi Pane, porodila
jsem dívku — a Bůh nejlépe věděl, co porodila — a není
chlapec jako dívka“). Dala jsem jí jméno Maria*) a odpo

1) t. j. nejsou stejně schopní ke službě v chrámu.
2) Marie, matka Ježíšova, jest dle koránu jedna a táž osoba

s Marií, dcerou Amránovoua sestrou Mojžíšea Arona; byla prý zázrač
ným způsobem zachována živá až do času, v němž se narodil Kristus.
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roučím ji a její potomstvo do tvé ochrany před kamenova
ným“) ďáblem.«

37. I přijal ji její Pán laskavě a způsobil, Že se z ní zrodilo
krásné potomstvo. A Zachariáš ji ošetřoval; kdykoli vešel
k ní Zachariáš do světnice, nalezl u ní pokrm. Pravil: »Marie,
odkud máš tohle?« Odpověděla: »To. jest od Boha, neboť Bůh,
komu chce, dává pokrm a nepočítá ho.«

38. Tu vzýval Zachariáš svého Pána řka: »Můi Pane, dej
vVAwmi dobré potomstvo, neboť slyšíš modlitbu!«

39. A volali k němu andělé, když stoje ještě se modlil
ve světnici (a řekli): »řle, Bůh předpovídá ti Jana, jenž vydá
svědectví o Slovu, které jest od Boha, a bude vznešený, ne
vinný a řádný prorok.«

40. Řekl: »Můj pane, jak mohu míti chlapce, když již
přišlo na mě stáří a moje žena jest neplodná?« Odpověděl
(anděl): »Tak Bůhčiní, jak chce.«

41. Řekl: »Můj pane, dej mi znamení!« Odpověděl (anděl):
»Znamením pro tebe jest, že nebudeš mluviti na lidi po tři
dny, jen pokyny. Vzpomínej mnoho na svého Pána, oslavuj
ho večer i ráno!«

42. A (vzpomeň si) když řekli andělé: »Marie, Bůh zajisté
tě vyvolil a učinil tě čistou a vyvolil tě před ženami celého
světa.

43. Marie, poslouchej svého Pána, vzývej a klaň se s těmi,
kteří se klaní.«

44, Toto jest jedna z tajných zpráv, kterou ti) oznamu
jeme. A nebyls mezi těmi“), kteří metali los, kdo z nich pe
čovati bude o Marii a nebyls u nich, když se přeli o. to.

1) Ďáblové prý před narozením Mohamedovým sídlili v okrscích
nebeských; při narození byli plamennými koulemi sehnáni na zemi.
Také se vysvětluje přívlastek »kamenovaný« tím, že Abraham ode
hnal kamením od sebe ďábla, když jej sváděl, aby neobětoval svého
syna. Na památku toho mají ve zvyku mohamedání na pouti házeti

několik kamenů proti ďáblovi v údolí Mína.
2) Bůh prostřednictvím archanděla Gabriela mluvík Mohamedovi.
3) t.j. kněžími u chrámu jerusalémského, kteří rozhodli losem,

„kdo z nich bude pečovati o Marii, když nechtěli svoliti, aby Zacha
riáš jako její strýc si ji vzal ma starost. Odešli tedy k řeceJordánu
a vhodili do něho pruty, na nichž byla napsána rozličná místa Písma.
Pruty všech se potopily, jen Zachariášův ne, a proto jemu byla
Marie svěřena.o



45. Když řekli andělé: »Marie, Bůh jistě oznamuje radost
nou zprávu o Slovu“), jež jest od něho; jeho jméno bude
Mesiáš, Ježíš, syn Mariin, ve vážnosti bude na tomto i naj
onom světě a bude náležeti k těm, kteří jsou blízko (Boha) |
postaveni.

46. Bude mluviti na lidi v kotébce jako dospělý a bude |

hodný,« í
47. odvětila (Marie): »Můj pane, jak mohu míti syna, |

když se mne nedotkl člověk?« Odpověděl: »Tak Bůh tvoří, co
chce; jestliže něco ustanoví, řekne: »Staň se!l« a stane se.

48. A naučí jej (Bůh) knize*), moudrosti, toře, evangeliu
a (pošle jej) jako posla k synům israelským«. (A když k nim
přišel, řekl): »Ille, přišel jsem k vám od vašeho Pána. Neboť
utvořím z hlíny podobu ptáka, dechnu do ní a se svolením
božím stane se pták (z ní). Uzdravím se svolením božím
slepého od narození a malomocného, vzkřísím mrtvé a uhádnu
vám, co jíte i co ukládáte ve svých domech. Věru, v tomto
jest znamení provás, věřite-li.

49, A (přišel jsem), abych potvrdil, co bylo přede mnou
z tory (zjeveno) a abych dovolil vám některé věci), které
vám byly zakázány; a přišel jsem k vám se znamením od
vašeho pána. Bojte se Boha a poslouchejte mě!

50. Bůh zajisté jest mým i vaším Pánem, proto mu služte!
Vo jest správná cesta.«

51. A když zpozoroval Ježíš jejich nevěru, řekl: »Kteří
budou mými pomocníky u Boha?« Odpověděli apoštolové: „My
budeme pomocníky božími, uvěřili jsme v Boha a budiž svěd
kem, že jsme moslimové").

52. Pane náš, uvěřili jsme v to, co jsi zjevil a následovali
jsme posla, zapiš nás tedy mezi ty, ktéří vydávají svědectví
(o něm)!«
——

1) t.j. Ježíšovi, jenž nazývá se proto Slovem božím (kalimentul

. lahi), protože byl stvořen od Boha pouhým slovem.
2) Dle některých vykladačů rozumí se knihou psaní nebo způ

sob písma. :
S) Ježíš dovolil jísti ryby, které nemají šupin, maso velbloudí;

tuk zvířecí a pracovati.v sobotu; toto všechno bylo prý v zákoně:
Mojžíšově zakázáno.

%)£. j. vyznavači pravého náboženství, islamu.



53. Vymyslili si lest, a Bůh vymyslil si lest'); Bůh dovede
vymýšleti lest nejlépe.

54. (Vzpomeň si) když řekl Bůh: »Ježíši, vezmu ti život
a zvednu tě k sobě a zprostím tě nevěrců. A postavím ty,
kteří tebe budou následovati, nad ty, kteří neuvěří, až do dne
vzkříšení. Potom se ke mně navrátíte i rozsoudím vás o to,
oč jste se přeli.

55. Čo se týče nevěřících, potrestám je přísně na tomto
i na onom světě, a nebudou míti žádného pomocníka.

56. Co pak se týče věřících a těch, kteří budou konati
dobré skutky, zaplatí jim úplně jejich odměnu; Bůh nemiluje
nespravedlivých.

57. Tato znamení moudrého napomenutí ti předčítáme.«
58. Ježíš zajisté u Boha podoben jest Adamovi?); stvořil

jej Bůh z prachu a řekl mu: »Buď!« — a byl.
59, (Tohle jest) pravda, (pocházející) od tvého Pána, proto

nepochybuji.
60. Kdo se s tebou bude o ni příti, řekni: »Pojďte, zavo

lejme své syny a vaše syny, své manželky a vaše manželky,
my sebe a vy sebe; potom modleme se pokorně a svrhněme
kletbu boží na lháře“).«

61. Věru, tohle je pravdivá zpráva, a není Boha kromě
Boha a Bůh zajisté jest silný a moudrý.

627.Odvrátíte-li se, věru, Bůh zná (lidi) nesprávně jed
nající.

63. Řekni: »Vyznavači písem*), pojďte sem! Dohodneme
se vespolek, že nebudeme sloužiti jen Bohu a že ničeho nem.

1) Jest zde řeč o židech, kteří hleděli zmocniti se Krista lstivě,
avšak Bůh sám je obelstil tím, že Ježíše vzal na nebe, a oni jiného
člověka, podobného Ježíši, ukřižovali, domnívajíce se, že ukřižovali
Krista.

2) Oba nemají otce.
S) Mohamed pozval křesťany, kteří přišli jako poslové z krajiny

Nadžrán a přeli se o události v koránu vypravované, aby se sešli za
podmínky, obsažené v koránu. Oni však se o tom radili se svým
biskupem, který jim řekl: »Znáte již Mohameda jako proroka a víte,
že žádný národ neobstál, který zlořečil proroku.« Oni však nepo
slechli, vrátili se k Mohamedovi, který jim vyšel naproti se svým
zetěm, dcerou a dvěma vnuky. A když jim řekl: »Počkejte, až se po
modlím,« uvěřili v něho a nechtěli mu zlořečiti i svolili platiti mu daň.

4) V koránu »ahlul-kitábi« je lid knihy, vyznavači písem; isou
to židé a křesťané.a
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budeme mu klásti na roveň a že nebudou si bráti jedni z nás
druhých za pány“) kromě Boha. A obrátíte-li se, řekněte:
»iBuďte svědky, že jsme vyznavači pravého náboženství.«

64. Vyznavači písem, proč se přete o Abrahama*), když
byly tora a evangelium zjeveny teprve až po něm? Či toho
nevíte?

65. Hle, vy (to jste, kteří) se přete o něco, co (poněkud)
znáte; ale proč se přete o to*), čeho neznáte? Bůh ví, ale vy
nevíte.

66. Abraham nebyl žid ani křesťan, nýbrž byl pravověrný,
moslim a nebyl modlářem.

wWWA67. Jistě bližší jsou Abrahamovi lidé, kteří jej následují
a tento prorok a kteří uvěřili (v něho). Bůh jest ochráncem
věřících.

68. Někteří vyznavači písem přáli si vás svésti, avšak
svedli jen sami sebe a nevědí (0 tom). |

69. Vyznavači písem, proč nevěříte ve znamení boží, ač
jste (jejich) svědky?

70. Vyznavači písem, proč oblékáte pravdu do lži a proč
skrýváte pravdu znajíce ji?

71. Někteří vyznavači písem řekli: »Věřte*) v to, co bylo
zjeveno věřícím na počátku dne, avšak nevěřte tomu na konci
jeho; snad se (oni) vrátí od své víry.

72. A nevěřte jen tomu, kdo přijme vaše náboženství.«
Řekni (jim, Mohamede): »Kdo vede správně, jest Bůh, takže
někomu může býti dáno něco podobného, jako bylo dáno
vámě)..Či budou se s vámi příti o vašeho Pána?« Řekni:

t) Vytýká se židům a křesťanům, že uznávali za své pány
kromě Boha kněze a mnichy.

2) Židé říkali, že Abraham byl žid a oni že jsou vyznavači jeho
náboženství. Podobně mluvili křesťané.

S) £. j. proč se přete o náboženství Abrahamovo, když Písmo
o něm nic nevypráví a zjeveno bylo za dlouhou dobu po něm.

4) Židé říkali jiným židům: »Věřte nebo spíše se přetvařuite,
jako byste věřili koránu ráno, avšak večer už se ho zřekněte a rcete,
že v něho nevěříte. A když to budou viděti moslimové, snadno počnou
pochybovati a odvrátí se od koránu.

š) Těm slovům »A nevěřte...«, odpovídá Mohamed, že Bůh
vede koho chce; proto nemohou se židé honositi tím, že jejich nábo
ženství je pravé, protože to, co bylo dáno Židům jako proroctví,
Písmo, mohl dáti Bůh také někomu jinému.
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»Vznešenost je v ruce boží a udílí ji, komu chce. Bůh objímá
(vše) a VÍ.

73. Zvláštním způsobem prokazuje své milosrdenství, ko
mu chce, neb Bůh je pánem veliké milosti.«

74. Jest některý vyznavač písem, který, svěříš-li mu ta
lent, vrátí ti jej, a jiný, svěříš-li mu denár, nevrátí ti jej,
nenaléháš-li na něho stále. A to proto, že říkají: »Nemáme
vůči pohanům žádné povinnosti.« I říkají lež o Bohu vědomě.

75. Ano (mají povinnost vůči pohanům); kdo splní svou
smlouvu a bojí se Boha, věru, Bůh miluje bohabojné.

76. Věru ti, kteří prodávají smlouvu s Bohem“) a přísahy
své za malou cenu, nemají podílu na onom světě; a nebude
s nimi Bůh mluviti a nepohlédne na ně v den vzkříšení a ne
očistí jich; je čeká trest plný bolesti.

77. A někteří z nich nesprávně čtou knihu*), takže myslíte,
že to (co čtou), jest z knihy; ale není to z knihy. A říkají:
»Jest to od Boha,« a není to od Boha i mluví o Bohu lež
vědomě.

78. Nesluší se člověku“), aby (když) mu Bůh dal knihu,
moudrost a proroctví, potom řekl lidem: »Buďte mými slu
žebníky a ne božími.« Ale (má říci): »Buďte učení muži ve
věcech božských, protože budete vyučovati knize a předčí
tati (ji).«

79. A nepřikazuje vám (Bůh), abyste přijímali anděly a
proroky za své pány. Či bude vám přikazovati nevěru, když
jste se stali muslimy?

80. A (vzpomeň si) když učinil Bůh smlouvu s proroky")
(řka): »Tohle jest zajisté, co jsemvám dal z knihy a moudrosti;—

1) Smlouvou s Bohem rozumí se dle Dželála smlouva, kterou
činí věřící, že věří v Mohameda; tuto smlouvu prodává neboli po
Tušuje, kdo náboženství mohamedánské opouští k vůli nějakému zisku.

2) Nesprávně čtou knihu (Písmo), protože zakrývají a zamlčují
proroctví o Mohamedovi v Písmě obsažená.

5) Tento verš zjeven byl prý tenkráte, když křesťané řekli, že
Ježíš jim přikázal, aby jej ctili jako Pána a když někteří mohame
dáni se chtěli klaněti Mohamedovi.

8) Snad naráží zde Mohamed na mínění talmudistů, že duše
-všech proroků byly na hoře Sinai, když bylo dáno desatero; tam

S nimi Bůh mluvil a ukázal jim budoucí věci jako přítomné.
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potom přijde k vám posel"), aby potvrdil, co máte u sebe.
Budete mu jistě věřiti a jej podporovati.« Řekl Bůh: »Trváte
na tom a přijímáte mou smlouvu o tom?« Odpověděli: »Trvá
me.« Řekl: »Buďte tedy svědky a já s vámi jsem svědkem.

81. Kdo odvrátí se po tomto, jsou bezbožní.«

82. Či hledají jiné náboženství kromě náboženství (pra
vého) Boha? Jemu se odevzdal, kdo je na nebi a na zemi, chtě
nechtě; a k němu se vrátí (všichni).

83. Řekni: »Uvěřili jsme v Boha a v to, co nám bylo zje
veno a Cobylo zjeveno Abrahamovi, Isinaelovi, Isákovi, Ja
kubovi a pokolením (israelským) i co bylo odevzdáno Mojží
šovi, Ježíšovi a prorokům od jejich pána; nečiníme rozdílu
mezi žádným z nich a jsme mu odevzdáni.«

84. Kdo bude vyznavačem jiného náboženství než islamu,
nebude od něho přijato a na onom světě bude mezi zavrže
nými.

85. Jak může vésti Bůh lidi, kteří se stali nevěrci, ač
věřili (dříve) a svědčili, že posel je pravdomluvný a dostalo
se jim patrných znamení? Avšak Bůh nevede lidí nesprávně
jednajících.

86. Odplatou jejich bude, že na ně padne kletba Boha,
andělů a všech lidí.

87. Věčně budou pod ní, trest jim nebude ulehčen a ne
bude vzat na ně ohled,

88. kromě těch, kteří se potom obrátí a polepší se. A věru,
Bůh odpouští a je milosrdný.

89, Od těch zajisté, kteří se stali nevěrci, ač dříve věřili
a rozmnožili nevěru (svou), nebude přijato pokání; a oni to
jsou, kteří bloudí.

90. Od nikoho pak z těch, kteří nevěří a jako nevěrci
zemrou, nebude přijata ani země plná zlata, kdyby se jí chtěl
vykoupiti; je čeká trest plný bolesti.

91. A nenaleznou žádného pomocníka.

02. Nedosáhnete spravedlnosti, dokud nebudete dávati al
mužnu z toho, co milujete. A cokoli dáte jako almužnu, věru,
Bůh ví o tom.—

1) Mohamed, jenž měl potvrditi knihy Písma, které byly zje
veny před ním.
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93. Každý pokrm byl dovolen synům israelským kromě
toho, který sami si zapověděli“), dokud nebyla zjevena tora.
Řekni (židům) : »Přineste toru a čtěte v ní, mluvíte-li pravdu.«

94, A kdo po tomto vymýšleti bude lež o Bohu, věru,
jsou bezbožní.

95. Řekni: »Bůh je pravdomluvný; následujte vyznání
Abrahama, jenž byl pravověrný a nebyl modlářem.

06. První zajisté dům“) (k uctívání Boha) byl ten, který
byl ustanoven prolidi v Bekce*), požehnaný, a jako správné
vedení pro celý svět. .

97. V něm jsou patrna znamení*): místo, na kterém stál
Abraham. Kdo vkročí doněho, jest bezpečný. Vykonati pouť
do toho domu jsou Bohu povinni lidé, kterým cesta jest možná.
Kdo.nevěří, věru, Bůh (služby) světa nepotřebuje.«

98. Řekni: »Vyznavači písem, proč nevěříte ve znamení
boží? Bůh však je svědkem toho, co konáte.«

99. Řekni: »Vyznavači písem, proč odvracíte od nábo
ženství toho, kdo uvěřil? Hledíte je překrucovati a jste svědky

(že je pravé). Bůh dobřesi všímá, co děláte.

100. Ó, vy věřící, uposlechnete-li některých“), jimž. byla
dána kniha, učiní z vás věřících nevěrce.

101. Jak můžete býti nevěrci, když se vám předčítají
znamení boží a mezi vámi je posel jeho? Kdo se pevně bude
držeti Boha, bude veden na správnou cestu.

102. Ó, vy věřící, bojte se Boha opravdovou bázní jeho

a neumírejte leč jako moslimové.
103. A zachovávejte smlouvu boží úplně i neustupujte

(od ní) a pamětlivi buďte dobrotivosti boží vůči vám; neboť

') Jakub učinil prý slib, že nebude požívati masa ani mléka
velbloudího, uzdraví-li se.

2) Tento verš byl zjeven, když se židé vychloubali, že mají
starší modlitebnu než mohamedáni. .

|) Bekka jinak Mekka, nazvána tak proto, že prý tam byly po
třeny šíje obrů; potříti znamená slovo bakka. V některých slovech
užívalo se písmen b a m promiscue, proto Mekka — jinak Bekka.

*) Jest tam kámen, na němž stál Abraham, když býl dům
stavěn a na něm jsou stopy jeho nohou. Kromě toho majetek se tam
zdvojnásobuje, ptáci nad ním nelítají, a-kdo 'tam vkročí, jest bez
pečný před vraždou i jiným bezprávím.

5) Varuje před židy, kteří mezi vyznavači Mohamedovými chtěli
způsobiti nesváry, závidějíce jim, že Žijí ve svornosti.
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ač byli jste nepřátelé, spojil srdce vaše a jeho dobrotivostí
stali jste se bratry. Byli jste na pokraji ohnivé jámy a vysvo
bodil vás z ní. Tak oznamuje vám Bůh svá znarnení, snad dáte
se správně vésti.

104. Z vás nechť jest národ, jenž bude povzbuzovati k nej
lepšímu (náboženství) a přikazovati spravedlivé a zapovídati
špatné a takoví (kteří to budou činiti) budou šťastní.

105. A nebuďte jako ti'), kteří se rozdělili a jsou různého
mínění potom, když se jim dostalo jasných důkazů. Je čeká
veliký trest.«

106. Jednou?) budou obličeje bílé a obličeje černé. Těm
pak, jichž obličeje zčernají, (řekne Bůh): »Stali jste se nevěrci,
ač jste (dříve) věřili? Proto okoušejte trest za to, že jste
nevěřili.«

107. Co pak se týče těch, jichž obličeje zbělejí, ti budou
v milosrdenství božím a zůstanou v něm věčně.

108. To jsou znamení boží, jež ti předčítáme v pravdě.
Bůh nechce ublížiti (svým) tvorům.

109. Bohu náleží, co je na nebi a na zemi a k Bohu vrátí
se všechny věci.

110. Jste nejlepší národ, jenž lidstvu povstal. Přikazujete,
co je spravedlivé a bráníte zlu i věříte v Boha. Kdyby uvěřili
vyznavači písem, bylo by to lépe pro ně. Jsou sice mezi nimi
věřící, ale většina jich jsou lidé bezbožní.

111. Neuškodí vám leda jen obtíží nějakou a budou-li
bojovati proti vám, obrátí k vám (svá) záda a nenaleznou
pomoci.

112. Uvalena jest na ně hanba, kdekoli jsou dopadeni;
(a dosáhnou odpuštění,) leč jen budou-li ve spojení s Bohem
a ve spojení s lidmi*); strhli na sebe hněv boží a stihla je
nouze, protože nechtěli uvěřiti ve znamení boží a zabíjeli
proroky beze všeho práva, protože byli neposlušní a nespra
vedliví.

1) t. j. židé a křesťané.

2) V den posledního soudu budou tváře věřících bílé, nevěrců
černé.

3) t. j. buď přijmou náboženství Mohamedovo, anebo se uvolí
odváděti poplatek.
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113. Nejsou (všichni) stejní; někteří z vyznavačů písem
jsou lidé přímí, rozjímají o znameních božích v čase nočním
a klaní se.

114. Věří v Boha a v den posledního soudu, přikazují,
COje spravedlivé a zapovídají, co je nespravedlivé a závodí
v dobrém. A to jsou spravedliví.

115. CČokoli učiní dobrého, nebude jim popřeno; a Bůh
zná ty, kteří se ho bojí.

116. Nevěrcům zajisté neprospěje ani jejich majetek ani
jejich děti před Bohem; dostanou se do pekelného ohně a
zůstanou v něm věčně.

117. Almužna, již dávají v tomto životě, podobá se větru
ledovému, jenž padá na (oseté) pole lidí, kteří nespravedlivě
jednali proti své duši, a ničí je. A neubližuje jim Bůh, nýbrž
oni ubližují sami sobě.

118. Ó, vy věřící, neuzavírejte důvěrného přátelství (s lid
mi jiného náboženství), jedni druhých opomíjejíce, neboť ne
přestanou vás kaziti; přejí si, abyste byli nešťastni a nenávist
objevila se již z jejich úst; a co skrývají jejich prsa, jest
ještě horší. Ukázali jsme vám již znamení (jejich zlé vůle vůči
vám), jestli jste (je) pochopili.

119. Hle, vy je milujete, ale oni vás nemilují a věříte
v celou knihu“). A když vás potkají, říkají: »Uvěřili jsme,«
a když jsou sami, kousají z hněvu proti vám konce prstů.
Řekni: »Umřete ve svém hněvu!« Bůh zajisté ví, co je v prsou
(vašich).

120. Potká-li vás něco dobrého, zarmoutí je to, dotkne-li
se vás neštěstí, radují se z něho. Avšak budete-li trpěliví a bo
habojní, neuškodí vám nic jejich lest; věru, Bůh zná jejich Činy,

121. A (připomeň si), když jsi odešel ráno od své rodiny,
abys věřícím připravoval tábor k boji*); a Bůh slyší (vše)
a zná.

122.Když dva zástupy z vás pomýšlely na to, aby malo
myslně odešly (z boje), Bůh byl ochráncem obou; a v Boha
mají věřící důvěřovati.

123. Pomohl vám Bůh u Bedru a vy jste byli nižší (po
čtem). Bojte se Boha, abyste byli vděčni.

1) t, j. v Písmo i korán.
2) Míní se bitva u hory Ohod, severně od Mediny, kde byli

mohamedáni poraženi i sám Mohamed poraněn.
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144. Když jsi říkal věřícím: »Nepostačuje vám, že vás
posiluje váš pán třemi tisíci seslaných andělů? |

125. Ovšem (dostačí vám to). Budete-li trpěliví a boha
bojní a přiidou-li na vás (nepřátelé), náhle posílí vás Bůh.
pěti tisíci znamenaných andělů“).

126.A učinil to Bůhjen radostnou zprávou provás (že vás
bude podporovati) a aby se tím uklidnila vaše srdce. Není
pomoci, leč jen u Boha silného a moudrého.« |

127. Aby úplně zahubil ty, kteří nevěřili anebo je porazil
a aby bez naděje (na vítězství) obrátili se na útěk (není tvou.
starostí).

128. A nic ti nezáleží na tom, ať se buď obrátí (Bůh)
k nim milostivě, anebo ať je potrestá; isou zajisté bezbožní.

129. Bohu náleží, co je na nebi i co je na zemi; odpouští,
komu chce, a trestá, koho chce. Bůh odpouští a je milosrdný.

130. Ó, vy věřící, neživte se lichvou dvojnásobnou, ale
bojte se Boha, aby se vám vedlo dobře.

131. A bojte se pekelného ohně, který je připraven pro.
nevěrce! |

132.. Poslouchejte Boha a posla, snad dosáhnete milo
srdenství!

133. O závod běžte, abyste dosáhli odpuštění od Boha
a ráje, jehož šířka jest jako nebe i země a jenž připraven:
jest pro bohabojné,

134. kteří udílejí almužnu ve štěstí i v soužení, potlačují
hněv a odpouštějí lidem. Bůh miluje ty, kteří činí dobře. E

135. Těch, kteří, dopustí-li se něčeho zlého a budou-li
nespravedlivě jednati proti své duši, Vzpomenou na Boha a
budou prositi za odpuštění svých hříchů — a kdo odpustí
hříchy kromě Boha? — a nesetrvají při tom, co učinili vědomě,

136. cdpiatou bude odpustění od jejich Pára a zahrady,
jež protékají řéky a v nichž budouvěčně. Jak krásná to od
plata těch, kteří (tak) jednají!
————

1) Někteří andělé, kteří pomáhali Mohamedovi v bitvě u Bedru,:
byli na bílých koních, jiní na černých a měli šat různých barev.
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137. Před vámi již se vyplnila ustanovení (boží, co se
týče potrestání nevěrců). Procházejte zemí a vizte, jaký byl
konec těch, kteří za lež prohlašovali (zjevení boží).

138. Tento (korán) jest jasným výkladem pro lidi, správ
ným vedením a napomenutím pro bohabojné.

139, Nebuďte malomyslní a nermuťfte se, neboť zvítězíte,
budete-li věřící.

140. Utržíte-li nějaké poranění“), také již podobné po
ranění utržili (nevěřící) lidé; a z našeho rozkazu střídají se
takové dni mezi lidmi, aby Bůh poznal věřící a vybral si
z vás mučedníky — a Bůh nemiluje bezbožných —

141. i aby zkoušel Bůh ty, kteří uvěřili a zahubil nevěrce.
142. Či jste se domnívali, že vejdete do ráje, když Bůh

ještě neseznal těch z vás, kteří budou bojovati a neseznal,
kteří budou trpěliví?

143. A přáli jste si smrti*), dřívé než jste se s ní setkali.
A již jste ji viděli a dívali jste se na ni (ale utekli jste před ní).

144. Mohamed jest jen posel a již před ním byli poslové.
Zemře-li*)anebo bude-li usmrcen, obrátíte se na patách svých?
A kdo se obrátí na své patě, neuškodí nijak Bohu, a Bůh jistě
odmění vděčné.«

145. A duše nemůže umříti leč se svolením božím, jak
určen jest (komu) čas v knize. Kdo volí odměnu tohotosvěta,
dáme mu ji, a kdo chce odměnu onoho světa, dáme mu ji
a jistě odplatíme vděčným.

146. Jak mnoho proroků bojovalo s takovým (nepřítelem),
jenž měl mnoho myriad, a neztratili odvahy pro to, co potkalo
——

———————

1) Mohamed vybízí ke statečnosti a poukazuje na to, že i jiní
lidé, nevěřící, utrpěli poranění, zvláště v bitvě u Bedru. A toto stří
dáni vítězství a porážky jest od Boha, který tak zkouší své věrné
a vybírá si mučedníky.

?) Někteří vyznavači Mohamedovi, kteří nebyli v bitvě u Bedru,
přáli si takového vyznamenání, jakého dosáhli ti, kteří tam padli
jako mučedníci; ale když měli bojovati v bitvě u Ohod, báli se smrti
a utíkali před ní.

5) V bitvě u Ohod byla rozšířena zpráva, že Mohamed byl
usmrcen. I kdyby se mu bylo tak stalo, vždyt jest jen posel, člověk

p— nesměli by se jeho vyznavači odvrátiti zase k nevěře; proto ta
otázka: »Zemře-li... obrátíte se na patách svých?«
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je v boji za pravé náboženství; a nebyli slabí a nepodrobili
se! Bůh miluje trpělivé.

147. Celá jejich řeč spočívala ve slovech: »Pane náš,
odpusť nám naše hříchy a provinění v našich záležitostech,
posilni naše nohy a pomoz nám proti nevěrcům!«

148. I dal jim Bůh odměnu tohoto světa a překrásnou
odměnu onoho světa. Bůh miluje ty, kteří činí dobře.

149. Ó, vy věřící, budete-li poslouchati nevěrců, obrátí vás
zpět na patách vašich a vrátíte se k záhubě.

150. Nikoliv (tak nečiňte), neboť Bůh jest vaším ochrán
cem a nejlepším pomocníkem.

151. Jistě uvrhneme do srdce nevěrců strach, protože
kladli Bohu na roveň jiné bohy, k čemuž jim neseslal žádné
moci. A bydlištěm jejich bude pekelný oheň; a jak špatné
(bude) obydlí bezbožných!

152. A byl Bůh pravdomluvný vůči vám ve svém slibu),
když jste proti nim bojovali s jeho svolením (se zdarem),
dokud jste nezmalomyslněli a nehádali se o rozkaz jeho (Mo
hamedův) a nebyli jste neposlušní, když vám ukázal (Bůh),
co jste si přáli.

153. Někteří z vás přáli si tento svět a jiní přáli si onen
svět. Potom vás odvrátil od nich, aby vás zkoušel a již vám

bbM4odpustil, neboť Bůh jest k věřícím dobrotivý.

154. (Vzpomeňte), když iste vystupovali (na útěk) a ne
ohlíželi jste se na nikoho a posel volal na poslední z vás.
A odplatil vám úzkostí za úzkostí, abyste se nermoutili pro
to, co vás minulo?) a co vás potkalo. Bůh zná vaše skutky.

155: Potom seslal na vás po úzkosti bezpečnost, tvrdý
spánek“), jenž padl na některé z vás, jiné pak jejich vlastní
duše trápily, neboťpřemýšleli o Bohu věci nepravdivé v myšlen

1) Míní se bitva u Ohod, kde mohamedáni s. počátku bojovali
šťastně, ale když nepřítel zesílil, dali se na útěk a nechtěli poslech
nouti rozkazu Mohamedova, aby neustupovali před nepřítelem; ně
kteří však poslechli, a tak ukázal Bůh, kteří přáli si život po smrti
a nebáli se nepřítele a kteří přáli si tento svět a proto utekli před
nepřítelem, aby nebyli usmrceni.

2) očekávaná kořist; proto vás potrestal, abyste si zvykli trpě
livosti a nereptali, když se vám neděje podle vašeho přání.

8) Po bitvě posílili se věřící bezpečným spánkem, kdežto bez
božní mohamedáni nemohli usnouti a pociťovali v duši veliké úzkosti.
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kách pošetilých, říkajíce: »Zda se nám něčeho z té věci)
dostane?« Řekni: »Celá věc jest v moci boží.« Skrývali v sobě,
čeho ti nechtěli zjeviti. Říkali: „Kdybychom byli dostali něco
z té věci, nebyli bychom zde usmrceni.« Řekni: »Kdybyste
byli v domech svých (zůstali), jistě by ti, jimž byla určena
(od Boha) smrt, byli vstoupili na místa svého odpočinutí*), aby
Bůh zkusil, co je V prsou vašich a vypátral, co je v srdcích
vašich. A Bůh ví, co je v prsou (člověka).

156. Věru, ty zajisté, kteří z vás se obrátili na útěk v den,
kdy se srazila obě vojska“), ďábel svedl k pádu pro něco,
čeho se dopustili. Ale Bůh jim již odpustil, neboť Bůh odpouští
a jest mírný.

157. Ó, vy věřící, nebuďte jako nevěrci, již říkají o svých
bratrech, kteří. konali cestu v zemi (do války) anebo bojovali
ve válce a byli zabiti: »Kdyby byli bývali u nás, nebyli by
umřeli a nebyli by bývali usmrceni,« (protože to, co se jim
stalo, bylo určeno osudem), takže učinil to Bůh (předmětem),
po němž vzdychali v srdcích svých. Bůh dává Život i smrt
a dívá se, co konáte.

158.Budete-li usmrcení v boji za pravé náboženství anebo
zemřete-li, odpuštění od Boha a milosrdenství jistě je lepší
než to, co shromažďujete.

159, Zemřete-li anebo budete-li usmrceni, jistě se u Boha

shromáždíte.« |
160. A pro milosrdenství (jakého se dostává hříšníku) od

Boha byl jsi k nim mírný. A kdybys byl (Mohamede) býval
přísný a tvrdéhosrdce, jistě by se byli od tebe rozešli. A od
pusť jim a pros za odpuštění pro ně, ptej se jich na radu
v záležitosti (války)! A když se pevně rozhodneš, důvěřuj
v Boha, neboť Bůh miluje ty, kteří důvěřují (v Něho)!

161. Jestliže vám bude Bůh pomáhati, nikdo vás nepře
může, opustí-li: vás však, kdo vám potom může pomoci?
A proto mají věřící v Boha důvěřovati.

162. A nesmí prorok podvésti“). Kdo se dopustí podvodu,

1) t. j. z pomoci, kterou nám k vítězství zaslíbil Mohamed.
2) kde padli.
9) věřících a nevěrců v bitvě u Ohod.
3) Tato slova prý byla zjevena, když při rozdělování kořisti

z bitvy u Bedru scházelo červené hedvábné roucho a někteří řekli:
»Snad je vzal Mohamed.«
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S tím, v čem se podvodu dopustil, přijde v den vzkříšení.
Potom bude odplaceno každé duši podle zásluhy, a nestane
se jim křivda.

163. Či ten, kdo se bude hleděti Bohu zalíbiti, bude roven
tomu, jenž uvalil na sebe hněv boží a jehož obydlím bude
peklo? A jak špatná je cesta (do něho)!

164. Jsou stupně“) u Boha, a Bůh dívá se, co konají.

165. Byl už dobrotivý Bůh k věřícím, když vzbudil pro
roka“) z nich samých, aby jim předčítal jeho znamení, očistil
je a vyučil je v knize a moudrosti. A kdybybyli bývali před
tím, jistě (by byli) v patrném bludu.

166. Či také, když vás potkalo neštěstí*) — a už dvakráte
tak velikého (štěstí) jste dosáhli — řekli jste: »Odkud toto
(neštěstí)?« Odpověz: »To (přichází) od vás samých«*). Bůh
zajisté má moc nad každou věcí.

167. Co vás potkalo v den, kdy se srazila obě vojska,
(potkalo vás) se svolením božím, aby poznal, kteří jsou věřící,

168. a aby poznal pokrytce. I řeklo se jim: »Pojďte a bo
jujte za pravé náboženství anebo zažeňte (nepřátely)!'« A oni
odpověděli: »Kdybychom uměli bojovati, jistě bychom vás
následovali.« Nevěře byli tenkráte blíže než víře. Říkali svými
ústy, co nebylo v jejich srdcích; a Bůh ví, co skrývali.

199. fém, kteří řekli o svých bratřích — a sami zůstali
doma: »Kdyby nás bývali poslechli, nebyli by usmrceni« —
řekni: »Zažeňte tedy od sebe smrt, jste-li pravdomluvní!«

170. A nemysli, že ti, kteří byli usmrcení v boji za pravé
náboženství, jsou mrtví. Naopak, živí u svého Pána jísti do
stávají,

171. radujíce se z toho, co jim dal Bůh ze své dobroti
vosti a majíce potěšení z těch, kteří jich sice ještě nedošli,
ale kráčejí za nimi, a že nepadne na ně strach ani nepocítí
zármutku.

!) odměny a trestu.
(*) Mohameda.

%)V bitvě u Ohod potkalo mohamedány neštěstí, avšak již
u Bedru dosáhli dvojnásobného vítězství nad poraženými a zajatými
nepřáteli.

%)jako následekvaší neposlušnosti a protože z dychtivosti pokořisti jste opustili svoje místo v boji.
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172. Naplněni jsou radostí z milosti boží a dobrotivosti,
a že Bůhnenechá zaniknouti odměny věřících.

173.Kteří poslechli Boha a posla, když utrpěli poranění,
těm z nich, kteří činili dobře a budou se báti Boha, připravena
jest veliká odměna.

174. Těm připravena jest odměna, jimž. řekli lidé: »Hlle,
shromáždili proti vám lidé (z Mekky vojsko), bojte se jich,«
avšak zvětšilo (totoslovo) jejich víru, takže zvolali: »Dostačí
nám Bůh a jak krásným je ochráncem!«

175. A vrátili se*) s milostí od Boha a dobrotivostí a ne
dotklo se jich žádné zlo a hledali zalíbení boží; a Bůh jest
velice dobrotivý.

176. Jistě dábel vzbudí ve vás strach před svými přáteli“),
wa

avšak nebojte se jich! Mne se bojte, jste-li věřící!

177. | nermuť se pro ty, kteří spěchají o závod za nevěrou,
neboť Bohu neublíží v ničem. Nechce jim Bůh dáti podílu na
onom světě a čeká je trest plný bolesti.

178. Věru ti, kteří nevěru zaměnili za víru, neuškodí Bohu
v ničem a čeká je trest plný bolesti.

179. Ať si nevěrci nemyslí, že jest lépe pro jejich duše,
když jim prodloužíme život! Ovšem, prodloužíme jim -Život
jejich, aby se zvětšil jejich hřích; i čeká je potupný trest.

180. A není Bůh (k tomu rozhodnut)*), aby nechal věřící
V tom stavu, v jakém jste vy, až oddělí zlé od dobrého; a není
Bůh (k tomu rozhodnut), aby vás pozvedl k poznání tajemství.
Avšak Bůh vyvolí si z poslů svých, koho bude chtíti (a tomu
učiní zjevení). Věřte proto v Boha a jeho posla; a budete-li
věřiti a báti se Boha, čeká vás veliká odměna.

181. A nechť si nemyslí ti, kteří jsou lakomí v tom, co
jim dal Bůh ze své štědrosti, že to jest jejich štěstí; nikoliv,—

!) v bitvě u Ohod.

*) z bitvy u Bedru.
5) před nevěřícími, vašimi nepřáteli.

*) Smysl jest: Bůh nenechá dobrých mezi špatnými, aby ko
nečně oněch od těchto patrnými znameními nerozlišil; a třeba někdy
zlým se vede dobře a dobrým špatně, přece konečně stane se všem

| po právu a spravedlnosti.
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spíše jejich neštěstí. Neboť bude jim jako stuha kolem krku
uvázáno v den vzkříšení to, v čem byli lakomí. Bohu náleží
dědictví nebes i země; a Bůh zná vaše skutky.

182. Slyšel už Bůh slova těch“), kteří řekli: »Jistě Bůh f
jest chudý a my isme bohatí.« Zapíšeme hned, cořekli i jejich
vraždy proroků beze všeho práva a řekneme: »Okoušejte trest
spalování!

183. Tohle (se vám stalo) za to, co spáchaly vaše ruce
a protože Bůh není nespravedlivý k služebníkůr.«

184. Kteří říkají: »Llle, Bůh nám nařídil, abychom nevěřili
(žádnému) poslovi, dokud nepřinese oběti, kterou stráví oheň,«
těm odpověz: »Již přišli k vám poslové přede mnou) s jas
nými důkazy a s tím, o čem se zmiňujete; a proč jste je
zabili, jste-li pravdomluvní?«

185. Jestliže tě vinili ze lži, již před tebou za lháře byli
prohlašováni poslové, (kteří) přišli k nim s jasnými důkazy,

písmem“) a knihou osvěcující“).

186. Každá duše okusí smrti, a odměny vaše vám budou
vyplaceny v den vzkříšení. Kdo bude uchráněn ohně a uveden
do ráje, bude blažený. A není život pozemský, leč klamný
požitek.

137. Budete jistě zkoušení na svém majetku a duších
svých a jistě uslyšíte od těch, jimž byla dána kniha před vámi,
i od modlářů mnohou urážku. A budete-li trpělivi a bohabojní
— věru, toto jest jedna z ustanovených věcí.

188. A (vzpomeň) když přijal Bůh úmluvu s těmi, jimž
byla dána kniha (řekl jim): »Učiníte ji známou lidem a ne
budete ji skrývati!« I hodili ji za sebe a prodali ji za cenu
nepatrnou. Ale jak hrozná (jest cena), za kterou ji prodali!

189. A nemysli si, že ti, kteří se radují z toho, co učinili
a přejí si býti chváleni za to, čeho neučinili, uniknou trestu,
neboť čeká je trest plný bolesti.

1) Byli židé, kteří slyšíce slova koránu, že Bohu se má půičo
vati na úroky, řekli: »Kdyby byl Bůh bohatý, nevypůjčoval by si od
nás na úroky.«

2) Zachariáš a Jan Křtitel.
3) Žalmy nebo knihy Abrahamovy.
*) Knihy Mojžíšovy a evangelium.



190. A Bohu náleží vláda na nebi i na zemi; Bůh má moc
nad každou věcí.

191. Věru, ve stvoření nebes a země, ve střídání noci a
dne jsou jistě znamení pro rozumné lidi,

192. kteří vzpomínají na Boha stojíce, sedíce nebo (ležíce)
na bocích a přemýšlejí o stvoření nebe i země (říkajíce):
»Pane náš, nestvořil jsi tohoto marně, nad to jsi povýšen.
A proto uchraň nás trestu pekelného ohně!

193. Pane náš, koho uvrhneš do pekelného ohně, na toho
uvalíš. hanbu. A bezbožní nebudou míti pomocníků.

194.Pane náš, slyšeli jsme kazatele“), (který) vybízí k víře
(řka): »Věřte v pána svého!« Proto jsme uvěřili; Pane náš,
odpusť nám tedy naše hříchy a očisť nás od našich Špatností
a nech nás umříti se spravedlivými!

195. Pane náš, dej nám, cos nám slíbil svými posly a ne
naplň nás hanbou v den vzkříšení, neboť neodkládáš splniti,
cos slíbil.«

196. I vyslyšel je jejich Pán (řka): »Nenechám zahynouti
žádného skutku vašeho, ať jej vykonal muž anebo žena?).
Jeden z vás z druhého (pochází). Kteří se vystěhovali a byli
vyhnáni ze svých domovů a utrpěli škodu k vůli mně, bojovali
a byli zabiti, ty jistě očistím od jejich Špatností a jistě uvedu
je do zahrad, jež protékají řeky, (to jest) odměna od Boha;
u Boha jest nejkrásnější odměna.

197. Nechť vás neklame štěstí") těch, kteří nevěří v kra
jině (Mekky). Požitek (jejich jest) nepatrný. Potom bude je

jich obydlím peklo; a jak špatné to lůžko!
198. Avšak těm, kteří se budou báti svého Pána, dostane

se zahrad, v nichž řeky protékají, a zůstanou v nich věčně,
(to bude) dar od Boha. A co jest u Boha, lepší jest pro spra
vedlivé (než pozemské věci).

1) Mohameda.
2) Jedna z žen Mohamedových prý řekla, že si všimla toho,

jak Bůh činí zmínku jen o mužích, kteří pro svoji víru opustili do
mov, nikdy však o ženách; proto přidána jsou slova: »Aťjej vykonal
muž nebo Žena.«

9) Jestliže se jim dobře vede v obchodu, neboť toho, čeho
získali, měli užívati jen krátko.
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199. A jistě těm vyznavačům písem“), kteří uvěří v Boha
a v to, co bylo zjeveno vám?) a co bylo zjeveno jim*), kteří
se bojí Boha a neprodávají znamení božích za nepatrnou cenu,
těm (připravena jest) odměna jejich u Pána jejich, neboť Bůh
jest rychlý v účtování.

200. Ó, vy věřící, buďte trpěliví, spějte o závod v trpěli
vosti a vytrvalosti a bojte se Boha, abyste byli šťastni!

1) Židům a křesťanům.
*) Korán.
S) Knihy Mojžíšovy a evangelium..
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Sura IV.

ŽENY.)
Medinská, o 175 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!

1. Ó, lidé*), bojte se Pána svého, který vás stvořil z jedné
duše*) a stvořil z ní jeho Ženu a z nich obou rozptýlil mnoho
mužů i žen. A bojte se Boha, v jehož jménu navzájem se
prosíte a (chraňte se porušovati) svazky pokrevního příbu
zenství. Neboť Bůh jest strážcem nad vámi.

2. A dávejte sirotkům (dospělým) jejich maietek a ne
zaměňujte špatné za dobré a neužívejte jejich majetku (hro
madíce jej) k majetku svému, neboť jest to veliký hřích.

3. Jestliže jste se obávali, že nebudete spravedlivě jednati
se sirotky (a proto jste se zřekli péče o ně, bojte -se také,
abyste také s mnohými manželkami nejednali nespravedlivě)
a proto vezměte si za manželky, které ze žen se vám líbí,

1) Takto nazvána jest sura proto, že se v ní jedná hlavně 0 vě
cech, jež se týkají.žen, jako jsou zásnuby, rozvod, věno, překážky
manželské a pod.

*) t.j. obyvatelé Mekky. Vykladači praví, že sura neb verš,
v nichž jsou slova: »ó, lidé«, byly zjeveny v Mekce, kdežto v Medině
byly zjeveny sura nebo verš, v nichž nalézáme oslovení: »Ó,vy věřící.«

3) t.j. Adama.



dvě, tři, nebo čtyři (ne více), a bojíte-li se, že nebudete spra
vedliví, (vezměte si jen) jednu anebo to, nad čím mají moc
vaše pravice (otrokyně)! To bude snadnější, abyste nehřešili,
a dejte ženám jejich svatební dary, které se dávají při sňatku.
A jestliže něco z toho vrátí dobrovolně, užijte toho ke svému
zdraví a prospěchu!

4, A nedávejte slabomyslným svého“) majetku, který vám
Bůh svěřil k zachování, ale Živte je z něho a šaťte a mluvte
S nimi přívětivě!

5. A zkoušejte sirotky, dokud nepřijdou k (době) sňatku.
A když uznáte, že jsou rozumní, odevzdejte jim jejich majetek
a neužívejte ho rychle jej promarňujíce, protože dospívají.
Kdojest bohatý, nechť se zdržuje (jejich majetku). Kdo však
je chudý, nechť užívá ho spravedlivě. A když jim budete
odevzdávati majetek, zavolejte k nim svědky; Bůh dostatečně
to zaznamená.

6. Mužům (náleží) díl z toho, co zanechali rodiče a pří
buzní; i ženám (náleží) díl z toho, co zanechali rodiče a pří
buzní. Z toho, ať jest to málo nebo mnoho, (náleží jim) určitý
díl.

7. A když budou rozdělování přítomni příbuzní sirotci a
chudí, dejte jim (ještě před rozdělením dědictví) něco z toho
na výživu! (Bude-li dědictví tak malé, že by toho nesneslo),
mluvte k nim slova přívětivá (k potěšení)!

8. Nechť bojí se*) ti, kteří, kdyby zanechali dítky slabé
Do sobě, jistě by se strachovali. A nechť se bojí Boha a mluví
slova plná útěchy (umírajícímu otci sirotků).

9, Ti, kteří užívají majetek sirotků nespravedlivě, požívají
ve svých útrobách oheň a jistě se budou páliti v pekelném
ohni. í

10. Poručil vám Bůh o synech vašich: Mužskému po
tomku se má dostati tolik, kolik obnáší podíl dvou ženských
potomků. A budou-li ženy (jen jako dědičky) a více než dvě,
(náleží) jim dvě třetiny toho, co zanechal (zemřelý). A bude-li

1) t. j. majetku jejich, který u sebe máte.
2) Ti, kteří se mají starati o sirotky, mají vykonávati svůj úkol

svědomitě a nemají jim ubližovati, protože sami se bojí o své dítky,
aby se jim nevedlo špatně, kdyby je zanechali sirotky. Mají jim tedy
to prokazovati, co si přejí, aby jiní prokazovali jejich dítkám po
jejich smrti,
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jedna, (náleží) jí polovice. Rodičům jeho, jednomu každému
z obou (náleží) šestina z toho, co zanechal, měl-li potomka.
Neměl-li potomka a jsou-li jeho dědici jeho rodičové, dostane
matka třetinu. Měl-li bratry, dostane matka šestinu po splnění
odkazů, jež učinil, anebo (po zaplacení) dluhů. Nevíte, zda
rodiče nebo dítky vaše jsou vám užitečnější. Tak zní nařízení
boží. A Bůh zajisté ví (vše) a jest moudrý.

11. Vám (náleží) polovice z toho, co zanechají vaše man
želky, nemají-li potomka. A mají-li potomka, pak dostanete
čtvrtinu z toho, co zanechaly po splnění odkazů anebo (po
zaplacení) dluhů. A ony mají dostati čtvrtinu z toho, co jste
zanechali, nemáte-li potomka. A jestliže jste měli potomka,
dostanou osminu z toho, co jste zanechali, po splnění odkazů
anebo (po zaplacení) dluhů. Bude-li nějaký muž anebo žena,

jehož dědici by měli býti vzdálení příbuzní, a bude-li míti
bratra nebo sestru, jednomu každému z obou (náleží) šestina
(dědictví). Bude-li jich (bratří nebo sester) více než tento
(jeden bratr nebo sestra), rozdělí se o třetinu po (splnění)
odkazu, jejž učinil, anebo (po zaplacení) dluhů bez škody
(dědicovy). To jest nařízení boží. Bůh ví (vše) a jest moudrý.

12. To jsou ustanovení boží. A kdo bude poslouchati
Boha i posla jeho, uvede ho (Bůh) do zahrad, jimiž řeky
protékají a zůstanou v nich věčně. A tam (bude) veliká bla
ženost.

13. Ale kdo nebude poslouchati Boha i jeho posla a bude
přestupovati jeho ustanovení, toho uvrhne (Bůh) do ohně a
zůstane v něm věčně i (čeká) ho potupný trest.

14. A která žena dopustí se hanebnosti“), zavolejte proti
nim čtyři svědky ze svého středu. A jestliže dosvědčí (onu
hanebnost), držte je v domech, dokud jich smrt nezbaví života,

| anebo Bůh neučiní cesty (k vyjití).

15. A jestliže dva z vašeho středu se dopustí toho (ha
nebného skutku)?), potrestejte je oba! Jestliže však se obrátí
a napraví, odvraťte se od nich, neboť Bůh odpouští a jest

| milosrdný.

1) smilstva nebo cizoložství.

2) Výklad tohoto místa není stejný, někteří myslí, že se zde
mluví o hříchu mezi mužem a ženou, jiní o hříchu sodomském.



16. Věru, u Boha nalézají odpuštění ti, kteří činí: zlé
v nevědomosti a potom hned se obracejí. Takovým Bůh od
pouští; Bůh ví (vše) a je moudrý.

17. Avšak nedostane se odpuštění těm, kteří činí zlé až
do té doby, kdy dostaví se k někomu z nich smrt a potom.
říká: »Opravdu, nyní lituji toho« — a těm (také nedostanese
odpuštění), kteří umírají jako nevěrci. Takovým jsme připravili
trest plný bolesti.

18. Ó, vy věřící, není vám dovoleno: státi se dědici žen
proti. vůli“) jejich a nebraňte jim (aby se vdaly za jiné muže)
tím, že byste brali jim část toho, co jste jim dali (jakosva
tební dar), leč že se dopustily patrného hříchu. I zacházejte
S nimi spravedlivě. A budete-li míti k nim odpor, může se
státi, že máte odpor k nějaké věci, do níž vložil Bůh mnohé
dobro. I budete-li chtíti vyměniti si Ženu za jinou ženu a dali-li
iste jedné z nich talent, neberte z toho ničeho! Či vezmete to
křivdíce (jim) a dopouštějíce se zjevnéhohříchu?

19. A jak byste to mohli vzíti, když jste již spolu tělesně
obcovali a přijali jsme od vás pevnou úmluvu?

20. A neberte si za manželku tu ženu, kterou měli vaši
otcové, leda že se tojiž stalo. Neboť to jest ohavnost i oškli- ©
vost a špatná cesta. |

21. Jsou vám zakázány (vzíti si za manželky) vaše matky,
vaše dcery, vaše sestry, tety se strany otcovy i matčiny,
dcery bratra a dcery sestry, matky vaše, které vás kojily
a soukojenky vaše, matky vašich Žen a pastorkyně, jež jsou
pod vaší ochranou a pocházejí odŽen vašich, s nimiž jste.
tělesně obcovali — a jestliže jste s nimi (matkami pastorkyň)
neobcovali, nebude to hříchem pro vás (vzíti si pastorkyně
své) — a manželky vašich synů vlastních a (jest vám zaká
záno) oženiti se s dvěma sestrami, leda že se to už stalo. Bůh
odpouští a je milosrdný.

22. A (jest vám zapovězenovzíti si) ženy vdané kromě
těch, jež isou vašimi otrokyněmi, Tak vám předepsal Bůh.

1) U pohanských Arabů bývalo zvykem, umřel-li muž, že ně
který z jeho příbuzných přisvojil si právo nad jeho manželkou tím,
že hodil přes ni svůj šat; pak.si ji buď vzal za ženu a dal jí věno *
takové jako první její manžel, nebo vzal jí její svatebmí dar a pro
vdal ji jinému anebo se musila. vykoupiti (Sale).
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Dovoleno. jest vám, co jest mimo toto, abyste si majetkem
svým hleděli opatřiti Ženy počestné a ne záletné.

Zd. A za to, že jste jich užili, dejte jim odměny jejich dle
předpisu. A nebude pro vás hříchem to, na čem se shodnete
po ustanovení (odměny). Bůh zajisté ví (vše) a jest moudrý.

24. Kdo však z vás nebude míti tolik majetku, aby Si
mohl vzíti svobodné“), věřící ženy, nechť si vezme věřící slu
žebné. Bůh zná nejlépe vaši víru. Jedni z druhých pocházíte;
proto vezměte si je za ženy s dovolením jejich pánů a dejte
jim věna jejich, tak jest spravedlivo. (Nechť isou však) po
čestné, ne záletné a takové, které mají milence. Jakmile se
vdaly, když se dopustí cizoložství, nechť je stihne polovice
trestu, kterým jsou trestány svobodné (pro smilstvo). Toto
(manželství se služebnými) dovoluje se onomu, který se obává
provinění (se svobodnou). Jestliže se zdržíte toho (sňatku
se služebnými), lépe bude pro vás. Bůh odpouští a je mi
losrdný.

z5. Chce vám Bůh zjeviti (toto) a vésti vás způsobem
života těch, kteří byli před vámi, a býti vám milostiv; Bůh ví
(vše) a je moudrý.

26. Bůh vám chce býti milostiv, ale ti, kteří jdou za
svými žádostmi, chtějí, abyste se odchýlili velikou odchylkou
(od správné cesty).

27. Chce Bůh ulehčiti vám (svůj zákon), neboť člověk
byl stvořen jako slabý tvor.

28. Ó, vy věřící, nepožívejte svého majetku mezi sebou
nesprávným způsobem?), leč jen při obchodu, se vzájemným
souhlasem, a neusmrcujte sebe samých, neboť Bůhjest k vám
milosrdný.

29, A kdo tak učiní z přestoupení (zákona) a bezbožnosti,
toho uvrhneme do ohně; a Bohu jest toto lehké.

30. Budete-li se zdržovati těžkých hříchů, toho, co vám
| zakazuje, očistíme vás od vašich Špatností a uvedeme vás
s velkou ctí (do ráje).

31. A nedychtěte po tom, čím Bůh jedny z vás před
druhými vyznamenal! Mužové dostanou svůj díl dle svých

1) svobodné v protivě k otrokyním.

2) lichvou nebo loupeží.
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skutků; i ženy dostanou díl dle svých skutků. A proste Boha
O jeho dobrotivost, neboť Bůh jest vševědoucí.

32. A každému dali jsme přátele (jimž může býti zůsta
veno něco z toho), co zanechali rodičové a příbuzní. Těm,
jimž se zavázaly vaše pravice“), dejte jejich díl; neboť Bůh
jest svědkem každé věci.

33. Mužové stojí výše nad ženami, protože Bůh dal vzne
šenější postavení jedněm“) před druhými a protože dávají
ze svého majetku (na výživu žen). Nechť jsou (ženy) řádné,
poslušné a nechť zachovávají tajemství, protože Bůh je (ženy)
střeží. Bojíte-li se jejich neposlušnosti, napomeňte je a vy
hýbejte se jejich loži a bijte je. Jestliže však uposlechnou,
nehledejte cesty proti nim (abyste je trestali). Neboť Bůh je
vznešený a velebný.

34. Bojíte-li se rozloučení mezi oběma, zavolejte rozhodce
z jeho rodiny a rozhodce z její rodiny. Budou-li si přáti
usmíření, Bůh bude pomáhati oběma. Neboť Bůh ví (vše)
a zná.

35. Služte Bohu a ničeho mu neklaďte na roveň. A cho
vejte se šlechetně k rodičům, příbuzným, sirotkům, chudým,
sousedovi příbuznému, sousedovi cizímu a druhovi cizincovu,
k pocestným a těm, jež mají v moci vaše pravice. Neboť Bůh
nemiluje toho, kdo je pyšný a vychloubačný, těch,

36. kteří jsou lakomí a lidi navádějí k lakomství a skrý
vají, co jim Bůh dal ze své dobrotivosti — neboť připravili
jsme nevěrcům trest potupný —

37. kteří rozdávají svůj majetek, aby je lidi viděli a nevěří
v Boha a v den posledního soudu; a kdo má za společníka
ďábla, jak špatný to společník!

38. A co by se jim stalo (zlého), kdyby věřili v Boha

a v den posledního soudu a rozdávali z toho, co jim dal Bůh
k výživě? Bůh ví o nich.

39. Věru, Bůh neublíží ani tolik, co váží jeden mravenec.
A bude-li dobré (co kdo učinil, jako váha jednoho mravence),

Vzdvojnásobí to (Bůh) a dá velikou odměnu.
40. Jak bude (nevěrcům), až přivedeme z každého ná

roda svědky a až přivedeme tebe (Mohamede) jako svědka
proti těmto (lidem)?

+) slibem.
2).t. j„ mužům před ženami.



41. Tenkráte budou si přáti nevěrci i ti, kteří neposlou
chali posla, aby byla srovnána s nimi země. A před Bohem
ničeho nezataií.

42. Ó, vy věřící, nepřistupujte k modlitbě opilí, dokud
nebudete věděti, co říkáte, ani poskvrněni jsouce tokem Se
mene, leda že jste na cestě, dokud se neumyjete. A budete-li
nemocní anebo na cestě anebo přijde-li někdo z vás ze zá
chodu anebo dotknete se žen a nenaleznete vody, vezměte
jemný písek a utřete jím své obličeje a své ruce! Neboť Bůh
promíjí a odpouští.

43. Nepozoroval jsi oněch“), jimž byla dána část knihy?
Prodávají blud a chtějí, abyste zbloudili od cesty (správné).
Bůh zná nejlépe vaše přátele; Bůh jest dostatečným ochrán
cem a Bůh jest dostatečným pomocníkem.

44. Mezi židy isou někteří, kteří překrucují slova (knih
Mojžíšových o Mohamedovi) z jejich pravých míst a říkají
(Mohamedovi, když něco poručí): »Slyšeli jsme, avšak ne
poslechneme; slyš nerozuměje*) a pohleď na nás!« a tak
svými jazyky obracejí (slova v jiný smysl) a vysmívají se
náboženství (jeho). A budou-li říkati: »Slyšeli jsme a poslech
neme, slyš a popatři na nás!« bude to ovšem lepší a správ
nější pro ně. A zlořečil jim Bůh pro jejich nevěru i nevěří,
leda málo jich.

45. Ó, vyznavači písma (knih Mojžíšových), věřte (v ko
rán), jejž jsme zjevili na potvrzení toho, co máte u sebe,
dříve než zničíme obličeje a učiníme je, jako jsou jejich zadní
strany anebo budeme jim zlořečiti, jako jsme zlořečili rušitelům
soboty“) — a rozkaz boží se vyplnil.

46. Jistě Bůh neodpustí, že se mu dává na roveň (jiný
Bůh) a odpustí cokoliv (jiného, co bude) kromě tohoto, komu
bude chtíti. A kdo klade Bohu na roveň (jiného boha), dopouští
se velikého hříchu.

47. A nepozoroval jsi těch, kteří se chtějí od hříchů
očistiti? Avšak Bůh ospravedlňuje, koho chce. A nestane se
jim křivda ani v nejmenším.

48. Viz, jak vymýšlejí lež proti Bohu, a to dostačí na
zjevný hřích.

t) židé a zvláště jejich učitelové, rabíni.
2) Viz poznámku II. sury, verš 104.
3) Viz poznámku II. sury, verš 65.
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49. Nepozoroval jsi těch, jimž byla dána část knihy? Věří
v Džibt a Tágut) a říkají o nevěřících: »Titojsou vedeni
správnější cestou nežli VěŤÍCÍ.«

50. Jsou to ti, jimž Bůh zlořečil; a komu bude zlořečiti
Bůh, tomu nenalezneš žádného pomocníka.

51. Či má se jim dostati podílu z království? A pak nedají
lidem ani tolik, co má rýha (v jádru?)?

52. Či závidí*) lidem, co Bůh jim dal ze své dobrotivosti?
A dali jsme rodině Abrahamově knihu a moudrost a dali jsme
iim veliké království.

53. Někteří z nich uvěřili v něho (v Mohameda) a jiní se
odvrátili od něho, ale peklo se svými plameny postačí (na
potrestání jich).

54. Ty, kteří nevěří v naše znamení, (dáme spalovati)
v ohni. Kdykoli jejich kůže budou zcela spálené, dáme iim
kůži novou, aby zakoušeli trest. Neboť Bůh jest mocný a
moudrý.

55, Ty, kteří uvěří a budou konati dobré skutky, uvede
me do zahrad, kterými protékají řeky a zůstanou v nich
věčně. Budou tam míti očištěné manželky a uvedeme je do
stínu věčně chladícího.

56. Bůh zajisté vám poroučí, abyste vraceli svěřené věci
jejich Pánu, a když soudíte mezi lidmi, abyste soudili spra- |
vedlivě. Jak krásné jest, k čemu vás Bůh napomíná! A Bůh
zajisté slyší (vše) a pozoruje.

57. Ó, vy věřící, poslouchejte Boha a poslouchejte posla
i těch, kteří z vás jsou pověřeni rozkazem (božím)! A bu
dete-li nesvorní v něčem, uchylte se s tím k Bohu a poslu,
věříte-li v Boha a v den posledního soudu! To bude lepší a
krásnější k vysvětlení (sporné věci).

58. Nepozoroval jsi těch, kteří tvrdí, že věří v to, co bylo
zjeveno tobě (korán) a co bylo zjeveno před tebou (knihy
Moižíšovy a evangelium)? Chtějí býti souzeni před Tágu

1) Byly modly Korejšitů.
2) t.j. ani toho nejmenšího.
S) Byli prý židé, kteří záviděli Mohamedovi dar proroctví a

mnoho manželek.
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tem) a přece jim bylo přikázáno, aby v něho nevěřili. Avšak
ďábel chce je svésti do hlubokého bludu.

59. A kdyžse jim řekne: »Pojďte k tomu, co zjevil Bůh
a k poslovi!« uvidíš pokrytce, jak se od tebe odvracejí.

60. A jak (se budou chovati), až padne na ně pohroma
za to, co spáchaly jejich ruce. Tenkráte přijdou k tobě, budou
přísahati při Bohu: »Chtěli jsme konati jen dobré a svornost
klásti (mezi nesvorné).«

61. To jsou ti, o nichž ví Bůh, co jest v jejich srdcích.
Proto odvrať se od nich a napomeň je a řekni jim slova, která
by pronikla do jejich duší.

62. Každého posla jsme poslali proto, aby mu z vůle boží
byla prokazována poslušnost. A jestliže, když zhřeší proti
svým duším, přijdou k tobě a budou prositi za odpuštění od
Boha a bude-li pro ně za odpuštění prositi posel, jistě naleznou
Boha milostivého a milosrdného.

63. A nikterak, při tvém Pánu, nikterak neuvěří, dokud
tě neustanoví rozhodčím v tom, v čem jsou ve sporu; pak
nenaleznou žádné těžkosti v tom, co rozhodneš a zachovalí |
(tvé rozhodnutí) jistě.

64. A kdybychom jim přikázali: »Usmrťte se anebo opusťte
své domy'!'« neučinili by toho, leč jen málo jich. A kdyby
učinili, k čemu byli vybízeni, jistě by to bylo lepší pro ně a
více by to utvrdilo stálost (jejich ve víře).

65. A pak bychom jistě dali jim (nesmírnou) odměnu.
66. A uvedli bychom je na správnou cestu.
67. A kteří budou poslouchati Boha a posla, budou nále

žeti k těm z proroků spravedlivých, mučedníkůa zbožných,
iimž Bůh byl milostiv, a budou míti krásné přátele.

68. To jest dobrotivost boží a Bůh dostatečně ví (vše).
69. Ó, vy věřící, buďte opatrni na sebe a vytáhněte (na

nepřítele) jednotlivě anebo vytáhněte všichni.

1) Tato slova byla zievena, když jakýsi žid a bezbožný moha
medán se hádali. Tento se odvolal ke Kaabovi, židovskému náčel
níku, onen pak k Mohamedovi, který rozhodl spor ve prospěch
židův. Mohamedán nejsa tím spokojen, odvolal se k Omarovi, jemuž
žid celou věc vypravoval. Omar zeptal se bezbožného mohamedána:
»Takto jsi jednal?« A když on řekl, že ano, vytáhl meč a usmrtil ho.
Zde Tágutem míní se onen Kaab, protože se nechtěl podrobiti roz
sudku Mohamedově.



70. Z vás jistě někdo zůstane (za ostatními). A jestliže
vás potká neštěstí, řekne: »Prokázal mi už Bůh dobrodiní, že
jsem nebyl s nimi přítomen.«

71. Dostane-li se vám dobrého výsledku od Boha, jistě
bude říkati, ač nebylo mezi ním a vámi lásky: »Kéž bych byl
býval s nimi, nalezl bych nesmírné štěstí.«

72. Nechť tedy bojují za pravé náboženství, kteří vyměniti
si chtějí tento život za Život na onom světě. A kdo bude
bojovati za pravé náboženství a budezabit nebo zvítězí, dáme
mu jistě velikou odměnu.

73. A co vám (brání), že nebojujete za pravé náboženství
a za slabé muže, ženy a děti, kteří volají: »Pane náš, vyveď
nás z tohoto města (Mekky), jehož obyvatelé jsou bezbožní,
a ustanov nám od sebe ochránce a ustanov nám od sebe
pomocníka !«

74. Ti, kteří věří, bojují za pravé náboženství, a kteří ne
věří, bojují za náboženství (boha) Táguta. Bojuite tedy proti
přátelům ďáblovým, neboť lest ďáblova jest slabá.

75. Nepozorovals těch, jimž bylo řečeno: »Zdržujte ruce
své (od boje), konejte modlitbu a dávejte almužnu!« Když
však jim byla předepsána válka, hle, někteří z nich báli se
lidí (nevěřících) tak, iako se bojí Boha aneboještě více a
říkali: »Pane náš, proč jsi nám poručil bojovati? Proč jsi nás
nenechal dočkati se blízkého konce (smrti přirozené) ?«

76. Řekni: »Nepatrným požitkem jest tento život, ale život
na onom světě jest lepší pro toho, kdo se bude báti Boha;
a nestane se jim křivda ani v nejmenším.

77. Kdekoli budete, dohoní vás smrt, byť jste byli i na
vysoké věži.« A potká-li je štěstí, říkají: »Tohle pochází od
Boha.« A potká-li je neštěstí, říkají: »Tohle je od tebe (Mo
hamede)!« Řekni: »Všechnopochází od Boha. A cojest těmto
lidem, že skoro nerozumějí tomu, co se jim říká?«

78. Co dobrého tě potká (člověče), pochází od Boha; a co
zlého tě potká, pochází od tebe samého. I poslali isme tě jako
posla, a Bůh jest dostatečným svědkem.

79. Kdo uposlechne posla, uposlechl již Boha; a kdose
odvrátí — neustanovili jsme tě strážcem nad nimi.

80. Říkají: »Poslušnost« (projevujeme). A když odejdou
od tebe, někteří z nich vymýšlejí si něco jiného, než co říkáš.
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Ale Bůh si zapisuje, co si vymýšlejí. A proto odvrať se od
nich a důvěřuj v Boha; Bůhjest dostatečným ochráncem.

81. Či nepřemýšlejí pozorně o koránu? Kdyby byl od
někoho jiného než od Boha, jistě by nalezli v něm mnohé
nesrovnalosti.

82. A když přijde k nim nějaká zpráva o bezpečnosti
anebo strachu (Mohameda v boji), rozhlašují ji. Kdyby se
s tím obrátili k poslovi nebo ke svým představeným, jistě by
věděli (od posla a svých představených) ti, kteří si přejí to
věděti od nich. A kdyby nebylo dobrotivosti boží nad vámi

a jeho milosrdenství, následovali byste ďábla až na malou
výjimku.

83. Bojuj za pravé náboženství — nebudeš se namáhati
leč jen pro svou duši — a pobádej věřící! Snad Bůh zadrží
moc nevěrců, neboť Bůh má silnější moc a přísnější trest.

84. Kdo se bude přimlouvati (za lidi) dobrou přímluvou,
dostane díl (odměnu) za to; a kdo se bude přimlouvati pří
mluvou špatnou, dostane podíl (trest) za to. Bůh dohlíží na
každou věc.

85. A když budete pozdravení pozdravením, pozdravte
krásnějším (způsobem) anebo vraťte je (pozdravte týmiž slo- 
vy). Neboť Bůh každou věc počítá (k odplatě). ©

86. Bůh, není Boha kromě Něho; jistě vás shromáždí ke
dni vzkříšení, o němž není pochybnosti. A kdo jest pravdo
mluvnější než Bůh v tom, co řekne?

87. Proč iste (rozdělení) k vůli pokrytcům na dvě stra
ny')? A Bůh je zavrhl pro to, čeho se dopustili. Chcete snad
vésti ty, které Bůh nechal zblouditi? Koho Bůh nechá zblou
diti, pro toho cesty nenalezneš.

Www
88. Přejí si, abyste nevěřili, jako oni nevěří, a abyste se

stali rovni jim (v bezbožnosti). A nevybírejte si z nich přátel,
dokud se nevystěhují pro pravé náboženství. A jestliže se
obrátí, chyťte je a usmrťte, kdekoli je naleznete a nevybírejte
z nich ani přítele ani pomocníka,

89. ty vyjímajíce, kteří se utekou k lidem, s nimiž máte
úmluvu, anebo (ty vyjímajíce), kteří přijdou k vám a nitro

t) Když se vrátili někteří přeběhlíci z bitvy u Ohod, rozdělili
se mohamedáni k vůli nim na dvě strany; jedni je chtěli potrestati,
druzí tomu bránili. A proto byla zjevna slova: »Proč jste atd....?«
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jejich jest sklíčeno, že mají bojovati proti vám anebo s vámi
proti svým lidem. A kdyby Bůh chtěl, dal by jim moc nad
vámi a přemohli by vás. A jestliže se oddělí od vás a nebudou
bojovati proti vám a nabídnou vám mír, nedává vám Bůh proti
nim žádné cesty (nedovoluje jich trestati).

90. Naleznete jiné, kteří chtějí býti bezpeční před vámi
(stavějíce se věřícími) a bezpečni před svými lidmi (nevěrci).
Kdykoli se dají opět svésti k povstání, nechť zahynou v něm!
A jestliže se neoddělí od vás a nenabídnou vám mír a nezdrží
rukou svých (od vás), chyťfte je a usmrťte, kdekoli je na
leznete; neboť dali jsme vám nad nimi patrnou moc.

91. A není dovoleno věřícímu, aby usmrtil věřícího, leč
jen z nedopatření. A kdo usmrtí věřícího z nedovatření, osvo
bodí věřícího otroka a zaplatí pokutu rodině jeho (zabitého),
jestliže mu neodpustí (jí) jako almužnu. A bude-li (usmrcený)
z národa vám nepřátelského avěřící, osvobodí (kdo je usmrtil)
věřícího otroka; a bude-li z lidí, s nimiž máte úmluvu, zaplatí
(kdo jej usmrtil) pokutu jeho rodině a osvobodí věřícího
otroka. A nenalezne-li kdo (koho by osvobodil), bude se postiti
dva měsíce nepřetržitě. (To bude) pokání od Boha. Bůh ví
(vše) a jest moudrý.

92. A kdo usmrtí věřícího úmyslně, toho odplatou bude
peklo, v němž bude věčně. A bude se na něho hněvati Bůh
i zlořečí mu a připravil mu veliký trest.

02. Ó, vy věřící, když potáhnete (do boje) za pravéná
boženství, jednejte s jasným rozhledem a neříkejte tomu, kdo
vám nabídne pokoj (pozdraví vás): »Nejsi věřící!« hledíce
(jej zabíti, oloupiti a) dosáhnouti časných statků pozemského
Života; neboť u Boha jsou mnohé kořisti. Takoví jste byli
dříve, avšak Bůh byl vůči vámdobrotivý. Jednejte tedy s jas
ným rozhledem, neboť Bůh zná vaše skutky.

94. Ti, kteří zůstávají doma nejsouce žádnou pohromou
stíženi, nebudou na stejném stupni (odměny) s těmi, kteří
bojují za pravé náboženství svým majetkem a svým životem.
Vyznamenal Bůh ty, kteří bojují svým majetkem a svým ži
votem před těmi, kteří doma zůstávají (a postavil je na vyšší)

stupeň. Všem sice Bůh slíbil to nejlepší, avšak vyznamenal
ty, kteří bojují, před těmi, kteří zůstávají doma, nesmírnou
odměnou.
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O5, (A tou jsou) stupně u něho, odpuštění a milosrdenství.
Bůh odpouští a je milosrdný.

06. Těm pak, které andělé zbavili Života a kteří proti duši
své hřešili, řekli (titíž andělé): »Jakého náboženství jste byli?«
Odpověděli: »Byli jsme slabí, (takže jsme nemohli býti vy
znavači pravého náboženství) v zemi.« Řekli (jim dále andělé):
»Či nebyla země boží dosti široká, abyste se na ni vystěhovali
(z Mekky)?« Bude tedy jejich obydlím peklo; a jak špatná
jest tam cesta!

07. (Ti všichni přijdou do pekla) kromě těch slabých
mužů, žen a dětí, kteří neměli sil a nebyli vedeni na cestu,
kterou by se vystěhovali z Mekky.

98. Těm snad Bůh odpustí, neboť Bůh odpouští a promíjí.

09, A kdo se vystěhuje pro pravé náboženství, nalezne
v zemi mnohé útočiště a dostatek (všeho). A kdo vyjde ze
svého domu, chtěje se přestěhovati k Bohu a jeho poslu a
potom (na cestě) zastihne jej smrt, toho odměna už se u Boha
uskutečnila. Bůh odpouští a je milosrdný.

100.Když budete konati cestu po zemi, nebudeto pro vás
| hříchem, jestliže zkrátíte modlitbu, budete-li ve strachu, že

vás přepadnou nevěrci. Neboť nevěrci jsou vám zjevným

| nepřítelem.
WAY .101. Když budeš s nimi a určíš jim modlitbu, ať stojí Část

jich při tobě a drží svou zbraň. A když vykonají modlitbu, ať
jsou za vámi a ať přijde druhá Část, která se ještě nemodlila,
a af se modlí s tebou, a ať dávají na sebe pozor a drží svou
zbraň. Nevěrci si přejí, kdybyste si nevšímali svých zbraní
a zavazadel, aby na vás udeřili jedním útokem. I nebude hří
chem pro vás, jste-li obtížení deštěm anebo iúiste-linemocni,
jestliže odkládáte svou zbraň; ale dávejte na sebe pozor! Bůh
zalisté nevěrcům připravil potupný trest.

102. A když dokončíte modlitbu, vzpomeňte na Boha sto
jíce, sedíce a (ležíce) na bocích svých! I když budete v bez
pečnosti, konejte modlitbu(úplně). Neboť modlitba jest věří
cím ustanovena v určitý Čas.

103. A nebuďte leniví ve vyhledávání lidí (nevěřících),
trpíte-li při tom; neboť i oni budou trpěti, jako vy budete
trpěti; doufáte od Boha, čeho oni nedoufají; a Bůh ví (vše)
a je moudrý.

(5



104. Seslali jsme ti zajisté knihu s pravdou, abys roz
suzoval lidi tím, co ti ukázal Bůh; i nebuď obhájcem pod
vodníků“)!

105. Ale pros Boha za odpuštění, neboť Bůh odpouští a
je milosrdný.

106. A nebraň těch, kteří podvádějí své duše; neboť Bůh
nemiluje toho, kdo je podvodník, hříšník.

107. Skrývají se (podvodníci) před lidmi, ale neskryjí se
před Bohem, který jest s nimi, když v noci pronášejí slova,
která se (mu) nelíbí. Bůh zná jejich skutky.

108. Hle, vy to jste*), kteří jste je bránili v tomto životě
pozemském; ale kdo je bude brániti před Bohem v den vzkří
šení anebo kdo bude jejich ochráncem?

109. Kdo učiní zlé (jiným) anebo se prohřeší proti duši
své a potom bude prositi Boha za odpuštění, shledá, že Bůh
odpouští a je milosrdný.

110. Kdo se dopustí nepravosti, dopustí se jí proti duši
své; Bůh (vše) ví a je moudrý.

111. A kdo se dopustí hříchu nebo nepravosti a potom
uvrhne ji na nevinného, ponese (trest za) na cti utrhání a
hřích patrný.

112. Kdyby nebylo dobrotivosti a milosrdenství božího
k tobě, jistě někteří z nich byli by se snažili o to, aby tě
svedli; ale svedou jen své duše a neuškodí ti v ničem. I seslal
ti Bůh knihu a moudrost a naučil tě tomu, čeho's nevěděl,
A dobrotivost boží k tobě byla veliká.

113. Nic dobrého není v mnohém z jejich tajného ho
voru, leč onoho, který vybízí k almužně nebo spravedlnosti

1) Tahama, syn Abírakův, ukradl pancíř. A když se proslýchalo,
že jej ukradl, uschoval ho u jakéhosi žida a řekl svým soudruhům:
»Byl jsem nařknut z té krádeže, ale tak dlouho jsem ho hledal, až
jsem jej našel u jakéhosi žida.« Šli pak s ním a pancíř nalezli u žida,
který se zapřisahal, že ho neukradl, nýbrž že u něho byl uschován.
Ale soudruzi Tahamovi šli k Mohamedovi a žádali ho, aby chránil
pověst Tahamovu proti onomu židovi. Mohamed k tomu svolil. Tím
dopustil se hříchu, podezříval nevinného z krádeže a proto měl pro
siti Boha za odpuštění (v. 105); v následujících verších obrací se
proti podvodníkům,

*) Slova tato vztahují se na Tahamu a jeho soudruhy, kteří také
snad rmmajíceúčast na krádeži jeden druhému před Mohamedem bránili.
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anebo svornosti mezi lidmi. A kdo tak činí z touhy, aby se
zalíbil Bohu, tomu jistě dáme velikou odměnu.

114. A kdo se odtrhne od posla, když mu bylo ukázáno
správné vedení a půjde po jiné cestě než věřících, toho obrá
tíme k tomu, po čem se obracel a uvrhneme ho ke spalování
do pekla; a jak špatná je tam cesta!

115. Bůh zajisté neodpustí, jestliže se mu klade někdo na
roveň; a odpustí, co jest kromě tohoto (hříchu), komu bude
chtíti. A kdo bude klásti Bohu někoho na roveň, ten upadl již
do hlubokého bludu.

116. Vzývají kromě něho. (Boha) nevěrci jen bytosti Žen
ské“) a vzývají jen ďábla odbojného.

117. Zlořečil mu Bůh i řekl (mu ďábel): »Hle, vezmu si
z tvých služebníků určitou Část.

118. A svedu je a budu jim vnukati přání (zlá) a poručím
jim, aby uřezávali zvířatům*) uši a poručím jim, aby měnili)
tvory boží.« A kdosi vyvolil za ochránce ďábla a ne Boha,
ten už propadl zjevné záhubě.

119. Sibuje jim ďábel a vnuká jim přání; i neslibuje leč
oklamání.

120. Takových obydlím bude peklo a nenaleznou z něho
uniknutí.

121. Ty však, kteří budou věřiti a konati dobré, uvedeme
do zahrad, jimiž řeky protékají; a zůstanou tam na věky. Slib
boží jest pravdivý. A kdo jest pravdomluvnější než Bůh v tom,
co řekne?

122. Nestane se dle vašeho přání a dle přání vyznavačů
písem. A kdo bude činiti zlé, bude za to potrestán a nenalezne
vedle Boha ochránce ani pomocníka.

123. Ale kdo bude činiti dobré, ať muž nebo žena, a bude

1) Obyvatelé Mekky uctívali tři anděly Allátu, Alazu a Menátu,
o nichž říkali, že jsou dcerami božími.

2) Naráží se na pověru obyvatelů Mekky, kteří desátému mlá
děti velbloudímu uřezávali konce uší a potom je pokládali za posvát
nou věc, nepijíce jeho mléka ani ho neužívajíce k nosení břemen.

8) užívajíce jich k jiným účelům, než je Bůh určil.
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124. Kdo má krásnější náboženství než ten, kdo se ode
vzdává Bohu, jest řádný a následuje vyznání Abrahama pravo
věrného. A Bůh učinil Abrahama (svým) přítelem“).

125.Bohu (náleží), co je na nebi a na zemi, a Bůhobjímá
každou věc.

126. I budou tě žádati, abys pronesl mínění o ženách.
Řekni: »Bůh vás poučí o nich a © tom, co se vám předčítá
v knize o ženských sirotcích, jimž nedáváte, co je jim přede
psáno a nechcete si je vzíti za manželky a o slabých dětech
a abyste nakládali se sirotky spravedlivě. Co učiníte dobrého,
věru, Bůh o tom Ví.«

127. Bude-li se žena báti, Že se její muž pozdvihne proti
ní anebo že ji opustí, nebude to hříchem pro žádného z obou,
jestliže urovnají záležitost tu v pokoji. Neboť smíření jest
lepší (než rozvod). A duše jsou (od přirozenosti) nakloněny
k lakomství. Ale budete-li řádní a báti se Boha, věru, Bůh zná
vaše skutky.

128. A nebudete s to, abyste spravedlivě jednali se (všemi
svými) ženami, i když budete se (o to) snažiti. A neodvracejte
se zcela od té, kterou nenávidíte a nenechávejte ji v neurčitém
stavu*). Budete-li podporovati pokoj a Boha se báti, věru,
Bůh odpouští a je milosrdný.

129. Jestliže se oba rozejdou, Bůh jim dá dostatek ze
svého bohatství. A Bůh objímá (vše) a jest moudrý.

130. Bohu (náleží), co je na nebi i co je na zemi. A již
jsme poručili těm, kterým byla dána kniha*) před vámi i vám:
»Bojte se Boha'« Budete-li věřící, Bohu zajisté náleží, co je
na nebi i na zemi. A Bůh jest bohatý a chvályhodný.

131. A Bohu (náleží), co je na nebi a na zemi a Bůh jest
dostatečným ochráncem.

132. Bude-li chtíti, smete vás, Ó lidé, a jiné přivede. A Bůh
má k tomu moc.

133. Kdo: bude chtíti odměnu tohoto světa: u Boha je za
jisté odměna tohoto i onoho světa. A Bůh slyší a vidí vše.

134. Ó, vy věřící, stůjte při pravdě, jste-li svědky před
Bohem, i proti sobě samým, rodičům a příbuzným, ať je bo

1) Abraham nazývá se proto přítel boží »chalillulahi«.
*) takže by nebyla ani svobodná ani vdaná.
5) Písmo.
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hatý nebo chudý (ten, o němž se vydává svědectví). Bůh jest
blíže každému z nich, než vy jste. A neřiďte se dle svých
žádostí (při vydávání svědectví), abyste nejednali nespraved
livě. A jestliže zkroutíte svědectví anebo se odvrátíte, věru,
Bůh zná vaše skutky.

135. Ó, vy věřící, věřte v Boha i jeho posla a v knihu),
která byla zjevena jeho poslovi a v knihu), která byla zije
vena dříve! A kdo neuvěří v Boha, jeho anděly, jeho knihy,
jeho posla a den posledního soudu, upadl již. do hlubokého
bludu.

136. Těm pak, kteří uvěřili a potom se stali nevěřícími,
opět uvěřili a zase se vrátili k nevěře a rozmnožili svou ne
věru, Bůh neodpustí a nepovede jich správnou cestou.

137. Zvěstuj pokrytcům, že je čeká trest plný bolesti.

138. Ti, kteří si volí nevěrce za ochránce opomíjejíce vě
řících, zda u nich hledají moci, když u Boha jest všechna moc?

139. A již vám zjevil v knize*): »Až uslyšíte znamení boží,
nebude jim přikládána víra a stihne je posměch.« Nesedejte
s nimi, dokud nevniknou do jiného proudu řeči, neboť pak
byste byli jako oni. A Bůh zajisté shromáždí pokrytce a vše
chny nevěrce v pekle.

140. Ti, kteří vás pozorují, když se vám dostane vítězství
od Boha, řeknou: »Zda jsme nebyli s vámi (v témže nábožen
ství)?« Jestliže však nevěrcům dostane se části vítězství proti
vám, řeknou: »Zda jsme nebyli silnější než vy a nebránili

Www, »jsme vás před věřícími?« Ale Bůh rozsoudí mezi vámi v den
vzkříšení a nedá nevěrcům proti věřícím cesty (aby je za
hubili).

141. Hle, pokrytci chtějí oklamati Boha, ale on je oklame
sám; a když stojí u modlitby, stojí líně, když chtějí býti
viděni od lidí; a jen málo jich Vzpomíná na Boha,

142. pohybujíce se mezi tímto (vírou a nevěrou), ani
k těmto (věřícím) ani k oněm (nevěřícím se nepřidávajíce).
A koho Bůh nechá zblouditi, pro toho nenaleznešcesty.

5) Korán.

2) Písmo.

3) V suře, nazvané »dobytek«.
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143. Ó, vy věřící, neberte si za přátele nevěrce, opomíje
jíce věřících. Či chcete dáti Bohu proti sobě zjevný důkaz?“)

144. Věru, pokrytci budou na nejnižším místě (pekelného)
ohně; a nenalezneš pro ně pomocníka,

145. ty vyjímaje, kteří budou Činiti pokání, polepší Se,
budou se držeti pevně Boha a své náboženství zachovají Bohu
čisté; takoví budou s věřícími (na roveň postaveni); a Bůh
dá věřícím brzo velikou odměnu.

146. Co učiní Bůh s vaším potrestáním, budete-li vděčni
www,a uvěříte-li??) Neboť Bůh dobrotivě odměňuje a ví vše.

147. Bůh nemá rád, jestliže někdo něco zlého vyjevuje
řečí, leč že bylo někomu ublíženo“). A Bůh slyší (vše) a VÍ.

148. Jestliže činíte dobré zjevně nebo skrytě, anebo od
pouštíte zlé, věru, Bůh odpouští a je mocný.

149, Ti zajisté, kteří nevěří v Boha a jeho posly a chtějí
činiti rozdíl mezi Bohem a jeho posly říkajíce: »V některé
věříme, v jiné nevěříme« a chtějí položiti si mezi toto cestu
(střední),

150. jsou opravdu nevěřící; avšak připravili jsme nevěr
cům potupný trest.

151. Ale kteří uvěří v Boha i jeho posly a nebudou činiti
rozdílu mezi žádným z nich, těm dáme brzy jejich odměnu;
a Bůh odpouští i jest milosrdný.

152. Budou tě žádati vyznavači písem, abys jim snesl
s nebe knihu; a již o něco většího než toto žádali Mojžíše,
řkouce: »Ukaž nám Boha jasně!« Ale hromová rána je po
trestala za jejich bezbožnost. Potom učinili si tele (bohem),
ač dostalo se jim jasných důkazů, že jest jenom jeden Bůh.

O WODWYAle odpustili jsme jim a dali jsme Moižíšovi zjevnou moc.

153. A vyzdvihli jsme nad nimi horu (Sinaj), když jsme
činili úmluvu s nimi a řekli jsme: »Vcházejte do brány města“)
klaníce se!'« A řekli jsme jim: »Nehřešte v sobotu.« I přijali
jsme od nich pevnou smlouvu.

1) své bezbožnosti.
2) Nebude míti žádné příčiny, aby vás trestal.
S) Bůh nemá rád, jestliže někdo něco zlého o jiném vyjevuje;

ale kdo trpí bezpráví od jiného, není to hříchem, jestliže ono bez
práví vyjevuje, aby se dovolal pomoci.

4%)Jericho nebo Jerusalem.



154. Protože) porušili svou úmluvu a protože nevěřili
ve znamení boží a zabíjeli proroky beze všeho práva a říkali:
»Srdce naše jsou neobřezaná« — nikoli nebyla neobřezaná,
nýbrž Bůh vtiskl na ně pečeť projejich nevěru a proto jen
málo jich věří,

155. protože nevěřili (v Ježíše) a Marii velice na cti
utrhali

156. a říkali: »Usmrtili jsme jistě Krista Ježíše, syna Ma
riina a posla božího«, a přece ho neusinrtili ani ho neukřižovali,

I ale podobný se jim zdál (ten, kterého ukřižovali, Ježíšovi) a
věru ti, kteří nebyli stejného smýšlení o něm (je-li totiž opravdu
onen ukřižovaný Kristus anebo někdo jemu podobný), byli
jistě v pochybnosti o tom (o pravé jeho smrti); neměli žádné
vědomosti o tom, nýbrž jen následovali domněnku. A opravdu
ho neusmrtili.

157. Ale Bůh pozvedl jej“) k sobě; Bůhjest silný a moudrý.
Www,158. A není nikdo z vyznavačů písem, který neuvěří vůbec

v něho (Ježíše) před svou“) smrtí; a v den vzkříšení bude
(Ježíš) svědkem proti nim.

159. A pro bezbožnost židů zapověděli jsme jim (některé)
dobré věci, které jim byly dovoleny a protože odvrátili mnohé
od cesty boží.

160. A poněvadž provozovali lichvu, ač jim byla zakázána
Ww, »a ničemně spotřebovali majetek lidí, nevěřícím z nich připravili

isme trest plný bolesti.

161. Avšak těm z nich, kteří mají důkladnou vědomost
a věřícím, kteří věří v to, co bylo zjeveno tobě a cobylo
zjeveno před tebou, i těm, kteří vykonávají modlitbu, dávají

1) Poněvadž této vedlejší větě jako i následujícím neodpovídá
žádná věta hlavní, myslí Dželál, že se má zde přimysliti: »Zlořečili
jsme jim.«

2) Krista.

S) Tento verš vykládá se dvojím způsobem: v originále totiž
u slova »před smrtí« jest zájmeno přivlastňovací (hi), které se může
přeložiti »před smrtí svou« anebo »jeho«. V prvním případě jest
smysl tento: Nikdo není ze židů a křesťanů, jenž by dříve než umře,

VAneuvěřil v Ježíše. V druhém případě: Nikdo není z vyznavačů písem,
jenž neuvěří v Ježíše, dokud neumře Ježíš, až přijde opět na svět
s nebe, kam byl vzat od Boha.
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almužnu a věří v Boha i v den posledního soudu, takovým
dáme velikou odměnu.

162. Opravdu, učinili jsme ti zjevení, iako jsme učinili
zievení Noemovi a prorokům po něm a (jako) jsme učinili
zievení Abrahamovi, Ismaelovi, Isákovi, Jakubovi a kmenům,
a Ježíšovi, Jobovi, Jonášovi, Aronovi i Šalamounovi a dali
jsme Davidovi žalmy.

163. A (poslali jsme) některé posly, o nichž isme ti již
vypravovali, a jiné posly, o nichž jsme ti ještě nevyprávěli.
I mluvil Bůh s Moižíšem v hovoru.

164. (Poslali jsme) posly, přinášející radostnou zvěst a
vyhrožující, aby neměli lidé u Boha důvodu (k omluvě), když
poslové k nim přišli. A Bůh jest silný a moudrý.

165. Avšak Bůh jest svědek toho, co ti zjevil; i zjevil to
se svým (zvláštním) vědomím, a andělé jsou svědci; a Bůh
jest dostatečným svědkem.

166. Ti zajisté, kteří nevěří a odvracejí jiné od cesty boží,
upadli již do hlubokého bludu.

167. A věru těm, kteří nevěří a nesprávně jednají, Bůh
neodpustí a nepovede jich cestou jinou leč cestou do pekla,
V němž zůstanou na věky. A to jest pro Boha lehké.

168. Ó, lidé, nyní přišel k vám posel s pravdou od vašeho
pána, uvěřte tedy, neboť bude to lépe pro vás. Neuvěříte-li,.
Bohu zajisté (náleží), co je nanebi i na zemi. A Bůh ví vše
a je moudrý.

169. Vyznavači písem, nepřestupujte zákona ve svém ná
boženství a neříkejte o Bohu, leč pravdu. Neboť Kristus. Ježíš,
syn Mariin, jest posel od Boha a Slovo jeho, jež vložil do
Marie a duch od něho. Věřte tedy v Boha a jeho posly a
neříkejte: »Tři«"). Zdržujte se (tohoto slova), lépe pro vás
to bude. Neboť Bůh jest Bůh jeden. Povznesen jest nad to,
aby měl syna. Jemu (náleží), co je na nebi a na zemi a Bůh
jest (sám) dostatečný ochránce.

170. A Kristus se nezpěčoval býti služebníkem božím, ani
andělé, kteří stojí blízko (Boha). A kdo se bude zpěčovati

t) T. j. Bůh, Ježíš a jeho matka, které dle mínění některých
mohamedánských vykladačů koránu pokládají křesťané za bohy. Snad
se zde naráží na sektu Kollyridiánek, žen, které Panně Marii proka
zovaly úctu božskou, obětujíce jí koláč (kollyris). Tato sekta tenkráte
již nebyla.
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jemu sloužiti a pyšně se vzpírati, všechny ty shromáždí (Bůh
k sobě v den posledního soudu).

171. Co se týče těch, kteří uvěří a budou konati dobré
skutky, vyplatí jim Bůh úplně jejich odměny a přidá jim ze
své štědrosti. Ty však, kteří se budou zpěčovati a pyšně
vzpírati, potrestá trestem plným bolesti.

172. A nenaleznou si vedle Boha ani ochránce ani po
mocníka.

173. Ó, lidé, již přišel k vám zřetelný důkaz od vašeho
pána a seslali jsme vám jasné světlo“).

174. Co se týče těch, kteří uvěří v Boha a budou se ho
držeti pevně, ty uvede do svého milosrdenství a dobrotivosti
a povede je k sobě správnou cestou.

175.Budou tě žádati, abys pronesl své mínění o některých
věcech. Řekni: »Bůh vám dává (tato) nařízení o vzdáleném
příbuzenství. Umře-li muž bezdětný, ale má sestru, dostane
se jí polovice z toho, co zanechá; a on (bratr) bude děditi po
ní, nebude-li (tato) míti potomka. Budou-li dvě (sestry), do
stanou dvě třetiny z toho, co zanechal (bratr). Budou-li sou
rozenci mužové a ženy, muž dostane takový podíl, jako dvě
ženy. (To) vám Bůh oznamuje, abyste nebloudili. A Bůh zná
každou věc.«

1) t. j. Mohameda a korán.
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Sura V.

STŮL.
Medinská, o 120 verších.

Ve jménu Boha, milosrdného Slitovníka !

1. Ó, vy věřící, zachovávejte úmluvy!
2. Dovolena jsou vám (k jídlu) zvířata dobytku“) kromě

toho, co (jak) se vám předčítá, činíte nedovoleným z lovu,
konajíce pout. Bůh zajisté ustanovuje, co chce.

3. Ó, vy věřící, neznesvěcujte posvátných obřadů Božích
ani měsíce svatého ani obětního zvířete?) ani ozdob na jeho.
šíji ani (nepřekážejte těm), kteří směřují ke svatému domu
a chtějí dosáhnouti milosti a zalíbení u Boha. A když skončíte
(pouť), lovte. A ať vás nesvádí ke hříchu“) nenávist k lidem,
kteří vám bránili (v přístupu) k svaté mešitě! Pomáhejte si
vespolek ke spravedlnosti a bohabojnosti, avšak nepomáhejte
si ke hříchu a nepřátelství a bojte se Boha, neboť Bůh přísně
trestá.

4. Jest vám zakázáno (jísti) zdechlinu, krev, vepřové maso
a to, nad čím bylo vzýváno jiné iméno než Boží, dále to, co

t) t. j. velbloudi, hovězí dobytek a skot.
*) Byla to ovce, kterou vedli k obětování do Mekky a rato

lestmi ozdobovali, aby každý poznal, že jest obětována Bohu.

9) Abyste bojovali ve svatém měsíci; v měsíci zvaném harám
neměli mohamedáni bojovati.



bylo zardouseno, zabito udeřením, pádem, rohem, co dravá
| zvěř požírala — kromě toho, co (nalezli jste živé ještě a sami)
jste zabili —, co bylo obětováno modlám. To, že vytahujete“)
při losování šípy, jest pro vás hříchem. Běda dnes těm, kteří
zavrhli vaše náboženství! Jich se nebojte, nýbrž mnese bojte!
Dnes dokonal") jsem vaše náboženství a vyplnil jsem na vás
svou milost a vyvolil jsem pro vás za náboženství islam.
Ale kdo hladem bude donucen (jísti něco zapovězeného) a ne
bude míti při tom úmyslu hřešiti, Bůh jistě odpouští a je
milosrdný.

5. Budou se tě tázati, co jest jim dovoleno. Řekni: Dovo
leny jsou vám dobré věci a to, co naučíte (chytati) honící
zvířata jako cvičené psy, učíce je k tomu, čemu vás naučil
Bůh. Jezte, co vám chytnou a vzpomínejte nad tím jména
Božího a bojte se Boha, neboť Bůh rychle účtuje.

6. Dnes dovoleny vám byly dobré věci; pokrm vyzna
vačů písem jest dovolen vám a váš pokrm jest dovolen jim.
Čudné ženy věřící a cudné ženy z těch, kterým bylo dáno
písmo před vámi (jest vám: dovoleno si vzíti za manželky),
když dáte jim jejich věna, slušně s nimi zacházejíce a ne jako
smilníci a když jich nebudete užívati jako milenek. A kdo
zapřel víru, toho skutky staly se již bezcennými a na onom

světě bude jedním z odsouzených k záhubě.

7. Ó, vy věřící, když budete se chtíti modliti, umyjte své
obličeje a ruce až k loktům a otřete hlavy a nohy své až ke
kotníkům, a když budete poskvrněni tokem semene, očistěte
se! Budete-li nemocní anebo na cestě, nebo přijde-li někdo
z vás ze záchodu, nebo dotknete-li se žen a nenaleznete-li
vody, vezměte jemný písek a otřete jím obličeje a ruce své!
Nechce tím Bůh vložiti na vás těžké věci, avšak chce vás
očistiti a dokonati na vás svou dobrotivost, abyste byli vděčni.

8. Buďte pamětlivi dobrotivosti boží vůči vám a jeho
úmluvy, kterou učinil s vámi, když jste řekli (Mohamedovi): f
»Slyšeli jsme a uposlechli jsme“),« a bojte se Boha, neboť Bůh
ví, co jest ve vašich prsou.

+) Byl druh losování, při čemž užívali sedmi šípů, jež u sebe
chovali představení svatyně mecké.

2) Dal jsem vám už všechny předpisy náboženské.



9, Ó, vy věřící, zachovávejte spravedlnost, když vydáváte
svědectví před Bohem, a ať vás nesvádí nenávist k některým
lidem k tomu, abyste jednali nespravedlivě. Buďte spravedliví,
to se blíží více bohabojnosti, a bojte se Boha, neboť Bůh zná
vaše skutky.

10. Slíbil Bůh těm, kteří uvěřili a konají dobré skutky;
(že se jim dostane) odpuštění a veliké odměny.

11. Kteří však neuvěří a za lež budou prohlašovati naše
znamení, budou obyvateli pekla.

12. Ó, vy věřící, buďte pamětlivi dobrotivosti Boží vůči
vám, když někteří lidé*) pomýšleli pozvednouti ruce proti vám
a zadržel ruce jejich před vámi. Bojte se Boha a v Boha nechť
důvěru skládají věřící!

13. Učinil již Bůh úmluvu se syny Israelskými a ustanovili
jsme z nich dvanáct knížat. A řekl Bůh: »Hle, já jsem s vámi;

budete-li konati modlitbu, dávati almužnu, a budete-li věřiti
v mé posly, je podporovati a budete-li Bohu půjčovati'), aby
vám dle libosti zaplatil s úroky, jistě vás očistím od vašich
špatností a uvedu vás do zahrad, jimiž řeky protékají. Avšak
kdo-po tomto ještě zůstane nevěrcem, ten již zbloudil s pravé
cesty.

14. Protože zrušili svou úmluvu, zlořečili jsme jim a Za
tvrdili jsme jejich srdce; překrucují slova z jejich míst“) a
zapomněli část toho, co jim bylo připomenuto. A nepřestávej

1) Času minulého se zde užívá místo budoucího k naznačení
ochoty a veliké rychlosti v poslušnosti. Touto formulí slibovali pod
daní věrnost svému vladaři při jeho nastolení.

2) Mohamed pověsil si jednou zbraň na strom a odpočíval pod
ním, kdežto jeho přátelé odešli poněkud dále a nechali ho o samotě.
Tu přistoupil k Mohamedovi Arab pouště, vytáhl svůj meč, řka: »Kdo
může mně zabrániti, abych tě neusmrtil?« »Bůh«, odvětil Mohammed.
V tom okamžiku vyrazil anděl Gabriel onomu Arabovi z ruky meč,
jejž uchopil Mohamed a zvolal také na svého útočníka: »Kdo mně
může zabrániti, abych tě neusmrtil?« »Nikdo«, odpověděl tento a stal
se ihned vyznavačem islamu. Jest ještě několik výkladů k tomuto
místu (Sale).

S) t.j. budete-li penězi podporovati rozšíření a upevnění jeho
náboženství.

4) kteří překrucují místa Písma o Mohamedovi.
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poukazovati na to, že jsou až na malé výjimky podvodníci..
Ale odpusť a promiň jim, neboť Bůh miluje ty, kteří dobře f
činí.

15. S těmi, kteří říkají: »Jsme křesťané « uzavřeli jsme
smlouvu, ale zapomněli část toho, co jim bylo připomenuto“).
Proto vzbudili jsme mezi nimi nepřátelství a zášť až do dne
vzkříšení. A jistě jim Bůh oznámí, co činili.

16. Vyznavači písem, již přišel k vám náš posel, ozna

muje vám mnohé, cojste z knihy (Písma) skrývali, a odpouští
mnohé.

17. Již přišlo k vám od Boha světlo a kniha jasná,

18. kterou povede Bůh toho, jenž snaží se dosáhnouti za
líbení jeho, na cesty pokoje a vyvede je z temnot do světla

dle své vůle a dovede je na správnou stezku.
wa v M19. Nevěrci jsou, kteří říkají: »Mesiáš, syn Mariin, jest

jistě Bůh.« Řekni: »A kdo by mohl něco proti Bohu (učiniti),
kdyby chtěl zahubiti Mesiáše, syna Mariina, jeho matku a
všechny, kteří jsou na zemi? Bohu náleží panství nad nebem
i zemí a nad tím, co jest mezi oběma. Co chce, tvoří a Bůh má
moc nad každou věcí.«

20. A říkají židé i křesťané: »My jsme dítky a miláčkové
$ Boží.« Řekni: »A proč vás trestá za vaše hříchy? Nikoliv,

jste lidé z těch, které stvořil. Odpouští, komu chce a trestá,
koho chce, a Bohu náleží panství nad nebem i zemí i nad
tím, co jest mezi oběma, a k němubude návrat (v den soudu).«

21. Vyznavači písem, přišel k vám již náš posel*) a podá
vám vysvětlení o Čase mezi (dvěma) posly, abyste neříkali:
»Nepřišel k nám posel radostné zvěsti ani kazatel.« Avšak
přišel již k vám posel radostné zvěsti a kazatel. Bůh má moc
nad každou věcí.

22, A když řekl Mojžíš lidu svému: »Lide můj, pamětliv
buď dobrotivosti Boží vůči tobě, když ustanovil mezi vámi
proroky a učinil vás králi a dal vám, čeho nedal nikomu na
celénr světě.

9) v Písmě.
?) Mohamed, jenž je poučí, proč od časů Ježíšových neposlal

Bůh žádného proroka ani posla.
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í 23. Lide můj, vejděte do svaté země, kterou pro vás Bůh
určil, avšak nevracejte se zpět, abyste nepřišlik úplné záhubě!«

24. Odpověděli: »Mojžíši, jsou v ní lidé obři,

Z5. a my do ní nevkročíme, dokud z ní nevyjdou. A vy
jdou-li z ní, vejdeme my do ní.«

z6. Tu řekli dva muži z těch, kteří se báli (Boha), jimž|
oběma byl Bůh milostiv: »Vejděte proti nim branou! Jakmile
tam vstoupíte, zvítězíte.

T. A v Boha důvěřujte, jste-li věřící.«

28. Odpověděli (Israelité): »Mojžíši, my nevkročíme do
ní nikdy, dokud oni tam budou prodlévati. Odejdi ty a pán
tvůj a bojujte, my zůstaneme zde.«

29, Tu řekl (Mojžíš): »Můj pane, nemám moci jen nad
sebou a svým bratrem. Odděl nás od bezbožných lidí!'«

30. A (Bůh) pravil: »Vstoupiti do ní jim bude čtyřicet let
zabráněno, budou se potulovati v zemi, ale ty se nermuf pro
lidi bezbožné!«

31. A vypravui jim příběh dvou synů Adamových dle
pravdy! A když obětovali, byla oběť od jednoho přijata, od
druhého však přijata nebyla. Řekl (tento onomu): »Zabiji tě!« |
Načež on odpověděl: »Bůh zajisté přijímá (oběť) od boha
bojných.

32. Vztáhneš-li ruku svou na mě, abys mne zabil, já ne
vztáhnu ruky své na tě, abych zabil tebe, protože se bojím
Boha, pána všehomíra.

33. Chci, abys spáchal hřích proti mně a proti sobě a aby
ses dostal do pekelného ohně, jenž jest odplatou hříšníků.«

34. A duše jeho (vlastní) naklonila ho k vraždě bratra
svého; i zabiv ho uvrhl se do záhuby. Poslal Bůh havrana,
který hrabal v zemi, aby mu ukázál, jak má zakrýti“) potupu
bratra svého. (Avšak on) pravil: »Běda mně! Což nemám
síly, že jsem jako tento krkavec, abych skryl potupu bratra
svého?« A litoval toho.

35. Proto nařídili jsme synům israelským: »Ten, kdo za
bije někoho ne z odvety anebo pro zkázu (kterou zabitý
působil) v zemi, jakoby zabil lidi všechny. A kdo někoho“
při životě zachová, jakoby při životě zachoval lidi všechny.

1) pohřbíti ho.
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Přišli k nim již naši poslové s jasnými důkazy; přece však
ještě potom mnozí z nich se dopouštěli hříchů.

36. Jistě bude odplatou těch, kteří bojují proti Bohua jeho
poslu a starají se o zkázu v zemi, že budou buď pobiti nebo
ukřižování nebo budou vypuzeni ze země. To bude pro ně
hanbou na zemi. a na onom světě čeká je veliký trest.

37. Ti jsou ovšem vyňati, kteří se obrátí dříve, než nad
nimi zvítězíte. A vězte, že Bůh odpouští a je milosrdný.

38. O, vy věřící, bojte se Boha a snažte se dostati k němu
blízko, a boiuite za jeho náboženství, abyste byli šťastni.

39, Kteří neuvěří, i kdyby měli všechno, co jest na zemi
a ještě jednou tolik, aby se tím vykoupili od trestu v den
vzkříšení, nebylo by od nich přijato, a čeká je trest plný
bolesti.

40. Budou se chtíti dostati z pekelného ohně, ale nedo
stanou se z něho, i čeká je věčný trest.

41. Zlodějovi a zlodějce utněte jejich ruce; jest to od
platou za to, čeho se dopustili a příkladným trestem od Boha.
A Bůh jest silný a moudrý.

42. Kdo však bude litovati své nepravosti a polepší se,
věru, bude mu Bůh milostiv, neboť Bůh odpouští a je milo
sráný.

43. Nevíš snad, že Bohu náleží panství na nebi i na zemi?
Trestá, koho chce, i odpouští, komu chce; a Bůh má moc nad

každou věcí.

44. Posle, nechť tě nermoutí, kteří o závod běží v ne
věře, říkajíce: »Uvěřili jsme,« — (říkají to však jen) svými
ústy, ale srdce jejich nevěří — ani židé, kteří poslouchají lež,
kteří poslouchají jiné lidi (než tebe). Nepřišli (ještě) k tobě,
překrucují slova z jejich míst, říkajíce: »Bude-li vám toto“)
dáno, přijměte to! Nebude-li však vám dáno toto, střezte se
toho.« Koho bude Bůh chtíti svésti, tomu nebudeš moci proti
Bohu v ničem (prospěti). Ty, jichž srdcí Bůh očistiti nechce,
čeká hanba na tomto a veliký trest na onom světě.

1) t.j. jestliže Mohamed vám nechá knihy Písma tak, jak je
máme my.
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45. Poslouchají lež a jedí věci nedovolené. A když při
jdou k tobě, (abys je soudil), suď je anebo se odvrať od nich.:
Odvrátíš-li se od nich, nebudou ti moci v ničem uškoditi.
Budeš-li však souditi, suď je spravedlivě, neboť Bůh miluje
spravedlivé.

46. A jak si tě zvolí soudcem, když mají toru“) a
ří

v ni

soud boží? Po tomto se pak odvrátí; a takoví nejsou věřící.C

47. Seslali jsme zajisté toru, v níž jest správné vedení
a světlo. Soudili podle ní proroci, kteří vyznávali islam, židé
a učitelové i učení mužové (soudili) podle toho, co jim bylo
zieveno z knihy boží, a byli svědky toho. Nebojte se lidí,
nýbrž mne se bojte, a neprodávejte mých znamení za ne
patrnou cenu! A kdo nesoudí podle toho, co zjevil Bůh, takoví
jsou nevěrci.

48. A předepsali jsme jim v ní (knize): Duše za duši,
oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, zub za zuba za rány
pomsta. Ale kdo tím almužnu?) udělí, tomu (získá to u Boha)
usmíření. A kdo nebude souditi podle toho, co Bůh zjevil,
takoví isou bezbožní.

49. Z naší vůle kráčel po stopách jejich“) Ježíš, syn Mariin,
aby potvrdil, co bylo z tory před ním (zjeveno), a dali jsmě
mu evangelium, v němžjest správné vedení a světlo, a které
potvrzuje, co bylo z tory před ním (zjeveno) a obsahuje
správné vedení a napomenutí pro bohabojné.

50. Nechť vyznavači evangelia soudí podle toho, co jim
v něm Bůh zjevil. A kdo nebude souditi podle toho, co Bůh

VAwzjevil, takoví isou hříšníci.

51. A zjevili jsme knihu“) s pravdou, aby potvrdila, co
bylo před ní z knihy (zjeveno) a dobře ji střežila. Asuď je
podle toho, co zjevil Bůh, a nenásledui jejich žádostí, (uchyý
luje se) od pravdy, které se ti dostalo. Každému z vás dali
jsme zákon a cestu. A kdyby Bůh byl chtěl, byl by vás jistě
učinil jedním národem; ale (proto vás rozdělil), aby vás
zkoušel v tom, co vám dal. Předstihujte se v dobrém, neboť

1) knihy Mojžíšovy.

2) t. j. kdo odpustí bezpráví.
. 3) proroků.

*) korán, aby potvrdil Písmo.



k Bohu se všichni vrátíte, a vysvětlí vám, v čem jste se ne
shodovali.

52. Suď je tedy dle toho, co Bůh zjevil, nenásleduj jejich
žádostí a střez se jich, aby tě nesvedli od něčeho z toho, co
ti Bůh zjevil. Odvrátí-li se, věz, že Bůh je chce trestati za
některé jejich hříchy; zajisté mnoho lidí jest hříšných.

53. Snad si přejí soud z doby pohanské? Ale kdo lépe než
Bůh soudí lidi pevně věřící?

54. O, vy věřící, neberte si židů a křesťanů za přátele;
dední druhých jsou přátelé. A kdoz vás si je zvolí za přátele,
bude jistě (jako jeden) z nich. Věru, Bůh nevede správně lidí
bezbožných.

55. Uvidíš, jak ti, v jejichž srdcích je nemoc (nevěry),
spěchati budou mezi. nimi (aby si získali jejich přátelství)
říkajíce: »Bojíme se, aby nás nestihl nějaký zlý osud: (proti
tomu, co nám slíbil Mohamed).« A snad dá Bůh vítězství anebo
rozkaz (Mohamedovi, aby tyto bezbožníky potlačil), takže
toho, co skrývali v srdcích, budou litovati.

56. A věřící říkají: »Tohle jsou ti, kteří přísahali při Bohu
slavnou přísahou, že budou s vámi?« Skutky jejich staly se

| bezcennými, a oni propadli záhubě.

* 57. Ó, vy věřící, jestliže někdo z vás odpadne od svého
náboženství, hned přivede Bůh (na místo jeho) lidi, kteřé mi
luje, a kteří jej milují, vlídné k věřícím, tvrdé k nevěrcům;

58. budou bojovati za pravé náboženství, nebudou se báti
pohany nactiutrhače. To jest milost boží, kterou dává, komu
chce. A Bůh objímá (vše) i ví.

59. Vaším ochráncemjest Bůh, jeho posel, a věřící, kteří
vykonávají modlitbu a dávají almužnu a uklánějí se (při mod
litbě).

60. A kdo si zvolí za ochránce Boha, jeho posla a věřící,
Spoience boží, zvítězí.

- 61. Ó, vy věřící, neberte si za přátele těch, kteří si tropí
posměch a žerty z vašeho náboženství, ať jsou to.ti, jimž byla

dána kniha před vámi anebo nevěrci, ale bojte se Boha, jste-li
věřící.

62. A (těch také si neberte za přátele, kteří) když voláte
k modlitbě, tropí si z modlitby posměch ažerty, ato proto,
že isou nerozumní lidé.
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63. Řekni: »Vyznavači písem, zavrhujete nás jen proto, hn

že věříme v Boha a v to, co nám bylo zjevenoi co bylo zje-.
DY »

veno před námi, a že největší Část vás. jsou hříšníci?«

64. Řekni: »Mám vám vypravovati o horší odplatě u Boha
než toto (jest)?« Komu Bůh zlořečil a rozhněval se na něho
a proměnil je v opice“) a vepře, kdo sloužil (božstvu) Táguť),
ti jsou ve špatném postavení a dále zabloudili od pravé cesty.

65. Přijdou-li k vám, říkají: »Uvěřili jsme« — avšak s ne
věrou vešli a s ní odešli (od vás). Ale Bůh nejlépe věděl, co
skrývali.

66. Uvidíš, jak přemnozí z nich běží o závod ve hříchu f
a v nepřátelství a v požívání nedovolených pokrmů; a jistě
špatné jest, co učinili.

67. A židé řekli: »Ruka Boží jest spoutána.« Avšak jejich
ruce jsou spoutány, i prokleti jsou za to, co řekli. Nikoliv,
ruce jeho jsou otevřeny, rozdává, jak chce. A jistě u velké
části jich zvětší jen zatvrzelost a nevěru to, co ti bylo. zjeveno
od tvého pána. Rozseli jsme mezi ně nepřátelství a nenávist
do dne vzkříšení. Kdykoli zapálí oheň války (proti tobě), Bůh
jeji uhasí; a budou se starati na zemi o nepravost. Ale Bůh

2 »
nemiluje hříšníků.

68. Kdyby však vyznavači písem uvěřili a báli se Boha, |
jistě bychom je očistili od jejich špatností a uvedli bychom
je do zahrad rozkoše.

69. A kdyby zachovávali toru i evangelium a co jim bylo
zjeveno od jejich Pána, jistě by jedli, co jest nad nimi a co
pod jejich nohama. Jsou mezi nimi řádní lidé, avšak velká
část jich konášpatné skutky.

70. Posle, oznam, co ti bylo zjeveno od tvého Pána; ne
učiníš-li tak, neoznámíš jeho poselství. A Bůh tě budechrániti
před lidmi, neboť Bůh nevede správně lidí nevěřících.

71. Řekni: »Vyznavači písem, nebudete míti žádného zá
kladu, dokud nebudete zachovávati toru a evangelium a co
vám bylo zjeveno od vašeho Pána.« Ale u velké části jich
zvětší jen zatvrzelost a nevěru to, coti bylo zjeveno od tvého
Pána. Nermuť se však pro lidi nevěřící.

1) Viz poznámku k verši 65., sura IL
2) božstvo mecké.

n
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72. Věru na ty, kteří uvěřili, na židy, Sabejské a křesťany,
kdo uvěří v Boha a v poslední den a bude konati dobré, ne
padne strach ani zármutek. |

73. Přijali isme již úmluvu se syny Israelskými a poslali
jsme k nim posly; kdykoli přišli k nim poslové s tím, čeho
si nepřály jejich duše, zčásti je vinili ze lži zčásti usmrtili.

74. A myslili, že jich nestihne trest; (tak) byli slepí a
hluší. Bůh jim pak odpustil, ale potom zase velká část jich
byla slepá a hluchá. A Bůhdíval se na to, co činili.

75. Nevěrci byli, kteří řekli: »Jistě Mesiáš, syn Mariin,
jest Bůh.« A přece řekl Mesiáš: »Synové Israelští, ctěte Boha,
mého a svého Pána'« Neboť tomu, kdo kromě Boha bude
uznávati boha jiného, zakázal Bůh ráj, a obydlím jeho bude
oheň pekelný, i nebudou míti nespravedliví pomocníka.

76. Nevěrci byli, kteří řekli: »Bůh jest jeden ze tří.«')
Avšak není boha kromě Boha jednoho; a jestliže nepřestanou
to říkati, jistě ty z nich, kteří nevěří, zastihne trest plný bolesti.

77. Neobrátí se tedy k Bohu a nebudou ho prositi za od
puštění? Bůh odpouští a je milosrdný.

78. Mesiáš, syn Mariin, byl jenom posel, a před ním již
byli poslové; a matka jeho velice milovala pravdu; oba jedli
pokrmy. A pohleď, jak ukazujeme jim znamení, potom se po
dívej, jak se odvracejí!

79. Řekni: »Chcete uctívati kromě Boha něco, co vám
nemůže uškoditi ani prospěti?« Bůh slyší (vše) a Ví.

80. Řekni: »Vyznavači písem, nepřestupujte práva vc svém
náboženství na úkor pravdy a nenásledujte žádostí lidí, kteří
dříve již zbloudili a přemnohé do bludu uvedli a zabloudili se
správné cesty!«

81. Kteří neuvěřili ze synů Israelských, byli prokleti jazy
kem Davida a Ježíše, syna Mariina, protože nechtěli uposlech
nouti a přestupovali právo.

82. Nebránili si vzájemně ve zlém, jež Činili, a špatné za

jisté byly jejich skutky.
83. Uvidíš, jak veliká část jich bere si za přátele nevěrce.

A jistě zlé jest, co jim připravily jejich duše, protože roz
hněval se na ně Bůh; a budou zakoušeti věčný trest.a

1) Viz suru IV., verš 169.
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84. Ale kdyby, věřili v Boha i v proroka a v to, co mu
bylo zjeveno, nevolili by si jich za přátele, avšak veliká Část
jich jsou hříšníci. |

85. Shledáš, že lidé, kteří největší nepřátelství chovají
proti věřícím, jsou židé a pohané; a shledáš také jistě, že
věřícím nejblíže v lásce stojí ti, kteří říkají: »Jsme křesťané«
— a to proto, že mezi nimi jsou kněží a mniši a že se necho
vají pyšně.

86. A když uslyší, co bylo zjeveno poslovi, uvidíš, jak
slzy budou kanouti z jejich očí nad tím, co poznali z pravdy
a budou říkati: »Pane náš, uvěřili jsme, zapiš nás k těm, kteří
svědectví vydávají.

87. A co nám může zabrániti, abychom neuvěřili v Boha
a v pravdu, které se dostalo lidem, a nepřáli si, aby nás pán
náš uvedl (do ráje) s řádnými lidmi?«

88. I odměnil je Bůh za to, co řekli, zahradami, jimiž
protékají řeky a zůstanou v nich věčně. To. jest odplata těch,
kteří činí dobré.

89. Kteří však neuvěří a naše znamení budou prohlašovati
za lež, budou bydleti v pekle.

90. Ó, vy věřící, nezabraňujte (jísti pokrmů) dobrých a
tolio, co vám dovolil Bůh a nepřestupujte(ustanovení Božích),
neboť Bůh nemiluje těch, kteří (je) přestupují.

91. A jezte, co vám dal Bůh k výživě dovoleného a dobrého
a bojte se Boha, v něhož věříte. Nebude vás Bůh trestati za
nerozvážené slovo ve vašich přísahách, avšak bude vás trestati,
že jste potvrdili přísahy (dobře vědouce, žejsou křivé). K očiš
tění za to (předepsáno jest) dáti pokrm desíti chudým, jaký
dáváte obyčejně svým rodinám, aneboje ošatitt anebo osvo
boditi otroka. A kdo nebude míti k tomu prostředků, ať

-se postí tři dny. To bude očištění vašich přísah, když bu
dete přísahati (křivě). Dávejte však pozor na své přísahy!
Tak vám Bůh oznamuje svá znamení, abyste byli vděčni.
Ó, vy věřící, hle, víno, tahání losů, sochy. bohů a šípy k lo
sování jsou ohavné dílo ďáblovo. Proto se jich zdržujte, aby
se vámdobře vedlo!.

92. Neboť ďábel chce položiti mezi vás nepřátelství a ne
návist vínem i taháním losů a odvrátiti vás od vzpomínky na
Boha a modlitbu. Zdržíte se tedy (jich)?
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-98 Poslouchejte Boha a poslouchejte posla i střezte se
(neposlušnosti)! Odvádíte-li se, vězte, že povinností našeho
posla jest (jen) zřetelně varovati.

94, Není to hřích pro ty“), kteří uvěřili a konali dobré
skutky, jestliže užívali (oněch zapovězených věcí), když po
tom se budou báti Boha, věřiti a konati dobré skutky, když
budou se báti Boha a věřiti a opět se budou báti Boha a dobré
skutky konati. Bůh miluje ty, kteří dobré činí.

95. Ó, vy věřící, jistě vás bude zkoušeti“) Bůh v něčem,
co se týká ulovené kořisti, kterou vám podávají vaše ruce
a vaše oštěpy, aby poznal, kdo se ho bojí, když není od ni
koho pozorován. A kdo po tomto bude přestupovati (ustano
vení Boží), toho stihne trest plný bolesti.

96. Ó, vy věřící, nezabíjejte kořisti, když konáte pouť.
A kdo ji úmyslně zabije, pokutou jeho bude, jakoby zabil kus
dobytka. Dva spravedliví rozhodnou o tom; (za trest) pošle
do Káby obětní zvíře anebo k očištění (svému) dá pokrm
chudým nebo místo toho bude se postiti, aby okusil trest za
svůi čin. Odpouští Bůh, co pominulo. Kdo však se opět do
pustí (takového skutku), pomstí se Bůh na něm; a Bůh se
mstí přísně.

97. Dovolen jest Vám lov na moři a pokrm jeho k poží
vání vám i těm, kteří jsou na cestě. Ale zakázán jest vám lov
na zemi, dokud jste na pouti. A bojte se Boha, u něhož se
shromáždíte (v den soudu).

08. Ustanovil Bůh Kábu“) svatým domem a stanovištěm
pro lidi a svatý měsíc“) a obětní zvíře i to, co na ně se zavěšuje,
a to proto, abyste poznali, že Bůh ví, co je na nebi i na zemi
a že ví o každé věci. |

09, Vězte, že Bůh jest mocný v trestání a že Bůh odpouští
a je milosrdný.a.

1) Vyznavači Mohamedoví nedopustili se pitím vína, taháním
losů a šípů žádného hříchu, dokud toho Bůh nezakázal.

2) Jedenkráte, když konali mohamedáni pouť, tolik zvěře a
ptáků jim přišlo do cesty, že nemohli skoro dále jeti. Někteří myslili,
že snad Bůh dovolil touto neobyčejnou příhodou lov na pouti, avšak
Bůh je jenom zkoušel, budou-li poslušni a zdrží-li se lovu.

3) Svatyně mecká.
*) Svaté měsíce (harám) jsou čtyři: Dzulka'da, Dzulhidže, Mu

harram a Radžab; v nich zapovězeno jest válčiti a loviti.
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100. Nenáleží poslu, leč aby kázal; a Bůh ví, co Činíte
zjevněi skrytě.

101. Řekni: »Nebude se pokládati za stejné dobré a zlé,
byť se ti líbilo mnoho zlého. Bojte se proto Boha, rozumní
lidé, abyste byli Šťastni.«

102. Ó, vy věřící, netažte se na věci, (které) kdyby vám
byly zjeveny, byly by pro vás zlé. Budete-li se na ně tázati
v čase, kdy jest zjevován korán, oznámí se vám. Promine
Bůh (vám, že se tážete) na ně. A Bůh odpouští a je milosrdný.

103. Již před vámi tázali se na ně lidé, ale potom v ně
nevěřili.

104. Neustanovil Bůh ničeho o Bahíře'), ani o Sáibě, am
o Vasíle, ani o Hámovi. Ale nevěrci vymyslili si o Bohu lež

„a velká Část jich nemá rozumu.
105. A když se jim říkalo: »Přistupte k tomu, co zjevil

Bůh a k poslovi!« odpovídali: »Postačí nám to, při Čem jsme
nalezli své otce.« A což kdyby jejich otcové ničeho nevěděli
a nebyli na správné cestě?

106. Ó, vy věřící, dávejte sami na sebe pozor! Neuškodí
vám však, kdo bloudí, dáváte-li se správně vésti. K Bohu se
všichni vrátíte; a oznámí vám, co jste činili.

107. O, vy věřící, používejte svědectví mezi sebou, když
k někomu z vás se přiblíží smrt, v čase, kdy se máučiniti
poslední vůle. Ať jsou (svědky) dva spravedliví z vašeho
středu anebo jiní dva ne z vašeho středu, když budete konati
cestu po zemi a přepadne vás smrt. Zadržíte je po modlitbě,
a jestliže pochybujete (o nich), oba budou přísahati při Bohu:
»Nedáme se ničím podplatiti, (abychom porušili pravdivost
svědectví), byť i (osoba, jíž se poslední vůle týká) byl náš
příbuzný, a neskryjeme svědectví Božího, neboť pak bychom
náleželi ke hříšníkům.«

108. Ale když o nich vyide najevo, že oba se dopustili
nepravosti, nastoupí na místo obou jiní dva z těch, proti nimž
byla spáchána (nepravost), bližší (umírajícímu) a přísahati
budou při Bohu: »Svědectví naše jistě jest pravdivější než
svědectví oněch dvou a nedopustili jsme se (při tom) hříchu,
neboť pak bychom náleželi k bezbožným.«

t) Bahíra, Sáiba a Vasíla byly velbloudice pověrčivých Arabů,
kteří mléko jejich obětovali bohům a nenakládali na ně žádných
břemen, Hám byl velbloud, jehož se užívalo jen k oplozování.
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109.Tím se snáze stane, že vydají (pravé) svědectví o věci
samé a že se budou báti, aby nebyla složena opět po jejich
přísaze přísaha (jiná, která by, ukázala, že křivě přísahali).
Bojte se tedy Boha a poslouchejte! Bůh nevede správně lidí,

| kteří se dopouštějí nepravostí.

110. V den, kdy shromáždí Bůh posly, řekne: »Jakou jste
dostali odpověď, (kdyžjste kázali)?« A oni odvětí: »Toho my
nevíme, ty však zajisté jsi znatel tajemství.«

111. Až řekne Bůh: »Ježíši, synu Mariin, Vzpomeň si na
mou dobrotivost vůči tobě a tvé matce, když jsem tě posílil
Duchem svatým, takže jsi mluvil k lidem jsa ještě v kolébce

-a potom jako dospělý muž, když jsem tě vyučil Písmu, moud
rosti, toře a evangeliu, a kdyžjsi utvořil z hlíny podobu ptáka
S mým dovolením a dechl jsi na ni, a stal se z ní pták s mým

$ dovolením, a uzdravil jsi slepého od narození a malomocného
S mým dovolením a když jsi vzkřísil mrtvé s mým dovolením

(ikdyž jsem zadržel před tebou syny Israelské, když jsi přišel
k nim s jasnými důkazy (zázraků) a řekli nevěrci mezi nimi:
„Tohle jest jen zjevné kouzelnictví.

112. A když jsem vnukl apoštolům: „Věřte ve mně a mého
posla', odpověděli: „Uvěřili jsme, dosvědě o nás, že jsme
moslimové"

113. A když řekli apoštolové: „Ježíši, synu Mariin, zda
jest tvůj Pán s to, aby seslal nám s nebe stůl?'“) Pravil: „Bojte

vwvwa 2)se Boha, jste-li věřící.

114. Načež odvětili: „Chceme s něho jísti, aby se uklidnila
naše srdce, i abychom poznali, že's nám již pravdu mluvil,
a abychom mohli vydati o něm svědectví.

115. Tu řekl Ježíš, syn Mariin: »Bože, Pane náš, sešli
nám stůl s nebe, to bude svátek pro nás, pro prvního i po

| sledního z nás a znamení od tebe a Živ nás, neboť ty nejlépe
+ umíš Živiti.

116. Odvětil Bůh: „Sešlu vám jeji, ale kdo potom z vás ne
bude věřiti, toho potrestám tak, jako žádnéhoze všechtvorů.«

117. A když řekl Bůh: „Ježíši, synu Mariin, řekl's lidem:
— Pokládejte mě a mou matku za dva bohy vedle Boha? —
odpověděl: »Chvála tobě! Nesluší se mi abych říkal (něco),

1) Dle tohoto místa má sura V. název »Stůl«.
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v čem nemám pravdu. Kdybych to byl řekl, věděl bys to již,
neboť víš, co jest v mé duši, ale já nevím, co jest ve tvé duši,
ty zajisté jsi znatel tajemství.

118. Neřekl jsem jim, leč cos mi poručil: „Ctěte Bola,
mého a svého Pána. A byl jsem svědkem jeiich (jednání),
pokud jsem byl mezi nimi, ale jakmile jsi mě k sobě povolal, :
ty jsi strážcem jejich i svědkem každé věci.

119. Potrestáš-li je, jsou zajisté služebníci tvoji, odpustíš-li
jim, jsi zajisté silný a moudrý.«

120. Řekne Bůh: »V tento den prospěje pravdomluvným
jejich pravdomluvnost; (odměnoujejich budou) zahrady, v nichž
řeky protékají, v nich zůstanou na věčné věky, Bůh nalezl
zalíbení v nich, a oni nalezli zalíbení v něm; to bude veliká
blaženost. Bohu náleží panství nad nebem i zemí a nad tím,
co je na nich, i má moc nad každou věcí.«



DOBYTEK).
Mecká, o 165 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!

1. Chvála Bohu, jenž stvořil nebe i zemi a ustanovil tmu
a světlo; a přece ti, kteří nevěří ve svého Pána, kladou na
roveň (mu jiné bohy).

2. Onto jest, jenž vás stvořil z hlíny; a potom ustanovil
vám lhůtu“), a lhůta určená jest u něho; přece však pochybu
jete (o tom).

3. A on jest Bohem na nebi i na zemi, ví, co konáte taině
a zjevně, i ví, co si zasloužíte.

4, A nepřišlo k nim ani jedno znamení ze (všech) zna
mení jejich Pána, aby se od něho neodvrátili.

5. Popírali pravdu, když přišla k nim, ale jistě dostane se
k nim zpráva o tom, čemu se vysmívali“).
——

t) Nazvána tak sura proto, že jest v ní zmínka o některých po
věrčivých zvycích meckých, týkajících se určitých zvířat.

) mezi stvořením a smrtí, druhá lhůta jest pak čas mezi úmrtím
a vzkříšením.

S) AŽ je Bůh potrestá nebo až uvidí rozkvět islamu, poznají,
že se vysmívali pravdě (Sale).



6. Neuvažují, jak mnoho pokolení před nimi jsme zahubili?
Usadili jsme je na zemi tak pevně, jako jsme neusadili vás,
posílali jsme jim s nebe hojný déšť a dali isme (jim) řeky,
které tekly pod nimi; ale přece jsme je zahubili pro jejich
hříchy a stvořili jsme po nich jiné pokolení.

7. I kdybychom ti seslali knihu (napsanou) na papíře, a
kdyby se jí dotkli svýma rukama, nevěrci byjistě řekli: »Toto
jest jen zjevné kouzelnictví.«

vw
8. Řekli: »Nebude-li k němu seslán anděl (neuvěříme).«

Ale kdybychom byli seslali anděla, byla by věc bývala roz
hodnuta a nebyli bychom měli trpělivosti (s nimi, aby toho
litovali“).

9, A kdybychom povolali (k tomu) nějakého anděla, po
slali bychom ho (v podobě) muže?) a oblékli bychom ho před
nimi, jako oni se oblékají.

10. Již před tebou poslům se dostalo posměchu, ale ty,
kteří se vysmívali, stihlo to, z čeho si činili posměch.

11. Řekni: »Procházejte zemí a dívejte se, jaký byl konec
těch, kteří ze lži vinili (naše posly).«

12. Řekli: »Komu náleží, co je na nebi a na zemi?« Od
pověz: »Bohu.« Předepsal sám sobě milosrdenství*). Jistě shro
máždí vás v den vzkříšení, o němž není pochybnosti. Ti, kteří
uvádějí své duše do záhuby, nevěří.

1) Smysl jest: Kdyby byl Bůh splnil jejich přání a seslal anděla,
byla by již věc rozhodnuta, t. j. byli by již odsouzeni a neměli by
času, aby toho litovali. |

2) Tak také zjevoval se anděl Gabriel Moharmedovi.

S) O této vlastnosti Boží jest řeč skoro v každé suře a také
prý byla rozhodující při stvoření světa, jak patrno z výroku Moha
medova, jejž zaznamenal Buchari: »Když se rozhodl Bůh stvořiti
svět, napsal do knihy, která byla u něho na trůně: „Mojemilosrdenství
zvítězilo nad mým hněvem'.« Smysl těchto slov jest: Bůh ve své
vševědoucnosti věděl, že lidé budou hřešiti a popudí jej ke hněvu
a následek toho bude, že podle své spravedlnosti je bude museti
trestati, což mu působí žalost. Tak zápasily v něm mezi sebou spra
vedlnost (hněv) Boží a milosrdenství, ale Bůh rozhodl se jednati
s lidmi milosrdně a ne ve hněvu. Dle jiného výroku Božího, jenž
byl uchován v tradici, hlavní důvod stvoření světa byl prý, aby Bůh
byl poznán; řekl prý: »Skrytý poklad jsem byl a chtěl jsem býti
poznán; proto jsem stvořil svět, abych byl poznán.« (Krehl: Bei
tráge zur Mohammedanischen Dogmatik, str. 225, 226.)
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13. A jemu náleží, cokoli se děje v noci i ve dne, a on
slyší (vše) a ví.

14. Řekni: »Mám si zvoliti jiného ochránce než Boha,
stvořitele nebe a země, jenž živí (všechny) a sám není živen
(od nikoho)?« Řekni: »Bylo mi poručeno, abych byl prvním,
jenž vyznává islam, (a bylo mi dále poručeno): »Nebudiž
modlářem'«

15. Řekni: »Obávám se, budu-li neposlušný svého Pána,
trestu velikého dne.

16. Od koho bude (trest) tenkráte odvrácen, tomu bude
Bůh milosrdný; a to (bude) zievná blaženost.

17. Dopustí-li Bůh na tebe nějaké soužení, nikdo tě jej
nezbaví, leč on sám, a dopřeje-li ti Štěstí, má moc nad každou
věcí;

18. a on jest nejvyšším pánem nad svými služebníky a
jest moudrý a (vše) zná.«

19. Řekni: »Co může podati nejlepší svědectví“)?« Od
pověz: »Bůh; (on) jest svědkem mezi mnou a vámi. A tento
Korán mi byl zjeven, abych jím napomínal vás a toho, ke:
komu se dostane. Jste skutečně svědky, že jsou (jiní) bohové
zároveň s Bohem?« Řekni: »Já nejsem svědkem (toho).«
Řekni: »Jeden zajisté jest Bůh, a já nemám ničeho společného
s tím, co (mu) na roveň kladete.«

20. Ti, kterým jsme dali knihu, znají ho (našeho posla),
jako znají své děti; avšak ti, kteří uvádějí své duše do záhuby,
neuvěří.

21. A kdo jest větší hříšník, než ten, kdo vymýšlí o Bohu
lež nebo prohlašuje za lež jeho znamení? Věru, nepovede se
dobře bezbožným.

22. V den, kdy je všechny shromáždíme, řeknemepak těm,
kteří kladli Bohu na roveň (jiné bohy): »Kde jsou vaši sou
druzi?), jež jste pokládali (za bohy) ?« Nebudou však míti žádné
omluvy, leč že budou říkati: »Při Bohu, Pánu našem, nebyli
jsme modláři!«

1) Tato slova byla zievena, když mečtí řekli Mohamedovi,
že židé a křesťané žádného svědectví o něm v Písmě nalézti ne
mohou a ptali se ho, kdo dosvědčuje o něm, že je prorokem Božím.
Načež odpověděl Mohamed: »Bůh.«

2) vaši bohové.
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23. Pohleď, jak lhou proti svým duším; a utíká od nich,
co si vymyslili. |

24. Někteří) z nich tě poslouchají (při čtení koránu), ale
položili jsme pokrývku na jejich srdce, takže tomu nerozumějí,
a do uší jejich hluchotu. Byť i všechna znamení spatřili, přece
v ně neuvěří; jejich nevěra dosáhne takového stupně, že)
přiidou k tobě, aby se s tebou hádali. Nevěrci budou říkati:
»Tohle jsou jen báchorky starých.«

25. A budou brániti (jiným, aby v to neuvěřili) a sami
se od toho odvrátí. Avšak připraví záhubu jen sobě samým
a nepozorují toho.

26. Kdybys viděl, až budou položeni na oheň a říkati bu
dou: »Kéž bychom se mohli vrátiti (na svět)! Neprohlašovali
bychom už za lež znamení svého Pána a věřili bychom.«

27. Nikoliv (tak se nestane); avšak objeví se jim, co dříve
skrývali. A kdyby se mohli vrátiti (na svět), činili by opět to,
co se jim zakazovalo, a jsou to jistě lháři.

28. A říkali: »Není (jiný život), než život pozemský. a
vzkříšeni nebudeme.«

29. Ale kdybys je mohl vidět, až budou postaveni před|
svého Pána, (který) řekne: »Není tohle v pravdě (vzkříšení)?«
Odpovědí: »Ano, při našem Pánu.« Řekne (Bůh dále): »Okou
šejte tedy trest za to, že jste nevěřili.«

30. i jsou již ztraceni, kteří za lež prohlašují setkání
se s Bohem, dokud nepřijde na ně náhle (poslední) hodina.
(Pak) řeknou: »Běda nám pro to, co jsme zanedbali v něm
(ve svém životě) !« A ponesou na zádech svá břemena. Nebude
hrozné, co ponesou?

31. Život pozemský jest jen hra a zábava, ale jistě pří
bytek na onom světějest lepší pro ty, kteří se bojí Boha. A vy
toho nenahlížíte?

32. Víme už, že tě zarmucuje, co říkají; neprohlašují") tě
však za lháře, nýbrž bezbožní popírají znamení Boží.

1) Byli to Abu Sofian, al Walid, al Nodar, Otba, Abu Jahl a
jejich soudruzi, kteří poslouchali Mohameda při recitování koránu.
Nodar otázán, co řekl Mohamed, odpověděl, že slyšel jen, jak pohy
boval jazykem a vypravoval nesmyslné věci (Sale).

>) Abu Jah! řekl kdysi Moharnedovi, že ho za lháře nepovažují,
poněvadž je znám jako pravdomluvný muž, že však nevěří jeho zje
vením (Sale).
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33. Již před tebou byli poslové prohlašování za lháře,
| avšak trpělivě snášeli, že byli prohlašováni za lháře a Že se
| jim dělo příkoří, dokud se jim nedostalo naší pomoci. Neboť

nikdo nemůže změniti slov Božích, a tobě se dostalo: již zprávy
$ o těch, kteří byli posláni (před tebou).

34. Tíží-li tě, že se odvracejí (od tvého napomínání), a
můžeš-li si nalézti nějakou jeskyni v zemi nebo žebřík do nebe,
abys jim přinesl nějaké znamení, (učiň tak!) A kdyby Bůh
chtěl, shromáždil by všecky na správnou cestu; nebuď proto

1 nevědomý!

35. Dostane se zajisté odpovědi (jen) těm, kteří (pozorně)
naslouchají. Bůh vzkřísí mrtvé, a potom se k němu vrátí.

36. A (nevěrci) říkají: »Nebude-li mu sesláno nějaké zna
mení od jeho Pána, (neuvěříme).« Řekni: »Bůh jistě má moc,
aby seslal nějaké znamení, avšak velká část jich toho neví.

37. Není žádné zvíře ani pták, jenž poletuje svými křídly,
aby to nebyly druhy vám podobné“). Ničeho jsme nevynechali
v knize (našich rozhodnutí); potom se vrátí (všichni) k svému
pánu.

38. Kteří prohlašují za lež naše znamení, jsou hluší a němí,
(kráčejíce) v temnotách. Bůh uvede do bludu, koho chce, a
postaví na správnou cestu, koho chce.«

39. Řekni: »Co myslíte? Přijde-li na vás trest Boží anebo
přiide-li na vás (poslední) hodina, koho jiného budete vzývati
než Boha, mluvíte-li pravdu?

40. Ano, jej budete vzývati a osvobodí vás od toho, k vůli
čemu ho budete vzývati, bude-li chtíti. A zapomenete*), co
jste (mu) kladli na roveň.« |

| 41. Již před tebou jsme poslali k národům a dopustili jsme
na ně soužení a utrpení, aby se pokořili.

42. A pokořili se, když přišlo na ně soužení? (Nikoliv,)
nýbrž zatvrdila se jejich srdce a ďábel vykrášlil jim to, co
činili.

í 43. A když zapomněli na to, k čemu byli napomínáni,
otevřeli jsme nad nimi brány všech věcí“), až uchopili jsme
———

1) Jako je tak i vás stvořil a zachovává všemohoucí Bůh.
2) t.j. zapomenete v hrůze posledního soudu na své bohy.
3) Dopřáli jsme jim všeho.
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je náhle, zatím co těšili se z toho, co jsme jim dali, a octli se
V zoufalství.

44. A až do posledního byli zahubeni lidé, kteří bezbožně
si počínali; chvála budiž Bohu, Pánu celého světa!

45. Řekni: »Co myslíte, kdyby vám Bůh vzal sluch a zrak
váš a zapečetil vaše srdce, který bůh kromě Boha by je vám
mohl opět dáti? Pohleď, jak rozdílná ukazujeme znamení; oni
však přece se odvracejí (od nich).«

46. Řekni: »Comyslíte, přijde-li na vás trest Boží náhle
nebo zjevně“), zahyne (jiný) kromě bezbožných?«

47. A neposíláme za jiným účelem (poslů), než aby při
nášeli radostnou zvěst a napomínali. A kdo uvěří a bude Činiti
dobře,na ty nepřijde strach ani zármutek.

48. Avšak těch, kteří za lež prohlašovati budou naše zna
mení, dotkne se trest za to, že si počínali bezbožně.

49. Řekni: »Nepravím vám: — V mé moci jsou poklady
Boží, ani (neříkám:) Znám tajemství, ani vám netvrdím:
Opravdu jsem anděl —; následuji jen, co mi bylo zjeveno.«
Řekni: »Budou na stejném stupni slepý a vidomý? Neuvažu
jete o tom?«

50. Napomínej jím (koránem) ty, kteří se bojí, že budou
shromážděni u svého Pána; kromě něho nebudou míti ani
ochránce ani přímluvce; snad dají na sebe pozor.

51. A neodháněj?) od sebe těch, kteří ráno i večer vzý
vají svého pána a chtějí (spatřiti) jeho tvář. Nenáleží tobě
pronášeti soud o nich v ničem, aniž jim náleží, aby pronášeli
v něčem soud o tobě. A budeš-li je odháněti, budeš jednati
nesprávně.

1) t. j. po předcházejícím varování a napomínání.
> v 22) Někteří vznešení Korejšité žádali Mohameda, aby chudých a

nízkých lidí nepřijímal do svého náboženství; toho Mohamed ne
učinil, ale když na něho naléhali, aby aspoň rozkázal chudým a
nízkým vstáti a odejíti, když oni přicházejí, k tomu svolil. Někteří
myslí, že dostává zde napomenutí Mohamed proto, že těch chudých,
které mečtí vyhnali a k němu poslali, nechtěl přijmouti jako vyzna
vače islamu, domnívaje se, že přicházejí k němu z bídy a ne z pevného
přesvědčení (Sale, Marracci).
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o2. A tak jsme zkoušeli“) jedny druhými, takže říkali:
»Jsou tito (lidé), jimž prokázal Bůh milost, z našeho středu?
Nezná Bůh nejlépe těch, kteří jsou vděční?«

53. A když přijdou k tobě ti, kteří věří v naše znamení,
řekni: »Pokoj vám! Váš Pán sám sobě předepsal milosrden
ství.« Kdo z vás učiní něco zlého v nevědomosti a potom toho
bude litovati a polepší se, věru, odpouští a je milosrdný.«

54. A tak jasně předkládáme znamení, aby se stala zjevnou
cesta hříšníků.

55. Řekni: »Bylo mi zakázáno, abych uctíval ty (bohy),
které vzýváte kromě Boha.« Řekni: »Nechci následovati va
šich žádostí, neboť pak bych bloudil a nebyl bych na správné
CEStĚ.«

56. Řekni: »Počínám si dle jasného důkazu (jehož se mi
dostalo) od mého Pána, o němžjste si vymyslili lež. Není
v mé moci, čeho urychlení si přejete*). Soud (náleží) jen Bohu,
on rozhodne pravdu a nejlépe rozsuzuje.«

57. Řekni: »Kdyby bylo v mé moci, čeho urychlení si
přejete, byla by již věc mezi mnou a vámi rozhodnuta. Ale
Bůh nejlépe zná bezbožné.«

58. U něho jsou klíče ke skrytým věcem, nikdo jich neziá,
leč on; ví, co je na zemi i v moři, ani jediný list nespadne,
aby o tom nevěděl, ani jediného zrnka v tmavých místech
země, ani nic čerstvého nebo suchého, aby to nebylo (zazna
menáno) v jasné knize.

59, On to jest, který v noci vám Život odnímá a VÍ, co
děláte ve dne; potom vás v něm vzbudí, až se ustanovená lhůta
naplní. K němu se pak navrátíte a oznámí vám, cojste Činili.

60. On jest nejvyšším Pánem nad svými služebníky a
posílá strážce nad vámi, až konečně, když na někoho přijde

1) Povolali jsme někdy k pravé víře dříve chudého a nízkého
než bohatého a vznešeného, takže se tito divili řkouce: »Jsou tito
chudí lidé, kterým Bůh tak velikou milost prokázal dříve než nám,
z našeho středu?«

2) Někteří nevěrci vybízeli Mohameda, aby, je-li pravým pro
rokem, povolal na ně s nebe nějaký náhlý, zázračný trest, který by
je hned zahubil.



smrt, naši poslové zbaví ho života a ničeho(z našich rozkazů)
nezanedbají.

61. Potom bude návrat jejich k Bohu, jejich pravému Pánu.
Zda jemu nenáleží soud? A on nejrychleji účtuje.

62. Řekni: »Kdo vás vysvobodí z temnot země a moře,
(když) ho budete vzývati pokorně (veřejně) i tajně, říkajíce:
„Vysvobodíš-li nás z tohoto, budeme jistě vděčni'?«

63. Řekni: »Bůh vás z nich vysvobozuje a ze všelikého
trápení; přece však potom mu kladete na roveň (jiné bohy).«

64. Řekni: »On jest s to, aby na vás seslal trest shora
i zdola anebo aby vás uvedl do nesvornosti a dal okoušeti
jedněm z vás zlého od druhých.« Pohleď, jak rozdílná dáváme
znamení; snad tomu porozumějí.

65. Avšak tvůj lid prohlásil za lež (zievení, jehož se
ti dostalo), ač jest pravdivé. Řekni: »Nejsem strážcem nad
vámi.

66. Každé proroctví má pevně ustanovený čas (v němž se
vyplní), a jistě to poznáte.«

67. A když uvidíš, že pošetile mluví o našich znameních,
odvrať se od nich, dokud nezačnou nějakou jinou řeč. A jestliže
ďábel ti dá zapomenouti (na tento příkaz), neusedej potom,
když se rozpomeneš, s bezbožnými!

68. A bohabojní nebudou za ně z ničeho odpovídati, avšak
mají býti pamětlivi, aby na sebe dávali pozor“).

69. A nech ty, kteří pokládají své náboženství za hru a
žert, jež oklamal Život pozemský! A připomínej jim v něm
(koránu), že duše, která. uvrhla se do záhuby tím, čeho se
dopustila, nebude kromě Boha míti ochránce ani přímluvce.

70. A kdyby nabízela celé jmění za výkupné, nebude od
ní přijato. Ti, kteří se uvrhli do záhuby tím, čeho se dopustili,
budou píti vařící vodu a zakoušeti trest plný bolesti za to,
že nevěřili.

:) Když byl zjeven předešlý verš, jímž jsou věřící napomínáni,
aby se odvrátili a odešli od těch, kteří mluví o náboženství neuctivě,
byli tím věřící znepokojeni a řekli Mohamedovi, že kdyby měli
vždycky vstávati a odcházeti, kdykoli slyší bezbožné řeči nevěrců,
nemonli by se klidně modliti. Proto je Mohamed napomíná, aby si jich
nevšímali, protože za ně odpovídati nebudou, jen aby sami se měli
na pozoru, aby se od nevěrců nepokazili (Sale).
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71. Řekni: »Máme vzývati kromě Boha nějakou bytost,
jež nám nemůže prospěti ani uškoditi a máme se obrátiti zpět
na svých patách potom, když nás Bůh uvedl na správnou
cestu jako ten, jejiž svedli ďáblové a jenž těkavě po zemi
(bloudí)? A má přece druhy, kteří jej vybízejí na správnou
cestu (řkouce): »Pojď k nám!'« Řekni: »Jestliže Bůh vede,

| (správně) vede.« A poručilo se nám, abychom se odevzdali
Pánu celého světa.

72. A (poručilo se nám): »Konejte modlitbu a bojte se ho;
neboť u něho se shromáždíte.

73. On to jest, který stvořil nebe a zemi v pravdě; a
kdykoli řekne (nějaké věci): »Staň se!« stane se.

74. Slovo jeho jest pravda, jemu (také bude náležeti)
vláda v den, kdy zazní hlas trouby, zná tajemství a svědectví,
jest moudrý a zná (vše).

75. A (vzpomeň si), když řekl Abraham svému otci Aza
rovi: »Pokládáš sochy bůžků za bohý? Věru, vidím, (že) ty
a tvůj lid jste v patrném bludu.«

16. A tak ukázali jsme Abrahamovi království nebes a
země, aby náležel mezi ty, kteří věří pevně.

77. A když ho zakryla noc, uviděl hvězdu. Rekl“): »Tohle
jest můj Pán.« Ale když zašla, pravil: »Nemiluji těch (pánů),
kteří zacházejí.«

78. A když uviděl vycházeti měsíc, řekl: »Tohle jest můj
Pán.« Ale když zašel, řekl: »Věru, nebude-li mne můj Pán
správně vésti, budu jedním z lidí, kteří bloudí.«

19. A když uviděl vycházeti slunce, pravil: »[ohle jest
můi Pán, tenhle jest větší (než hvězdy a měsíc).« Ale když
zapadlo, pravil: »Lide můi, nemám žádného vztahu k tomu, co
kladete na roveň (Bohu).

80. Já obracím svoji tvář k tomu, jenž stvořil nebe i zemi,
jsem pravověrný a ne inodlář.«

S1. A když se s ním jeho lid přel, řekl: »Chcete se příti
se mnou o Bola, jenž mě uvedl na správnou cestu? Nebojím
-—— —————————

1) Ve verši 77—580vypravuje se, kterak Abralam pozorováním
změn na tělesech nebeských dospěl k poznání jediného Boha; někteří
vykladači se však domnívají, že takové úvahy nebyly první pří
činou obrácení Abrahamova z modlářství k víře v jednoho Boha;
užíval jich jen jako důkazů, aby jimi přesvědčil modláře, mezi nimiž
tenkráte žil (Sale).
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se toho, co mu kladete na roveň, leda bude-li chtíti můj Pán;
(neboť) můj Pán objímá svojí znalostí každou věc; nebudete
o tom přemýšleti?

82. A jak bych se měl báti toho, co mu kladete na roveň,
když ve se nebojíte, že jste postavili Bohu na roveň (jiné
bohy), ač se vám k tomu nedostalo žádné moci? Která tedy
z obou stran má správnější a bezpečnější důvody (pro svoji
víru), dovedete-li (to posouditi)?«

83. Ti, kteří věří a nezakrývají své víry nepravostmi, jsou
v bezpečnosti a na správné cestě.

84. To jest náš důkaz, jejž jsme dali Abrahamovi proti
jeho lidu: pozdvihujeme na (vysoké) stupně (moudrosti), koho
chceme. Věru, tvůj Pán je moudrý a (vše) ví.

85. A dali jsme mu Isáka a Jakuba: oba jsme vedli správně
— a Noema před tím jsme správně vedli a z jeho potomstva
Davida a Šalamouna, Joba a Josefa, Mojžíše a Arona: tak
odměňujeme spravedlivé.

86. A Zachariáše, Jana, Ježíše a Eliáše: všichni (tito) byli
řádní (mužové).

87. A Ismaele, Elisea, Jonáše a Lota: ty všechny jsme
vyznamenali před (ostatním) světem.

88. A také z jejich otců, potomků a bratří (některé) a
vyvolili jsme je a uvedli na správnou stezku.

89. To jest vedení Boží, jímž vede, koho chce ze svých
služebníků; avšak kdyby bývali modláři, jistě by byly pro ně
jejich skutky bezcennými.

09. Tito (byli lidé), jimž isme dali knihu, moudrost A
proroctví; jestliže však tito“) tomu neuvěří, svěříme to iiným
lidem, kteří toho nebudou zavrhovati.

91. To byli (lidé), jež Bůh vedl správně; proto následuj
jejich vedení! Řekni (obyvatelům Mekky): »Nežádámod vás
žádné odměny za to (hlásání koránu), neboť jest to jen napo
menutí pro (všechny) lidi.«

02. Nedovedou správně oceniti“) Boha ti, kteří říkají: »bBůh
lidem neseslal ničeho.« Řekni: »Kdo seslal knihu, kterou při
nesl Mojžíš jako světlo a správné vodítko pro lidi, kterou
přepisují na listy, uvádějíce ji ve známost, ale z velké části

1) Mečtí.
2) Nemají správného pojmu o jeho milosrdenství a lásce, s-ja

kou seslal lidem knihy Písma a korán.
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ji zatajujíce“)? A byli jste poučení (od Mohameda) o tom,
čeho jste nevěděli vy ani otcové vaši.« Řekni: »Bůh (ji seslal).«
Potom je však nech, ať se těší svým pošetilým hovorem!

93. Tato kniha, kterou jsme seslali, jest požehnaná a po
tvrzuje, co před ní (bylo zjeveno), a (byla ti dána), abys (ji)
kázal mateřskému městu (Mekce) a těm, kteří jsou kolem
něho. Kteří věří v život na onom světě, uvěří v ni a zacho
vávati budou (čas své) modlitby.

94. Kdo je bezbožnější, než ten, kdo vymýšlí lež o Bohu
anebo říká?): »(Tohle) mi bylo zjeveno,« ač mu nebylo zje
veno nic, a kdo říká: »Mohu učiniti takové zjevení, jaké učinil
Bůh?« Kdybys viděl, až budou bezbožní ve smrtelných úzko
stech a andělé natáhnou své ruce (se slovy): »Ven svašimi
dušemi!« — tenkráte bude vaší odplatou zahanbující trest,
protože jste mluvili o Bohu věci nepravdivé a pyšně jste za
vrhovali jeho znamení.

05. A nyní přišli jste k nám samotni“) tak, jako isme vás
po prvé stvořili a nechali jste za sebou, čeho jsme vám po
přáli. A nevidíme s vámi vašich přímluvčích, o nichž jste se
domnívali, že jsou druhové (Boží) u vás. Nyní jsou přetrženy
svázky mezi vámi a zapomnělo na vás to, co jste si vy
myslili.

96. Bůh poručí a klíčí zrno i jádro datlové, vyvolává živé
z mrtvého a vyvolává mrtvé ze živého. Takový jest Bůh. Jak
tedy se od něho můžete odvraceti?

97. Velí ranním červánkům, aby se ukázaly, stanoví noc
K odpočinku, slunce a měsíc k počítání (času). Tak určil silný,
moudrý (Bůh).

08. On to jest, jenž učinil pro vás hvězdy, aby vás vedly
správně v temnotách na zemi i na moři. Ukázali jsme jasně
svá znamení rozumným lidem.

) Zde a na jiných místech isou obviňováni židé, že vynechali
z Písma místa, vztahující se na Mohameda.

2) Tak učinil jeden písař Mohamedův, jménem Abdallah ibn
Saad ibn Abi Sarah, který, napsav diktovaná slova sury 23, verš 12
a násl., vypravující o stvoření člověka,pln údivu zvolal: »Požehnaný
budiž Bůh, nejlepší Stvořitel!« A když mu Mohamed poručil, aby
také tato slova napsal jako zjevená, počal mysliti o sobě, že jest tak
veliký prorok jako jeho pán.

s) t.j. bez dítek, majetku a přátel.
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99, On to jest, jenž vás stvořil z jedné duše, (připraviv
pro vás dříve) bezpečné místo a skladiště). A ukázali isme
znamení moudrým lidem.

100. On to jest, jenž sesílá s nebe vodu, a tak dáváme
vzrůst zárodkům všech věcí, z těch pak dáváme vzrůst ze
leni, z ní nakupenému množství zrní, palmám, z jejichž květu
se stávají datlové hrozny, těsně k sobě přiléhající, vinicím,
olivám a granátovým jablkům stejného nebo nestejného druhu.
Pohleďte na jejich plody, když nesou ovoce, a jejich zralost!
Věru, v tom jsou znamení pro lidi, kteří věří.

101. A přece kladli Bohu na roveň džinny“), které on
stvořil, a neprávem připisovali Bohu syny a dcery, nemajíce
vědomosti (o tom). Chvála budiž jemu! Povýšen jest nad to,
co o něm vymýšlejí. Jest Stvořitelem nebe i země; jak by
mohl míti dítě, když nemá manželky? Stvořil všechny věci
a všechny věci zná.

102. To jest Bůh, váš Pán, není Boha kromě něho, jenž
všechno stvořil. Jemu služte, neboť všechny věci řídí.

103. Žádné oko ho nedostihne, on však dostihuje oči (vše
chny); jest dobrotivý, vševědoucí.

104. Dostalo se vám už jasných důkazů od vašeho Pána;
kdoje spatří, (spatří je) k prospěchu své duše; kdo však jest
(schválně) slepý, (jest slepý) na škodu své duše. Nejsem
vaším strážcem.

1) t.j. v životě vaší matky a v bedrech vašeho otce.
va

2) Mohamedáni věří dle koránu kromě andělů a ďáblů v exi
stenci jakéhosi prostředního druhu bytostí, zvaných džinn. Byli stvo
řeni z ohně, jedí a pijí, rozmnožují se a jsou podrobeni smrti. Někteří
z nich jsou dobří, jiní zlí, mohou dojíti spasení nebo zavržení, a Mo
hamed byl prý poslán také k obrácení jich. Obývali zemi mnoho
věků před stvořením Adama a měli nad sebou vládce, kteří měli
společné jméno Šalamoun. Když však nastala mezi nimi všeobecná
zkáza, ďáblové zahnali je do vzdálených končim země. Jeden ze
starých králů perských, jménem Tahmurath vypravil se proti nim a
zahnal je na pohoří Káf. U židů nazývají se podobné bytosti šedím,
jež se zrodily z dcery Lamechovy. Andělům se podobají v tom, že
mají křídla, létají od jednoho konce světa ke druhému a mají jakousi
znalost věcí budoucích; lidem pak jsou podobni v tom, že jedí a pijí,
rozmnožují se a umírají (Sale, Preliminary discourse, sect. IV.).
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105. A tak různým způsobem ukazujeme znamení, takže
říkají“): »Učil ses« -— a abychom je oznamovali rozumným
lidem.

106. Následuj to, co ti bylo zjeveno od tvého pána! Není
WOBoha kromě něho. Proto se odvrať od modlářů!

107. A kdyby byl Bůh chtěl, nebyli by se dopustili modlář
ství. A neustanovili jsme tě nad nimi strážcem, a také nejsi
dohlížitelem nad nimi.

108. Nehaňte těch, které oni vzývají kromě Boha, aby
nehaněli zlomyslně Boha ve své nevědomosti. Tak jsme při
pravili každému národu jejich skutky. Potom se navrátí k své
mu Pánu a oznámí jim, co učinili.

109. Přísahali při Bohu slavnou přísahou, že, dostane-li
se jim nějakého znamení, uvěří v ně. Řekni: »Znamení jsou
v moci Boží a nenechá vám (jich) poznati, takže, i když při
jdou, neuvěří.«*)

110. A odvrátíme jejich srdce a oči, protože po prvé
neuvěřili a necháme jje tápati v jejich bludu.

111. A kdybychom seslali k nim anděly a kdyby mrtví
s nimi mluvili a kdybychom shromáždili před nimi všechny
věci, přece by neuvěřili, leč že by Bůh chtěl. Avšak většina
jich. (toho) neví.

112. A tak ustanovili jsme každému proroku nepřítele,
ďábly lidí a běsů, kteří jeden druhému našeptávají krásná
slova, aby oklamali (proroky). A kdyby tvůj Pán chtěl, nečinili
by toho. Avšak nech je a to, co si vymyslili.

113. Nechť jen se kloní k tomu srdce těch, kteří nevěří
VWv onen svět, nechť se tím těší a získávají, čeho hledí získati.

114. Mám hledati jiného soudce než Boha (aby mezi námi
rozsoudil)? On to jest, jenž vám seslal knihu rozlišující (dobré
od zlého). A ti, jimž jsme dali knihu (Písma), vědí, že jest

1) Nevěrci vytýkali Mohamedovi, že podává jako zjevení jen
to, čemu se naučil od židů a křesťanů.

2) Nevěřící žádali Mohameda, aby učinil nějaký zázrak, zna
mení; on však svoji nemožnost omlouvá tím, že zázraky má v moci
Bůh a že nepokládá za vhodné, aby učinil nějaký zázrak. Avšak
i kdyby učinil nějaký zázrak, jistě by to bylo marné, protože nevěrci,
když neuvěřili, vidouce korán od Boha seslaný, neuvěřili by mi nyní
při kterémkoli jiném zázraku.
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seslána od tvého Pána s pravdou. Proto nepochybuj (0 tom)!
Slova tvého Pána isou dokonalá, co se týče pravdy a správ
nosti, a proto nikdo nemůže jeho slov změniti“). Onť slyší
(vše) a VÍ.

116. Uposlechneš-li většiny těch, kteří jsou na zemi, za
vedou tě od cesty Boží. Následují jen své (nejisté) domněnky
a mluví jenom lež.

117. Věru, tvůj Pán dobře zná ty, kteří bloudí od jeho
cesty, a dobře zná ty, kteří jsou vedeni správně.

118. Jezte z toho, nad čím bylo vzýváno jméno Boží,
věříte-li v jeho znamení.

119. A proč nejíte, nad čím bylo vzýváno jméno Boží?
Ukázal vám již jasně, co vám zapověděl, ten případ vyjímaje,
že byste byli k tomu donuceni (nouzíjísti zapovězené). A mnozí
zajisté svádějí (jiné) svými žádostmi v nevědomosti. Avšak
tvůj Pán zná dobře, kteří přestupují (zákon jeho).

120. Zanechte zjevné i tajné nepravosti, neboť ti, kteří se
dopouštějí nepravosti, dostanou odměnu podle zásluhy.

121. Nejezte z toho, nad čím (při zabíjení) nebylo vzý
váno jméno Boží, neboť to jest hřích. Avšak budou jistě po
noukati své přátele, aby se s vámi hádali (o tato nařízení).
Uposlechnete-li jich, jste opravdu modláři.

122.Bude ten, jenž byl mrtvý a jeiž jsme vzkřísili a dali
jsme mu světlo, aby s ním chodil mezi lidmi, jako ten, jenž
podobá se (člověku) v temnotách, z nichž není východu? Tak
bylo připraveno nevěrcům, co konají.

123. A tak jsme postavili do každého města vůdce tamněj
ších hříšníků, aby V něm strojili úklady; avšak strojí úklady
jen sobě samým a nevědí (toho).

124. A když přijde k nim nějaké znamení?), říkají: »Ne
uvěříme, nedostaneme-li toho, co bylo dáno poslům Božím.«

1) Někteří vztahují tato slova na nezměnitelnost toho, co Bůh
ustanovil, jiní vykládají toto místo v tom smyslu, jakoby byla tímto
dána předpověď, že korán zůstane vždy uchráněn všelikých změn,
a zákony v něm obsažené že zůstanou nezměněny až do konce světa,
protože Bůh nepošle po Mohamedovi již žádného proroka.

2) t. j. nějaký verš koránu.
8) koho má učiniti svým poslem.
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Bůh nejlépe ví, kam má své poselství položiti“). Pohana stihne
hříšníky u Boha a přísný trest, protože strojili úklady.

125. Koho chce Bůh správně vésti, toho prsa otvírá pro
islam; koho však chce nechati zblouditi, toho prsa učiní úzký
mi (a) těsnými, jakoby chtěl vylézti do nebe“). Tak uvalí Bůh
trest na ty, kteří nechtějí uvěřiti.

126. Toto je správná cesta tvého Pána. Ukázali jsme právě
znamení lidem, kteří (o nich) budou přemýšleti.

127. Budou bydleti u svého Pána v pokoji, on bude ochrán
cem jejich za to, co učinili.

128. (Vzpomeň na) den, v němž (Bůh) všechno shromáždí
(a řekne): »Shromáždění ďáblové, dlouho jste obcovali s lid
mi.« A jejich přátelé z lidí řeknou: »Pane náš, měli jsme
prospěch jeden z druhého“) a dosáhli jsme svého cíle, jeiž
jsi nám ustanovil.« (Bůh) odpoví: »Pekelný oheň bude vaším
příbytkem, věčně v něm zůstanete, leč by chtěl Bůh (zmírniti
vaše útrapy).« Věru, tvůi Pán jest moudrý a zná (vše).

129, A tak ustanovíme hříšníky jedny nad druhými, dle
toho, jak zasluhují.

130. »Shromáždění ďáblové a lidé « (řekne Bůh v den
soudu) »nepřišli k vám poslové z vašeho středu, aby vám
vypravovali o mých znameních a varovali vás před příchodem
tohoto dne?« Řeknou: »Svědčíme proti sobě samým.« Oklamal
je pozemský Život a budou musiti svědčiti proti sobě samým,
že byli nevěrci.

131. Takový (jest způsob, kterým jedná Bůh s lidmi), že
neničí měst v jejich nepravosti, kdy jejich obyvatelé žijí
bezstarostně (nýbrž posílá dříve posly, aby je napomínali).

132. Pro každého jsou stupně (odměny) dle toho, co vy
konal. A tvůj Pán si dobře všímá, co konají.

133. A tvůj Pán, bohatý, plný milosrdenství, chce-li, může
vás zničiti a na místo vaše dosaditi, koho bude chtíti, právě

I tak, jako vás stvořil z potomstva jiných národů.

134. Věru, to, čím se vám hrozí, jistě nastane, a nebudete
moci tomu zabrániti.

1) Kdo by chtěl vystoupiti do nebe, podniká věc nemožnou a
právě tak jest nemožno, aby srdce takového člověka přijalo víru islam.

2) t. j. ďáblové splňovali naše touhy a žádosti, a my jsme jich
za to poslouchali.
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135. Řekni (obyvatelům Mekky): »Lide můj, iednej -dle |
své moci'), já budu jednati (dle své povinnosti)! Poznáte jistě, í
jaký kdo bude míti konečný příbytek.« Bezbožným však se
nepovede dobře.

136. A oddělují (Mečtí) Bohu část z plodin a zvířat,
která stvořil, a fíkají: »[ohle náleží Bohu« — dle jejich mí
nění — »a tohle našim bohům.« A to, co (určeno) jest jejich
bohům, nepřipadne Bohu, ale co (určeno) jest Bohu, připadne
jejich bohům. Jak špatně (s tím) rozhodují!

137. A podobně mnohé modloslužebníky svedli jejich bo- |
hové k vraždě jejich dětí*), aby je uvedli do záhuby a zmátli |
jejich náboženství. A kdyby Bůh chtěl, nečinili by toho. Ale
nech je i to, co si vymýšlejí.

138. Říkají: »Tyto plody a zvířata jsou zapovězena. Ne
smí z nich nikdo jísti, leč komu dovolíme« — to jest jejich
domněnka. Jsou zvířata, jejichž záda jsou posvátná“), a zví
řata, nad nimiž nevzývají jména Božího (při zabíjení), vy
mýšlejíce lež proti němu (Bohu), ale jistě dá jim odměnu f
(Bůh) za to, co vymýšlejí.

139. A říkají: »Cojest v životech těchtozvířat, dovoleno
jest (jísti) našim mužům, ale zapovězeno našim ženám.« A bu
de-li (očekávané mládě) nedochůdče, mají (obojí) podíl z něho.
A jistě jim odplatí (Bůh) za to, že mu (takové věci) připisují;
neboť jest moudrý a ví (vše). ó

140. Ti propadli záhubě, kteří v pošetilosti a nevědomosti |
vraždili své dítky, a zapověděli, co jim Bůh dal k výživě,
vymýšlejíce proti Bohu lež. Zbloudili a nedali se správně vésti.

141. On to jest, jenž stvořil zahrady (vinných keřů), které
jsou) podepřené na podstavcích, a které podepřené nejsou, |
palmy, obilí, z něhož se připravují různé pokrmy, olivy a
granátová jablka steiného i různého druhu. Jezte z jejich

1) t.j. pokračujte jen ve své neposlušnosti k Bohu a zlovol
nosti ke mně, já budu dále trpělivě snášeti vaše útoky a oznamovati
zjevení Boží, jak jest mojí povinností.

2) Arabové některých kmenů zakopávali dcery své hned po
narození anebo obětovali je modlám.

$) nesmělo se na nich jezditi ani nakládati břemena; za taková
posvátná zvířata pokládány byly velbloudice Bahíra, Saiba, Vasíla a
velbloud Hám. Viz pozn. na str. 96,

ne

114



| plodů, když dozrávají a dávejte v den žně, co jste povinní
| dáti. Avšak nemrhejte tím, neboť nemiluje marnotratníků.

142. A (dal vám Bůh) některá zvířata k nošení břemen,
(iiná) k zabíjení. Jezte z toho, co vám dal Bůh k výživě a
nenásledujte šlépějí ďáblových, protože jest vaším zjevným
nepřítelem.

143. Čtyři páry (dobytka dal vám Bůh); berana a ovci,
kozla a kozu. Řekni (jim): »Zapověděl Bůh dva samce (těchto)
nebo dvě samice? anebo co mají ve svých životech obě sa
mice? Řekněte mi to. jistě, mluvíte-li pravdu!«

144. A (také vám dal) velblouda a velbloudici, býka a
krávu. Řekni: »Zapověděl vám (jísti) dva samce (těchto) nebo

dvěsamice? anebo co mají ve svých životech dvě samice?
Či byli při tom, když vám Bůh toto nařídil? Kdo-je bezbož
nější než ten, kdo vymýšlí proti Bohu lež, aby svedl nevě
domé lidi? Věru, Bůh nevede správně lidí bezbožných.«

145. Řekni: »Nenalézám v tom, co mi bylo zjeveno, ničeho,
co by bylo zapovězeno tomu,-jenž (to) jí, leda zdechlinu,
vylitou krev nebo vepřové maso — neboť to jest ošklivé —
nebo znesvěcené, nad čím bylo ýzýváno jiné jméno než Boží.
Bude-li však někdo přinucen (nouzí jísti takové věci), ne ze
žádostivosti anebo bezbožnosti, věru, tvůi Pán odpouští a jest
milosrdný.

146. Židům jsme zapověděli (jedno)kopytníky; z hovězího
dobytka a z bravu zakázali jsmejim (požívati) tuk, vyjímajíce
ten, jenž jest obsažen v jejich hřbetě nebo ve vnitřnostech a
jenž jest přimíšen kostem. Tím jsme jim dali odplatu za jejich |
neposlušnost a my zajisté mluvíme pravdu.

147. Budou-li tě obviňovati ze lži, řekni: Váš Pán jest
nesmírně milosrdný, avšak jeho přísnost nebude odvrácena od

hříšných lidí.« í

148. Modláři jistě řeknou: »Kdyby byl Bůh chtěl, nebyli
bychom se stali modláři my ani naši otcové.« A (řeknou, že)
jsme jim ničeho nezapověděli. Tak vinili ze lži (proroky)
lidé již před nimi, dokud neokusili našeho trestu. Řekni: |
»Máte-li o tom nějaké (určité) vědomosti, abyste nám to mohli |
oznámiti? Následujete jen své domněnky a jste Iháři.«

149, Řekni: »Bůh má nejvíce přesvědčivý důkaz; a kdyby
chtěl, vedl by vás všechny správnou cestou.« |
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150. Řekni: »Přiveďte sem své svědky, kteří dosvědčí,
že Bůh toto zakázal. Budou-li podávati svědectví, nesvědči|
ty s nimi a nenásleduj přání těch, kteří za lež prohlašují
naše znamení, nevěří V onen svět a kladou Bohu na roveň
(jiné bohy).

151. Řekni: »Pojďte sem! Přečtu, co vám zapověděl váš
Pán, abyste mu totiž ničeho nekladli na roveň, abyste ctili své
rodiče a nevraždili svých dítek (ze strachu) před zchudnutím;
neboť my postaráme se o výživu vaši i jejich. A nepřibližujte
se k ošklivým věcem ani zjevně ani tajně! Nikoho nezabíjejte,
neboť Bůh vám to zapověděl, leč ze spravedlivé příčiny. Tak
vám nařídil, abyste rozuměli (tomu).

152. Nepřibližujte se k majetku sirotkovu, leč jen v jeho |
prospěch, dokud nedosáhne dospělého věku. Dávejte plnou |
míru a spravedlivou váhu! Neukládáme nikomu ničeho nad
jeho schopnosti; a když mluvíte (něco), buďte spravedlivi,
i když se jedná o příbuzného a zachovávejte úmluvu s Bohem!
Fak vámnařídil, abyste se upamatovali,

153. a (abyste viděli), že toto jest má pravá cesta. Proto
jděte po ní a nejděte po stezkách (jiných), abyste nebyli od
tržení od jeho stezky (Boží). Tak vám nařídil, abyste se (ho)
báli.

154. Dali jsme pak Mojžíšovi knihu (zákona) dokonalou
(svými předpisy) pro toho, kdo bude jednati řádně, rozhodnutí
o všech věcech, správné vedení a milosrdenství, aby (synové
Israelští) věřili, že se setkají s Pánem svým.

155. A tato kniha, kterou jsme právě seslali, jest po
žehnaná; následujte jí tedy a bojte se Boha, abyste dosáhli
milosrdenství.

156. Abyste neříkali: »Knihy (zjevení Božího) byly seslány f
jen dvěma národům“) před námi, a my jsme opomíjeli je čísti
(protože jsme nenalezli jejich jazyka)

157. a abyste neříkali: Kdyby nám bývala dána kniha,
dali bychom se spíše správněvésti než oni' — přichází k vám
právě jasný důkaz od vašeho Pána, správné vedení a milo
srdenství. A kdo jest bezbožnější, než ten, kdo prohlašuje zna
mení Boží za lež a odvrací se od nich? A těm, kteří se

1) židům a křesťanům.
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( odvracejí od našich znamení, odplatíme přísným trestem, pro
tože se odvraceli.

158. Očekávají něco jiného, než že přijdou k nim andělé
(aby jimvytrhli duše), nebo že přijde tvůj Pán (aby je po

trestal) anebo že přijdou některá znamení“) tvého Pána? V onen
| den, až přijdou některá znamení tvého Pána, neprospěje nikomu
| víra, kdo dříve nevěřil a nekonal ve své víře dobrých skutků.
Řekni: »Čekejte (na tento den), my také jistě čekáme.«

159. S těmi, kteří činí roztržky ve své víře“) a jsou sektáři,
"neměj ničeho! Jejich záležitost (rozhodnouti) náleží Bohu,
pak jim oznámí, co činili. |

160. Kdo přijde s dobrými skutky, obdrží desateronásob
nou odměnu, kdo se špatnými skutky, nebude odplaceno mu
jinak než steině (velkým trestem). A nestane se jim křivda.

161. Řekni: »Opravdu mě uvedl Bůh na správnou cestu,
162. k pravému náboženství, k vyznání pravověrného Abra

hama, který nebyl modlářem.«

| 163. Řekni: »Věru, moje modlitby, moje náboženské úko
ny, můj Život i moje smrt (jsou zasvěceny) Bohu, Pánu celého
světa, |

164. jenž nemá sobě rovného. Toto bylo mi poručeno, a já
jsem první vyznavač islamu.«

165. Řekni: »Mám si přáti nějakého. jiného pána kromě
Boha? Vždyť on jest Pánem všech věcí.« A každá duše se
dopouští (zlého) jen proti sobě samé; a neponese obtížená
(duše) břemena jiné. Potom vrátíte se k svému Pánu, i vy
světlí vám, oč jste nyní ve sporu. Onto jest, jenž vás učinil
nástupci (vašich předků) na zemi a povýšil vás jedny nad
druhé na (různé) stupně (pozemského štěstí), aby vás zkoušel
tím, co vám dal. Věru, tvůi Pán jest rychlý v trestání, avšak
odpouští také a jest milosrdný.

SS
—m m

4) Konec světa, jak se domnívá Beidávi, bude předcházeti deset
znamení: kouř, zvířata země, zatmění na východě, druhé na západě,
třetí na poloostrově Arabském, příchod Antikristův, východ slunce
na západě, vpád kmenů Gog a Magog, sestoupení Ježíšovo na zemi,
a oheň, který vyrazí z Edenu (Sale).

2) v některé věci věří, v jiné mikoli.
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Sura VII
A E

= aAL-ARAF)
Mecká, o 206 verších.

Ve jménu Boha, nejvýše milosrdného!
1. A-L. M. S)

2. Kniha ti byla seslána, a proto ve svých prsou se neboj |
užíti jí k hrozbě (nevěrcům) a napomenutí věřících. |

3. Následujte, co vám bylo sesláno od vašeho Pána; a ne
následujte žádných vůdců kromě něho! Jak málo vás dává
se napomenouti!

| 1) Tak se jmenuje přepážka, zeď mezi nebem a peklem. Slovo +
al-Aráf odvozeno jest od slovesa arafa 7 rozlišovati, rozdělovatí, $
(a jmenuje se tak ona přepážka buď proto, že rozděluje od sebe
blažené a zavržené, nebo proto, že ti, kteří na ní budou státi, rozeznají
blažené od zavržených podle jejich známek. Vykiadači koránu isou*
různého mínění o osobách, které budou iiá al-Aráf; někteří myslí, že *
místo, zvané al-Aráf, podobné předpeklí, jest pro patriarchy, proroky,
mučedníky a ty, kteří vynikli obzvláště svatostí, mezi nimiž budou
andělé v lidské podobě. Dle jiných budou tam ti, jejichž zlé skutky
jsou úplně vyváženy dobrými, a proto nemohou ani do nebe ani do

pekla; jakmile však padnou na kolena a budou vzývati Boha, připočte
„se jim to k zásluze. a již jejich dobré skutky převáží zlé. Jiní zase $
myslí, že na al-Aráf budou ti, kteří ve válce bojovali bez svolení +
„rodičů a padli jako mučedníci: vstoupiti do ráje jim brání jejich
neposlušnost, od zavržení do pekla chrání je mučednická smrt. (Sale,
„Preliminary discourse sect. IV., Marracci 271.)

2) Viz úvod.2M
Ae x X(3
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4, Jak mnoho měst jsme zničili, á padl na ně náštrest
v noci anebo za poledního odpočinku!

5. A jejich prosbou, když přišel na ně náš trest, byla jen
slova: »Věru, hřešili isme.«

-6 Zavolámejistěty, k nimž jsme poslali (proroky) a také
zavoláme jistě i posly (jejich), aby se zodpovídali.

7..A oznámíme jim se znalostí (všechno, co učinili), neboť

nejsme jim nepřítomni.

8. V onen den bude spravedlivá váha; čí misky na váze
budou těžké (dobrými skutky), ti budou šťastni;

9. avšak ti, jichž misky budou lehké, připravili se do
i záhuby, protože křivdili našim znamením.

10. Usadili jsme vás na zemi a opatřili pro vás výživu na
ní; avšak jak málo vás je vděčných!

11. Stvořili jsme vás a potom jsme: vám dali postavu a
pak jsme řekli andělům: »Klaňte se Adamovi!« I klaněli se
(všichni) kromě ďábla, který se nechtěl klaněti.

212. (Bůh mu proto) řekl: »Coti zabraňovalo, aby ses ne
klaněl (Adamovi), když jsem ti poručil?« On však odpověděl:
»Jsem vznešenější než on, mne jsi stvořil z ohně a jej jsi
stvořil z hlíny.«

13. (Bůh) řekl: »Sestup odtud (z ráje)! Není ti dovoleno,
aby ses zde pyšně vynášel. Odejdi odtud, neboť (od téchvíle)
budeš jedním z těch, kteří zasluhují jen opovržení.«:

14. Pravil (ďábel): »Nech mě žíti až do dne vzkříšení!«

(15. Odpověděl (Bůh): »Tu lhůtu ti povoluji.«

16. Řekl (ďábel): »Poněvadž jsi mě uvedl do záhuby,
budu jim strojiti úklady na tvé správné cestě.

17. budu je přepadávati zepředu i zezadu, s pravé i s levé
strany, a nenalezneš většiny, jich vděčných.«

18. Pravil (Bůh): »Odejdi odtud zavržen a zapuzen!
19. Kdokoli z nich tě bude následovati, všemi naplníme

peklo.
20. A ty, Adame, přebývej se svojí ženou v ráji, a jezte

(ovoce z něho), kde budete chtíti; avšak nepřibližujte se k to
muto stromu, abyste nezhřešili!«
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21. A (ďábel) ponoukal je oba, aby jim ukázal, co bylo |
skryto před oběma, že jsou nazí, řka: »Váš Pán zapověděl
vám tento strom, abyste se nestali anděly nebo abyste se ne

1 stali nesmrtelnými.« |
22. A přísahal jim oběma: »Věru, jsem váš upřímný rádce.«

23. A svedl je Istí ku pádu. A když okusili ze stromu,
viděli, že jsou nazí; a počali sešívati rajské listí, aby se při- |
kryli. A jejich Pán na ně zavolal: »Nezapověděl jsem vám
tento strom a neřekl jsem vám: „Ďábel jest vaším zjevným
nepřítelem?"'«

24. Odpověděli: »Pane, nespravedlivě jsme jednali proti
svým duším; neodpustíš-li nám a nesmiluješ-li se nad námi,
jsme jistě ztraceni.« ?

25. Řekl: »Sestupte, jeden z vás druhému bude nepřítelem,
budete bydleti na zemi a jí užívati do Času.«

26. Řekl (dále): »Na ní budete živi a na ní zemřetea z ní
budete odvedení (v den vzkříšení).«

27. Synové Adamovi, seslali jsme vám šat, který zakrývá|
vaši nahotu, krásný oděv; avšak oděv bohaboinosti jest lepší.
Tohle jest (jedno) ze znamení Božích, aby se dali napome
nouti.

28. Synové Adamovi, ať vás nesvede ďábel, jako vyhnal
z ráje vaše rodiče, odhrnuv jim šat,“) aby jim ukázal, že jsou |
nazí. On zajisté i jeho soudruzi vás vidí, kde vy jich nevidíte,
Věru, učinili jsme ďábly vůdci těch, kteří nevěří.

29, Když se dopustí něčeho ošklivého, říkají: »To jsme
nalezli u svých otců, a Bůh nám to poručil.« Řekni: »Bůh
nepřikazuje ošklivých skutků. Chcete tvrditi o Bohu něco,
čeho nevíte?«

30. Řekni: »Bůh přikázal, co jest spravedlivé; obracejte |
své obličeje (patřičným směrem), kde se (Bohu) klaníte, a

ovzývejte ho zachovávajíce mu neporušené náboženství. Jako
vás stvořil, (tak) se vrátíte k němu.«

31. Část (lidstva) uvedl na správnou cestu, (jiná) Část
podle spravedlnosti uvedena byla do bludu, protože si zvolili
za vůdce ďábly místo Boha, a myslí, že isou na správné cestě,

4) Jejich nahotu prý zakrýval rajský šat, nebo jak se jiní do
mnívají, jejich vlasy.
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| 32. Synové Adamovi, vezměte (na sebe) svoje šaty na
každém místě, kde se (Bohu) klaníte,') jezte“) a pijte a ne
buďte výstřední, neboť (Bůh) nemiluje výstředních.

33. Řekni: »Kdo vám zapověděl (míti na sobě) oděv Boží,
jejž připravil pro své služebníky, a dobré věci (jež připravil)
k požívání?« Řekni »Tyto věci (patří) těm, kteří věří,na tomto
a zvláště na onom světě« Tak předkládáme jasně znamení
rozumným lidem.

34. Řekni: Hle, můj Pán zapověděl ohavnosti, pokud jsou
zjevné neboskryté, hřích a nespravedlivou svárlivost a abyste
nekladli Bohu na roveň (jiných bohů), k čemuž neseslal žádné

1 moci, a abyste neříkali o Bohu, čeho nevíte.«

35. Každému národu (jest určena) lhůta; a když se naplní
jejich lhůta, nebudou jí moci ani o hodinu zadržeti nebo
urychliti.

36. Synové Adamovi, přijdou k vám poslové z vašeho
středu a budou vám vykládati naše znamení; kdo se bude
báti Boha a polepší se, na ty nepadnestrach ani zármutek.

37. Kteří však budou prohlašovati za lež naše znamení
a pyšně se budou od nich odvraceti, ti budou obyvateli pekla
a zůstanou v něm věčně. |

38. A kdo jest bezbožnější než ten, kdo vymýšlí o Bohu
lež anebo prohlašuje za lež jeho znamení? Takovým dostane
se podílu“) jak psáno jest v knize (ustanovení Božích), dokud
nepřiidou naši poslové a nezbaví jich života, řkouce: »Kde
jsou ti. které jste vzývali místo Boha?« Odpovědí: »Zmizeli
od nás.« A svědčitt budou proti sobě samým, že nevěřili.

39, (Bůh) řekne: »Vejděte s národy džinnů a lidí, kteří
byli před vámi, do pékelného ohně!'« Kdykoli bude vstupo

-—— ————

1) Pohanští Arabové měli ve zvyku obcházeti Kábu bez veške
rého oděvu (Sale, Marracci).

2) Někteří poutníci mečtí (synové Amerovi) zdržovali se nad
míru pokrmu a nápoje pokládajíce to za skutek záslužný (Sale).

3) tj. štěstí na zemi tolik, kolik určeno jest od Boha a do té
doby, dokud nepřijdou k nim iposlové — andělé smrti.
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vati některý národ, bude proklínati svého bratra;“) dokud tam |
nevejdou všichni jeden za druhým. Kteří budou vzadu, budou
říkati o těch, kteří budou vpředu: »Pane, tihle nás svedli;
uvrhni na ně proto dvojnásobný trest pekelného ohně.« Od
poví (Bůh): »Všem jest zdvojnásoben, avšak vy o tom nevíte.«

40. Kteří pak budou vpředu, řeknou těm, kteří budou
vzadu: »Nemáte tedy žádné přednosti před námi. Okoušejte
trestu, jehož jste si zasloužili!«

41. Těm, kteří budou prohlašovati naše znamení za lež
a pyšně je zavrhovati, jistě se neotevrou brány nebes i ne
vejdou do ráje, dokud neprojde velbloud uchem. jehly. Tak

WP »odměňujeme hříšníky.

42. Lůžkem jejich bude peklo a nad nimi pokrývkou (oheň).
Tak odměňujeme bezbožné.

wa43. Ti však, kteří věří a konají dobré — žádné duši ne
uložíme ničeho nad její síly — budou obyvateli ráje a zůstanou
V něm věčně.

44. Odstraníme z jejich prsou veškeré záští; řeky potekou

pod nimi, i budou volati: »Veleben budiž Bůh, který nás sem.
dovedl. Nebyli bychom nikdy správně vedeni, kdyby nás nebyl
vedl Bůh. Nyní (jsme přesvědčeni, že) přišli k nám poslové
našeho Pána s pravdou.« Bude se na ně volati: »[ohle jest
ráj, jehož dědici jste se stali za to, co jste vvkonali.«

45. I budou obyvatelé ráje volati na obyvatele pekla:
»Nyní jsme se přesvědčili, že jest pravda, co nám slíbil náš
Pán. Přesvědčili jste se také, že je pravda, co vám slíbil váš
Pán?« Odvětí: »Ano.« A hlasatel bude volati mezi nimi: »Kletba
Boží na bezbožné,

w +46. kteří odvracejí od cesty Boží a hledí ji zkřiviti a nevěř
V onen Ssvět.«

47. A mezi oběma bude přepážka. A na al-Aráf“) budou
mužové, kteří poznají každého (blažené i zavržené) dle jejich

') t.j. bude proklínati jiný národ, který ho svým špatným pří
kladem svedl k nevěře; v originále je slovo »sestru«; jest totiž národ
v arabštině. rodu ženského.

2) Viz poznámku 1. sury VII.
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známek; a budou volati na obyvatele ráje: »Pokoj :vám!«
Sami však do něho nevejdou, ač touží po tom.

48. A když se jejich oči obrátí k obyvatelům pekla, říkají: .
»„Pane,nedávej nás k těm bezbožným lidem'«

49. I budou volati, kteří budou na al-Aráf, na (některé)
muže (v pekle): »Co vám prospělo vaše shromažďování a že
jste se pyšně vynášeli?

50. Nejsou-li to tito lidé, o nichž jste přísahali, že jim
neprokáže Bůli milosrdenství (jimž bylo řečeno): „Vejděte do
ráje, nepadne na vás ani strach ani zármutek'?«

51. I budou „obyvatelé pekla prositi obyvatelů ráje: »Vy
jejte na nás trochu vody nebo toho, co vám dal Bůh k poží
vání!« Oni však odvětí: »Obojí jistě zapověděl Bůh nevěr
cům,

oZ. kteří měli své náboženství za předmět smíchu a žertů
a jež oklamal pozemský život.« A proto zapomeneme na ně,
jako oni zapomněli, že nastane jednou tento den a protože
naše znamení popírali.

53. A nyní přinesli jsme jim (obyvatelům Mekky) knihu
(zievení Božího), již jsme moudře rozdělili, jako správné vo
dítko a milosrdenství pro věřící.

54. Očekávají něco jiného než splnění její?“) V onen den,
kdy nastane její splnění, řeknou ti, kteří dříve na ni zapomněli:
»Nyní (víme, že) přišli k nám poslové našeho Pána s pravdou.
Zda budeme míti přímluvce, kteří se nás zastanou, anebo vrá
tíme se (na svět), abychom jednali jinak, než jsme dříve jed
nali?« Avšak nyní jsou již ztraceni a zmizelo od nich, co si
vymyslili.

55. Hle, váš Pán jest Bůh, který stvořil nebe i zemi
v šesti dnech a potom se posadil na trůn, zakrývá nocí den,
za nímž (noc) rychle kráčí. (Stvořil) slunce, měsíc a hvězdy,
jež jsou podrobeny jeho rozkazu. Nenáleží-li jemu (všechno)
tvorstvo a vláda (nad ním)? Požehnaný Bůh, Pán celého
světa!

1) Splnění slibů a hrozeb v ní obsažených.
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56. Vzývejte svého Pána pokorně a skrytě, neboť nemiluje ,
těch, kteří si počínají výstředně.“)

57. A nebuďte příčinouzkázy na zemi, když se napravila,)
nýbrž vzýveite jej (Boha) s bázní a nadějí, protože milosrden
ství Boží jest blízké spravedlivým.

58. On to jest, jenž posílá větry, posly svého milosrden
ství, dokud nepřinesou těžkých mraků, které ženeme nad|
mrtvou krajinu. Tampak sesíláme vodu a její pomocí dáváme
vzrůst všelikým plodinám. Tak vyvedeme také mrtvé (z hro
bů); snad se dáte napomenouti.

59. Z dobré půdy vyrůstá s dovolením jejího Pána rostlin- |
stvo (hojné), ze špatné však nevyroste, jen stěží. Tak předklá
dáme znamení (prozřetelnosti Božské) vděčným lidem.

60. Poslali jsme Noema k jeho lidu, i řekl: »Lide můi,.
služte Bohu! Nemáte jiného boha kromě něho. Věru, bojím se, :
že vás stihne trest velkého dne.«

61. Náčelníci jeho národa mu odpověděli: »Vidíme jasně,
že jsi v patrném bludu.«

62. Řekl (Noe): »Lide můj, není ve mně žádný blud, nýbrž
isem poslem Pána celého světa.

63. Přináším vám poselství od svého Pána a upřímně vátu
I radím; neboť vím od Boha to, čeho vy nevíte.

64. Divíte se snad, že napomenutí od vašehoPána dostává
se vám mužem z vašeho středu, aby vás varoval, abyste dá
vali na sebe pozor a abyste snad dosáhli milosrdenství?«

65. Avšak obviňovali ho ze lži, a proto jeho a ty, kteří
byli s ním v arše, jsme zachránili a utopili jsme ty, kteří pro

| hlašovali naše znamení za lež, neboť to byli slepí lidé.

66. A ke (kmeni) Ád“) poslali jsme jejich bratra Hůda,
který pravil: »Lide můj, služte Bohu! Nemáte boha kromě
Něho. Či se ho nechcete báti?«

1) Modlíce se příliš hlasitě nebo zbytečně opakujíce mnoho slov,
aby byla modlitba delší.

2) K napravení lidstva poslal Bůh proroky a zjevil své zákony.
*) Tak jmenoval se jeden ze starých kmenů arabských, jenž

bydlel po zmatení jazyků v krajině Hadramaut. Praotec jejich byl
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67. A náčelníci jeho národa, kteří nevěřili, pravili: »Vi-.
díme, že jsi pošetilec, i pokládáme tě za lháře.«

68. On však odpověděl: »Lide můj, není ve mně pošetilost,
nýbrž jsem posel od Pána celého světa.

69. Přináším vám poselství svého Pána a jsem vaším spo
lehlivým rádcem.

70. Či snad se divíte, že se vám dostává napomenutí od
vašeho Pána mužem z vašeho středu, aby vás varoval? Vzpo
meňte si, jak vás ustanovil nástupci lidu Noemova a zvětšil
při stvoření vaši postavu.) Vzpomeňte si na dobrodiní Boží,
aby se vám dobře vedlo.«

71. Řekli: »Přicházíš k nám, abychom sloužili jednomu
Bohu a zanechali (bohy), jež uctívali naši otcové? Snes tedy
na nás to, čím nám hrozíš, mluvíš-li pravdu.«

| 72. Odpověděl: »Nyní padne na vás od vašeho Pána tresi
a hněv. Chcete se hádati se mnou o jména, jež jste dali (bo
hům) vy a vaši otcové, k čemuž vám Bůh nedal žádné moci?
Čekejte jen (na trest), já budu čekati s vámi!«

73. Ve svém milosrdenství jsme zachránili jej a ty, kteří
vw, „byli s ním (věřící); ale ty, kteří za lež prohlašovali naše zna

mení a nechtěli uvěřiti, zahubili jsme do posledního.
——
Ád, jehož předkové byli Uz, Aram, Sem a Noe. První jejich král
Šedad, syn Ádův, dokončil velkolepou stavbu města svého otce a
vystaviv palác s krásnými zahradami, chtěl býti uctíván jako Bůh.
Korán (sura 89., v. 6 a 7) zmiňuje se o tomto městě a zahradách,
které jsou prý dosud zachovány, majíce jméno po Iramovi neboli
Aramovi, ale jsou neviditelné a jen velmi zřídka, když Bůh dovolí,

| lze je spatřiti. Příslušníci kmene Ád během času upadli v modlo
službu, a proto seslal k nim Bůh proroka, jménem Hůda, který se
pokládá za totožnou osobu s Heberem, synem Sáleovým, synem
Arfaxadovým, synem Sémovým (I. kn. Mojžíšova, hlava 10). Když
však nechtěli iposlechnouti kázání Húdova a nepolepšili se, poslal na
ně Bůh horký vítr, který je zadusil, takže jen málo se jich zachránilo
s Hůdem, odešedše ma jiné místo. Húd potom se vrátil do krajiny
Hadramaut, zemřel tam a byl pohřben na místě zvaném nyní Kabr
Húd, hrob Hůdův. Že byl Hůd neboli Heber prorokem, doznávaií
-židé.těmito slovy: Amar rabbi Jose nabigadol haia Haeber, t. j. řekl
rabbi Jose: Prorok veliký byl Heber (Seder Olam. Marraccí, Refect.
252, Sale, Preliminary discourse, sect. I.).

1) Byli prý obrovské postavy, 60—100 loktů zvýši.
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74. A ke (kmeni) Thamůd“). (jsme:poslali) jejich bratra
Saleha, jenž řekl: »Lide můj, služte Bohu, neboť kromě něho '
nemáte jiného Boha! Dostalo se vám již jasného důkazu od
vašeho Pána: tato velbloudice jest pro vás znamením. Nechte
ji, ať se živí na Boží zemi, a neubližujte jí, aby vás nestihl
trest plný bolesti. |

75. Vzpomeňte si, jak vás učinil nástupci (kmene) Ád a

dal vám příbytky na zemi, abyste si V rovinách na ní stavěli
hrady a ve skalách si vytesalii domy. Buďte pamětlivi dobro
diní Božích a nechovejte se vzdorovitě na zemi, připravujíce
it záhubu!«

76. I řekli přední mužové z jeho lidu, kteří si počínali
pyšně, těm, kteří byli pokládáni za slabé, (těm totiž) kteří |
z nich uvěřili: »Víte, že Saleh byl poslán od svého Pána?«
Odpověděli: „Věříme jistě tomu, s čím byl poslán.«

77. A odvětili mu ti, kteří si počínali pyšně: »My však
jistě nevěříme v to, V co. vy věříte.«

< 78. I přeřízli velbloudici nohy a přestoupili zákaz svého
Pána, řkouce: »Salehu, snes na nás to, čím nám hrozíš, isi-li
opravdu poslán.«

79. Za to je stihlo zemětřesení, a ráno leželi ve svých
domech na prsou (mrtvi).

80. A odešel od nich (Saleh) řka: »Lide můj, přinesl jsem
vám poselství svého Pána a upřímně jsem vám radil, avšak
vy nemilujete upřímných rádců.«

:) Tento kmen tvořili potomci Thamúda, jehož otec byl Gether,
syn Aramův. Bydleli nejprve v kra“ně Jemen, odkud byli vytlačeni
odHamyara a usadili se ve skalách řledžazu, kde si vytesali příbytky.
Když se z nich stali modláři, poslal Bůh proroka Saleha, jejiž poklá
dají někteří za biblickéhoFalega, aby je obrátil k pravé víře. Avšak
jen málo jich ho poslechlo, ostatní žádali od něho, aby dokázal své
poselství zázrakem: aby vyvedl ze skály velbloudici s mládětem.
Když se tak stalo, místo aby uvěřili, přeřízli velbloudici kolenní
šlachy a zabili ji. Nad tím se Bůh velice rozhněval a poslal na ně
trest: nastalo zemětřesení, které je v jejich domech zahubilo; při
tom byl prý slyšen hrozný hlas (archanděla Gabriéla): »Všichni
zemřete!« Saleh však se zachránil s těmi, kteří uvěřili, a v Mekce
potom zemřel (Sale, Preliminary discourse, 'sect. I.)
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81. A (vzpomeň si) když Lot řekl svému lidu: »Chcete
se dopouštěti ohavností, jakých nespáchal nikdo na světě před
vámi?

"82. Chcete vejíti k mužům ve své nezřízené vášni, opo
míiejíce ženy? Věru, vy jste lidé přestupující (všechen zákon
přirozený) !'« — |

(83. Odpověďjeho lidu zněla jen těmito slovy: »Vyžeňte
je“) ze svého města, neboť se zachovávají čistými (od našich

| nepravostí)!«

84. I zachránili isme ho a jeho rodinu, kromě jeho ženy,
která zůstala vzadu,

85. a spustili jsme na ně déšť (kamení). Viz, jaký byl ko
nec hříšníků!

86. A k Madianským (poslali jsme) jejich bratra Šuaiba:*)
který pravil: »Lide můj, služte Bohu, neboť nemáte boha kro
mě Něho. Nyní se vám dostalo (o tom) jasného důkazu od
vašeho Pána. Dávejte plnou míru a spravedlivou váhu a ne
šiďte lidí v jejich věcech a nebuďte příčinou zkázy na zemi,

bb M4

když se napravila! To jest lepší pro vás, věříte-li.

86. A neobsazujte každé cesty, hrozíce (pocestným) i od
vracejíce od cesty Boží toho, kdo uvěří, a hledíce ji zkřiviti.
Vzpomeňte si, že vás bylo málo a rozmnožil vás, a vizte, jaký
byl konec lidí, kteří působili zkázu (na zemi).

88. Jestliže někteří uvěří v to, s Čím jsem byl poslán,
a jiní neuvěří, „čekejte trpělivě, dokud Bůh mezi námi neroz
soudí, neboť jest nejlepší soudce.«

89. Tu pravili náčelníci jeho lidu, který se pyšně vynášel:
»Jistě vyženeme tebe, Šuaibe, i ty, kteří z našeho města s tebou
věří, anebo se vrátíš zcela určitě k našemu náboženství.« Od
pověděl: »A což (budeme museti tak učiniti), i když nebudeme
chtíti? |

1) Lota a jeho rodinu.

2) Kdo jest míněn tímto jménem, určitě se neví, všeobecně však
se pokládá Šuaib za Jethra, tchána Mojžíšova. Byl poslán kázati f
svému národu, jehož hlavní hříchy byly, jak z másledujících veršů
patrno, zkracování míry a váhy a loupežné přepadávání pocestných.
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00. Vždyť bychom vymýšleli lež proti Bohu, kdybychom
se vrátili k vašemu náboženství, když nás z něho již vysvo
bodil. A nemáme (žádného důvodu), abychom se vrátili, leč
že by chtěl Bůh, náš Pán, jenž (svou) vědomostí objímá kaž
dou věc. V Boha důvěřujeme. Pane, rozsuď mezi námi a lidem
naším podle pravdy, neboť tys nejlepší soudce!«

01. Avšak náčelníci jeho národa, kteří nevěřili, pravili:
»Budete-li následovati Šuaiba, pak jistě zahynete.«

92. Za to je stihlo zemětřesení a ráno leželi ve svém |
domě (mrtvi) na prsou.

93. Ti, kteří vinili Šuaiba ze lži, (byli zahubeni) jako by
tam nikdy nebydleli; ti, kteří vinili Šuaiba ze lži, sami se
uvrhli do záhuby. |

94, A odešed od nich, řekl: »Lide můj, přinesl jsem vám
poselství svého pána a upřímnějsem vám radil. Než proč bych
se rmoutil pro nevěrce?«

95. A neposlali jsme do žádného města (jen) některého
proroka, nýbrž (také) jsme seslali na obyvatele jeho škodu |
a pohromu, aby se pokořili.

96. Potom však jsme jim dali zase místo zlého dobré, až
zbohatli a řekli: »Také naše otce potkalo před tím neštěstí
i štěstí (jako nás).« Proto jsme je ničeho netušící potrestali,
a nevěděli o tom.

97. Kdyby však byli obyvatelé (těchto) měst uvěřili a báli
se Boha, byli bychom jistě nad nimi otevřeli brány požehnání
S nebe i země. Avšak ze lži vinili (naše posly) a proto jsme
je potrestali, jak si zasloužili.

98. Byli snad obyvatelé (těchto) měst jisti, že nepřijde na |
ně náš trest v noci, když budou spáti?

99, Či byli snad jisti obyvatelé (těchto) měst, že nepřijde |
náš trest na ně ve dne, když se budou baviti?

100. Nebo snad byli bezpečni před Istí') Boží? Či nebude
bezpečný před Istí Boží nikdo leč jen lidé k záhubě určení?

1) Způsob, jakým nakládá Bůh s lidmi pyšnými a nevděčnými,
vyjadřuje se zde obrazně: nechá je hřešiti, až se naplní jejich míra
nepravostí a potom sešle na ně, ničeho netušící, náhle trest.
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101. Nebylo snad známo těm, kteří zdědili zemi po oby
vatelích (dřívějších), že je můžeme potrestati za jejich hříchy,
budeme-li chtíti? Avšak zapečetíme jejich srdce, a nebudou

slyšeti.

| 102. Něco ti oznámíme z dějin těchto měst. Poslové jejich
přišli k nim s jasnými zázraky, avšak nebyli (připraveni), aby
uvěřili v to, co dříve pokládali za lež. Tak zapečeťtuje Bůh
srdce nevěrců.

103. I neshledali jsme při většině jich (zachovávání)
smlouvy, nýbrž jsme poznali, že většina jich jsou lidé bezbožní.

| 104. A potom jsme poslali po nich (těchto poslech) Moj
žíše se svými znameními k Faraonovi a jeho knížatům. Ti
však se špatně zachovali (k nim, neuvěřivše v ně). Pohleď
tedy, jaký byl konec (těch) původců zkázy (na zemi)!

105. A Mojžíš řekl: »Faraone, hle, já jsem poslem Pána
' celého světa.

106. Jest tedy spravedlivo, abych nemluvil o Bohu leč
pravdu. Přicházím nyní k vám s jasným důkazem od vašeho
pána: propusť tedy se mnou syny israelské!« Odpověděl (Fa
rao): »Přicházíš-li se znamením, ukaž je, mluvíš-li pravdu!«

107. Hodil před sebe svoji hůl, a hle, (stal se) z ní, jak
bylo zřejmě viděti, had.

108. A vytáhl svou ruku (ze šatu), a hle, (objevila se) di
vákům bílá.

109. Řekli knížata lidu Faraonova: »Tohle je opravdu
obratný kouzelník.

110. Chce vás vyhnati ze země; co tedy nařídíte?«

111. Odpověděli: »Odstraň jej i bratra jeho a (mezitím)
pošli do měst muže, aby shromáždili

112. a přivedli ti všechny obratné kouzelníky.«

113. Přišli tedy kouzelníci k Faraonovi.

114. Řekli: »Dostaneme jistě odměnu, jestliže zvítězíme?«

115. Odpověděl: »Ano, a budete státi blízko (mého trůnu).«

anebo my hodíme (svoje).«
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117. Odpověděl (Mojžíš): »Hoďte vy (své hole napřed)!«
A když hodili, okouzlili") oči lidí (přítomných) a poděsili.
A. ukázali veliké umění kouzelnické. :

118. A poručili jsme Mojžíšovi ve zjevení: »Hoď -svoji

hůl'« A hle, (proměnivši se v hada) pohltila, co oni (jak se
zdálo) proměnili (v hady).

119.Tu se ukázala pravda; co oni učinili,zmizelo.

120. Byli tedy přemožení a upadli v opovržení.

121.A vrhli še na zemi, klaníce se

122. a zvolali: »Věříme“)v Pána celého světa,

123. Pána Mojžíšova a Aronova.«

124.Farao řekl: »Jakjste mohliuvěřiti v něho dříve, než
jsem vám dovolil? Věru, tohle je plán, jejž jste si vymyslili
proti městu, abyste z něho vypudili jeho obyvatele. Však
poznáte jistě (že já jsem váš Pán).

125.Dám vám useknouti vaše ruce s jedné a nohy s druhé
strany a potom vás dám všecky ukřižovati.«

126. Odvětili: »Vrátíme se jistě k svému Pánu.

127. Vždyť se mstíš na nás jen proto, že jsme uvěřili
ve znamení svého Pána, když se nám ukázala. Pane (Bože),

ovylej na nás trpělivost a popřej nám, abychom zemřeli jako
moslimové.« |

128. I řekli knížata lidu Faraonova: »Necháš Mojžíše a |
lid jeho, aby působili v zemi záhubu a opustili tebe a tvé |
bohy?« Odpověděl (Farao): »Syny jejich dáme pobíti a dcery
necháme živé a (tak) budeme míti nad nimi moc.«:

MO129. Mojžíš však řekl lidu svému: »Proste Boha o-pomoc
a buďte trpělivi! Neboť Bůh jest Pánem země, dává ji jako
dědictví, komu chce ze svých služebníků. Konec pro bohabojné
(bude šťastný).«

130. A pravili: »Zakoušeli jsme útrapy, dříve než jsi přišel,
a také nyní, když jsi přišel (trpíme). Odpověděl: »Může se

1) Měli prý silné provazy a dlouhá dřeva, jimiž se naučili po
hybovati, takže divákům opodál stojícím se zdálo, jakoby se pro
plétali hadi (Beidavi u Sale).

2) Jen dva kouzelníci Sadur a Ghadur se prý obrátili, uznáva
jiíce, že to, co vykonal Mojžíš, stalo se mocí Boží (Sale).
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státi, že váš pán zahubí vaše nepřátele a vás učiní jejich ná
stupci v této zemi a bude se dívati, jak si počínáte.«

131. Potrestali jsme je předtím neúrodnými roky a ne
dostatkem plodin, aby se dali napomenouti.

132. Avšak když se jim vedlo dobře, říkali: »Tohle nám
patří.« Když pak je potkalo neštěstí, pokládali za (zlé jeho)
znamení Mojžíše a ty, kteří byli s ním. Ale zda nebylo zna
mení jejich (neštěstí u Boha)? Než většina jich o tom neví.

133. I říkali (Mojžíšovi): »Ať nám ukážeš jakékoliv zna
mení, abys nás jím okouzlil, přece ti neuvěříme.«

134. A proto jjsme seslali na ně povodeň, kobylky, vel
bloudí vši, žáby a krev: jasná znamení (v moci. Boží); avšak
opi se chovali pyšně a stali se z nich hříšníci.

WM O135. Když dopadla na ně rána,“) volali: »Mojžíši, pros
za nás svého Pána, neboť učinil s tebou smlouvu. Jestliže
vzdálíš od nás tuto ránu, jistě ti uvěříme a propustíme syny
israelské.« A když jsme od nich vzdálili ránu na určitou dobu,
(jak Bůh ustanovil) a ta uplynula, hle, tu zrušili svůj slib.

136. Proto jsme se pomstili na nich a utopili jsme je
v moři (Rudém), protože naše znamení prohlašovali za lež
a nestarali se o ně.

137. A učinili jsme lidi, kteří byli zeslabení*) dědici vý
chodních i západních částí země, které jsme požehnali; a tak
se vyplnilo nejkrásnější slovo tvého Pána na synech israel
ských za to, že býli trpělivi. Avšak zničili jsme, co vytvořil
Farao a jeho lid a co vystavěli.

138. Syny israelské jsme nechali přejíti moře; když přišli

řako oni mají bohy!« Odpověděl: »Věru, vy iste nevědomí
lidé!

139. Vždyť to, co uctívají, bude úplně zničeno, a marné
jest, co konají.«

140. A pravil (dále): »Mám vám hledati jiného Boha než
jest (pravý) Bůh, jenž vyznamenal vás před celým světem?

—— ——

1) Srv. předcházející verš.

2) synové israelští sužováním v Egyptě.

Korán 10 131



oi ho Aa

141. A (vzpomeňte si) když jsme vás vysvobodili od lidu
Faraonova, který vás krutě utiskoval, vaše syny usmrcovali
a dcery nechávali živé. Věru, v tom byla veliká zkouška pro
vás od vašeho Pána.«

142. I ustanovili jsme Mojžíšovi (aby se postil) třicet nocí
(než jsme mu dali zákon) a doplnili jsme je deseti; a Čas od
jeho pána ustanovený byl doplněn na čtyřicet nocí. A řekl
Mojžíš svému bratru Aronovi: »Buď mým zástupcem u mého
lidu, správně si počínej a nenásleduj cesty hříšníků'«

143. A když přišel Mojžíš v čas, jak jsme ustanovili, a
jeho Pán s ním mluvil, řekl: »Pane, ukaž mi (svoji velebnost),
abych mohl na tebe patřitil« Odpověděl (Bůh): »Neuzříš mne,
ale dívej se na horu') a bude-li pevně státi na svém místě,
jistě mě uvidíš.« A když se jeho Pán ukázal ve slávě na hoře,
obrátil ji v prach. A Mojžíš padl v bezvědomí; a když opět
přišel k sobě, zvolal: »Sláva budiž tobě! Obracím se v kajíc
nosti k tobě a jsem první z věřících.«

144. Řekl (Bůh): »Mojžíši, vyvolil jsemntě před (ostatními)
lidmi (poctiv tě) svým poselstvím a rozmluvou. Vezmi tedy,
co jsem ti přinesl a buď vděčný !«

145. A napsali jsme mu na desky napomenutí týkající se
všech věcí a rozhodnutí v každém případě?) (a řekli jsme mu):
»Přijmi je s úctou a poruč svému lidu, aby přijali nejlepší
(přikázání) na nich (napsaná). Brzy vám ukáži příbytek
hříšníků.“)

146. Odvrátím od svých znamení ty, kteří beze všeho
práva v zemi se chovají pyšně; a ačkoli vidí každé znamení,
přece nechtějí v ně uvěřiti; a ačkoli vidí správnou cestu, přece

nechtějí zvoliti si ji za (svou) cestu. Vidí-li však bludnou cestu,
volí si ji za (svou) cestu; to proto, že prohlašují naše znamení
za lež a nedbají jich.

147. Pro ty, kteří prohlašují za lež naše znamení a to, že
nastane život na onom světě, nebudou míti jejich skutky žádné

1) Tuto horu jmenují mohamedáni al-Zabir.
2) tj. dokonalý zákon.
5) Zpustošené příbytky Egypťanů nebo kmenů Ád a Thamůd

anebo peklo, v němž budou přebývati hříšníci.
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cenv. Dostanou snad jinou odměnu než za to, co učinili?«
145. Když Mojžíš odešel, učinili si ze svých ozdob') po

dobu telete, jež bučelo. Zda neviděli, že s nimi nemluvilo a
nevedlo jich správně? Přece však je přijali (za svého boha)
a zhřešili.

149, Ale když toho upřímně litovali a viděli, že zbloudili,
zvolali: »Nesmiluje-li se náš Pán nad námi a neodpustí-li nám,
pak jsme jistě propadli záhubě.«

150. A když se vrátil Mojžíš k svému lidu, rozhněván a
rozhořčen pravil: »Zlého skutku jste se dopustili za mé ne
přítomnosti. Uspíšili jste rozkaz svého Pána?« A mrštil deska
mi a uchopiv bratra za hlavu, přitáhl ho k sobě. Ten však
zvolal: »Synu mé matky, věru, (tito) lidé nade mnou zvítězili
a málem by mě byli usmrtili. Nedopusť, aby nepřátelé nade
mnou jásali a nepokládej mne za jednoho z těch bezbožných
lidí!«

151. (A Mojžíš) pravil: »Pane, odpusť mně a mému bratru
a přijmi nás na milost, neboť ty jsi nejvíce milosrdný z těch,
kteří se smilovávají.«

152. Jistě ty, kteří učinili si tele (svým bohem), stihne
hněv jejich Pána a pohana na tomto světě. Tak odměňujeme
lháře.

153. Avšak těm, kteří činí zlé a potom toho litují a uvěří,
jistě tvůj Pán odpustí a bude milosrdný.

154. A když se utišil hněv Mojžíšův, vzal desky, na nichž
bylo napsáno správné vedení a milosrdenství pro ty, kteří se
bojí svého pána.

155. I vyvolil si Mojžíš ze svého lidu sedmdesáte mužů
(kteří s ním přišli na horu) v čas námi určený. A když je
pohltilo zemětřesení, zvolal (Mojžíš): »Pane, kdybys byl chtěl,
byl bys je zahubil dříve a mě (také). Ale zda nás zahubíš
pro to, co učinili pošetilí mezi námi? Byla to od tebe ien
zkouška, kterou necháváš zblouditi, koho chceš, a vedeš
správně, koho chceš. Tys náš ochránce; odpusť nám a smilui
se nad námi, neboť nejlépe odpouštíš.

156. Napiš nám dobré pro tento i pro onen život, neboť
k tobě jsme byli vedeni!« Odpověděl (Bůh): »Trest svůj uva

t) zlatých a stříbrných prstenů, náramků a náušnic.
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lím, na koho chci, a moje milosrdenství objímá všechny věci,
a napíši je (milosrdenství) pro ty, kteří se bojí Boha

5M
157. a dávají almužnu, i pro ty, kteří věří v naše zna

mení,

158. dále pro ty, kteří následují posla, proroka neučeného,
o němž nalézají psáno u sebe v toře a evangeliu, jenž přikáže
jim, co je spravedlivé, a zapoví, co je nesprávné, a dovolí jim
dobré věci a zakáže špatné, jenž sejme s nich jho a pouta je
svírající. A ti, kteří v něho věří, podporují jej a pomáhají mu
i následují světlo, jež s ním bylo sesláno, ti budou šťastni.

159, Řekni: »Lidé, já jsem zajisté vás všech posel od
Boha, jemuž náleží panství na nebi i na zemi. Není boha, leč
On, pán života i smrti. Věřte tedy v Boha a jeho posla, pro
roka neučeného,') jenž věří v Boha i jeho slova, a následujte
ho abyste byli správně vedeni.«

160. Jsou někteří z národa Mojžíšova, kteří (jiné) vedou
dle pravdy a spravedlivě podle ní jednaií.

161. A rozdělili jsme je na dvanáct kmenů (jako na dva
náct) národů. A ve zjevení jsme poručili Mojžíšovi, když jeho
lid žádal od něho nápoj: »Uhoď svou holí do skály!« | vy
prýštilo z ní dvanáct pramenů, a každý člověk věděl, kde má
píti. A zastínili jsme je mraky a seslali isme jim manu a
křepelky (řkouce): »Jezte dobré věci, jež jsme vám dali
k jídlu'« I neublížili nám, nýbrž ublížili sobě samým.

162. A (vzpomeň si), když se jim řeklo: »Přebývejte
v tomto městě*) a jezte (z jeho zásob), dokud budete chtíti,
a říkejte: »Odpuštění«") a vcházejte do brány klaníce se; my
pak odpustíme vám vaše hříchy a odměníme jistě ty, kteří
správně jednají.«

163. Avšak ti z nich, kteří byli bezbožní, zaměnili slovo
to za jiné, jež jim nebylo řečeno. I poslali jsme na ně trest
s nebe, protože jednali bezbožně.

1) Mohameda, srv. Úvod.

2) Jericho nebo Jerusalem.

*) Toto slovo, v originále hittat = odpuštění, změnili v jiné, dle
Dželala prý v »habbat fi safrat, t. j. zrno v klase ječném« a místo,
aby pokorně vcházeli do brány města, lezli tam po zadní části těla.
(Srv. sura II., verš 56.)
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164. A otaž se jich na město'), jež bylo položeno u moře,
když (obyvatelé jeho) přestupovali zákon soboty, když při
cházely k nim v den sobotní jejich ryby viditelné (na povrchu
vody, a V den, v němž neslavili soboty, nepřicházely k nim.
Tak jsme je zkoušeli, protože hřešili.

165. A když říkali někteří z nich (druhým, kteří tomu za
braňovali): »Proč varujete lidi, které Bůh zahladí nebo přísně
potrestá?« odpovídali (tito): »To nás ospravedlní?) u Boha,
vašeho Pána, a snad se budou míti na pozoru.«

166. Ale když zapomněli, k čemu byli napomínáni, za
chránili jsme ty, kteří bránili zlému, a potrestali isme ty, kteří
jednali bezbožně, krutým trestem za to, že hřešili.

167. A kdyžv zatvrzelosti nechtěli upustiti od toho, v čem
iim bylo bráněno, řekli jsme: »Proměňte se v opice, zapuzené
(ze společnosti lidské) !«

168. A (vzpomeň si), když prohlásil tvůj Pán, že bude jistě
posílati proti nim (židům) až do dne vzkříšení (jiné národy),
kteří je budou sužovati krutým trestem, neboť tvůj Pán rychle
trestá, ale odpouští a je milosrdný.

169. I rozdělili jsme je na zemi v národy; někteří z nich
jsou řádní lidé, jiní však nikoliv. Zkoušeli jsme je štěstím
i neštěstím, zda se vrátí (od své neposlušnosti).

170. A následovali po nich nástupci, kteří zdědili knihu
(Starého zákona) a přijímají pozemské statky“) tohoto světa
a říkají: »Dostaneme odpuštění.« A nabídne-li se jim pozemský
statek podobný dřívějšímu, sáhnou po něm. Zda však neváže
jich smlouva knihy (Starého zákona), že nebudou mluviti
o Bohu leč pravdu? Přece čtou, co jest v ní. A příbytek na
onom světě (bude) lepší probohabojné — či toho nechápou? —

171. i pro ty, kteří se drží pevně knihy a konají modlitbu.
Věru, odměny spravedlivých nenecháme zaniknouti.

172. A když jsme otřásli*) horou (Sinaj) nad nimi, takže
byla jako střecha (nad nimi), a myslili, že na ně padne (řekli

t) bylo město Aiia u Rudého moře, srv. pozn. sury IM.,v. 64.

?) protože jsme vykonali svou povinnost, bráníce ve hříchu.
9) dávajíce se podpláceti při soudech nebo aby překrucovali

místa Starého zákona a pod.
*) Dle mohamedánské tradice Bůh přinutil Israelity, aby přijali

desatero, tím, že nad nimi zatřásl horou Sinaj.
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isme): »Veziněte, co jsme vám přinesli, s úctou a buďte pa
mětlivi, co jest v tom (obsaženo), abyste se (mne) báli.«

173. A když tvůj pán vzal jejich potomky s beder synů
Adamových a vzal je za svědky proti nim samým (řka): »Zda
nějsem vaším pánem?« odpověděli: »Ano, dosvědčujeme t0.«
(To jsme učinili proto), abyste v den vzkříšení nemohli říci:
»Věru, nestarali jsme se o tohle (protože nás nikdo na to
neupozornil)«,

174. anebo abyste nemohli říci: »Vždyť otcové naši dříve
klaněli se modlám a my jsme jejich potomci. Chceš nás tedy
zahubiti pro to, čeho se dopustili lidé, kteří se klaněli tomu,
co nebyloničím?«

175. A tak předkládáme jasně znamení, aby se obrátili
(od nicotných bohů).

176. A přečti jim (Židům) příběh toho,) jemuž jsme při
nesli svá znamení, ale odvrátil se od nich; proto následoval
jej ďábel, a zbloudil.

BTS 8:

177. A kdybychom byli chtěli, byli bychom ho povznesli
tím; ale přiklonil se k zemi a šel za svou touhou. Stal se
podobným psu, jenž vytahuje jazyk, ať jej zaháníš, nebo ať
jej necháš. A takoví jsou lidé, kteří prohlašují naše znamení za
lež. Vypravuj (jim) tyto události, snad budou o tom přemýšleti.

178. Jak ošklivé jest to, čemu se podobají lidé, kteří pro
hlašují naše znamení za lež a sobě samým ubližují.

179. Koho vede Bůh, jest veden správně, a koho nechá
zblouditi, takoví zahynou.

180. Stvořili jsme již mnohé z džinnů a lidí pro peklo;
mají srdce, ale ničeho nechápou, mají oči, ale ničeho jimi
nevidí, mají uši, ale ničeho jimi neslyší; jsou jako němá tvář,
ba ještě více bloudí. Jsou to nedbalci.

) Byl prý Balaam, syn Beorův, jemuž učinil Bůh některá zjc
vení. Požádán byv, aby zlořečil Mojžíšovi a jeho lidu, s počátku

nechtěl, řka: »Jak bych mohl zlořečiti těm, kteří jsou v ochraně

andělů?« Ale potom tak učinil za nabízené dary a za to byl potrestán
tím, že jako pes vytahoval jazyk, který mu visel až na prsa (Dželál
a Zamachšari).
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18J. A Bohu náležejí nejkrásnější jména.') Věmi jej tedy
vzývejte a odvraťfte se od těch, kteří jeho jmen zneužívají“);
dostanou jistě odplatu za to, co učinili.

182. A z těch, které jsme stvořili, isou někteří lidé, kteří
(iiné) vedou dle pravdy a sami dle ní správně jednají.

183. Ty však, kteří prohlašují naše znamení za lež, ne
cháme ponenáhlu řítiti se do záhuby, odkud nebudou tušiti.

184. A prodloužím jim život, (avšak přece mi neuniknou)
neboť moje lest zcela jistě (je) zastihne.

185. Neuvažují o tom, že jejich druh“) není posedlý?
Vždyť jest jen veřejným kazatelem. Anebo nepohlížejí na krá
lovství nebe i země a na věci, jež Bůh stvořil a (neuvažují),
že snad se již přiblížil jejich konec? Které zprávě po této

www,(koránu) uvěří?

186. Koho nechá Bůh zblouditi, ten nenalezne vůdce, a
zanechá je v zatvrzelosti a zaslepenosti.

157. Budou se tě ptáti na poslední hodinu, kdy nastane.
Řekni: »To ví (jen) můj Pán; nikdo nemůže udati jejího času
leč on. Hrozná bude na nebi i na zemi a nepřijde na vás jinak
než náhle.« Budou se tě ptáti, jako bys ji znal. Odpověz:
»Opravdu, jen Bůh ji zná, avšak většina lidí toho neví.«

188. Řekni: »Nemám moci, abych sobě samému něco uži
tečného připravil nebo škodlivého odvrátil, leč chce-li Bůh.
Kdybych znal tajemství, měl bych hoinost dobrých věcí a nic
zlého by se mne nedotklo. Opravdu, nejsem leč kazatel a posel
radostné zvěsti lidem věřícím.

189, On tojest, jenž vás stvořil z jednoho člověka a z to
hoto utvořil jeho Ženu, aby s ní bydlel. A když ji poznal,
nosila lehké břímě“) a chodila s ním (snadno). Ale když se
stalo těžkým, volali k Bohu, svému Pánu: »Dáš-li nám (dítě)
řádné (lidské) podoby, budeme (ti) jistě vděčni.«1—

1) Jest prý jich dle výroku Mohamedova 99.
*) protože odvozují od jmen pravého Boha jména svých bohů.

AlNlát, al Uzza a Manat byli bohové meckých; Allát odvozenc
prý jest od Allah = Bůh, al Uzza od al Aziz = Silný a Manat od
Mannan —Dobrotivý.

*) Mohamed.

“) Stala se těhotnou.
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190. A když jim dal (dítě) řádné (lidské) podoby, do
pustili se modlářství") proti němu tím, co jim dal. Ale povýšen
jest Bůh nad to, Co mu pokládali za rovné.

191. Chtějí snad klásti na roveň (Bohu iiné bohy), kteří
nemohou ničeho. stvořiti a sami jsou tvoření,

192. kteří ani jim, ani sobě samým pomoci nemohou?

193. Budete-li je vzývati, aby vás správně vedli, nebudou
vás následovati; jest stejné pro vás, ať na ně voláte nebo
mlčíte.

194. Věru, ti, které vzýváte kromě Boha, isou jeho slu
žebníci jako vy. Vzývejte je a ať vás vyslyší, mluvíte-li
pravdu!

195. Mají nohy, aby jimi kráčeli, mají ruce, aby se jimi
dotýkali, mají oči, aby jimi viděli, mají uši, aby jimi slyšeli?«
Řekni: »Volejte na své bohy a nastrojte mi léčky a nečekejte
na mne (abych se mohl zachrániti)!

166. Neboť mým ochráncem jest Bůh, který seslal knihu
(korán), a ochraňuje spravedlivé.

197. Ti však, které vzýváte místo něho, nemohou pomoci
ani vám ani sami sobě.

198. Vzýváte-li je, aby vás správně vedli, neslyší vás.«
Vidíš, že se dívají na tebe, avšak ničeho nevidí.

199. Buď shovívavý, přikazuj, co je správné, a odvrať se
od nevědomých!

z00. Přichází-li na tebe nějaké pokušení od ďábla, vezmi
útočiště k Bohu, jenž slyší (vše) a VÍ.

201. Jistě bohabojní, když doráží na ně ďábel, rozpomenou
se (na přikázání Boží) a hle, vidí jasně (nebezpečenství hříchu).

202. Ale jejich (nevěřící) bratry vtáhnou (ďáblové) hlu
boko do bludu, a potom nedostanou se z něho.
———— — ——

") protože prý poslechli ďábla, který postrašil Evu i Adama, že
to, co Eva po prvé porodí, bude snad nějaké zvíře. Zároveň slíbil, že
se bude modliti k Bohu, aby to bylo dítě řádné lidské podoby, pod
tou podmínkou, že své dítě pojmenují dle něho. Adam a Eva k tomu

svolili, dítě své, které však ihned potom zemřelo, nazvali Abďdal
hareth, t. j. služebník Harethův; tak se jmenoval ďábel mezi anděly.
Beidavi toto místo vykládá o jednom z Mohamedových předků (Sale
137, Marracci 291).
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203. Nepřijdeš-li k nim s nějakým znamením,“) říkají (po
směšně): »Nesložils ničeho?« Odpověz: »Já zajisté následuji,
co mi bylo zjeveno od mého Pána. Tato (kniha koránu) ob
sahuje jasné důkazy od vašeho Pána, správné vodítko a milo

Wwwsrdenství pro věřící lidi.

204. Předčítá-li se korán, poslouchejte ho v tichosti, abyste
dosáhli milosrdenství.«

205. Vzpomínej na svého Pána ve svém srdci s pokorou
a bázní, bez hlasitého mluvení, ráno i večer a neopomínej toho!

206. Vždyť (andělé), kteří isou u tvého Pána, pyšně se
nezpečují mu sloužiti, nýbrž velebí Ho a klanějí se Mu.

nu
t) s nějakým novým veršem koránu.
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Úvodní slovo pořadatele.
Kniha, která původem svým sahá zpět do časů po

sledního z velikých světových reformátorů náboženských,
která dodnes asi 200 millionům lidí je nejen knihou modli
tební, ale i mravoučnou a zákonodárnou a která činí si nárok
býti doplňkem bible, poselstvím božím k lidstvu — kniha ta
ková zasluhuje jistě více pozornosti kruhů vědeckých i intel
ligence vůbec, nežli je tomu u koránu, mohamedánského
písma svatého, základu islamu. České vydání tohoto dila do
sud naší překladové literatuře scházelo, ba myslím, že od
doby Václava Budovce z Budova (7 r. 1621) — jehož proslulé
dílo Antialkorán (spis, vydaný r. 1614 proti učení Moha
medovu) chová se dosud v knihovně musea království Českého
v Praze — nebylou nds samostatně vydáno žádné dilo, tý
kající se koránu a islamu vůbec. Než i Antialkorán jako spis
obranný neposkytuje správného poučení o islamu, neboťpo
hnutkou k jeho sepsání vedle důvodů politických (obavy před
velikým rozmachem moci turecké) byl především odpor věří
cího křesťana proti věrouce a celému světovému názoru mo
hamedánskému.

Předložená kniha tudíž, jak doufám, vzbudí zajisté
značnou pozornost naší veřejnosti. A zajisté právem; jestiť
to dílo, jež pomáhalo islamu dobývati svět a z něhož ci
táty dnes psány jsou zlatým písmem i na stěnách dvou kdysi

na hoře Moria v Jerusalémě a překrásného chrámu Boží
Moudrosti v Cařihradě. |

I kdyby nejevil se u nás zájem o ně se stránky náboženské,
přec události poslední doby — anexe Bosny a Hercegoviny,
válka balkánská atd. — víc a více obrací mysl naši k orientu
a jeho obyvatelům, jichž kulturní život a jeho podstata za
Jjímají nás nemálo.



Otdže-li se někdo průměrného vzdělance, které hlavní
myšlenky as obsahuje korán, uslyší většinou odpovědi naivní,
z nichž vzdělaný mohamedán by seznal, že představy o ob
sahu koránu jsou u nás chabé.

Přítomná kniha přesvědčívšak čtenáře, že hlavní myšlenky
koránu jsou ušlechtilé a že islam v theorii znamená něco
zcela jiného, než jak mnozí soudí na př. dle způsobuži
vota Turků. Leč další slovo o tom ponechávám autorovi tohoto
prvního a úplného překladu koránu do jazyka českého.

K. Cvrk,
pořadatel „„Orient.bibliotéky“
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PŘEDMLUVA.
Prvnímu českému překladu koránu předesílám několik

úvodních slov o jeho vzniku a formě. Dle víry a přesvěd
čení vyznavačů islamu obsahuje korán zjevení, jež Mohamed
přijímal od Boha prostřednictvím anděla Gabriela. Sprenger ")
rozeznává šesterý způsob, jímž dostával Mohamed zjevení:

1. ve snu,
2. od Gabriela, jehož neviděl,
3. od Gabriela v podobě člověka, nejčastěji v podobě

Dihji, přítele Mohamedova,
4. od Gabriela v pravé jeho podobě,
5. od Boha samého,
6. slyšel jakýsi neurčitý zvuk, podobný zvonění.
Jiní však uvádějí pouze dvojí druh zjevení; sám prý

Mohamed, jak dosvědčuje Aiša, jeho manželka, byv otázán,
jaká mívá zjevení, odvětil, že buď slyší nejasný a neurčitý
hlas, podobný zvuku rolniček (a taková zjevení, jimž velmi
nesnadno rozuměti, že chápal teprve, když anděl odešel) anebo
že rozmlouvá s andělem, takže snadno si pamatuje, co mu
onen řekne.

Konečně se uvádí ještě třetí způsob, jímž byl korán
zjevován. Weil?) se domnívá, že Mohamed dostával zjevení
od někoho, jejž považoval za Gabriela, a to nejspíše od svého
přítele Dihji. A bylo“ prý to lze pozorovati i na zevnějšku
Mohamedově, když se mu dostávalo zjevení: náhle jakoby
upadl do nemoci, třásl se na celém těle, ústa měl plná slin,
dle jiných při tom zbledl, svěsil hlavu anebo zčervenal. Když
v zimě kdysi měl zjevení, na jeho čele prý vyrazil studený
pot; také prý se podobal při tom člověku opilému nebo
umírajícímu.

1) „The life of Muhammad“ u Noeldeke: De origine et compo
sitione surarum koranicarum ipsiusgue korani, strana 4.

2) „Einleitung in den Koran“, u Noeldeke strana 7.



Obsah koránu, jejž tvoří výroky Mohamedovy, zvané
zjevení, nelze přesně určiti; podáváť zákony a nařízení, týkající
se života náboženského i občanského, jedná o postech, mo
dlitbě, vypravuje události biblické, obyčejně přetvořené, napo
míná k boji za pravé náboženství, líčí blaženost v ráji, bolesti
a utrpení v pekle; brzy mluví Bůh, brzy archanděl Gabriel,
hned oslovuje prorok své vyznavače židy, křesťany a po
hany, opět zase mluví věřící, blažení v nebi a odsouzení
v pekle. Mnoho však v koránu není Mohamedovií vlastní,
nýbrž přejato z bible') a knih apokryfních. A tu se na
skýtá otázka, přijal-li Mohamed ona vypravování od židů
a křesťanů nebo čerpal-li je z nich. Aby je byl z knih
mohl čerpati, dlužno předpokládati, že Mohamed uměl čísti
a psáti. Ale o tom jsou různá minění.

Někteří (a to zvláště mohamedánští) autorové popírají,
že prorok uměl psáti, poukazujíce na slova sury 209.v. 48")
a 7. v.158*). Jiní pak myslí, že Mohamed čisti a psáti neuměl
jen s počátku, později však že se tomu naučil jakýmsi zá
zračným způsobem. Ti, kteří zastávají opačné mínění, odvo
lávají se na to, že prý Mohamed umíraje žádal péro a ko
dicil; ano v samém koránu vidí důkaz svého tvrzení: sura
96., která prý byla zjevena nejdříve, začíná slovem: „Čti !“
a předpokládá, že prorok čísti uměl; toto mínění zdá se tím
spíše důvodné, protože Mohamed pocházel ze vznešené ro
diny Mekkánské a umění čísti a psáti u obyvatelů Mekky již
tenkrát bylo dosti rozšířeno. Slovo neučený v suře %.v. 158
neznamená toho, jenž nějaké věci vůbec nezná, nýbrž toho,
kdo se jí neobírá jako odborník. Uměl tedy Mohamed čisti
a psáti a tomu, jak se zdá, naučil se již mnohem dříve“),
než vystoupil jako prorok. Přece však, ačkoliv Mohamed uměl
čísti a psáti, nezdá se pravděpodobné, že skutečně nějaké
knihy psal, jak někteří připisují mu knihu „O zákonech a
soudech“, anebo že z nějakých knih čerpal látku koránu
(„Báje starých — Asátiru awalina“)*). Ba ani toho ne
čerpal prorok z knih, co upomíná v koránu na bibli. Od

1) Tím není řečeno, že Mohamed ony knihy skutečně četl, srv.
strana 4. |

2) „A nečetl jsi před touto žádné knihy a nepsals jí pravicí
svou“ (praví Bůh Mohamedovi).

9) „Kteří budou následovati posla, proroka neučeného, o němž
naleznou psáno u sebe v toře a evangeliu...“

4) Sura 96 v. 4.
5) Noeldeke strana 12.

II.



židů nedostal Mohamed jistě žádných knih Starého zákona,
protože židé je chovali v neobyčejné úctě a hleděli, aby se
jich nedotkly ruce nečisté, t. j. nežidovské, A také asi nečetl
Mohamed žádné knihy Nového zákona ; neboť ačkoliv některé
části bible byly již tou dobou přeloženy do arabštiny,
bylo překladů málo. A nejvážnější důvod pro to, že Mohamed
nečetl bible, jest v koránu samém; neboť vypravování Sta
rého i Nového zákona jsou v něm tak znetvořena, že vším
právem se může tvrditi, že z bible čerpána nejsou, nýbrž že
je Mohamed jen slyšel od židů a křesťanů, kteří sami dobře
neznali Písma.

Mohamed prý již dříve, než se stal prorokem, se stýkal
s mnohými mnichy, jichž jména určitě známa nejsou. Nej
častěji se jmenuje z nich Sergius neboli Bahíra, Varaga,
příbuzný Chadidže, manželky prorokovy, knihkupec Aiš
neboli Jáiš, otrok Džábr a j.“) Jména židovských učitelů Mo
hamedových se neuvádějí, ačkoliv Mohamed ještě znal Starý
zákon lépe než Nový. I z koránu samého jest patrno, že
Mohamed měl učitele; aspoň mu to někteří vytýkali, jak uka
zuje sura 16 v. 106: „A již víme (praví Bůh), že říkají: Jistě
jej (Mohameda) učí nějaký člověk.“

Nejvíce pravděpodobným se tedy zdá, že Mohamed
mnoho z vypravování židů a křesťanů, kteří dobře neznali
knih Pisma, přejal do svých výroků, jež nazýval zjevení a
jež tvoří celý korán.

Korán však nebyl sebrán, jak se zdá, ještě za života
Mohamedovav jednu knihu. A když Mohamed zemřel, tu bylo
možno, že části koránu, protože nebyly sebrány v jednu
knihu, mohly se snadno změniti anebo zaniknouti. První,
jenž se postaral o sebrání koránu v jeden celek, byl Abu
Bekr, který úkol ten svěřilZaidovi. Základem jeho sbírky ko
ránu byly památky písemné, ač jistě také čerpal z paměti
posluchačů Mohamedových. Poněvadž nebylo tenkráte dosti
vhodné látky ku psaní (psaliť na listech palmových, na ka
menech a tudíž písemné záznamy dály se jen s obtíží) a protože
mnoho nejlepších znateiů koránu zahynulo v bojích a jiní po
celé Arabii roztroušení nemohli Zaida podporovati, mohlo se
snadno státi, že Zaid něco z koránu nechtě vynechal. Někteří*)
se domnívají, že Zaid něco přidal ke koránu, ale Noeldeke

1) Marracci, De Alcorano, strana 37; Noeldeke, strana 13 a 14.
2) de Sacy u Noeldeke strana 89.
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takové domněnky vyvrací. Hotovou sbírku koránu odevzdal
pak Zaid Abu Bekrovi, jenž jej položil mezi dvě desky.

Když však islam počal se rozšiřovati vítězně do jiných
zemí, přicházela jednota ve čtení koránu do nebezpečenství,
protože v jednotlivých zemích byli Mohamedoví přátelé, dle
nichž pro jejich velikou znalost koránu se ve čtení jeho řídili
ostatní. Tím vznikala různost textů koránu, a to ovšem ne
mohlo býti lhostejné pro islam, jenž spočívá na koránu jako
svém hlavním základu.

Kdysi prý setkala se vojska ze Syrie a Iraku, a když
vojáci se přeli o správné čtení koránu, radil Hudaifa Othmá
novi, aby zabránil takovým sporům; proto dal tento sebrati,
pokud bylo možno, všechny dosavadní exempláře koránu a
poříditi jeden, dle něhož všichni se měli říditi ve čtení; ostatní
staré korány, kromě Abu Bekrova, dal spáliti.

Jest otázka, zdali porušil Othmán pravé čtení koránu.

čtyř hlavních sekt mohamedánských), kteří tvrdili, že dle zá
kona a poslední vůle prorokovy náležel kalifát Alimu a
jeho potomkům, vinili Othmána, že porušil nebo vynechal
místa v koránu, kde byla řeč o Olim a jeho nástupcích. Ano
i celé sury prý vynechal, z nichž jedna se zachovala podivu
hodným způsobem; uveřejnil ji, samohláskami opatřenou
Kazem Beg") a ukázal, že ji složil nějaký fanatický Šijjita.
Kromě této sury vydal Hammer“*) ještě dvě jiné, které však
také nepocházejí od Mohameda. [ kdyby byl býval složil tyto

?) U Noeldeke strana 95.
2) U Noeldeke strana 97, který je uvádí v latinském překladu :

Áura deserendi.
Nomine etc.

O deus, te auxilium veniamgue
rogamus

Et laudamus te nec tibi non
obtemperamus,

Ita ut tibi non parentes prorsus
deseramus.

Sura contendendi.
Nomine etc.

O deus, te veneramur,
Tegue colimus et precamur,
Et contendimus,utte asseguamur,
Sperantes praemium tuum,
Et timentes supplicium tuum,
Hoc enim impios est amplexurum.

IV.

Sura opouštění.
Vc jménu atd.

O Bože, tebe o pomoc a od
puštění prosíme

a tebe chválíme a rádi poslou
chánie,

tak že tebe neposlouchajíce,
zcela (tě) opouštíme.

Šura snažení.
Ve jménu atd.

O Bože, tobě se klaníme,
tebe ctíme a vzýváme
a tebe dosáhnouti se snažíme,
doufajíce v odměnu u tebe,
a bojíce se trestu tvého,
jenž obklíčí bezbožného.



poslední sury Mohamed, není důvodu, proč by je byl Othmán
úmyslně vynechal, vždyť neobsahují ničeho, co by odporovalo
duchu koránu; nejsou to tedy sury podvržené ani bez zlého
úmyslu, nýbrž jsou nejspíše jen výrazem modlitby, kterou ně
jaký zbožný mohamedán připsal v koránu a která od jiných
byla považována za Sury.

Zbývá ještě promluviti o formě koránu. Slovo Korán,
se členem al korán odvozuje se od arabského slovesa Karaa,
které znamená čísti a sbírati jako latinské legere. Bez členu
značí četbu, čítanku vůbec, se členem knihu, která mohame
dánům jest tím, čím Židům a křesťanům bible; jménem tím
se označuje nejen celá kniha koránu, nýbrž i jen jednotlivé
části její, jako židé podobně nazývají nejen Písmo, nýbrž
i jednotlivou část jeho slovem Karah nebo Mikra. Jinak se
může slovo korán vykládati od téhož slovesa karaa ve smyslu
sbírati; pak znamená sbírku jeho z jednotlivých částí, tabulek
a listů, na nichž byl korán napsán. Ještě má jiná jména: al
Furkán, od slovesa faraka — rozdělovati, protože činí rozdíl
mezi dobrým a zlým anebo odpovídá hebrejskému slovu
Perek nebo Pirka *), jehož užívají židé k označení části Písma;
al Dzikr t. j. připomenutí, napomenutí, al Musháť, listy, nebo
al Kitáb, kniha, kteréžto jméno odpovídá řeckému Biblia,
knihy katexochén, Písmo sv.

Korán rozděluje se obyčejně na 114 částí, zvaných sury
(sura — řada kamenů na stavbě) ; někteří spojovali jednotlivé
sury, na př. 93. a 95., 105. a 106.Jsou nestejně dlouhé: sura 2.
má 287 veršů, jiné kratičké o 4 nebo 3 verších. Před každou
Surou jest nadpis, který ukazuje někdy na její obsah, třeba
jen částečný, někdy značí osobu nebo věc, o níž se v suře
děje zmínka; jindy zase nadpis sury jest slovo, které jest na
jejím počátku nebo na konci.

Také se před každou surou udává místo jejího vzniku
a to buď Mekka nebo Medina; některé povstaly částečně
v Mekce a částečně v Medině, o jiných se určitě neví, kde
povstaly, zda v Mekce nebo Medině. Kromě deváté sury
každá začíná slovy: Bismil láhi rahmáni rahími — Vejménu
Boha nejvýše milosrdného; a teprve, když tato slova byla
zjevena, znal prý Mohamed rozdělení koránu na sury. Jed
notlivé sury pak se dělí na verše, zvané ajdtť; slovo to značí

') Sale, The koran, Preliminary discourse sect. III.



zázraky nebo znamení, poněvadž každý verš koránu jest zá
zrakem, znamením moci Boží.

Podobně jako židé v knihách Starého zákona, i mohba
medáni v koránu počítali verše, slova i písmena; veršů na
počítali od 6000 do 6225, slov 77.639 nebo 99.464, písmen
323.015 nebo 340.113, ano počítali, kolikrát se vyskytuje
každé písmeno v koránu).

Kromě rozdělení na verše a sury rozděluje se korán
ještě na 60 části, zvaných Ahzáb neb 40 zvaných Ajzá, z nichž
každá opět se dělí na 4 části.

Některé sury (jest jich 29) jsou zvláštní tím, že začí
nají jedním anebo více písmeny, jichž význam jest velmi ne
jasný. Mohamedání věří, že obsahují hluboká tajemství,
jichž význam nezná kromě Boha a proroka žádný člověk.
Dželál“) praví o nich: „A Bůh nejlépe ví, co jimi chtěl na
značiti.“ Přece však někteří snažili se vyložiti jejich význam
a to několikerým způsobem: na př. sura 2. začíná písmeny
A L M; ta vykládají se jako začáteční písmena slov Allah latíf
madžíd t. j. Bůh dobrotivý, vznešený; nebo jiní (Oberleitner)
se domnívají, že napsal ta písmena Mohamedův písař a že
jsou začátkem slov Amara li Muhammed 1.j. řekl mi Moha
med. Také 5 písmen K HI A S, která jsou před 19. surou,
jak se domýšlejí někteří, bylo napsáno židovským písařem
a značí hebrejská slova Koh iaas t.j. tak nařídil Mohamed.
Tyto a podobné výklady jsou jen pouhé dohady; písmena
ona neznamenají ničeho, od Mohameda jistě nepocházejí a
snad nalezli je ti, kteří Činili sbírku koránu v exemplářích,
jichž užívali a napsali potom před některé sury *).

Překládal jsem většinou dle vydání koránu Marracciho,
jehož číselné rozdělení na verše jsem přejal. Slova v závorce
položená nejsou v originále, přidal jsem je k doplnění smyslu.
Ačkoliv jsem se snažil, pokud bylo možno, doslovným pře
kladem zachovati ráz originálu, přece jsem plně přesvědčen,

že na některých místech se překlad vzdaluje originálu, neboť
třeba i velcí znatelé koránu (jako Noeldeke, Sprenger, Fleischer
a j.) mnoho přispěli k jeho výkladu, přece zůstávají mnohá
obtížná místa v něm pro ty, kteří jej překládají, popravním
křížem — crux interpretum. Překladatel.

1) Sale, sect. III. strana 42.
>) Marracci, Refut, strana 11.
S) Noeldeke, strana 99.
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Posvátná kába v Dekce.
a Posvátný černý kámen. 5 Slavnostní příkrov se zahaleným vchodem. c Vchod

do káby. ď Okap.
Každý věřící, chce-li klidně zemříti, musí vykonati aspoň jednou za života pout do
Mekky, kde uvnitř veliké mešity je posvátná kába (kostka), čtyřhranná to stavba
s rovnou střechou, asi 18kroků zdéli a 14kroků zšíři. Pokrývka je z černého hedvábí.
Každoročně se obnovuje a pak rozstřihává v proužky, jež poutníci nosí na krku, aby
jich chránily od kouzel a nemocí. — Nevěřícím je přístup v tato místa přísně zakázán.

«



Prastarý, posvátný černý kámen v Mekce.
!/, skutečné velikosti.

(Uprostřed místa libáním vyhloubená, kolem nich stříbrný rámec.)

Ve východním rohu káby ve výši 5stop zazděn je posvátný kámen, bezpochyby povětroň,
nesčíslným líbáním věřících již rozpukaný a stříbrným rámcem spojený. Dle pověsti byl pů
vodně bílý jako padlý sníh; nynější černé barvy prý nabyl hříšnými výdechy smrtelníků.



POČÁTEK).
Mekkánská“), o sedmi verších.

©e jménu Boha nejvýše milosrdného“)l
1. Chvála Bohu, pánu všeho míra,
2. nejvýše milosrdnému,
3. jenž má v moci den soudu!
4. Tebe ctíme a tebe o pomoc vzýváme.
5. Veď nás správnou cestou,
6. cestou těch, jimž jsi byl milostiv“),
7. a ne těch, na něž se hněváš a kteří bloudí.

1) Tak nazvána jest sura proto, že jest počátkem, úvodem ko
ránu. Má ještě jiná jména: sura chvály, díků, modlitby, sedm opako
vaných t. j. veršů, protože je mohamedání velmi často opakují. Jest
totiž tato sura zároveň modlitbou, kterou se mohamedání modlí velmi
často při veřejných i soukromých pobožnostech, jako křesťané mo
dlitbu „Otče náš“.

2) Před každou surou jest udáno místo, kde byla zjevena, a to
buď Mekka nebo Medina.

) Tato slova jsou před každou surou kromě deváté. Mohamedáni
je pronášejí, když zabíjejí nějaké zvíře, když začínají čísti anebo ně
jakou důležitou práci, jako se křesťané žehnají křížem před prací.

+) Jimi se rozumějí proroci a věřící před Mohamedem, židé a
křesťané, pokud se neuchýlili od pravého náboženství; verš 7. vykládá
se obyčejně také o židech („na něž se hněváš“ a jež jsi potrestal),
druhá část („kteří bloudí““) vztahuje se na křesťany. Někteří však spo
jují verš 7. s 6., jakoby v 7. verši bylo negativně vyjádřeno, co je ře
čeno ve verši 6., takže jest smysl pak: „Veď... cestou těch, kterým
jsi byl milostiv a na něž ses nehněval a kteří nebloudili“ (Marracci, Sale).



Sura VIII.

KOŘISTI).
Medinská, o 75*) verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdnéhol
1. Budou se tě ptáti na kořisti. Řekni: „Kořisti náležejí

Bohu a poslu. Bojte se tedy Boha a urovnejte tu věc mezi
sebou a poslouchejte Boha a jeho posla, jste-li věřící,

2. Vždyť(praví) věřící (jsou ti, jejichž) srdce při zmínce
o Bohu plní se strachem, a když se předčítají Jeho znamení,
roste jejich víra a důvěřují ve svého Pána,

3. kteří vykonávají modlitbu a udělují almužnu z tohto,
co jsme jim dali k výživě,

4. To jsou opravdu věřící; budou na (vyšších) stupních
(blaženosti) u svého Pána, a dostane se jim odpuštění
i čestného zaopatření.“

1) Nadpis k této suře dal spor o rozdělení kořisti po vítězné
bitvě u Bedru. Kteří bojovali, chtěli kořist celou, a kteří zůstali u pra
porů, chtěli část její. Mohamed předstíraje, že dostal od Boha naří
zení, aby ji rozdělil, vzal si pětinu kořisti a ostatek rozdělil stejno
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2) Veršů této sury se počítá 75 až 78.OT
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5. Jako “) tě vyvedl tvůj Pán z tvého domu v pravdě,
a hle, někteří věřící nechtěli (uposlechnouti tvých nařízení);

6. přeli se s tebou o pravdu, když byla jim již ozná
mena, jako by byli vedeni na smrt a dívali se na ni.

7. A (vzpomeň si), když vám Bůh slíbil jeden ze dvou
zástupů, že se ho zmocníte, a vy jste si přáli, aby vám
byli vydáni ti, kteří zbraní neměli*), ale Bůh chtěl dosvědčiti
pravdu ve svých slovech a nevěrce úplně zahubiti,

8. aby dosvědčil pravdu a rozptýlil lež, třebas bezbožní
(tomu) odporovali.

9. Když jste žádali svého Pána o pomoc, odpověděl
vám: „Jistě vás posílím tisicem andělů, jdoucích v řadě
za sebou.“

10. A učinil to Bůh radostnou zvěstí pro vás a aby
se tím uklidnila vaše srdce, neboť vítězství jest jen od Boha.
Bůh zajisté je silný a moudrý

11. Když na vás padl spánek jako ochrana od něho
a seslal vám S nebe vodu, aby vás ji očistil a sňal s vás
neklid*) ďáblem způsobený, aby upevnil vaše srdce a po
sílil vaše nohy.

1) Marracci vykládá tuto spojku ve významu „když“. Sale uvádí
výklad Beidawiho, který předpokládá zde toto spojení: rozdělení ko
řisti náleželo Mohamedovi, ač se tomu jeho vyznavači protivili, jako
nyní se stavěli na odpor výpravě proti Korejšitům.

2) Mohamed dozvěděv se, že Korejšité vracejí se ze Syrie se
zbožím, provázenií asi třiceti nebo čtyřiceti muži, vypravil se proti
nim. Abu Sofian, vůdce karavany, seznav úmysl Mohamedův, poslal
ihned do Mekky pro pomoc, která dostavila se v počtu 950 mužů.
Mohamed však se neradil se svými přáteli dříve, dokud mu anděl
Gabriel neslíbil, že jeden z obou zástupů dostane se do jeho moci.
Potom teprve se radil; někteří chtěli přepadnouti kupce k bojí ne
připravené, Mohamed však s tím nesouhlasil, a když nechtěli upustiti
od svého úmyslu, velice se rozhněval. Avšak na domluvu Abu Bekrovu,
Omarovu, Saad ibn Obadahovu a Mokdadovu přiklonili se všichni
k návrhu Mohamedovu, aby se učinil útok na ty, kteří kupcům přišli
na pomoc (bitva u Bedru).

3) Vojáci Mohamedoví byli na místě plném suchého písku, do
něhož se jim bořily nohy při pochodu, a kromě toho byli trápení
žízní, Když spali, znepokojil je ďábel ve snách, že prý, ač myslí
o sobě, že jsou miláčkové Boží, nemohou čekati pomoci od Boha,

„dokud budou odloučení od vody. Avšak v nocí napadlo tolik vody,
že stačila na všechny jejich potřeby a písek s vodou smíšený snadno
je unesí. (Salle str. 140.)=
142
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12. Když tvůj Pán oznámil andělům: „Já jsemjistě
s vámi, posilněte věřící! Do srdcí nevěrců však vložím
strach. Pročež bijte je nahoře do šíjí a usekávejte jim všechny
konce (prstů)l“ To (stihne je) proto, že odporovali Bohu
a jeho poslu. A kdo se bude protiviti Bohu a jeho poslu,
věru, Bůh přísně trestá.

13. Tohle (jest váš trest), zakoušejte ho tedy! A na
nevěrce čeká trest (pekelného) ohně.

14. Ó, vy věřící, když se setkáte s vojskem nevěřících,
neutíkejte před nimi,

15. neboť kdo bude tenkráte utíkati kromě pří
padu, aby na jiné straně bojoval anebo aby se uchýlil ke
svým, ten stáhne na sebe hněv boží a obydlím jeho bude
peklo. Jak špatná do něho cesta!

16. Nepobili jste jich vy, nýbrž Bůh je pobil; a nehodil
f jsi ty (Mohamede, jim písku do očí), když jsi hodil, nýbrž

Bůh jej hodil, aby zkoušel věřící v krásné zkoušce. Věru,
Bůh slyší (vše) a VÍ.

17. To vám (učinil, aby vás podporoval a ukázal, že)
Bůh činí lest nevěřících bezmocnou. |

18. Žádáte-li rozhodnutí (v naší věci), již se vám
dostalo rozhodnuti (vaší porážkou). Zdržíte-li se (útoku na
věřící), bude lépe pro vás; vrátite-li se však (k útoku),
vrátíme se i my (jim na pomoc) a nic vám neprospěje vaše
vojsko, i kdyby bylo sebe větší. Bůh zajisté jest na straně
věřících.

19. Ó, vy věřící, poslouchejte Boha a jeho posla a ne
odvracejte se od něho, když ho slyšíte.

20. Nebuďte jako ti, kteří říkají: „Slyšíme“, avšak ne
slyší.

21. Věru, jako nejhorší dobytek jsou před Bohem hluší f
a němí, kteří ničeho nechápou.

22. Kdyby byl Bůh poznal v nich něco dobrého, jistě
by jim byl dal sluch; a kdyby jim byl dal sluch, jistě by
se odvrátili a odešli (od něho)! |

23. O, vy věřící, odpovídejte Bohu a jeho poslu, když
vás zve k tomu, co dává život, a vězte, že Bůh jest mezi
člověkem a jeho srdcem “) a že u něho se shromáždite.

1) Bůh zná nejtajnější myšlenky člověka a v Jeho moci jest,
aby člověk mohl provésti, na čem ve svém srdci, nitru se rozhodne. A

LLkkkalaka
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24. Chraňte se vzbouření, jež nestihne (svými následky)
jen bezbožných výhradně mezi vámi, (nýbrž uškodí všem)
a vězte, že Bůh přísně trestá.

25. A vzpomeňte, když vás bylo málo a byli jste po
kládáni za slabé v zemi a obávali jste se, že vás lidé za
hladí. Avšak (Bůh) poskytl vám útečiště “) a svou pomocí 4
vás posílil a dal vám k výživě dobré věci, abyste byli vděčni. £

26. Ó, vy věřící, nepodvádějte Boha a Jeho posla a ne
rušte věrolomně a vědomě svých slibů,

27. Vězte, že majetek a dltky vaše jsou pro vás
zkouškou a že u Boha jest veliká odměna.

28. Ó, vy věřící, budete-li se báti Boha, učiní vás
schopnými, abyste činili rozdíl (mezi pravdou a lží), očistí
vás od vašich špatností a odpustí vám. Neboť Bůh jest
velice dobrotivý.

29. A (vzpomeň si), když ti nevěrci činili nástrahy,
aby tě polapili nebo usmrtili nebo vyhnali.“) Činili ti nástrahy,
a Bůh nastrojil jim léčky. A Bůh dovede nejlépe činiti
nástrahy.

30. A když se jim předčítají naše znamení, říkají:
„Slyšeli jsme. Kdybychom chtěli, mohli bychom i my podobné
věci vyprávěti; vždyť to jsou jen staré báchorky.“

31. A když říkali: „Bože, jestliže toto jest pravda od
Tebe, sešli na nás dešť kamení s nebe nebo přísný trest!“
Avšak Bůh nechtěl jich potrestati, protože jsi byl mezi nimi,
a nechtěl jich Bůh potrestati, když prosili za odpuštění. *)

33. A nemají (žádného důvodu), proč by je nemohl
Báh potrestati; vždyť zabraňovali (věřícím) vstup do svaté
mešity, ač nejsou jejími strážci, Jejími strážci jsou jen boha
bojní.

34. Avšak většina jich toho neví.
35. A modlitba jejich u domu (božího) záleží jen v tom,

že syčí a tleskají rukama.“) Zakoušejte trest, protože jste
byli nevěrci.

1) Město Medinu, kam jste utekli s prorokem z Mekky.
2) Z města Mekky.
3) Byli to snad někteří věřící, kteří bydleli mezi nevěrci.
4) Byl to jeden z obyčejů, kterých užívali při obcházení Káby;

nebo proto tak činili, aby rušili Mohameda v jeho modlitbách.
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A 36. Ti, kteří nevěří, vynakládají svůj majetek,') aby
ň odvrátili (jiné) od cesty boží. Nechť si jen vynakládají, potom

: budou siénati (pod trestem), potom budou přemoženi.f 37. Kteří nebudou věřiti, shromáždění budou do pekla,
38. aby Bůh oddělil zlé od dobrých a položil zlé jedny

na druhé a aby všechny nakupil na hromadu a Svrhl do
pekla. A takoví propadli záhubě.

39. Řekni nevěřícím, že jim bude odpuštěno, co se již
stalo, jestliže upustí (od své nevěry). Vrátí-li se (k ni) —
však splnil se již příkladný trest předků (jeiich za odpor
proti prorokům, a takový stihne i je). Pročež bojujte proti
nim, dokud nebude žádný odpor (proti Bohu a jeho pro
toku) a dokud nezavládne všude náboženství (pravého)
A Boha. Upusti-li však (od své nevěry), věru, Bůh dívá se na

4 jejich skutky.

| 40. Obrátí-li se (na útěk), vězte, že Bůh je vaším
ochráncem. Jak krásným jest ochráncem a pomocnikem!

: 41. A vězte, že z toho, čeho dobudete jako kořisti,
pětina náleží Bohu a jeho poslu,“) jeho příbuzným, sirotkům
$ a pocestným, věříte-li v Boha a v to, Cojsme seslali svému

služebníku v den (v němž stalo se) rozlišení “) (mezi věřícími
a nevěřiícími), kdy se obě vojska setkala. A Bůh má moc
nad každou věcí.

ň 42. Když jste byli (táborem) na bližší straně údoli,
A a oni na vzdálenější straně“) a jezdci (karavany) pod vámi,

A kdybyste se byli dohodli (k boji), jistě byste byli bývali ne
svorni (v provedení svého dohodnutí).

43. Ale (Bůh svedl vás k boji bez předchozí vaší
úmluvy), aby dokonal věc, kterou rozhodl (že vykoná),

44. aby ten, kdo zahyne, zahynul spatře jasný důkaz
(moci Boží) a ten, kdo bude živ, aby byl živ spatře tentýž
důkaz. A Bůh zajisté slyší i ví (vše).

1) Bylo 12 Korejšitů, kteří dávali denně každý deset velbloudů
-A K výživě těch, kteří přišli na pomoc kupcům u Bedru.

2) Ostatní 4 pětiny náležejí vítězům.
4 3) V bitvě u Bedru.
| +) Abu Sofian, vůdce Korejšitů, zavedl je se zbožím jejich ke

břehu mořskému, poslav zatím pro pomoc do Mekky; vojsko Moha
medovo mělo postavení méně výhodné.

-.n SlyatpetO
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M žádný člověk. A já budu jistě blízko vás.“ A když obě
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| 45. A vzpomeň si, když Bůh ukázal vám ve spánku
(nepřítele) v malém počtu; a kdyby vám ho byl ukázal ve
velkém počtu, jistě byste byli klesli na mysli a přeli byste
se o to. Avšak Bůh vás od toho ochránil, neboť ví, co je
v prsou člověka.

46. A (vzpomeň si), jak jsme je ukázali očímvašim
v malém počtu, když jste se s nimi srazili, a váš počet
jsme v jejich očích také zmenšili.“) (To se stalo proto), aby
Bůh dokonal věc, kterou rozhodl (že vykoná). A k Bohu
(všechny) věci se vrátí.

©mému

47. Ó, vy věřící, když se srazíte se zástupem (nepřátel),
zůstaňte pevní a vzpomínejte často na Boha, aby se vám
dobře vedlo.

48. A poslouchejte Boha a Jeho posla a nehádejte se,
neboť byste ztratili odvahu a opustilo by vás nadšení. Buďte ú
trpělivi, neboť Bůh jest s trpělivými! :

49. A nebuďte jako ti, kteří drze vyšli ze svých domů, A
aby je lidé viděli, a odvraceli od cesty boží. Avšak Bůh
ví, čeho se dopouštějí.

a“

50. A (vzpomeň si), když jim ďábel představil jejich
skutky jako něco krásného a pravil: „Dnes nadvámi nezvítězí

vojska se objevila, obrátil se řka: „Ničeho s vámijiž nemám.
Neboť vidím, čeho vy nevidíte.

51. Bojím se Boha, protože Bůh přísně trestá.“

52. (Vzpomeň si,) když pokrytci a ti, v jejichž srdci
byla nemoc, říkali: „Tyto lidi oklamalo jejich náboženství“. *
Avšak kdo důvěřuje v Boha, Bůh zajisté je silný a moudrý.

1) Toto místo odporuje suře III. v. 13, kdese praví, že půso
bením božím nepřátelé viděli vojsko Mohamedovo dvakráte větším.
Tento odpor vykládají mohamedání takto: Před bitvou zmenšil Bůh
počet vojínů Mohamedových v očích nepřátel, aby tito raději pustili
se do boje. Ale když začala už bitva, Bůh ukázal mohamedány očím
nepřátel v počtu dvakráte větším (Sale, Marracci).

c

2) Protože je svedlo k tomu, aby se pustili do boje proti pře
sile nepřátel, ev.
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53, Kdybys viděl, jak andělé) zbavují nevěrce života
a bijí je do tváří a zad (říkajíce): „Zakoušejte trest spalování.

54. Tohle (jest trest) za to, co poslaly napřed vaše
ruce*) a protože Bůh neubližuje svým služebníkům.“

55. Tito (jednali) jako lid faraonův a ti, kteří před
nimi nevěřili ve znamení boží. Proto smetl je Bůh v jejich
nepravostech. Neboť Bůh je mocný a přísný v trestu.

56. Tohle (se stalo), protože Bůh nemění (své) milosti,
kterou prokázal nějakému národu, dokud (národ) nezmění,
co je v jeho duších, a protože Bůh slyší (vše) i VÍ.

57. (Jednaii) jako lid faraonův a ti, kteří před nimi za
lež prohlašovali znamení svého Pána; proto jsme je zahubili
v jejích hříších a utopili jsme lid faraonův, neboť všichni
byli bezbožní.

58. Věru jako nejhorší dobytek jsou před Bohem (za
tvrzeli) nevěrci, kteří nechtějí uvěřiti.

59. Dostaneš-li do své moci ve válce ty, s nimiž jsi
uzavřel smlouvu, a kteří při každé (vhodné) příležitosti
smlouvy ruší,

60. rozptyl (je, učině) z nich (výstražný příklad) pro
jejich potomky, aby se dali napomenouti.

61. Bojíš-li se věrolomnosti některých lidí, odhoď za sebe
(také ty svou úmluvu s nimi) stejným způsobem, neboť
Bůh nemiluje věrolomných.

1) V bitvě u Bedru pomáhali Mohamedovi bojovati andělé, kteří
tloukli nepřátele železnými kyji; při každém udeření vyskočil plamen.
Někteří vykládají toto místo o výslechu v hrobě: Ke každému nebož
tíku přicházejí dva hrozní andělé Munkir a Makir, nařídí mu, aby se
posadil a vyslýchají ho, co věřil o jednom Bohu a poslání Mohame
dově. Odpoví-li správně, nechají ho odpočívati v pokoji, a rajský
vánek jej ovívá. Dopadne-li však výslech špatně, bijí ho železnými
kyji, takže jeho nářek slyší kromě lidí a džinů všichni od východu
až na západ. Pctom natlačí zemi na mrtvého, jejž rozežírá až do dne
vzkříšení devadesát devět draků, každý o sedmi hlavách. Nebo dle
jiných stanou se z hříchů mrtvého jedovatá zvířata, jako draci, ještěři,
hadi, kteří ho pak v hrobě trápí. Tato víra přijata jest od židů, kteří
nazývají v Talmudu výslech v hrobě chibbut hakkeber (Sale, Prelimi
nary discourse, str. 54 a 55, Marracci Refut., str. 300, Wolff, Muham.
Eschatologie, str. 71 a n., Veselý, Eschatologie Koránu v Čas. kat.
duchov. 1918, str. 360.) |

2) Hříchy, kterých se člověk dopustil, předcházejí ho k soudu
božímu.
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62. Ať si nevěrci nemyslí, jže unikli (trestu božímu),
neboť nebudou moci seslabiti (moci boží).

63. Připravte proti nim, co vaše sily dovedou, a smečky
koní, abyste hrůzy nahnali nepřátelům božím a svým ne
přátelům a jiným (nepřátelům) kromě těchto, kterých vy ne
znáte, (ale) Bůh je zná. Cokoli vynaložíte ve prospěch ná
boženství (pravého) Boha, bude vám odplaceno a nestane
se vám křivda.

G4. Kloní-li se oni k míru, přikloň se k němu (také)
a důvěřuj v Boha, neboť Bůh slyší (vše) a víl

65. Budou-li tě chtiti oklamati, Bůh zajisté ti dostačí.
On to jest, jenž posílil tě svojí pomocí a věřícími,

66. sjednotiv jejich srdce. Kdybys byl vynaložil vše, co
je na zemi, nebyl bys jejich srdcí sjednotil. Ale Bůh je
sjednotil, protože je silný a moudrý.

67. Proroku, tobě dostačí Bůh a věřící, kteří tebe
následují.

68. Proroku, podněcuj věřící k boji! Bude-li z vás
dvacet vytrvalých, přemohou dvě stě (nevěřících); a bude-li
vás takových sto, přemohou tisíc nevěřících, protože (tito)
jsou nerozumní lidé.

69. Nyni vám ulehčil Bůh, protože věděl, že jest sla- |
bost ve vás. Bude-li vás sto vytrvalých, přemohou dvě stě,
a bude-li vás tisíc, přemohou dva tisíce se svolením božím,
neboť Bůh jest s vytrvalými.

70. Nebylo dovoleno některému proroku, aby měl za
jatce, dokud neučinil veliké porážky (nevěřících) na zemi.
Chcete časné statky tohoto světa, ale Bůh chce dáti vám
život na onom světě. A Bůh jest silný a moudrý.

71. Kdyby nebyla bývala od Boha před tím (zjevena)
kniha, ") jistě by vás byl stihl krutý trest za to, co jste vzali
(zajatcům u Bedru).

72. Užívejte tedy dovolených a dobrých věcí, jichž jste
dobyli, a bojte se Boha, neboť Bůh odpouští a je milosrdný !

73. Ó, proroku, řekni zajatcům, kteří jsou ve vaší moci:
„Pozná-li Bůh něco dobrého ve vašich srdcích, dá vám ještě

- 4 Koránu, v níž Bůh naznačil, jak má Mohamed rozdělití do
bytou kořist.
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něco lepšího, než co vám bylo vzato, a odpustí vám: neboť
Bůh odpouští a je milosrdný“.

74. Hledi-li tě oklamati, věru, oklamali Boha. Proto
vydal je do (tvé) moci. A Bůh ví (vše) a je moudrý.

75. Kteří uvěřili, opustili vlast a osobně i svým ma
jetkem bojovali za náboženství (pravého) Boha, a kteří po
skytli přístřeší (Mohamedovi) a pomoe, ti budou se vzá
jemně pokládati za blízké přátele. S těmi však, kteří uvěřili,
ale neopustili své vlasti, nebudete míti žádného přátelského
vztahu, dokud (také) oni neopustí své vlasti. Budou-li vás
žádati o pomoc v záležitostech náboženství, jest na vás,
abyste pomohli, jenom neproti národu, s nímž jste spojení.
A Bůh pozoruje, co konáte.

76. Nevěřící jsou jeden druhému přáteli; kdybyste ne
činili toho (tak jako oni), bylo by v zemi povstání a zkáza
veliká.

77. Ti, kteří uvěřili, opustili vlast a bojovali za nábo
ženství (pravého) Boha, kteří přístřeší a pomoc (Mohame
dovi) poskytli, jsou praví věřící, jim dostane se odpuštění
a čestného zaopatření.

78. Ti, kteří potom teprve uvěřili, opustili vlast a s vámi
4 bojovali, náležejí také mezi vás. Avšak pokrevně příbuzní

jsou jeden druhému bližší '), (jak) v knize boží (jest napsáno).
A Bůh zná každou věc.

(©(

1) než ti, kteří vešli v příbuzenství svým útěkem z vlasti a bojem
za pravé náboženství, jak se praví ve verši 75.
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Sura IX.

POKÁNÍ).
Medinská, o 130 veršich.

1. Bezpečnost (jest dána) od Boha aJeho posla mod-|
lářům, s nimiž jste uzavřeli smlouvu.

2. Procházejte zemi po čtyři měsíce (bezpečně) a vězte,
že nemůžete seslabiti Boha, a že Bůh zahanbí nevěrce.

3. A (vyšlo) prohlášení od Boha a Jeho posla k lidem
v den větši“) pouti, že Bůh nemá ničeho společného
s modláři.

4. A Jeho posel (také nemá nic společného s nimi).
Obrátite-li se kajícně, bude pro vás lépe, odvrátíte-li se
však, vězte, že nemůžete seslabiti Boha. A zvěstuj nevě- |
řícím bolesti plný trest,

5. vyjímaje ty modláře, s nimiž jste uzavřeli smlouvu
a kteří vám v ničem neškodí a nikoho proti vám nepodpo- |

1) Nadepsána je také al-bara'et, t. j. bezpečnost, o níž mluví
hned 1. verš. Jediná tato sura nemá před sebou slov: „Ve jménu
Boha...“ Důvod toho vidí někteří v tom, že Mohamed obdržel tuto
suru krátce před smrtí a že nenařídil, aby ta slova byla před suru
položena.

2) Větší poutí rozumí se pout v určitý čas přikázaná na rozdíl
od poutí nebo návštěv Káby, které se mohou vykonati kdykoliv,
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rují. Zachovávejte tedy smlouvu s nimi do jejich (určené)
doby, neboť Bůh miluje ty, kteří se ho bojí.

6. A když uplynou měsíce, “) v nichž není vám dovo
leno (proti nim bojovati), pobíjejte modláře, kdekoliv je na- R
leznete, zjimejte je, obkličte je a člhejte na ně na všech
vhodných mistech! Obrátí-li se však a konají-li modlitby
a dávají-li almužnu, nechte je volně odejíti po jejich cestě,
neboť Bůh odpouští a je milosrdný.

7. Bude-li tě některý modlář žádati o pomoc, poskytni
mu jí, aby mohl uslyšeti slovo boží; potom nech jej odejiti M
na jeho bezpečné místo. Tak (učiň), protože jsou (to) lidé
neznající (vznešenosti pravého náboženství).

8. Jak možno jest připustiti modláře (k tomu), aby
uzavřeli smlouvu s Bohem a s Jeho poslem kromě těch,
s nimiž jste uzavřeli smlouvu u svaté mešity? Dokud jsou
vám věrní, buďte věrní i vy jim, neboť Bůh miluje ty, kteří
se ho bojí.

9, Jak (možno je připustiti ke smlouvě s vámi) ? Vždyť
nabudou-li moci nad vámi, nebudou se ohlížeti na vás, ani

na příbuzenství ani na úmluvu. Zalíbí se vám svými ústy,
ale jejich srdce jsou odvrácena (od vás), neboť většina jich
jsou bezbožní lidé.

10. Prodávají znamení boží*“)za nepatrnou cenu a činí
překážky (jiným) na jeho (boží) cestě a jistě špatné jest, co
konají.

11. Neohližejí se při věřících ani na příbuzenství ani
na úmluvu. A takoví přestupují (veškeré právo).

12. Obrátí-li se kajícně a budou-li konati modlitbu
a dávati almužnu, budou vašimi bratry ve víře. Rozumným
lidem předkládáme jasně znamení.

13. Ruší-li přísahy, když uzavřeli smlouvu, a haní-li
vaše náboženství, postavte se na odpor vůdcům nevěry —
vždyť nemusejí se jim přísahy zachovávati — aby upustili
(od své věrolomnosti).

14. Či byste nebojovali proti lidem, kteří zrušili svoje
přísahy, usilovali vyhnati proroka a sami nejdříve vás na

1) Jsou: Ševál, Dzul-kaadet, Dzul-hidžet a Muharram; naráží
se na ně v 2. verši.

2) t. j. nauku koránu.

W
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padli? Bojíte se jich? Správnější však jest, abyste se báli
Boha, jste-li (praví) věřící.

15. Pusťte se tedy do boje S nimi! Bůh je potrestá
vašima rukama, zahanbí je a pomůže vám proti nim. Uzdraví
prsa věřících ")

16. a odejme rozhořčení jejich srdcí; neboť Bůh jest
milostiv, komu chce, a Bůh ví (vše) a je moudrý.

17. Myslíte si, že byste mohli býti opuštěni, když ne
poznal Bůh ještě těch, kteří z vás bojovali a nezvolili si
kromě Boha, Jeho posla a věřících nikoho za důvěrného
přítele? A Bůh dobře ví, co činíte.

18. Není (dovoleno) modlářům, aby navštěvovali me
šitu boží, vydávajíce svědectví proti svým duším o (své)
nevěře, Skutky takových jsou bez ceny, a věčně budou
v pekle.

19. Jen ten má navštěvovati mešity boží, kdo věří
v Boha a v den posledního soudu, koná modlitbu a dává
almužnu a bojí se jen Boha. Takoví budou snadno náležeti
k těm, kteří se dávají správně vésti.

20. Myslíte, že dávati nápoj poutníkům “) a navštěvo
vati svatou mešitu (jsou skutky stejně záslužné) jako (toho),
kdo věří v Boha a v den posledního soudu a bojuje za
náboženství (pravého) Boha? Není to u Boha rovnocenné,
a Bůh nevede správně bezbožných lidí.

21. Kteří uvěřili, opustili svou vlast a na rozkvět ná
boženství (pravého) Boha obětovali svůj majetek i sami
sebe, ti budou na nejvyšším stupni (cti) u Boha a takoví
budou blaženi.

22. Bůh posílá jimzprávu o Svém milosrdenství, za
líbení a zahradách, v nichž budou poživati ustavičné radosti;

joy=
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1) Dodá jim odvahy. Některé rodiny z Jamanu a Saby přišly
do Mekky a přijaly islam; byly však od obyvatelů trápeny a stěžo
valy si Mohamedovi, který je vybízel, aby se vzmužily (Sale).

2) Z pramene zvaného Zemzem, z něhož prý již Abraham pil.
Na tyto dobré skutky (podávání vody poutníkům, okrašlování Káby

M závěsy, navštěvování mešity a osvobozování zajatců) odvolával se al
4 Abbas, Mohamedův strýc, jenž byl zajat a jemuž mohamedáni před

hazovali jiné jeho zlé činy. Všecky takové dobré skutky neměly ceny,
“ dokud se člověk nestal vyznavačem islamu; takový je smysl slov

i ve verši 20.
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23. zůstanou v nich věčně, neboť odměna u Boha
jest veliká.

24. Ó, vy věřící, neberte si svých otců a bratří za
přátele, jestliže milují nevěru více než víru; a kdo z vás
vezme si je za přátele, takoví jsou pak bezbožní.

25. Řekni: Jsou-li vám vaši otcové, synové, bratří,
manželky, příbuzní, majetek, jehož jste nabyli, a zboží, o něž
se bojíte, že nebude prodáno, a příbytky, z nichž se těšíte,
milejší než Bůh, Jeho posel a boj za jeho náboženství, pak
čekejte, až Bůh pošle svůj rozkaz; neboťBůh nevede správně
hříšníků.

26. A Bůh již vám pomohl v boji na mnohých místech
a (zvláště) v den (bitvy u) Honein“), když jste měli zalíbení
ve svém množství; ale nic vám neprospělo. Země, jinak
Široká, stala se pro vás úzkou; potom jste se obrátili a dali
na útěk.

27. Potom ukázal Bůh Svou přítomnost Svému poslu
a věřícím a seslal zástupy (andělů), jichž jste neviděli, a po
trestal ty, kteří nevěřili. A to byla odměna nevěrců.

28. Přece však bude Bůh po tomto milostiv, komu
chce, neboť Bůh odpouští a je milosrdný.

29. Ó, vy věřící, modláři zajisté jsou nečistí. Proto ať
se po tomto roce“) již nepřibližují ke svaté mešitě, Obáváte-li
se zchudnutí, Bůh vás jistě obohatí ze svého bohatství,
bude-li chtíti, neboť Bůh ví (vše) a jest moudrý.

30. Bojujte proti těm, kteří nechtějí uvěřiti v Boha
a v den posledního soudu a nezapovidají toho, co zapo
věděl Bůh a Jeho posel, a nevyznávají pravého náboženství,
z těch, jimž byla dána kniha,“) dokud nebudou platiti daně
sami a nebudou uvedení v poddánsíví.

1)Údolí mezi Mekkou a Taifem. V této bitvě bylo mohamedánů
asi 12.000, kdežto nepřátel třikráte méně. Zakládali si na svém vel
kém počtu, ale byli zahnání na útěk, jen Mohamed a několik bojov
níků zůstalo. Ale potom se vzmužiíi, obrátili se proti nepříteli a za
hnali ho s pomocí boží.

2) Byl devátý rok hedžry, t. j. devátý rok po útěku Mohame
dově z Mekky do Mediny.

*) Jsou židé a křesťané,jak již dříve bylo připomenuto nastr. 21.
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31. Židé říkají: „Esdráš“) je syn boží“, a křesťané
říkají: „Kristus je Syn boží“. Taková řečjest v jejich ústech;
napodobují řeč těch, kteři byli před nimi nevěrci. Nechf
Bůh je zahubí! Kde takovou lež nalézají?

32. Uznávají kromě Boha své kněze a mnichy za
(své) Pány a Krista, syna Mariina. A přece jim bylo po
ručeno, aby ctili jen jednoho Boha. Není Boha mimo Něho,
povýšen jest nad to, co mu kladou na roveň.

33. Chtějí uhasiti svými ústy světlo boží, ale Bůh chce
jen Své světlo učiniti dokonalým, třeba se tomu nevěrci
vzpírali.

34. On to jest, jenž poslal Svého posla se správným
voditkem a pravým náboženstvím, aby ukázal jeho převahu
nad každým náboženstvím, třeba se tomu vzpírali modláři.

35. Ó vy věřící, mnozí zajisté z kněží a mnichů marně
pohlcují majetek lidí a činí překážky na cestě boží. Ale těm,
kteří hromadí zlato a stříbro a nevynakládají ho na (rozkvět)
náboženství (pravého) Boha, zvěstuj trest plný bolesti!

36. V onen den (posledního soudu) bude rozežhaveno
v pekelném ohni a vpalováno do jejich boků, čel a zad.
(A bude se na ně volati:) „Tohle jest to, co jste pro sebe
nahromadili. Okoušejte tedy, co jste hromadili!“

1)Bylo to prý přesvědčením některých starých heterodoxních židů
nebo některých židů v Medině. Když zákon Mojžíšův v době zajetí
babylonského se ztratil a vešel v zapomenutí, Esdráš, jenž po stu
(srv. sura II, v. 260.) létech byl opět k životu vzkříšen, nadiktoval
písařům celý zákon z paměti, čemuž se velice divili a prohlásili, že
by toto nemohl učiniti, kdyby nebyl synem božím. Al-Beidawi dodává, ©
že skutečná taková víra byla u židů, protože, když se jim tento verš
předčítal, ničeho nenamítali, ač tak činili při jiných verších (Sale).
Že by však skutečně tenkrát židé pokládali Esdráše za syna božího,
proti tomu se brání židé samí, na př. Abraham Geiger ve spise:
„Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?“ Leipzig,
1902, str. 191: „Wie Mohammed námlích behauptet, halten die Juden
den Esra fiir den Sohn Gottes, (IX, 30, Sunna 462) was sicher bloss
Missverstándniss ist, zu welchem die allerdings grosse Achtung vor
dem Esra Veranlassung gab.“ Ostatně jen jediný žid prý takový výrok
pronesl, jakýsi Pinehas, syn Azariášův: „Abid ben Omjar sagt: Dieses
Ausdruckes bediente sich nur einer von Juden, namens Pinehas, Sohn
Asariah's...“ (str. 10).
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37. Dále počet měsíců (byl) u Boha (ustanoven) na
dvanáct měsíců v knize boží“) v den, kdy stvořil nebe
a zemi. Z nich jsou čtyři“) svaté. To jest spravné nábo
ženství. Proto neprohřešujte se v nich proti sobě samým!
Avšak bojujte proti modlářům v každý čas, jako oni proti
vám v každý čas bojují, a vězte, že Bůh jest s těmi, kteří
se ho bojí!

38. Přeložení“) (svatého měsíce na jiný, který není
svatý) jest zajisté rozmnožení nevěry. Tím uvádějí se v blud
nevěrci: jeden tok to dovolují“), druhý rok to zakazují, aby
shodovali se s počtem (měsíců), jež Bůh prohlásil za svaté,
a dovolují něco, co Bůh zakázal. Zlé skutky jejich jim byly
představovány jako krásné. A Bůh nevede správně nevěřících
lidí.

39. Ó, vy věřící, co vám bylo, když se vám řeklo:
„Vytáhněte do boje za náboženství (pravého) Bohal“ —
že svěsili jste (hlavy) k zemi ?*) Či se vám libí více tento

1) Na desce, která se chová u Boha a naníž jest napsáno vše,
co se stalo a stane až do konce světa. Nazývá se „deska uschovaná“
lauhul-mahfuzu (sura 85, 22) nebo „deska boží“ lauhul-llahi. Ortho
doxní mohamedáni si ji představují jako obrovskou bílou perlu, jejíž
délka jest tak veliká jako prostor mezi nebem a zemí a šiřka taková,
jako vzdálenost východu od západu. Avšak dle jiného názoru, jejž
zastává Gazali, nesmí se mysliti touto deskou něco hmotného, nýbrž
věčné úradky, jež nezměnitelně před duchem božím stojí. Wolff
Muham. Esch. str. 3.

2) Již staří Arabové pokládali čtyři měsíce v roce za svaté,
v nichž se zdržovali války a veškerých projevů nepřátelství. V nich
každý, kdo jindy obával se hněvu nepřátel, žil v úplné bezpečnosti,
takže potkal-li někdo vraha svého otce nebo bratra, neodvážil se
vztáhnouti ruky na něho. Všichni skoro kmenové arabští uznávali
svaté měsíce, a jsou prý jen čtyři nebo šest případů v dějinách, kdy
se nedbalo svatých měsíců. Mohamed přijal tento obyčej do svého
náboženství.

3) Pohanští Arabové, když jim nebylo vhodné zachovávání sva
tého měsíce, překládali je na jiný měsíc, který nebyl svatý. Jestliže
byli na př. v měsíci Maharram zaměstnáni válkou, nesvětili tohoto
měsíce, nýbrž následující měsíc Safar.

4) aby se nezachovával svatý měsíc.
5) Míní se zde výprava k Tabuku, městu ležícímu asi uprostřed

mezí Damaškem a Medinou, podniknutá v 9. roce hedžry. Na tuto
výpravu šli mohamedáni neradi, protože byla největší parna a sucho,
a musili odejíti právě v tu dobu, kdy jejich plodiny dozrávaly (Sale).
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pozemskýživot, než život na onom světě ? Vždyť požitky to
hoto světa jsou (v poměru k radostem) na onom světě jen
nepatrné.

40. Nevytáhnete-li do boje (když se vyzýváte), potrestá
vás (Bůh) trestem plným bolesti

41. a na vaše místo dá jiný národ; a nebudete mu
moci v ničem ublížiti, neboť Bůh má moc nad každou věcí,

42. Nebudete-li mu pomáhati, (pomůže mu) Bůh, (jako)
mu pomohl, když jej nevěrci vypudili (z Mekky), když druhý
z nich "), když byli oba v jeskyni, řekl svému druhu:
„Nermuť se, neboť Bůh jest s námi!l“ — tu ukázal mu Bůh
Svou přítomnost a posílil ho zástupy (andělů)“), jichž jste
neviděli. A ponížil Bůh slovo nevěrců, ale slovo boží bylo
povýšeno, neboť Bůh jest silný a moudrý.

43. Vytáhněte do boje lehcí i těžcí a obětujte svůj
majetek i sebe za náboženství (pravého) Boha! To bude
lepší pro vás, jestliže to nahlížíte.

44. Kdyby byl býval nějaký prospěch blízký a cesta
prostředně daleká, jistě by tě byli následovali. Avšak jim
se zdálo, že to veliká dálka. A přece budou přísahati při
Bohu (řkouce): „Kdybychom byli mohli, jistě bychom s vámi
vytáhli“. Sami sebe uvádějí do záhuby, a Bůh ví, že jsou
lháři.

45. Bůh ti odpust! Proč jsi dovolil jim (zůstati doma)“),
dříve než stalo se ti zřejmým,kteří mluví pravdu, a než jsi
poznal lháře?

46. Ti, kteří věří v Boha a v den posledního soudu,
nebudou se u tebe omlouvati, aby nemuseli obětovati svůj
majetek i sebe. A Bůh zná ty, kteří se ho bojí.

47. Věru, jen ti se budou u tebe omlouvati, kteří ne
věří v Boha a v den posledního soudu a jejichž srdce po
chybují, a oni jsou pochybnostmi sem tam zmítáni.

1) Mohamed utíkaje z Mekky skryl se s Abu Bekrem v jedné
jeskyni před těmi, kteří jej pronásledovali.

2) Kteří jej chránili v jeskyni.
3) Mohamedoví se činí zde výtka, že dovolil některým na jejích

žádost, aby se nemusili účastniti výpravy k Tabuku.
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48. Kdyby byli chtěli s tebou vytáhnouti (do boje),
jistě by si byli připravili, čeho bylo třeba k tomu. Avšak
Bůh nechtěl, aby šli, a proto je zadržel. A řeklo se jim:
„Seďteklidně s těmi), kteří klidně sedí!“

49. Kdyby byli s vámi odešli, byli by vám bývali po- 4
mohli jen k záhubě a byli by mezi vámi chodili popouzejíce
ke vzbouření; a někteří mezi vámi by jim byli popřáli sluchu.
Ale Bůh zná bezbožné.

50. Již dříve“) hleděli roznítiti vzbouření a tvé věci
uváděli do zmatku, dokud nepřišla pravda a neobjevil se
jasně rozkaz Boží, ačkoliv se tomu vzpírali.

51. Mnohý z nich říká (mi): „Dovol mi (zůstati doma)
a neuváděj mne v pokušení“)!“ Avšak zda neupadli do
pokušení? Věru, peklo do sebe pojme nevěrce.

52. Potká-li tě nějaké štěstí, rmoutí je to, stane-li se
ti však nějaká nehoda, říkají: „Zařídili jsme již dříve svoje
záležitosti.“ *) A odvrátivše se mají radost (z tvé nehody).

53. Řekni: „Nic nás nemůže stihnouti, leč co Bůh pro.
nás určil. On jest naším ochráncem a v Něho věřící skládají
důvěru“.

54. Řekni: „Očekáváte (že nás stihne něco jiného) než
jedna ze dvou krásných věcí (vítězství nebo mučednická
smrt)? My však očekáváme, že na vás uvalílBůh trest buď
sám nebo našima rukama. Čekejte, my budeme s vámi čekati!“

55, Řekni: „Rozdávejte (svůj majetek) dobrovolně nebo
z přinucení: přijmut od vás nebude, protože jste hříšníci“.

56. Že se od nich jejich dary nepřijímají, brání jen to,
že nevěří v Boha a Jeho posla a že nekonají modlitby, leda
jen lenivě, a dávají (ze svého majetku) jen neradi.

57. Nechť neplní tě úžasem jejich majetek a jejich
ditky; neboť Bůh je chce potrestati jimi na tomto světě
a aby jejich duše odešly jako nevěrců.

58. Budou přísahati při Bohu, že jsou při vás; avšak
nejsou při vás, nýbrž jsou to lidé, kteří se (vás) bojí.“)

1) Zůstaňte doma s těmi, kteří nemohou jíti do boje!
2) V bitvě u Ohod.
S) Abych se vzbouřil nebo utekl z boje.
+) aby také nás taková nehoda nestihla.
5) A skrývají před vámi svoji nevěru.

CDETO
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59. Kdyby nalezli nějaký úkryt nebo skrýši anebo
místo, na němž by se mohli schovali, jistě by se tam obrá
tili a shromáždili.

60. A jest mezi nimi takový, který utrhá ti na cti pro
almužny.") Dá-li se jim něco z nich, jsou spokojeni, nedo
stanou-li z nich ničeho, zlobí se.

61. (Lépe by však bylo pro ně,) kdyby byli spokojeni
s tím, co jim dal Bůh a Jeho posel, a říkali: „Bůh nára po
stačí. Jistě nám Bůh uštědří ze Svého bohatství, a Jeho posel
(také). Vždyť k Bohu vysíláme své prosby“.

62. Almužny zajisté jsou pro chudé, nuzné, pro ty,
kteří se jimi zabývají (sbírajíce a rozdělujíce je), pro ty,
jejichž srdce jsou sjednocena, dále pro zajatce,“) dlužníky
(kteří nemohou zaplatiti), pro (rozkvět) náboženství (pravého)
Boha a pro pocestné. Tak (zní) nařízení boží; a Bůh ví
(vše) a je moudrý.

63. Někteří z nich ubližují proroku říkajíce: „Vše po
slouchá.“*) Řekni: „Poslouchá vše, co je pro vás dobré,
a věří v Boha i věřícím a jest hlasatelem milosrdenství pro
ty z vás, kteří uvěřili. Ty však, kteří ubližují proroku bc
žímu, čeká trest plný bolesti“.

64. Přísahají vám při Bohu, aby se vámzaiíbili. Avšak
Bůh a Jeho posel více si zaslouží, aby se mu hleděli zalíbiti,
jsou-li věřící.

65. Nevědí, že ten, kdo se protiví Bohu a Jeho poslu,
upadne do pekelného ohně a věčně v něm zůstane? To
bude veliké ponížení.

66. Pokrytci se strachují, aby nebyla zjevena nějaká
sura proti nim, která by odkryla, co jest v jejich srdcích.
Řekni: „Vysmívejte se; Bůh však vyvede na světio, oč se
strachujete (aby nebylo vyjeveno)“.

67. Otážeš-lí se jich, řeknou: „Hovořili jsme mezi
sebou a žertovali.“ Řekni: „Bohu a jeho znamením se vy
smíváte ?

1) Snad se naráží na to, co někteří Mohamedovií vytýkali, že
nespravedlivě rozdělil kořist po bitvě u Honein, chtěje si velikými
dary nakloniti obyvatele Mekky.

2) K vykupování jich.
>) Doslovně přeloženo: „Jest ucho“.
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68. Nikterak se neomlouvejte! Stali jste se nevěrci, ač
jste dříve věřili“. Odpustíme-li některým z vás, jiné potre
stáme, protože byli hříšníci.

69. Pokrytci, mužové i ženy, jsou jeden jako druhý.
Přikazují, co je špatné, a brání tomu, co je správné, a za
virají své ruce.") Zapomněli na Boha, pročeži On zapomněl
na ně. Věru, pokrytci jsou bezbožní lidél

70. Slíbil Bůh pokrytcům, mužům i ženám, jakož i ne
věrcům oheň pekelný, v němž zůstanou věčně. To jim do
stačí (jako trest). Bůh jim zlořečila jest jim připraven trvalý
trest,

71. Jako ti, kteří byli před vámi (jste i vy). Byli moc
nější svojí silou než vy, měli více majetku a dětí a radovali se
ze svého údělu (na tomto světě); a vy také radujete se ze
svého údělu, jako se radovali ti, kteří byli před vámi a mlu

| víte plané řeči, jako oni mluvili. Skutky jejich jsou bez ceny
na tomto i na onom světě, a oni propadli záhubě.

72. Zda neslyšeli vypravovati o těch, kteří byli před
nimi? O lidu Noemově, Adově, Thamůdově a o lidu Abra
hamově, o obyvatelích Madianu a o vyvrácených (městech) ?*)
Přišli k nim jejich poslové s jasnými důkazy a Bůh nechtěl
jim ublížiti, avšak sami ublížili svým duším.

73. Věřící mužové i ženy jsou přáteli jedni druhým,
přikazují, co je správné a brání špatnému, konají modlitbu,
dávají almužnu a poslouchají Boha i Jeho posla: takovým
bude jistě Bůh milosrdný, neboť Bůh jest silný a moudrý.

74. Slibuje Bůh věřícím, mužům i ženám, zahrady,
jimiž protékají řeky a v nichž zůstanou věčně, a rozkošné
příbytky v rajských zahradách; avšak největší (odměnou
bude to), že Bůh nalezl v nich zalíbení, a to bude veliké
štěstí,

75. Proroku, bojuj proti nevěrcům a pokrytcům a buď
na ně přísný! Vždyť jejich obydlím bude peklo, a jak hrozná
jest cesta (do něho)!

!) Aby nedali almužny.
2) Jimi se rozumějí Sodoma a Gomorrha, jakož i jiná vyvrácená ©

města nevěrců.
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76. Přísahají při Bohu, že neřekli (toho, z čeho jsou
obviňováni); avšak pronesli již slovo nevěry a stali se ne
věrci, ač před tím přijali islam. PomýŠleli na něco, *) čeho
nemohli provésti, a zavrhli to jen proto, že je obohatil Bůh
a Jeho posel ze své dobrotivosti. Obrátí-li se kajícně, bude
lépe pro ně, jestliže se však odvrátí, Bůh je potrestá trestem
plnýmbolesti

77. na tomto i na onom světě, a nenaleznou na zemi
ochránce ani pomocníka.

78. Někteří z vás učinili s Bohem úmluvu: „Obdaruje-li
nás ze svého bohatství, budeme dávati almužny a budeme
řádnými lidmi.“ Avšak když je obdaroval ze svého bohatství,
stali se lakomci*) v tom (co dostali) a odvrátivše se odešli
daleko.

79. A vložil Bůh do jejich srdcí pokrytectví až do dne,
v němž se s Ním setkají, protože změnili to, co Bohu slíbili,
a protože lhali.

80. Či nevědí, že Bůh zná jejich tajnosti a jejich sou
kromé hovory? A že Bůh je znatel tajemství ?

81. Kteří na cti utrhají věřícím, již udílejí štědře al
mužny, a těm, kteří nemohou dáti, leč co namáhavě vydě
lají, a jim se vysmívají, těm se vysměje (jednou) Bůh a stihne 
je trest plný bolesti.

82. Pros za ně o odpuštění nebo nepros (bude to
stejné! A kdybys prosil za ně o odpuštění sedmdesátkrát,
Bůh jim neodpustí. To proto, že nevěřív Boha a Jeho posla.
A Bůh nevede správně bezbožných lidí.

1) Spiklencí chtěli Mohameda usmrtiti, když se vracel od Ta
buku, ale uleknuvše se pokřiku, který učinili průvodčí Mohamedovi,
dali se na útěk. Také se vykládá toto místo o těch, kteří chtěli prý
Mohameda vypuditi z Mediny. Odpůrci Mohamedovi upustili od svého
nepřátelství, když z pobytu Mohamedova v Medině měli prospěch.
Tak rozumětijest slovům: „zavrhli to jen...“

2) Jako doklad toho uvádí se Thálaba ibn Hateb, který na
prosbu Mohamedovu dosáhl od Boha bohatství, slíbív, že bude svého
majetku užívati k dobrým účelům. Ale když k němu přišli dva sbě
ratelé almužny, nechtěl jim dáti ničeho. Proto byla zjevena tato
slova; a když potom přišel Thálaba k Mohamedovi a sám nabízel
almužny, nebyly od něho příjmuty, poněvadž to prý Bůh zakázal.

=

->

=

m

Ů

Vam| 400"hon9CanX nnnE
160



. ==

83. Kteří byli necháni doma, radovali se, že zůstali za
poslem božím, a zpěčovali se obětovati svůj majetek i sebe
za náboženství (pravého) Boha a říkali: „Nechoďte v takovém
vedru l“ !) Řekni: „Oheň pekelný jest vedrem silnější“. Kdyby
tomu rozuměli (nebyli by zůstali doma).

84. Af se smějí maličko a potom pláčí mnoho! (To
bude) odměna za to, co učinili.

85. Vráti-li tě Bůh k některým z nich,*“) a budou-li tě
žádati, aby směli vytáhnouti (s tebou do boje), řekni: „Se
mnou nevytáhnete nikdy a nebudete se mnou bojovati proti
nepříteli. Byli jste rádi, že jste zůstali seděti po prvé doma,
seďte tedy i nyní s těmi, kteří zůstali (doma)!“

86. A nikdy se nemodli za některého z nich,*) umře-li,
a nestůj u jeho hrobu, neboť nevěřili v Boha a Jeho posla
a umřeli jako bezbožní.

87. Nechť tě neplní úžasem jejich majetek a jejich
dítky; neboť Bůh je chce jimi potrestati na tomto světě,
a aby odešly duše jejich jako nevěrců.

88. Je-li zjevena nějaká sura (v niž se poroučí): „Věřte
v Boha a bojujte s Jeho poslem“ — zámožní mezi nimi žá
dají tě o dovolení (aby směli zůstati doma) a říkají: „Nech
nás s těmi, kteří sedí (doma)!“

89. Jsou rádi, že zůstati mohou s těmi, kteří zůstali

vzadu, a jejich srdce jsou zapečetěna, takže netozumějí
V (ničemu.)

90. Avšak posel a ti, kteří uvěřili s ním, obětují svůj
majetek i sebe; dostane se jim dobrých věcí a budou šťastni.

91. Bůh jim připravil zahrady, jimiž protékají řeky,
a věčně v nich zůstanou. To (bude) veliká blaženost.

92. A přišli někteří Arabové, aby se omluvili a (žádali)
aby jim bylo dovoleno (zůstati doma). A zůstali seděti (doma),

1) Srv. poznámku verše 39 této sury.
2) Kteří nechtěli se účastniti výpravy a zůstali doma.
*) Abda'ilah ibn Obba žádal ve své nemoci Mohameda, aby

prosil Boha za odpuštění pro něho a zároveň ho požádal, aby, až
umře, byl zabalen do jeho spodního roucha, a aby se nad ním modlil.
Když umřel, poslal prorok své spodní roucho, aby byl do něho za
balen, a šel se pomodlit nad ním, ale těmito slovy mu bylo v tom

JÍ zabráněno.
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kteří se zřekli Boha a Jeho posla. Jistě však trest plný
bolesti stihne ty z nich, kteří nevěří,

93. Pro slabé, nemocné a ty, kteří nenalézají, co by
vynaložiti mohli (na válku), není hříchem (zůstanou-li doma),
jen když jsou upřímně oddáni Bohu a Jeho poslu. Žádná
výtka se nesmí činiti spravedlivým! Vždyť Bůh odpouští
a je milosrdný!

94. Také těm ne, kterým, když k tobě přišli, abys jim
poskytl prostředků (k válce), jsi řekl: „Nemám ničeho, čím
bych vás opatřil“ — a vrátili se prolévajíce slzy ze zármutku,
že nenalezli ničeho, čeho by mohli obětovati. ")

95. Avšak ti zajisté zasluhují výtky, kteří žádají tě
o dovolení (aby směli zůstati doma), ač jsou bohatí a jsou
rádi, mohou-li zůstati s těmi, kteří zůstali doma. Bůh zape
četil jejich srdce, takže nerozumějí (ničemu).

96. Budou se vám omlouvati, když se kním vrátíte.
Řekni: „Neomlouvejte se, nevěříme vám! Bůh nám již podal
zprávu o vás. A Bůh jistě bude pozorovati vaše skutky
a Jeho posel (také). Budete pak předvedeni před něho, jenž

| zná tajemství a svědectví a oznámí vám, co jste učinili.“

97. Budou vás při Bohu zapřísahati, abyste, až se
k nim vrátíte (z výpravy), se vzdálili od nich.*) Vzdalte se
od nich, neboť jsou to lidé oškliví, a příbytkem jejich bude
peklo, odměna za to, čeho se dopustili.

98. Budou vám přísahati, aby se vám zalíbili. A na
leznete-li v nich zalíbení, věru, Bůh nemá zalíbení v bez
božných lidech.

99. Arabové (poušti) jsou zatvrzelejší v nevěře a po
krytectví, a snadnější jest pro ně, že neznají předpisů, jež
Bůh seslal Svému poslu. A Bůh ví (vše) a je moudrý.

100. Mezi Araby (poušti) jest leckterý, jenž to, co obě
uje (na prospěch náboženství), pokládá za tísnivý dluh

1) Tak učinilo sedm pomocníků Mohamedových, zvaných Ansar,
kteří žádali na Mohamedoví obuví, aby s ním mohli se vydati na
výpravu; ale když jim prorok oznámil, že jim ničeho nemůže poskyt
nouti, s pláčem odešli.

2) A nečinili jim žádných výčitek,

c
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a čeká na změnu vašeho štěstí. ") Taková však změna k hor
šímu je stihne. A Bůh slyší (vše) a ví.

101. Mezi Araby (poušti) jest leckterý, jenž věří v Boha
a v den posledního soudu a domnívá se, že tím, co obětuje
(pro náboženství), přiblíží se více k Bohu a modlitbám
poslovým. A zda toho také skutečně nedosáhnou? Bůh jistě
učiní je účastnými svého milosrdenství. Vždyť Bůh odpouští
a je milosrdný.

102. V těch, kteří předcházeli a byli první z vystěho
valců?) a pomocníků,“) a v těch, kteří následovali je
v dobrých skutcích, Bůh nalezl zalíbení, a oni nalezli zalí
bení v něm. A připravil pro ně zahrady, jimiž protékají řeky,
a věčně, na věky v nich zůstanou. To (bude) veliká bla
ženost.

103. Mezi Araby (poušti), kteří kolem vás (bydli), jsou
pokrytci, a mezi obyvateli Mediny jsou zarputilí pokrytci.
Ty jich neznáš (proroku), ale my je známe; jistě je potre
stáme dvojnásobně, potom budou vystavení velikému trestu.

104. A jiní vyznali své hříchy; smísili dobrý skutek
s jiným zlým. Snad jim bude Bůh milostiv, vždyť Bůh od
pouští a je milosrdný. |

105. Přijímej almužnu z jejich majetku, abys je ji
očistil a zbavil hříchu, a modli se za ně, neboť tvoje mod
litba jim zjedná klidu. A Bůh slyší (vše) a ví.

106. Či nevědí, že Bůh přijímá pokání od svých slu
žebníků a béře almužny a že Bůh je milostivý a milosrdný ?

107. Řekni: „Dělejte (jak se vám líbí)! Jistě bude
viděti vaše počínání Bůh, Jeho posel a věřící, a budete před
vedení před Něho, jenž zná tajemství i svědectví a oznámí
vám, co jste učinili“,

108. A jiní (zase) očekávají s bázní rozhodnutí boží,
zda je potrestá nebo jim bude milostiv. A Bůh ví (vše) a je
moudrý.

Ň 1) Aby tím bylá s něho sňata povinnost dávati almužny.
2) Byli ti, kteří s Mohamedem utekli z Mekky.

Ů 3) Byli obyvatelé Mediny, kteří přijali Mohameda a pomáhali
Ů mu potom proti jeho nepřátelům (nazývali se Ansar)."M L
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109. (Jsou někteří), kteří vystavěli mešitu, ") aby ubli- |
žovali (věřícím, rozmnožili) nevěru a způsobili roztržku mezi
věřícími a připravili skrýši*) pro ty, kteří již dříve bojovali
proti Bohu a Jeho poslu; a přísahají (řkouce): „Věru, chtěli
jsme jen to nejlepši“. Ale Bůh je svědek, že jsou lháři.

110. Nikdy nevstup do ní (aby ses tam modlil)! Jest
mešita založená na zbožnosti“) od prvního dne. Správnější
jest, abys vstupoval do této, v ní mužové rádi se očistují.
A Bůh miluje ty, kteří se očisťují.

111. Kdo činí lépe, zda ten, jenž založil svou stavbu
na bázni a zalíbení božím anebo ten, kdo založil svou stavbu
na kraji podemletého břehu, jenž s ním se sřítí do pekelného
ohně? A Bůh nevede správně bezbožných lidí.

112. A stavba, kterou vystavěli, nepřestane vzbuzovati
pochybnosti v jejich srdcích, dokud nebudou vytržena
(z těla) jejich srdce. *) A Bůh ví (vše) a je moudrý.

113. Věru, Bůh koupil od věřících jejich životy a ma
jetek (slíbiv) jim ráj. Pročež budou bojovati za náboženství
(pravého) Boha a budou pobljeti anebo sami v boji padnou.
Pravdivé přislíbení toho jest obsaženo v toře, evangeliu

„a koránu. A kdo splňuje věrněji svou úmluvu než Bůh?
Radujte se tedy ze své úmluvy, kterou jste učinili! To bude
veliká blaženost!

114. Kteří činí pokání, slouží (Bohu), Jej velebi, zbožní
poutníci, kteří se uklánějí (při modlitbě), klaní se, přikazuji,

i) Synové Amru ibn Auf vystavěli si v Kobě, místě asi dvě
míle od Mediny vzdáleném, modlitebnu a požádali Mohameda, aby
se. v ní modlil, k čemuž Mohamed svolil. Toho jim záviděli jejich bratří
a vystavěli také modlitebnu s úmyslem, aby vykonával v ní boho
službu mnich Abu Amer, který však mezitim zemřel v Syrii; proto
přišli k Mohamedovi se žádosti, aby se v jejich mešitě modlil. Již
k tomu svolil a připravoval se na ceslu s nimi, když právě toto místo
sury bylo zjeveno. Nato poslal Mohamed své lidi, aby modlitebnu
onu spálili a zničili,

2) Pro Abu Amera, který zahnán byv na útěk v bitvě u Honein,
očekával pomoc od císaře řeckého.

9) V Kobě, kde se zdržoval Mohamed na útěku z Mekkya kde
položil základy k modlitebně, kterou potom vystavěli synové Amru
ibn Auf (Sale).

+) Při smrti nebo pří výslechu ve hrobě (srv. suru VII. pozn.
v. 53).
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co je spravedlivé a zapovídají, co je špatné, kteří ostříhají
přikázání božích (dosáhnou podobné odměny) ; proto oznamuj
věřícím radostnou zvěstí.

115. Není dovoleno proroku ani věřícím, aby prosili
za odpuštění pro modláře,") byť to byli i jejich příbuzní,
jakmile poznají, že jsou obyvateli pekla“).

116. Také Abrahamovi nebylo dovoleno, aby prosil za
odpuštění pro svého otce, leč jen proto, že mu (to) slíbil. *)
A když poznal, že je (otec jeho) nepřítelem božím, zřekl *)
se ho. A Abraham byl přece soucitný a mirný.

117. A Bůh nenechává zblouditi lidí, jakmile je uvedl
na správnou cestu, dokud nepoznali, čeho se mají varovati.*)
Neboť Bůh zná každou věc.

118. Věru, Bohu náleží panství na nebi i na zemi, jest
pánem života i smrti a kromě Něho nemáte ochránce ani
pomocníka.

119. Byl Bůh milostiv proroku, vystěhovalcům a po
mocníkům, kteří jej následovali v oné těžké hodině,“) když
by se už byla málem uchýlila srdce některých (cd své po
vinnosti). Potom obrátil se k nim, neboť (byl) k nim laskavý
a milosrdný. í

1) Mohamed nutil prý svého strýce Abu Taleba na jeho smr
telném loži, aby pronesl slovo, jež by mu před Bohem pomohlo, totiž
sby přijal islam, ale nedocílil toho. Přece však řekl mu Mohamed,
že se nepřestane modliti za něho, dokud mu toho Bůh nezapoví, což
se stalo slovy tohoto verše. Také se uvádí jako přiležitost, za které
byla tato slova zjevena, že Mohamed, když navštívil hrob své matky
a propukl v pláč, zvolal: „Žádal jsem Boha o dovolení, abych směl
navštíviti hrob své matky, a dovolil mi; ale když jsem žádal za do
volení, abych se směl za ni modliti, odepřel mi“ (Sale).

2) T. j. když jako nevěrci již umřeli a přišli do pekla, neboť
za živé nevěrce nejen zapovězeno není, nýbrž se doporoučí modliti,
dokud je naděje, že by se mohli obrátiti.

S) Toto misto se může vykládati dvojím způsobem: Abraham
se modlil za svého otce, protože mu to slíbil anebo protože Abraha
movi slíbil otec jeho, že uvěří.

*) Přestal se modliti za něho.
5) Ti, kteří se modlili za své přátele nevěrce, dokud to nebylo

zakázáno, nemají žádného hříchu,
S) Na výpravě k Tabuku, při niž účastníci její mnoho útrap

zakusili.
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120. A (také byl milostiv) těm třem,“") kteří byli po

necháni (v nejistotě), takže země jinak široká byla pro ně
úzká, jejich duše byly stisněny, a uvažovali, že nemohou se
utéci od Boha nikam, leč k němu (jen že se musejí obrátiti),
Potom se Bůh obrátil k nim, aby se obrátili (kajícně)
k Němu. Věru, Bůh odpouští a je milosrdný.

121. Ó, vy věřící, bojte se Boha a buďte s upřímnými!

122. Obyvatelé Mediny a Arabové, kteří okolo bydlí,
neměli (spravedlivé příčiny), proč zůstali vzadu za poslem
božím a že milovali svou duši více než jeho (pro
rokovu).?) To (jest nerozumné jednání), vždyť netrápiia by
jich žízeň, ani námaha, ani hlad v boji za náboženství (pra
vého) Boha a nečinili by ani jediného kroku, aby popudil
nevěrce, a ničeho by netrpěli od nepřítele, aby jim fo ne
bylo zapsáno jako dobrý skutek. Věru, Bůh nerechá za
niknouti odměny spravedlivých.

123. Neobětovali by ničeho a nepřecházeii by žádného
údolí, aby nebylo napsáno (o tom), že Bůh je odmění lépe,
než zasluhuje jejich skutek.

124. Věřicí nejsou povinni všichni zároveň vytáhnouti
(do boje).*) Kdyby něvytáhla jen část z každého vojska,
aby ostatní (kteří zůstanou doma) cvičili se pilně v nábo
ženství a (ti, kteří do boje odešli), aby napomínali své spo!u
občany, až se k nim vrátí, aby se střežili (trestu božího,
nebylo by to správné).

1) T. j. pomocníkům, kteří nenásledovalí Mohameda na výpravě
k Tabuku a byli po návratu z této výpravy vyloučení ze společnosti
ostatních mohamedánů. Když však upřímně toho litovali, odpustil jin
Bůh, jak patrno ze slov tohoto verše (Sale).

2) Nechtěli se účastniti výpravy a zakoušeti útrapy války a ne
příjemnosti cesty.

9) Na předcházejících místech této sury činí se ostré výčitky
těm, kteří za výpravy k Tabuku zůstali doma bez příčiny. Proto chtěl
prý každý potom jíti do války; ale to by nebývalo správné,
protože by byl nezůstal nikdo doma, kdo by se cvičil v náboženství,
a přece znalost jeho je nutná k hájení a šíření islamu stejně jako
zbraně: jedni měli tedy zůstati doma a cvičiti se v náboženství, aby
mohli poučovati ty, kteří odešli do války; tito pak navrátivše se z boje,
měli napomínati ze zkušenosti ty, kteří doma zůstali, aby Boha ke
hněvu nepopouzeli (Marraci, Sale).

ha)p“apr9 a“
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125. Ó, vy věřící, bojujte proti nevěřícím, kteří jsou
blízko vás a dejte jim okusiti své přísnosti a vězte, že
Bůh jest s bohabojnými.

126. Je-li zjevena nějaká sura, říkají někteří z nich:
„Rozmnožilo tohle víru u některých z vás?“ Co se týká
věřících, těch víra se rozmnožila, a radují se z toho.

127. Co se pak týká těch, v jejichž srdcích je nemoc,
u těch to jen nakupí hřích na hřích, a zemrou jako nevěrci.

128. Či nevidí, že jsou zkoušeni!) každý rok jednou
nebo dvakráte? Přece však se neobrátí kajícně a nedají se
napomenouti. í

129. A když jest zjevena nějaká sura, dívá se jeden
na druhého (řka): „Vidí vás někdo?“ a pak se odvrátí. *)
A Bůh odvrátí jejich srdce (od pravé víry), protože jsou
nerozumní lidé.

130. Přišel k vám nyní posel z vašeho středu, vzne
šený, (bolestné jest) pro něho, čeho se dopouštite, starostlivý
o vás, k věřícím laskavý a milosrdný. Jestliže se odvrátí, “)
řekni: „Mně dostačí Bůh. Není boha kromě Něho; v Něho
důvěřují, jestit pánem velkolepého trůsu“.

K č

1) Různými druhy soužení a utrpení.
2) Tak jednali pokrytcí. Když Mohamed předčítal nějakou novou

suru, kde se jim činily přísné výtky, hleděli odejíti, když nebyli od
nikoho pozorováni. í

S) Ti, ke kterým jsi byl poslán.
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Sura X.

JONÁŠ 9.
Mekkánská, o 109 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!l

1. ALR").

2. Toto jsou verše moudré knihy..

3. Diví se tomu lidé (v Mekce), že jsme ve zjevení po
ručili (jednomu) muži z jejich středu: „Varuj (zlé) lidi

| a zvěstuj radostnou zprávu těm, kteří uvěřili, že mají zásluhu
poctivosti u svého Pána ?“ Nevěrciříkají: „Tenhle (Mohamed)
jest jen zjevným kouzelníkem“.

4. Věru, váš Pán jest Bůh, jenž stvořil nebe a zemi
j v šesti dnech; potom vystoupil na trůn, aby řídil (všechny)

věci. Jen s Jeho svolením může býti někdo přímluvcem.
Tohle jest Bůh, váš Pán; proto Jemu služte! Či nedáte se

| napomenouti?

| 5. K Němu všichni se navrátíte, (neboť) zaslíbení boží
jest pravdivé. Vždyť z Jeho moci povstává tvor a z Jeho
vůle se k Němu vrátí, aby odměnil spravedlivě ty, kteří věří

1) O Jonášovi se děje zmínka na konci této sury, verš 97.
2) Viz Předmluvu, str. VI.



a kenají dobré. Nevěrci však pítí budou vařící vodu a za
koušeti trest plný bolesti, protože nechtěli uvěřiti.

6. On to jest, Jenž určil slunce (k tomu), aby zářilo
(ve dne) a měsíc, aby svítil (v noci) a ustanovil Jeho stano
viště, abyste mohli znáti počet roků a počítati (je). Bůh
skutečně to stvořil. Vykládá rozumným lidem znamení.

7. Věru, ve střídání noci a dne a v tom, co Bůh
stvořil na nebi i na zemi, jsou znamení pro bohabojné lidi.

8. Ti zajisté, kteří nedoufají, že se s námi setkají,
a vyvolili si tento pozemský život (místo života na onom
světě) a v něm se cítí bezpečnými a kteří se nestarají o naše
znamení,

9. budou míti za příbytek pekelný oheň za to, čeho
se dopustili. |

10. Avšak ty, kteří uvěřilia konají dobré, povede Pán
jejich v jejich víře; pod nimi potekou řeky v zahradách
rozkoše.

11. Jejich modlitba v nich bude: „Chvála budiž tobě,
ÓBožel“ A pozdrav jejich: „Pokoj!l“ A konec jejich modlitby |
bude: „Veleben budiž Bůh, Pán celého světa l“

12. Kdyby Bůh tak rychle sesílal na lidi zlé, jako si
přejí toho, co je dobré, bylo by již rozhodnuto o jejich
konci. Ty, kteří nedoufají, že se s Námi setkají, necháme
zaslepené v jejich tvrdošijnosti.

13. Když potká lidi neštěstí, modlil se k Nám (ležice)
na boku nebo sedíce nebo stojíce. Avšak když je zbavíme
jejich neštěstí, jdou dále, jakoby Nás nebyli vzývali (abychom
je chránili) proti neštěstí. Tak bylo hříšníkům jako něco
krásného představeno to, čeho se dopustili.

14. Zanubili jsme již pokolení (která byla) před vámi,
protože jednala nesprávně; přišli k nim Naši poslové s jas

(nými důkazy, avšak nechtěla uvěřiti. Tak odměňujeme bez
božné.

15. Potom jsme učinili vás jejich nástupci na zemi,
abychom se dívali, jak si budete počínati.

16. A když se jim předčítají Naše jasná znamení, říkají
ti, kteří nedoufají, že se setkají s Námi: „Přines jiný korán
anebo učiň v něm změny!“ Řekni: „Nemám moci, abych
ho měnil dle své libosti. Následují jen to, co mi bylo zje

CC, TETA"
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veno, a bojím se, kdybych neposlouchal svého Pána, trestu
velikéhe dne“.

17. Řekni: „Kdyby chtěl Bůh, nepředčítal bych vám
ho a také bych vás mu neučil. Prodléval jsem mezi vámi
již (jeden) věk) před tím (než mi byl korán zjeven). Či
toho nevíte ?“

18. Kdo jest bezbožnější než ten, kdo vymýšlí proti
Bohu lež anebo za lež prohlašuje Jeho znamení? Věru, hříš
níkům se nepovede dobře.

19. Uctivají kromě Bdha (bytosti), které nemohou jim
ani uškoditi, ani ubližiti, a říkají: „Tohle jsou naši přímluvci
u Boha“. Odpověz: „Chcete snad poučovati Boha o tom,
čeho nezná na nebi nebo na zemi? Budiž mu chvála a da
leko jest od Něho, co Mu kladou na roveň!“

20. Lidé byli (s počátku) jen jednoho náboženství,
avšak potomse rozdělili. A kdyby nebylo předcházelo slovo“)
od tvého Pána, bylo by již bývalo rozhodnuto mezí nimi, v čem
se neshodovali.

21. A říkají: „Nebude-li mu sesiáno nějaké znamení
od jeho Pána (neuvěříme)“. Řekni: „Tajemství (znáti) ná
leží zajisté Bohu; čekejte tedy, já budu čekati s vámi“.

22. KdyžJsme dali okusiti lidem milosrdenství po soužení,
jež je potkalo, hle, vymyslili si lest proti Naším znamením.
Řekni: „Avšak Bůh dovedeještě rychleji vymysliti lest (než
vy). Naši poslové jistě zapisují, co si Istivě vymýšlíte.

23. On to jest, jenž vám dává (pohedlnou) cestu po
zemi i po moři; takže, jste-li na lodích, jež vás při příz
nivém větru unášejí, radujíce se na nich. Přijde-li na ně“)
prudký vítr, a dorážejí na ně vlny se všech stran, a oni
myslí, že jsou jimi obklopeni, volají k Bohu zachovávajíce
mu neporušené náboženství (a říkají): „Vysvobodiš-li nás
z tohoto nebezpečenství, budeme jistě vděčni.“

24. A když je vysvobodil, hle, počínají si zpupně na
zemi proti všemu právu. O, lidé, vy si ke své škodě hledíte

1) Čtyřicet let. Neboť ve věku čtyřiceti let začal Mohamed svůj
úřad prorocký. Jeho spoluobčané dobře věděli, že během té doby
nikde a u nikoho se neučil. A to, jak praví Beidavi, jest patrný důkaz,
že od nikoho nemohl poznati, leč od Boha (Sale).

2) jímž se trest jejich odložil.
9) Změna osoby 2. ve 3.
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opatřiti požitek na tomto světě. Potom se k Nám vrátíte,
a oznámíme vám, co jste učinili.

25. Věru, život na tomto světě se podobá vodě, kterou
Jsme s neba seslali, s níž se směšují rostliny země, jichž
používají lidé i zvířata, dokud — když země obleče se ve
svou krásu a se vyzdobí, a obyvatelé její myslí, že mají nad
ní moci — nepřijde v noci nebo ve dne Náš rozkaz a ne
pokosíme jich, tak jakoby tu nebyly předešlého dne stály
ve svém bohatství. Tak objasňujeme znamení rozumným
lidem.

26. Bůh zve do domu pokoje a vede, koho chce, na
správnou cestu.

27. Těm, kteří budou činiti dobré, dostane se nej
krásnější odměny, která ještě bude zvětšena "), ani čerň ani
hanba nebude pokrývati jejích tváří. Vždyť budou věčnými
obyvateli ráje. Ti však, kteří se budou dopouštěti zlého, do
stanou odměnu za zlé, odpovídající jejich skutkům, a hanba
je pokryje — nikdo nebude jejich ochráncem proti Bohu —
jakoby jejích tváře se pokryly hlubokou temnotou noci. Budou
věčnýsni obyvateli pekla. |

28. V onen den je všechny shromáždíme, potom
řekneme těm, kteří bohům se klaněli: „Na své místo vy
i bohové vaši!l“ A oddělíme jednoho od druhého. A řeknou:
„Nesloužili jste nám.

29. Bůh jest dostatečným svědkem mezi námi a vámi,
a o vaši službu jsme nedbali.“

30. Tam se doví každá duše, co na světě učinila;
a budou předvedení před Boha, svého pravého Pána. A opustí
je, co si vymyslili. *)

31. Řekni: „Kdo vám dává výživu s nebe i ze země?
Kdo má v moci sluch a zrak? Kdo vyvolává život ze smrti
a Smrťze života a kdo řídí (všechny) věci?“ Odpovědí jistě:
„Bůh.“ Řekni: „A nebojíte se ho?

32. VždyťOn jest Bůh váš, pravý Pán a po pravdě není
leč klam. Jak tedy se můžete odvraceti (od pravdy)?“

') Tímto zvětšením odměny v nebi rozumí se patření na Boha
(visio beatifica). Srv. článek „Eschatologie koránu“ v Čas. kat.
duch. str. 488.

2) jejich bohové.
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33. Tak se naplňuje slovo tvého Pána na těch, kteří |
jednají bezbožně, protože nevěří.

34. Řekni: „Jest mezi vašimi bohy někdo, jenž do
vede stvořiti nějakou bytost a pak k ji sobě povolá?“ Řekni:
„Bůh stvoří bytost a pak ji k sobě povolá. Jak tedy se můžete
odvraceti (od Něho)?“

35. Řekni: „Jest mezi vašimi bohy někdo, jenž vede
správně ku pravdě?“ Řekni: „Bůh vede spřávně ku pravdě.
Zasluhuje víc ten, kdo vede ku pravdě, aby ho následovali
(lidé), než ten, který nevede, ba sám jest veden ? Co jest
vám, že tak (převráceně) soudite?“

36. Většina jich následuje jen výmysl, avšak nic. ne
znamená výmysl proti pravdě. Věru, Bůh zná jejich skutky.

37. Tento korán mohl býti složen jen od Boha a jest
potvrzením toho, co bylo před ním (zjeveno) a jest výkladem
Písma; není pochybnosti o něm a (byl seslán) od Pána
světů.

38. Nebo řeknou: „(Mohamed) si jej vymyslil?“ Odpověz:
„Přineste podobnou Suru a vzývejte (ke své pomoci), koho
můžete, kromě Boha, mluvíte-li pravdu !“

39. Avšak prohlásili za lež, čeho nemohou pochopiti
a k čemu se jim nedostalo výkladu. Tak také ti, kteřl byli
před nimi ze lži vinili (posly Naše;) avšak viz, jaký byl
konec spravedlivých !

40. Někteří z nich věří v Něho, jiní však nevěří.
Ale Bůh velmi dobře zná původce zkázy.

41. Viní-li tě ze lži, řekni: „Já mám svůj úkol, a vy
také máte svůj. Vy nejste v žádném spojení s tím, co já
konám, a já zase ne s tím, co vy konáte.“

42. Někteří z nich ti naslouchají, avšak můžeš-li učiniti,
aby hluší slyšeli, neřozumějí-li?

43. Jiní zase dívají se na tebe, avšak můžeš správně.
vésti slepé, když nevidí?

44. Bůh zajisté neubližuje, ) avšak lidé samisi ubližují.
45. V onen den, v němž je shromáždí, bude jim při

padati, jakoby jen hodinu dne byli prodlévali (na zemi) ;
budou poznávati jeden druhého. Propadnou již zahubě ti,

1) t. j. neodnímá jimsmyslů, nýbrž oni sami jich špatně užívají.

či
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kteří prohlašovali za lež, že se s Bohem setkají a kteří se
nedali správně věsti.

46. Ať ti dopřejeme spatřiti část toho, čím Jsme jim
hrozili, nebo tě povoláme k Sobě '): k Nám se navrátí; potom
bude svědkem Bůh toho, Co Konají.

47. Ke každému národu (přišel) posel; a když přišel
jejich posel, bylo mezi nimi spravedlivé *)rozhodnuto a nestalo
se jim bezpráví.

48. A říkají: „Kdy se vyplní tato hrozba, mluvíte-li
pravdu ?“

49. Odpověz: „Nemám v moci neštěstí a štěstí svého,
leč chce-li Bůh. Každému národu jest ustanovena lhůta.
A když vyprší jejich lhůta, nebudou moci ani hodiny zadr
žeti nebo urychliti“.

50. Řekni: „Co myslíte, přijde-li na vás Jeho trest
v noci nebo ve dne, při které části budou si hříšníci přáti
jeho urychlení ?

51. Či uvěříte v Něho tenkráte, až (na vás) padne?“
(Řekne se vám): „Nyní (věříte v Něho a přejete si, aby byl
oddálen) a přece jste si přáli jeho urychlení!*“

52. Potom bezbožní uslyší hlas: „Okoušejte věčný
trest! Chcete odplatu za něco jiného než za to, co jste
učinili ?“

53. Budou se chtiti od tebe dozvěděti, je-li tohle
pravda. Řekni: „Ano, při mém Pánu, jest to jistě pravda,
avšak vy nemůžete (ho) seslabiti“.

54. Kdyby každá duše, která se dopouštěla zlého,
měla (všechno), co je na zemi, jistě by se chtěla tím vy

1) V tomto verši je vyslovena možnost, že snad dočká se Mo
hamed konce světa a potrestání hříšníků. Avšak jsou jiná mista.
v koránu, zcela určitě naznačující, že se prorok dožije konce světa, na př.
sura XV. v. 99: „Služ svému Pánu, dokud tě nezastihne (co je) jisté !“
Komentátoři shodují se v tom, že slovo jisté (al-iakínu) značí po
stední hodinu. „ II ne'st pas douteux ici, et les commentateurs en
conviennent, gue le Certain designe Vheure. Donc il est formellement
dit au Prophěte gue Vheure lui arrivera... “ Paul Casanova, Mo
hamed et la fin du monde, Paris 1911.

2) posel a věřící se zachránili, ale nevěrci zahynuli.

ka k
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koupiti!). A budou zatajovati“) litost, až uvidí trest. Spra
vediivě však bude mezi nimi rozhodnuto, a neutrpí žádného
bezpráví.

55. Zda nenáleží Bohu vše, co je na nebi a na zemi?
A není zaslíbení boží pravdivé? Avšak většina jich toho neví.

56. On jest Pánem života i smrti, a k Němu se na
vrátíte!

57. Ó, vy lidé, nyní se vám dostalo napomenutí od
vašeho Pána a léku pro tu (nemoc), která jest ve vašich
prsou, správného vedení a milosrdenství pro věřící,

58. Z dobrotivosti boží a milosrdenství (se jim toho
dostalo), nechť se tedy radují. Jest to lepší, než to, co shro
mažďují (z věcí pozemských).

59, Řekni: „Co myslíte? Z pokrmů, jež vám Bůh
seslal, prohlásili jste některé za dovolené, jiné za nedovo
lené“. Řekni: „Dal vám Bůh k tomu svolení, nebo jste si
to proti němu vymyslili?“

60. A jaké budou myšlenky těch, kteří vymýšlejí o Bohu
lež, v den vzkříšení? Věru, Bůh jest plný dobroty vůči lidem,
avšak většina jich za to není vděčná.

61. Nemůžeš konati ničeho ani čísti z Koránu,
ani nemůžete vykonávati nějakou práci, abychom nebyli
svědky toho, čím se zabýváte, Nic není skryto před tvým
Pánem na zemi ani na nebi, byť i vážilo to jako jeden mra
venec a není nic menšího ani většího, co by nebylo pozna
menáno v jasné knize.

62. Nejsou přátelé boží (osobami), na něž nepadne
strach ani pohana?

63. Těm, kteří uvěřili a bojí se Boha, dostane se ra
dostné zvěsti na tomto i na onom Světě — slova boží se
nemění — a to bude veliká blaženost.

64. Ať tě nermoutí jejich hovor! Věru, Bůh má moc
nade vším, vše slyší a víl

1) V den posledního soudu.
*) Budou zatajovati lítost pro hanbu nebo proto, že při pohledu

na trest budou tak ohromeni, že nebudou moci ani řeči užívati.
Někteří překládají sloveso asarru (budou zatajovati) slovem protivného
významu: „budou ukazovati“, kterýžto význam sloveso asarra také má.
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65. Nenáleží Bohu, co je na nebi i na zemi? Koho
M následují ti, kteří vzývaji kromě Boha bůžky? Následují jen

i výmysl a jsou jen lháři.
66. On to jest, jenž dal vám noc k odpočinku a jasný

den (ke práci). Věru, v tom jsou znamení pro ty, kteří slyší.
67. Říkají: „Bůh zplodil syna“. Povýšen jest nad to

n Ten, Jenž nikoho nepotřebuje a Jemuž náleží, co je na nebi
f a na zemi. Nemáte o tom důkazu. Či tvřdíte o Bohu, čeho

nevíte?
68. Řekni: „Věru, těm, kteří vymýšlejí lež o Bohu, ne

povede se dobře“.
69. Požitek na tomto světě (bude krátký), ale potom

R k Nám se navrátí, a dáme jim okoušeti přísný trest za to,
že nevěřili.

70. Předčítej jim zprávu o Noemovi! Když řekl svému
A lidu: „Lide můj, je-li vám můj pobyt mezi vámi a mé na
f pomínání znameními božími obtížným, v Bohu skládám svou
M důvěru. Shromažděte svou moc a své bůžky! Avšak nejed
i nejte skrytě, nýbrž (veřejně) proti mně vystupte a nečekejte!

71. Odvrátite-li se (od mého napomínání), nežádám
žádné odměny od vás, neboť má odměna jest jen u Boha.
A bylo mi poručeno, abych byl muslimem“.

72. Prohlásili ho za lháře, avšak zachránili Jsme ho
a ty, kteří s ním byli v arše, a dopřáli Jsme jim, že přežili
(potopu), ony pak, kteří za lež prohlásili Naše znamení,
Jsme utopili. Pohled, jaký byl konec těch, kteří byli varo
váni (od Noema)!

73. Potom Jsme poslali posly k jejich národům "). Tito
však nechtěli uvěřiti tomu, co dříve prohlašovali za lež. Tak
vtiskujeme pečeť na srdce bezbožných.

74. Potom Jsme po nich poslali Mojžíše a Arona se
Svými znameními k Faraonovi a jeho knížatům, kteří si po
čínali pyšně a byli zlí lidé,

75. A když přišla k nim pravda od Nás, říkali: „Tohle
je patrné kouzelnictví“.

76. Mojžíš pravil: „Proč říkáte (toto) o pravdě, která
k vám přišla? Je to kouzelnictví? Avšak kouzelníkům se
nepovede dobře.“

==

O—KLDZE=

1) Jako na př. Lota k Sodomským, Huda a Saliha ke kmenům
Ad a Thamud.

A UČĚ=—=—ěa —<—<
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77. Řekli: „Přišli jste, abyste nás odvedli od tohoto
(náboženství), jehož vyznavači jsme nalezli své otce a abyste
měli vládu v této zemi? My vám nevěříme |“

78. A Farao řekl: „Příveďce mi všechny dovedné kou
zelníky l“

79. A když přišli kouzelníci, řekl jim Mojžíš: „Hoďte,
co) chcete hoditi!“

80. A když hodili, řekl Mojžíš: „Kouzelnictví, jež jste
nyní ukázali, Bůh jistě překazí, neboť Bůh nedovoluje, aby
se dařilo dílo těch, kteří jsou původci zkázy.

81. A Bůh potvrzuje pravdu svými slovy, ikdyž se to
hříšníkům nelíbí.“

82. A neuvěřil Mojžíšovi nikdo, leč několik lidí z jeho *)
národa pro strach před Faraonem a jeho knížaty, aby je
nepotrestali. A Farao opravdu pyšně se choval v zemi a do
pouštěl se bezpráví.

83. A Mojžíš řekl: „Lide můj, věříte-li v Boha, dů- j
věřujte v něho, jste-li muslimové !“

84. A odpověděli: „V Boha skládáme důvěru. Pane
náš, nedopouštěj, aby nás zlí lidé trápili.

85. Vysvoboď nás pro Své milosrdenství od nevěrcůl“
86. A poručili Jsme ve zjsvení Mojžíšovi a jeho bra

trovi: „Připravte svým lidem v Egyptě příbytky a směr“),
jímž se při modlitbě máte obraceti a se modliti; a oznam
radostnou zvěst věřícím!“

87. A Mojžíš řekl: „Pane, hle, dal jsi Faraonoví a jeho
knížatům na tomto světě slávu a bohatství, aby zbloudili
od tvé cesty. Pane, znič jejich bohatství a zatvrď jejích
srdce, aby neuvěřili, dokud neuvidí trestu plného bolesti.“

88. (Bíh odvětil: „Vyslyšena jest vaše prosba. Buďte
stálí a nechoďte po cestě nerozumných lidí!“

89. A převedli Jsme syny israelské přes moře; násle
doval je Farao a jeho vojska se zlým a nepřátelským úmyslem,

t) své hole a provazy, se kterými uměli prý tak obratně za
cházeti, že se zdálo, jakoby se pohybovali na zemi hadi.

2) Toto zájmeno se může vztahovatí k Mojžíšoví i Faraonoví.
8) zvaný v koránu „kibla“; mohamedánští vykladači koránu

domnívají se, že se těmito slovy poručilo Israelitům, aby při modlitbě
ooraceli se směrem k Mekce, jako to nyní činí mohamedání (Sale).
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až, když se topil, zvolal: „Věřím, že není Boha, leč Toho,
v Něhož věří synové israelští a jsem vyznavačem islamu“.

90. (Anděl Gabriel však mu řekl): „Nyní (teprve věříš),
ale dříve jsi byl neposlušný a původcem zkázy.

91. Dnes vyzdvihneme (z moře) tvé tělo '), abys byl
(výstražným) znamením pro budoucí pokolení.“ Avšak
většina lidí nedbá Našich znamení.

92. A dali Jsme synům israelským bezpečné obydlí *)
a obdařili Jsme je dobrými pokrmy. A byli dotud jedné
mysli, dokud se jim nedostalo znalosti“); avšak tvůj Pán
rozhodne mezi nimi v den vzkříšení o tom, V čem Se ne
shodovali.

93. Jsi-li v pochybnosti o tom, co Jsme ti zjevili, otaž
se těch, kteří četli před tebou knihu. Dostalo se ti pravdy
od tvého Pána, proto nepochybuj!

94, A nebuď jedním z těch, kteří za lež prohlašují
naše znamení, abys nenáležel k těm, kteří zahynou.

95, Věru, ti, o nichž rozhodlo již slovo tvého Pána,
neuvěří,

96. byťi viděli všechny zázraky, dokud nespatří trestu
plného bolesti.

97. Kdyby tomu tak nebylo, (mnohé) město (z těch,
která byla vyvrácena) by bylo uvěřilo a byla by mu pro
spěla jeho víra. (Ale žádné město neuvěřilo, dokud neuvidělo
svého trestu), jen lid Jonášův “), když uvěřil, Jsme zbavili
potupného trestu na tomto světě a dopřáli Jsme jim užívati
(života) do určité doby.

98. A kdyby tvůj Pán chtěl, uvěřili by všichni lidé,
co jich jest na zemi. Chtěl bys tedy nutiti lidi, aby uvěřili?

99. Žádná duše nemůže uvěřiti, leč se svolením božím;
a sešle svůj trest na ty, kteří nechtějí chápati, -O

100. Řekni: „Pohleďte, co je na nebi a na zemi!
Avšak ani znamení, ani varovný hlas neprospěje nevěřícím
lidem.“

1) Někteří Israelité prý pochybovali, zdali Farao skutečně
v moři zahynul, proto tělo jeho vynesla voda až na břeh, aby je

m. všichni mohli viděti (Sale).
2) V zemi Kananejské.
5) t.j. zákona, jejž Bůh prostřednictvím Mojžiše prohlásil.
4) Obyvatelé města Ninive.

ZSECESTE
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m“
101. Očekávají snad něco jiného, než takové dny (hroz- [

ného trestu), jaké měli jejich předchůdci? Řekni: „Čekejte,
já budu čekati s vámi;

102. potom zachráníme (jen) Své posly a ty, kteří
uvěřili, neboť jest to Naše povinnost zachraňovati věřicí“,

103. Řekni: „Ó lidé, pochybujete-li o mém nábožen
ství, já přece nebudu uctívati toho, co vy kromě Boha uctí
váte, nýbrž budu ctíti Boha, Jenž vás k Sobě povolá. A bylo
mi poručeno, abych byl (jedním) z věřících.

104. (A bylo mi řečeno): Přikloň se k náboženství
(a buď) pravověrným a nebuď (jedním) z modlářů

105. a nevzývej kromě Boha ničeho, -co ti nemůže
ani prospěti ani ublížiti. Učiníš-li tak, budeš náležeti mezi
bezbožné. :

106. Sešle-li na tebe Bůh nehodu, nikdo tě jí nezbaví
než on sám. A chce-li ti prokázati něco dobrého, nemůže »
nikdo Jeho dobrotivosti zabrániti. Dává jí okoušeti, komu
chce ze Svých služebníků, neboť je dobrotivý a milosrdný.“

107. Řekni: „Ó lidé, nyní k vám přišla pravda od va
| šeho Pána. Dává-li se někdo správně vésti, jest to ku pro

spěchu jeho duše; kdo však bloudí, ke škodě své duše
bloudí. Já nejsem vaším strážcem.“

108. Následuj toho, co ti bylo zjeveno a buď trpělivý,
dokud Bůh nevykoná Svého soudu; vždyť jest nejíepším
soudcem! %
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Sura XI.

HUD).
Mekkanská, o 123 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. A.L.R.?)
2. (Tato) kniha, jejíž verše jsou chráněny před poru

šením a také jasně rozděleny, (jest zjevením) od moudrého
a znalého (Boha),

3. abyste nesloužili leč Bohu. Já pak jsem od Něho
(poslán), abych vám oznamoval hrozby i radostnou zvěst,

4. a abyste prosili svého Pána za odpuštění a obrátili
se k Němu. Dopřeje vám užívati krásného zaopatření do
určité doby a každému, kdo má hojnost (dobrých skutků),
dá hojnou (odměnu). Odvrátíte-li se však, bojím se, že vás
stihne trest velikého dne.

5. K Bohu se vrátíte, neboť má moc nad každou věcí.

6. Nesvírají svých prsou, aby před ním skryli (své
úmysly)? Avšak zda neví (Bůh), i když se přikryjí svým
šatem, co tajně a co veřejně činí? Vždyť zná, co je v prsou
(lidských).

1) Srv. suru VII. v. 66.

2) Viz Předmluvu str. VII



7. Není jediného (tvora), jenž se plazí po zemi, aby
Bůh se nestaral o jeho výživu. Zná místo jeho odpočinku,
i kde bude uložen. Vše to jest (napsáno) v jasné knize.

8. On to jest, Jenž stvořil nebe i zemi v šesti dnech
— avšak trůn“) Jeho byl nad vodami — aby vás zkoušel
(a viděl), kdo z vás bude si počínati nejkrásněji. Řekneš-li
jim: „Budete po smrti vzkříšeni,“ nevěrci odpovědí: „Tohle
jest jen zjevné Kouzelnicíví.“

9. A oddálíme-li od nich trest do určité lhůty, říkají:
„Co jej (trest) zdržuje?“ Zda však nepřijde na ně (trest)
v onen den, kdy nikdo ho od nich neodstraní a kdy vyplní
se na nich, čemu se vysrnívali?

10. Když dáme okusiti člověku Svého milosrdenství
a pak je od něho vzdálíme, zoufá si a je nevděčný. |

11. Dáme-li mu okusiti Své dobrotivosti potom, když
neštěstí jej tížilo, řekne jistě: „Zlé (časy) ode mne odešly“
— a oddá se radosti a vychloubání.

12. Jenom trpělivým a těm, kteří konají dobré, dostane
se odpuštění a velké odměny.

13. Snad opomeneš (prohlásiti) něco z toho, co Jsme
ti zjevili a srdce tvě se naplní úzkostí, aby neřekli: „Nebude-li
mu seslán nějaký poklad anebo nepřijde-li s ním anděl (na
svědectví, neuvěříme).“ Tys zajisté (jen) kazatel, ale Bůh
řídí všechny věci.

14. Nebo řeknou: „Vymyslil si ho?“*) Odpověz: „Při
neste deset podobných sur vymyšlených a vzývejte, koho
budete moci kromě Boha (aby dosvědči!), mluvíte-li pravdu.

15. A nevyslyšl-li vás oni (které voláte na svědectví),
vězte, že byl seslán (korán) jsa Bohu znám“) a že není
Boha, leč On. Chcete se tedy státi muslimy?

1) Trůn boží, jejž ve výši udržoval vítr, byl dle mínění moha
medánů s některými jinými věcmi stvořen dříve než nebe a země.
Podobně židé představovali si trůn slávy boží nad vodami, kde jej
udržoval. dech úst božích (Sale). Jmenuje se al-aršu (často s pří
vlastkem al- muhitu — [vše] objímající) trůn hořejší a al-kursijju — trůn
dolejší. Jaký je rozdíl mezi nimi, udává Wolff op.c.str.2a3: „Nach
Delitzsch bezeichnet al-aršu (auch) den Thron Gottes des Úberwelt
lichen, wáhrend al-kursijju der Thron Gottes des Richters ist“

2) Mohamed korán.
5) Význam některých míst koránu zná dokonale jen Bůh.
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16. Kdo si přeje pozemský život a okrášlení jeho, těm
odplatíme zde za jeho skutky a nic se jim neubere.

17. Takové ovšem čeká na onom světě jen oheň pe
kelný. Bezvýznamné bude, co učinili, a skutky jejich budou
marné,*“

18. Zda ten, ") jemuž Pán svěřil zjevení a jemuž svědek “)
od Něho předčítá a před nímž byla Mojžíšovi zjevena kniha
jako správné vodítko a (důkaz) milosrdenství (může býti
k jiným přirovnáván)? Tito věří v Něho; kdo však neuvěří
v Něňhoze sekt (nevěrců), tomu jest zaslíben pekelný oheň.
Nepochybuj tedy o Něm, neboť jest (v Něm) pravda od tvého
Pána. Avšak většina lidí nechce uvěřiti.

19. Kdo jest bezbožnější než ten, jenž vymýšíl lež
o Bohu? Takoví budou představení před svého Pána (v den
soudu) a svědkové řeknou: „Toble jsou ti, kteří Ihali proti
svému Pánu.“ Nepadne kletba boží na bezbožné,

20. kteří odvracejí od cesty boži a hledí ji učiniti
Křivolakou a sami nevěří v onen svět?

21. Takoví nemohou seslabiti (Boha) na zemi a ne
naleznou kromé Boha žádného ochránce. Trest jejich bude
dvojnásobný. Nemohli slyšeti ani neviděli.

22. To jsou ti, kteří do záhuby uvrhli své duše,
a opustilo je, Co si vymyslili.

23. Není pochyby, že budou nejnešťastnější na onom
světě.

24. Avšak ti, kteří uvěřili a konají dobré a s důvěrou
se obracejí k svému Pánu, budou obyvateli ráje a zůstanou
v něm věčně.

25. Dvě strany “) podobají slepému i hluchému a tomu
jenž vidí a slyší. Jsou stejní jsouce srovnáni? Nedáte se
tedy (tímto) napomenouti ?

26. Poslali Jsme Noema k jeho lidu a (pravil): „Hle,
veřejně vás napomínám,

27. abyste sloužili jen Bohu. Bojím se zajisté, že vás
stihne trest plný bolesti“,

28. A řekli přední mužové z jeho lidu, kteří nevěřili:
„Vidíme, žes pouhý člověk jako my a vidíme, že tě nená
799) Mohamed.

2) Anděl Gabriel.
3) Věřících a nevěrců.
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-l
sleduje nikdo, leč nejnižší vrstvy mezí námi a to ještě
bez dlouhého přemýšlení a nepozorujeme na vás ničeho, co
by nad nás vynikalo, ano, pokládáme vás za lháře.“

29. (Noe) pravil: „Lide můj, co myslíte? Když mi bylo
svěřeno zjevení od mého Pána a když prokázal mi milosr
denství, jež před vámi zůstalo skryto, máme vám je vnuco
vati, když se mu protivíte ?

30. Můj lide, nežádám od tebe majetku za to (kázání),
vždyť má odměna jest jen u mého Pána. A neodpudím těch,
kteří uvěřili, neboť setkají se (jednou) se svým Pánem, ale
pozoruji, že jste lidé nevědomí.

31. Můj lide, kdo mi pomůže proti Bohu, (abych nebyl
potrestán od něho), jestliže je odeženu? Nedáte se tedy
(tim) napomenouti?

32. Neříkám vám: „Poklady boží jsou v mé moci,
ani (neříkám:) znám tajemství, ani netvrdím o sobě: „jsem
anděl“, ani neříkám, že nedá Bůh ničeno dobrého těm, jimiž
vy pohrdáte. Bůh nejlépe ví, co jest v jejich duších — neboť
pak bych náležel mezi bezbožné“.

33. Řekli: „Noeme, přel ses právě s námi, opět a opět
ses přel s námi; nuže, přínes nám to, Čím nám hrozíš,
mluvíš-li pravdu!“

34. Odpověděl: „Věru, Bůh sám přivede to na vás,
bude-li chtiti a vy ho nemůžete seslabiti.

35. Neprospěje vám moje rada, ač bych si přál, abych
vám mohl dobře poraditi, chce-li vás Bůh nechati zblouditi,
neboť jest vaším pánem, k němuž se naviátíte.“

36. Nebo řeknou: „Vymyslil si ho')?“ Odpověz:
„Jestliže, jsem si ho vymyslil, nechť na mně spočívá moje
vina, avšak vašich hříchů jsem prost,“

37. A bylo zjeveno Noemovi: „Nikdo z tvého lidu už
neuvěří, kromě těch, kteří už uvěřili. Avšak nermuť se pro
to, čeho se dopouštějí!

38. Stav si archu v Naší přítomnosti a (v podobě
a rozměrech) jak Jsme ti zjevili. A nepřimlouvej se již u Nás
za bezbožné, neboť jsou odsouzení k utopení.“

39. Stavěl tedy archu; a kdykoli šli okolo něho přední
mužové z jeho národa, vysmívali se mu. Odpověděl: „Smě

1) Mohamed korán.
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jete-li se nyní vy nám, budeme se smáti my vám, tak jako
vy se smějete.

40. Poznáte jistě, na koho přijde trest potupný a na
koho trvale trest sestoupí“. (Tak si počínali), až splnil se
náš rozkaz a pec“) vysoptila vařící vodu. Řekli jsme (Noe
movi): „Vezmi do ní (archy) po páru ze všech druhů (živo
čichů) a svou rodinu kromě toho *), nad nímž vynesen byl
rozsudek (záhuby), a ty, kteří uvěřili.“ A uvěřilo jich s ním
jen málo.

41. A pravil (Noe): „Vstupujte dovnitř ve jménu Boha,
z jehož rozkazu bude se pohybovati nebo státi, neboť můj
Pán odpouští a je milosrdný.“

42. A ubíhala s nimi uprostřed vln, jako hory (vysokých).
A zavolal Noe na svého syna, jenž (stál) opodál: „Pojď
k nám a nebuď jedním z nevěřících“

43. Odpověděl: „Vystoupím na horu, která mě za
chrání před vodou.“ Řekl (Noe): „Nezachrání dnes před
rozkazem božím, leč toho, nad kým se (Bůh) smiluje.“
A přivalila se mezi oba vlna, a utopil se.

44. A bylo řečeno (od Boha): „Země, pohlí svoji vodu,
a ty, nebe, přestaň (ji vylévati)!“ A opadla voda, a rozkaz
byl dokonán. A stanula (archa) na (hoře) Džudi.“) A bylo
řečeno: „Pryč s bezbožnými!“

1) Kde byla tato pec, jest různé mínění. Někteří se domnívají, že
byla u Kufy, kde dnes stojí mešita, jiní, že byla v Indii nebo Meso
potamii. A když vychrlila vařící vodu, bylo to znamením Noemoví,
že nastává potopa. Dle jiných byla to prý táž pec, které užívala již
Eva k pečení chleba a která přecházela s patriarchy na patriarchu,
až se dostala k Noemovi. Může se však rozuměti slovem pec (tannur)
také místo, odkud první vody potopy vyrazily (Sale).

2) Byl prý nevěřící syn Noemův; někteří myslí, že to byl jeho
vnuk nebo jeho nevlastní syn nebo konečně, že nebyl s Noemem
pokrevně příbuzný, nýbrž jen byl v jeho domě vychován. Jiní domní
vají se, že i nevěřící manželka Noemova, jménem Vaila, zahynula se
svým synem v potopě (Sale).

S) Tato [hora jest jedna z těch, které na jihu dělí Armenii od
Mesopotamie a té částí Assyrie, kde bydlí Kurdové, dle nichž byly
hory pojmenovány Kardu nebo Gardu. Jinak se nazývá hora Džudi
také Thamanin, nejspíše dle města, jež stálo na jejím úpatí. Bylo
prý dlouho viděti zbytky archy na těch horách. Berosus a Abydenus
vypravují, že okolní obyvatelé seškrabovali smůlu archy a nosili ji
na sobě jako amulety a že dříví jejího užívali proti různým nemocem.
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1 45. A Noe vzýval svého Pána a řekl: „Vždyť můj syn
náleží k mé rodině a Tvé zaslíbení jest pravdivé a Tys nej
spravedlivější z těch, kteří rozsudek vynášejíl“

46. Odpověděl (Bůh): „Noeme, onpřece nenáleží k tvé
rodině, a (tato tvoje přimluva) není správným jednáním.
A nežádej ode mne něčeho, čeho neznáš, a varuji tě, aby
ses nepřidával k těm, kteří nevědí (oč žádají)!“

47. (Noe) pravil: „Pane, utíkám se k tobě (0 přispění),
abych nežádal již na tobě věcí, jichž neznám. A neodpustiš-li
mi a nebudeš-li mně milosrdný, propadnu záhuběl“

48. A bylo slyšeti hlas: „Noeme, vystup (z archy),
pokoj a požehnání naše nechť provází tebe a některé, kteří
jsou s tebou. Ostatní necháme užívati (radostí tohoto světa),
avšak potom je stihne trest plný bolesti.“

49. Tohle je část vypravování o skrytých věcech, jež
ti zjevujeme, jehož jsi dříve neznal ty ani tvůj lid. Proto
buď trpěliv, neboť (blažený) jest konec bohabojných.

50. A ke kmenu Ad poslali jsme jejich bratra Huda,
jenž pravi: „Lide můj, Boha ctěte, neboť kromě Něho ne
máte jiného boha! Vymýšlíte si jen (jiné bohy).

51. Lide můj, nežádám od vás za to (kázání) žádné
odměny, neboť má odměna jest u Toho, Jenž mě stvořil, Či
toho nechápete?

52. Lide můj, proste za odpuštění svého Pána a obratte
se kajicně k němu! Pošle vám s nebe bohatý déšť a přidá
silu (novou) k vaší síle; proto se neodvracejte ve hřiších!“

53. Odpověděli: „Hude, nepřinesl jsi nám žádného
důkazu (svého tvrzení), a proto my na tvá slova neopustíme
svých bohů a tobě nevěříme.
-54 Říkáme ti jen, že některý z našich bohů uvalil na
tebe neštěstí,“ ") Pravil: „Boha volám za svědka, a vy budete
svědky, že nemám ničeho společného s tím, kterého mu na roveň
kladete.

55. Nuže, strojte mi Úklady všichni a neváhejte!

Také císař Heraklius, když byl v městě Thamanin, šel prý shlédnout
místo archy. Až do r. 776 stál na jedné z těchto hor slavný klášter
nestorianský, zvaný „klášter archy“, jenž byl bleskem zapálen a spolu
s kostelem a mnoha mnichy zničen (Sale).

1) Byliť soužení Adité suchem, jež trvalo již třetí rok.
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56. Vždyť já důvěřují v Boha, svého Pána a vašeho
Pána. Není ani jediného zvířete, aby ho nedržel za srst na
hlavě. A můj Pán zajisté jest na správné cestě.

57. Odvrátíte-li se: již jsem vám oznámil, s čím jsem
byl k vám poslán, a Bůh dá na vaše místo jiný národ,
a neublížíte mu v ničem, neboť můj Pán jest strážcem
všech věcí.“

58. A když splnil se Náš rozkaz, zachránili Jsme Huda
a ty, kteří uvěřili s ním, ve Svém milosrdenství, a zachránili
Jsme je před těžkým trestem.

59. A tenhle lid Aditů vědomě popíral znamení svého
Pána a neposlouchali Jeho posla, nýbrž řídili se rozkazem
každého pyšného zbůjníka.

60. Proto stihla je kletba na tomto světě a v den
vzkříšení (také je stihne). Či nebyli Adité nevěrci vůči svému
Pánu? Nebylo (řečeno): „Pryč s Adity, lidem Hudovým ?“

61. A ke (kmenu) Thamud (poslali Jsme) jejich bratra ©
Saliha, jenž pravil: „Služte Bohu, neboť kromě Něho nemáte
jiného boha. On vás stvořil ze země a usadil vás na ní.
Proste Ho tedy za odpuštění a obrafte se k Němu kajícně!
Neboť Pán můj jest blízko avyslyší.“

62. Řekli: „Salihu, v tebe jsme skládali svoji naději
dříve, a ty nám chceš brániti, abychom nesloužili, čemu
sloužili naši otcové? Věru, o tom, k čemu nás vybízíš, po
chybujeme jako o něčem podezřelém.“

63. Načež odpověděl: „Lide můj, co myslíte, když mi
byl svěřen jasný důkaz od mého Pána a prokázal mi své
milosrdenství, kdo mně pomůže proti Bohu (abych nebyl
potrestán od něho), budu-li ho neposlušen? Vy byste jen
přidali k mé záhubě!

64. Lide můj, tato veibloudice') od Boha budiž vám
znamením! Nechte ji, ať si hledá potravu na boží zemi
a nečíňte jí ničeho zlého, neboť pak by vás stihl blízký
trest.“

65. Oni však jí přeřízli žíly na nohou. Tu řekl (Salih):
„Radujte se ještě tři dny ve svých příbytcích! (Potom však
zahynete), to je neklamná předpověď“

1) Srv. suru VI., v. 74.
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66. A když se vyplnil Náš rozkaz, zachřánili Jsme
4 Saliha a ty, kteří uvěřili s ním, ve Svém milosrdenství od

hanby onoho dne. Věru, tvůj Pán je silný a mocný.
67. A stihla pokuta bezbožné: Ráno leželi na prsou

ve svých domech,
68. jakoby nikdy v nich nebydleli. Zda nebyli Thamu

dité nevěrci vůči svému Pánu? Zda nebylo (řečeno): „Pryč
S (kmenem) Thamud?“

69. Naši poslové již dříve přišli k Abrahamovi S ra
dostnou zprávou a řekli: „Pokoj (tobě)!“ Načež odpověděl:
„Pokoj (vám)“, a nemeškaje přinesl pečené tele.

70. Avšak když viděl, že jejich ruce se ho nedotkly,
nepoznal jich a pocítil strach před nimi. (Oni však) řekli:
„Neboj se, vždyť jsme posláni k rodině Lotově,“

71. A žena jeho stála při tom a smála se, když jsme
jí oznámili (narození) Isáka a po Isákovi Jakuba.

72. Řekla: „Ach, jak bych mohla já, stará žena, po
roditi? A můj muž jest také stařec. To by bylo opravdu
něco divného.“ |

73. Řekli: „Chceš se diviti rozkazu božímu ? Milosr
denství boží a Jeho požehnání na vás (spočívá), obyvatelích
tohoto domu. Věru (Bůh) jest chvályhodný a velebný.“

74. A když Abrahama opustil strach a dostalo se mu
radostné zvěsti (o narození Isákově) mluvil k nám za lid
Lotův "). Neboť Abraham byl soucitný, útrpný a nábožný.

75. (Řekli Jsme mu však): „Abrahame, upusf od toho,
neboť již vyšel rozkaz tvého Pána a stihne je neodvratný
trest.“

76. A když přišli Naši poslové k Lotovi, trpěl k vůli
nim příkoří a byl slabý, aby je mohl brániti a řekl: „Těžký
jest tento den.“

TT. A jeho spoluobčané chvatně přiběhli k němu “)
a již dříve dopouštěli se nepravostí. Řekl (Lot): „Spolu
občané moji, zde máte mé dcery, těch užíti jest vám spíše
dovoleno. Bojte se Boha a nepůsobte mi hanby na mých
hostech! Či není mezi vámi řádného muže?“

CYECCACCOCČCCCS
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1) prosil za smilování pro ně.
2) žádajíce o vydání jich, aby ve své převrácené vášní mohli

jich zneužíti.
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78. Odpověděli: „Víš, že nepotřebujeme tvých dcer
a víš, co chceme.“

79. Tu (zvolal) Lot: „Kéž bych měl na vás sílu anebo
kéž bych utéci mohl pod silnou ochranu“

80. A (andělé) řekli: „Lote, my jsme poslové tvého
Pána. Ani se tě nedotknou. Odejdi se svou rodinou v některé
části noci, ale ať se z vás nikdo neobrátí! Jen tvoji man
želku stihne to, co stihne ostatní (obyvatele města). Ráno
jistě se předpověď na nich vyplní. A není již blízko ráno ?“

81. A když se vyplnil Náš rozkaz), vyvrátili Jsme je
(tato města) a seslali Jsme na ně dešť kamenů z pekla rychle
za sebou letících,

82. poznamenaných od tvého Pána. A toto (město
Mekka) není od oněch bezbožných lidí daleko vzdáleno.

83. A k Madianitům (poslali jsme) jejich bratra Šuaiba,
jenž pravil: „Lide můj, Bohu služte, neboť nemáte kromě
něho jiného boha a nezmenšujte víry a váhy. Vidím zajisté,
že jste v dobrých poměrech, avšak bojím se, že vás stihne
trest onoho dne, jenž obklíčí (bezbožné).

84. Lide můj, dávejte plnou míru a spravedlivou váhu,
neobírejte lidi o jejich věci a nedopouštějte se nepravostí
na zemi.

85. To, co vám bude ponecháno od Boha (po správném
měření a vážení), bude pro vás lepší (než bohatství nespra
vediivě získané), jste-li praví věřící.

86. Avšak já nejsem vaším strážcem.“
87. Řekli: „Šuaibe, ukládají ti tvoje modlitby (povinnost

přikazovati nám), abychom cpustili (bohy), jimž otcové naší
sloužili anebo abychom se svým majetkem nenakládali, jak
chceme? Tys tedy (jenom) moudrý, spravedlivý !“

88. Odpověděl: „Lide můj, co myslíte, když byl mi
svěřen jasný důkaz od mého Pána a dostalo se mi krásného
zaopatření od Něho a nechci svoliti k tomu, co vám zaka
zuji, co (jiného) chci než (vaši) nápravu, pokud mé síly
stačí? Pomoc moje jest pouze u Boha, v Něho důvěřují
a k Němu se obracím,

1) Anděl Gabriel prý udeřil svým křídlem pod ně a tak vysoko
je vyzdvihl, že obyvatelé dolejšího nebe slyšeli štěkot psů a kokrhání
kohoutů; a vyvrátiv je mrštil jimi k zemi (Marracci, Sale).
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84. Lide můj, ať není (váš) odpor proti mně příčinou,
že stihne vás to, co stihlo lid Noemův nebo lid Hudův nebo
lid Salihův! A lid Noemův nebyl daleko od vás.')

90. Proste tedy svého Pána za odpuštění a obrafte se
kajícně k Něm, neboť můj Pán jest milosrdný a láskyplný.“

91. Řekli: „Šuaibe, nerozumíme mnoho tomu, co říkáš,
a vidíme, že's mezi námi slabý“), a kdyby nebylo tvé ro
diny, jistě bychom tě ukamenovali a byl bys proti nám
bezmocný.“

92. Odpověděl: „Lide můj, zasluhuje u vás moje ro
dina více ohledu než Bůh, k Němuž se nevšimavě zády sta- *
víte? Věru, můj Pán ví, co činite.

93. Lide můj, jednejte podle svých schopnosti, já budu
jednati (dle své povinnosti). A jistě poznáte,

94. na koho přijde zahanbující trest a kdo jest lhář.
Čekejte jen, já budu s vámi dávati pozor.“

95. A když se vyplnil náš rozkaz, zachránili jsme
Šuaiba a ty, kteří uvěřili s ním, ve svém milosrdenství.
Avšak ty, kteří bezbožně si počínali, (stihl) trest: ráno leželi
ve svých domech na prsou,

96. jakoby nikdy v nich nebydleli. Zda nebyli smeteni
(s povrchu země) Madianité jako byli smeteni Thamudité?

97. A poslali Jsme Mojžíše se Svými znameními a pa
trnou mocí

98. k Faraonovi a jeho knížatům, kteří se řídili roz- ©
* kazem Faraonovým. A rozkaz Faraonův nebyl správný.

99. Půjde před svým lidem (Farao) v den vzkříšení
a povede je do pekelného ohně. Jak hrozná to bude cesta,
po níž budou kráčeti !

100. Kletba je provázela na tomto světě a v den
vzkříšení jak hrozný to bude dar, jejž dostanou!

101. Tohle jsou některé události měst, jež ti vypra
vujeme; z nich (některá dosud) stojí, (jiná) již se zemí jsou
srovnána.

102. My Jsme jim neublížili, nýbrž oni sami jednali
nespravedlivě proti svým duším. A jejich bohové, jež vedle

1) místem nebo způsobem svého jednání.
*) Protože slovo daif — slabý má také význam slepý, mysli

někteří, že Suaib byl slepý a to mu jako proroku Madianité vytýkali.

G
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„Boha vzývali, jim nic neprospěli, když se vyplnil náš rozkaz,
nýbrž jen zvětšíli jejich záhubu.

103. Takový (byl) trest tvého Pána, když potrestal
města bezbožná. Věru, jeho trest jest plný bolesti a přísný.

104. A v tom zajisté jest znamení pro ty, kteří se bojí
trestu posledního (dne). To je den, v němž se shromáždí
u něho lidě, to je den, v němž se budou svědectví vy
dávati.

105. A neoddálíme ho leč jen k ustanovené lhůtě,
106. Až nastane onen den, žádná duše nebude moci

mluviti, leč jen s dovolením jeho (božím). (Jeden bude) ne
šťasten, (druhý) šťasten.

107. Nešťastní budou (zavržení) v pekelném ohni, kde
budou vzlykati a vzdychati.

108. Věčně') tam zůstanou, dokud nebe a země budou
trvati, leda že by chtěl tvůj Pán (jinak). Vždyť tvůj Pán
činí, co chce.

109. Blažení však budou (uvedeni) do ráje, v němž
věčně zůstanou, dokud nebe a země budou trvati, leda že by
chtěl tvůj Pán (změniti) dar nezničitelný.

110. Neměj pochybnosti o tom, čemu oni slouží; vždyť
slouží tomu, čemu sloužili dříve jejich otcové. A vyplatíme
jim jejich podíl nezmenšený.

111. A dali jsme Mojžíšovi knihu, o níž vznikl spor.
A kdyby nebylo předcházelo rozhodnutí (boží, že mají býti
ještě při životě zachováni), bylo by již bývalo o věci mezi
nimi rozhodnuto. A (také tvoji spoluobčané) jsou plní po
chybnosti a podezření (o koránu).

112. Avšak tvůj Pán odplatí každému z nich, neboť
divá se, co konají.

113. Buď tedy stálý, jak ti bylo poručeno, a ten (af
jest také stálý), jenž se obrátí s tebou, a nebuďte neposlušni,
neboť Bůh se divá, co konžte.

114. A nekloňte se k těm, kteří jednají bezbožně, aby
se vás pak nedotýkal pekelný oheň. Nenalezli byste kromě
Boha žádného ochránce, ani pomocníka.

1) Podle víry mohamedánů zůstanou v pekle věčně jen nevěrcí;
ti, kteří uvěřili, až tresty smyjí své viny, dostanou se z pekla do ráje.

těm
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115. Konej modlitbu ráno i večer a v první části noci,
neboť dobrými skutky jsou zapuzovány zlé. Toh!e je napo
menutí pro ty, kteří přemýšlejí.
116. Buď trpělivý, neboťBůh nedopusti, aby se ztratila

odměna spravedlivých.
117. Zda nebyli z pokolení před vámi lidé ctnostní,

kťeří bránili zlu na zemi? Ovšem, bylo jich jen málo z těch,
které jsme zachránili; bezbožní šli za tím, co je oblažova!'o,
a hřešili.

118. Tvůj Pán nikdy nebyl (takový), aby zničil nespřa
vedlivě města, jejichž obyvatelé byli řádní (lidé).

119. A kdyby byl tvůj Pán chtěl, byl by učinil (všechny)
lidi (vyznavači) jednoho náboženství. A jenom ti zanechají

Ý sporu, nad nimiž se smiluje tvůj Pán; k tomuje totiž stvořil.
Neboť se vyplní slova tvého Pána: „Naplním jistě peklo
džinny *) a lidmi zároveň.“

120. To všechno o poslech ti vypravujeme, abychom
upevnili tvé srdce; a v tom dostalo se li pravdy, varování
a napomenutí pro věřící.

121. Řekni těm, kteří nechtějí uvěřiti: „Jednejte dle
svých schopností, my budeme jednati (dle své povinnosti)!

122. A čekejte (na výsledek), my také budeme čekati.
123. Bohu (známo jest) tajemství nebe i země a k němu

se všechny věci vráti.“ Služ Mu tedy a důvěřuj v Něho,
neboť tvůj Pán dobře si všímá, co konáte.

spí

1) Srv. suru VÍ. poznámku v. 101.
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Sura XII.

JOSEF).
Mekkánská, o TÍ verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!l
1. AL R.

2. To jsou znamení jasné knihy.
3. Věru, seslali Jsme ji (jako) arabský korán, abyste

(ji) „zuměli.
4. Chceme ti vypravovati nejkrásnější událost v těto

části koránu, kterou ti zjevujeme. Kdybys byl dříve (žil),
1 byl bys býval (jedním) z těch, kteří si (ji) nevšímají.

5. Když Josef řekl svému otci: „Otče, viděl jsem jede
náct hvězd, slunce a měsíc; viděl jsem je, jak se mi klaní“,|

6. odpověděl (Jakub): „Synáčku, nevypravuj o svém
vidění bratřím svým, aby ti nestrojili úklady; neboť ďábel

| jest zjevným nepřítelem lidí. :

1) Tato sura, která svým obsahem odpovídá nadpisu, byla prý
zjevena tehdy, když Korejšité na popud několika rabínů otázali se
Mohameda, proč se rodina Jakubova přestěhovala do Egypta. Od
měna čtenářů této suiy anebo těch, kteři jí naučí svou rodinu nebo
služebníky, bude dle Beicaviho spočívati v tom, že jim Bůh v'cehčí
úzkosti smrti a že jim dá tolik síly, aby druhému nezáviděli. Proto
si také mohamedáni této sury neobyčejně váží kromě sekt Adžáreditů

1 a Maimunitů, kteří ji jako podvrženou zavrhují (Sale 187).



7. A tak vyvolí si tě tvůj Pán a naučí tě vykládati
budoucí věci a vyplní na tobě svou dobrotu, jako ji vyplnil
dříve na tvých otcích Abrahamovi a Isákovi. Věru, tvůj Pán V
zná (vše) a je moudrý.“ |

8, Na Josefovi a bratřích jsou právě znamení (boží
prozřetelnosti) pro ty, kteří pátrají (po nich).

9. Když řekli (bratří jeho): „Hle, Josef a jeho bratr ů
(Benjamin) jsou milejší našemu otci než my, ačkoliv jest
nás více. Věru, náš otec jest v patrném omylu.

10. Zabte tedy Josefa nebo ho zažeňte do daleké země,
tvář otce vašeho pak bude náležeti (jen) vám) a budete
potom šlechetní lidé *),“

11. pravil jeden z nich: „Nezabíjejte Josefa, nýbrž
hoďte ho na dno studně; nějaký pocestný se ho pak ujme,
učinite-li (tak).“

12. Řekli: „Otče, proč nám nechceš svěřiti Josefa?
Vždyť jsme k němu upřímní.

13. Pusť ho s námi zítra, aby si mohl volně poskočiti
a hráti. Budeme ho bezpečně opatrovati.“

14. Odpověděl: „Působí mi zármutek, že mi ho
chcete vzíti, a obávám se, aby ho neroztrhal vlk, kdybyste
si ho nevšímali.“

15. Řekli: „Roztrhá-li ho vlk, když jest nás dosti značný
počet (k obraně), jistě (napřed) my zahyneme.“

16. A když odešli s nim a shodli se, že jej hodí na
dno studně (vykonali svůj úmysl); a řekli jsme mu ve zje
vení: „Jednou jim oznámíš, co učinili,oni však nebudou tušiti,
(žes Josef).“

17. A přišli večer k otci svému s pláčem
18. volajíce: „Otče, odešli jsme předstihujíce *) se a ne

ohawše Josefa u svých věcí, a vík jej roztrhal; avšak ty nám
neuvěříš, ač mluvíme pravdu.“

19. A přinesli jeho sukní (potřísněnou) nepravou krví.
Řekl Jakub: „Nikoliv“), to jste si jen vymyslíli. Avšak

1) jen vás bude otec milovatí.
2) Vykonáte potom za tento skutek pokání.
S) V házení kopím.
4) Důvod ke svým pochybnostem měl Jakub v tom, že sukně

nebyla roztrhána.
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vzácné trpělivosti (jest mi potřebí) a Boha musím vzývati
o pomoc při tom, co mi vypravujete.“

20. A přišli pocestní a poslali jednoho navážit vody.
A když spustil okov, zvolal: „Bušro,') hle, zde jest jinoch.“
Skryli ho tam jako nějaké zboží, ale Bůh věděl, co učinili.

21. A prodali ho za malou cenu, za odpočítané drachmy
a necenili ho mnoho.

22. Egypfan,“) jenž ho koupil, řekl své ženě“): „Chovej
se k němu uctivě; snad nám jednou prospěje, nebo ho
přijmeme za syna“. Tak jsme dali Josefovi přibytek v té zemi
a naučili jsme ho vykládati (budouci) věci, neboť Bůh může
snadno vyk“nati svůj záměr, avšak většina lidí o tom neví.

23. Když pak dospěl v mužný věk, obdařili jsme ho
A moudrostí a vědomosti. Tak totiž odměňujeme šlechetné.

24. A vzplála k němu smyslnou láskou (pani) toho
domu, v němž byl, a zavřevši dveře, zvolala: „Pojď sem!“
On však odpověděl: „Chraň Bůh! Vždyť můj pán zpřijemnil
mi můj příbytek; avšak nevděčným se nepovede dobře.“

25. A již se rozhodla s ním, a on se rozhodí s ní
(a byl by zhřešil), kdyby nebyl spatřil jasného znamení
svého Pána.*) Tak (jsme učinili), abychom ho odvrátili od
špatnosti a ohavnesti, protože byl jedním z našich pravých
služebniků.

26. A když oba hleděli se předstihnouti ke dveřím, *)
rozřízla jeho roucho vzadu, a ve dveřích potkali pána jejího.
A zvolala: „Ten, jenž zlé obmýšll proti tvé rodině, nezaslu
huje, než aby byl uvězněn nebo přísně potrestán.“

27. A (Josef) odpověděl: „Ona vzplála ke mně smysl
nou láskou.“ A jeden z domu jejího svědčil: „Je-li roucho
jeho roztrženo vpředu, pravdu mluví ona, on však lže.

1) Toto slovo bušra znamená v arabštině radostnou, dobrou
zprávu a tak překládá na př. Sale: „Good news“, Marracci: „O laetum
nuntium.“ Někteří však pokládají toto slovo za vlastní jméno, kterým
ten, jenž čerpal vodu, volal na jednoho ze svých druhů.

2) Kiftir nebo lítir (Putifar), jenž neměl dětí.
9) Jméno její jest Rail nebo Zuleika.
+) Bůh odvrátil prý ho od této špatnosti nějakým zázračným

hlasem nebo zjevem.
5) on, aby utekl, ona, aby ho zadržela.
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28. Je-li však roucho vzadu roztrženo, lže ona, avšak
on mluví pravdu.“

29. A když viděl (Putifar), že jeho roucho jest toztr
ženo vzadu, řekl: „To jest jedna z vašich nástrah (ženy) |
Věru, mocné jsou vaše úklady.

30. Josefe, zapomeň na to, a ty, ženo, pros za od
puštění svého hříchu, neboť ty jsi vinna.“

31. A ženy ve městě říkaly: „Hle, žena urozeného i
chtěla tělesně obcovati se svým služebníkem, jenž láskou
vznitil její srdce. Vidíme zajisté, že chybila.“

32. A když uslyšela o jejich neupřímnosti, poslala
k nim, vystrojila jim hostinu a dala každé z nich nůž a řekla
(Josefovi): „Vyjdi k nim.“ A když jej spatřily, velebily jej
a řízly se do ruky a zvolaly: „Ó Bože, tohle není člověk,
nýbrž vznešený anděl.“

33. Řekla (žena Putifarova): „Tohle jest ten, k vůli
němuž jste mě haněly. Vzplála jsem k němu smyslnou láskou,
avšak bránil se. Neučiní-li, co mu poručím, bude jistě uvržen
do vězení a bude (jedním) z opovrhovaných.“

34. (Josef) odvětil: „Pane můj, raději si vyvolím žalář,
než (abych se dopustil toho), k čemu mě svádějí. Jestliže
však nezbavíš mne jejich úkladů, ve své mladosti se k nim
přikloním a dopuslím se pošetilosti.“

35. A tu vyslyšel ho jeho Pán a zbavil ho jejich úkladů,
nebeť slyší (vše) a VÍ.

36. Potom uznali za dobré, ač viděli důkazy (jeho ně
viny), uvrhnouti jej na nějaký čas do vězení. í

37. S ním zároveň vešli do vězení ještě dva služebníci
(královští). Jeden z nich řekl: „Zdálo se mi, že jsem lisoval
víno.“ A druhý pravil: „Mně se zdálo, že jsem nesl na hlavě
pečivo, z něhož ptáci jedli. Vysvětli nám, co to znamená,
neboť vidíme, žes šlechetný člověk.“

38. Odvětil (Josef): „Dříve než se vám dostane pokrmu,
jímž se živíte, podám vám vysvětlení toho (snu), prve než
přijde k vám (pokrm). Tohle (vysvětlení) je část toho, čemu
mě naučil můj Pán. Neboť já jsem se zřekl náboženstvílidu,
jenž nevěří v Boha a popírá život na onom světě,

39. a řídímse náboženstvím Abrahamovým, Isákovým
a Jakubovým. A není nám dovoleno Bohu někoho klásti na
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roveň. Toto (poznání, že jeden jest pravý Bůh, bylo nám
dáno) z dobroty boží vůči nám a lidstvu. Avšak většinalidí
není vděčna.

40. Moji soudruzi ve vězení, je lépe, aby bylo několik
pánů (ve své moci) rozdělených než Bůh jediný, všemohoucí?

41. Co uctíváte kromě Boha, jsou pouhá jména, jež
jste dali vy a vaši otcové. Bůh nedal (vám) žádné moci
k tomu, a soud náleží Bohu jedinému, jenž příkázal, abyste
sloužili pouze Jemu. Tohle je pravé náboženství, avšak vět
šina lidí ho nezná. Moji soudruzí ve vězení, co se týká

I prvního z vás, bude podávati svému pánu víno k pití; co
pak se týká druhého z vás, bude pověšen, a ptáci budou
jisti (maso) z jeho hlavy. Co jste si přáli zvěděti, jest již
rozhodnuto.“

42. A řekl (Josef) k onomu z těch dvou, o němž soudil,
že bude propuštěn: „Vzpomeň si na mě u svého pána!“
Avšak dábel způsobil, že si nevzpomněl (na Josefa) u svého
pána; proto několik let prodiéval ve vězení.

43. A Král (egyptský) řekl: „Hle, viděl jsem sedm
tučných krav, jež od sedmi hubených byly sežrány, a sedm
klasů zelených a rovněž tolik suchých. Nuže, knížata, vy
světlete mi mé vidění, umíte-li vykládati sny.“

44. Odpověděli: „Spletené sny jsou to, a my neumíme
vykládati (takových) snů.“

45. Tu pravil, jenž z oněch dvou (z vězení) byl vy
svobozen a po Čase vzpomněl si (na Josefa): „Já vám podám
výklad toho, ale propusfte mě,“

46. (A přišed k Josefovi, řekl): „Josefe, upřímný příteli,
vysvětli nám, co to znamená, že sedm krav tučných bylo
sežráno sedmi hubenými (a Co znamená) sedm klasů zele
ných a jiných suchých, abych se mohl vrátiti k lidem (kteří
mě poslali), aby poznali (smysl toho).“

47. Odpověděl (Josef): „Sejte jako obyčejně po sedm
let; co posečete, uschovejte s klasy kromě toho (malého
množství), jehož použijete k výživě.

48. Potom příjde sedm neúrodných let, která spotřebují
(všechno), co jste pro ně připravili, kromě malého množství,
jež schováte.

49. Potom přijde rok, v němž bude mnoho pršeti
a v němž budou lisovati (víno a olej).“
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50. (A když tohle oznámil nejvyšší číšník), zvolal král:
„Přiveďte mi ho!“ A když přišel posel (k Josefovi), řekl:
„Navrať se k svému pánu a otaž se ho, jaký byl úmysl
žen, které se řízly do rukou, neboť můj pán zná jejich ná
strahy.“

51. (Když se ženy u krále shromáždily), řekl: „Co jste
to učinily, když vzplanuly jste k Jesefovi nezřízenou láskou !“
Odvětily: „Chraň Bůh! Ničeho zlého o něm nevíme.“ A žena
urozeného (Putifara) pravila: „Nyní se jasně ukáže pravda.
Já jsem chtěla s ním tělesně obcovati; on mluví pravdu.“

52. (Uslyšev to Josef, zvolal): „Tohle (se stalo), aby
poznal můj pán, že jsem (v jeho) nepřítomnosti nebyl ne
věrný a že Bůh nevede (k cíii) úkladů nevěrných (lidi).

53. Avšak ani já neprohlašuji o sobě, že jsem (zcela)
(bez viny); neboť každá duše nakloněna jest ke zlému, vy
jimaje těch, jimž prokáže můj Pán milosrdenství. Věru, můj
Pán odpouští a je milosrdný.“

54. A král řekl: „Přiveďte ho ke mně, zvolím si ho za
svého důvěrníka.“ A když (Josef přišel k němu a) rozmlouvai
s ním, řekl: „Dnešního dne jsi dosáhl stálého postavení
u nás, (a budeš) pověřen (řízením našich záležitosti).“

55. (Josef však) odpověděl: „Ustanov mě nad obiini
cemi země! Neboť budu moudrým strážcem (jich).“

56. Tak usadili Jsme Josefa v zemi, takže mohlsi zvo
liti příbytek, kde chtěl. Prokazuieme dobrodiní, komu chceme,
a nenecháme zaniknouti odměny spravedlivých.

57. Avšak odplata těch, kteří věří a Boha se boji, jest
na onom světě ještě lepší.

58. A přišli bratří Josefovi a vešli k němu; on je poznal,
avšak oni ho nepoznali.

59, A když je opatřil zásobami, řekl: „Přiveďte mi
svého bratra od svého otcel Což nevidite, že dávám plnou
míru a že jsem velmi dobrý hostitel?

60. Nepřivedete-li ho však, nenaměří se vám u mne
(žádné obili) a nesmíte se (ke mně ani) přiblížiti.“

61. Odpověděli: „Budeme hleděti si ho od otce vyžá
dati a učiníme (oč nás žádáš).“

62. A svým služebníkům poručil: „Položte jim jejich
penize do pytlů, snad je poznají, až přijdou ke své rodině,
a snad se vrátí.“
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63. A když se vrátili k svému otci, řekli: „Otče, za
povězeno jest naměřiti nám (obilí, nepřivedeme-li svého
bratra); pusť s námi našeho bratra a naměříse nám (obilí);
budeme ho opatrovati.“

64. Odpověděl: „Mám vám jej svěřiti jen tak, jako jsem
vám dříve svěřilbratra vašeho (Josefa) ? Avšak Bůh jest nejlepší
strážce a nejmilosrdnější z těch, kteří milosrdenství prokazují.“

65. A když otevřeli zásoby své, nalezli své penize, jež
jim byly vráceny, a zvolali: „Čeho (vlce) můžeme si přáti?
Tu jsou peníze, jež nám byly vráceny; (vrátíme se tedy
a) opatříme obilí pro naši rodinu a svého bratra budeme
opatrovati. Vezmeme ještě o miru více, co unese velbloud,
(vždyť) tohle je malá míra.“

66. Řekl: „Nepustím ho s vámí, dokud mi před Bohem
neslíbíte, že mi ho zpět přivedete, leda že by vás stihlo
(něco zlého).“ A když mu to slíbiii, pravil: „Bůh je svěd
kem našich slov.“

67. A pravil (dále): „Synové moji, nevcházejte (do
města) jednou branou, nýbrž různými branami vejděte. Avšak
nepomůže vám proti Bohu nic (moje varování, jestliže Bůh
usoudí jinak), neboť jen Bohu náleží soud. V Něho důvěřují
a v Něho nechť důvěřují, kteří (v někoho) důvěru složiti
hledají.“

G8. A když vešli (do města), jak poručil jim (otec),
nic jim to nepomohlo proti Bohu, leč jen (že vyhověli) přání,
(které bylo) v srdci Jakubově, jež (splniti jim) přikázal. Byl
zajisté obdařen znalosti toho, čemu Jsme jej naučili. Avšak
většina lidí (toho) neví.

69. A když vstoupili k Josefovi, vzal k sobě svého
bratra) (Benjamina) a řekl: „Hle, já jsem tvůj bratr, nermuť
se pro to, co (mi) učinili.“

70. A když je opatřil zásobami, vložil pohár do pytle
svého bratra (Benjamina). Potom zavolal za nimi hlasatel:
„(Počkejte) vy pocestní, vždyť jste zlodějil“

1) Josef pozvav bratry na hostinu, rozesadil prý je tak, že se- j
dělil vždy dva a dva pohromadě. Když Benjamin jako jedenáctý měl
seděti sám a se slzami v očích volal: „Kdyby Josef byl živ, seděl
by se mnou,“ Josef nařídil, aby sedl si u jeho stolu. Také přenocovati
měli vždy dva a dva; Benjamina vzal Josef do svého pokoje a ráno
se mu prozradil.
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71. Řekli a obrátili se k nim: „Čeho pohřešujete ?“
72. Odpověděli: „Pohřešujeme poháru královského.

Kdo jej přinese, dostane (obilí tolik, co unese) velbloud. Já
za to ručím.“

73, Načež pravili: „Přisám Bůh, víte přece, že jsme
nepřišli škodit zemi a že nejsme zloději.

74. A jaký bude trest toho, u něhož se nalezne pohár
a jestliže (se ukáže, že) lžete ?“

75. Odvětili: „Ten, v jehož pytli bude nalezen (pohát),
nechť za trest stane se náhradou jeho,“) tak totiž trestáme
nespravediivé.“

76. Potom začal s jejich pytly, dříve než prohledával
bratrův pytel. A tu vytáhl jej z pytle bratrova. Tuto lest
Jsme vnukli Josefovi. A nebylo (dovoleno), aby vzal si svého
bratra (jako otroka) dle zákona královského *), leč že by byl
Bůh chtěl. Povyšujeme, koho chceme na vysoké stupně
(vědomosti a vážnosti), a pak (takový) převyšuje všechny,
kteří jsou obdařeni vědomostí. |

77. Řekli (bratři): „Jestliže tento kradl, dříve již bratr
jeho (Josef) dopustil se krádeže.“ *) A zatajil to Josef ve
svém srdci a nezjevil jim toho; (a) řekl (sám u sebe): „Vy
jste v horším postavení (než já a Benjamin) a Bůh nejlépe
ví, o čem mluvíte.“

78. Řekli (k Josefovi): „Vznešený pane, hle, on má
stařičkého otce, vezmi si jednoho z nás místo něho, neboť
vidíme, žes šlechetný člověk.“

79. Odpověděl: „Chraň Bůh, abychom vzali někoho
jiného, než toho, u něhož jsme nalezli svou věc, neboť pak
bychom byli nesptavedliví.“

1) Nechť si ho vezme pán jako otroka.

2) Dle něhož zloděj byl bičován a musil nahraditi věc ukra
. denou dvojnásobně, ale otrokem se nestal.

*) Josefa vychovávala teta, sestra jeho otce, a tak si ho oblí
bíla, že, když Jakub si pro něho přišel, vymyslila si lest, aby si
mohla Josefa podržeti. Opásala Josefa pásem, který měla po Abra
hamovi, a rozhlásila, že byl jí ukraden. Protože pás onen byl nalezen
u Josefa, měl jí tento zůstati jako její vlastnictví dle zákona, který
platil v rodině Jakubově. Dle jiných ukradl prý Josef svému dědovi
zlatou sošku a rozbil ji.

gn“rm:
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80. A když již ztratili naději (že Benjamin bude pro
puštěn), odešli stranou se poradit. A nejstarší z nich řekl:
„Nevíte, že otec váš obdržel od vás slib, a jak dříve jsme
ublížili Josefovi? Neodejdu z této země, dokud mi otec můj
nedovoli anebo dokud nerozhodne Bůh, neboť on dovede
nejlépe rozhodovati.

81. Vraťte se k svému otci a řekněte: Otče, syn tvůj
se dopustil krádeže. Můžeme dosvědčiti jen to, Co víme,
a nemohli jsme dávati pozor na to, co bylo skryto.

82. Ptej se jen ve městě, v němž jsme byli, a pocest
ných, s nimiž jsme se tam selkali, (a uvidíš, že) mluvíme
pravdu.“

83. (A když se vrátiii k otci a toto mu oznámili), řekl:
„Není fo pravda, vy jste si to jen vymyslili. Avšak příkladné
trpělivosti (je mi třeba). Snad Bůh mi všechny ") vrátí, neboť
zná (vše) a je moudrý.“

84. A odvrátiv se od nich zvolal: „Ach, jak se trápím
pro Josefa.“ A zbělely“) oči jeho od zármutku, neboť byl
naplněn těžkým hořem.

85. (Synoví mu však) řekli: „Věru, ty budeš neustále
mysliti na Josefa, až se roznemůžeš nebo zemřeš.“

86. Odpověděl: „Svůj bol a zármutek žaluji Bohu a vím
něco od Boha, čeho vy nevíte.

87. Synové moji, jděte a pátrejte po Josefovi a jeho
bratřu a nezoufejte nad dobrotivostí boží, neboť nad dobro
tivostí boží zoufají jen lidé nevěřící.“

88. A když vešli k němu (Josefovi), pravili: „Vznešený
pane, nouze se dotkla nás a rodiny naší a my přicházíme,
majíce málo peněz. Dej nám však přece plnou míru a uděl
nám (obill) jako almužnu, nebof Bůh odpláci těm, kteří
dávají almužnu.“

89. Odpověděl: „Pamatujete se, co jste učinili Josefovi
a jeho bratru“) nevědouce (co se s ním stane) ?“

90. A oni zvolali: „Jsi ty snad Josef?“ Odvětil: „Já
jsem Josef a tohle je můj bratr. Nyní prokázal nám Bůh

1) Benjamina, Josefa a Rubena.
2) Oslepl od neustálého pláče.
5) V čem ublížili také Benjaminoví, není známo; snad tím,že

si ho nechali vzíti anebo že ho podezřívali z krádeže poháru Jo
sefova.
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milost. Věru, kdo jest bohabojný a trpělivý — Bůh zajisté
nedopustí, aby se ztratila odměna spravedlivých.“

91. Řekli: „Přisám Bůh, tebe povýšil Bůh nad nás,
a my jsme byli zajisté hříšníci.“

92. (Josef) odpověděl: „Nebudiž vám činěna dnes
výtka; Bůh vám odpustí, neboť jest nejmilosrdnější z těch,
kteří prokazují milosrdenství.

93. Jděte s timto mým rouchem a dejte je před obličej
mého otce a nabude opět zraku. A (potom) přiveďte ke
mně celou rodinu.“

94. A když se ubírali společně (z Egypta do svézemě),
řekt otec jejich (k těm, kteří byli kolem něho): „Cichem
poznávám Josefa, třeba si myslite o mně, že jsem pozbyl
rozumu.“

95. A oni (mu) odpověděli: „Přisám Bůh, tys (stále
ještě) ve starém bludném domnění“).“

O6, A když přišel posel (se šatem Josefovým) a hodil
ho přes obličej jeho, nabyl (ihned) zraku. Pravil: „Neřekl-li
jsem vám, že vím něco od Boha, čeho vy nevite?“

97. Zvolali: „Otče, pros za odpuštění našich hříchů, ;
neboť jsme zhřešili.“

98. Odpověděl: „Budu jistě prositi za odpuštění pro
vás svého Pána, který odpouští a je milosrdný.“

99, A když přišli k Josefovi, vzal k sobě své rodiče
a řekl: „Vstupte do Egypta v bezpečnosti, je-li to vůle boží.“

100. A posadil na trůn rodiče svě, kteří padli k zemi
klanice se mu, A pravil: „Můj otče, tohle jest výklad mého
snu dřívějšího, jejž můj Pán vyplnil. Byl ke mně dobrotivý,
když vyvedl mě ze Žaláře a vás přivedl z pouště (sem)
potom, když ďábel nepřátelství rozsel mezi mnou a mými
bratry, neboť můj Pán jest dobrotivý, ke komu chce, jest
zajisté moudrý a (vše) ví.

101. Pane, Tys mi dal podil na vládě a naučils mě
vykládati (skryté) události. Stvořiteli nebes a země, Tys mým

1) Stále myslíš jen na Josefa.
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ochráncem na tomto i na onom světě, popřej mi, abych
zemřel jako vyznavač islámu a připoj mě ke spravediivým!“ ")

102. Tohle jest jedna ze zpráv o skrytých věcech, jež
ti (Mohamede) zjevujeme, ač jsi nebyl u niců (bratří Jose
fových). když ujednali svůj čín a Istivě si počinali.

103. Avšak většina lidi, ač si toužebně toho přeješ,
neuvěří.

104. Nesmíš žádati odměny od nich za to (oznamování
koránu); jest jen napomenutím pro všecky lidi.

105. Jak mnoho znamení (moci a moudrosti boží) jest
na nebi a na zemi! Půjdou okolo nich a odvrátí se od nich.

106. Většina jich nevěří v Boha a kromě toho klaní
se modlám.

107. Nevěří, že den posledního soudu jako trest boží
na ně přijde anebo že je stihne poslední hodina náhle, ni
čeho netušící.

108. Řekni: „Tohle je moje cesta. Volám vás k Bohu
jasnými znameními, já a moji následovníci. Budiž Bůh po
chválen, já nejsem modlář.“

109. A neposlali Jsme před tebou (žádných poslů) kromě
těch mužů (jimž jsme zjevovali svoji vůli a které jsme si
vyvolili) z obyvatelů měst“). Či néchodí po zemi a nevidí,
jaký byl konec těch, kteří před nimi žili? Avšak příbytek
na onom světě bude jistě pro bohabojné lepší (než je na
tomto světě). Či toho nenahlížejí ?

110. Nechali jsme je hřešíti tak dlouho, až, když již
poslové ztráceli naději a myslili, že mají býti pokládání za
lháře, přišla naše pomoc a vysvobodili jsme, koho jsme
chtěli; avšak pomsta naše neodvrátila se od hříšníků.

111. Věru, ve zprávách (o našich poslech) spočívá
příklad pro rozumné lidi. (Korán) není nějaké smyšlené vy
pravování, nýbrž potvrzení toho, co bylo před ním zjeveno,
jasné vysvětlení všech věcí (týkajících se náboženství), vo
dítko a milosrdenství pro věřící lidi.“

1) Josef pochoval svého otce dle jeho přání v zemi Kananejské ;
když pak sám ze:nřel, nemohli se Egypfané dlouho shodnouti o jeho
pohřbu, konečně prý vložili jeho tělo v mramorové rakvi do Nilu,
aby byli v budoucnosti chránění před zátopamí a hladem. A když
Mojžíš vyvedl lid israelský z Egypta, vytáhl rakev Josefovu z řeky
a donesl do Palestiny, kde byl Josef pochován vedle svých předků,
„připojen ke spravedlivým.“

2) A ne z obyvatelů pouště, kteří jsou méně vzdělaní a zatvrzelí.
had 20 „p stane?Mnnac -e. >- a 9 s ob
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Sura XIII.

HROM.
Mekkánská, o 45 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. ALMR).
2. Toto jsou znamení knihy (koránu); a co ti bylo

od tvého Pána zjeveno, jest pravda, avšak většina lidí neuvěří.
3. Bůh to jest, Jenž vyzdvihl nebesa bez viditelných

sloupů. Potom se posadil na trůn a Své službě podrobil si
slunce a měsíc; každé nebeské těleso běží za vytčeným
cílem. On pořádá všechny věci a ukazuje jasrá znamení,
abyste pevně věřili, že se setkáte se svým Pánem (v den
posledního soudu).

4. On to jest, Jenž tozprostřel zemi a umístil na ní
| hory a řeky, každého plodu stvořil dva druhy a z Jeho vůle

se nocí zakrývá den. Věru, v tom spočívají znamení pro lidi,
kteří uvažují.

5, Jsou na zemi části (různé úrodnosti ač) spolu sou
sedící, vinice, obilí a palmy, jichž buď několik nebo jedna
z těhož kořene vyrůstá. Jsou svlažovány touž vodou a přece
tvoříme z některých z nich poktmy příjemnější než ze dru
hých. V tom zajisté spočívají znamení pro rozumné lidi.

1) Srv. předmluvu u str. VI.
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6. Divíš-li se (že nechtějí uvěřiti ve vzkříšení), divná
jsou jistě (také) jejich slova: „Stanou se z nás (zase) noví
tvorové, až se v prach proměníme?“ To však jsou ti, kteří
ve svého Pána nevěří. Budou miti řetězy na krku a na věky
budou bydliti v (pekelném) ohni.

8. Budou od tebe žádati urychlení zlého dříve než
dobrého. Takoví (jsou) a přece mají před sebou výstražné

“ příklady svých předků. Tvůj Pán odpouští sice lidem jejich
víry, avšak také přísně trestá.

9, Nevěrci říkají: „Dokud mu (Mohamedovi) nebude
sesláno zázračné znamení (neuvěříme).“ Avšak tys pouze
kazatel (a nejsi poslán, abys činil zázraky) a každému ná
rodu (byl dán) vůdce.

10. Bůh ví, co každá žena nosí (ve svém životěj
a jak životy (jejich) se zmenšují nebo zvětšují. A každá věc
jest u Něho dle (určité) míry.

11. On zná tajemství a svědectví, veliký a vznešený.
12. Stejné jest (pre něho), ať někdo potichu nebo hla

sitě mluví, ať někdo v noci se skrývá nebo veřejně za dne
chodí.

13. Má (každý člověk) anděly, kteří se střídají a jsou
před ním i za ním a střeží ho dle rozkazu božího. Věru, Bůh
nemění (své lásky, kterou má) k lidem, dokud oni nezmění
(se svými hříchy) v duších svých. Chce-li Bůh nějakému
národu něco zlého, nemůže Ho nikdo odvrátiti, neboť kromě
Něho nemají žádného ochránce.

14. On to jest, Jenž ukazuje vám blesk, (aby) strach
a naději (ve vás vzbudil), a který tvoří těžké mraky.

15. Rachot hromu Jej velebí, a andělé (také) ze strachu
před Ním. Posílá burácení hromu a zastihuje jim, koho chce,
když hádají se o Bohu; vždyť jest silný a mocný.

16. On to jest, Jejž právem mají (lidé) vzývati. (Bo
hové), jež lidé vedle Boha vzývají, ani v nejmenším jich
nevyslyší, leda tak (jako jest vyslyšen ten), jenž vztahuje
ruce k vodě, aby mu přišla do úst, avšak ta mu tam ne
přijde. Jest to jen blud, když nevěrci vzývají (své bohy).

17. Co je na nebi a na zemi, klaní se Bohu dobro
volně neb z přinucení a také stín toho (všeho) ráno i večer.

18. Řekni: „Kdo je pánem nebe i země?“ Odpověz:
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„Bůh.“ Řekni: „Zvolili jste si tedy za ochránce ty, kteří ani
prospěti ani uškoditi sobě nemohou?“ Rekni: „Může se
rovnati slepý tomu, jenž vidí, anebo mohcu se rovnati
temnoty světlu? Či postavili (snad) Bohu na roveňty (bohy),
kteří totéž, co on, stvořili, takže jejich a Jeho tvorové jsou
si podobni?“ Řekni: „Bůh je stvořitelem všech věcí, On jest
jediný, všemohoucí (Bůh).

19. Sesílá vodu s nebe; potoky tekou dle své míry
a povodně přinášejí s (sebou) mnoho pěny. Z toho, co rozžha
vují v ohni, aby zhotovili okrasné a užitečné předměty, V
povstává pěna podobná oné. Tak Bůh předkládá pravdu
a nepravdu: pěna úplně zmizí, avšak to, co je užitečné,
zůstává na zemi. Tak Bůh podává podobenství.

20. Těm, kteří poslouchají Boha, dostane se nejkrásnější
odměny, avšak ti, kteří neposlouchají, kdyby měli veškeré
bohatství země a ještě jednou tolik, přece by se jím nevy
koupili, Zle jim bude, až budou počet klásti, obydlím.jejich
bude peklo a hrozné bude jejich lůžko.

21. Má býti snad ten, jenž věří, že jest pravda, co ti
bylo zjeveno od tvého Pána, roven slepému? Jen rozumní
uvažují.

22. Kteřízachovávají úmluvu s Bohem a neruší smlouvy,
23. kteří spojují to, co Bůh spojovati poručil a bojí

se svého Pána a mají strach, aby účet jejich (v den soudu)
nedopadl pro ně špalně,

24. kteří jsou trpěliví, aby se zalíbili svému Pánu,
konají modlitby a dávají almužnu z toho, co Jsme jim
dali k výživě, veřejně i skrytě, kteří dobrými skutky hledí
špatné odčiniti, těch (všech) odměnou bude ráj,

25. zahrady Edenu, do nichž vejdou se svými otci,
manželkami a potomky. Ze všech bran přistupovati budou
k nim andělé (s pozdravem):

26. „Pokoj vám, protože jste byli trpělivi! Jak pře
krásnou odměnou jest rájl“

27. Avšak ty, kteří uzavřevše smlouvu s Bohem, ji
ruší a roztrhují to, co Bůh spojovati poručil, a neřesti se
dopouštějí na zemi, stihne kletba (boží) a hrozné bude
jejich obydlí (v pekle).

28. Bůh, komu chce, udlil výživy hojně, a komu chce,
skrovně. (Lidé, kteří v Mekce zůstali), radují se z tohoto.

sm
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pozemského života a přece pozeraský život proti životu na
onom světě jest jen (nepatrný) požitek.

29. Nevěrci říkají: „Nebude-li mu sesláno od jeho
Pána znamení (nevěříme).“ Řekni: „Bůh, koho chce, uvede
na bludnou cestu, a přivede k sobě ty, kteří kajícně se
obracejí,

30. kteří věří a jejichž srdce při vzpomínce na Boha
se cítil v bezpečnosti. Nemělo by srdce (lidské) při vzpo
mínce na Boha se cítiti bezpečným ?

31. Kteří věři a konají dobré skutky, dosáhnou blaže
nosti a šťastného návratu (k Bohu).“

32. Tak Jsme tě poslali k národu, před nímž byli již
jiní národové (a k nimž také poslové byli posláni), abys jim
přednesl, co Jsmeti zjevili, Avšak oni nechtějí uvěřiti v Mi
losrdného. |

33. Řekni: „On jest mým Pánem. Není boha kromě
Něho, v Něho důvěřuji a k Němu se navrátím.“

34. A kdyby (takovou moc měl) korán, že by se po
mocí jeho horami pohnulo nebo země se otevřela anebo
s mrtvými mluviti se mohlo (přece by Mekkánští neuvěřili).
Avšak to vše jest v moci boží. Či věřící nevědí, že by Bůh
mohl uvésti všechny na správnou cestu, kdyby chtěl? Ne
věrce ') budou stihati pohromy stále za to, co učinili, anebo
ty budeš neustále blízko jejich příbytků, dokud se nesplní
zaslíbení boží.?) Neboť Bůh nemění toho, co slíbil.

35. Již před tebou dostalo se poslům výsměchu; dopřál
Jsem lhůty nevěrcům, avšak potom Jsem je potrestal; a jaký
to byl trest!

36. Kdo jest ten, jenž stojí u každé duše (a pozoruje),
co koná? Uznávají vedle Boha jiné bohy. Řekni: „Jmenujte
je!“ Anebo mu (Bohu) oznámíte něco, o čem on na zemi
neví? Či (jmenujete je bohy) ne v pravém slova smyslu ?
Jejich Istivé jednání bylo jim výkrášleno, takže se odvrátili
od (správné) stezky. Koho však Bůh nechá zblouditi, ten
již nenalezne vůdce.

37. Trest je stihne na tomto světě, avšak trest na onom

tě jest ještě krutější a nenaleznou žádné obrany protiohu.

1) Obyvatele Mekky, kteří nechtěli Mohamedovi uvěřiti.
2) Dokud nezemrou nebo dokud jich nezastihne konec světa.
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38. Takhle to vypadá v ráji: řeky jím protékají, po
krmy jeho jsou věčné a stín jeho (také). To jest odměna
bohabojných, ale odplatou nevěrců jest oheň (pekelný).

39. Ti, jimž jsme dali knihu (Písma), radují se z toho, ")
co ti bylo zjeveno, avšak někteří spojivše se popírají část
toho (zjevení). Bylo mi přikázáno, abych sloužil svému Pánu
a vedle něho jiných (bohů) neuznával. Jej budu vzývati
a k Němu se vrátím. |

40. Proto Jsme jej (korán) seslali v řeči arabské (jako
pramen moudrosti, dle něhož se má vykonávati) soud.
Budeš-li se říditi jejich přáním, když se ti dostalo již vě
domosti, nenalezneš kromě Boha žádného ochránce ani

A pomocníka.
41. Již před tebou poslali Jsme posly a dali Jsme jim

manželky *) a děti. A žádný posel nemchl se objeviti se
znamením (zázračným), leč jen se svolením božím. Každý
věk má Svou (zjevenou) knihu. A Bůh ničí, co chce,
a upevňuje (co chce. U Něho jest původní kniha. *)

Ať už ti ukážeme část toho, čím jim hrozíme, anebo af
z naší vůle zemřeš (dříve než to uvidíš), tobě, věru, náleži
jen kázati, nám však účtovatí.

43. Což nevidí, že přicházíme do (jejich) země a hra
nice její zůžujeme*“) Jestliže Bůh se rozhodne, rozhodnutí
jeho nikdo nemůže oddáliti; on pak rychle účtuje.

44, Předchůdci jjejich dříve již vymýšleli lest, avšak
Bůh má veškerou lest ve své moci; ví, čeho si zaslouží
každá duše. Jistě poznají nevěrci, komu se dostane odměny
v ráji.

45. Nevěrci říkají: „Nejsi poslán (od Boha).“ Odpověz:
„Bůh dostačí jako svědek můj a váš a on (to jest), jenž
zná knihu (Písma).“———— těmR——

1) Jsou to někteří židé a křesťané, kteří nalézali v koránu
leccos podobného.bibli,

2) Mohamed brání se výtkám těch, kteří mu vytýkali mnoho
ženství.

8) Zvaná lauhul-mahfuzu ——deska uschovaná, srv. suru IX.
pozn. v. 37. |

+) Tím že věřící dobývají jejich země.
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Sura XIV.

ABRAHAM.)
Mekkánská, o 52 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdnáho!
1. ALR.

2. (Tohle) jest kniha, kterou Jsme ti seslali, abys vy
j vedl lidi z temnot do světla s dovolením jejich Pána, na
| cestu slavnou, velebenou.

3. Bůh (to jest) jemuž náleží, co je na nebi i na
| zemi; a běda nevěrcům pro krutý trest (který je čeká).

4. Kteří více milují tento pozemský život než onen
1 posmrtný, odvracejí od cesty boží a hledí ji učiniti křivou,

| jsou ve hlubokém bludu.
5. A poslali Jsme posla vždy jen takového, který mluvil

j řečí svého lidu, aby jim vysvětloval (pravdu). A Bůh, koho
A chce, uvede do bludu, a koho chce, vede správnou cestou;

J jest mocný a moudrý.

, 6. Poslali Jsme Mojžíše se Svými znameními (a poručili
| Jsme mu): „Vyveď lid svůj z temnot do světla a připomeň
1 jim dny boží,*) neboť v nich spočívají znamení pro všechny
| trpělivé a vděčné.“

1) Na konci -sury se děje zmínka o Abrahamovi.
2) dny, ve kterých projevil Bůh svou moc a lásku k lidem.
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7. A (vzpomeňsi), když Mojžíš řekl lidu svému: „Buďte
pamětlivi dobrotivosti boží vůči vám, když vás vysvobodil
z národu Faraonova; krutými tresty vás sužovali, vaše syny
zabíjeli a ženy nechávali živé. V tom byla pro vás veliká
zkouška od vašeho Pána.

8. A (buďte pamětliví toho) když vám prohlásil váš
Pán: „Budete-li vděčni, jistě rozmnožím (svou přízeň vůči)
vám, budete-li však nevděčni, věru, můj trest je krutý.“

9, A řekl Mojžíš (dále): „Budete-li nevděční vy i všichni,
kteří jsou na zemi, věru, Bůh nepotřebuje (vaších díků,
ačkoliv jest nejvyšší) chvály hoden.

10. Neslyšeli jste vypravovati o těch (národech), kteří
byli před vámi? O lidu Noemově, Adově") a Thamudově *)
a o těch, kteří po nich žili? Jen Bůh je (všechny) zná. Přišli
k nim poslové s Našimi znameními, avšak (oni) položili
ruce své k ústům a řekli: „Nevěříme v to, s čím jste po
sláni, a pochybujeme o tom (náboženství), ke kterému nás
vybízíte, neboť vzbuzuje nedůvěru.“

11. Poslové Jejich odvětili: „Může býti nějaká pochyb
nost o Bohu, stvořiteli nebes a země, jenž zve vás, aby vám
odpustil vaše hříchy a popřál vám určitou lhůtu (k napra
veni)?“ Odpověděli: „Vždyťjste pouzi lidé jako my a chcete
nás odvrátiti od toho, co uctivali naši otcové? Dejte nám
tedy nějaký paírný důkaz (svého poslání)!“

12. Řekli jim poslové: „Ovšem, jsme lidé jako vy, ale
Bůh uděluje své milosti, komu chce ze svých služebníků.
Není v naší moci, abychom vám podali důkaz (nějakým
zázrakem), leč jen se svolením božím. V Boha nechť důvěru
skládají věřící!

13. A proč bychom neměli důvěřovati v Boha, když
nás uvedl na správné cesty? Pročež budeme trpělivě snášeti f
(všechno pronásledování). V Boha nechť tedy důvěřují, kteří
hledí (v někoho) důvěru svoji složiti!“

14. Ati, kteří neuvěřili, řeklí svým poslům: „Vyženeme
vás jistě ze své země, anebo se vrátíte k našemu náboženství.“
A Pán jejich oznámil jim (poslům) ve zjevení: „Jistě zahu
bíme ty bezbožaíky a

1) Srv. poznámku v suře VII., verš 66.
2) Srv. poznámku v suře VII, verš 74.
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15. vám dáme po nich jejich zemi k obývání. Tak
bývá odměněn, kdo se bojí místa mého (soudu) a mé hrozby.“

16. Volali o pomoc (k Bohu), a každý pyšný, odbojný
člověk stal se bezmocným.

17. Za nim (otevře se) peklo a k pití bude dostávati
špinavou “) vodu.

18. Bude ji srkati, avšak sotva ji polkne (a již ji vy
vrhne). Se všech stran se ho smrt bude dotýkati, on však
nezemře. Za ním pak (kráčeti bude) hrozný trest.

19. Skutky těch, kteří nechtějí uvěřiti v Pána svého,
jsou jako popel, do něhož zaduje vítr jednoho bouřlivého
dne: Žádného užitku nebudou míti z toho, co vykonali.
To (bude) hrozný omyl.

20.. Nevidíš, že Bůh skutečně stvořil nebe i zemi?
Kdyby chtěl, mohl by vás odstraniti a na vaše misto při
vésti jiné tvory. A nebylo by to pro Boha nic těžkého.

21. Všichni musí jednou předstoupiti před Boha. Slabí
budou říkati těm, kteří si zpupně počinali: „Byli jsme va
Šiminásledovníky (na zemi); pomůžete nám alespoň poněkud
od trestu božího ?“ Odvěti: „Kdyby nás byl Bůh správně
vedl, byli bychom i my vás správně vedli. Jest to pro nás
stejné, ať jsme netrpěliví nebo trpěliví, protože se nemůžeme
dostati odtud.“ *)

22. A ďábel, až bude skončen soud, řekne: „Hle,
pravdivý slib vám učinil Bůh. Také já jsem vám učinil slib,
avšak nemohl jsem ho splniti. Žádné moci jsem neměl nad
vámi, jen jsem volal k vám, a vy jste mi odpovídali. Nečiňte
tedy výtek mně, nýbrž sobě samým. Já vám nemohu pomoci
a vy.mně také ne. Sám nevěřil jsem v toho (Boha), jemuž
na roveň jste mě kladli.“ Věru, bezbožné stihne trest plný
bolesti.

23. Avšak ti, kteří uvěřili a konali dobré skutky, budou
uvedení do zahrad, jimiž řeky protékají, věčně tam zůstanou
a pozdrav jejich (bude): „Pokoj!“

24. Nevidiš, jak Bůhv podobenství mluvil o dobrém
slovu jako o stromu dobrém, majícím pevné kořeny a svou

') Srv. suru LXXVIII v. 23, 24: „neokusí v něm (pekle) ani
ochlazení, ani nápoje, kromě vařící vody a hnisu.“

2) Z pekla.
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korunou k nebi sáhajícím, jenž ovoce dává každého času
8 dovolením svého Pána. A předkládá Bůh lidem podo
benství, aby o nich přemýšleli.

25. Špatné slovo“) jest zase jako špatný strom, jenž
bývá ze země vytržen a jenž pevnosti nemá,

26. Bůh posiluje svým posilujícím slovem věřící na
tomto i na onom světě; bezbožné nechává Bůh zblouditi
a činí Bůh, co chce.

27. Neuvažovals o těch, kteří za dobrotu odplatili se
Bohu nevěrou ? Svůj lid přivedli do domu záhuby,

28. do pekla, kde se budou páliti. Jak hrozný (tam)
bude pobyt!

29. Bohu na roveň kladli jiné bohy, aby odvrátili od
Jeho cesty. Řekni: „Užívejte jen! Vaše cesta zajisté bude
do (pekelného) ohně.“

30. Řekni mým služebníkům, kteří uvěřili, aby konali
modlitby a dávali almužnu z toho, co jsme jim dali k vý
živě jak skrytě, tak veřejně, dříve než přijde den, v němž
aní obchod ani přátelství nebude míti místa.

31. Bůh to jest, Jenž stvořil nebe i zemi a s nebe se- Ú
sílá vodu, jíž vyvádí (ze země) plody k výživě vaší. Svým
rozkazem přinutil lodi, které brázdí moře, aby vám slou
žily a podrobil vaší službě řeky.

32. Uvedl do vaší služby slunce i měsíc, jež stále tutéž ©
dráhu probíhají, noci i den nutí, aby vám sloužily.

33. Vše vám dává, oč ho prosíte; a kdybyste chtěli ©
změřiti dobrotu boží, nikdy byste jí nespočetli. Člověk věru
jest nespravedlivý (a) nevděčný.

34. (Vzpomeň si), když řekl Abraham: „Pane můj,
učiň tuto Krajinu) bezpečnou a popřej mi, abychom já
i synové moji nesloužili modlám.

35. Neboť ony, Pane můj, mnoho lidí (do bludu) svedly.
36. Kdo mě bude následovati, bude ze mne; kdovšak

mne neuposlechne, tys zajisté dobrotivý a milosrdný.

znamená opak toho, modlářství, svádění od islamu a pod.

V

1) Co rozumí se dobrým a špatným slovem, není jisto. Snad Ů
M

V

2) Okolí Mekky. ý

|

|

jest „dobrým slovem“ míněno vyznávání jednoho Boha, vybízení ne- |
věřících, aby se stali vyznavači islámu a pod., kdežto „špatné slovo“

M
gDEDZO
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37. Pane, poslal jsem (jednoho) ze svých potomků,“)
aby se usadil v neúrodném údolí blízko tvého svatého domu,
aby tam, ó Pane, své modlitby vykonávali. Nakloň jim srdce
(některých) lidí a dopřej jim plodin k výživě, snad budou
vděčni.

38. Ty víš, ó Pane, co činíme tajně i veřejně; nebot
nic se nemůže skrýti před Bohem na zemi ani na nebi.
Chvála budiž Bohu, jenž v mém vysokém stáří dal mi Isma
ela a Isáka. Věru, Bůh vyslyší modlitby.

39. Dej, ÓóPane, abych vykonával (bedlivě) modlitby
já a někteří mojí potomci.*) Vyslyš, ó Pane, moji prosbu!

40. Odpusťf, Pane můj, mně i mým rodičům v onen
den, v němž se bude počet klástil“

41. Nemysli si, že si Bůh nevšímá toho, co konají
bezbožní. Odkládá jen (s potrestáním jich) do dne, v němž
ztrnule se budou oči dívati.

42. Budou rychle pospichati s hlavou vztýčenou a ne
budou moci odvrátiti zraku (od předmětu, k němuž jest
upřen), a srdce jejich budou prázdná.

43. Varuj je přede dnem, v němž přijde na ně trest.
A bezbožní budou říkati: „Pane, dopřej námještě kratičké
doby! Uposlechneme tvého hlasu a budeme následovati
(Tvého) posla.“ (Načež se jim odpoví): „Nepřísahali jste
dříve, že nikdy nezhynete?

45. Vždyť jste bydleli v příbytcích těch, kteří hřešili
ke své záhubě, a bylo vám známo, jak jste s nimi naložili
a předkládali Jsme vám (jejich záhubu) jako výstražný příklad“,

46. Lsti právě užívají (k boji proti pravému nábo
žens!ví), avšak u Boha (jest známa) jejich lest (a Bůh může
jejich úmysly překaziti), byť i byla lest jejich taková, že by
se ji hory mohly posunouti.

47. Nemysli si (Mohamede), že Bůh nedodrží slibu
učiněného Svým poslům. Vždyť Bůh jest mocný mstitel.

48. V onen den, v němž promění se země v jinou
zemi a nebe (v jiné nebe), spěchati budou (lidé) k Bohu
jednomu a vítěznému.
9) Ismaela.Když Sára žárlila na Hagar, s níž měl Abraham
Ismaele, dosáhla toho, že Abraham vyhnal Hagar s Ismaelem a poslal
je prý do krajiny Mekkánské, kde Bůh vyvedl ze země pramen
Zemzem k jejich občerstvení.

2) Viděl prý totiž Abraham, že někteří budou nevěrci.
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V dali varovati a poznali, že jest jen jediný Bůh, a moudří

VD2LCC

49. Uvidiš tenkráte hříšníky v okovech spoutané,
50. jejich šat bude ze smůly a obličej bude zakryt

ohněm,
51. aby odplatil Bůh každé duši za její skutky; neboť

Bůh rychle účtuje.
52. Tohle (jest) napomenutí k lidem, aby se tím

aby přemýšleli (o tom).

„E C
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Sura XV.

HEDŽR).
Mekkánská, o 99 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. AL R.?)

2. Tohle jsou znamení knihy a jasného koránu.

3. Budou si přáti jednou nevěrci, aby byli bývali vy
znavači islamu.

4. Nech je, ať uživají a radují se, ať se těší nadějí,
však jistě poznají (svůj omyl).*)

5. A nezničili Jsme žádného města, jehož zničení by
nebylo bývalo dříve již ustanoveno.

60 Žádný národ nedosáhne konce svého života dříve,
než jak byl (od Nás) určen a také ho nebudou moci oddáliti.

7. (Mekkánští) říkají: „Ty, jemuž byl zjeven korán “),
jsi jistě dáblem posedlý.

1) Hedžr jest území v Hedžázu mezi Medinou a Syrií; na konci.
této sury děje se zmínka o něm.

2) Srv. předmluvu, str. VII.
3) AŽ uvidí rozkvět islámu nebo v den posledního soudu.
+) Doslovně přeloženo: napomenutí al-dzikr; tímto jménem se

také označuje korán (srv. úvod, str. V).O
ZSE
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8. Proč nepřicházíš k nám v průvodu andělů, mluviš-li
pravdu ?“

9. (Odpověz): „Andělé jsou sesilání jen z řádného dů
vodu, “) avšak potom (kdyby seslal Bůh anděly), už by se
déle na ně nečekalo (s pokáním).“

10. Seslali Jsme ti korán a budemo ho chrániti (před
porušením).

11. Již před tebou Jsme poslali (posly) k dřívějším
sektářům,

12. a vždycky, když k nim přišel posel, vysmívali
se mu.

13. Podobné smýšlení vnukneme do srdcí bezbožných.
14. Nebudou v něho věřiti,“) ačkoli byl vykonán již

rozsudek nad těmi, kteří před ním žili. Kdybychom nad nimi
otevřeli nebeskou bránu a vstupovali“) by do ní,

15. jistě by říkali: „Zrak náš jest omámen, či spíše
jsme přeludem ošáleni.“

16. Položili Jsme na nebi (dvanáct) znamení zvířetníku
a krásným Jsme učinili pohled na ně.

17. A střežíme je před každým dáblem kamenovaným,*)

18. leda že některý pokradmu hledí naslouchati; ale
pak letí za ním jasný oheň.

19. Rozprostřeli Jsme zemi a postavili Jsme na ní hory
| a dle Naší vůle vyrůstá z ní každý druh rostlin dle určité

míry.
20. Dali Jsme vám na ní výživu i těm, jichž vy ne

živíte.

21. Všech věcí jest zásoba jen v našich rukou a se
síláme je jen v určité míře.

22. Vysíláme větry bohaté deštěm a poušlíme s nebe
vodu, z níž dáváme píti vám a jejíž zásoby nemáte.

23. Věru, Jsme původci života i smrti a dědici (všeho).24.Známety,kteřípředvámibyliaznámei ty,kteří
po vás žíti budou.

1) aby potrestali hříšníky, ale pak se už nebude čekati na hříš
níky, aby činili pokání.

2) Mekkánští neuvěří v Mohameda.
3) Andělé viditelným způsobem nebo Mekkanští sami.
+) Srv. poznámku sury III., str. 45.
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25. A tvůj Pán je zajisté shromáždí, neboť jest moudrý
a (vše) ví.

26. Stvořili Jsme člověka ze suché hlíny, z uhněte
ného bahna.

27. A džinny Jsme stvořili před tím z ohně Samum.
28. A (vzpomeň si, když) řekl tvůj Pán andělům: „Hle,

chci stvořiti člověka ze suché hlíny, z uhněteného bahna.
29, Až mu dám jeho podobu a vdechnu do něho Svůj

dech, padněte před ním a klaňte se mul“
30. A klaněli se všichni andělé dohromady,
31. až na dábla, jenž nechtěl se klaněti s ostatními.
32. Řekl (mu Bůh): „Ďáble, proč se neklaníš s ostat- %

ními (Adamovi)?“
33. Odpověděl: „Nesluší se, abych se klaněl člověku,

kterého Jsi stvořil ze suché hlíny, z uhněteného bahna.“
34. Tu zvolal (Bůh): „Pryč odtud odejdi! Kamením

budeš odháněn.')
35. A bude tě kletba tížiti až do soudného dne.“
36. Odvětil: „Pane můj, dopřej mi lhůty až do dne

vzkříšení !“

37. (Bůh) řekl: „Nuže povoluje se ti lhůta až do dne
(této) stanovené doby.“ |

38. A pravil (dále ďábel): „Pane můj, protože jsi mě
svedl, proto budu jim (lidem) představovati jako něco krás
ného (jejich hříchy) a všechny je svedu

39. kromě Tvých upřímných služebníků.“
40. Odpověděl (Bůh): „Tohle jest správná cesta ode

mne stanovená:

(SSDCC

LEE

1) Ďáblové dle víry mohamedánů snaží se vstoupiti až na Č
hvězdy, aby slyšeli hovor nebešťanů a aby je pokoušeli. Po narození
Mohamedově byli však vyhnáni i ze sedmého nebe. Kdykoli vídí
mohamedáni padati hvězdu, domnívají se že anděl hodil jí po dáblovi,
jenž přiblížil se až k nebi. Že Bůh poručil andělům, aby se Adamovi
klaněli a že tak učinili všichni až na ďábla, utvořil si Mohamed sám
asi na základě vypravování tehdejších křesťanů, kteří neznalí dobře
Písma. Nasvědčuje tomu, že v této části koránu jmenuje se ďábel

křesťanským jménem iblis (diábolos), kdežto jinde má jméno hebrejské
šaitán. Avšak i židé věřili tenkráte, že se Adam těšil neobyčejné úctě
u všech tvorů, takže andělé se mu chtěli klaněti. Ale Bůh prý seslal
na Adama spánek, a tu andělé poznali, že je pouhý člověk. Srv.
Geiger str. 98.
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41. Nebudeš totiž míti moci nad mými služebníky, leč
jen nad těmi, kteří tě budou následovati a dají se svésti.

42. Ale všem těm je peklo zaslíbeno,

43. Vede do něho sedm“") bran a každé bráně určitý
dil (jich jest určen).

44. Bohabojní však v zahradách budou přebývati
a u pramenů.

45. (Andělé jim řeknou): „Vejděte bezpečně v pokojil“
46. Odstraníme ze srdcí jejich veškeru nenávist, jako

bratří na poduškách proti sobě budou si hověti.
47. Žádná únava se jich nedotkne a nikdy nebudou

vyhnáni.
48. Zvěstuj mým služebníkům, že Jsem dobrotivý, milo

srdný (Bůh),
49, avšak také že můj trest je trestem plným bolesti.“
50. Vypravuj jim o hostech Abrahamových!
51. Když k němu vešli a řekli: „Pokoj budiž tobě!“ —

pravil: Věru, bojíme sevás.“
52. Odpověděli: „Neboj se, vždyť přinášíme ti radost

nou zvěst o moudrém synu (který se ti narodi).“
53. Řekl: „Takovou zvěst mi oznamujete, když jsem

dosáhl již tak vysokého stáři? Na základě čeho mi přinášite
takovou zprávu ?“

54. Odpověděli: „Pravdu ti oznamujeme, proto ne
zoufej!“

55. Tu zvolal: „Může někdo jiný zoufati nad dobroti
vostí boží než ten, kdo zbloudil?“

56. A tázal se (dále): „Za jakou záležitostí jste přišli,
poslové?“ :

57. Odpověděli: „Jsme posláni k bezbožným (abychom
je zahubil).

58. Jen celou rodinu Lotovu zachráníme
59. kromě jeho ženy, která, jak jsme ustanovili, zů

stane vzadu.“ |
60. A když přišli poslové k rodině Lotově,
61. řekl (tento): „Jste lidé neznámí.“

1) Peklo muslimské má sedm bran nebo oddělení naproti osmi
zahradám rajským na znameni, že milosrdenství boží je větší než hněv.
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62. Odpověděli: „Ovšem, ale přicházíme k tobě, (aby
chom vykonali), o čem (obyvatelé tototo města) pochybovali.

63. S pravdou jsme k tobě přišli, vždyť jsme pravdo
mluvní.

64. Odejdi se svojí rodinou záhy v noci a jdi za nimi,
nikdo však af se z vás neohlíží a jděte, kam se vám poručí.“

65. Dali Jsme mu tenhle rozkaz, protože ti,'), kteří
zůstali vzadu za těmito, měli býti ráno od nich odřiznuti.

66. A přišli obyvatelé města (k domu Lotovu, radujíce A
se z příchodu cízinců).

67. Řekl (Lot): „Vždyť jsou to moji hosté, proto ne
uvádějte mne do hanby (chtějíce jich zneužíti).

68. Bojte se Boha a nezarmucujte mnel“
69. Načež zvolali: „Zda jsme ti nezapověděli, abys

nikoho nepřijímal?“ ©
70. (Lot) odpověděl: „Zde jsou moje dcery, (těch ra

ději užijte), chcete-li provésti svůj úmysl.“
71. Při životě tvém (Mohamede), věru, oni setrvali

v zaslepenosti.
72. Avšak za to je ráno stihl trest.
73. Co bylo v něm nejvýše, položili Jsme nejníže “)

a seslali jsme na ně dešť kamenů z pekla.
74. Hle, v tom spočívá znamení pro (lidi) opatrné.
75. A byla (tato města potrestána proto, aby ukazovala)

správnou cestu“) (těm, kteří kolem nich půjdou).
76. Věru, v tom spočívá znamení pro věřící.
TT. Také lid Jetnrův byl bezbožný.
78. Avšak pomstili Jsme se na nich a obojí (město)

může jistě sloužiti za jasný, výstražný příklad.
79. Také obyvatelé Hedžru vinili posly ze lži.
80. Dali Jsme jim (poznati) svoje znamení, avšak od

vrátili se od nich
81. a vytesali si příbytky v horách, aby byli v bez

pečnosti.
82. Avšak časně ráno je stihl trest,')ObyvateléSodomya Gomorrhy.
2) Rozbořili Jsme město tak, že střechy domů byly smeteny

tam, kde byly jejich základy.
3) Cestu správného života.
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83. a nepomohlo jim, co si učinili.
84. Skutečně stvořili Jsme nebe a zemi i to, co je

mezi oběma, a poslední hodina jistě nastane.
85. Odpouštěj tedy laskavě (Mohamede)!
86. Věru, tvůj Pán jest stvořitel (tvůj i jejich) a ví

f (nejlépe, co máš činiti).
87. Přinesli jsme ti již sedm (veršů) "), jež jsou (často)

opakovány, a korán vznešený. |
88. Nedívej se (žádostivě) po tom, čím obdarujeme

některé z nich (nevěrců) a nermuť se k vůli nim! A drž
ruku svou nad věřícími.

89. A říkej: „Já jsem zajisté veřejný kazatel.“
90. (Neuposlechnou-li, potrestáme je) jako jsme seslali

(trest) na ty, kteří rozdělili a
91. v části rozvrhli korán. “)
92. Při tvém Pánu, budeme se jistě ptáti všech,
93. co činili.

94. Oznamuj tedy, co se ti poroučí a odvrať se od
modlářů |

05, Budeme tě zajisté chrániti proti těm, kteří se vy
smívají,

96. a vedle Boha kladou jiného boha. Jistěpoznají (jednou
svou pošetilost).

97. Víme nyní, žes v srdci svém zarmoucen pro jejich

|

|

|

|

řeči.

98. Avšak oslavuj chválou svého Pánaa klaň se (mu)!
99, A služ Pánu svému, dokud tě nezastihne, co je

jistě, *) PS
1) Tak se nazývá I. sura. s
1) Zidé a křesťané, kteří přijímali z koránu jen některé části.
9) Srv. poznámku v suře X., v. 50.
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| 25) < Sura XVI.

Medinská, o 128 veršich.
Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!

| 1. Přišel rozkaz boží, ") proto ho nechtějte urychlitil
| Budiž mu (Bohu) chvála, povýšen jest nad ty, které mu
| kladou na roveň.

2. Poruči, aby andělé sestoupili s Jeho rozkazem k těm
1 z Jeho služebníků, k nimž bude chtiti (řka): „Hlásejte, že

není boha kromě Mne, proto Mne se bojte!“
3. Skutečně stvořil Bůh nebesa i zemi, povýšen jest

nad ty, které Mu kladou na roveň.
| 4. Stvořil člověka z kapky semene, a hle, ten chce
| veřejně s nim se hádati (o vzkříšení).

5. A stvořil pro vás zvířata, z nichž máte teplý šat,
4 užitek i pokrm.

6. Jsou vaší ozdobou, když je večer ženete (domů)
a ráno na pastvu vyháníte.

7. Nosí vám břemena do krajiny (vzdálenější), do níž
4 byste nedošli, jen s velikou námahou. Věru, váš Pán jest
| dobrotivý a milosrdný.

8. A (stvořil také) koně, mezky a osly, abyste na nich
jezdili a aby byli vám k okrase. A tvoři (dosudi jiné věci),

| jichž neznáte,

1) T. j. Bůh nařídil, že brzy bude poslední soud.
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6. Jemu náleží ukazovati (správnou) cestu, ale jsou
někteří, již se uchylují od ni. Ale kdyby chtěl, vedl by vás
všechny správnou cestou.

10. On to jest, jenž sesliá s nebe vodu, kterou pijete
a jejíž pomocí vyrůstají stromy, k nimž na pastvu honite
(stáda).

11. Její pomocí dává pro vás vyrůsti obilí, olivát,
palmám, hroznům a všelikému ovoci. Věru, v tom je zna
mení (všemohoucnosti) boží pro ty, kteří přemýšlejí.

12. Vám k službě podrobil den i noc; slunce, měsíc
i hvězdy poslouchají Jeho rozkazu. Věru, v tom spočívá
znamení pro lidi rozumné.

13. A ve všem, co pro vás Bůh stvořil různého barvou,
jest znamení pro lidi, kteří uvažují.

14. On to jest, Jenž do vaší služby uvedl moře, abyste
z něho požívali čerstvého masa a hledali v něm okrasy, jež
na sobě nosíte. Vidíš, jak lodi brázdí jeho vlny, abyste hle
děli (obohatiti se obchodem na moři) z jeho bohatství
a abyste byli vděčni.

15. A postavil do země hory, aby se pod vámi neký
vala a (položil do ni) řeky a stezky, abyste mohli správnou
cestou kráčeti.

16. A (na nebi položil) ukazovatele cesty; a dle hvězd
řídí se (lidé) na své cestě.

17. Má býti tedy Ten, Jenž stvořil (toto vše), roven
tomu, jenž ničeho nemůže stvořiti? Neuvažujete o tom?

18. Kdybysle chtěli spočítati dobrodiní od Boha, ne
mohli byste jich sečísti. Věru, Bůh odpouští a je milosrdný.

19. A Bůh ví, co činíte tajně a co činíte veřejně.
20. (Bohové), které vedle Boha lidé vzývají, ničeho

nemohou stvořiti, ano, sami byli stvoření.
21. Jsou mrtvi a bez Života a nevědí, kdy budou |

vzkříšeni.
A2. Jeden jest Bůh váš; a kteří nevěří v onen svět,

těch srdce popírají (jasnou pravdu) a pyšně ji zavrhují.
23. Není pochybnosti, že Bůh ví, co skrývají a co činí

veřejně; a věru, nemiluje pyšných. —
24. Řekne-li se jim: „Ce seslal (Mohamedovi) váš

Pán?“ odvětí: „Báje starých.“ |
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25. (Proto jsou v blud pohříženi), aby nesli v den
vzkříšení svoje břemena bez ulehčení a část břemen těch,
kteří je nevědomky svedli. Nebude hrozné (břemeno), jež
ponesou?

26. Jejich předchůdci vymýšleli lest, avšak Bůh přišel
do jejich příbytku (aby ji zničil) ze základu; spadl na ně
strop a přišel na ně trest, odkud ho netušili.

27. Potom v den vzkříšení je zahanbí (Bůh) a řekne:
„Kde jsou ti bohové, jejichž vyznavači jste byli?“ A ti,')
jimž se dostalo znalosti (pravého náboženství), odpovědí:
„Dnes zajisté stihne nevěrce neštěstí a hanba.“

28. Ti, jež andělé budou zbavovati života a kteří ne
spravedlivě jednali proti svým duším, budou nabízeti smí
ření (v hodinu smrti, říkajíce): „Ničeho zlého jsme neučinili.“
(Andělé jim však odpoví): „Ano, Bůh ví, co jste učinili.

29. Vejděte tedy do bran pekla, v němž zůstanete na
na věky.“ A bídné bude obydlí pyšných.

30. Řekne-li se bohabojným: „Co seslal váš Pán?“
odvětí: „Dobro; vždyť spravedlivým dostane se již na tomto
světě krásné odměny, avšak ještě krásnější jest příbytek jejich
na onom světě. A jak krásný bude příbytek bohabojných:

31. vejdou do rajských zahrad, jimiž protékají řeky,
budou v nich míti, čeho si jen budou přáti. Tak odměňuje
Bůh ty, kteří se ho bejí.“

32. Dobrým řeknou andělé, až je z tohoto světa od
volají: „Pokoj vám! Vejděte do ráje (který je vám odmě
nou) za to, co jste učinili.“

33. Očekávají (nevěrci), že snad přijde něco jiného
než andělé nebo rozkaz tvého Pána? Tak si počínali i jejich
předchůdci, a neublížil jim Bůh, nýbrž oni sámi sobě ublížili.

34. Zlé, kterého se dopouštěli, přišlo na ně a obklo
pilo je to, čemu se vysmívali.

35. Modláři říkají: „Kdyby byl Bůh chtěl, nebyli by
chom uctívali ničeho kromě Něho my, ani otcové naši a ne
byli bychom ničeho zapověděli, leč co On (zapověděl).“
Tak si počínali také jejich předchůdci. Ale zdaž jest povin
ností poslů (něco jiného) než veřejně kázati?

!) poslové nebo věřící,

Korán 16 29 l
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36. V každém národě Jsme vyvolili si posla (aby je
napomínal řka): „Boha ctěte, ale Taguta“) se varujtel“
A některé z nich vedl Bůh správnou cestou, jiné obklíčil
blud. Jděte tedy po zemi a vizte, jaký byl konec (těch),
kteří ze lži vinili (posly boží.)

37. I kdyby sis (Mohamede) toužebně přál, abybyli
na správné cestě, Bůh jistě nepovede správnou cestou toho,
koho nechá zblouditi. A takovým nikdo nepomůže. ©

38. Přísahají slavně při Bohu (řkouce): „Bůh nevzkřísí
mrtvých.“ Ano (vzkřísí), zaslíbení toho jest pravdivé, ale
většina lidí o tom neví.

39. Vysvětlí jim, v čem se (nyni) nemohou shodnouti,
a nevěrci poznají, že lhalii.

40. Věru, chceme-li nějakou věc, řekneme jen: „Staň
sel“ — a stane se.

41. Těm, kteří k vůli Bohu vytrpěvše bezpráví musili
vystěhovati se z vlasti, opatříme jistě krásný příbytek na
tomto světě; avšak odměna na onom světě bude ještě větší.
Kdyby to věděli, “)

42. Kteří jsou trpělivi a důvěru skládají ve svého Pána
(budou jistě šťastní na tomto i na onom světě).

43. A neposlali Jsme před tebou (nikoho jiného), leč
muže, k nimž Jsme mluvili ve zjevení. Otažte se jen těch,
jimž dostalo se napomenuti,*) nevíte-li (že jest to pravda).

44. (Poslali Jsme je) s jasnými důkazy a knihami; tobě
pak (Jsme seslali) korán, abys jim oznámil, co jim bylo Se
sláno a aby (0 tom) uvažovali.

45. Či isou bezpečni, kteří zlé nástraby (proroku) stro
jili, že je Bůh nepohřbí v roztrhlé zemi anebo že nepřijde
na ně trest, odkud ho netuší,

46. anebo že nepotrestá jich na jejich cestách a ne
budou ho moci seslabiti —

47. anebo že nebude posílati na ně trest stále větší?
Věru, váš Pán je dobrativý a milosrdný.

1) Srv. poznámku sury II., v. 257.
2) Vztahuje se buď na nevěrce, pak jest třeba doplniti si slova:

„jistě by uvěřili“ anebo na věřící a potom smysl hlavní věty jest:
„jistě by trpělivě vše snášeli.“

5) Písma, tedy židů a křesťanů.
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48. Či nepozoruji, že stíny věcí, jež Bůh stvořil,obra
cejí se na pravo i na levo, klaníce se Bohu a zmenšujíce
se (před Ním)?

49. Co je na nebi i na zemi živých tvorů, (všichni) se
klaní Bohu, i andělé, a nejsou pyšni.

50. Bojí se svého Pána nad sebou a činí to, co se
ů jim poroučí.

51. A pravil Bůh: „Neuznávejte dvou bohů, neboťBůh
jest jeden a proto mne se bojte!“

52. Jemu náleží, co je na nebi i na zemi a Jemu poddán
zůstane člověk na věky. Chcete se tedy báti (někoho jiného)
než Boha?

53. Cokoli dobrého máte, od Boha máte; jestliže pak
vás potká něco zlého, k Němu voláte o pomoc.

54. Když potom vás zbaví zlého, hle, někteří z vás
kromě Boha jiné bohy uctivají,

55. aby ukázali svoji nevděčnost za to, co Jsme
jim dali. Radujte se jen, avšak jistě poznáte jednou (že ne
uniknete trestu božímu).

56. A oddělují část toho, co Jsme jim dali k výživě
(pro své bohy), jichž neznají. Přísahám, budete jistě po
volání k zodpovědnosti za to, co jste si lživě vymýšleli.

57. Bohu přikládají dcery, ale sobě (děti toho pohlaví)
které se jim líbí.

58. Když dostane někdo zprávu o narození dcery, )
zachmuří se hněvem jeho tvář,

59. a straní se lidí pre neblahou zvěst, jíž se mu do
stalo; (rozmýšli se), má-li ji s hanbou podržeti nebo pohřbíti
ji v prachu. Zdaž není to něco zlého, jak oni rozsuzují?

60. Ti, kteří nevěří v onen život, mohou býti přirovnání
jen ke zlému, kdežto o Bohu se má užívati jen nejvzneše
nějšího přirovnání, vždyť je mocný a moudrý.

a

č

') Jak patrno z tohoto a následujícího verše, bylo také u Arabů,
zvláště před Mohamedem, ve zvyku odkládati nebo usmrcovati dcery

j hned po narození, protože pokládali ženu za méněcennou muže anebo
činili tak ze strachu, že jich nebudou moci provdati. Tentýž zvyk
u starých Řeků nám připomínají slova Poseidippova, že syna živí
ichudý, ale dceru odkládá i bohatý : Hyjion trefei tis kan penés ón tyché,

thygatera de ektithési kan é plůsios.
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61. Kdyby chtěl Bůh potrestati lidi pro jejich nepra
vosti, nenechal by (na zemi) ani živočicha; avšak dává jim
Ihůtu do určité doby. A když ta doba nastane, ani o hodinu
jí nebudou moci zadržeti, ani uspišiti.

62. Přikládají Bohu, čeho sami nechtějí,!) a jazyky
jejich pronášejí lež, že totiž se jim dostane nejkrásnější (od
měny v ráji). Není však pochyby, že jest jim (připraven)
pekelný oheň, do něhož budou uvrženi.

63. Při Bohu, již před tebou jsme poslali (posly) k ná
rodům. Avšak ďábel je omámil, takže jejich skutky se jim
zdály krásnými, a on také je ochráncem jejich dnes (na
tomto světě), a (na onom světě) je čeká trest plný bolesti.

64. A seslali Jsme ti knihu (korán) jen proto, abys jim
vysvětlil, v čem se nemohou shodnouti a aby byla správným
vodítkem a (hlasatelkou) milosrdenství věřícím lidem.

65. A Bůh sesilá s nebe vodu a ji vrací život zemi,
která byla jako mrtvá; věru, v tom je znamení pro ty, kteří
slyší.

66. A také ve zvířatech máte poučení; dáváme vám
za nápoj, co je v jejich břichu mezi výkaly a krví, čisté
mléko, jež je příjemné k pití těm, kteří je pijí.

67, A z plodů palmových a hroznů požíváte opojného
nápoje a pěkného pokrmu; věru, V tom je znamení pro
rozumné lidi.

68. Tvůj Pán vnukl včele: „Opatřuj si příbytek v ho
rách a ve stromech i v tom, co ti (lidé jako domečky) sta
věti budou.

69. Jez ze všech plodů a pohybuj se po cestách svého
Pána, (jež jsou tobě všechny) schůdny.“ Vychází z jejich
nitra tekutina různé barvy jako lék pro lidi, V tom zajisté
je znamení pro lidi, kteří uvažují.

70. Bůh vás stvořil a potom vás života zbaví — některý ©
z vás je vetchého stáří, takže neví potom ničeho z toho, co
věděl — vždyť jest Bůh moudrý a mocný.

71. A Bůh vyznamenal jedny z vás před druhými vět
Šími pozemskými statky; avšak ti, kteří takto byli vyzna
menáni, nedávají svého majetku (otrokům),jež ovládají jejich

1) Tvrdíce o Bohu, že má dcery, nejlepší věci obětujíce modlám
a nejhorší Bohu.
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pravice. aby jim potom byli rovni.“) Či chtějí zapřiti dobro
tivost boží?

72. A Bůh stvořil z vás samých“) manželky a z man
želek vašich stvořil syny a vnuky a dal vám k výživě dobré
věci. Tomu tedy uvěří, co ve skutečnosti ničím není a dobro
tivost boží budou popírati?

73. A klaní se kromě Bohu bůžkům, kteří nemají ni
čeho, co by jim mohli dáti k výživě, ani na nebi ani na
zemi a žádné moci nemají.

74. Žádných podobenství o Bohu neužívejte! Vždyť
+ Bůh vi, ale vy nevíte.

75. Bůh učinil (toto) přirovnání: otroka ovládaného,
jenž nemá moci nad ničím a (člověka svobodného), jemuž
jsme dali k výživě dobré věci a jenž dává almužnu tajně
i veřejně. Jsou si (tito dva)“) rovni? Chraň Bůh! Ale vět
šina (lidi) toho neví.

76. A Bůh užívá k přirovnánídvou mužů: jeden z nich
je němý a nemůže ničeho (dělati anebo pochopit), je bře
menem pro svého pána, kamkoliv jej pošle, nevrátí se nikdy
s dobrým pořízením; zda jsou si rovni“): tento (muž) a ta
kový, který (může mluviti a je rozumný) nařizuje, co je
spravedlivé a je na správné cestě,

77. Bohu (jedinému) jest (známo) tajemství nebe azemě,
a záležitost (týkající se) poslední hodiny bude provedena
v okamžiku nebo ještě rychleji, vždyť Bůh je všemohoucí.

78. Bůh vyvedl vás ze životů vašich matek, a vy jste
ničeho nevěděli; dal vám sluch, zrak a rozum, abyste byli
vděčni.

79, Nepozorují ptactva, které může létati ve vzdušné
prostoře nebes? Nikdo ho nezdrží (v letu) leč Bůh. A v tom
jsou znamení pro věřící lidi.

') Tato slova jsou namířena proti modlářům mekkánským, kteří
připouštěli, aby jejich modly braly účast na poctě, jež Bohu náleží,
ačkoliv by nebyli strpěli, aby jejich otroci brali si část majetku, jímž
je Bůh obdařil.

*) Eva byla stvořena z kosti Adamovy.
*) První naznačuje modly, druhý Boha (Dželál, Marracci, 400).

9) Také v tomto přirovnánírozumí se obyčejněčlověkem beze
smyslů modla a člověkem bohatým a rozumným Bůh.

5225DDDVLDD
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80. Bůh vám učinil z vašich domů příbytek a z koží
zvířat připravil vám stany, jež shledáváte lehkými v den
svého odchodu (když je skládáte) a v den, v němž (na
některém místě) se usadíte; z jejich vlny, Srsti a vlasu
(dal vám) věci v domácnosti potřebné a užitečné dle (roční)
doby.

81. Bůh vám z těch věcí, které stvořil, připravil stín
a na horách připravil vám místa odpočinku a opatřil vám
oděv proti vedru) a oděv, jenž chrání vás před škodou.
Tak naplňuje svou dobrotivost vůči vám, abyste se Mu oddali.

82. Odvrátí-li se však, je tvojí povinností jen veřejně
| jim kázati.

83. Uznávají dobrotivost boží, avšak potom ji popíraií;
a většina jich jsou nevěrci.

84. A jednoho dne postavíme proti každému národu
svědka; potom těm, kteří budou nevěrci, nebude dovoleno
(aby se hájili) a nebudou přijati na milost.

85. Až uvidí trest (který jim je přivraven) ti, již do- ©
pouštělí se bezpráví (a nebude jím ulehčen ani se jim ne
dopřeje Ihůta k polepšení),

86. a až modláři uvidí své nepravé bohy a řeknou:
„Pane náš, tohle jsou bohové, které jsme vzývali kromě
Tebe,“ odvětí jim tito: „Věru, vy jste lháři.“

87. V onen den budou nabízeti Bohu mír, a to, co si
vymysleli (totiž jejich bohové), je opustí.

88. Nevěrcům a těm, kteří budou odvraceti od cesty
boží, přidáme trest na trest za to, že kazili (jiné).

89. A jednoho dne postavíme proti každému národu
svědka z jejich středu, a tebe (Mohamede) přivedeme jako
svědka proti těmto (Arabům). Seslali Jsme ti knihu (korán)
k vysvětlení každé věci, jako správné vodítko, (důkaz) milo
srdenství a radostnou zprávu pro muslimy.

90. Bůh zajisté nařizuje spravedlnost, všechno dobré,
dávati příbuzným (co jejich jest) a zapovídá ohavnost, špat
nost a svárlivost; napomíná vás, abyste se rozpomněli.

91. Dodržte smlouvu s Bohem, když smlouvu (s Nim)
| uzavíráte a nerušte přísahy, když jste ji potvrdili, vždyť

Boha jste učinili svědkem nad sebou. A Bůh ví, co konáte.
1) Poněvadž toto slovo nedává zde dobrého smyslu, nahražuje

je Dželál výrazem „zimě“. |
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92, A nebuďte jako (žena), která, když upřed!a silně
předivo, potom je rozpouští, ') přísahajíce mezi sebou Istivě,
když jedna strana je početnější než druhá. Věru, Bůh vás
tak jen zkouší a jistě v den vzkříšení vám objasní, v čem
se nyni neshodujete.

93. A kdyby Bůh byl chtěl, byl by vás učinil jediným
národem. Avšak nechá zblouditi, koho chce, a povede správně,

" koho chce. A budete se zodpovídati za to, co jste Činili.
94. Pročež nepřísahejte mezí sebou Istivě, aby neklesala

(vaše) noha, ač pevně se postavila, a neokoušeli jste zlého
za to, že jste odvraceli od cesty boží a aby vás nestihl
veliký trest.

95. A neprodávejte smlouvy s Bohem za nepatrnou
cenu,*) neboť u Boha je pro vás lepší (odměna); kdybyste
byli rozumní (neprodávali byste ji).

96. Co je u vás, pomine, ale co je u Boha, zůstává
věčně. A těm, kteří jsou trpěliví, dáme nejkrásnější odměnu
za to, co konali.

97. Kdo koná dobré, ať muž nebo žena, a je věřící,
toho jistě vzkřísíme k životu Šťastnému a dáme jím nej
krásnější odměnu za to, co konali.

98. A když předčítáš korán, vezmi útočiště k Bohu před
ďáblem kamenovaným,

99. neboť nemá moci nad těmi, kteří věří a důvěřují
ve svého Pána.

109. Má však moc nad těmi, kteří si Ho volí za svého
ochránce a uznávají bohy (vedle pravého Boha).

101. Dáme-li na místo některého verše verš jiný“)
(a Bůh nejlépe ví, co zjevuje), říkají (nevěrci Mohamedovi):

1) K napomenutí, aby věřící nerušili smlouvy, užívá Mohamed
tohoto podobenství. Někteří mysii, že měl pří tom na mysli určitou
ženu v Mekce.

2) Korejšité se pokoušeli sváděti chudé muslimy rozličnými
dary, aby přestali býti vyznavači Mohamedovými.

*) Aby si Mohamed napravil a udržel svoji vážnost jako prorok,
když mu bylo vytýkáno, že si odporuje, odvolával se na zjevení, že
prý Bůh některý verš prohlásí za neplatný a nahradí veršem jiným,
pozdějším, čili že něco nařídil a později to odvolal nebo opačně.
Verš rušící nebo odvolávající jmenuje se nasich, zrušený nebo odvo
laný mansuch.

řz ©
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„Ty jistě sám si vymýšliš (nové verše),“ Avšak většina jich
neví (co je pravda).

102. Řekni: „Snesl jej (korán) duch svatý“) od tvého
Pána s pravdou, aby upevnil ty, kteří uvěří, (a aby by!)
správným vodítkem a radostnou zprávou pro muslimy.“

103. Vime, že říkají: „Učí ho (Mohameda) jeden
člověk.“*) Jazyk, jimž mluví (ti, kteří jsou označování za
učitele Mohamedovy), jest cizí, kdežto tento (jazyk, v němž
jest sepsán korán) jest jazyk zřetelný.

104. Těch, kteří nechtějí uvěřiti ve znamení boží, ne
povede Bůh a čeká je trest plný bolesti.

105. Věru, ti vymýšlejí lež, kteří nechtějí uvěřiti ve zna
meni boží a jsou to lháři.

106. Kdo zapře Boha, když byl uvěřil — vyjimajíc
toho, jenž je přinucen (zapříti víru slovy), a srdce jeho je
pevné ve víře (a zasluhuje pokárání) — ale kdo dobrovolně
se prohlásí za nevěrce, na ty (padne) hněv boží a čeká je
veliký trest.

107. Tak (se jim stane), protože milovali více tento
život než onen a protože Bůh nevěrců nevede správnou
cestou.

108. To jsou lidé, jejichž srdce, uši a oči Bůh zape
četil a ničeho si nevšímají;

109. není však pochyby, že na onom světě zavrženi
budou.

110. Věru, potom tvůj Pán (bude milostiv) těm, kteří
uprchli (k vůli islamu z Mekky), když před tím byli pro
následováni a kteří potom zápasili (na obhájení pravého
náboženství) a vytrvali trpělivě, takovým zajisté tvůj Pán
odpustí a bude milosrdný. |

1) Tak se jmenuje archanděl Gabriel.
2) Když Mohamed chtěje dokázati nadpřirozený původ koránu,

poukazoval na to, že jsa neučený nemohl by nikdy sám takové knihy
složiti, bylo mu předhazováno, že mu při skládání koránu jiní lidé
pomáhali. Jako učitelé Mohamedoví se jmenují Džabar, křesťan Kais,
Addass, Peršan Salman, žid Abdias Ben Salon, a hlavně nestoriánský
mnich Sergius. (Srv. Sale, Al Korán str. 223, Veselý, Eschatologie ko
ránu v Č. k. d. str. 150 roč. 1918).
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111. Jednoho dne přijde každá duše, aby hájila sebe
samu, a odplaceno bude každé duši za to, co vykonala, a ne
bude jim ublíženo.

112. Bůh dává za příklad město (Mekku), které bylo
bezpečné a v pokoji, jemuž docházelo hojnost potravin se
všech stran, avšak zachovalo se nevděčně k dobrotivosti
boží, pročež Bůh dal mu okusiti hladu a strachu za to, co
učinili.

113. A přišel k nim (obyvatelům Mekky) poselz jejich
středu, a obviňovali ho ze lži, pročež stihne je trest za to,
že jednali nespravedlivě.

114. Jezte, co vám Bůh dal k výživě (co je) dovolené
a dobré a buďtež vděčni za dobrodiní boží, jestliže mu sloužíte.

115. Zapověděl ') vám jen to, co pošlo, krev, vepřové
maso a nad čím (při zabíjení) bylo vzýváno jméno jiné než
boží. Kdo však je přinucen (něco takového jisti) a nečiní
tak dobrovolně ani aby přestoupil (zákaz boží), věru, Bůh
mu odpustí a bude milostiv.

116. A neříkejte toho, při čem vaše jazyky pronášejí
lež: „Tohle je dovoleno a tohle je zapovězeno“ — abyste
vymýšleli o Bohu lež,“) neboť těm, kteří vymýšlejí lež o Bohu,

. se nepovede dobře.
117. Požitek (na tomto světě mají jen) nepatrný, ale

trest (na onom světě budou trpěti) plný bolesti.
118. Židům Jsme zapověděli, co Jsme ti dříve“) již

oznámili a neublížili Jsme jim (v tomto ohledu), ale oni
sami si ublížili.

119. Tvůj Pán pak zajisté těm, kteří činili zlé z nevě
domosti, ale potom toho litovali a se polepšili, věru, těm
tvůj Pán odpustí a bude milostiv.

120. Abraham byl zajisté vyznavačem pravého nábo
ženství, poslušný Boha, pravověrný a nebyl modlářem,

121. byl vděčný za Jeho dobrodiní; proto si ho (Bůh)
vyvolil a vedl ho správnou cestou.

(122. Na tomto světě Jsme mu popřáli dobrého a na
onom světě bude jedním ze spravedlivých.

1) Srv. suru V. v. 4.,
*) Dovolujíce to, co Bůh zapověděl a zdržujíce se pověrečně

od toho, co dovolil k požívání.
S) Sura VI., v. 146.

F"2
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123. Zjevili Jsme ti také (Mohamede): „Drž se nábo
| ženství Abrahama, který byl pravověrný a nebyl modlářem.“ f

124. Sobota byla ustanovena pro ty,") kteří byli jiného
náhledu o ní (než jejich prorok Mojžíš), avšak tvůj Pán
rozhodne mezi nimi v den vzkříšení o tom, v čem Se ne
mohli shodnouti.

125. Vybízej (lidi) k cestě svého Pána moudrostí a mír
ným napomínáním a rozmlouvej s nimi, jak nejlépe (dovedeš),
neboť tvůj Pán dobře zná (toho), kdo bloudí od jeho cesty,
a dobře zná ty, kteří se dávají správně vésti.

126. Jestliže trestáte (někoho), trestejte tak, aby trest
byl poměrně tak veliký jako ublížení, jehož se vám dostalo“);
avšak jestliže snesete trpělivě zlé (aniž byste se mstili), věru,
to bude lepší pro trpělivé.

127. Pročež buď trpělivý! Avšak trpělivost není (možná) f$
leč s pomocí boží, A netrap se k vůli nim (nevěrcům) a nebuď
v úzkosti pro to, co Istivě zamýšlejí!

128. Vždyť Bůh je s těmi, kteří se ho bojí a činí dobré.

1)Dle výkladu Dželálova nechtěli židé míti za den sváteční
pátek jako mohamedáni, nýbrž sobotu. Proto jsou povinní světiti sobotu.

2) Když Mohamed dozvěděv se, jak nepřátelé potupili mrtvolu
jeho strýce Hemzy, přísahal, že se stejnou ukrutností se pomstí na
sedmdesáti Korejšitech, byl mu prý zjeven tento verš. Proto svoji
přísahu zrušil. (Sale 226.)
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Sura XVII.

©NOČNÍ GESTA).
Mlekkánská, o 110 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!l
1. Veleben budiž (Bůh), který přenesl v noci služebníka

svého z posvátné mešity (v Mekce) do nevzdájenější mešily |
(v Jerusalémě), jejíž okolí Jsme požehnali, abychom ukázali |
některá svoje znamení; neboť (Bůh jest, jenž všechno) slyší
a vidí.

2. A dali Jsme Mojžíšovi knihu a učinili Jsme ho vůd
cem synů Israelských (řkouce: „Střežte se), abyste si ne- |
volili za ochránce kromě Mne

3. potomky těch, které Jsme vezli (v arše)s Noemem,
jenž byl služebník vděčný.

4, A oznámili Jsme synům Israelským v knize: „Do- |
pustíte se na zemi dvakráte zločinu,“) a ve velké pýše se
budete vynášeti.

1) Doslovně přeloženo znělo by: V noci přenesl t. j. Bůh Mo
hameda. Mezi mohamedánskými theology není souhlasného mínění
o cestě Mohamedově. Někteří myslí, že celá noční cesta Mohamedava
z Mekky do Jerusalema a odtamtud do nebe bylo jen nějaké vidění
nebo sen. Avšak většína jich se domnívá, že byl Mohamed skutečně
i s tělem přenešen. (Sale, str. 227.) Jiný nadpis této sury je: Synové
Israelští. .

*) První zločin spočíval v tom, že nedbali ustanovení zákona,
zabili Isaiáše a uvěznili Jeremiáše; podruhé se dopustili zločinu, když
usmrtili Zachariáše a Jana Křtitele a domnívali se, že Ježíš umřel.
(Sale 227.)z r- p == píOPS
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5. A když se mělo splniti první zaslíbení (trestu), po
slali Jsme k vám své služebníky vyzbrojené silnou mocí
a prohledali vnitřek (vašich) domů; a hrozba byla splněna.

6. Potom Jsme vám dali opět vítězství nad nimi a roz
množili Jsme majetek váš a děti vaše a učinili Jsme z vás
národ převeliký.

7. Budete-li dobré činiti, bude to k vašemu prospěchu;
budete-li činiti zlé, k vaší škodě to bude. A když měla se
splniti hrozba za druhý (zločin), (poslali Jsme nepřátele),'),
aby je snížili a vešli do chrámu, jako prvně byli vešli a aby
úplně zničili (vše), nač vstoupí.

8. Snad vám Bůh bude milosrdný; avšak kdybyste se
vrátili (ke zlému po třetí), vrátili bychom se i My (abychom
vás potrestali). Vždyť ustanovil Bůh peklo za žalář pro
nevěrce.

9. Věru, tento korán vede na cestu, která je nej
správnější a zvěstuje věřícím, kteří dobré činí, že je čeká
veliká odměna,

10. a pro ty, kteří nechtějí úvěřiti, že Jsme na onom
světě připravili trest plný bolesti.

11. Člověk prosí za něco zlého modlitbou za něco
dobrého, a spěchá člověk (na vyslyšení modlitby). *)

12. Ukázali Jsme noc a den jako dvě znamení (naší
moci). Odstraňujeme znamení noci a na místo něho dáváme
znamení dne, jež osvětluje (vše), abyste se snažili dosáhnouti
hojnosti od svého Pána (vykonávajíce své práce) a abyste
znali počet let a počítání (času). A každou věc Jsme jasně
vysvětlili.

13. Každému člověku Jsme připevnili kolem krku jeho
osud a předložíme mu v den vzkříšení knihu, kterou nalezne
otevřenou (a řekne se mu):

14. „Čti ve své knize! Tvoje duše dostačí dnes na to,
aby spočítala (tvoje skutky).“

1) Koho míní Mohamed těmito nepřáteli, není jisto. Ale vykla
dači koránu uvádějí taková jména, že ukazují velikou neznalost dějin,
jak praví Sale 227: These are the explications of the commentators,
wherein their ignorance in ancient history is sufficiently manifest.

?) Člověk neznaje prozřetelnosti boží modlí se za něco, co by ©
mu mohlo škoditi a chce býti hned vyslyšen.

|
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15. Kdo se dá správně vésti, bude veden ku prospěchu
své duše. Avšak kdo bude blouditi, ke škodě své vlastní
bude blouditi. A žádná duše nebude obtížena břemenem jiné
(duše). A nepotrestali Jsme (žádného národu), dokud Jsme
neposlali k němu (dříve) posla.

16. A když Jsme chtěli zničiti nějaké město, poručili
Jsme obyvatelům jeho (aby poslechli Našeho posla), avšak
oni hřešili dále, a tak správně byl pronešen rozsudek (o tom
městě) a zničili Jsme je úplně. |

17. Jak mnoho pokolení Jsme zahubíli od časů Noe
mových! A tvůj Pán dostatečně zná a vidí hříchy svých
služebníků.

18. Kdo touží po tomto prchavém životě, dáme mu
v něm rychle to, co chceme, tomu totiž, komu budeme
chtíti, avšak potom uvrhneme ho do pekla, do jehož ohně
sestoupí v potupě a zavržení.

19. Kdo však touží po onom životě a namáhavě snaží $
se ho dosáhnouti jsa věřící, námaha takových je (Bohu) milá. $

20. Všem těmto i oněm dáme hojně z darů tvého Pána.
A dary tvého Pána nebudou odepřeny (nikomu).

21. Pohled, jak Jsme vyznamenali jedny před druhými Č
(bohatstvím a důstojnosti), avšak na onom světě jest ještě

| více stupňů a více vyznamenání.
22. Neuznávej vedle Boha jiného boha, abys neklesl

v hanbě a opuštěnosti.
23. Tvůj Pán nařídil: „Neslužte nikomu leč Jemu !“

Rodičům čiňte dobře, ať již jeden z nich nebo oba dosáhnou
vysokého věku u tebe. Nikdy ať jim neřekneš: Fuj! a nikdy
jich nezapuzuj s nadávkou, nýbrž mluv s nimi vždy uctivě!

24. Buď jim podroben jsa milosrdný a říkej: „Pane.
můj, prokaž jim milosrdenství, jako oni mně tím, že mě vy
chovávali, když jsem byl malý.“

25. Váš Pán ví, co je ve vašich duších, jednáte-li ©
správně. A těm zajisté, kteří se k němu (kajícně) obracejí,
odpouští.

26. Dávej příbuzným, co jim náleží, chudým a pocest
ným! A nemrhej svým majetkem! Neboť ti, kteří mrhají svým
majetkem, jsou bratry ďáblovými. A ďábel byl nevděčný
svému Pánu. |

NOP—2— j. «
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nalezl milosrdenství svého Pána, po němž toužíš, mluv
ý s nimi (aspoň) laskavě!

mnoho nerozvírej,") abys nezasluhoval výtky a neupadl do
ý chudoby.

30. Věru, tvůj Pán dává hojně výživy, komu chce,

se na ně.
31. Neusmrcujte dítek svých ze strachu před zchud

ů nutim, neboť dáme výživu jim i vám. Vždyť vraždění jich
je velkým hříchem.

32. A nebuďte blizko smilstvu, jež jest ohavností
a špatnou cestou.

Ň 33. A nezabljejte nikoho, koho Bůh zabiti zapověděl,
leč jen ze spravediivé příčiny! *“)Je-li někdo bezprávně
usmrcen, dáváme jeho příbuzným moc (aby vykonali pomstu).
A jestliže někdo (vraha) zabije, nesmi překročiti (hranice
svého práva), neboť také (vinník) je chráněn (zákonem).

34. A nepřibližujte se k majetku sirotků, leč abyste
jej zvětšili, dokud nedosáhnou mužného věku. Zachovávejte
smlouvu, neboť člověk se bude zodpovídati, jak plnil smlouvy.

35. Dávejte dobrou míru, když měřite a važte na správné
váze, neboť to bude lepší a snáze se tím určí (pravá cena
věci), *)

36. Nejdi za tím, o čem nemáš vědomosti; sluch, zrak
i srdce — vše to bude povoláno k zodpovidání.

37. Nekráčej pyšně po zemi, neboť nemůžeš ani roz
trhnouti země, ani výškou se horám nevyrovnáš!

38. To vše je špatné a tvému Pánu protivné.
39, (Tato napomenutí jsou jen částí) moudrosti, kterou

ti tvůj Pán zjevil. A neuznávej vedle Boha žádného jiného
boha, abys nebyl uvržen do pekla v hanbě a opovržení.

40. Vybral pro vás Pán váš syny a sobě učinil z andělů
dcery? “) Věru, to pronášite veliké slovo.

O

1) T. j. nebuď ani lakomý ani marnotratný.

2) Smrtí se smí trestati tyto zločiny: odpadnutí od víry, cizo
ložství a vražda.

>) Marracci 413,
4) Srv. suru XVI, v. 57.CNESCI"CCSATSCASČC
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28. Odvrátiš-ji se od nich (nemoha jim pomoci), abys

29. A nenechávej ruku svoji sevřenou na šíji ani ji:

a také ji může zmenšiti; vždyť zná své služebníky a dívá |
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41. Užili jste již různých (výroků) tohoto koránu, k tomu,
aby se dali napomenouti, avšak sloužilo to jen k tomu, že
ještě více se vyhýbali (pravdě).

42. Řekni (modlářům): „Kdyby byli jíní bohové vedle
Něho, jako vy řikáte, jistě by se snažili nalézti cestu k (Bohu),
Pánu trůnu. “)

43. Vzdálen a povýšen jest v nesmírné výšce nad to,
co o Něm flkají.

44. Velebí Jej sedmero nebes a země i to, co Je v nich.
A není žádně věci, která by nehlásala velebností a slávy
Jeho, avšak vy nerozumíte chvalozpěvu jejich. A věru, je
milostivý a odpouští.

45. Když předčítáš korán, položíme mezi tebe a fy,
kteři nevěří v onen život, hustý závoj a

46. na srdce jejich vložíme přikrývku, aby nerozuměli,
a do uší jejich nedoslýehavost.

47. A když zmiňuješ se v koránu jedině *)o svém Pánu,
obracejí se zády utikajice před pravdou.

48. Víme dobře, proč naslouchají, když tě poslouchají
(při recitování koránu) a když mezi sebou tajně hovoří. Ří
kají ti bezbožníci: „Následujete jen člověka pomateného.“

49. Pohled, k čemu tě přirovnávají! Bloudí však a ne
mohou nalézti cesty (k pravdě).

50. A říkají také: „My že budeme jako noví tvorové
vzkříšeni,“) až zbudou z nás jen kosti a prach?“

51. Odpověz: „I kdyby se z vás staly kameny nebo
železo nebo jiný tvor dle vašeho minční ještě neschopnější
(x životu, přece budete vzkříšeni).“ A budou se dále tázati:
„Kdo pak nám navráti život?“ Odpověz: „Ten, Jenž vás po
prvé stvořil.“ Budou potřásati hlavou nad tvou řeči a zeptají
se: „Kdy se to stane?“ Odpověz: „Snad brzo.“

92. Tehdy vás zavolá (Bůh z hrobu), a vy poslechnete
chválice Jej a budete se domnivati, že jste prodlévali jen
krátkou dobu (ve hrobě),

9) Bohové by jistě zápasili a bojovali s Bohem, aby jej s trůnu
svrhli, jako to Činí panovníci na zemi.

“) Chtěli by, abys také mluvil o jejich bozích.
?) Dle víry mohamedánů zbude z každého těla kost neporušená

jako símě budoucího vzkříšení. Židé nazývají tuto kost Luz. (Veselý,
Cas. kat. duch. 361.)
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53. Řekni Mým služebníkům, aby mluvili vlídně (s ne
věrci), neboť ďábel rozsévá nesvár mezi nimi. A věru, ďábel
je zjevným nepřítelem člověka, |

54. Váš Pán vás dobře zná; bude-li chtiti, bude k vám
milosrdný, anebo, bude-li chtíti, potrestá vás. A neposlali
Jsme tě jako strážce nad nimi.

55. Tvůj Pán ví o všem, Co je na nebi a na zemi
(a může si vybrati za posla, koho chce). Vyznamenali Jsme
proroky jedny před druhými a Davidovi Jsme dali žalmy.

56. Řekni: „Vzývejte si bohy, kteté jste si vedle Něho
(Boha) vymyslell. Avšak oni nebudou moci vás škody zba
viti, ani jí změniti.

57. Ti (bohové), které vzývají, touží (sami) po úzkém
spojení se tvým Pánem, kdo z nich bude Mu nejbliže, a dou
fají v Jeho milosrdenství i bojí se Jeho trestu, neboť trest
tvého Pána jest obávaný.

D8. Není města, kterého bychom nezničili přede dnem
vzkříšení anebo přísně nepotrestali.

59. Tak totiž stojí psáno v knize (našich věčných
úradků).

60. Že (tě) neposíláme se zázraky, v tom brání nám
jen to, že je dřívější národové prohlašovali za podvod. A dali
Jsme (kmenu) Thamud velbloudici ") mající na sobě znamení
(moci boží), avšak oni se prohřešili proti ní. Proto posíláme
(posly) se zázraky, jen abychom způsobili hrůzu. ©

61. (Vzpomeň si), jak Jsme ti řekli: „Tvůj Pán zajisté
objímá lidí (svojí mocí a vševědoucnosti).“ A učinili Jsme
vidění“), jež Jsme ti ukázali, a zlořečený strom*) v koránu jen
předmětem (učených) hádek lidem a abychom je naplnili
hrůzou. Avšakono to jen zvětší jejich velikou zlobu.

62. A (vzpomeň si), když Jsme řekli andělům: „Klaňte
se Adamovil“ A klaněli se mu všichni až na ďábla,“) jenž

) Srv. suru VII, v. 73.
2) Srv. nadpis této sury.
9) Zvaný Az-Zakům, jehož kořeny sahají až na dno pekla.
4) V původním textu zní slovo dábel iblís; z toho soudí Geiger,

že Mohamed slyšel od křesťanů, že andělé se klaněli Adamovi, po
něvadž iblis je dáblovo jméno křesťanské, kdežto židé nazývají ďábla
v arabštině šaltan dle hebrejského satan. Dle víry židovské požíval
Adam u andělů veliké úcty, avšak tato nikdy nedosáhla až k adoraci;

„Pněat.Šla
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pravil: „Mám se klaněti tomu, jejž Jsi z hlíny stvořil?“

63. A řekl (dále): „Co si myslíš o tomto zde, jemuž
Jsi větší čest prokázal než mně? Popřeješ-li mi lhůty. až do
dne vzkříšení, vyhladím pokolení jeho až na několik málo lidf,“

64. Odpověděl (Bůh): „Odejdi (stane se ti podle tvého
přání)! Kdo však z nich bude tě následovati, toho peklo
bude odměnou, bohatou odměnou.

65. Oklamávej je svou řečí, pokud můžeš a táhni proti
nim se svým jezdectvem a pěchotou,“) popřej jim hojnost
majetku a dětí a číň jim sliby — však to, co ďábel slibuje,
je jen klam —

66. (co však se týče) Mých služebníků, věru, na ty
není ti dána moc, těm dostačí tvůj Pán jako vůdce.

67. Váš Pán to jest, jenž vám žene lodi po meři,
abyste snažili se dosáhnouti (obohacení se obchodem z) jeho
dobroty, vždyť je vám milostiv.

68. A když vás potká neštěstí na moři, prchnou (bo
hové), které vzýváte, jen On nikoli. A když vás zachrání na
pevninu, odvracíte se (od Něho zase ke svým bohům). Věru,
člověk je nevděčný.

69, Jste jisti, že vás nepohřbí v ssutinách země anebo.
že nesešle na vás vítr, jenž písek žene před sebou? Pak
byste nenalezli pro sebe ochránce.

10. Anebo jste jisti, až jindy vás přivede na ně (moře),
že nesešle na vás prudký vítr a že neutopí vás za to, že
jste byli nevěrci? Potom byste nenalezli nikoho, kdo by
vás chránil proti nám.

T1. Poctili Jsme syny Adamovy (různými přednostmi)
a nosili Jsme je (na koni) po zemi a (na lodi) po moři
a daii Jsme jim dobré věci k výživě a vyznamenali Jsme je
před mnohými ze svých tvorů.

až když jedenkráte chtěli se andělé klaněti Adamovi, Bůh sám toto
počínání zamezil, jak vypravuje Midraš Rabba: „Když Bůh stvořil
člověka, zmýlili se andělové a chtěli před ním volati: Svatý! A tu
seslal Bůh na něho spánek, a všichní poznali, že je Adam člověk.
(Geiger, strana 98).

!) T. j. všemi svými prostředky a celou svojí silou.
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| 72. Jednoho dne zavoláme každého člověka s jeho
vůdcem '); a komu bude dána kniha do pravé jruky, bude

u čísti ve své knize, a nebude mu ani v nejmenším ublíženo.

73. Kdo byl slepý na tomto světě, bude slepý i na
onom a úplně zbloudí od cesty (spasení).

74. A málem by tě byli svedli od toho, co Jsmeti
zjevili, k tomu, abys vymyslil o Nás něco jiného (než co ti
bylo zjeveno).“) A pak by tě jistě přijali jako přítele.

75. Kdybychom tě nebyli posilovali, málem by ses byl
ú k nim trochu přiklonil.

76. Pak bychom ti však dali okusiti stejného trestu
i za života i po smrti,“) a nenalezl bys proti nám ochránce.

77. Již již by tě byli Istivým způsobem ze země dostali.

Avšak (kdyby se jim to bylo podařilo) jen krátkou dobu by
tam byli po tobě prodlévali.“)

i 78. Tak také jednali Jsme se Svými posly, které Jsme8 před tebou poslali, a nenalezneš v našem jednání žádné
ů změny.

!) Každému vůdci dostane se praporu, pod nímž se shromáždí
všichni ti, kteří podobali se mu svými vlastnostmi. Na př. Abu Bekr
bude míti prapor zbožnosti, a všichni zbožní shromáždí se kolem
něho. Omar bude držetií prapor spravedlnosti, a všichni spravedliví
státi budou ú něho a podobně. (Eschatol. koránu 483.)

2) Kdysi prý žádal Mohameda kmen Thakíf, který se mu měl
podrobiti, za různé výsady, na př. aby nemusel odváďťti zákonem
předepsanou almužnu, aby směl podržeti na určitou dobu svoji modlu
AlWát,aby území jeho bylo psohlášeno za bezpečné jako území Mekky
a pod. A kdyby se byli Arabové otázali, z jakého důvodu jim takové
úlevy povolil, měl prý říci (tak mu radili Thakifští), že mu to Bůh

ň nařídil. (Sale 233.)

3) Aby unikli trestu po smrti, ať už je to „výslech ve hrobě“
| nebo trest pekelný, hledí mohamedání v hodině smrti, aby mohli zře

telně vysloviti vyznání víry. Srv. na př. konce <atechismu Sanusiova,
Horten, Muham. Glaubenslehre str. 53.

V s) Není jisto, za jaké příležitosti Mohamedovi byl zjeven tento

i verš. Mohou zde býti mínění Korejšité, kteří snažili se vypuditi Mohameda z Mekky. Také se vykládá toto místo o židech, kteří byli
by rádi dostali Mohameda z Mekky a proto mu radili, ar odešel
do Syrie, která je pravou vlastí proroků. Mohanied skutečně uvěřil

i této radě a vydal se na cestu do Syrie. Avšak po cestě jedacho dne
byl mu prý zjevén tento verš a on se vrátil do Mediny. (Sale 234.)

en. Ze A
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+ 79, Věnuj se modiitbě od té doby, co slunce se začne
$ Skláněti, až do temnoty noční, a (četbě) koránu při svítání.

4 Vždyť (četby) koránu při svítání jsou svědci (andělé).
| 80. A bdí v noci při tom (při modlitbě nebo četbě

4 koránu), nebot je to dobrý skutek, který předepsán není.
p Snad postaví tě Pán jednou na místo slavné.

4 81. A řekni: „Pane můj, dej, ať vstoupím ve znamení
M pravdy') a vystoupím ve znamení pravdy, a popřej misilné

$ ochrany.“
4 82. A řekni: „Přišla pravda a nepravda zmizela, neboť
E nepravda nemá dlouhého trvání.“

í 83. Zjevujeme z koránu to, co přináší spásu a milosr
4 denství věřícím, avšak u bezbožných to zvětši jen jejich

ů záhubu.

84. Když prokážeme člověku dobrodiní, pak se uchy
9 luje a odvrací (nevděčně od nás). A když ho potká neštěstí,
zoufá.

: 85. Řekni: „Každý jedná dle svého způsobu, a tvůj
f Pán ví nejlépe, kdo je na nejsprávnější cestě.“
; 86. Budou se tě tázati na ducha. Odpověz: „Duch ná

j leží mezi věci, jejichž znalost patří (jen) mému Pánu.
8 Avšak vám je dáno jen málo vědomosti.“
Ť 87. A kdybychom chtěli, vzali bychom ti, co jsme (ti) ;
zjevili, A nenalezl bys proti námochránce,
| 88. leda jen milosrdenství svého Pána. A věru, byl

6 k tobě velmi dobrotiv.
89. Řekni: „Kdyby se lidé i džinnové shromáždili, aby

j složili podobnou knihu jako korán, nedokázali by nic tako
) vého, i kdyby jeden druhému pomáhal.
Ů 90. Mnoho různých podobenství Jsme dali lidem v tomto
j koránu. Avšak většina jich je zavrhuje a nevěří jim.*
: 91. Říkají: „Neuvěříme ti, dokud nevyvedeš nám ze

země pramene tryskajícího anebo dokud nebudeš míti za
hrady palmové a vinice a dokud na tvůj rozkaz nepotekou
řeky z jejich středu,

?) Může se mysliti vstup čo hrobu a vystoupení z něho v den
vzkříšení, anebo vstup Mohamedůr do Mekky, kde prý modly porážel
se slovy: Prav“a přišla a nepravda zmizela. (Marracci 413, Sale 235.)
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c
92. anebo dokud nenecháš, jak jsi řekl, padnouti na

nás nebe na kusyrozbité. (Neuvěříme), dokud nepřivedeš
Boha a anděly, kteří by za tebe ručili,

93. anebo dokud nebudeš míti zlatého domu a dokud
nevstoupíš na nebe. A neuvěříme, žes vstoupil na nebe,
dokud nám nesneseš knihy, kterou bychom mohli čísti.“
Ty však odpověz: „Veleben budiž Pán můj! Což jsem něco
jiného než (obyčejný) člověk (jenž přišel jako) posel?“

94. A když přijde k lidem správné vodítko, nic jim
nebrání, aby uvěřili, leč to, že říkají: „Poslal Bůh člověka
jako posla?*“

95. Řekni: „Kdyby po zemi chodili andělé jako pokoiní
obyvatelé, poslali bychom k nim jako posia anděla.“

96. Řekni: „Bůh je dostatečným svědkem mezi mnou
a vámi, vždyť zná a vidí své služebníky.“

97. Koho Bůh vede, je na správné cestě, koho však
nechá zblouditi, pro toho nenalezneš ochránců kromě Něho.
A shromáždíme je v den vzkříšení (vlekouce je) po jejich
obličejích slepé, němé a hluché. A obydlím jejich bude peklo.
Kdykoli by mělo v něm vyhasnouti, vždycky ještě větší
oheň roznítíme.

98. To bude jejich odměna za to, že nechtějí uvěřiti
našim znamením a říkají: „Což je to možně, abychom, když
z nás zůstanou jen kosti a prach, byli vzkříšení jako noví
tvorové ?“

99. Nevědi snad, že Bůh, jenž stvořil nebe a zemi,
může stvořiti taková (těla) jako mají nyni? A stanovií jim
určitý cíl, o němž není pochybnosti. Bezbožní však zavt
hují (tuto pravdu) jen z nevěry.

100. Řekni: „Kdybyste měli poklady milosrdenství
mého Pána, jistě byste byli jimi skrblili ze strachu, abyste
jich neztratili, vždyť člověk je lakotmý.

101. Dali Jsme Mojžíšovi (moc učiniti) devět zázraků.
Otaž se na ně synů israciských! A když E nim přišel, řekl
mu Faraon: „Mojžíší, já si myslím o tobě, žes tajemnou
mocí omámen.“

102. Odpověděl (Mojžiš): „Dobře víš, že tato znamení
neseslal nikdo leč Pán nebes a země. A já si myslím o tobě,
Faraone, žes propadl záhubě.“

UZELCZE IC“ —
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utopili Jsme jej i všechny, kteří byli s ním.
104. A řekli Jsme potom synům israelským: „Bydlete

v této zemi! Až přijde (splnění) zaslíbení onoho života, při
vedeme vás (k soudu) v hustém zástupu.“

105. S pravdou Jsme jej (korán) seslali a s pravdou
cj sestoupil. A tebe Jsme poslali jen proto, abys přinesl ra

dostnou zvěst a napomínal.
106. A rozdělili Jsme korán po (částech jej zjevujíce),

abys jej s přestávkami lidu předěltal, a sesilali Jsme ti jej
v různých dobách.

107. Řekni: „Ať uvěříte v Něho nebo neuvěříte, věru,
ti, jimž dostalo se znalosti (Písma, které Jsme zjevili)

-0 před nim, když se jim předčítá, padají na tvář a klaní se
0 volajíce: „Budiž veleben Pán náš! Vždyť zaslibení Pána na

i šeho se naplnilo.“108. A padají na tvář s pláčem, a (když mu naslouchají)
zvětěuje se pokora jejich.

109. Řekni: „Vzývejte Boha nebo vzývejte Milosrd
A4ného! Kterýmkoli (z těchto dvou jmen) budete Jej vzývati

-j (je stejné), neboť náležejí Mu nejkrásnější jména.“ ") Při své
modlitbě nemluv ani příliš hlasitě, ani tiše, nýbrž snaž se
zachovati střední cestu!
| 110. A říkej: „Chvála Bohu, Jenž nezplodil dítek, Jenž

ponižení.“ A avelebuj Jeho velikost!

V
GD

') Někteří posluchači Mohamedovi myslili, že jméno „Milo
srdný“ značí jiného boha, rozdílného od Boha pravého; proto jim
Mohamed vysvětluje, že různá jména značí jednoho Boha. Všeobecně
78 se uvádí 99 jmen Božích. (Marracci 414.)“ .i

1“ ==

241

nemá žádného spoluvládce v království ani ochránce proti

103. Proto hleděl je (Faraon) ze země vyhnati, šak



Sura XVII.
JESKYNĚ.

Medinská, o 110 verších.
Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!

1. Sláva Bohu, který seslal služebníku Svému knihu, |
kterou učinil ne křivým,

2. nýbrž přímým vodítkem, aby hrozila přísným trestem

(jenž přijde) od Něho a aby zvěstovala radostnou zprávu i
těm, kteří dobré činí, že dostane se jim krásné odměny

3. (ráje), v němž zůstanou na věky;
4. a aby varovala ty, kteří říkají: „Bůh zplodil po- i

tomstvo“ — (ukazujíc), že nemají o tom vědomosti oni ani
jejich předkové (že neměli). Je to těžké slovo, které vychází|:
z jejich úst; vždyťpronášejí jen lež.

5. Snad se zármutkem o život připravíš. (chodě) za|
nimi, když nechtějí uvěřiti tomuto novému zjevení (koránu). :

6. Učinili Jsme zajisté to, co je na zemi, její ozdobou |
a abychom zkoušeli (lidi), kdo z nich lépe dovede pracovati,

T. A jednou z toho, Co je na ní, učiníme suchý pisek.
8. Co myslíš o obyvatelích jeskyně) a ar-rakím?*) |

Nebyli jedním z našich znamení a velikým (zázrakem)?
r) Za pronásledování křesťanů od Decia ukrylo se v jeskyni |“

několik (sedm) mladých vyznavačů Kristových a tam spali řadu let. |
2) Co znamená toto jméno, není jisto. Dželál je vykládá jako |

desku, na níž byla napsána jména těch spáčů, Zamachšarí praví, že je to |
jméno psa, který je hlídal. (Marracci 425.) Srv. verš 17.
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Ah
9, Když oni jinoši utíkali se (před nevěrci) do jeskyně,

zvolali: „Pane náš, prokaž nám Své milosrdenství a učiň,
aby tato naše záležitost pro nás dobře dopadla.“ |,

10. Učinili Jsme je tedy hluchými (aby nerušeně mohli
spáti) v jeskyni řadu let.

11. Potom Jsme je probudili, abychom poznali, která
z obou stran (proucích se o to, jak dlouho pobýli v jeskyni)
Jépe spočítá, jak dlouhotam zůstali.

12. Budeme ti o nich vypravovati dle pravdy. Byli to
věru jinoši, kteří uvěřili ve svého Pána a.proto Jsme roz
šířili cestu, po níž Jsme je správně vedli.

13. A poslinili Jsme srdce jejich, když stáli (před pro
následovatelem), takže řekli: „Náš Pán je Pánem nebe
a země. Nebudeme vzývati žádného jiného boha kromě Něho,
neboť bychom se tak dopustili veliké Iži.

14. Tento lid náš zvolil si jiné bohy kromě Něho;
(avšak my jich neuznáme), nepřinesou-li jim důkazy (svého
božství). A kdo je bezbožnější, než ten, kdo o Bohu vymýšlí Ď
něco nepravdivého?“

15. A (řekl kdosi z nich k ostatním): „Až se oddělíte
od nich a (od bohů), které uctívají kromě Boha, utecte do
jeskyně, Pán váš vyleje na vás milosrdenství své a vaši
záležitost přivede k šťastnému konci,“

16. Byl bys mohl viděti, jak slunce, když vystupovalo,
uchylovalo še od od jejich jeskyně na pravou stranu, a když
zapadalo, jak odbočovalo od nich na levou stranu. A byli
v prostorné části její (jeskyně). Tohle jest (jedne) ze zna
mení božích. Koho vede Bůh, je na správné cestě, a koho
nechá zblouditi, pro toho nenalezneš ani ochránce ani vůdce.

17. Byl bys myslil, že bdí, ačkoli spali; obraceli Jsme
je ha pravoui na levou stranu. A pes“) jejich na prahu
jeskyně ležel 8 nataženýma nohama.

!) Tento pes je následoval při jejích útěku do jeskyně a nedal
1 se odehnati; z dopuštění božího prý jim řekl: „Mám rád ty, kteří

jsou Bohu milí; jděte jen spat, já vás budu hlídati.“ Proto se těší
velké úctě u Mohamedánů, kteří věří, že i on bude vzkříšen a žíti
bude v ráji jako některá oblíbená zvířata, na př. kůň Moha
medův, zvanýBurák. Chtějíce ukázati na veliké lakomství některého
člověka,říkají, že by nehodil kost ani psovi sedmi spáčů. Také prý
jméno tohoto psa „Rakim“ nebo „Katmír“ -píší na dopisy, aby bez
pečně došly na místo velice vzdálené. (Sale 239.) |

ZETEC

ha
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18. Kdybys byl náhle na ně připadl, byl by ses od
vrátil od nich s hrůzou a byl bys býval naplněn strachem

ú před nimi. :
19. A probudili Jsme je, aby se mohli jeden druhého

$ tázati. Jeden z nich pravil: „Jak dlouho jste zůstali (zde) ?“
ú Odpověděli: „Zůstali jsme (zde) den anebo část dne.“ (Jiní

však) řekli: „Váš Pán ví nejlépe, jak dlouho jste zůstali
ů (zde). A nyní pošlete někoho z vás s těmito penězi do
j města) a ať se podívá, je-li tam nějaký pokrm, kterého

bychom beze všeho hříchu mohli požívati, a ať vám ho při
nese k jídlu. Také ať si počíná opatrně a nevyzradí nikoho
z vás.

20. Vždyť by vás ukamenovali, kdyby na vás přišli,
nebo by vás přivedli ke svému náboženství. A pak byste
blaženosti nedosáhli nikdy I“

21. A proto Jsme oznámili *) (lidem, kteří byli na blízku,
co se stalo) s nimi, aby poznali, že zaslíbení boží je pravdivé
a že není pochyby o (poslední) hodině, když se přeli o této
své záležitosti. A řekli: „Vystavme budovu nad nimi,

22. jejich Pán vl nejlépe, v jakém (stavu) jsou.“ A ti,
kteří svým návrhem avitězili, řekli: „Postavime jistě modli
tebnu nad nimi.“

23. Říkají (někteří): „Byli tři (spáči) a čtvttý byl pes
jejich.“ A jiní praví: „Bylo jich pět a šestý byl pes jejich,“
dohadujíce se věci tajemné, A opět jiní říkají: „Bylo jich
sedm a osmý byl pes jejich.“ Řekni: „Můj Pán zná nejlépe
jejich počet, jejž zná jen několik (lidi).“

24. A nemluv o nich leč v jasném hovoru (jak ti bylo
zjeveno) a netaž se na ně žádného z nich (křesťanů).

25. A neříkej o žádné věci: „Udělám ji zítra“ (abys
nedodal): „Dá-li Bůh.“ A pamatuj na svého Pána, zapo

) Bylo prý město Tarsus.
3) Když jeden z oněch jinochů, kteří v jeskyni spalí přes

300 roků (v. 26), přišel do města a nakoupil pokrmů za peníze, které
už byly velice staré, takže obchodníci se domnívali, že onen jinoch
nalez! nějaký poklad, byl doveden k vladaři toho města a tam vy
zradil, co se s nimi stalo. Nato poslal vladař s ním lidi k jeskyni,
kteří spáče uviděli. Tito pak opět upadli do spácku a zemřeli. Z roz
kazu vladařova byla vystavena nad nimi modlitebna. Dlouhý spánek
jejich a probuzení bylo prý důkazem,že lidé vstanou z mrtvých.(Sale240.)

244



CADID?

==
meneš-li (říci: Dá-li Bůh) a řekni: „Můj Pán mě snadno po
vede, abych se přiblížil k tomuto) správně.

26. A zůstali ve své jeskyni tři sta let a ještě devět.

27. Řekni: „Bůh ví nejlépe, jak dlouho tam pobyli.
Jemu jsou (známa) tajemství nebe a země. Dej mu zrak
a sluch*“) (můžeš-li), Kromě Něho nebudou míti žádného
ochránce. A také nepřibírá žádného společníka, soudí-li.“

28. Předčítej z knihy svého Pána, která ti byla zjevena
(a ničeho neměň), neboť nikdo nemá práva měniti slova její.
A nenalezneš kromě Něho útočiště.

29. A vytrvej s těmi, kteři vzývají svého Pána ráno
i večer, chtějíce se mu zalibiti. A neodvracej svých očí od
č nich (jsou-li chudí), hledaje nádhery tohoto světa a nepo
slouchej těch, jejichž srdce Jsme učinili bezstarostným, takže
nevzpomínají na nás a jdou za svými žádostmi, takže jednání
jejich je výstředné. |

30. Řekni: „Pravda od vašeho Pána jest (co pravím).
Kdo chce, ať uvěří, a kdo nechce, af nevěří. Však Jsme při
pravili bezbožným oheň, jehož kouř je obklopí. A budou-li
volati o pomoc, dostane se jim jí tím, že se jim opaří tváře
vodou (horkou) jako roztavený kov. Jak hrozný to (bude)
nápoj a jak bldný příbytek!

31. Co se týče věřících a těch, kteří konají dobré
skutky, věru, v ničem nezmenšíme odměnu tomu, kdo jedná
správně,

32. Pro takové jsou zahrady rajské, jimiž řeky proté
kají, a budou tam okrášlení zlatými náramky, oděni jsouce
v roucha z hedvábí zeleného a brokátu a odpočívati budou
na pohovkách. Jak krásná to bude odměna a nádherné lože!

33. A jako příkladu pro ně užij vypravování o dvou
mužích,*) z nichž jednomu Jsme dali dvě zahrady a obklopil
Jsme je palmami a mezi ně Jsme naseli obilí.

34. Obě zahrady přinášely ovoce a to vždy hojně.
Uprostřed nich Jsme dali vyprýštiti řece.

%T. j. abych správně věděl vše o těch, kteří v jeskyni spali.
7) Rečeno jest ironicky. |
9) Není jisto, zda jsou miněni zde určití dva lidé nebo zda se

naznačuje všeobecně, jak rozdilný bývá konec člověka zlého a dobrého.
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35. A měl (z nich hojný) užitek. Řekl pak jednou, když +
dal se do hovoru se svým druhem: „Mám více majetku než
ty a četnější rodinu.“ |

36. A vešel do zahrady své a hřeše proti duši své Ř
pravil: „Myslím, že tohle nikdy nezahyne. i

37. A také myslím, že poslední hodina nenastane. ;
A budu-li se přece musiti vrátiti k svému Pánu, že naleznu $
tam opět lepší (zahradu) nad tuto.“ |

. 38. Jeho druh však, který s ním se dal do řeči, pravil: j
„Což ty nevěříš v Teho, který tě stvořil z prachu a potom Ď
z kapky semene a pak tě utvořil jako muže? A

39.:Ale mým Pánem jest Bůh a nebudu vedle Něho
nikoho učtívati jako boha. |

40. Neměl bys raději říkati, když vcházíš do své za
hrady: Jak chce Bůh (tak ať se stane). Neníť jinde síly leč
u Boha. Myslíš-li, že mám méně bohatství a dětí než ty,

41. (věz, že) snad můj Pán mi dá něco lepšího, než
je tvá zahrada, a sešle na ni (na tvou zahradu) s nebe po
hromu, takže z ní bude písčitá, kluzká půda,

42. anebo. její voda vyschne, takže jí nebudeš moci
čerpati.“

43. (Ač) byl svým bohatstvím takřka zasypán (přece
o ně přišel); pročež začal rukama lomiti (z lítosti nad tím)
co vynaložil na ně (vinné keře), jež zpustošeny opíraly se
o své podpěry. A zvolal: „Acb, já ubohý! Nebudu nikoho
uznávati za boha kromě Pána svého.“

44. A nebylo lidí, kteří by mu pomohli, leč jen Bůh.
45. Tam(při posledním soudě) bude v pravdě (jen)

pomoc u Boha, který dává nejlepší odměnu a nejlepšícíl.
46. Vypravuj jim, Čemu se podobá pozemský život.

Jest jako voda, kterou Jsme seslali s nebe a S níž smísí se
byliny zemské. Avšak potom (když odkvetiy), stane se z nich
suché strniště, jež větry toznášejí. A Bůh má moc nad
každou věcí. ©

47. Majetek a dítky jsou ozdobou v tomto životě, avšak
dobré skutky, které věčně zůstávají, jsou v očíchtvého
Pánaještě lepší vzhledemk odměné i k naději.

48. Jednoho dne budeme pohybovati horami a budeš
viděti zemi jako planinu. Shromáždíme je a na nikoho ne
za pomeneme.
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49. A přistupovati budou k tvému Pánu v řadě, (A řekne
jim Bůh): „Přišli jste k nám tak (v tákovém stavu), jako
Jsme vás po prvé stvořili. Avšak vy jste si mysleli, že ne- £
splníme, čím Jsme vám hrozili.“

50. A kniha bude položena (jim do ruky); a budeš
viděti, jak hříšníci se budou děsiti před jejím obsahem.
A budou volati: „Běda nám! Co mi tato kniha? Nezapo
miná žádného (skutku) ani malého ani velkého, ale vypočítá
je (všechny).“ A naleznou skutky své před sebou přítomné.
Nikomu pak tvůj Pán neukřivdí. |

51. Když Jsme řekli andělům ): „Klaňte se Adamovil“
— klaněli se všichní kromě ďábla, jenž náležel mezi džinny“).
a neposlechl rozkazu svého Pána. A vy byste chtěli si zvo- $
liti jeho a potomky jeho za ochránce místo mne, ač jsou
vašimi nepřáteli. Špatná to bude výměna pro bezbožné.

52. Nezavolal jsem jich, *) aby byli svědky stvoření nebe $
a země ani při stvoření jich jsem neměl (těchto) svůdců za
pomocníky.

53. Jednoho dne řekne (Bůh): „Zavolejte ty, které jste
pokládali za mé druhy!“ Zavolají na ně, avšak oni jim ne
odpovědí. A položíme mezi ně údolí zkázy!

54. AŽ spatří bezbožní oheň (pekelný), poznají, že do
něho budou uvržení a nenaleznou útočiště před ním.

55. Různým způsobem jsme předložili lidem v tomto
koránu všemožná podobenství, avšak lidé o přemnohé se
hádají.

56. A lidem v tom, aby uvěřili, když dostalo se jim
již správného vedení (v koránu) a aby prosili svého Pána
za odpuštění, brání jen to, že (čekají, až) bude s nimi nalo
ženo jako s jejich předky a trest je stihne veřejně.

57. Posíláme jen takové posly, kteří přinášejí radostnou
zvěst a varují. Nevěrci bojují nepravdou, aby pravdu potla=
čili a z Mých znamení a napomenutí si ztropili žert.

58. A kdo je bezbožnější, než ten, který upamatován
byv na znamení svého Pána, odvrací se a zapomíná na to,

1) Srv. suru 2., v. 34.
>)Dželál k tomuto místu podává výklad: „Někteří praví, že

džinnové jsou druh andělů. Ďábel pak jest otcem džinnů.“ Srv. též.
Marracci, 426.

s) T. nepravých bohů.
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co dříve jeho ruce učinily? Věru, na srdce takových Jsme
položili pokrývku, aby nerozuměli (koránu) a do uší jejich
nedoslýchavost. - ©

59, Budeš-li je volati na správnou cestu, nedají se pak
věsti nikdy.

60. Tvůj Pán jest milostivý a pln milosrdenství; kdyby
je chtěl potrestati za jejich skutky, urychlil by trest pro ně.
Však jim platí hrozba a nenaleznou nikde útočiště, leč jen

4 u Něho (Boha).

61. Ona města Jsme zničili, protože hřešila, avšak
před tím Jsme jim hrozili záhubou.

62. (Vzpomeň), jak řekl Mojžíš svému služebníku:
„Neustanu (v cestě), ") dokud nedojdu na místo, kde se dvě
moře stékají, kdybych tím ztrávil i dobu velice dlouhou.“

j 63. A když došli na místo, kde stékají se dvě moře,
A zapomněli na svoji rybu, která zatím podzemním otvorem
4 našla si cestu do moře.

64. A když přešli (to místo), řekl (Mojžíš) služebníku:
f „přínes nám naši snídani, neboť pociťujeme již únavu po
4 této cestě.“

65. Odpověděl (služebník): „Víš (co se mi stalo)?
Když jsme odpočívali na skále, zapomněl jsem na rybu.
A nikdo není vinen tím, že jsem na ni zapomněl, leč ďábel,
abych se nezmínil o ní (tobě). A ona podivuhodným způ
sobem našla si cestu do moře.“

66. (Mojžíš však) pravil. „To jsme si právě přáli.“
a A oba vrátili se toutéž cestou, kterou přišli.

67. A nalezli jednoho z našich služebníků,*) jemuž
f Jsme prokázali milosrdenství a jejž Jsme naučili moudrosti.

') Proč konal Mojžíš tak dalekou cestu, vykládá Buchárí (po
W dobně jako jiní komentátoři): Kdysi při kázání se otázal kdosi Moj
4 žíše, je-li moudřejší člověk na světě než on a zná-li ho. Mojžíš od

pověděl záporně. A tu Bůh, jemuž se nelíbila domýšlivost Mojžíšova,
4 zjevil mu, že moudřejší člověk než on žije tam, kde dvě moře se
Ú spojují. Mojžíš se vydal se svým služebníkem na cestu, aby ho uviděl,

a vzal s sebou rybu, neboť, jak mu Bůh oznámil, tam, kde ji ztratí,
bude cíl jejich cesty. U jedné skály blízko dvou moří usnuli a mezi

4 tím co spali, ryba se dostala z košíku do moře. Tam také našli onoho
muže, který se jmenoval al Khedr.

2) AI Khedr.i
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68. Řekl pak mu Mojžíš: „Smím tě následovati pod
podminkou, že mě naučíš něčemu z toho, čemu jsi byl vy
učen, abych dovedl správně jednati ?“

69. Odpověděl: „Avšak nebudéš moci při mně vytrvati,

70. A jak bys mohl také vytrvati trpělivě při věcech,
jichž nechápeš ?“ a

T1. (Mojžíš však) odvětil: „Shledáš, bude-li Bůh chtíti,
že jsem vytrvalý a že tě ve všem budu poslušen.“

72. Řekl: „Půjdeš-li tedy za mnou, nesmíš se mne na
1 nic tázati, dokud sám se ti o tom nezmliním.“

73. Odešli tedy oba a vstoupili na leď, do které učinil
(al Khedr) otvor. Tu zvolal (Mojžíš): „Učinil jsi do ní otvor,
abys utopil lidi, kteří jsou na ní? Tos udčiší opravdu něco
zvláštního.“

74. Odvětil: „Neřekl jsem ti, že nebudeš moci při mně
vytrvatt?“

75. (Mojžíš) pravil: „Nekárej mne proto, žé jsem za
pomněí a neukládej na mne těžkého břemena.“

76. Šii dále, až potkali jednoho jinocha, a (al Khedr)
ho zabil. Řekl mu (Mojžíš): „Proč jst zabil nevinného?

Ů Vždyť jsi toho neučinil z pomsty. To ses dopustil bezpráví
neslýchaného.“

TT. On mu však odpověděl: „Neřeki-li jsem, že ne
budeš moci při mně vytrvati?“ ©

78. Pravil (Mojžíš): „Budu-li se tě ještě na něco tá
zati, přeruš se mnou styk. Nyní jsem se ti omluvii.“

79. Šli dále, až příšli k obyvatelům jednoho města
a žádali je o pokrm. Ti však jich nechtěli pohostiti. A na
lezli tam zeď, jež hrozila spadnutím. On však ji upevnil.
(Načež Mojžíš mu) pravii: „Kdybys chtěl, dostal bys od
měnu za to.“

80. Odpovědči: „Zde se musíme rozloučiti. Nyní pak
ti podám vysvětlení toho (svého jednání), pro které bys byl
nemohl vytrvati při mně.

81. Ona loď náležela chudým lidem, kteří na moři
pracovali: Chtěl jsem ji učiniti nepotřebnou, protože byl za
nimi král, který bral všechny lodi násilím. |

=c == a
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82. A co se týče onoho jinocha, rodiče jeho byli pravo
$ věrní, avšak báli jsme se, že (ažstane se z něho nevěrec),

bude je trápiti svojí nešlechetností a nevděkem.
! 83. Proto Jsme chtěli, aby jim dal jejich Pán za něho

$ jiného řádnějšího a k nim hodnějšího.
4 84. Co se týče oné zdi, náležela dvěma sirotkům ve

$ městě a pod ní byl (skryt) jejich poklad. A otec jejich byl
$ řádný muž. Tvůj Pán chtěl, aby dospěli mužného věku a pak

A si vykopali svůj poklad z milosrdenství tvého Pána. Nečinil
4 jsem toho ze své vůle. Tohle je vysvětlení (mého) počinání,
Ř pro které bys byl nemohl vytrvati při mně.“

| 85. Budou-li se tě tázati na Dvourohého,“') odpověz:
„Budu vám vyprávěti o něm.

í 86. Učinili Jsme ho mocným na zemi a obdařili Jsme
ň ho všemi prostředky (jichž dle své vůle) mohl používati.
| 87. Šel cestou, až přišel na misto, kde slunce zapadá.

8 jakýsi národ.“)
4 88. Tu jsme mu řekli: „Dvourohý, buď je pofrestáš
) nebo S nimi naložíš dobrotivě.“ ©Onpak odpověděl: „Kdo

Ý je bezbožný, tohojistě potrestáme; a potom se bude museti
Avrátiti k svému Pánu, který ho přísněpotrestá.

! 90. Kdo však věří a koná dobré skutky, tomu se do
A stane nádherné odměny a budeme mu vládnouti mírně.“

91. Potom ve své cestě pokračoval, až přišel na misto,
i kde slunce vychází. A shledal, že vychází nad lidmi, jimž

8 Jsme žádné ochrany proti němu.“)
i 92.,Tak tomu bylo, vždyť svojí vědomosti obsahujeme
1 všechno, co bylo u něho.*)

1) Dle všeobecného mínění vykladačů jest označen tímto jmé
A nem Alexandr Veliký. Proč byl tak nazván, není určitě známo. Buď
4 proto, že byl pánem východu i západu nebo že byl tak vyobrazován

i anebo že měl kadeře vlasů v podobě dvou rohů. Někteříse domnívají,
A že osoba zde míněná byl nějaký král perský, současník Abrahamův.
L 2) Tak se mu totiž zdálo, když přišel k oceánu a neviděl
Ú než vodu.

3) Byl to nějaký divoký, nevěřící národ, a Dvourohý, jak patrno
A z následujících veršů, mohl je buď vyhladiti pro jejich nevěru, nebo

p je odvésti do zajetí a obrátiti na pravou víru.
4) T. j. neměli ani šatu ani domů.
5) U Alexandra ; t. j. známe všechno to, co učinil, celý jeho život.

250

6 A shledal, že zapadá do bahnitého pramene*) analezl tam

zezd

Ď

d



4.-o



to„tettěšímělya

93. Potom šel dále, až přišel mezi dvě hory, u nichž
nalezl lid, který sotva porozuměl, co mu bylo řečeno.

94. A ten pravil: „Dvourohý, pohleď, jak (národové)
Gog a Magog pustoší zemi, chceš, abychom ti odváděli
poplatek pod podmínkou, že vystavíš násep mezi námi
a nimi?“ ;

O5. Odpověděl: „Moc, kterou mi dal můj Pán, je lepší
(než váš poplatek), avšak podporujte mě úsilovně a učiním
násep mezi vámi a nimi.

96. Přineste mi (takové) množství kusů železa, které
vyplní prostor mezi boky (obou hor).“ A řekl dále: „Roz
dmýchejte takový žár, že je učiní jako oheň.

97. Přineste mi,“ řekl dále, „roztavený kov, abych ho
vylil na to.“

98. (A když násep byl postaven,) nemohli ho přelézti
ani provrtatl.

99, Pravil pak (Dvourohý): „Tohle je důkax milosr
denství od mého Pána. A až jednou se vyplní zaslíbení ')
mého Pána, učiní z toho hromadu písku. A zaslíbení mého
Pána je pravdivé.

100. Tenkráte necháme je valiti jedny se přes druké.
AŽ zazní hlas trouby, shromáždime je všechny.

101. A postavíme tenkráte peklo před nevěrce,
102. jejichž oči byly zahaleny závojem před vzpomínkou

na Mne a nemohli slyšeti.
103. Či si myslí nevěrci (že jich nepotrestáme za to),

že si zvolili Mé služebníky za ochránce místo Mne? Věru,
připravili Jsme peklo za příbytek nevěrcům.“

104. Řekni: „Mám vám oznámiti ty, jejichž práce jsou
marué, jejichž namáhání v tomto životě zbloudilo a kteří
se domnívají, že jednají správně ?

") To bude při vzkříšení, jehož předzvěstí budou různá zna
mení, jež se rozdělují na menší a větší. K prvním osmi náleží na př.
úbytek víry mezi lidmi, vzpoury a povstání a j. Větších znamení se
počítá sedmnáct, na př. východ sluncena západě, objevení se obrovské
obludy s holí Mojžíšovou a pečetí Šalomounovou a j. A k těmto zna
mením náleží také příchod divokých národů Gog a Magog, před nimiž
se potom násep od Dvourohého vystavěný promění v hromadu písku,
takže lehce přejdou. Veselý str. 478.
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105. Těch, kteří nevěří ve znamení svého Pána a že
budou postavení před Něho, jsou práce marné, a v der
vzkříšení nebudeme na ně žádné váhy klásti. ©

106. To bude odměna jejich, peklo, protože nevěřili
a žerty si tropili z Mých znamení a poslů.

107. Ale co se týče těch, kteří věřili a konali dobré
skutky, budou míti za příbytek rajské zahrady,

108. v nichž věčně zůstanou a nebudou si přáti žádné
změny.“

109. Řekni: „Kdyby moře bylo samý inkoust a kdyby
se jím měla napsati slova mého Pána, jistě by moře (in
koustu) dříve bylo spotřebováno, než by byla u konce slova
mého Pána, i kdybychom přidali ještě k tomu stejné množ
ství inkoustu.“

110. Řekni: „Pohleďte, já jsem člověk jako vy. A bylo
mi zjeveno, že váš Bůh je Bůň jeden; kdo tedy doufá, že

se setká se svým Pánem, ať koná dobré skutky a ať nikohoneuctivá vedle svého Pána.“
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Sura XIX.

MARIAH.
Mekkánská, o 98 verších. |

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. K.H.I. S.")
2. Činí se zminka o milosrdenství tvého Pána (vůči) |

služebníku Jeho Zachariášoví,
3. když vzýval tajně svého Pána.
4, Řekl: „Pane můj, hle kosti mé seslábly a hlava má |

pokryta je stříbrem stáří; a nikdy jsem se nemodlil k svému
Pánu, abych nebyl vyslyšen. |

5. Bojím se příbuzných,*) kteří po mně přijdou, a žena +
má je neplodná. Dej mi tedy syna,

6. který bude mým dědicem a dědicem rodu Jakubova.
A učiň jej oblíbeným.“

7. (Anděl mu odpověděl): „Zachariáši, oznamujeme ti,
že budeš miti syna, jehož jméno bude Jan. A nedali Jsmej
před tím nikomu takového jména.“

8. (Zachariáš) odvětil: „Jak bych mohl mít syna, když
manželka má je neplodnáa já jsem dostoupil vetchého stáří?“

m1) Viz Úvod, str. VI.
2) Byli prý jeho synovci, lidé zlí, kteří by byli svedli lid k mod

lářství, místo aby ho utvrzovali v pravé víře. Zachariáš se jich obá- £
val a proto také se modlil potichu (v. 3.).

YESSNOJN
Korán 18



9. Řeki (anděl): „Ano, stane se tak. Praví totiž tvůj
Pán: Je to snadné u mne, vždyť stvořil Jsem tě z ničeho.“

10. (Zachariáš) však řekl: „Pane, dej mi znamenil“
Odvětil: „Bude ti znamením, že nebudeš mlnuvitina ldi tři
noci, ač jinak budeš zdráv.“

11. Odešel k lidu svému ze svatyně a dal jim znamení
(jakoby chtěl řící): „Chvalie (Boha) ráno i večer!“

12. (Řekli Jsme): „Jene, vězmi knihu s horlivostí (v ní
čisti)“, a obdařili Jsme io moudrostí, když byl ještě chiapec,

13. a vnukli Jsme mu ochotu k prokazování niilost
denství a k udílení almužny, a byli bohžbojný,

14. k rodičům svým pin ohledu a nebyí pyšný ani
Spurný.

15. Pokoj jemu v den, v němž se narodil, v dem,
v němž zemře a v den, v němž bude k novému životu
vzkříšen. í

16. Učiň zmínku (v knize koránu) o Marii, jak se vzdá
Hila od svě rodiny na místo směrem k východu ")

17. a vzala si závoj (aby se jím zakryíz) před nimi.
Poslali Jsme k ní Svého ducha“), a objevil se před ni jako
dokonalý Člověk.

18. Zvolala: „Ušíkám se o pomoc k Milosrdnému
(Bohu, aby mě chránil) před tebou. Bojíš-li se ho (neu
bližíš mi).“

19. Odnověděl: „Vždyť já jsem posel tvého Pána
(a ořicházím), abych ti dal svatého syna.“

20. Odvětila: „Jak bych mohla míti syna, když se mne
muž nedolékl a nejsem ichká divka?“

21. Řekl: „Ano, tak se stane, Praví Pán tvůj: To je
snadné pro mne, jakož i to, abychom učinili jej znamením
pro lidi a (důkazem) milosrdenství od nás. Ta věc je již
rozhodnuta.*

22. Počala jej a odešla s ním na vzdálené místo.
23. A když přišly na ni bolesti při porodu u kmene

paimového stromu, řekla: „Kéž tych byla raději dříve
zerařela a upadla v zapomenutil“

1) Aby se modlila.
2) Archanděla Gabriela.
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24. A zvolal k ní (Gabriel, který byl) pod ním: „Netmuf
se, vždyť tvůj Pán připravil pod tebou potůček, Zatřes
k sobě kmenem palmového stromu, aby k tobě spadly
čerstvé datle.

25. Jea a pij, a nechť oko tvé se zaraduje. Spatříš-li
Wnějakého muže, řekni: Jáť jsem slíbila Milosrdnému, že se

budu postiti a nebudu mluviti dnes se žádným člověkem.“
26. Odešla s ním ke svým lidem nesouc ho. A řekli:

„Marie, co jsi to učinila?
27. Sestro Áronova, tvůj otec přece nebyl špatný muž

a matka tvá nebyla nevěsíka.“
28. Ona však ukázala na něho. Atu řekli: „Jak bu

deme mluviti s tím, který jest jako pachole v kolébce?“
29. On") však odvětil: „Já jsem zajisté služebník boží,

mně dal knihu a učinil mě prorokem.
30. A učinil mě požehnaným, aťjsem kdekoli, přikázal

mi modlitbu a almužnu, pokud budu živ,
31. abych byl laskavý ke své matce. A neučinil mne

pyšným a nešťastným.
32. Pokoj mi v den, v němž jsem se narodil, v den,

V němž zemru, a v den, v němž budu k životu vzkříšen.“
33. Tohle jest Ježíš, syn Mariin, slovo pravdivé, o němž

pochybuji (je-li opravdu synem božím).
34. Na Boha by se neslušelo, aby zplodil syna — nad

to je povýšen. Když ustanoví něco a řekne: „Staň sel“
stane Se,

35. Věru, Bůh je mým i vaším Pánem. Služte mu tedy,
neboť to je správná cesta.

36. A nemohou se shodnouti sektáři (o Ježíšovi), běda
však nevěrcům, až se ukáží onoho velikého dne.

37. Pomoz jim,*“) ať uslyší a uvidí (hrůzy) onoho dne,
kdy k nám přijdou. Avšak bezbožní jsou dnes ve zjevném
bludu. A pohroz jim dnem zoufalých vzdechů, až bude
(o každém) rozhodnuto, vždyť jsou netečni a nevěří.

38. Věru, my zdědíme zemi a toho, kdo je na ní;
a k nám se vše vrátí.

1) Syn Mariin.
*) Napominej je takovými slovy, aby poznali snadno hrůzy

posledního soudu,
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39. Učíň zmínku v knize (koránu) o Abrahamovi, jenž
byl spravedlivým prorokem.

40. Když řekl svému otci: „Otče můj, proč uctíváš
bohy, kteří neslyší, nevidí a v ničem ti prospěti nemohou?

41. Otče můj, dostalo se mi vědomosti, které se tobě
nedostalo, pojď za mnou, povedu tě rovnou cestou.

42. Otče můj, nesluž ďáblu, vždyť ďábel se protivil
Milosrdnému.

43. Otče můj, obávám se, aby tě nestihl trest od Mi
losrdného, a aby ses nestal druhem ďáblovým.“

44. Odpověděl (otec jeho): „Zavrhuješ mé bohy, Abra
hame? Nepřestaneš-li, jistě tě ukamenuji, a nyní opusť mne
na dlouhou dobu“

45. (Abraham na to) řekl: „Pokoj tobě! Budu prositi
zajisté svého Pána za odpuštění pro tebe, vždyť je dobro
tivý ke mně.

46. Oddělím se od vás a od těch, které vzýváte kromě
Boha, a volati budu ke svému Pánu. Snad nezůstanu nevy
slyšen vzývaje svého Pána (jako nebýváte vyslyšení vy vzý
vajíce své bohy).“

47T.A když se oddělil od nich a od těch, které vzývali
kromě Boha, dali Jsme mu Isáka a Jakuba a učinili Jsme
oba proroky,

48. a dali Jsme jim ze svého milosrdenství (dítky a ma
jetek) a postavili Jsme je na vysoký stupeň zasloužené chvály.

49. Učiň zmínku v knize (koránu) o Mojžišovi, neboť
byl upřímný, byl poslem a prorokem.

50. Zavolali Jsme ho s pravé strany hory (Sinaj) a po
stavili Jsme ho blízko k sobě, abychom S ním rozmlouvali.

51. A dali Jsme mu ze svého mil-srdenství (jako po
mocníka) bratra Árona, proroka.

52. Učíň zmínku v krize také o Ismaelovi, neboť byl
ve slibu věrný, byl poslem a prorokem.

53. Přikazoval svému lidu modlitbu a almužnu a milý
svému Pánu.

54. Zmiň se v (téže) knize i o Idrisovi,“) neboť byl
spravedlivý a prorok.

1) Tak nazván byl Henoch, protože měl neobyčejné vědomosti
(Idrís od slovesa darasa — studovati). Dle Dželála byl vzat ihned
do čtvrtého, šestého nebo sedmého nebe. Je zde míněn asi jiný
Henoch než biblický.
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55. A pozvedli Jsme jej na vysoké místo. ')
56. Tohle jsou ti proroci, jimž byl Bůh milostiv, z po

tomstva Adamova a z těch, které Jsme vzali s Noemem (do |
archy), z potomstva Abrahamova a Israelova a z těch, které
Jsme správně vedli vyvolivše si je, Když se jim předěftala
znamení Milosrdného, padali k zemi, klanice se aplačíce.

57. Po nich přišlo pokolení těch,“) kteří zavrhují mod
litbu a jdou za svými žádostmi, avšak uvržení budou jistě
do záhuby,

58. vyjímajíc ty, kteří budou činiti pokání a uvěří. Ta
koví vejdou do ráje a nebude jim v ničem ubliženo; (vejdou)
do zahrad Edenu, které jako něco tajemného zaslibil Milo
srdný svým služebníkům. A zaslíbení boží jistě dojde splnění.

59, Neuslyší tam pošetilých věcí leč jen (slovo): „pokoj“
u a bude jim pokrm připravován ráno i večer.

60. Takový jest ráj, který dáme jako dědictví těm slu
žebníkům svým, kteří budou zbožní. í

61. Nesestupujeme“) (s nebe) leč jen z rozkazu tvého
Pána, jemuž (náleži), co je před námi a co za námi a co

M uprostřed těchto (dvou prostorů). A tvůj Pán nezapomíná,
62. Pán nebe a země a toho, co je uprostřed obou.

Proto Mu služ a buď vytrvalý v Jeho službě! Znáš nějakého
jmenovce (božího)?

63. Lidé říkají: „Zdali pak, až zemru, vyjdu z hrobu
živ 7“

64. Nevzpomene si člověk, že Jsme ho stvořili z ničeho ?
65. A při tvém Pánu (přísaháno) shromáždíme je

m a ďábly a rozeslavíme je klečící kolem pekla.
66. Potom vytáhneme z každého zástupu ty, kteříbyli

zatvrzelejší ve svém odboji proti Milosrdnému.
67. A my nejlépe víme, kteří si více zasluhují, aby tam

(v pekle) byli spalováni.
68. Není mezi vámi nikoho, kdo by nesestoupil do

něho; tak jest u tvého Pána určitě stanoveno.
69. Ale potom vysvobodíme odtamtud zbožné, bezbožné

však necháme tam na kolenou klečlcí.
) Do veliké vážnosti jako proroka nebo do nebe.
?) Židé a křesťané.

s) Jsou dle všeho slova archanděla Gabriela; někteříse do
mnivají, že to jsou slova, s nimiž budou zbožní vcházeti do ráje.

CLCCSCA
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70. Když se jim “) předčítají naše jasná znamení, říkají
nevěrci věřícím: „Která ze dvou stran (t. j. věřících a ne
| věrců) má lepší postavení a tvoří vznešenější shromáždění ?*

| 71. Jak mnoho pokolení Jsme před nimi již zahubili,
ý a měli krásnější domácí zařízení a zevnějškem nad ně vynikali.

| 72. Řekni: „Kdo je v bludu, tomu prodlouží Milosrdný

jeho pohodlný život,
T3. až uvidí jednou sám splněno, čím mu bylo vyhro

žováno, ať je to trest (na tomto světě) nebo na konec světa,
| Pak jistě poznají, kdobyl v horším postavení a kdo měl
| slabší moc vojenskou.
| 74. Ty, kteří se dávají správně vésti, povede Bůh

i ještě správnější cestou.
: 75. Dobré skutky, které zůstávají (na věky), jsou

u tvého Pána lepší (než pozemské statky) i co.do odměny
V i co do náhrady.
| 76. Viděljsi toho,*) jenž nevěřil v naše znamenía pravil:

„Však budu obdařen majetkem i dětmi.“
TT. Poznal snad tajuplnou budoucnost anebo uzavřel

“ smlouvu s Milosrdným ?
78. Nikoli! Zapíšeme si však, co řekl, a jeho trest

mu hodně zvětšíme.
79. To, o čem mluvil, po něm zdědíme, a on samoten

předstoupí před nás.
80. Zvolili si (lidé) kromě Boha jiné bohy, aby jim

byli mocnou záštitou.
81. Avšak nikoliv (ti jich nebudou chrániti). Ještě je

jako své služebníky zaprou a budou jim nepřáteli.
82. Nevíš, že posíláme dďábly,aby nevěrce (ke hříchu)

popouzeli ?
83. Nespěchej“) tedy S nimi, neboť počítáme jím počet

jejich hříchů.

!) Byli Korejšité, kteří nemohouce složiti takové knihy, jako
je korán, a jak byli od Mohameda vybízení, začali se chlubiti svým
bohatstvím, vznešenosti a podob.

?) Dle Dželála byl to al Ás ibn Wail, který chtěl zaplatiti dluh
věřícímu jen pod tou podmínkou, odpadne-li od Mohameda. Když
však nechtěl tak učiniti, řekl mu al Ás: „Zaplatím ti tedy až na onom
světě, neboť pak budu míti majetek aděti“ —

9 Nespěchejs tím,abych nevěrcehned potrestal.

=———
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84. Jednoho dne shromáždíme bohabojné u Milosrdného
(takovým rychlým způsobem), jako vyslanci jsou u panovníka
přijímáni.

85. Hříšniky však poženeme do pekla jako žíznící stádo
(běží k vodě).

86. Nikdo se za ně nepřimluví, leda ten, kdo uzavřel
smlouvu s Milosrdným.

87. Říkají: „Milosrdný zplodil potomstvo.“
88. A tím právě jste dopustili hrozné věci.
89. Vždyť by se byla málem nebesa proto roztrhla,

země rozpukla a hory by se byly shroutily a padly,
90. protože připisují Milosrdnému potomstvo.
91. Nesluší se přece na Milosrdného, aby zplodil po

i tomstvo.
92. Není nikdo na nebi aní na zemi, kdo nepřijde

jednou (jako) služebník k Milosrdnému.
93. Však je již spočítal a sečetl.
94. A každý přijde k Němu v den vzkříšení samoten.
95. Těm zajisté, kteří věřía konají dobré skutky, pro- |

káže Milosrdný lásku.
96. Věru srozumitelným Jsme jej (korán) učinili v tvém

jazyku (arabském), abys behabojným zvěstoval radostnou
novinu a varoval jím hašteřivé lidi.

99. Jak mnoho pokolení Jsme před nimi zahubili! Můžeš
snad spatřiti někoho z nich?“')

98. Anebo slyšíš aspoň šepot © nich ?

1)—9T) j. z těch,které Jsmezahubili.
=
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Mekkánská, o 7135verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!l
1. T. H.

2. Neseslali Jsme ti koránu, abys byl nešťasten,

3. nýbrž jako napomenutí pro toho, kdo se (Boha) bojí.

4. Vždyť seslán byl od toho, jenž stvořil zemi a nej
vyšší prostory nebeské.

5. Milosrdný sedí na trůnu,

6. jeho jest, co je na nebi i na zemi, uprostřed obou
ji pod zemí.

: T. Jestliže hlasitě mluvíš (při modlitbě, nezapomínej,
1 že vzhledem k Bohu toho není potřeba), neboť On zná ta

| jemství a také i to, co je skrytější (než tajemství).

8. Bůh: není boha kromě Něho a Jemu náležejí nej
| Krásnější jména.)

: 1) Význam těchto písmen je nejasný; někteří vykládači je jako
4 počátek slov tuba — blaženost, havijat — peklo. Dle výkladu Sale
$ ova znamenají citoslovci taň, kterou si někdo před řečívyžaduje ticho.

2) Arabové jich počítají 99.
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9, Slyšel jsi vypravování o Mojžíšovi? Jak spatřil oheň
a řekl svému lidu'): „Zůstaňte (zde); neboť jsem spatřil
oheň, snad se mi podaří přinésti nějaký podpalek nebo tam
tam u ohně naleznu správnou cestu.“

11, A když přišel k němu, uslyšel volání: „Mojžiši!

12. Hle, já jsem tvůj Pán, zuj obuv svou, neboť stojíš
ve svatém údolí Tuva.

13. Já jsem si tě vyvolil, proto dej pozor na to, co ti
bude zjeveno.

14. Hle, já jsem Bůh a není boha kromě Mne. Proto
Mě uctivej vzpomínaje na Mne!

15. Poslední hodina jistě přijde — málem bych ji za
mlčel — aby každá duše došla odplaty za to, Co 8 rozva
hou koná,

16. Ale ať tě neodvráti (od víry a vzpomínky na ni)

takový člověk, který v ni nevěří a jde za svými žádostmi,abys nezahynul.
17. A co pak to máš ve své pravici, Mojžiší ?“
18. Odpověděl: „To je moje hůl, o niž se oplrám a kterou

srážím listí pro své stádo a ještě k jiným věcem jí potřebuji.“
19. Bůh řekl: „Odhoď ji, Mojžíšil“
20. Odhodil ji a hle, proměnila se v hada, který se

plazil.
21. Řekl (dále Bůh): „Vezmi ji a neboj se, neboťji

vrátíme do dřívějšího stavu.
22. Vstrč (pravou) ruku pod (levé) rámě, a vyjde bílá

beze vší pohromy, (to bude) druhé znamení,
23. jež ti ze Svých největších znamení (všemohoucnosti)

ukázati chceme.
24. Jdi k Faraonovi, nebof jeho bezbožnost přesahuje

všechny meze.“ |
25. (Mojžíš) odpověděl: „Můj Pane, rozšiř mí prsa,

a co jsi mi poručil, učiň pro mně lehkým.
26. Rozvaž svazek mého jazyka, aby rozuměli mé řeči
27. a dej mi za pomocníka z mé rodiny bratra Arona.

1) Mojžíš ubíral se tenkráte ze země Madian do Egypta k ná
vštěvě své matky; na cestě v údolí Tuva, kde manželka jeho porodila
syna, jej přepadla tmavá npc, takže nemohl se svým lidem a stády
dále.
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28. Rozmnož jím moji sílu a učiň jej mým společníkem
v této záležitosti,

29. abychom Tebe často velebili a často na Tebe
vzpomínali,

30. neboť se díváš (stále) na nás.
31. (Bůh) odpověděl: „Mojžíši, tvá žádost se splnila.
32. Již jednou Jsme ti prokázali jiné dobrodiní,

33. když Jsme zjevili tvé matce to, co jí bylo zjeveno
(řkouce): :

34. „Polož ho do bedny a vlož ho na řeku a řekajej
vynese na břeh a potom vezme (si) jej nepřítel můj a ne- Ň
přítel jeho.“) A ukázal jsem ti svou lásku i tím, abys byl
vychován pod mým dohledem.

35. Když tvá sestra šla (okolo) a řekla: „Chcete, abych
vám ukázala na někoho, kdo by ho vychoval?“ — vrátili
Jsme tě tvé matce, aby se zaradovalo jeji oko a aby se
nermoutila.

36. Zabil jsi člověka, a vytrhli Jsme tě z úzkosti. Zkou
šeli Jsme tě různými zkouškami, potom jsi prodléval několik

let mezi lidem madiánským, načež jsi přišel (sem), Mojžíši, ©podle ustanovení mého,
37. a nyní jsem si tě vyvolil pro sebe.
38. Pročež jdi ty a tvůj bratr s Mými znameními a hor

livě na mne vzpomlnejte!
39. Jděte oba k Faraonovi, neboť bezbožnost jeho pře

sahuje všechny meze, h í
40. a mluvte k němu mírně, snad dá se napomenouti

a ulekne se.“
41. Odpověděli mu: „Pane náš, bojíme se, že si nás

nevšimne, anebo se nám bude protiviti.“
42. Řekl (Bůh): „Nebojte se, neboť Já jsem s vámi

a (všechno) slyším a vidím. o :
43. Jděte tedy k němu a řekněte: „Hle, my jsme po

slově tvého Pána. Propust s námi syny israelské a netrestej
jich. Příšlí jsme k tobě se znameními od tvého Pána, Pokoj
tomu, kdo dává se správně vésti. ;

') Král Farao, který se svou manželkou seděl právě u rybníka,
do něhož vedlo rameno řeky, uviděl připlouti bednu. Poručil si ji
přinésti a otevřev ji nalezl v ní novorozeně, jež se mu tak zalíbilo,
že dal je vychovati.
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44. Bylo nám také zjeveno, že stihne trest toho, kdo
je (znamení) prohlašuje za lež a odvrací se (od nich).“

45. (Farao) odvětil: „Kdo je váš Pán, Mojžíši?“
46. Řekl: „Naším Pánem je ten, který všechny věci

dal; stvořil je a správně vede.“
47. Tázal se (dále Farao): „Jaký je stav minulých

pokolení ?“
48. Odpověděl: „Vědomost o tom je u mého Pána

v knize.) Můj Pán se nemýlí ani nezapomíná,
49. On, který vám učinil zemi jako lůžko a natáhl na

ní cesty a sesílá s nebe vodu, a její pomocí dostáváme (ze A
země) druhy různých rostlin.

50. (A poručil nám): „Používejte (některých sami) a (na
jiných) paste svůj dobytek! Věru, v tom spočívají znamení
pro rozumné lidi,

51. Stvořili Jsme vás z ní (ze země), doní vás vrátíme
a podruhé vás z ní vyvedeme.“

52. Ukázali jsme mu (Faraonovi) všechna Svá znamení,
ale on přece je prohlašoval za lež a nechtěl jim uvěřiti.

53. Pravil totiž: „Přišel jsi k nám,, Mojžíši, abys nás
svým kouzelnictvím ze země vypudil?

54. A s podobným kouzeinictvím přijdeme my k tobě.
Učiň úmluvu mezi námi a sebou, které nepřekročíme ani

j my ani ty (k sejití se) na rovném místě.“
55. Odpověděl: „Umlouvám se s vámi na sváteční

den a lid ať se shromáždí za jasného dne.“
56. Farao nato odešel a shromáždil (kouzelníky, aby

provedli) jeho lest a potom zase přišel (na umluvené místo).
57. Mojžíš na ně zvolal: „Běda vám! Nevymýšlejte lži

proti Bohu, aby vás nezahubil (nějakým) trestem. Vždyť je
ztracen, kdo si ji vymýšlí.“

58. A hovořili mezi sebou o (této) své záležilosti v taj
ných rozmluvách

1) Dle víry mohamedánů je všecko, co se kdy stalo a co se až
do posledního dne stane, zapsáno v knize, zvané allauhul mahfuzu
(deska střežená) nebo lauhul-lahi (deska boží). Orthodoxní mohame
dáni si ji představují jako těleso nad sedmým nebem, kdežto druzí
(na př. Gazali) ji pojímají duchovně jako souhrn nezměnitelných, věč
ných úradků božích (Wolff, Muhammedanische Eschatologie, Leipzig
1872, str. 3.).
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59. a říkali: „Tito dva jsou jistě kouzelníci, kteři po
f$ mocí svého kouzelnictví vás hledí vypuditi z vaší země
i a vzíti (s sebou) vaše vynikající náčelníky.

60. Seberte tedy dohromady svou dovednost a přijďte
potom v řadě! Šťasten bude jistě, kdo dnes v zápase zvítězí.“

61. (Když pak přišli,) řekli: „Mojžíši, hodiš (na zemi
svoji hůl) ty, nebo ji máme hoditi my první?“

62. Odpověděl: „Ne, hoďte vy (první)!“ A hle, připa
dalo mu, jakoby jejich provazy a hole pomocíjejich kouzel
nictví běhaly.

63. A Mojžíš pocítil bázeň ve svém srdci.
64. Řekli Jsme mu: „Neboj se, neboť ty zvítěziš.
65. Hoď na zemi (hůl), co máš v pravici, a pohltí to,

co oni učinili. Neboť, co oni učinili, je kouzelnická šalba.
A nepovede se dobře kouzelníkovi tam, kam se dostane.“

66. (Když ten zázrak viděli,) padli kouzelníci na ko
lena a zvolali: „Uvěřili jsme v Pána Áronova a Mojžíšova.“

67. (Farao jim však) řekl: „Chcete uvěřiti v Něho
. dříve, než já vám dovolím? Vždyť ten je vaším pánem,

n kdo vás kouzelnictví naučil. |

68. Useknouti vám dám ruku na jedné a nohu na druhé
X straně a přibíti na palmové kmeny a poznáte jistě, kdo do
X vede přísněji trestati (zda já nebo Bůh Mojžíšův) a je v tom

vytrvalejší.“

A 69. Načež odpověděli: „Nebudeme přece míti větší
ohled na tebe než na zázraky, jichž jsme byli svědky a na

A Toho, Jenž nás stvořil. Vydej si rozkaz jaký chceš! Vždyť
ty můžeš poroučeti jen na tomto světě. Uvěřili jsme ve
Svého Pána, aby nám odpustil naše hříchy a kouzelniciví,

4 k čemuž jsí nás nutil. Však dovede Bůh lépe (odměniti)
A a může více (trest) prodloužiti. o

70. Ten zajisté, kdo přijde ke Svému Pánu jako hřiš
ník, dostane se do pekla, kde ani nezemře ani nebude
moci žíti.

71. Pro ty však, kteří přijdou k Němu jako věřící
X a konali dobré skutky, je připravena (blaženost) na nejvyš

šímstupni:
72. zahrady rajské, jimiž řeky protékají a v nichž na

4 věky zůstanou. Taková bude odměna těch, kteří se očistí.“

NMo)
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73. A poručili Jsme ve zjevení Mojžíšovi: „Vyjdi za
noci s Mými služebníky (z Egypta) a raž jim suchou cestu
mořem. Neboj se, že tě dohoní (vojsko egyptské) a nestra
chuj sel“

74. A Farao je pronásledoval se svým vojskem, avšak
vlny mořské na ně padly. Svedl tedy Farao svůj lid a ne
vedl ho správnou cestou.

75. Tak Jsme vás, synové israelští, zachránili před
vaším nepřítelem, učinili Jsme Ssvámi smlouvu na pravé
straně hory Sinaj a seslali Jsme vám mannu a křepelky
(řkouce):

76. „Požívejte dobrých věcí, jež Jsme vám dali k vý
živě, a nepřekročujte v tom míry, neboť pak by vás stihi
můj hněv.

77. A koho stihne můj hněv, ten řítí se střemhlav do
záhuby.

78. Avšak odpustím jistě tomu, kdo činí pokání, koná
dobré skutky a dává se správně vésti. | :

79. A co tě pohnulo, Mojžíši, ke spěchu od tvého lidu?“
80. Odpověděl: „Kráčejí těsně za mnou, ale já jsem

spěchal k Tobě, můj Pane, abys nalezl zalíbení ve mně.“
81. Pravil (dále Bůh): „Zkoušeli Jsme tvůj lid, když f

jsi odešel a svedl jej As-sámiru.“ ')
| 82. A když se Mojžíš vrátil ke svému lidu rozhněván
a zarmoucen, řekl:

83. „Neučinil vám Pán váš krásného slibu? A zdál
se vám dlouhým čas (mé nepřítomnosti)? Či chcete uvaliti
na sebe hněv svého Pána a proto jste zrušili úmluvu se
mnou ?“

84. Odpověděli: „Nezrušili jsme úmluvy s tebou sami
od sebe, nýbrž byli jsme vyzvání, abychom snesli ozdobné
předměty lidu (zlaté a stříbrné), a hodili jsme je (do obně).
A taktéž As-sámiru je hodil (do ohně).

1) Tak jmenoval se muž, který zhotovil zlaté tele a svedl lid
israelský k modloslužbě. Kdo to byl, v tom se vykladačí koránu ne
shodují. Dle jedněch byl to jakýsi proselyta z kmene Kirman nebo
z národa samaritánského. Nejlepším zdá se výklad Seldenův (De diis
Syris, o bozích syrských), který praví, že As-samiru byl Aron, a jméno
ono že značí tolik co „strážce“ (od hebrejského slovesa šamar —
hlídati), neboť v nepřítomnosti Mojžíšově byl vůdcem a strážcem lidu
israelského.
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85. A učinil jim z toho podobu telete, které bučelo.
86. Řekli pak (As-sámiru a jeho druhové): „Tohle je

váš bůh a bůh Mojžíšův, ale tento zapomněl (na něho
a hledal jiného Boha.)“

87. Neviděii, že (tento bůžek) nemůže na ně promluviti
a že nemá moci ant jim uškodití ani prospěti?“

88. A řekl jim již dříve Áron: „Lide můj, dal ses svésti
timto (teletem), avšak tvůj Pán je milosrdný. Mne tedy ná
sledujte a poslouchejte mého rozkazu.“

89. Odpověděli: „Neustaneme nikdy od jeho (uctívání),
dokud se nevrátí Mojžíš.“

90. (A když se Mojžíš vrátil,) řekl: „Árone, když jsi
viděl, že se dali na nepravou cestu, co tě jen zdržovalo,
žes nešel za mnou (abys mě o tom zpravil)? Či byl jsi
neposlušen mého rozkazu ?“

01. Načež odvětil: „Synu mé matky, netrestej mne na
mém vousu a (vlasech) mé hlavy!

92. Já jsem se totiž bá!, abys snad neřekl: „Učinil jsi
roztržku) mezi syny israelskými a nedbal jsi mého slova“.“

93. A tázal se (dále Mojžíš): „Co je s tebou, As-sámiru ?“
94. Odvětil: „Viděl jsem, čeho oni neviděli, a vzal

jsem hrst (prachu) ze stopy (koně) poslova“) a hodil jsem
-Mho (do ulitého telete), neboť tak mi radila má duše.“

95. Tu zvolal (Mojžiš): „Odejdil Stihne tě na tomto
světě takový trest, že budeš volati na kolemjdoucí: „Nedo
týkejte se mnel“ A nad to ještě se ti hrozí (utrpením na
onom světě), jemuž neunikneš. Dívej se jen na svého boha,
jemuž jsi vytrvale sloužil. Spálíme ho a rozhodíme do moře
(jako prach).

06. Avšak váš Bůh je (pravý) Bůh, kromě Něhož není

EZZDDD
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objímá.“
97. Tak vypravujeme“) ti (Mohamede) události, jež se

dávno staly a dali Jsme ti (tím) napomenutí se Své strany.

1) Kdyby byl Áron zakročil se zbraní proti modloslužebníkům,
tito by se jistě vzbouřili a tak by povstala roztržka v lidu israelském.

?) Čeho se dotkla kopyta koně archanděla Gabriela, tomu dá
vala život. Proto když hrst prachu z jeho stopy byla vhozena do
ulitého zlatého telete, ihned ožilo.

9)-Tu zase Bůh začíná mluviti k Mohamedovi.

EZECZOLOUICZCEAECZTE

jiného (pravého) boha, a Jenž svou vševědoucností vše |
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98. Kdo se však od toho odvrací, ponese v den vzkří
šení břemeno (svých hříchů)

99. a věčně tak činiti bude. A špatně se jim to po
nese v den vzkříšení.

100. Tehdy zazní hlas trouby a shromáždíme hříšniky,
kteří v tu chvili budou slepí, a oči jejich budou jako uto
pených.

101. Budou si mezi sebou šeptfati: „Neprodlévali jste
děle (vé hrobě nebo na zemi) než deset dní.“

102. My však víme dobře, co budou říkati, když jejich
předáci řeknou: „Prodlévali jste (ve hrobě) jen den.“

103. Budou se tě tázati také na to, co bude s horami.
Odpověz: „Můj Pán je ze základu zničí

104. a učiní z nich rovnou planinu,
105. na níž neuvidíš ohybu ani ničeho křivého.
106. Tehdy budou násiedovati (anděla) volajícího

(k poslednímu soudu). Žádný se nebude moci stranou uchý
liti a hlasy jejich pokorně ztichnou před Milosráným, takže
budeš slyšeti jen tiché jejich kročeje.

107. Tedy neprospěje žádná přímluva, vyjímajíc pří
mluvu tomu, Komu fo dovoli Milosrdný a v jehož řeči na
lezne zalibení.

108. On ví, co bylo před nimi a co po nich se stane,
oni však nemaji žádné vědomosti o tom.

109. Jejich obiičeje budou sklopeny před živým, věč
ným (Bohem), vždyť ztracení budou ti, kteří ponesou bře
meno nepravosti.

110. Kdo však jako věřící bude konati dobré skutky,
nemusí se báti bezpráví ani zmenšení (odměny u Boha).

111. A tak Jsme seslali korán v arabském jazyku
a opakovali Jsme v něm mnohokráte hrozbu, aby se lidé
báli Boha a aby byla vzbuzována u nich vzpominka (na
Něho).

112. Pročež nechť je vyvýšen Bůh, Vládce, Pravdal
A nepospichej!) s koránem, dokud ti nebude úplně zjeven,
a říkej: „Pane můj, učiň větší moje vědomostí!“

') Napomenutí toto se vztahuje na to, že Mohamed dříve, než
mu archanděl Gabriel přečetl nějakou část koránu úplně, chtěl už si
Hiopakovati ze strachu, aby na něco nezapomněl.
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113. Dali Jsme před tím příkaz Adamovi, na nějž on
zapomněl a nenalezli Jsme u něho pevného rozhodnutí.

114, Když Jsme řekli andělům: „Kiaňte se Adamovi!“
klaněli se mu všichni až na dábla, který nechtěl.

115. A řekli Jsme: „Adame, tohle je nepřítel tvůj a tvé
ženy. (Pročež buďte na pozoru,) ať vás nedostane z ráje,
neboť pak by se ti vedlo uboze.

116. Vždyť máš v něm (vše), že ani hladu nepocifuješ,
ani nejsi nahý,

117. že ani žízeň ani úpal sluneční tě netrápí“
118. Avšak ďábel jim našeptával a řekl: „Adame,

chceš, abych tě dovedl ke stromu věčnosti a moci, která
nikdy nepomine?“

119. A jedli z něho oba, a zjevila se jim jejich nahota;
proto počali sešívati si zástěru z listí rajského. Tak byl ne
poslušen Adam svého Pána a zhřešil.

120. Potom však přijal jej Pán jeho (na milost), od
pustil mu a uvedl ho na správnou cestu.

121. A řekl (Bůh): „Sestupte odtud všichni. Jeden dru
hému budete nepřítelem, ale dostane se vám ode Mne
správného vedení.

122. A kdo Mého vedení bude následovati, nebude
blouditi a nebude nešťasten.

123. Ale kdo se odvrátí od Mého napomenutí, toho
život bude nešťastný, á přivedeme ho do shromáždění v den
vzkříšení, a bude slepý.

124. A bude se tázati: „Pane můj, proč jsi mě uvedl
do shromáždění slepého, když před tím jsem viděl?“

125. (Bůh však) odpoví: „Jako ty jsi zapomněl na
znamení, kterých jsi byl svědkem, tak také dnes zapomenu
na tebe.“

126. Tak odměníme toho, kdo bude hřešiti a neuvěří
ve znamení svého Pána. A trest na onom světě je jistě
přísnější a déle trvá (než na tomto světě).

127. Zdaž není jim (Mekkánským) známo, jak mnoho
pokolení před nimi Jsme zahubili, v jejichž příbytcích se oni
nyní procházejí? Věru, v tom jsou znamení pro rozumnélidi.

128. A kdyby nebylo vyšlo od tvého Pána rozhodnutí
(že se jejich potrestání odkládá), věru, jejich záhuba by již
byla nastala. Avšak je určena doba (k jejich potrestání).
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129. Proto buď“") trpělivý při tom, co říkají, a zvelebuj
chválu svého Pána před východem a západem slunce, v ho
dinách nočních, veieb (Ho) na začátku a konci dne, abys
byl spokojen (těše se na odměnu u Boha).

130. Neupírej svého zraku na to, co Jsme dali někte
rým (nevěrcům), totiž nádheru tohoto světa, abychom je tím
zkoušeli. Vždyť zaopatření u tvého Pána bude lepší a déle
bude trvati.

131. Poruč své rodině, aby vykonávala modlitby a buď
při nich vytrvalý! Nežádáme, aby sis dobýval sám výživy,
My se o tebe postaráme, neboť tak bývá na koneo zbožnost
(odměněna).

132. (Nevěrci) říkají: „Nepřijde-li k nám se znameními
od svého Pána (neuvěříme).“

133. Ale což se jim nedostalo (zjevením koránu) jasného
výkladu o tom, co je (psáno) ve starobylých knihách?

134. A kdybychom je byli zahladili trestem dříve (než
Mohamed jako prorok vystoupil), jistě by říkali (v den vzkří
šení): „Pane náš (jak jsme mohli uvěřiti), když Jsi neposlal
k nám posla, abychom řídili se Tvými znameními, dříve
než jsme byli ponížení a zahanbeni?“

SECCO
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135. Řekni: „Každý (z nás) čeká (svůj konec); čekejte 4
tedy a poznáte, kdo kráčeli po rovné cestě a kdo byl :
správně veden.“
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Sura XXI.

PROROCI).
Mekkánská, o 112 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. Blíží se lidem (v Mekce) doba, kdy budou musiti

vydati počet a zatím oni odvraceji se nedbajíce ji.

2. Není jednoho napomenutí od tvého Pána, jehož se
Jim dostává v poslední době (zjevením koránu), aby slyšíce

j je neposmívali se mu.

3. Srdce jejich jsou bez starosti. Bezbožní lidé tajně
mluví mezi sebou: „Je tento (Mohamed) něco více než
člověk takový, jako jste vy? Chcete se poddati (jeho) oča
rování, ač vidíte (že svými čarami k sobé lidi připoutává)?“

4. Řekni: „Můj Pán ví, co se mluví na nebi i na zemi,
j on (vše) slyší a vil“

5. Avšak oni říkají (o kořánu): „Je to snůška zmate
| ných snů. Ano, on (Mohamed), si jej vymyslil, vždyť je
| básníkem. Ať přijde k nám s nějakým zázrakem, jako byli

posláni dřívější poslové.“

6. Ani jedno město, jež Jsme před nimi zahubili, ne
| uvěřilo, a oni by snad uvěřili?

1) Tak je nazvána tato sura, protože se v ní vypravuje o někte
rých prorocích.



7. A před tebou posílali Jsme také jen muže, jimž Jsme
dávali zjevení. Otažte se na to lidi, kteří znají Písmo, ne
víte-li toho.

8. Nedali Jsme jim takového těla, jež nepotřebuje po
krmu, ani nebyli věční.

9, Ale splnili Jsme jim slib, a zachránili Jsme je atfy,
které Jsme chtěli, hříšníky však Jsme zahubili.

10. Nyní Jsme vám seslali knihu, V níž jest o vás
zmínka '), a vy tomu nechcete rozuměti?

11. Jak mnoho měst bezbožných jsme zahubili a po
nich Jsme stvořili nová pokolení!

12. A když ucitili Náš trest, hle, utíkali z nich.
13. (Avšak andělé posměšně na ně volali): „Neutikejte,

nýbrž vraťte se tam, kde jste užívali rozkoší, do svých pří
bytků, snad budete (na něco tam) tázáni.“

14. Oni však odvětili: „Běda nám, byli jsme zajisté
4 bezbožní!“ |

| 15. A volání jejich trvalo dotud, dokud Jsme je mrtvé
V nepoložili jako posekané obilí. *)

16, A nestvořili Jsme si pro zábavu nebe a země
a toho, co je mezi oběma.

17. Kdybychom byli chtěli způsobiti si potěšení, byli
bychom si je způsobili sami sebou, kdybychom ovšem byli
chtěli tak učiniti.*)

18. Avšak chceme nepravdu poraziti pravdou, která
ji zničí. A hle, ona již mizí. Vám však běda pro to, co Si
(o Bohu) vymýšlite.

19, Jemu náleží to, co je na nebi a na zemi (andělé),
kteří jsou u Něho, pokorně Mu slouží a nepodléhají únavě.

20. Veiebí Jej v noci i ve dne, a neumdlévají. |
21. Či uznávají pozemské bohy? Budou tito mrtvé f

křísiti ? |
i
i
Ň

e

1) Zmínka o spoluobčanech Mohamedových stala se v koránu
tím, že byl sepsán jejich jazykem.

) Dle Salea naráží se tu na jakéhosi proroka, který byl poslán
k několika městům jemenským, jejichž obyvatelé ho usmrtili, Za to
je vydal Bůh v ruce krále Nabuchodonosora, který je pobil.

9) Bůh stvořil svět a lidi proto, aby poznali jeho moudrost
a všemohoucnost, ne pro svoji zábavu. Kdyby byl chtěl, mohl na
léztí zálibu a potěšení sám v sobě, ve svých dokonalostech nebo
v duchovních bytostech, jež jsou kolem něho.

5
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22. Kdyby byli na obou (na nebi ina zemi), ještě jiní
bohové kromě Boha, obojí (nebe i země) by propadlo zkáze ').
Ale povýšen je Bůh, Pán trůnu, nad to, co mu připisují.

23. Nebude tázán (Bůh) na to, co učinil, oni však
tázáni budou.

24. Či uznávají andělé kromě Něho jiné bohy? Řekni:
„Podejte důkaz o tom!“ Tohle je napomenutí pro ty, kteří
jsou se mnou, a napomenutí pro ty, kteří byli přede mnou.
Avšak většina jich nezná pravdy a odvrací se od ní.

25. Každému poslu, jejž Jsme před tebou poslali, zje
vili Jsme, že není Boha kromě Mne a proto Mně služte !

26. Říkají: „Milosrdný zplodil děti.“ *) (Odpověz nato):
„Nikoliv, jest povýšen nad to. Oni jsou jen vznešenými
(Jeho) služebníky.

27T. Nemluví nikdy dříve než On a vykonávají Jeho
rozkaz.

28. On ví, co bylo před nimi a co bude po nich. Za
nikoho se nemohou přimluviti,

29. leč zatoho, v kom (Bůh) nalezne zalíbení, a bázní
se před Ním třesou.

30. Kdyby některý z nich řekl: „Já jsem bůh vedle
Něho (Boha), odměnili bychom ho peklem, neboť tak od
měňujeme bezbožné.“

31. Či nevědí nevěrci, že nebe a země byly těsně
uzavřeny, že Jsme je otevřeli“) a oživili všechny věci vodou?
Nechtějí tomu uvěřiti.

32. A postavili Jsme na zemi hory, aby se pod jejich
tíhou nehýbala, natáhli Jsme na ní široké cesty, aby správně
mohli jíti (lidé ke svému cíli).

33. A položili Jsme nebe jako střechu, která je držena
(nad zemí), avšak oni se odvracejí od Jeho znamení.

34. On to jest, jenž stvořil noc a den, slunce a měsíc,
vše (to) pohybuje se po nebeské bání.

35. Žádného člověka před tebou Jsme neučinili věč
ným; a když i ty zemřeš, chtěli by oni býti nesmrtelni?

1) Nesvorností, protože by jeden chtěl panovati nad druhým.
2) Někteří tvrdili, že andělé jsou dcerami božími; Mohamed

ten názor opravuje a ve verši 26.—30.podává krátce nauku o andělích.
3) Teprve na rozkaz božívydalo nebe dešť a země byliny.

Ban
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36. Každá duše okusí smrti. A zkoušíme vás zlým
i dobrým a k nám se navrátíte.

37. Když tě spatří nevěrci, přijímají tě jen s posmě
chem (řkouce): „Tohle je ten, který připomíná (s pohrdáním)
naše bohy ?“ Oni však nevěří v to, co se jim připomíná
o Milosrdném. í

38. Člověk byl stvořen jako tvor, který na vše po
spichá, ale nebudete si přáti, až vám ukáži Svoje znamení,
aby byla urychiena.

39. A říkají (dále): „Kdy (se vyplní) tato hrozba,
mluvite-li pravdu?“

40. Kdyby ti, kteří nevěří, věděli (že jistě ta hrozba
ý se vyplní), až nebudou moci oddáliti ohně pekelného od

svých tváří a od svých zád a nenaleznou žádné pomoci,
(jistě by si nepřáli urychlení toho).

41. Ovšem, přijde na ně (trest), když nebudou ho če
Kati, přepadne je náhle, takže nebudou moci ho od sebe
odvrátiti a žádného odkladu nedosáhnou.

42. Již před tebou se posmívali poslům ; avšak (trest),
jemuž se posmívali, padi na ty z nich, kteří se posmívali.

43. Řekni (jim): „Kdo vás bude chřániti v noci i ve
dne před Milosrdným ?“ Avšak oni odvracejí se od vzpomínky
na svého Pána. |

44. Mají snad bohy, kteří jim budou kromě nás po
máhaii? Vždyť oni (bohové) sami sobě nemohou pomoci
a nebudou ani od svých druhů před námi uchráněni.

45. Dopřáli Jsme sice těmto (lidem) i jejich předkům
uživati tohoto světa, dokud trvá jejich život, nepřesvědčili
se však (mnohokráte), že přicházíme do země (nevěrců)
a zůžujeme jeji hranice? Budou oni vítězi?

46. Řekni: „Já vám kážu jen zjevení (boží), avšak
tuší nebudou slyšeti, když se jim bude kázati.

47. Dotkne-li se jich jen dech trestu tvého Pána, jistě
budou volati: „Běda nám, byli jsme věru bezbožní.“

48. V den vzkříšení postavíme spravedlivé váby, takže
nikomu něbude ublíženo. A kdyby se jednalo i o váhu je
díněho zrna hořčičného, vyneseme je na světlo. A je dosta

Ú tečný počet těch, kteří s námi počítají.
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49. A dali Jsme před tím Mojžíšovi a Áronovi Furkán,')
světlo a napomenutí pro zbožné,

50. kteří se bojí svého Pána, i když jích nikdo nevidí,
a strachují se poslední hodiny.

51. A tohle je požehnané napomenutl, jež Jsme (s nebe)
seslali. Chcete je snad popřiti?

52. Také Abrahamovi Jsme před tím dopřáli, že správně
jednal, a věděli Jsme (že toho je hoden).

53. (Vzpomeň st), jak řekl svému otci a svému lidu:
„Co je to za bůžky, jimž jste oddáni ?“

54. Odpověděli: „Již otcové naši, jak jsme shledali,
jim sloužili.“

55. Na to řekl (Abraham): „Pak Jste vy i otcové vaši
patrně zbloudili.“

56. Odvětili: „Myslíš to vážně nebo jen žertem?“
57. Řekl: „Ovšem (vážně to myslím), váš Pán je pá

nem nebe a země, jež stvořil, a já jsemjeden z těch, kteří
to dosvědčují.

58. Přisáhám při Bohu, že přepadnu vaše bůžky,“) až
se od nich vzdálite,

59. A rozbil je na kusy vyjímaje největšího (bůžka), aby
se k němu obrátili (jako původci toho).

60. (A když se vrátili a uviděli, co se stalo), řekli:
„Kdo tohle učinil našim bohům? To byl jistě nějaký bez
božník.

61. (Jiní) pravili: „Slyšelí jsme jednoho jinocka mluviti
o nich (rouhavě), jmenuje se Abraham.“

62. Poručili tedy: „Přiveďte ho před (tyto) lidi, ať mu
to dosvědčí.“

) Původně znamená toto slovo vysvobození (jako hebr. purkan)
nebo pomoc proti nepřátelům. Poněvadž tohoto vysvobození z hříš
ného stavu pohanství dosahuje člověk dle názoru Mohamedova příje
tím islámu neboli zjevení, jež učinil Bůh již patriarchům (Abrahamovi,
Mojžíšovi a j.) a jež vystoupením Mohameda, posledního proroka
(zvaného pečetí proroků) bylo doplněno a dokončeno, jmenuje se
„Furkán“ i zjevení ať dřívějším prorokům nebo Mohamedovi učiněné;
konečně slovo to přenáší se i na knihy, v nichž zjevení je obsaženo
(bibli i korán). Wolff, str. 55, 56.

2) Svůj slib vyplnil Abraham, když Chaldeové odešli do polí
na jakousi slavnost. Sekeru, jíž sporážel a rozsekal bůžky, pověsil
prý na největšího bůžka, aby podezření padlo na něho. Marracci,
str. 456, Sale, str. 268.

DZ
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63. (A když ho přivedli,) otázali se: „Tohle jsi učinil
našim bohům ty, Abrahame?“

64. Odpověděl: „Nikoliv, učinil to tenhle největší z nich.
Ostatně, zeptejte se jich, mohou-li (ovšem) mluviti.“

65. Tu se poznali“) a říkali jedni druhým: „Věru, ne
správně jste jednali (klanice se takovým bohům).“

66. Potom však klesli opět do své pošetilosti (a řekli):
„Víš přece, že tito (bohové) nemluví.“

67. A tu zvolal (Abraham): „Sloužíte tedy místo Bohu
takovým bytostem, které vám nemohou v ničem ani pro
spěti, ani uškoditi? Hanba vám i těm, kterým sloužíte místo
Bohu! Či toho nenahlížite ?“

68. Odpověděli: „Do ohně s ním, a bohům svým po
mozte; učinite-li tak (bude dobře).“

69. My“) však Jsme řekli: „Ohni, buď studený, a za
chraň Abrahamal!“

70. Chtěli ho lstivě potrestati, ale zahubili Jsme je.
71. A zachránili Jsme ho a Lota (dovedše je) do země,

v níž Jsme požehnali všem tvorům.
72. Dali Jsme mu Isáka a Jakuba jako dar nad to, co

Jsme přislíbili, a ze všech Jsme učinili řádné lidi.
73. Také Jsme je učinili vzory náboženského života,

aby (jiné) správně vedli dle Našeho rozkazu, a vnukli Jsme
jim, aby činili dobré skutky, konali modlitby a dávali al
mužnu. A oni byli (věrnými) našimi služebníky.

74. Lotovi pak Jsme dali moudrost a vědění a vysvo
bodili Jsme ho z města, které se dopouštělo ohavností, vždyť
byli (tam) lidé špatní a zkažení.

75. Přijali Jsme ho do Svého milosrdenství, neboť to byl
šlechetný muž.

76. A Noema, když před tím volal (k nám o potrestání
bezbožnéholidu), Jsme vyslyšeli a zachránili Jsme jej a rodinu
jeho před velikým trápením.

TT. Pomohli Jsme mu proti lidem, kteří prohlašovali
za lež Naše znamení, Byli to lidé zlí, a proto Jsme je všechny
utopili.

") Poznali svojí pošetilost, že slouží němým modlám.
2) Mluví Bůh.
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78. A (vzpomeň na) Davida a Šalomouna, když vyná
šeli rozsudek o poli,“) na němž se V noci pásly ovce (cizích
lidí); a byli Jsme svědky jejich rozsudku.

79. Šalomounovi Jsme ovšem oznámili (jak má roz
hodnouti); jednomu každému (z nich) Jsme dali moudrost
a vědomosti a přinutili Jsme hory a ptáky, aby nás velebili
s Davidem.*) To Jsme učinili a

80.,naučili Jsme ho zhotovovati brnění pro vás, aby
vás chránilo ve vašich bojích. Zdaž budete za to vděčni?

81. A Šalomounovi (Jsme dali do moci) prudký vítr“),
jenž vanul na jeho rozkaz do země, které Jsme požehnali,
a o každé věci Jsme věděli.

82. Také některé z ďáblů (Jsme mu podrobili), kteří
se mu potťápěli (aby vynášeli z moře perly) a vedle toho
jiné práce dělali. A bděli Jsme nad nimi.

83. (Vzpomeň též na) Joba, jak vola! k svému Pánu:
„Hle, přišla na mě pohroma, avšak ty nejvěiší milosrdenství
mi můžeš prokázati.“

84. Vyslyšeli Jsme ho a vysvobodili z pohromy, jež
ho tísnila, a dali Jsme mu z milosrdenství opět jeho rodinu,
dvakráte větší než dříve měl, jako napomenutí pro ty, kteří
se bojí (Boha). í

85. A (vzpomeň dále) na Ismaele, Henccha a Ezechi
ela“)! Všichni byli muži trpěliví.

" Kdysi prý za nepřítomnosti pastýřů přešly ovce na cizí pole
a tam učinily velikou škodu. David a Šalomoun měli rozsouditi sporné
strany; první rozhodl, aby ovce byly dány vlastníku pole, druhý však,
aby pouze užitek z ovcí jako mléko, jehňata a vlna byl dáván vlast
níku pole tak dlouho, dokud se škoda tím nenahradí, potom se měly
ovce majiteli jejich vrátiti. David přiklonil se pak k tomuto názoru.

2) Když David již umdléval ve zpívání žalmů, hory, ptácii jiní
tvorové prý ho střídaíl ve chválení Boha.

3) Arabské legendy o veliké moci Šalomounově, o tom, jak ho
poslouchaly větry, jak dovedl poroučeti ptákům, zvířatům i plazům,
jak mu ďáblové pomáhaii a podob. sebral Tsaalabi pod názvem „Kis
satu Bilkísa t. j. Vypravování o Bilkis“ (pověstná královna ze Sáby).
Srv. též článek „Šalomoun a královna Bilkis“ v Čas. kat. duch. 1921
str. 298 a n. a pozn. sury XXVII, v. 21—40.

+) V originále „Dzui-kifli“. Kdo je míněn tímto iménem, není
jisto, nejspíše se tak jmenuje zde Ezechiel, jak praví Niebuhr ve své
Reisebeschreibung II. 265, Wolif str. 192.
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86. A přijali Jsme je do svého milosrdenství, neboť
to byli řádní lidé.

87. A (vzpomeň na) Jonáše, když odcházel řozhněván
a myslel, že nemáme moci rad nim. Avšak v temnotách ')
volal: „Není boha krcmě Tebe. Sláva budiž Tobě; věru, byl
jsem bezbožný.“

88. Vyslyšeli Jsme ho a vysvobodíji Jsme ho z trá
pení, neboť tak vysvobozujeme věřící.

89. A (vzpomeň na) Zachariáše, když volal k svému
Pánu: „Paáne, nenech mne bez potomků! Tys ovšem nej

lepší dědic.““
90. Vyslyšeli Jsme ho a dali Jsme mu Jana a jeho man

želku Jsme učinii schepnou (peroditi syna); vždyť předsti
hovali se v dobrém, v lásce a bázni nás vzývali a pokoře
vali se před námi.

91. A (vzpomeň na tu),“) klerá zachovala své panen
ství; vdechli Jsme jí (část) svého ducha a učinili Jsme ji
i jejiho syna znamením pro všechny tvory.

92. Toto vaše náboženství je zajisté jediné (pravě)
náboženství, a já jsem vaším Pánem, proto «nně služte!

93. Ale (židé a křesťané) učinili mezi sebou reziržku
ve své věci.“) K nám však se vrátí (všichni v den soudu).

94. Kdo koná dobré skutky jako věřící, tomu jeho ná
máhání nebude zapřeno, vždyť všechno mu zapisujeme.

95. Na městech, která Jsme zahubili, spočívá zákaz,
že nevrátí se (k životu), |

96. dokud nebude otevřena cesta (národům) Gog
a Mzgog“), kteří spěchati budou se všech výšin,

1) T. j. v břiše ryby. ©
2) T. j. Pannu Marii, která počala syna tím, že archanděl Ga

briel, zvaný duch boží, zjevil se ji jako muž a dechl na ni. Srv.
článek „Panna Maria v koránu“ v čas. kat. duch. 1921 sír. 180 a násí.

S) T. 1, v náboženství,
+) Obyvatelé zahubených měst probudí se k životu až na konec

světa, jehož znamením mimo jiná bude i příchod těchto národů. Dle
víry mohamedánů budou předcházeti konec světa znamení, jež dělí
se na větší, jichž je 8, a na menší, jichž je 17. K těmto posledním
patří vpád divokých národů Gog a Magog, kteří budou na prosby ;
Ježíše a jeho apoštolů potřeni, příchod antikrista, zvaného „al
dadždzai“, zboření Káby a jiné. Casanova str. 29. Srv. článek
Eschatol. koránu str. 478.
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97. a dokud se nepřiblíží splnění slibu; a hle, oči ne

věrců se budou ztrnule dívati (a volati budou): „Běda nám,
že jsmežili bezstarostně, nepamatujíce na tento (den)! Ba
věru, byli jsme bezbožní.“

98. Vy zajisté (obyvatelé mekkánšti) i (bohové), které
místo Boha ctíte, budete jako palivo pro oheň pekelný, do
něhož sestoupíte.

99, Kdyby tito byli (opravdu) bohy, nemusili by do
něho sestoupiti, (avšak sestoupi) a všichni v něm zůstanou
věčně, | |

100. Budou tam vzlykati (tak mocně, že) neuslyší
ničeho jiného.

101. Ti však, jimž to nejlepší (odměna v ráji) bylo
předem určeno, budou od něho (pekla) vzdáleni,

102. takže ani toho nejslabšího hlásku odtamtud ne
budou slyšeti a zůstanou věčně v tom, po čem jejich duše
touží. |

103. Ani největší úzkost nebude jich moci polekati,
a andělé přistoupí k nim (se slovy): „Tohle je den, který
vám byl zaslíben.“

104. Tehdy svineme nebesa, jako se svinuje závitek
knihy. A jako Jsme stvoříli po prvé tvory (z ničeho), tak je
opět přivedeme (na svět v den vzkříšení). Tento slib máme
splniti a také jej splníme.

105. A v žalmech po zjevení zákona Jsme napsali:
„Moji spravedliví služebníci budou dědici země.“ !)

106. V tomto (koránu) zajisté je obsažen varovný hlas
pro lidi, kteří slouží (Bohu).

107. Tebe (Mohamede) Jsme poslali ke všem tvorům
jen jako (projev) milosrdenství.

108. Řekni: „Hle, bylo mi zjeveho, že váš Bůh jest
jeden Bůh; chcete se mu tedy oddati ?“

109. Odvrátí-lí se však, řekni: „Prohlašuji tedy vám
(všem) stejně (že vás stihne trest), avšak nevím, je-li blízko
nebo daleko to, čím se vám hrozí.

110. On však (Bůh) ví, co se mluví veřejně a co potají.

1) Tato slova vzata jsou ze žalmu 37, v.29. Žalmy byly zjeveny
až po zákonu Mojžíšově, proto se praví: „po zjevení...“
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111. Nevím také, zda je to pro vás zkouškou) a zda
užívati budete (svého štěstí) na čas.“

112. Řekni: „Pane, rozsuď (mezi mnou a mými pro
tivníky) dle pravdy! Pán náš je milosrdný, jeho pomoci je
třeba vzývati proti tomu (rouhání), jež vy pronášíte,“

1)Tím, že Bůh hříšníků netrestá ihned, zkouší je, zda se polepší.
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Sura XXII.

POUTI.
Mekkánská, o 78 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. Lidé (mekkánští), bojte se svého Pána, neboť země

třesení v poslední hodině bude hrozná věc.
(2. V ten den, jak uvidite, každá žena, která kojí, za

pomene na svého kojence, a každá žena těhotná porodí.
A budeš mysiiti, že lidé jsou opiil, oni však opili nebudou,
nýbrž trest boží bude přísný.

3. Člověk) jeden se pře o (věci) Boha (se týkající),
$ nemaje o tom vědomosti a je následovníkem každého

vzpurného dábla,
4. o němž je psáno, že každého, kco si ho zvolí za

ochránce, svede a přivede do trestu pekelného ohně,
5. Lidé, pochybujete-li o vzkříšení, (uvažte) že Jsme

vás již dříve stvořili z prachu země, potom z kapky se
mene, pak z chuchle krve a polem z kousku masa, jemuž

") Tak byla nadepsána tato Sura, protože se v ní popisují
některé obřady na pouti.

2) Byl prý jeden z příbuzných Mohamedových, úhlavní nepřítel
prorokův, jenž veřejně popíral vše, co Mohamed o Bohu a životě
posmrtném jako zjevení vydával. Jmenoval se Abu-džahli (t. j. otec
nevědomosti).
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byl s části dán určitý tvar a částečně byl beztvárný, aby
chom vám zjevili (Svou moc). A nechali Jsme vás v životě
matky do určité doby, jak Jsme chtěli; potom Jsme vás
(odtamtud) vyvedli jako děti. A (dopřáváme vám), abyste
dosáhli mužného věku; někteříumírají (před dosažením jeho),
jiní dosahují tak vetchého stáří, že z toho, co dříve věděli,
nevědí ničeho. Vidíš, jak je (někdy) země suchá; když však
sešleme na ni vodu, pohne se a naduří a vydá veškeré
druhy krásného (rostlinstva).

6. A tohle (vše dokazuje), že Bůh je pravda, že mrtvé
vzkřísí a je všemohoucí

T. a že poslední hodina, o níž není pochybnosti, jistě
nastane a že Bůh vzkřísí ty, kteří jsou ve hrobích.

8. Člověk jeden“) se pře o (věci týkající se) Boha,
nemaje vědomostí ani správného vedení, ani knihy, která
o tom poučuje.

9, Uchyluje se svým směrem, aby (jiné) svedl od cesty
boží. Takového člověka stihne na tomto světě zahanbení
a v den vzkříšení dáme mu okoušeti trest v pekelném žáru.

10. (Řekne se mu): „Toule máš za to, co činily dříve
tvé ruce, neboťBůh není ke Svým služebníkům nespravědlivý.“

11. Jsou někteří lidé, kteří slouží Bohu nestále“); když
je potká štěstí, bezpečně Bohu se oddají, když však je potká
zkouška, jsou celí zmatení, ztrácejíce tento i onen život.
A to je patrná záhuba.

12. Místo Boha vzývají ty, kteří jim nemohou ani uško
diti, ani prospěti. A to je blud daleko (od pravdy).

13. Vzývají ty, kteří mohou spíše uškoditi než prospěti
(svým ctitelům), Ale to je špatný ochránce a špatný soudruh.

14. Za to však Bůh zajisté ty, kteří uvěřili a konali
dobré, uvede do zahrad, jimíž protékají řeky. Vždyť Bůh
činí, co chce

15. Kdo myslí, že Bůh nebude pomáhati (svému po
slovi) na tomto a na onom světě, ať natáhne provaz až

1) Srv. poznámku verše 3.
2) Doslovně přeloženo: „na pokrají (propasti) nebo vrcholu

(hory).“ Na takových místech stojí člověk nejistě; a tak nejistě a ne
stále sloužili Bohu, kteří ze židovství nebo pohanství přijavše islam,
chtěli svoje náboženství měniti, když se jim stalo nějaké neštěstí.

mm“ "ans
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k nebi a tam ho přeřízne, a uvidi, zda jeho lest může zmařiti
to, proč se zlobil').

16. A tak Jsme ho (korán) zjevili (jako) jasná znamení
a Bůh zajisté vede správnou cestou, koho chce.

17. V den vzkříšení rozsoudí jistě Bůh mezi pravými
věřícími, mezi židy, křesťany, mezi těmi, kteří hvězdám se
klaněli“), a mezi pohany, vždyť Bůh je svědkem všeho.

18. Nevidíš, že Bohu se klaní (vše), co je na nebi
a zemi: slunce, měsíc, hvězdy, hory, stromy a mnoho lidi?
Avšak mnoho jich také zasluhuje trestu. A koho Bůh zbaví
cti, toho si nebude nikdo vážiti. Bůh zajisté činí, Co chce.

19. Jsou dvě protivné strany “), které se hádají o Boha.
A ti, kteří nevěří, budou míti šaty z ohně, na hlavu jim
poteče vařící voda.

20. Jejich vnitřnosti a kůže se bude trhati,
21. a budou biti železnými kyji.
22. Kdykoli se pokusí o útěk odtamtud pro (nesnesi

telné) trápení, budou vrženi zpět (a strážcové pekla jim
řeknou): „Zakoušejte trest spalování!“

23. Věřící však a ty, kteří konají dobré skutky, uvede
Bůh do zahrad, jimiž protékají řeky. Ozdobeni tam budou
zlatými náramky a perlami a oděni v hedvábné šaty. ©

24. Dávají se vésti krásnými slovy, dávají se věsti na
cestu chvályhodnou.

25. Těm, kteří nechtějí uvěřiti a odvracejí od cesty
boží a (zamezují přístup do) svatě mešity, kterou Jsme
ustanovili (za místo bohoslužby) pro (všechny) lidi jak do
mácí tak i cizince,

26. a těm,kteří ji budou chtíti nějakou bezbožnosti
znesvětiti, dáme okusiti trest plný bolesti.

27. (Vzpomeň si), když Jsme dali Abrahamovi k obý
vání dům“) (se slovy): „Nebuď modlářem a drž v čistotě
můj dům pro ty, kteří obcházejíce, stojíce nebo klečíce se
modlí.

1) Těmito slovy se má naznačiti, že nikdo, i kdyby sebe více
se zlobil na to, že Bůh pomáhá svému poslu, kdyby sebe vyššího
stupně dostoupil jeho hněv, přece nemůže žádnou Istí zabrániti tomu,
aby Bůh svému poslu nepomáhal.

2) V originále jmenují se Sabejští a Magové.
3) Věřící a nevěrci.
4) U svatyně v Mekce.
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28. Vyhlas lidem (povinnost konati) pout (do Mekky),
M ať přicházejí k tobě pěšky nebo na štíhlých (velbloudech)

jedouce z dalekých cest,
29. aby svědectví vydávali o užitku *) (z pouti) a vzpo

mínali jména božího v určitých dnech (z vděčnosti) za to,
co jim k výživě dal ze skotu a dobytku.

30. Jezte z nich tedy, dávejte pokrm nuzným a chudým!
31. Potom nechť se očisti,*) splní své sliby a obchá

zeji kolem starobylé budovy“
32. Tak (at čini)! Kdo dbá ustanovení božích, pro

toho bude to lépe u jeho Pána. Dovoleno je vám (požívati
všech) zvířat kromě těch, jež, jak vám dříve bylo před
čítáno (jsou zapovězena). Buďte daleko ohavného modlářství
a varujte se lživých výroků,

33. jsouce vzhledem k Bohu pravověrní a ne modláři.
Kdo uznává vedle Boha jiné bohy, podobá se věci, jež
spadne s nebe a již pták roztrhá nebo vítr odvane do vzdá
leného místa.

34. Tak tomu jest. Kdo dává větší oběti“) Bohu, věru,
činí tak ze srdce bohabojného.

35. Máte z nich (obětních zvířat) užitek do určité
doby, ale pak se mají dopraviti na obětní místo starobylého
domu.

36. Vyznavačům každého náboženství dali Jsme obřady,
aby připomínali si jméno boží, tím že obětují skot a dobytek,
jehož jim poskytl. Váš Bůh jest jediný Bůh, jemu se zcela
odevzdejte! Zvěstuj tedy radostnou zvěst pokorným,

37. jejichž srdce, když se vzpomíná na Boha, naplňuje
se posvátnou bázní, a kteří trpělivě snášejí, co je potká,
konají modlitby a dávají almužnu z toho, co Jsme jim dali
k výživě,

38. Obětování velbloudů Jsme ustanovili jako jeden
z posvátných obřadů, ale vy také máte z nich (obětovaných
velbloudů) užitek. Vzpomínejte tedy nad nimi jména božího,

") Z pouti byl dvojí užitek: hmotný (obchod) a duchovní.
*) Očišťění poutníků spočívá v tom, že se umyjí, ostříhají nehty,

vlasy a vous v údolí Mína a potom obětují buď velblouda nebo
jiné zvíře.

*) T. j. kdo vybírá k oběti nejlepší zvířata.

293



když stojí v řadě). Akdyž spadnou jejich boky (po obě
tování), jezte z nich a dávejte jisti i těm, kteří se spokojí
(s tím, co se jim dá, nežádajíce ničeho), i těm, kteří o to
požádají. Tak vám je dáváme pod moc, abyste byli vděčni.

39. Ani maso jejich ani krev nebude přijata od
Boha, ale přijata bude od Boha vaše bohabojnost. Tak Jsme
vám je dali pod moc, abyste velebili Boha za to, že vás
vedl správně. A zvěstuj radostnou zvěst spravedlivým,

40. že Bůh zažene od věřících (úklady nevěrců), vždyť
Bůh nemiluje žádného věrolomného nevěrc e.

41. Nehřeší ti, kteří bojují“) proto, že se jim stalo bez
práví — a Bůh zajisté může jim pomoci —

42. kteří bezprávně byli ze svých domů vypuzeni jen
proto, že říkali: „Bůh je naším pánem.“ Kdyby Bůh nebránil ©
jedněch proti druhým, jistě byly by zpustošeny kláštery, V
kostely, synagogy a mešity, v nichž často se vzpomíná
jména božího. Vždyť Bůh pomáhá“) tomu, kdo je na jeho
straně, jestiť Bůh mocný a silný.

43. (A pomůže Bůh jistě těm), kteří, když Jsme je
pevně usadili na zemi, konají modlitby, dávají almužnu,
přikazují, co je spravedlivé a zapovídají, co je nespravedlivé.
A u Boha (bude) konec (všech) věcí.

44. A prohlašují-li tebe (Mohamede) za lháře, (uvaž,
že) již před nimi současníci Noemovi, (kmenové) Ad a Thamud,

45. současníci Abrahamovi a Lotovi a obyvatelé ma
diánští ze lži obviňovali (své proroky). A také Mojžíš byl
prohlašován za lháře. Dal Jsem lhůtu nevěrcům, ale potom
jsem je potrestal, A jak (hrozně) Jsem je zavrhi!

46. Jak mnoho měst Jsme zničili pro jejich bezbožnost,
jež nyní zpustošena leží na svých základech, jak mnoho

1) Slovo „saváffa“ vykládá se tak, že velbloudi mají státi na
třech nohách, majíce první přivázanou k zadním, nebo, jak vykládá
Marracci, „majíce nohy řádně svázané“, aby se nemohli pohybovati.

2) Na tomto místě dovoluje se Mohamedoviía jeho vyznavačům,
aby se násilím bránili protí nepřátelům; zjevení toho se dostalo Mo
hamedovi prý krátce před útěkem do Mediny.

s) Vykonávání úkonů náboženských kteréhokoli vyznání se opírá,
je chráněno násilím ; proto, usuzuje Mohamed, musí i pravé nábo
ženství, islam, týmž způsobem býti rozšířeno. A jestliže Bůh chrání
i posvátná místa jiných náboženství (chrámy a synagogy), pomůže
jistě především islamu.
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studnic (Jsme zničili), jež jsou opuštěny !), a zámků s krás
nou omítkou?

47. Což nechodí po zemi (lidé) a nemají srdce, aby to
pochopili, anebo uši, aby jimi slyšeli? Jejich eči nejsou
slepé, nýbrž slepé jest srdce, které je v jejich prsou.

48. Budou tě žádati o urychlení trestu; avšak Bůh
I nezruší své hrozby, a věru, (jediný) den u tvého Pána je

jako tisíc let podle vašeho počítání.
49. Jak mnohým městům jsem dopřál lhůty, ač byla

bezbožná, avšak potom (když se nepolepšila) jsem je potrestal.
A ke mně přijdou (v den soudu).

50. Řekni: „Lidé, já jsem vaším veřejným kazatelem.
51. Těm, kieří věří a konají dobré skutky, dostane se

odpuštění a čestného zaopatření.
52. Ale ti, kteří se snažili neplatnými učiniti naše zna

mení (korán), dostanou se do pekelného ohně.“
53. Každému poslu nebo proroku, jejž Jsme před tebou

poslali, když předčítal (zjevení boží), vnukal ďábel (nějaký
blud) při jeho čtení *). Ale Bůh učiní neplatným, co ďábel
vnuká, a potom pevně spojí svá znamení“).

54. (A to dopouští proto), aby zkoušel ďábelským
vnuknutím ty, v jejichž srdci je nemoc a jejichž srdce jsou
zatvrzelá. A bezbožní jsou zajisté ve velké nehodě (co se
týče pravdy).

55. A dále (dopouští to Bůh), aby poznali rozumní
lidé, že pravda (v koránu obsažená) přichází od tvého Pána,

aby v Něho věřili a uklidnila se jejich srdce. A věru, Bůh
vede věřící správnou cestou.

*) Jako zříceniny jsou známkou zničeného města, tak opuštěné
studně na poušti Jsou znamením, že kolem nich už nebydlí lidé.

2) Když Mohamed předčital suru LIH. (Hvězda) a přišel ke
slovům: „Co myslíte o bohyních Allát, Al-Uzza a Manat?“ —
vnukl mu ďábel slova, jež on v neopatrnosti opakoval: „Jsou to vzne
šené dívky, v jejichž přímluvu máme doufati.“ Avšak anděl Gabriel
mu připomněl, čeho se dopustil a Mohamed se nad tím zarmoutil,
a k jeho útěše mu bylo zjeveno, že již dřívějším prorokům dábel
vnukal lest.

%)T. j. potom spojí Bůh verše koránu tak pevně, že nikdo ne
bude moci ničeho mezi ně vložiti.
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56. Nevěrci nepřestanou pochybovati o tom, dokud
nepřijde na ně náhle poslední hodina anebo trest dne, jenž
vše zničí.

57. Tehdy bude vláda náležeti Bohu a rozhodne mezi
nimi. A ti, kteří věří a konají dobré skutky, dostanou se do
zahrad rozkoše.

58. Ale nevěrce a ty, kteří za lež prohlašovali naše
znamení, stihne zahanbující trest.

59. Co se týče těch, kteří musili utéci z vlasti pro
pravé náboženství, kteří byli zabiti nebo zemřeli, těm dá
Bůh jistě pěkné zaopvatření, vždyť Bůh dovede nejlépe za
opatřiti.

60. Uvede je zajisté tam, kde budou spokojeni. Vždyť
Bůh zná vše a je dobrotivý.

61. Tak tomu jest. Kdo se pomstí v takové míře,
v jaké mu bylo ubliženo, a potom zase se mu stane bez
práví, věru, tomu Bůh pomůže. Neboť Bůh jest milostivý
a hotov odpouštěti.

62. A to (se stane tak jistě), jako Bůh dává následo
vati noci po dni a dni po noci. A (také) proto, že Bůh
slyší (vše) a vidí.

63. A proto, že Bůh je pravda, a ničím nejsou bojové,
jež vzývají místo Něho a že Bůh je vznešený a mocný.

64. Nevidíš, že Bůh sesílá vodu s nebe a země se
zelená? Bůh zajisté je dobrotivý a moudrý.

65. jemu náleží, co je na nebi a na zemi, Bůh zajisté
sám sobě postačí a je chvályhodný.

66. Nevidiš, že Bůh vám dal do služby, co je na zemi
a lodi, jež jezdí po moři na Jeho rozkaz, a že drží nebe, aby
nespadlo na zemi, leč kdyby sám chtěl, Věru, Bůh je k lidem
milosrdný a dobrotivý.

67. On to jest, Jenž vám dal život, potom na Jeho
pokyn zemřete, ale potom vás zase vzkřísí; ale lidé jsou za
to nevděční.

68. Vyznavačům každého náboženství jsme dali obřady,
jež vykonávají. Ať s tebou nehovoří o tom, ale ty je vybízej
k Pánu svému, protože jsi na správné cestě. í

69. Začnou-li s tebou rozepři, řekni: „Bůh ví, co činíte.
70. Bůh rozsoudi mezi vámi v den vzkříšení o tom,

v čem jste (nyní) různého mínění.“

286



BD

aVaě

71. Nevíš, že Bohu je známo vše, co je na nebi i na

zemi? Věru, tak stojí psáno v knize (věčných úradků božích),
a Bohu je to zajisté snadné.

72. Uctívají vedle Boha to, o čem jim neseslal přesvěd
čivého důkazu a o čem nemají vědomosti, ale bezbožní ne
naleznou pomoci.

73. Když jsou jim předčítána Naše jasná znamení,
mohl bys pozorovati v obličeji nevěrců pohrdání, a neschází
mnoho, aby násilně neuchopili těch, kteří jim předčítají Naše
znamení. Řekni: „Mám vám zvěstovati něco horšího než
tohle? Oheň pekelný, jímž Bůh hrozí nevěrcům (je horší),
a hrozná je cesta do něho.

74. Lidé, dává se vám ponaučení, poslyšte tedy! Bo
hové, které vzýváte místo Boha, nemohou stvořiti ani jediné
mouchy, i kdyby se všichni k tomu shromáždili. A kdyby
jim moucha něco vzala, nemohli by jí toho odníti. Slabý
je člověk, který vzývá (bůžka), i (bůžek) který je vzýván.

75. Nesoudí (lidé) správně o Bohu, Jenž je mocný
a silný.

76. Bůh totiž volí si posly z andělů i lidí, vždyť slyší
(vše) a vidí.

77. Ví, co bylo před nimi a co bude po nich a k Němu
se (všechny) věci vrátí.

78. Ó, vy věřící, klaňte se, padejte na kolena, uctivejte
svého Pána a čiňte dobré, abyste byli šťastní. Bojujte pro '
Boha, jak se sluší! On si vás vyvolií a ničeho těžkého na
vás nevložil náboženstvím (jež vám dal a které je) nábo
ženským vyznáním vašeho otce Abrahama. On vás nazval
již dříve muslimy a v této (knize také), aby byl posel“)
svědkem proti vám, a vy (ostatním) lidem. Konejte tedy
modlitby, dávejte almužnu, pevně se držte Boha, Jenž je
vaším ochráncem. Jak je to krásné, míti takového ochránce
a pomocníka!

E) ©NSE

t) Mohamed v den vzkříšení,
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Mekkánská, o 119 verších.
Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!

1. Šťastní jsou zajisté věřící,

2. kteří jsou pokorní při své modlitbě,
3. kteří zdržují se zbytečného mluvení,
4. kteří dávají almužnu,
5. kteří neobcují tělesně, :
G. leč se svými manželkami nebo otrokyněmi, neboť |

v tom případě jsou bez viny. |

7. Ale kdo nad to ještě touží (po jiných ženách), do- |
pouští se hříchu. :

8. Ti však, kteří zachovávají přísahu a své úmluvy
9. a kteří dávají pozor na své modlitby,
10. budou dědici.

11. Zdědí ráj a věčně v něm zůstanou.
12. Stvořili Jsme člověka z kousku hlíny,
13. potom Jsme jej položili jako kapku semene naj

bezpečném místě '),
- 14. z té kapky Jsme stvořili chuchel krve, z chuchle

krve Jsme stvořili kousek masa, z kousku masa Jsme stvo

') T. j. v životě matky.



řili kosti, jež Jsme obalili masem. Z toho Jsme pak učinili
ý jinou bytost"). A požehnán budiž Bůh, nejlepší stvořitel!

15. Potom jistě umřete
16. a v den vzkříšení vstanete z mrtvých.
17. Nad vámi Jsme stvořili sedmero nebes a o své

tvory se dobře staráme.
18. Sesíláme s nebe dešť v míře takové, jakou Jsme

ustanovili, a zadržujeme ho v nebi, avšak máme také moc
ho odníti.

19. A jeho pomocí necháváme vám vyrůsti zahrady
palem a vinic,

20. z nichž máte mnoho ovoce, jež pojídáte.
21. A (také Jsme pro vás stvořili) strom, jenž roste

na hoře Sinaji a dává olej a omáčku těm, kteří při jidle
jich užívají.

22. A sama zvířata vám slouží k poučení; dáváme
vám za nápoj, co je v jejich vemenech, máte z nich mnoho
násobný užitek a také je pojídáte.

23. Na nich a na lodích jezdite.
24. Poslali Jsme již dříve Noema k jeho lidu, a řekl:

„Moji spoluobčané, služte Bohu, kromě Něhož nemáte jiného
u boha? Či se Ho nebojíte ?“

25. A předáci jeho národa, kteří nevěřili, odpověděli:
„Tohie je člověk právě takový jako vy a chce se nad vás
vyvýšiti. Kdyby Bůh chtěl (někoho poslati k nám, aby nás
varoval), poslal by anděly. A také jsme od svých předků
o něčem takovém neslyšeli.

26. Však on není nic jiného než člověk, s nímž je ve
spojení nějaký (zlý) duch. Pozorujte ho po nějakou dobul“

27. (Noe) zvolal: „Pane můj, pomoz zni proti těm,
kteří mě vyhlašují za lháře.“

28. A poručili Jsme mu ve zjevení: „Stav loď pod
naším dohledem a dle toho, jak Jsme ti zjevili. A až vyjde
V náš rozkaz a pec bude soptiti horkou vodu,

29. uveď doní (lodi) z každého druhu živočichů po
páru a svou rodinu, vyjimaje ty“), jichž týká se náš roz

1) t. j. živou bytost, člověka.

2) Dle Dželála byla to manželka Noemova a jeho syn Kanaan,
kteří pro své nepravosti zahynuli při potopě.
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sudek. A nepřimlouvej se u Mne za bezbožné, neboť zahy
noupři potopě!

30. A když vystoupiš ty a tvá družina na loď, řekni:
„Chvála budiž Bohu, Jenž nás vysvobodil od bezbožných
lidí 1“

31. A řekni: „Pane můj, dopřej mi, abych sestoupil
provázen Tvým požehnáním, neboť Ty můžeš dopřáti nej
lepšího sestupu.“

32. V tom zajisté bylo znamení (naší všemohoucnosti),
a tak Jsme je zkoušeli.

33. Po nich Jsme přivedli na svět jiné pokolení
34. a poslali Jsme k nim posla“) z jejich středu, jenž

pravil: „Služte Bohu, kromě Něhož nemáte jiného boha.
Či se Ho nebojíte ?“

35. Ale předáci jeho národa, kteří nevěřili a život na
onom světě prohlašovali za lež a které jsme obdarovali
hojnosti všeho, říkali: „Tohle je člověk právě takový jako
vy. Jí to, co vy jíte, pije to, co vy pijete. Poslechnete-li
člověka takového jako jste vy, věru, že se do záhuby při- f
vedete.

37. Hrozí vám, že, až zemřete, a zbude z vás prach f
a kosti, budete vyvedení (z hrobu)?

38. Pryč, pryč s tím, čím se vám hrozil
39. Jest pouze život pozemský, žijemea umíráme, avšak

nebudeme vzkříšeni.
40. A tohle jest ten muž, který si vymýšlí o Bohu lež,

a proto mu neuvěříme.“ |
41. (Jejich prorok však) pravil: „Pane můj, pomoz

mi proti těm, kteří mě za lháře vyhlašují.“
42. A pravil (Bůh): „Brzy budou litovati (své zatvr

zelosti).“
43. A stihl je spravedlivý trest, neboť Jsme je jimi

pohodili jako plevami. Pryč s bezbožnými lidmi (tak je
náš rozkaz)!

44. Po nich pak Jsme stvořili jíná pokolení.
45. A žádný národ nemůže urychliti svého trestu ani

ho nemůže oddáliti.

') Prorok Hud.

290



-Www“

a-a “

46. Potom Jsme posílali Své posly po jednom; kdy
koliv přišel k nějakému národu jejich posel, prohlašovali
ho za lháře. Avšak z Našeho rozkazu šel jeden (národ) za
druhým (do záhuby), a učinili Jsme je jen předmětem vy
pravování. Pryč s lidmi nevěřícími!

47. Potom Jsme poslali Mojžíše a jeho bratra Árona
se Svými znameními a jasnými důkazy

48. k Faraonovi a jeho rádcům, kteří se pyšně chovali
(nechtějíce uvěřiti), neboť to byli zpupní lidé.

49. A řekli: „Máme uvěřiti dvěma mužům) takovým,
jako jsme my, a jejichž lid nám slouží?“

50. Prohlásili je tedy za lháře, avšak za to zahynuli.
51. Dali Jsme Mojžíšovi knihu (Písma), aby (synové

istaelští) mohli kráčeti správnou cestou.
52. Syna Mariina a jeho matku Jsme učinili znamením

(své moci) a vzali Jsme je na vyvýšené místo*), které po
skytovalo jim bydliště a pramenité vody.

53. Poslové, jezte z toho, co je dobré,“) a buďte spra
vedliví, neboť já vím, co Činíte.

54. Hle, toto vaše náboženství (pravé jest jediné) ná
boženství, a Já jsem vaším Pánem, mne se tedy bojte!

55. Avšak (lidé) dle svých názorů náboženských roz
dělili se na sekty, z nichž každá těší se z toho (učení),
které má.

56. Ale nech je v jejich pošetilosti až do (určitého)
času!

57. Či si mysli, že proto jim dáváme hojnost bohat
ství a dětí,

58. abychom uspíšili jejich dobro? Zajisté nikoliv.
Avšak oni toho netuší.

59. Ti, kteří maji posvátnou bázeň před svým Pánem,
60. kteří věří ve znamení svého Pána,

1) Farao a jeho rádcové pokládali za nedůstojné uvěřitiMojží
šoví a Aronovi, kteří pocházeli z toho národa, nad nímž oni vládli.

*) Vykladači uvádějí různá místa, jako Jerusalém, Damašek,
Egypt a j.

*) Těmito slovy, jimiž se poslům božím dovoluje jísti ze všech
dobrých věcí,odsuzuje Mohamed asi zdrženlivost křesťanských mnichů.
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61. kteří svému Pánu nepřidávají druhů, kteří, co dá
vaji, dávají (jako almužnu), a jejichž srdce se strachem chvějí
při vzpomínce, že k svému Pánu se jednou vrátí,

62. to jsou ti, kteří spěchají k dobru a jsou mezi
prvními, kteří ho dosahují.

63. Nikomu neukládáme břemena nad jeho síly; máme
u sebe knihu, která pravdu mluví, a nebude jim ublíženo.

64. Avšak srdce jejich se nestarají o tohle a skutky
jejich jsou zcela jiné “). A budou tak činiti stále,

65. dokud nestihneme trestem“) ty z nich, kteří jsou
štěstím obdaření takže budou volati © pomoc.

66. (Ale odpovíme jim): „Dnes nevolejte o pomoc,
neboť pomoci u nás nenaleznete.

67. Moje znamení byla vám předčítána, ale vy jste se
odvraceli

G8. a byli jste pyšní na to (že máte v moci posvátná
místa Mekky), rozmlouvajíce mezi sebou v noci a nesmy
slné věci (o Mohamedovi) hovoříce.“

69. Či neuvažují“) o tom, co se jim mluví? Či dostalo
. se jim (zjevení), jehož nedostali jejich předkové?
| 70. Anebo nechtějí znáti svého posla a zapiraji ho?

71. Nebo říkají o něm, že je zlým duchem posedlý?
Nikoliv (není)! Avšak přichází s pravdou, ale většina jich
proroka zavrhuje.

72. Kdyby se měla pravda říditi dle jejich přání, nebe
i země se svými obyvateli byly by již propadly záhubě“).
Přišli Jsme k nim s napomenutím jich, oni však od svého
napomenutí se odvracejí.

73. Žádáš snad od nich nějakou odměnu (za své ká
zání)? Vždyť odměna od tvého Pána je lepší. On také se
může nejlépe o tebe postarati.

1) než ty, o nichž dříve ve v. 59—61 byla řeč.
2) Tímto trestem je míněna buď porážka u Bedru, kde několik

vynikajících Korejšítů ztratilo život, anebo veliký hlad a drahota, jež
Mohamed svojí modlitbou přivolal na obyvatele Mekky.

8) Také v tomto a následujících verších má Mohamed na mysli
obyvatele Mekky, kteří mu nechtěli uvěřiti, všemožným způsobem
svoji nevěru omlouvajíce.

+) Kdyby bylo více bohů, jak nevěrci sc domnívají, svou ne- |
svornosti by bohové uvedli do záhuby nebe i zemi.
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74. Ty zajistě voláš (lidi) na správnou cestu.
75. Avšak ti, kteří nevěří v onen svět, uchylují se od

té cesty.
76. Kdybychom se byli nad nimi smilovali a odňali

od nich pohromu, jež je stihla,
TT. jistě by byli setrvali ve své zatvrzelosti a zasle

penosti.
78. Potrestaií Jsme je přísně, avšak oni neposlechli

a nepodrobili se svému Pánu,
79. dokud Jsme neotevřeli nad nimi bránu, z niž (vyšel)

krutý trest), takže si v něm zoufali.
80. On to jest, jenž vás stvořil se sluchem, zrakem

a srdcem, ale málo (lidí) je za to vděčných.
81. On to jest, jenž vás rozmnožil na zemi a u Něho

se shromáždite,
82. On to jest, jenž vládne nad životem i smrti a řídí

střídání noci a dne. Či nemůžete toho pochopiti?
83. Avšak (nevěrci mekkánští) říkají právě to, co říkali

(jejich) předkové.
84. Říkají: „Až zemřeme a zbude z nás prach a kosti,

že budeme zase vzkříšeni?
85. Tímto se nám právě hrozilo jako našim předkům

dříve, ale jsou to jen starodávné báchorky.“
86. Řekni: „Komu náleží země a co je na ni, vite-li ?“
87. Jistě odvětí: „Bohu.“ Řekni: „Nedáte se tím na

pomenouti (abyste přestali býti nevěrci) ?“
88. Otaž se jich: „Kdo je pánem sedmera nebes a pá

nem velkolepého trůnu ?“
89. Řeknoujistě: „Bůh.“ Pak je napomeň: „A vy se

Boha rebojíte?“
90. Otaž se dále: „V čí ruce je panství nade všemi

věcmi, a kdo (jiné) ochraňuje, sám však ochrany nepotře
buje? Víte to?“

91. Řeknoujistě: „Bůhl“ Dodej: „Jak to jste očarováni
(že pravdy nepoznáváte)!“ m

92. Vždyť Jsme jim přinesli pravdu, oni však ji nechtějí
uvěřiti.

') Veliký hlad a drahota.



93. Bůh žádných dětí nezplodil a jiného boha vedle Něho
není; neboť pak jistě každý bůh vzal by s sebou,') co stvořil,
a jeden by se vyvyšoval nad druhého. Povýšen jest Bůh
nad to, co mu připisují.

94. Zná tajemství a svědectví a povznešen jest nad
ty (bohy), které mu jako druhy přidávají.

95. Řekni: „Pane můj, chceš-li mi ukázati (jejich trest),
čím se jim hrozí,

96. pak, Pane můj, nepostav mne mezi lidi bezbožné!“
97. A My zajisté máme moc ti ukázati (splnění toho),

čím jim hrozíme.

98. Ty však odvracej zlé lepším“)! My zajisté víme,
co o tobě mluví.

99, A řekni: „Pane můj, utíkám se k Tobě před vnu
káním ďáblů,

100. u Tebe, Pane můj, hledám útočiště, aby mi ne
uškodili.“ |

101. Když přijde na některého z nich smrt, říká: „Pane
můj, vrať mě životu,

102. abych mohl konati v něm dobré, jež jsem opo
míijel.“ Avšak nikoliv (tak se jim nestane). Tak budou mlu
viti, ale za nimi je přehrada“) až do dne, v němž budou
vzkříšeni.

103. Až zazní hlas trouby, tehdy nebude mezi nimi
příbuzenských svazků a nebudou se moci navzájem o pomoc
žádati.

104. Těm se dobře povede, jimž miska na váze bude
těžká 9).

1) a založil by si svoje vlastní království.
2) T. 1. odpouštěj jim křivdy, jež od nich zakoušíš.
S) V originále slovo „barzach“ značí cokoliv, čím se dvě věci

rozdělují; proto neví se určitě, zda slovo toto znamená místo, kde se' |
duše po smrti zdržuje, tedy nějaké místo mezi tímto a oním světem,
anebo dobu mezi smrtí a vzkříšením. Každý člověk po smrti musí
vstoupiti do „barzach“, jako u Řeků se sestupovalo do Hádu (kata
benai eis hadu). Sale 286.

+) Těmto slovům přikládá se význam obrazný, ale pravověřící
mohamedáni věří a mají věřiti, že jsou tu míněny skutečné, hmotné
váhy, na nichž se váží lidské skutky. Srv. cit. článek „Eschatologie
koránu“ str. 483,
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105. Ti však, jichž miska bude lehká, propadnou zkáze
a věčně v pekle zůstanou.

106. Oheň spálí jejich tváře a budou zuby ceniti (bolestí).
107. (A řekne jim Bůh): „Zdaž nebyla vám předčítána

moje znamení, ale vy jste je prohlašovali za lež ?“
108. Oni však odvětí: „Pane náš, neštěstí naše nad V

námi zvitězilo a byli jsme lidé bloudicí. Pane náš, vyveď
nás odtud a jestliže vrátíme se (do svých nepravosti), pak ©
jistě budeme špatní lidé.“

109. (Ale Bůh) řekne: „Pryč s vámi (do pekla) a ne
opovažujte se ani na mne promluvitil

110. Byli někteří z Mých služebníků, kteříříkali: „Pane
náš, uvěřili jsme, odpusť nám a buď nám milostiv, neboť M
Tys nejvíce milosrdný !“ CŘ

111. Vy však jste si tropili z nich posměch, takže vás $
nechali zapomenouti na mé napomenutí a vysmívali jste se jim.

112. Já však jsem je odměnil za to, že byli trpěliví, (
a oni jsou šťastni.“

113. (A dále Bůh) řekne: „Jak mnoho let jste prodlé
vali na zemi?

114. Odvětí: „Prodlévalí jsme (na světě) den anebo
jen část dne), otaž se těch, kteří to počítají.“

115. A řekne (Bůh): „Jen krátký čas jste tam prodlé- $
vali. Kdybyste to dovedli (spočítati, věděli byste to).

116. Či jste si myslili, že Jsme vás stvořili nadarmo“), $
a že se k námnevrátíte ?“

117. Nad to je povýšen Bůh, nejvyšší vládce a pravda. Ú:
Není boha kromě Něho, jenž jest pánem velkolepého trůnu. A

118. Kdo tedy vedle Boha jiného boha vzývá, o jehož
jsoucnosti nemá důkazu bude se musiti jedenkráte zodpo
vídati z toho před svým Pánem. A věru, nevěrcům se ne
povede dobře.

119. Řekni: „Pane můj, odpusf a buď milostiv, neboť
Tys nejvíce milosrdný.“

1) Tak se jim bude zdáti krátký pobyt zde na světě proti věčně
trvajícím pekelným mukám.

2) T. j. abyste žili, jak chcete, a nemusili se jedenkráte ze
svých skutků zodpovídati.
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Sura XXIV.

SVĚTLO ).
Medinská, o 64 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. (Tuto) suru Jsme zjevili a potvrdili a seslali Jsme

v ní (s nebe) jasná znamení, abyste se dali napomenouti.
2. Nevěstku i toho“), kdo s ní tělesně obcoval, po

trestejte stem ran a nedejte se žádným milosrdenstvím od
vésti od (vykonání) soudu božího, věříte-ii v Boha a v den

| posledního soudu. A jako svědkové při potrestání obou nechí
je několik věřících.

3. Kdo obcoval tělesně s nevěstkou, nesmí si vzíti za
manželku leč ji anebo ženu pohanskou; nevěstka pak nesmí

| pojmouti za manžela leč toho, kdo s ní obcoval tělesně,
j nebo pohana. Avšak věřícím je to zapovězeno (vcházeti

v takové sňatky)“).

') Tak nadepsána je tato sura, protože se Bůh přirovnává ke
světlu ve verši 36 a násl.

2) Toto nařízení týká se svobodných, protože na ženaté a vdané
byl stanoven trest ukamenování pro cizoložství.

5) Tento verš byl prý zjeven, když někteří věřící, kteří byli
nuceni opustiti Mekku, brali si za manželky nevěstky pohanské, jichž
se ve válce zmocnili, aby si ve své chudobě pomohli. Dle mínění
některých platil tento zákaz nejen pro chudé věřící uprchlíky, nýbrž
pro všechny věřící. Avšak platnost toho verše byla na jiném místě
koránu zrušena.



D==6:4, Těm však, kteří obviní počestné ženy (z nemravnosti)
a nebudou moci přivěsti čtyři svědky, dejte osmdesát ran
a již nikdy nepřijímejte jejich svědectví, neboť to jsou zlí lidé,

5. Výjimku učiňte s takovými, kteří potom činí pokání
a se polepší, neboť Bůh odpouští a je milosrdný.

6. Ti, kteří obviní své manželky (z nevěry) a nebudou
míti žádných svědků kromě sebe, musí složiti čtyři přísahy
při Bohu, že mluví pravdu,

T. a pátou, že kletbu boží na sebe svolávají, jestliže
lhou.

8. Ušetřena bude (žena) trestu, jestliže složí čtyři pěl
sahy při Bohu, že (manžel) lže,

9. a pátou, že svolává na sebe hněv boži, mluví-li (její
manžel) pravdu ').

10. Kdyby nebylo milosti a milosrdenství božího vůči
vám, a kdyby Bůh nebyl snadno usmiřitelný a moudrý, (hned
by odkryl vaše hříchy).

11. Co se týče křivého obvinění“), s nímž někteří
z vás vystoupili, nepokládejte ho za něco zlého pro sebe“),
nýbrž za něco dobrého; vždyť každý muž (bude potrestán)
dle hříchu, jehož se dopustil, a kdo z nich obvinění to ještě
zveličil, bude trpěti veliký trest. A

12. Ti ovšem (nebudou míti žádné viny), kteří, když
jste to slyšeli, jako věřící mužové a ženy myslili ve svých
srdcích to nejlepší a říkali: „Tohle je zjevná lež“ —

13. a kteří přivedou čtyři svědky o tom. Ale poněvadž
svědků nepřivedli, jsou před Bohem lháři.

a

1) V takovém případě, že oba, muž i žena, přísahali, nebyl
pokládán muž za nactiutrhače a žena za cizoložnou, ele manželství
jejich stalo se neplatným.

2) Obvinění týkalo se Aiši, manželky Mohamedovy, která na
jedné jeho výpravě se opozdila, na cestě usnula a přivezena byla od
Safwana. A tato událost dala podnět k tomu, že byla obviňována
z cizoložství se Safwanem. Nic nemohlo zabrániti tomuto obvinění,
které se rychle šířilo, až teprve asi po měsící byl zjeven tento verš,
jímž byla prohlášena nevína Aišína.

33 Mohamed, Aiša a Safwan nemají dbáti pomluv, neboť
nevina Aišina byla tímto veršem prohlášena a pomluvačům je připra
ven veliký trest.
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14. A kdyby milosti a milosrdenství božího nebylo
vůči vám na tomto i na onom světě, jistě by vás stihl ve
liký trest za to, co jste rozšiřovali !), ©

15. když jste svými jazyky pronášeli a svými ústy ří
kali to, o čem jste neměli vědomosti a pokládali jste to za
něco lehkého, ač u Boha je to velice závažné.

16. (Těm z vás by se ovšem nic nestalo), kteří, když
jste to slyšeli, říkali jste: „Nepřiísluší nám, abychom o tom
mluvili. Chraň Bůh, vždyť tohle je nactiutrhání.“

17. Varuje vás Bůh, abyste se nikdy již podobného
hříchu nedopustili, jste-li opravdu věřící.

18. A Bůh vám jasně prohlašuje Svoje znamení, zná
zajisté (vše) a je moudrý.

19. Věru ti, kteří jsou rádi, když se o věřících rozšíří
něco ošklivého, budou stiženi trestem plným bolesti

20. na tomto i na onom světě. Bůh ví, vy však nevíte.
21. Kdyby nebylo milosti a milosrdenství božího vůči

vám, a kdyby Bůh neodpouštěl a nebyl milosrdný (byli byste
již potrestáni).

22. Ó, vy věřící, nechoďte ve šlépějích ďáblových. Kdo
kráčí ve šlépějích ďáblových, toho on svádí k ohavným
a zavrženíhodným věcem. Kdyby vám Bůh neprokazoval
Své milosti a milosrdenství, ani jeden z vás by nebyl nikdy
čist (od hříchu); avšak Bůh očišťuje, koho chce. Vždyť Bůh
slyší (vše) a vidí.

23. Bohatí a zámožní mezi vámi ať nepřísahají, že ne
budou ničeho dávati příbuzným “), chudým a těm, kteří se

A vystěhovali (z Mekky) jako vyzravači pravého náboženství,
nýbrž ať jim odpustí a laskavě se k nim chovají! Nepřejete
si, aby (také) vám Bůh odpustil? A Bůh zajisté odpouští

V a je milosrdný.
24. Ty, kteří nactiutrhají ženám řádným, věřícím, kteté

(nejsouce si vědomy zlého) zcela volně si počinají, stihne
kletba na tomto i na onom světě a čeká je veliký trest.

fa

M, o“

!) Vztahuje se i ve verších následujících na ty, kteří obviňovali
Aišu z cizoložství.

2) Týká se Abu Bekra, který podporoval jednoho svého pří
buzného, jenž byl chudý a jako vyznavač Mohamedův byl nucen
z Mekky utéci. Ale když se Abu Bekr dověděl, že také pomlouvá
Aišu, přísahal, že ho již nebude podporovati.
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25. Jednoho dne bude svědčiti proti nim jejich jazyk,
ruce a nohy o tom, co dělali.

26. Tenkráte jim Bůh zaplatí sptavedlivě jejich dluh,
a poznají, že Bůh je jasná pravda.

27. Špatné ženy (patří) špatným mužům a špatní mu
žové špatným ženám, jako zase dobré ženy dobrým mužům

ú a dobří mužové dobrým ženám. Je povinností o těchto (do
brých ženách) prohlašovati, že jsou prosty toho, co o nich
(zlí lidé) říkají. Dostane se jim odpuštění a čestného zao
patření.

28. Ó, vy věřící, nevcházejte do cizího domu, dokud se
neohlásíte a nepozdravíte jeho obyvatelův; to je lepší pro
vás, snad se dáte napomenouti.

29. A nenaleznete-li tam nikoho, nevcházejte do něho,
dokud nedostanete dovolení. A řekne-li se vám: „Vraťte
se!“ učiňte tak, neboť to bude lépe pro vás. A Bůh VÍ, co
činíte.

30. Vejdete-li do domů neobydlených “), není to pro
vás žádný přestupek, jestliže tam hledáte nějakého prospěchu
pro sebe. A Bůh ví, co činíte zjevně a co tajně.

31. Řekni věřícím, aby dávali pozor na své oči a va
rovali se nemravnosti, neboť tak snáze budou bez hříchu.
Věru, Bůh ví, co dělají.

32. A řekni věřícím ženám, aby dávaly pozor na své
oči a počínaly si cudně, neodkrývajíce svých vnad kromě
těch, jež musí býti ukazovány“) a aby se zahalily závojem
a neukazovaly svých vnad leč jen svým mužům nebo svým
otcům nebo svým synům nebo synům svých mužů nebo
svým bratrům nebo synům svých bratrů nebo synům svých
sester nebo svým otrokyním nebo mužům, kteří jim poslu
hují a jsou impotentní, nebo dětem, které neznají ženské
nahoty. Také ať nekladou svých nohou tak, aby bylo viděti
jejich vnady, které skrývají. Obraťte se k Bohu, všichni
věřící, abyste byli šťastni!

33. Umožněte svým řádným otrokům, mužům i ženám,
aby uzavřeli sňatek; jsou-li chudí, Bůh je obohatí ze své
hojnosti, neboť Bůh vše má v moci a je moudrý.

) t. j. do domů veřejných, kam má každý votný přístup.
?) jako jsou ruce a obličej.
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34. Ti pak, kteří nemohou ještě uzavříti sňatek, af se
zdržují tělesného obcování, dokud jich Bůh neobohatí ze
své hojnosti. Žádají-li vaši otroci list (propustný), napište
jim ho, víte-li, že jsou řádní, a dejte) jim něco z majetku,

V jejž vám Bůh dal. A nenuťfte svých otrokyň k prostituci“),
chtějí-li zůstati čisty, abyste dosáhli časných statků na tomto

ů světě. Jestliže však přece někdo je přinuti, věru, Bůh potom,
když byly přinuceny, odpustí (jim) a bude milosrdný.

35. Zjevili Jsme vám právě jasná znamení a událost“)
podobnou těm, které se před vámi staly a napomenutí pro
bohabojné.

36. Bůh je světlem nebes i země. Jeho světlo jest jako
výklenek ve zdi, v němž je svítilna. Svítilna jest ebklopena
sklem, které jest jako zářící hvězda. Světlo (to) béře potravu
svou ze stromu požehnaného, z olivy, která neroste ani na
východě ani na západě“). Její olej hoří, i když se ho skoro
ani oheň nedotkne. Světlo (tohoto oleje) je nad světlo (ohně). ©
Ke svému světlu“) vede Bůh, koho chce, a Bůh předkládá ©
lidem podobenství a ví o každé věci.

37. V domech, které Bůh dovoli vystavěti a v nichž
se vzpomíná Jeho Jména, velebí Ho lidé ráno i večer.

38. Ani koupě ani prodej nemůže jich rozptýliti, aby
nevzpomínali na Boha, nekonalí modliteb a nedávali al- $
mužny. Obávají se totiž dne, v němž ve zmatek budou uve
dena jejich srdce i oči,

39. aby je Bůh odměnil co nejkrásněji za jejich skutky
a přidal jim ze Svého bohatství. Nebeť Bůh uštědřuje bez“
míry, komu chce.

40. Co se týče nevěrců, jejich skutky jsou jako zrakový
klam na planině, jejž žíznivý poutník pokládá za vodu, dokud

E

=
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1) Buď ze svého majetku nebo jim slevte něco z jejich vý
kupného.

?) Abdallah ibn Obba měl prý šest otrokyň, jež nutil k prosti
tuci, z jejíhož výtěžku musily mu odváděti část. Jedna stěžovala sl
Mohamedovi, a proto bylo zjeveno toto místo koránu (Sale, Marracci).

S) Událost, týkající se Aiši, podobá se jiným, jako na př. obvi
nění Josefa.

*%)T. j. tak vynikající je to druh stromů, že nerostou nikde
na zemí.

5) Tímto světlem, tak důkladně popsaným, rozumí se prý světlo V
koránu nebo osvěcující milost boží, která působí v srdci lidském.
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Ř k němu nepřijde a nepřesvědčí se o jeho nicotnasti. Avšak
shledá '), že Bůh je s ním, jenž mu odměnu úplně vyplatí,
A Bůh rychle účtuje.

41. Anebo (podobají se skutky nevěrců) temnotám na
hlubokém moři, na něž vlna za vlnou dopadá, a nad nímž j
temné mraky jeden nad druhým se vznášejí. Vystrčí-li (člověk) $
ruku, ani jí skoro nevidí. A komu Bůh nepopřeje (svého) j
světla, ten vůbec světla nemá.
42, Nepozoruješ, jak chválu Bohu vzdává všechno, co $
je na nebí a na zemi, i také ptáci v řadách lítající? Všichni
ti tvorové znají svou modlitbu a ohvalozpěv, a Bůh ví, co
konají. |

43. Bohu náleží panství na nebi i na zemi a k Bohu
se navrátí (vše v den soudu).

44. Nevidíš, jak Bůh žene oblaka, pak je shromažďuje
a potom z nich činí husté spousty mračen? Vidíš také, jak j
dešť z nich vychází. A spoušti (Bůh) s nebe (mraky) jako $
hory, v nichž jsou kroupy. Nechá je spadnouti, na koho
chce a odvrátí je, od koho chce. ZářeJeho blesku div zraku $

nezbaví. Ú45, Z rozkazu božího se střídá noc a den; a věru, Ú
v tom spočívá ponaučení pro ty, kteří zraku užívají.

46. Bůh stvořil všechny živočichy z vody, někteří z nich »
se plazí po břiše, jiní chodí po dvou nohách a jiní zase
po čtyřech. A Bůh může stvořiti, co chce, neboť je vše- %
mohoucí.

47. Zjevili Jsme právě jasná znamení. A Bůh vede na
správnou cestu, koho chce.

48. (Pokrytci) říkají: „Věříme v Boha a Jeho posla
(Mohameda) a posloucháme (jich).“ Ale potom někteří z nich
se odvracejí, to však nejsou (opravdoví) věřící.

49, Když jseu předvolání před Boha a Jeho posla,
aby mezi nimi rozsoudil, hle, někteří z nich nechtějí přijíti.

50. Kdyby však bylo právo na jejích straně, přišli by
a podrobili by se.

51. (Proč tak činí?) Je snad nemoc v jejich srdcích ?
Či pochybují? Nebo se obávají, že jim ukřivdi Bůh a Jeho
posel? Nikoliv (ten jim neublíží). Avšak oni se sebou Sa
mými jednají nespravedlivě,

1) Na každém místě je Bůh u člověka, jenž mu nemůže uniknouti.
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52. Jsou-li věřící povoláni před Boha a Jeho posla,
+ aby mezi nimi rozsoudil, jejich řeč záleží v tom, že řeknou:

„Slyšíme a isme ochotni posleohnouti.“ A takovým se po
vede dobře.

53. Ti, kteří poslouchají Boha a Jeho posla a jsou
bohabojní, budou šťastni.

54. Přísahají při Bohu slavnou přísahu, že, poručiš-li
jim, odejdou (ze svého domova). Řekni: „Nepřísahejte! Po

4 slušnosti více jest potřebí (než přísahy). A Bůh zná všecky
vaše skutky.“

55, Řekni: „Poslouchejte Boha a buďte poslušní posla!
Jestliže se odvrátite, on (prorok) musí vykonávati svou po
vinnost') a vy ponesete následky svého jednání. Jestliže ho
však uposlechnete, povede vás správnou cestou. A nemá
jiného úkolu, než aby veřejně kázal.“

56. Bůh slíbil věřícím a těm, kteří konají dobré skutky,
že jim dá zemi (po nevěřících), jako učinil těm, kteříž byli

j před nimi a že upevní jejich víru, v níž nalezli zalíbení a že
bázeň jejich zamění za pocit bezpečnosti. Mně se mají kla
něti a nikoho Mi nemají klásti na roveň. A kdo potom ještě
neuvěří, věru, takoví lidé jsou bezbožni.

57. Konejte modlitbu, dávejte almužnu a poslouchejte
posla, abyste dosáhli milosrdenství.

58. Nemyslete si, že nevěrci budou moci seslabiti (moc
boží, aby nebyli potrestáni) na zemi. Obydlím jejich bude
pekelný oheň, do něhož je cesta hrozná.

59, Ó, vy věřící, nechf požádají o dovolení (dříve než
k vám vstoupil) vaši otroci a ti mezi vámi, kteří nedosáhli
věku dospělosti, třikráte (za den): před ranní modlitbou
a když odkládáte oděv v čase poledním a po večerní mod
litbě, neboť v těch třech dobách se obnažujete. Není to
však žádným hříchem ani pro vás ani pro ně, jestliže po
těchto (třech dobách bez dovolení vejdou k vám a) jedni
druhým nějakou službu prokazujete. Tak Bůh objasňuje Svá
znamení. A Bůh ví (vše) a je moudrý.

60. A když dosáhnou vaše dítky věku dospělosti, af
žádají o dovolení (aby směly k vám v každém čase vstou

1) Tím, že svolá na vás trest boží.
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piti), jako žádali ti, kteří byli před nimi. Tak vám objasňuje
Bůh Svá znamení. A Bůh ví (vše) a je moudrý.

61. Pro staré ženy, které již nedoufají ve sňatek, není
to hříchem, jestliže odkládají (svrchní) roucha a nestavějí
(při tom) na odiv svých vnad. Jestliže se však toho zdržují,

A je to lépe pro ně. A Bůh slyší (vše) a ví.
62. Není to proviněním“) pro slepé, ani pro kulhavé

a nemocné ani pro vás, jestliže jíte ve svých domech
nebo v domech svých otců, nebo v domech svých matek,
nebo v domech svých bratří a sester, nebo v domech svých
strýců a tet se strany otcovy i se strany matčiny, aneb
v domech, od nichž klíče máte u sebe, anebo (v domě)
svého přítele. Není pro vás proviněním, jíte-li ve společnosti
jiných nebo sami. A když vstoupíte do nějakého domu,
pozdravte se“) dobrým, od Boha požehnaným pozdravem.
Tak vám Bůh objasňuje znamení, abyste jednali rozumně,

63. To jsou (jedině praví) věřící, kteří věří v Boha
a Jeho posla a když jsou za nějakou záležitosti*) u něho,

A neodcházejí dříve, dokud ho nepožádali za dovolení. Věru,
ti, kteří žádají tě o dovolení (aby směli odejíti), věřív Boha
a Jeho posla. Žádají li tě tedy o dovolení (aby směli ode
jíti) pro nějakou svou nutnou záležitost, dej dovolení tomu,
komu chceš. A pros“) Boha za odpuštění pro ně, vždyť
Bůh odpouští a je milosrdný.

64. Nemyslete, že můžete volati*) na posla, jako vo
Ň iáte jeden na druhého! Bůh zná ty z vás, kteří odcházejí |

(ze shromáždění) skrývajíce se jeden za druhého. Ale necht

!) Toto místo ukazuje, oo pokládali někteří pověrčiví Arabové
za hřích; Mohamed prohlašuje tu, že vše to je zcela lhostejno a do
voleno.

2) T. j. s těmi, kteří jsou v domě a s vámi jsou příbuzní buď
pokrevně nebo nábožensky. Není-li však nikdo v domě, mají příchozí,
jak vykládá Dželál, pozdraviti sami sebe: „Pokoj nám a řádným slu
žebníkům božím !“ Andělé tam přítomní jim odpovědí na pozdrav.

) Při veřejných modlitbách, na nějaké výpravě válečné nebo
při podobných záležitostech.

*) I když dostanou dovolení k odchodu, přece jen tím, že od
jedou, prohřeší se jaksi proti povinnosti a proto má se Mohamed za
ně modliti.

*) K oslovení Mohameda má se užíti čestných pojmenování:
„Proroku, posle boží.“
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mají se na pozoru ti, kteří protiví se Jeho rozkazu, aby
jich nestihla nějaká pohroma (na tomio světě) anebo trest
plný bolesti (po smrti). Což nenáleží Bohu, co je na nebi
a na zemi? Zná dobře váš stav. A tehdy), až se shro
máždí před ním, oznámí jim, čeho se dopustili, vždyť Bůh
zná všechno.

') V den posledního soudu.

m.
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Sura XXV.

AL-FURKAN).
Mekkánská, o 77 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. Požehnán budiž, Jenž zjevil Al-Furkan svému slu

žebníku (Mohamedovi), aby byl všem lidem kazatelem,
| 2. Jemuž náleží panství na nebi i na zemi, Jenž ne

zplodil děti, Jenž ve své moci nemá sobě rovného, Jenž
4 stvořil vše a (všemu) vytkl cíl.

3. A přece maji (někteří lidé) kromě Něho jiné bohy,
kteří ničeho nestvořili, naopak sami byli zhotoveni, kteří si

4 nemohou ani uškoditi ani prospěti a nemají žádné moci
ani nad životem ani nad smrtí ani nad vzkříšením.

4. Nevěrci říkají: „Tenhle (korán) jest jen lež, kterou
si (Mohamed) vymyslel a jiní lidé mu při tom pomáhali*“)“.

j Avšak tim pronášejí nesprávný a lživý výrok.
5. Říkají také: „To (co nám předkládá Mohamed

jako zjevení), jsou jen starobylé báchorky, jež si dal opsati
a které se mu ráno i večer předčítají.“

1) Jest jeden z názvů koránu, Úvod str. V.
2) Naráží se zde na to, že Mohamed byl závislý na vypravo

vání židů i křesťanů. Arabští vykladači koránu při výkladu tohoto
verše praví, že Hdmi, kteří Mohamedovi pomáhali, rozumějí se židé,
Srv. Wolff op. cit. str. 38, Úvod str. III.
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6. Odpověz: „Zjevil jej (korán) ten, Jenž zná tajem
ství nebe i země; věru, je Milosrdný a odpouští.

7. Říkají: „Jaký je to posel? Požívá pokrmů a chodí
po ulicích (jako my). Nesestoupií-li k němu nějaký anděl,
aby s nim kázal,

8. nebo nebude-li mu seslán nějaký poklad, nebo dána Ů
nějaká zahrada, aby z nÍ ovoce požíval (neuvěříme).“ Bez
božní také říkají (věřícím): „Dáváte se vésti od muže, který
je v moci zlého ducha,“

9. Pohleď, ke komu tě připodobňují. Však oni bloudí
a nebudou moci nalézti správné cesty.

10. Požehnán budiž Ten, Jenž, chce-li, může ti dáti
něco lepšího (než to, o čem nevěrci mluví), totiž zahrady,
jimiž řeky protékají a Jenž může ti paláce postaviti.

11. Oni ovšem zavrhují víru v poslední soud (jako
něco nepravdivého); avšak připravili Jsme pekelný oheň
těm, kteří popírají hodinu (poslednílo soudu).

12.' Až jej spatří z dáli,
13. uslyší z něho zuřivé mručení.
14. Až budou uvržení, jhem jsouce spojeni, na úzké

místo, volati tam budou po smrti.
15. (Ale odpoví se jim): „Nevolejte dnes po jedné

smrti, nýbrž po mnohonásobné smrtil“
16. Řekni: „Je tohle lepší než zahrada věčnosti, jež

je bohabojným zasifbena a jež bude jim odměnou a úto
čištěm? Čeho si budou přáti, tohe se jím tam dostane
a věčně tam zůstanou. A budou moci žádati Boha za vy
plnění tohoto slibu.“ |

18. Jednoho dne shromáždí (Bůh) je a (bůžky), které
místo Boha uctivalí a řekne: „Svedli jste vy tyto Mé slu
žebníky, anebo oni Sami se uchýlili od správné cesty ?“

19, Odvětí (bůžkové): „Sláva budiž Tobě! Nebylo
nám potřebí, abychom si místo Tebe brali (někoho jiného)
za ochránce. Ale popřáls jim i otcům jejich hojnosti všeho,

takže zapomněli na napomenutí a tak stali se syny smrti.“
20. (A k modloslužebníkům řekne Bůh): „Nyní vás

tito usvědčili ze lži při tom, co říkáte. A nemohou ani od
vrátiti (vašeho trestu) ani pomoci (vám). Kdo z vás jako bez
božný bude (odsouzen), tomu dáme zakoušeti veliké trá
pení.“
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21. Poslové, které Jsme před tebou již poslali, také
požívali pokrmů ") a chodili po ulicích. A učinili Jsme jedny
z váš předmětem zkoušky“) pro druhé. Budete tedy trpě
liví? Vždyť tvůj Pán pozoruje (trpělivé).

22. Ti, kteří nedoufají, že se s námi setkají (v den
vzkříšení), říkají: „Nebudou-li k nám sesláni andělé nebo
neuvidime-li svého Pána (neuvěříme).“ Věru, pyšně si po
čínají a svým vzdorem se příliš prohřešili.

23. Toho dne, v němž spatří anděly, nebude to radostná
zvěst pro hříšníky. A budou volati: „Kéž by tohle bylo od
nás daleko vzdáleno“ |

24. Přistoupíme k jejích skutkům, které vykonali a uči
nime z nich mrak prachu.

25. Obyvatelé ráje budou míti tehdy lepší obydlí
a Krásnější lůžko k odpočinku.

26. Onoho dne se rozpoltí nebesa S mračny a andělé
sestoupí k zemi.

27. Tenkráte vláda nad všemi věcmi bude náležeti
úplně Milosrdnému a bude to hrozný den pro nevěrce.

28. Tehdy bude se bezbožný*) kousati do ruky a vo
lati: „Kéž bych si byl vyvolil cestu (takovou) jako posel
(Mohained)!

29. Běda mně! Kéž bych si nebyl zvolil takového člo
věkaza přítele.

30. Neboť, když se mi dostalo napomenutl, odváděl
mě od něho do bludu. Věru, zrádně se chová dábel ke
člověku.“

31. Posel (Mohamed) řekl: „Ó, můj Pane, tento můj
Jid pokládá korán za něco nesmyslného.“

32. Tak (jako tobě, Mohamede), každému protoku
vzbuzvjéme nepřátele mezi hříšníky. Avšak tvůj Pán po

stačí ti jako vůdce a pomocník.

') Srv. verš 7.
2) Bůh zkouší lidi tím, že nedal všem stejného způsobu života;

někteří jsou chudí, nemocní, opuštění a podob.; tito přirovnávajíce
svůj život k životu lidí bohatých a zdravých, mohou snadno pocítiti
závist, lítost nebo zlomyslnost. Tím způsobem tedy Bůh lidi zkouší.

5) Tímto bezbožným míní se dle vykladačů koránu určitá osoba,
jakýsi Ukba ibn Abi Muait, jenž přijal islam, ale potom zase od něho
odpadí k vůlí svému příteli, o němž se mluví ve verši 29 a 30.

„P 0,7"
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33. Nevěrci říkají: „Nebude-li mu korán zjeven na
jednou (neuvěříme).“ Avšak takto (po částech ti jej zjevu
jeme), abychom Jím posilnili tvé srdce a proto jasně ti ho
postupně opakujeme.

34. Na každou záhadnou otázku, se kterou k tobě
přijdou, poskytneme ti správneu odpověď a nejlepší vy
světlení.

35. Ti, kteří budou vlečení po obličejích a shromáždění
v pekle, ve hrozném postavení budou a přílišdaleko od
cesty (spasení).

36. Dali Jsme Mojžíšovi knihu a bratra jeho Árona
Jsme učinili mu rádcem.

37. A řekli Jsme (jim): „Odejděte k národu, jenž za
lež prohlašuje Naše znamení.“ A zahubili Jsme ho úplně.

38. A (vzpomeň na) lid: Nocmův, když za lháře pro
hlásil (Naše) posly; utopili Jsme ho a učinili pro ostatní
lidi výstražným znamením. Vždyť (všem) bezbožným Jsme
připravili trest plný bolesti.

39, (Vzpomeň) také na kmeny Ad a Thamud, kteří
bydleli u ar-Rass") a mnohé jiné národy (té doby).

40, Každému z nich Jsme předkládali (výstražné) pří
klady a všechny Jsme úplně zahubili.

41. Již (častokráte) šli (obyvatelé Mekky) kolem města
(Sodomy), na něž padl osudný dešť. Či ho nikdy nespatřili?
Také oni nedoufali ve vzkříšení,

42. Spatří-li tě, přijímají té potupně (říkajice): „Tohle
je ten muž, jejž Bůh učinil Svým poslem ?

43. Málem by nás byl odvedl od našich bohů, kdyby
chom při nich netrvali věrně.“ Však oni potom poznali,
až uvidí trest, kdo bloudil dále od (správné) cesty,

44. Co myslíš o takovém, jenž svým bohem si učínil
své rozkoše? Chceš býti jeho vůdcem“)?

45. Můžeš si představiti, že většina takových lidi slyší
a má rozum? Nikoliv, vždyť jsou jako zvířata a daleko
bloudí od pravé cesty.

') Jest jméno studny, kterou kladou někteří do země madián
ské, jiní do Jemenu, druzí bliže Antiochie a jiní opět do Hadramautu,
(Sale, 299.)

3) T. j. mohl bys ho přivésti na pravou cestu?
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40. Nepozotuješ svého Pána, jak prodlužuje stín (od |

východu slunce až do poledne)? Kdyby chtěl, učinil by ho
pevným '). Potom z Našeho rozkazu se stín podle siunce řidí

47. a pak jej znenáhla k Sobě stahujeme.
48. On (Bůh) to jest, Jenž vám určil noc jako piáší

(k přikryti) a spánek k odpočinku a den ustanovil (k va
Šemu) probuzení.

49. On to jest, Jenž posílá větry (ženoucí dešťové
mraky) jako předzvěst Svého milosrdenství. A seslláme
s nebe čistou vodu, abychom jí oživili mrtvou krajinu a na
pájeli Svá stvoření, zviřata totiž a lidi ve velkém počtu.

50. A rozdělujeme ji mezi ně, aby si připomínali (naši
dobrotu), avšak většina jich jen z nevděčnosti nechce (tak
učiniti).

51. Kdybychom byli chtěli, byli bychom poslali do
každého města kazatele“).

52. Ty však neposlouchej nevěrců, nýbrž s veškerým
úsilím proti nim bojuj!

53. On to jest, Jenž zabraňuje, aby se nesmísila obě
moře, jedno sladké a příjemně chutnající, druhé sláné a hořké

Ů a položii mezl ně přehradu a pevný násep.
54. On to jest, jenž stvořil člověka z vody a připoutal

ho (k druhému) svazky pokrevního přátelství i švagrovství,
neboť tvůj Pán je mocný.

55. A přece uctívají lidé kromě Boha bytosti, jež jim
nemohou ani prospěti ani uškoditi, Nevěrec je pomocnikem
(ďáblovým) proti svému Pánu.

56. Tebe Jsíne poslali jen proto, abys oznámil radost
nou zvěst a varoval.

57. Řekni: „Nežádám od vás za to (kázání) žádné
odměny, leč jen takovou, aby ten, kdo chce, přispěl dobro
volně na rozšíření víry svého Pána,“

58. Důvěřuj v Toho, Jenž žije a neumírá a oslavuj
Ho chválou (zná dostatečně hříchySvých služebníků), Toho,

59, Jenž stvořil nebe a zemi, i co je mezi oběma v šesti
dnech a potom se posadil na trůn: Milosrdný. Otaž se na

| Něho těch, kteří Ho znají.

!) Takže by byl stín neustále stejný.
2) A ne toliko Mohameda ke všem lidem.
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60. Když se jim (nevěrcům) řekne: „Klaňte se Milo
srdnému l“ odvětí"): „Kdo jest Milosrdný ? Máme se klaněti
tomu, komu ty poručíš?“ A (tento příkaa) je příčinou, že
vždy víoe se uchylují od pravdy.

61. Požehnán budiž ten, Jenž peložil na nebe zviřetník L
a upevnil na něm svítilnu (pro den) a zářící měsíc (pro noc). 4

62. On to jest, Jenž poručil noci a dni, aby se střídaly
pro toho, kdo chce pamatovati (na Boha) a ukazovati svou
vděčnost.

63. Ti jsou služebníky Milosrdného, kteří skromně chodl
po zemi a když je osloví pohané, řeknou jen: „Pokoj!“ —

64. kteří se v noci modlí k svému Pánu klečíce i stojíce

65. a kteří volají: „Pane náš, odvrať od nás pekelný
trest, neboť takový trest jsou věčně trvající muka;

66. a věru, hrozný je tam (v pekle) pobyt a bydlení“
67. (To jsou praví služebníci boží), kteří rozdávajíce

almužnu ani majetkem nemrhají ani nejsou skoupí, nýbrž
zachovávají střední cestu mezi obojím,

68, kteří nevzývají vedle Boha jiných bohů a neusmr
cují žádného člověka, kterého Bůh zakázal zabiti, leč jen ze
spravedlivé příčiny a konečně ti, kteří se nedopouštějí smil
stva. Neboť kdo tohoto se dopustí, bude potrestán.

69. Jeho trest bude mu zdvojnásoben v den vzkříšení
a věčně zahanben v něm se bude trápiti.

70. Avšak tomu, kdo se kajícně obrátí, uvěří a bude
konati dobré skutky, promění Bůh jeho (dřívější) zlé skutky
v dobré, neboť Bůh odpouští a je milosrdný.

71. Ti, kteří nevydávají křivého svědectví a jsouce
přítomní něčemu neslušnému, sami slušně si počínají,

73. kteří, když se jim připomínají znamení jejich Pána,
nepadaji k zemi jako hluší a slepí (nýbrž zbystřují svůj i
sluch i zrak)

74. a kteří volají: „Pane náš, dopřej nám, ať naše
manželky a dítky jsou radostí našich očí a učiň nás vzory
bohabojných!“ —

1) Poněvadž nazýval Mohamed Boha jednou „Allah“ a jindy
zase „Ar-rahmanu“ (Milosrdný), mysleli MeRkánští, že mluví o dvou
bozích.
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75. ti (všichni) za odměnu se dostanou do sedmého
nebe, protože byli trpělivía přijati tam budou pozdravem
pokoje

76. a zůstanou tam věčně. Krásný tam bude pobyt
a bydlení.

77. Řekni: „Měmu Pánu nezáleží na tom, jestliže Ho
nevzýváte. (Jeho posla) jste právě prohlašovali zalháře, ale
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za to jistě (na vás) dolehne věčný trest.“ ©
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Sura XXVI

BÁSNÍCI).
Mlekkánská, o 227 verších.

We jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. T. S. M,?)

2. Tohle jsou znamení jasné knihy.
3. Snad se budeš trápiti, že (obyvatelé Mekky) ne

í chtějí uvěřit. Kdybychom chtěli, seslali bychom jim zna
| mení, před nímž by se jejich šíje stále pokorně skláněly.

5. Avšak od každého napomenutí, jehož se jim v po
4 slední době od Milosrdného dostává, se odvracejí.

6. A prohlásili je právě za lež. Avšak přijde k nim
jistě zpráva, které se nebudou mocí vysmívati.

7. (Všude mohou pozorovati znamení všemohoucnosti
| boží). Čí nedívají se (na př.) na zemi, jak dáváme vyrůstati
4 na ní (rostlinám) všelikého krásného druhu? Věru, v tom

| je znamení, avšak většina jich přece nechce uvěřit.
9. Tvůj Pán zajisté je Bůh mocný a Milosrdný.
10. (Vzpomeň si,) když povolal tvůj Pán Mojžíše a po

| ručil mu: „Jdi k bezbožnému národu,
11. lidu Faraonovu (a otaž se), proč nejsou bohabojní.“

1) Na konci této sury odsuzuje Mohamed přísně arabské
| básníky nevěrce.

2) Srv. úvod str. VI.
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12. Odpověděl (Mojžíš): „Můj Pane, obávám se, že
| mě prohlásí za lháře.

13. A také moje prsa se úží (strachem) a těžký je můj
jazyk. Pošli tedy k Áronoví (aby šel se mnou).

14. Mohou mně vytýkati zločin ), bojím se tedy, že
mě usmrtí“

15. Řekl (Bůh): „Nikoliv (to se nestane). Odejděte
tedy oba s Našimi znameními, My budeme s vámi a budeme
poslouckati (co vám řekne Farao).

16. Odeberte se proto k Faraonoví a řekněte: „My
jsme poslání od Pána vesmíru.

17. Propusť s námi syny israelské.“
18. (Farao však) odvětíl: „Zda jsme tě v domě svém

nevychovali jako (vlastní ditě) a zdas nebydlel u nás po
(mnohá) léta svého života

19. a nedopustil ses zločinu, který jsi spáchal? Ne
vděčně ses k nám zachoval.“

20. Tu pravil (Mojžíš): „Dopustil jsem se toho sku
tečně tenkráte, když jsem bloudil.

21. Proto jsem utekl od vás, poněvadž jsem se vás
bál. Ale můj Pán mě obdařil moudrostí a učinili mě jedním
ze Svých poslů.

22. A to, žes porobil syny israelské, je pro mne
milost“), kterou mi prokazuješ.“

23. Farao řekl: „A kdo je to Pán vesmíru ?“
24. Odpověděl Mojžíš: „Pán nebe i země a toho, co

je mezi oběma, chcete-li to bezpečně věděti.“
25. Řekl (Farao) k těm, kteří kolem něho stáli: „Sly

šíte dobře?“
26. A (Mojžíš pokračoval) řka: „Pán váš a Pán vašich

předků.“
27. A tu zase (Farao) řekl (k přítomným): „Tenhle

váš posel, který k vám byl poslán, je jistě jen zlým duchem
posedlý.“

28. Mojžíš však mluvil dále: „Pán východu a západu
a toho, co je mezi oběma, chápete-li to.“

*«)Že Mojžíš v hádce zabit Egypfana a proto utekl do země
madiánské.

2) Pro Mojžíše to byla zvláštní milost od Boha, že měl vyvěsti
lid israelský z Egypta. |

STE CTA COSTAL T (fat. „= paa“ 0: Čam© „stál
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29. Načež odpověděl (Farao): „Budeš-li uznávati ji
A ného Boha kromě mne, věru, že tě uvrhnu do společnosti
4j těch, kteří v žaláři (se trápl).“

30. Tu řekl (Mojžíš): „A což přinesu-li nějaký pře
svědčivý důkaz?“

31. „Přines ho tedy,“ řekl Farao, „mluvíš-li pravdu.“
32. Hodil tedy (Mojžíš) svou hůl (na zemi) a hle, stal

A sezní viditelný drak.
33. A natáhl před sebe ruku a hle, připadala divá

kům bílá.

34. I řekl (Farao) ke svým rádcům, kteří byli kolem
Ň něho: „Tohle je obratný kouzelník;
| 35. bude jistě hleděti, aby vás ze země vaší svým

kouzelnictvím vypudil. Co tedy radíte?“
36. Odpověděli: „Zadrž ho i jeho bratra a pošli do

A měst lidi, aby shromáždili
37. a přivedli k tobě všechny obratné kouzelníky.“

: 38. Shromáždili se tedy kouzelníci v naznačený čas
A jednoho svátečního dne.

39. A klidem se obrátili s otázkou: „Jste shromážděni?
40. Zvítězí-li nad námi kouzelníci (Mojžíš a Áron),

budeme je následovati (v jejich víře).“
| 41. A když přišli kouzelníci, řekli Faraonovi: „Dosta
A neme nějakou odměnu, budeme-li my vítězi?“

: 42. Odpověděl: „Zajisté, neboť budete náležeti do

|
počtu těch, kteří u mne blízko (jako přátelé) stojí.“

43. Řekl jim (Mojžíš): „Odhoďte (na zemi), co chcete
A odhoditi.“
Ň 44. Načež odhodili své provazy a hole a zvolali: „Při
4 moci Faraonově, věru, my zvítězime,“

45. A odhodil Mojžíš svou hůl a hle, pohltila, co oni
A (zdánlivě) proměnili (v hady).

46. A tu se kouzelníci (egyptštl) vrhli na zemi a kla
4 něli se

i 47. řkouce: „Věříme v Pána vesmíru,
| 48. v Pána Mojžíšova a Aronova.“
| 49. Ale (Farao) jim řekl: „Uvěřili jste v Něho dříve,

než vám to dovolil váš mistr, jenž vás kouzelnictví naučil.
A poznáte jistě (co vám učíním).

Vamm
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50. Dám vám useknouti s jedné strany ruku a s druhé
nohu a všechny ukřižovati.“

51. Odpověděli: „Neubliží nám to, neboť se jednou
vrátíme k svému Pánu.

52. A doufáme, že náš Pán nám odpustí hříchy, pro
V tože jsme byli první mezi věřícími.“

53. A Mojžíšovi Jsme ve zjevení poručili: „Vyjdi
s Mými služebníky v noci, neboť budete pronásledováni.“

54. Tu poslal Farao do měst (svě posly), aby shro
máždili vojsko

55. řka: „Jest jich) věru malý zástup
56. a jsou na nás rozhněváni, |
57. ale my jsme všichni dobře připravení (k boji).“
58. Tak Jsme způsobili, že opustili zahrady a prameny,
59. poklady a nádherná obydlí
60. a syny israelské Jsme učinili dědici toho (všeho)“).
61. Pronásledovali je při východu slunce.
62. A když oba davy (Egypfané a Israelité) byly na

dohled jeden druhého, pravili průvodčí Mojžíšovi: „Hle, již
Ů nás dohoní.“

63. Ale (Mojžíš) odvětil: „Nikoli, vždyť můj Pán je se
mnou a povede mě.

64. A poručili Jsme Mojžiíšovi ve zjevení: „Uhoď svou
holí do mořel“ A ihned se rozdělilo (na dvanáct části)
a každá část byla jako veliká hora.

65. Pak Jsme nechali přijíti blíže druhé“).
66. Mojžíše a ty, kteři s ním byli, Jsme zachránili,
67. avšak druhé Jsme utopili.
68. Věru, v tom spočívá znamení, avšak většina jich

nevěří.

69. Ale tvůj Pán je mocný a milosrdný.
10. Přečti jim vypravování o Abrahamovi,

| 71. když řekl svému otci a svému lidu: „Čemu se
klanite?“

1) T. j. Israelitů.
ž) Dle toho by se byli Israelité vrátili do Egypta a stali se

pány jeho. A tak také někteří vykládají toto místo (Dželál), dle vý
m Kladu jiných (Zamachšari) dal jim Bůh podobnou zemi v Palestině.

“) T. j. egyptské vojsko.;
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72. Odpověděli: „Klaníme se bůžkům a bez přeštání |
jim sloužíme.“

73. Otázal se (Mojžíš): „Slyší vás, když na ně volžte, (
mohou vám prospěti nebo uškoditi?“

74. Odvětili: „Nikoliv, avšak shledali jsme, že tak
činili otcové naši.“

75. Načež pravil dále: „Co myslíte? (Modly, kterým)
se klanite vy a

76. vaši dávní předkové,

TT. jsou zajisté moji nepřátelé. Ale nepřítelem mým
není Pán vesmíru,

78. který mne stvořil a správně vede,
79. který mně dává pokrm a nápoj
80. a když jsem nemocen, mě uzdravuje.
81. On také, až z Jeho vůle zemru, opět mě vzkřísí £

k životu
82. a, jak doufám, odpustí mi hříchy v den soudu. |
83. Můj Pane, dej mi moudrost a připoj mě ke spra

vedlivým |
84. a dopřej mi, aby s úctou se o mně u všech po

tomků mluvilo ").
85. Učiň mě dědicem zahrady rozkoše
86. a odpust mému otci, jenž bloudil!
87. Nezahanbi mne v den vzkříšení, í
88. v den, v němž neprospěje nic, ani bohatství, ani »

dliky,
89. leč jen tomu, kdo přijde k Bohu Ss upřímným

srdcem.

90. (V den, v němž) bude postaven ráj blízko před
bohabojné

91. a peklo se otevře před těmi, kteří bloudili
92. a řekne se jim: „Kde jsou ti, kterým jste se kla

něli místo Bohu? Zdaž pomohou vám nebo sobě samým ?“
93. A budou tito (bůžkové) i bezbožní svržení tam

po hiavě
94. i všechno vojsko dďáblovo.
95. Budou se tam (o bůžky) hádati říkajíce:

!) Doslovně přeloženo: „Dej mi jazyk pravdy.“
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96. „Přísáháme pří Bohu, zjevně jsme zajisté bloudili,
97, když jsme vás stavěli na roveň Pánu vesmíru.
98. A svedli nás k tomu jen zlí (lidé).
99, A nyní nemáme ani přímluvce
100. ani upřímného přítele.
101. Kdybychom mohli ještě jednou (na svět se vrátiti),

byli by z nás praví věřící.“

102. Věru, v tom (co bylo řečeno o Abrahamovi), bylo
znamení, avšak většina jich nechtěla uvěřiti.

103. Avšak tvůj Pán je mocný a milosrdný.
104. Lid Noemův prohlašoval posly za lháře.
105. Když řekl jim jejich bratr Noe: „Proč se nebo

jíte Boha?
106. Hle, já jsem váš spolehlivý posel,
107. bojte se tedy Boha a poslouchejte mne!
108. A nežádám od vás žádné odměny, vždyť má od

měna jest jen u Pána vesmíru.
109, Bojte se tedy Boha a mne poslouchejte !“ —
110. odpověděli: „Máme ti uvěřiti, když jdou za tebou

jen lidé z nejnižších tříd?“ .
111. Řekl (Noe): „Nevím, proč tak učinili ').
112. Vždyť jedině u mého Pána budou se zodpovídati,

je-li vám to známo.
113. Avšak já věřících nebudu odháněti,
114. protože jsem jen veřejný kazatel.“
115. Poté mu odpověděli: „Nepřestaneš-li, Noeme,

jistě tě ukamenujeme.“
116. Tu zvolal (Noe): „Můj Pane, hle, tento můj lid

mě ze lži viní.117.Rozsuďtedymezimnouajimiazachraňměa ty,
kteří se mnou uvěřili.“

118. A zachránili Jsme ho i s jeho soudruhy v arše,
která byla naplněna (zvířaty i lidmi).

119. A pak Jsme ostatní utopili.
120. Věru, v tom spočívá znamení, ale většina jich

nechtěla uvěřiti.

122. (Kmen) Ád prohlašoval posly (boží) za lháře.

) Zda uvěřili z pohnutek zcela ideálních nebo pro nějaký
časný prospěch.
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123.

C> ZL% m

Když jim řekl jejich bratr Hud: „Proč se nebo
jíte Boha?

124.
125.
120.

Hle, já jsem váš spolehlivý posel.
Bojte se tedy Boha a mne poslouchejte!
A nežádám za to od vás odměny, protože má od

měna jest u Pána vesmíru.
127. Stavíte na každé výšině (klamné) znamení, abyste

(těm, kteří kolem cestu konají, se vysmivali a) sebe obve
selovali?

128. Zřizujete si cisterny (doufajice), že věčně jich
budete užívati?
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129. A když vykonáváté svou moc, vykonáváte ji
s krutým násilím ')?

130. Bojte se raději Boha a mne poslouchejte!
131. A bojte se Toho, Jenž vám pomáhal ve vašich

dílech, :
132. obohatil vás dobytkem a dítkami,
133. zahradami i prameny vod.
134. Věru, bojím se, že vás stihne trest ve významný

den“ —
135. odpověděli: „Nám je to jedno, napomináš-li nás

nebo ne.
136. Tohle (co nám kážeš) jest výmysl starých
137. a my nebudeme potrestání (za své skutky).“
138. Pak ho tedy vinili ze iži a proto Jsme je zahubili.

Vůtu, v tom (co jim Hud kázal) spočívalo znamení, avšak
většina jich nechtěla uvěřiti.

139. Avšak tvůj Pán je mocný a milosrdný.
140. (Také kmen) Thamud prohlašoval za lháře

posly (boží). |
141. Když jim řekl jejich bratr Sálih: „Proč se Boha

nebojíte ?
142. Hle, já jsem váš spolehlivý posel.
143. Bojte se tedy Boha a mne poslouchejte!
144. A nežádám od vás za to žádné odměny, protože

má odměna jest u Pána vesmíru.
145. Či snad zůstanete v úplné bezpečnosti mezi těmi

věcmi, které tu jsou:
1) Odsuzujíce bez milosrdenství a nespravedlivě k smrti neb

ukrutným trestům.
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146. v zahradách a u pramenů,
147. mezi osením a palmami s něžnými květy?
148. A chcete si dále vytesávati dovedně příbytky

v horách?

149. Bojte se (raději) Boha a poslouchejte mne!
150. A neposlouchejte lidí bezbožných,
151. kteřl se šŠpatností dopouštějí na zemi a nečiní

dobrého“ —
152. odpověděli: „Věru, ty jsi v moci zlého ducha
153. a jsi takový člověk jen jako my. Ukaž nějaké

znamení, mluvíš-li pravdul!“
154. Řekl: „Tato velbloudice (bude vám znamením).

Ona i vy budete píti (vodu střídavě) ve stanovený den.
155. A nečiňte jí ničeho zlého, aby vás nestihl trest

velkého dne.“
156. Avšak oni ji zabili a pak toho litovali,
157. neboť je za to stihl trest. Věru, v tom spočívalo

znamení, avšak většina jich nechtěla uvěřiti.
158. Avšak tvůj Pán je mocný a milosrdný.
159, Také lid Lotův prohlašoval posly (boží) za lháře.
160. Když jím řekl jejich bratr Lot: „Proč se nebojíte

Boha?
161. Hle, já jsem váš spolehlivý posel.
162. Bojte se tedy Boha a mne poslouchejte!
163. A nežádám od vás za to žádné odměny, neboť

Ú má odměna jest u Pána všeho míra.
164. Proč chcete tělesně obcovati s muži (vybírajice

si jenom je) ze (všech lidských) tvorů
165. a opomíjejíce manželky, jež pro vás stvořil váš

Pán? Vždyť se tim dopouštlte velikého hříchu.“
: 166. Oni však odpověděli: „Nepřestaneš-li, Lote, jistě
ů tě (z města) vyženeme.“

137. (Lot však) pravil: „Věru, v oškidvosti mám vaše
skutky. |

108 Pane můj, zachraň mě a moji rodinu před jejich
(ohavnými) sxutky.“

109. A zachránili Jsme ho a celou jeho rodinu
170, až na jednu ženu, která zůstala vzadu.
171. Ostatní Jsme zahubili

7 P =>. -Ua dlné
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172. a seslali Jsme na ně dešť (síry a kamenů) a hrozný
n byl dešť (jenž padl na ty), kteří byli marně napomínáni.

173. Věru, v tom spočívalo znamení, avšak většina
jich nechtěla uvěřiti.

174. Avšak tvůj Pán je mocný a milosrdný.

175. Také obyvatelé (lesa) Al-aika“) vinili ze lži posly
j (boží),

176. když jim řekl Šuaib: „Proč se nebojíte Boha?
177. Hle, já jsem váš spolehlivý posel.
178. Bojte se tedy Boha a poslouchejte mne.
179, A nežádám od vás za to (kázání) žádné odměny,

neboť má odměna jest jedině u Pána vesm(íru.
180. Dávejte plnou míru a nezmenšujtejí.
182. Važte na správné váze

183. a nešidte lidí v tom, co jim patří a nehřešte
podporujíce zk/zu na zemi.“

184. Oni mu však odpověděli: „Tys v moci zlého ducha,
185. ale jsi (jen) takovým člověkem jako my a poklá

dáme tě zajisté za lháře.

186. Mluviš-li pravdu, učiň, aťpadne na nás kus nebe.“
187. Načež odvětil: „Můj Pán nejlépe vi, čeho se do

pouštíte.“ |
188. A tak prohlásili ho za lháře. Za to však stihl je

trest dne temnosti, byl to zajisté trest velikého dne“).
189, Věru, v tom spočívalo znamení, avšak většina

jich nechtěla uvěřiti.
190. Avšak tvůj Pán je mocný a milosrdný.
191. (Co se týká koránu), jest opravdu zjevením od

Pána vesmíru ;
192. sestoupil s ním spolehlivý duch (Gabriel) do

tvého srdce,
193. abys kázal
194. jasně srozumitelným jazykem arabským.
195. A věru, tak stojí psáno ve starých knihách.

E

1) Jest jméno lesa, kde bydleli Madianité a kde jim kázal Šuaib
neboli Jethro.

2) T. j. tak hrozný trest, jako stihne hříšníky v den posledního
soudu.
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196. Či nemají“) o tom důkazu v okolnosti, že znají
ú jej učení lidé mezi syny israelskými ?

197. Kdybychom jej byli zjevili nějakému cizinci
198. a on jim ho předčítal, nevěřili by mu.
199, Tak necháváme ho“) vniknouti do srdcí hříšníků,
200. kteří neuvěří v něho, dokud neuvidí trestu plného

bolesti.
201. Ten však zastihne je náhle, ničeho netušící.
202. A pak řeknou: „Bude nám dopřána ještě lhůta

(k napravení)?“
203. Či přejí si snad urychlení našeho trestu?
204. Co myslíš? Jestliže Jsme jim dopřáli po léta uží

vati (tohoto světa)
205. a potom přijde na ně, čím jim bylo vyhrožováno,
206. co jim prospěje to, čeho užívali?
207. Žádného města Jsme nezahladili, abychom nebyli

posíali dříve k němu kazatele,
208. aby napomínal (jeho obyvatele) a také Jsme nikdy

jim neublížili.
209. Ďáblové ho“) dolů s nebe nesnesli,
210. neboť to není jejich úkolem a pak ani nemohou,
211. protože jsou příliš vzdálení, aby nemohli slyšeti

(rozhovor andělů).
212. Nevzývej tedy vedle Boha jiného boha, abys nebyl

potrestán.
213. Varuj své blízké příbuzné
214. a buď laskavý k těm věřícím, kteří tebe následují.
215. Neposlechnou-li tě, řekni: „Na vašem jednání já

viny nemám.“
216. Důvěřuj v mocného Slitovníka,
217. který tě vidí, když vstáváš (k modlitbě)
218. a sem a tam chodíš*) mezi těmi, kteří se Bohu

klaní.

!) Obyvatelé Mekky mohou se přesvědčiti o pravosti koránu
z té okolnosti, že jej znají i židovští učenci; ti by však koránu ne
znali, kdyby o něm nebylo psáno v Písmě sv.

2) T. j. korán.
S) T. j. korán.
+) Mohamed prý té noci, když bylo zrušeno přikázání, že se

má v noci bdíti k vůli modlitbám, šel od jednoho domu ke druhému,

mal
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219, Neboť slyší (vše) a VÍ.
220. Mám oznámiti vám, ke komu ďáblové sestupují?
221. Sestupují ke každému lháři a hříšníku
222. a vypřavují jim, co slyšeli (pokradmo z rozhovoru

andělů), avšak většina jich jsou lháři. |
223. Jimi') se řídí básníci jako smyslůzbavení.
224. Což nevidíš, jak v každém údolí bloudí
225. a vyzývají k něčemu, Čeho samí nečiní?
226. Mezi ně ovšem nepatří ti, kteří věří a konají

dobré skutky a často na Boha vzpominají
227. a brání se, když jim bylo ublíženo. A ti, kteří se

dopouštějí bezpráví, poznají jistě, kam se navrátí.

aby věděl, co číní jeho vyznavači. A tu shledal, že tak bedlivě četli
korán a modliji se, že se jejich domy podobaly hnízdům sršní. Slovo
takallabuka (tvé sem a tam chození) může se přeložiti také „tvé cho
vání“, t. j. jak si počínáš při veřejných modlitbách, stoje, ukláněje
se, klekaje nebo sedě.

!) Jako to, co ďáblové lidem oznamují, není pravda, tak i básně
jsou fantastické výplody beze všeho skutečného podkladu. Výjimku
činí ti básníci, o nichž že mluví ve verši 226. a 227. a kteří hájili Mo
hsmeda a jeho náboženství proti nevěreckým :básníkům. A byli to
mužové slavného jména, kteří své pero dávali do služeb islamu.
Historie uvádí proslaveného básníka, jednoho z největších geniů
v Arabii za časů Mohamedových, jménem Labida ibn Rabia, jehož
báseň byla poctěna tím, že byla přibita na chrámové dvéře v Mekce.
Avšak když krátce potom vedle se objevila II. sura a Labid ji četl,
byl naplněn takovým údivem nad její krásou, že prý ihned stal se
muslimem, řka, že slova tak krásná mohla vyjíti jen z úst inspirova
ných. Tento básník, kromě něhož se uvádí i jiní, jako Abdallah ibn
Rawaha, Hassan ibn Thabet, prokázal Mohamedovi veliké služby, že
ho hájil proti satirickým výpadům nevěrců, zvláště Amri al Kaisa,
autora jedné ze sedmi proslavených básní, zvaných al Muallakat (Sale,
Preliminary discourse, str. 43, 44.)
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Sura XXVII.

MRAVENCI).
Mekkánská, o 93 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
I. T. S.
2. Význačné vlastnosti koránu a srozumitelné knihy

isou tyto:
3. správné vedenl a radostná zvěst pro věřící,

| 4. kteří konají (v pravý čas) modlitbu, dávají almužnu
a pevně věří v onen svět.

5. Těm však, kteří v ónen svět nevěří, Jsme předsta
vovali jejich skutky jako něco krásného, avšak ve zmatek
budou uvedení (až uvidí v den vzkříšení, co je čeká).

6. Takové čeká přísný trest (na tomto světě) a na
onom budou vydáni do nejvyšší záhuby.

7. Tys dostal zajisté korán od moudrého a vševědou
cího (Boha).

8. (Vzpomeň si), jak řekl Mojžíš své rodině: „Hle,
zpozoroval jsem oheň a přinesu vám zprávu o tom nebo
vám přinesti mám hořící dřevo, abyste se zahřáli“).“

9. A když k němu přišel, zazněl hlas: „Požehnán budiž
ten, kdo je v ohni a okolo něho. Sláva Bohu, Pánu všeho míra!

1 Srv. v. 10: a 20. této sury.
2) Srv. v. 9. a n. sury XII.
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10. Mojžíši, já jsem zajisté Bůh mocný a moudtý.
11. Odhoď svou hůll“ A když viděl, že se hýbe jako

had, obrátil se na útěk a nechtěl se vrátiti. (Bůh však řekl):

12. Jen (ten se bojí), kdo se prohřešil; jestliže však
potom napraví zlé dobrým, věru, já odpouštím a jsem mi
losrdný.

13. Vstrč svou ruku za ňadra a vytáhneš ji bilou bez
pohromy. (To bude jedním) z devíti znamení pro Faraona
a jeho lid, neboť jsou to bezbožní lidé.“

14. A když uviděli Naše viditelná znatmení, říkali:
„Tohle je patrné kouzelnictví.“

15. A popírali je ve své zlobě a pýše, ač duše jejich
byly přesvědčeny (o jejich pravosti). Avšak pozoruj, jaký
byl konec hříšníků.

16. Davidovi a Šalamounovi Jsme popřáli (mnoho)
vědomostí, takže oba říkali: „Chvála budiž Bohu, který nás *
vyznamenal před mnohými svými věřícími služebníky.“

17 Šalamoun, jenž byl dědicem Davidovým, říkal:
„O lidé, takových se nám dostalo vědomosti, že rozumíme

V i řeči ptáků a všeho nám bylo popřáno; to je, věru, patrné
vyznamenání.“

18. A shromáždila se k Šalamounovijeho vojska, sklá
dající se ze džinnů), lidí a ptáků; konali cestu v odděje
ných zástupech,

19. až přišli do údolí mravenců. Tu jeden mravenec
zvolal: „O, vy mravenci, vejděte do svých příbytků, aby
vás Salamoun a jeho vojska nezašlapaii ani o tom nevědouce.“

20. Zasmál se vesele (Šalamoun) nad jeho řečí a pravil:
„Pane můj, povzbuď mě, abych byl vděčen za tvou dobrotu,
kterou jsi prokázal mně a mým rodičům, abych konal, co
je správné a tobě se libí a uveď mě pro své milosréenství
(do ráje) mezi své spravedlivé služebníky l“

1) Kdo byli džinnové, viz poznámku verše 101. v suře VL Že
užíval Šalomoun pomoci džinnů a ďáblů a že měl moc nad zvířaty,
ptáky a větry, učili již talmudisté, vykládajíce nesprávně slova Ka
zatele, hl. 2., v. 8.
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21. Přehlížel (jednou Šalamoun na cestě do Jemenu)
ptactvo ') a pravil: „Proč nevidím dudka? Je nepřítomen?

1) Jako talmudisté přikládali Šalamounovi znalost řeči ptáků,
vládu nad džinny a zlými duchy, kteří ho ochotně poslouchali a jemu
vydatně, zvlášť v obrovských jeho stavbách, pomáhali, tak také
v arabské tradici a u Mohameda vystupuje Šalamoun jako obdařený
všelikou moudrostí a znalostí řeči ptáků; větry plní jeho vůli, duchové
a džinnové jsou v jeho průvodu. Co se v této suře vypravuje kuse
(ve verších 21—46) o Šalamounovi a královně ze Sáby, zvané Bilkís,
podal soustavně v legendě Tsa'labi Abu Ishak Ahmed ibn Muham
med z r. 1035/6). Vypravování toto v arabském originále uveřejnil
Briinnow (Chrestomathie aus arabischen Prosaschriftstellern, Berlín
1895) pod názvem Kissatu Bilkísa (Vypravování o Bilkís). Obsah jeho
podává můj článek „Šalamoun a královna Bilkís“ v Čas. kat. ducho
venstva 1921, str. 298 a násl. Pro snadnější porozumění tomuto místu
koránu uvedeme zde krátký jeho výtah: Když dokonal Šalamoun
stavbu chrámu jerusalémského, vydal se na cestu ke svatyni v Mekce,
kde Bohu obětoval a předpověděl, že jako poslední prorok vystoupí
Mohamed. Odtamtud konal cestu dále do Jemenu. Když jednou se
ukládal Šalamoun táborem, pták dudek vznesl se do výše a odletěl
až k zahradě královny Bilkís, kde se setkal s dudkem jemenským,
který jej pozval, aby si prohlédl moc a bohatství této královny. Zatím
však postrádal Šalamoun dudka, nebof neměl vody a dudek vždy
ukazoval, kde je voda pod zemí. Proto se na něho rozhněval a po
hrozil mu přísným trestem, ale tu právě se dudek vrátil a vypravoval
Šalamounovi, co vše viděl. I poslal Šalamoun list královně Bilkís
tohoto znění: „Od služebníka božího Šalamouna, syna Davidova,
královně Bilkís. Ve jménu Boha nejvýše milosrdného. Pokoj tomu,
kdo se dává správně vésti. Co se týče dalšího, nevyvyšujte se nade
mne, nýbrž přijďte ke mně jako muslimové!“ Dudek odletěl s listem
k Bilkís, která spala uzavřena jsouc ve svém zámku a hodil jí ho do
klína. Pak zakryl křídly okno, aby paprsky sluneční nemohly dovnitř,
Neboť vždycky, když slunce začalo svítiti do okna, povstávala Bilkís,
aby se mu klaněla. I bylo jí divno, že toho dne slunce tak dlouho
nevychází; povstala rychle a list jí vypadl na zemí. Když jej přečetla,
svolala shromáždění lidu a poslala Šalamounovi dary: pět set otroků
oblečených za otrokyně a pět set otrokyň oblečených za otroky, mimo
to poslala pět set cihel zlatých a rovněž tolik stříbrných, korunu
ozdobenou perlami a drahými kameny, dále muškát a dříví aloe, do
schránky vložila drahocennou perlu bez otvoru, kterou měl Šalamoun
provrtati a malou mušli s křivým otvorem, kterou měl protáhnouti
nit. Ten však dříve byl o všem zpraven od dudka a očekával nyní
poselstvo královny Bilkis, které mu odevzdalo lísti dary. Přestrojené
dívky a jinochy rozeznal tím, že různým způsobem si brali vodu
k mytí obličeje i rukou. Co bylo ve schránce, uhodl ihned, neboť mu
to oznámil anděl Gabriel, perlu bez otvoru mu provrtal Červ a mušii
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22. Pak ho jistě přísně potrestám nebo zabiju, jestliže

se správně neomluví.“
23. Avšak on nedal na sebe dlouho Čekati a pravil:

„Spatřil jsem něco, čeho tys neviděl a přicházím ze Sáby
s jistou zprávou.

24. Hle, nalezl jsem ženu, která nad nimi vládne, je
| opatřena vším (čeho je vladaři třeba) a má nádherný trůn.

25. Shledal jsem také, že ona i její lid se klaní slunci
misto Bohu, že ďábel jim představuje jejich skutky jako
dobré a odvádí je od správné cesty (takže nejsou správně
vedeni), |

26. aby se neklaněli Bohu, jenž na světlo vynáší ta
jemství nebe a země a ví, co činíte tajně i veřejně.

27. Bůh! Není boha kromě Něho, jenž je pánem nád
herného trůnu.“ |

28. Načežodvětil Šalamoun: „Uvidíme, mluvíš-li pravdu,
nebo jsi-li lhář.

s křivým otvorem mu protáhl jiný červ. Darů však Šalamoun nepřijal
řka: „Není mi potřebí pozemských statků, neboť, Jenž vyvýšen jest
(nade vše), mi je dal do moci a udělil mi, čeho neudělil nikomu z lidí.
A nad to vyznamenal mne důstojenstvím proroka a moudrostí.“ A zá
roveň vzkázal po poslech, aby královna Bilkís přišla se svým lidem
a aby přijali islám. Dříve však, než se vydala na cestu, pečlivě
uzamkla svůj trůn a svěřila ho k opatrování spolehlivým strážcům.
Jednoho dne seděl Šalamoun na trůnu a uviděl oblak prachu; přichá
zela to královna ze Sáby se svými zástupy. Chtěje jí ukázati také
jiným způsobem, že zvláštní mocí od Boha je obdařen, otázal se
svého vojska, kdo mu nejrychleji přinese trůn královny Bilkís. Nej
rychleji to dokázal Asaf. Šalamoun poručil učiniti její trůn nepozna
telným, chtěje zkoumati její ostrovtip. Potom nařídil, abv mu postavili
věž ze skla a do ní postavili jeho trůn. Podlaha i nádvoří její bylo
z průhledného skla, pod nímž byla voda s plovoucími rybami. Šala
moun sedl si na trůn a kdyžse Bilkís blížila, ukázali na její změněný
trůn s otázkou, zdali je takový trůn její. Odpověděla, že se mu po
dobá. Pak na ni zavolal Šalamoun, aby k němu vešia. Ona však
myslila, že se musí přebroditi vodou a již se k tomu chystala, ale
Šalamoun na ni zavolal, že půjde přes sklo a ne přes vodu. Potom
také jeho důvtíp zkoušela královna ze Sáby a přijala islam. Co se
týče dalšího jejího života, jsou v arabské tradicí různá mínění. Die
jedněch si ji Šalamoun sám vzal za manželku a poručil džinnům, aby
jí vystavěli tří hrady, nejkrásnější na světě, dle druhých provdalji za
náčelníka kmene Hamdán v jižní Arabii.
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29. Odejdi s timto mým dopisem a hoď jej k niml
Potom odlétni stranou a čekeí, jakou dají odpověď.“

30. (Královna ze Sáby uvidévši list) pravila: „Rád
cové, pohleďie, byl mi odevzdán vzácný list.

31. Jest od Šalamouna a zní takto: Ve jménu Boha
nejvýše milosrdného,

32. Nevyvyšujte se nade mnou, nýbrž přijďte ke mně
t jako muslimové“

33. Pravila dále: „Rádcové, poraďte mi v mé záleži
| tosti, Nechci rozhodovati v žádné věci, dokud nejste vy
| svědky (a neschválite toho).“

34. Odpověděli: „My jsme sice nositeli moci a síly
i veliké, ale vláda je ve tvých rukou. Rozvaž tedy, co nařídíš.“

35. Načež řekla: „Když vejdou králové do města,
zpustoší je a pokoří nejmocnější z jeho obyvatelův; tak to
učiní (i nám). |

36. Pošlu jim tedy dary a budu čekati, s Čím se vrátí
poslové.“

37. A když tito přišli k Šalamounovi, řekl: „Vy mě
chcete učiniti bohatším? Věru, co mně dal Bůh, je lepší,
než co vám dal. Nikoliv (nevezmu vašich darů)! Těšte se
z nich dále!

38. Vrať se k nim (vyslanče), také my přijdeme jistě
k nim s vojskem, jemuž nebudou mocí klásti odporu a vy
ženeme je odtamtud pokořené a ponížené.“

39. A pravil dále: „Rádcové, kdo z vás mi přinese
její trůn dříve, než příjdou ke mně jako muslimové ?“

40. [ řekl Ifrit, jeden ze džinnů: „Přinesu ti ho, dříve
než povstaneš se svého místa. Vždyť jsem schopen toho
a zasluhuji důvěry.“

41. Ten však, jenž znal knihy (Plsem)"), pravil: „Já
tiho přinesu v okamžení,“ A když ho uviděl (Šalamoun)
postavený před sebou, zvolal: „Tohle mi učinil můj Pán
ve své dobrotě, aby mě zkoušel, budu-li vděčným nebo
ne. Kdo je vděčný, je vděčný ke svému vlastnímu pro
spěchu, kdo však je nevděčný, věru, můj Pán si sám po
stačí a je štědrý.“

1) Byl to v předcházející poznámce zmíněný Asaf, který dovedl
věci nejvíce podivuhodné proto, že prý věděl, jak se má vyslovovati
jméno boží (Jahve).

O-SFMpAA"

S

BY:

M4

ka:

327



42. A pravil dále: „Učiňte jí trůn její nepoznatelným.
Uvidíme, bude-li správně vedena, nebo je-li z těch, kteří
nejsou správně vedeni.“

43. Když přišla k němu, bylo ji řečeno: „Je tvůj trůn
jako tenhle?“. Odvětila: „Právě takový.“ (Šalamoun pak
řekl): „Nám se však dostalo znalosti (všeho) dříve nežjí,
protože jsme přijali islam.

44. Ji svedlo od pravé cesty to, čemu se klaněla místo
Bohu, takže náležela mezi nevěrce.“

45. Dále ji bylo řečeno: „Vejdi do paláce!“ A když
jej spatřila, myslela, že musí přejíti velkou vodu a již od
kryla své nohy (vyzdvihnuvši šat, aby se mohla přebroditi).
Ale tu zvolal (Šalamoun): „To je palác ze skla postavený.“

45. Načež pravila (Bilkís): „Nespravedlivě jsem jednala
se svou duší, ale nyní se odevzdávám se Šalamounem Bohu
Pánu všeho míra.“

47. Také ke kmenu Thamud Jsme poslali jejich bratra
Sáliha (jenž jim řekl): „Služte Bohu!l“ Avšak oni se rozdě
lili na dvě strany, které se mezi sebou hádaly.

48. Otázal se jich: „Spoluobčané, proč chcete urychliti
zlé před dobrým “")?Nebudete-li Boha za odpuštění prositi,
abyste dosáhii milosrdenství (jste ztraceni).“

49, Odpověděli: „Máme předtuchu, že nám přiněseš
něco zlého ty a ti, kteří jsou s tebou.“ Načež pravil: „Zlé,
jež tušíte, je u Boha“); vy pak jste lidé, kteříjsou zkoušení
(od Něho dobrým i zlým).“

50. Bylo ve městě devět lidí, kteří působili zkázu na
zemi a ničeho dobrého nečinili. Řekli si: „Přísahejme si při
Bohu, že ho*“) přepadneme v noci i rodinu jeho. A potom
řekneme mstitelům jeho: Nebyli jsme při zavraždění jeho
rodiny a mluvíme jistě pravdu.“

51. Strojili úklady, avšak My Jsme nastrojili též úklady
(proti nim) a nevěděli o tom.

52. A pohled, jaký byl výsledek jejich úkladů: zahubili
jsme je a celý jejich národ

1) Proč vybízíte Boha, aby na vás seslal přísný trest, místo
abyste prosili za jeho odvrácení.

2) T. j já vám ničeho zlého nemohu způsobiti, nýbrž Bůh sám
může vás potrestati.

s) Sáliha.
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53. a domy jejich zůstaly prázdné pro bezbožnost,
ů

h

již se dopustili. Věru, v tom spočívá znamení pro rozumné
Widi.

54. Věřící ovšem a bohabojné Jsme zachránili.

55. A (vzpomeň na) Lota, když řekl svému lidu: „Chcete
se dopustiti takové ohavnosti, na niž sami se diváte (jako
na něco špatného) ?

56. Chcete ukojiti pohlavní pud na mužích, žen opo
mijejíce? To jste, věru, lidé neznalí (svého budoucího trestu).“

57. Jejich odpověď však spočívala jen v tom, že
volali: „Vyžeňte rodinu Lotovu ze svého města, neboť to
jsou lidé, kteří zůstali čistými (nedopouštějíce se podobných
skutků).“

58. A zachránili Jsme ho i rodinu jeho kromě jeho
manželky, která dle Našeho řozhodnutí zůstala vzadu.

59. Seslali Jsme na ně dešť a hrozný byl dešť (kamení
a síry) pro ty, kteří (marně) byli varováni.

60. Řekni: „Chvála budiž Bohu a pokoj jeho služeb
nikům, které si vyvolil. Kdo je lepší, Bůh nebo bůžkové,
jež Mu na roveň kladete ?“

61. Kdo stvořil nebesa a zemi a sesílá s nebe vodu,
pomocíjejíž dáváme vyrůsti krásným neohraženým zahra
dám ? Vy nemáte ani takové moci, abyste stromy jejich ze
země vyvedli. Je tedy nějaký bůžek roven pravému Bohu?
Přece však jsou lidé, kteří se odchylují (od pravdy, uznáva
jice jiné bohy kromě Boha).

62. Kdo učinil zemi pevným místem a položil do jejího
středu řeky a postavil na ní hory a učinil přehradu mezi
dvěma mofi')? Může býti nějaký bůh postaven na roveň
(pravému) Bohu? Nikoliv, avšak většina jich o tom neví.

63. (Kdo zasluhuje, aby byl spíše vzýván než ten),
kdo vyslyší utlačovaného, když k němu o pomocvolá a zba
vuje ho utrpení a kdo vás činí nástupci (vašich předků)
na zemi? Je tedy nějaký bůžek (v tom ohledu) roven pra
vému Bohu? Jak málo (lidí) uvažuje o tom!

64, Kdo vede vás v temnotách na souši i na moři?
A kdo vám sesílá větry jako radostnou předzvěst svého mi

!) Srv. pozn. verše 53, sury XXV.
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losrdenství")? Je tedy nějaký bůžek roven pravému Bohu?
Povýšen je Bůh nad ty (bohy), jež mu kladou na roveň.

65. Kdo stvořil (člověka) a potom“) opět ho probudí
k novému životu? Kdo vám dává výživu s nebe i ze země?
Je tedy nějaký bůh roven pravému Bohu? Řekni: „Podejte
nějaký důkaz (toho), ruluvíte-li pravdu“ !

66. Řekni: „Nikdo nezná tajemství nebes a země kromě
Boha a také nevědí (lidé), kdy budou vzkříšení.“

67. Nabyli sice nějakých vědomostí o životě na onom
světě, avšak ještě o něm pochybují, ano, jsou vůči němu
jako slepí.

68. Nevěrci říkají: „Je možno, abychom byli jednou
(z hrobů) vyvedeni, když jsme se již proměnili v prach?

69. Bylo sice již tím vyhrožováno nám i otcům našim,
ale to jsou jen staré báchorky.“

70. Odpověz: „Projděte zemí a vizte, jaký byl konec
bezbožných.“

71. Ale netrap se k vůli nim a nebuď v úzkosti pro
nástrahy, jež ti strojí!

72. A říkají také: „Kdy se vyplní tato hrozba, m'uvite-li
pravdu ?“

73. Odpověz: „Možná, že něco z toho (trestu), co si
přejete, aby bylo urychleno, je v patách za vámi.“

74. Věru, tvůj Pán je dobrotivý k lidem, avšak většina
jich není vděčna,

75. Tvůj Pán zajisté ví, co skrývají vaše prsa a co
dávají na jevo

76. a není nic skryto ani na nebi aní na zemi, co by
i nebylo (napsáno) v jasné knize“).

TT. Hle, tento korán vypravuje synům israelským o pře
| mnohých věcech, o nichž nejsou stejného názoru;
Á 78. vždyť obsahuje správné vodítko a milosrdenství

pro věřící, Tvůj Pán zajisté svým rozsudkem jejich Spor
rozhodne, vždyť je mocný a moudrý.

79. Proto důvěřují v Boha a budeš se držsti jasné
pravdy.

DDIS

—— n“

DDD:

DIDDD

") T. j vělry, které přinášejí dešť.
2) Po smrti.
9) Srv. poznámku v. 37, sury IX.
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80. Věru, ty nemůžeš způsobiti, aby mrtví slyšeli ani

aby hluší slyšeli, když je voláš (k pravdě) a oni se zády
obracejí;

81. a právě tak nemůžeš býli vůdcem slepých, aby se
ze svěho bludu dostali na správnou cestu. Nemůžeš způso
biti, aby slyšel někdo tvůj .hlas, leč jen ti, kteří v naše
znamení věří a zcela se (nám) oddali.

83. Avšak až je stihne (v den posledního soudu náš)
rozsudek, vyvedeme ze země obludu“), která bude k nim
mluviti: „Takoví byli lidé, že nevěřili v Naše znamení.“

84. A tehdy shromáždíme z každého národu zástupy“)
těch, kteří za lež prohlašovali Naše znamení a půjdou od
děleně,

85. až přijdou (na místo soudu). A řekne (jim Bůh):
„Prohiašovali jste za lež Naše znamení, ač jste jich nepo
znali? Co jste to učinili ?“

86. A padne na ně rozsudek (věčného zavržení), pro
tože jednali nespravedlivě; ničeho nebudou moci promluviti
(ke svému ospravedlnění).

87. Nepozorují toho, že Jsme ustanovili noc, aby V ni
odpočívali a den, aby (vše) osvětloval? Věru, v tom spo
čívají znamení pro věřící lidi.

88. V (onen) den zazní hlas trouby a ulekne se každý
na nebi i na zemi kromě těch“), které bude chtiti Bůh (od
toho uleknutí uchrániti) a všichni pokorně budou k Němu
se ubírati.

89, Budeš viděti, jak hory, o nichž ses domníval, že
pevně stojí, jako mraky prchají. (To bude) dilem Boha, jenž
všechny věci uspořádal. On také dobře vi, co činíte.

l) jedním z větších znameni, jichž se počítá sedmnáct a která
budou předcházeti vzkříšení, bude objevení se obrovské obludy, kterou
tradice nazývá „Džassásat“ (vyzvědač); půjde s holí Mojžíšovou
a pečetí Šalamounovou (onou se dotkne věřících a poznamená je
slovem „mumin“ -z věřící, touto označí nevěrce slovem „kalir“ —
nevěrec. Marracci, Refut 513, Sale, Preliminary Discourse 57, Veselý,
Eschatologie koránu 478).

*) Bude prý jich dvanáct; někteří půjdou jako opilí, jiní půjdou
v podobě opic, jiní zase budou jako omámení na pravo i na levo
tápati a podobně.

%)Dle jedněch budou to andělé Gabriel, Michael, Israfil a Israel,
die jiných mučenici nebo andělé, kteří nesou trůn boží,

d „v
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90, Kdo činil dobré, dostane se mu něčeho ještě lep
šího a takoví lidé budou zbaveni úzkosti (v den vzkříšení).

91. Ale kdo činil zlé, bude po hlavě svržen do pekel
ného ohně. Máte snad býti odměněni za něco jiného než
za to, co jste učinili?

92. Mně pak bylo poručeno, abych sloužil Pánu těto
krajiny (mekkánské), kterou sám za svatou prohlásil; Jemu
všechno náleží. A bylo mi poručeno, abych byl muslimem

93. a abych předčítal korán. Kdo se (jím) dá správně
vésti, činí tak ke svému prospěchu. Tomu však, kdo bloudí,
řekni: „Já jsem zajisté jen kazatel !).“ Řekni: „Chvála budiž

A tvůj Pán dobře si všímá toho, co činite.“

1) T. j. mojí povinností není nic jiného než kázati, více učiniti
nemohu.

Bohu! Jistě ukáže vám svá znamení (moci) a poznáte je. f

=]



rm

rz

332



Sura XXVIII.

VYPRAVOVÁNÍ.
Mekkánská, o 87 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. T. S. M.)
2. Tohle jsou znamení jasné knihy.
3. Budeme ti dle přavdy vypravovati pro věřící lidif

o Mojžíšovi a Faraonovi: |
4. Pyšně si zajisté počínal Farao v zemi (egyptské)

a rozděloval své poddané na (dvě) strany, z nichž jednu“) |
hleděl seslabiti tím, že dával pobíti jejich syny, dívky však |
nechával na živu. Věru, byl to zhoubce. |

5. My však Jsme chtěli prokázati milost těm, kteří
byli utiskováni a učiniti je vyznavači pravého náboženství|
a dědici (království Faraonova). :

6. Chtěli Jsme je pevně usaditi v zemi a ukázati Fara-|
onovi, Hámanovi a jeho vojskům, čeho se obávali “)

7. A poručili Jsme ve zjevení matce Mojžíšově: „Koj |
ho; bojíš-li se však o něho, uvrz ho do moře a nestrachuj |

1) Srv. Úvod, str. VL
2) Lid israelský.
3) Faraonovi se prý buď zdálo nebo mu bylo prorokováno, že

jeden z Israelitů vyvrátí jeho království a jej uvede do záhuby; proto |
s takovou krutostí je pronásledoval. Háman byl první ministr Faraonův.

OAÚTAB
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se ani nermuťf, neboť ti ho vrátíme a učiníme jedním (ze
svých) poslů.“

8. Přijala ho rodina Faraonova, aby jí byl jednou ne
přítelem a původcem zármutku. (A měli se také čeho obá
vati), nebof Farao, Haman a vojska jejich se dopouštěli
velikých hříchů.

9, A manželka Faraonova pravila: „(Tento hošík) bude
obveselovati oči mé i tvé, nezabíjejte ho tedy, snad nám
jednou prospěje, nebo si ho vezmeme za syna.“ A netušili
ničeho (co se stane).

10. Ale srdce Mojžíšovy matky bylo sevřeno (úzkosti),
takže by se byla málem prozradila, kdybychem nebyli po
silili jejiho srdce, aby i ona byla jednou z těch, kteří věří
(v zaslíbení boží).

11. Řekla tedy jeho sestře: „Jdi za ním!“ A (tato) dá
vala pozor na něho zdáli, oni“) však ničeho netušili,

12. Zakázali Jsme mu přijmouti prs kojných, dokud
(nepřišla jeho sestra a) neřekla: „Chcete, abych vás dovedla
k jeho domácím lidem, kteří jej budou živiti a pečlivě se
o něho starati?“

13. Tak Jsme ho vrátili jeho matce, aby se rozveselilo
její oko a nermoutila se a aby poznala, že zaslíbení boží
je pravdivé. Ale většína lidí o tom neví.

14. Když dospěl věkem a sesílil, dali Jsme mu moudrost
a vědomosti; tak totiž odměňujeme řádné lidi.

15. Vešel jednou do města v době, kdy ho nikdo ne
viděl*) a nalezl tam dva muže spolu zápasíci. Jeden byl
jeho soukmenovec, druhý náležel k jeho nepřátelům. A sou

Ů kmenovec prosil ho o pomoc proti svému protivníku. A tu
ho Mojžíš udeřil pěstí a zabil. (Uvědomiv si, čeho se do
pustil) zvolal: „Tehle je skutek ďáblův, neboť on jest ne
přítel a zjevný svůdce.“

16. Pravil dále: „Pane, prohřešil jsem se proti své
duši, odpusť mil“ A odpustil mu (Bůh), vždyť odpouští a je
milosrdný.

17. Pravil pak dále: „Protože jsi mi byl milostiv, již
Ý nikdy nebudu pomocníkem hříšníků.“

1) T. j. lidé z domu Faraonova, kteří našli Mojžíše na vodě.
2) Kolem poledne, kdy skoro všichni obyvatelé města spali.

EC



18. Druhý den se strachem trávil ve městě a když se
rozhlížel, hle, ten, který ho včera prosil o pomoc, opět ho
žádal, aby mu pomohl. Mojžíš mu však odpověděl: „Jak
je vidět, chceš mne zase svésti (k tak zlému činu).“ 

19. A když chtěl uchopiti toho), jenž byl jim oběma

i nepřítelem, pravil tento: „Mojžíši, chceš mě zabiti, jako jsivčera zabil člověka? Chceš se jen násilí dopouštěti v zemi
a nechceš býti řádným člověkem?“

20. Tu přiběhl chvatně muž s druhého konce města
a zvolal: „Mojžíši, úřady se radí, aby tě vydaly na smrt.
Prchni tedy, dobře ti radím.“

21. Utekl tedy odtamtud ve strachu se ohližejea zvolal:
„Pane můj, zachraň mě před bezbožnými lidmi!“

22. A když zaměřil směrem k zemi madiánské, pravil:
„Snad povede mě můj Pán správnou cestou.“

23. Došed pak ke studnici madlánské, nalezl u ní zástup
lidi, kteří napájeli.

24. A kromě nich nalezl dvě ženy, které opodál držely
svá stáda. Otázal se jich: „Co tu děláte?*“ Odpověděly:
„Nemůžeme napájeti, dokud neodejdou pastýři. Otec náš
jest letitý stařec.“

25. I napojil jim oběma (jejich stáda). Potom odešel
do stinu a pravil: „Ó, Pane, potřebuji zajisté toho dobra,
M jež Jsi mi seslal“

26. A tu přistoupila k němu jedna z těch dvou krá
+ čejíc stydlivě a pravila: „Můj otec tě zve k sobě, aby se
4 ti mohl odměniti za to, žes nám stáda napojil.“ Když pak
i přišel k němu a vypravoval mu své události, řekl mu: „Neboj

se, unikl jsi bezbožným lidem.“
27. Jedna ze dvou (dcer Jethrových) pravila: „Otče,

f$ najmi ho do služby! Neboť nejlepší (služebník), jejž můžeš
4 najmouti, je silná a spolehlivá osoba“).“

p manželku pod tou podmínkou, že mi budeš sloužiti osm let.

1) T. j. Egypfana.
4) Tyto vlastnosti měl Mojžíš, který odvalil od studny kámen,

jejž mohlo odvaliti nejméně sedm mužů; že byl spolehlivý, poznala
dcera Jethrova z toho, že. se choval zcela počestně, když se sní
ubíral do jejího domova (Sale).

—

a) adu
28. Odpověděl: „Dám ti jednu ze svých (dcer) za 1
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Chceš-li naplniti deset (let), závisí to na tobě. Nebudu
s tebou tvrdě nakládati, nalezneš ve mně dobrého člověka.*“

29. Načež pravil (Mojžíš): „Tak nechť zní smlouva
mezi mnou a tebou! Až naplním jednu z obou lhůt, nechť
není pro mne žádným přečinem (odejdu-li potom od tebe).
A Bůh je svědkem toho, na čem jsme se umluvili.“

30. A když Mojžíš dokončil ustanovenou lhůtu a vydal
se se svojí rodinou na cestu, spatřil oheň na jedné straně
hory Sinai. Řekl své rodině: „Zůstaňte zde! Zpozoroval jsem
totiž oheň; snad vám přínesu zprávu o něm nebo hořící
dřevo, abyste se zahřáli.“

31. Když přišel k němu, zazněl hlas s pravé strany
údolí, na místě požehnaném, z keře: „Mojžíši, já jsem Bůh,
Pán vesmíru.

32. Odhoď svou hůll“ A když viděl, že se hýbe jako
had, obrátil se na útěk a nechtěl se vrátiti. (A Bůh volal
na něho dále): „Mojžíši, pojď sem a neboj se, vždyť jsi
v bezpečnosti.

33. Vstrč svou ruku za ňadra a vytáhneš ji bílou,
avšak bez pohromy. A dej ji opět k sobě beze strachu! To
budou dvě znamení od tvého Pána pro Faraona a jeho
rádce, neboť jsou to lidé hříšní.“

34. (Mojžíš však) odvětil: „Pane, zabil jsem jednoho
z jejich národa a bojím se, že mě také zabijí.

Ů 35. Můj bratr Áron je výmluvnější než já, pošli ho se
mnou jako pomocníka. Dosvědčí mi pravdivost mých slov,
neboť se obávám, že mě budou míti za lháře.“

36. Pravil (Bůh): „Tvé rámě posílíme tvým bratrem
a dáme vám takovou moc, že se vám, pokud se týká Našich
znamení, nebudou moci vyrovnati. Vy dva a kdokoliv vás
bude následovati, budete vítězi.“

37. A když přišel k nim Mojžíš s Našimi zjevnými
znameními, říkali: „Tohle jest jen kouzelnictví, vypočítané
na oklamání nás a neslyšeli Jsme o něčem takovém od
svých předků.“

38. Mojžíš však odpověděl: „Můj Pán ví nejlépe, kdo
přichází od Něho se správným vedením a komu se dostane
odměny v ráji. Ale bezbožným se jistě nepovede dobře.“

39. A Farao řekl: „Rádcové moji, nevěděl jsem, že
máte jiného Boha kromě mne. Proto, Hámane, poruč vypáliti
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Č jim správným vodítkem a milosrdenstvím, aby se dali na

V Jsi k nám žádného posla, abychom podle Tvých znamení

V Jsme je do moře. Viz tedy, jaký byl konec hříšníků!

V abys kázal lidem, k nimž před tebou žádný kazatel ještě

P

mi hlínu (na cihly) a postav mi věž “"),abych mohl vystou
piti k Bohu Mojžíšovu, neboť pokládám ho za lháře.“

40. Tak si počínal pyšně i nespravedlivě v zemi on
a jeho vojska a mysleli, že se nebudou museti k Nám vrá
titi (aby byli souzeni).

41. Proto Jsme ho potrestali i vojska jeho a uvrhli

42. A učinili Jsme z nich svůdce, kteří volají (své ná
sledovníky) do pekelného ohně. V den vzkříšení pomoci
nenaleznou.

43. Již na tomto světě Jsme je pronásledovali kletbou
a v den vzkříšení budou s hanbou zavržení.

44. Když Jsme před tím zahubili dřívější pokolení, dali
Jsme Mojžíšovi knihu, která měla osvititi mysl lidía býti

a nnno onznun nkCACCCCA
pomenouti.

45. Nebyls (Mohamede) na západní straně (hory Sinai),
když Jsme úkol vložili na Mojžiše a nebyls přítomen.

46. Vždyť (od tě doby). Jsme stvořili mnohá pokolení,
jejichž život trval dlouho. Také jsi nepredléval mezi Madi
ánity, abys jim předčítal Naše znamení, ale nyní Jsme tě
poslali (jako proroka).

47. Nebyls na straně hory Sinaj, když Jsme volali (na
Mojžíše), avšak z milosrdenství tvého Pána (jsi byl poslán),

nepřišel, aby se dali napomenouti
48. a aby nemohli říkati, kdyby je potkalo nějaké ne

štěstí za to, čeho se dopustili: „Pane náš, když neposlal

Lse řídili a stali se pravými věřícími (zdaž nejsme bez viny)?“
49. Když se jim (obyvatelům Mekky) dostalo od nás

pravdy, říkají: „Nebude-li nám dáno to*), co bylo dáno
Mojžíšovi (neuvěříme).“ Avšak zdaž nezavrhují toho zjevení,

') Jak vypravuje Zamachšari, vystavěl Háman věž nejvyšší na
světě. Farao prý vystoupil až na její vrch a hodil proti nebi kopí,
které spadlo krví potřísněné. Při západu slunce však anděl Gabriel »
máchnutím křídla věž smetl a všechny dělníky i mnoho vojáků zahubil. “

2) Nebude-li nám dána moc činiti zázraky, jako byla dána
Mojžíšovi.
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jež bylo dříve dáno Mojžíšovi? Říkají: „Dva podvodníci"
si navzájem pomáhali. A proto,“ praví dále, „zavrhujeme ň
oba.“ í |

50. Ty však řekni: „Přineste tedy nějakou knihu od
Boha, která vede správnější cestou než ony dvě, abych se
jí mohl říditi, mluvíte-li pravdu.“ |

51. Neuposlechnou-li tě, věz, že jdou za svými pře
vrácenými tužbami. A kdo bloudí více než ten, jenž jde za
svou převrácenou tužbou, nedávaje se správně vésti od j:
Boha? A Bůh zajisté nevede správnou cestou lidí bezbožných. %

52. Právě nyní Jsme jim dali poznati slova (koránu)
„aby byli napomenutí.

53. Ti, jimž Jsme dali knihu (Plsem) před ním, věří ©
v něho*). |

54, A když se jim předčítá (korán), říkají: „Věříme V
v něho, neboť obsahuje pravdu od našeho Pána a již před Š
tím jsme byli muslimy.“ :

55, Takovým ovšem bude dána dvojnásobná odměna, |
protože byli trpěliví, zlé dobrým zapuzovali a dávali (al
mužnu) z toho, co Jsme jim dali k výživě.

56. Slyši-li nerozumné řeči, odvracejí se od nich Se.
slovy: „My si hledime svého a vy si také hleďie svého,
pokoj vám“)! A my nikterak netoužíme po známosti s lidmi
nevědomými.“

57. Ty nemůžeš správně vésti, koho si přeješ, ale Bůh
V vede správně, koho chce a ví nejlépe, kdo se dává správně U

4

- vésti.

| 58. (Mekkánští) říkají: „Budeme-li následovati téhož i
i vedení jako ty, budeme ze své země vypuzeni.“ Avšak zdaž i.

Jsme jim nepřipravili bezpečné útočiště“), na něž se shro- Ů
maždují od nás plodiny všech druhů k výživě? Avšak vět

šina jich o tom neví. :

|
Ď

1) Těmi se rozumí zákon Mojžíšův (Pentateuch) a korán, neboMojžíš a Mohamed.
2) Jsou židé a křesťané, kteří přijali Islam a jimž byla před

koránem zjevena kniha Písma.
š) Tato slova nejsou pozdravem, nýbrž naznačením, že věřící %.

nechtějí ničeho míti s nevěrci. *
+) T. j. území Mekky, jež jest zvláště od Boha chráněno a od

lidí ctěno.
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59. Jak mnohá města Jsme zničili, jejichž obyvatelé
žili rozkošnicky ? A tohle jsou jejich příbytky, jež jsou jen
málo obývány ") a my Jsme se stali jejich dědici.

60. Avšak žádných měst Jsme nezničili, abychom byli
dříve do hlavního z nich neposlali posla, jenž předčítal jim
Naše znamení a jen ta města Jsme zničili, jejichž obyvatelé
ublížili (našemu poslu). ©

61. Ty věci, jichž se jim dostalo na tomto světě, jim
slouží jen k výživě a ozdobě; ale to, co je u Boha,je lepší
a déle trvá. (Jsou tak málo rozumni, že) nikdy toho nepochopí?

62. Může se srovnávati takový člověk, jemuž Jsme
slíbili něco krásného“) a také toho dosáhne, s tím, jemuž
Jsme sice dali výživu na tomto světě, ale v den vzkříšení
bude uvržen (do věčné záhuby)?

63. Tehdy zavolá na ně (Bůh) a řekne: „Kde jsou
vaši bohové, jež jste pokládali za rovné Mně?“

64. A ti, nad nimiž bude spravedlivý rozsudek vynesen,
řeknou: „Pane náš, tohle jsou ti, jež jsme svedli. Svedli
jsme je, jako i sami byli jsme svedení. Nyní však se jich
zříkáme a k Tobě (se chceme vrátiti); nám oni nesloužili
(nýbrž svým převráceným tužbám).“

65. A (modlářům) bude řečeno: „Vzývejte si své
bohy!“ I budou k nim volati, ale oni jim neodpovědí. Až
spatří trest (který je očekává, budou si přáti), aby se byli
dali správně vésti.

66. V onen den zavolá na ně (Bůh) a otáže se: „Jakou |
odpověď jste dávali (Našim) poslům?“ A nebudou moci
podati žádné zprávy, ani vzájemně se dotazovati.

67. Kdo však bude činiti pokání, uvěří a bude konati ů
dobré, může očekávati, že bude šťasten.

68. Tvůj Pán stvoří, co chce a volí sí svobodně, ale
oni svobodné volby nemají. Sláva budiž Bohu, Jenž povýšen j
jest nad ty bohy, které Mu kladou na roveň.

69. A tvůj Pán ví, co skrývají ve svých prsou a co
dávají na jevo.
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!) Od těch, kteří si na cestě v nich odpočinou a to jen krátkou
dobu.

2) Odměnu v ráji.



70. On je Bohem pravým, není boha kromě Něho,
Jemu se má vzdávati chvála na tomto i na onom světě,
On bude souditi a k Němu se vrátíte (v poslední den).

71. Řekni: „Kdyby vás Bůh přikryl nocí trvající neu
stále až do dne vzkříšení, který bůh by vám kromě (pra
vého) Boha přinesl světlo? Nechcete slyšeti o tom?“

72. Řekni: „Co myslíte? Kdyby vás pokryl Bůh dnem
neustále trvajícím až dne vzkříšení, který bůh by vám kromě
(pravého) Boha přinesl noc, v níž odpočiváte? Či ne
chcete o tom uvažovati?

73. Ze svého milosrdenství vám ustanovil noc a den,
abyste si v oné odpočívali a v tomto abyste (praci) hledali
(výživy) a abyste byli vděčni.“

74. Jednoho dne na ně zavolá (Bůh) a řekne: „Kde
jsou bohové, jež jste pokládali za rovné mně?“

75. A přivedeme z každého národa svědka »)a řekneme:
„Podejte důkaz (toho, co jste tvrdili)!“ Tehdy poznají, že
pravda jest jen u Boha a opustí je (bohové), které si vy
mysleli.

76. Kárůn“) byl z rodu Mojžíšova, ale nešlechetně se
vůči němu zachoval. Dali Jsme mu tolik pokladů, že klíče
od nich musil nésti celý zástup silných mužů. Když mu
říkali jeho spoluobčané: „Nebuď výstřední ve svých rado
vánkách, neboť Bůh nemiluje těch, kteří si výstředně počínají;

77. hleď raději, aby sis tím, co ti Bůh dal, zajistil pří
bytek (v ráji). Nemusíš ovšem zapomenouti na svůj podil
na tomto světě, avšak buď dobrotivý (k jiným), jako Bůh

1) Jejich proroka.

2) Je biblický Kore. Byl prý neobyčejně krásný a bohatý, ale
tak zpyšněl, že zosnoval proti Mojžíšovi povstání. Když jednou Mojžíš
vykládal zákon a pravil, že cizoložník má býti ukamenován, Kárún se
ho otázal: „Co by se stalo tobě, kdybys takového hříchu se dopustil ?*“
Mojžíš odvětil, že by i jeho stihl takový trest. Tu Kárůn předvedl
ženu, kterou podplatil, aby křivě proti Mojžíšovi svědčila, že s ní tě
lesně obcoval. Ale když na ni Mojžíš promluvil, ulekla se a přiznala,
že byla navedena. Načež řekl Bůh Mojžíšovi: „Poruč zemi, co chceš.“
A Mojžíš poručil, aby se rozevřela a pohltila Kárůna, prosícího o smi
lování, i s jeho bohatstvím (Marracci 525).

„=a
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1 byl dobrotivý k tobě. Hleď, abys nebyl původcem zkázy na
zemi, neboť Bůh nemiluje těch, kteří zkázu působí“

78. odpověděl: „Dostalo se mi toho (bohatství) jen
pro moje neobyčejné vědomosti.“ Nevěděl, že před ním již
Bůh zahubil několik lidských pokolení, která byla mocnější
svojí silou než on a ještě bohatší? A hřišníci nebudou tá

Wzáni na své hříchy (neboť Bůh všechno ví).

79. Když ukázal se (Kárůn) svým spoluobčanům v celé
svojí nádheře, říkali ti, kteří milovali tento pozemský život:
„Kéž bychom měli to, co bylo dáno Kárúnovi, který je jistě
velikým miláčkem štěstěny.“ Ale rozumní lidé odpověděli:
„Běda vám! (Čeho si to jen přejete!) Vždyťodměna u Boha
je lepši pro toho, kdo věří a koná dobré skutky, ale jen
ten jí dosáhne, kdo vytrvá (v dobrém).“

80. A zasypali Jsme jej I s jeho palácem v ssutinách
země a neměl žádných pomocníků, kteří by ho zachránili
před Bohem a vysvobodili ho (z trestu).

81. Druhý den ti, kteří si přáli býti v jeho postavení
včera, říkali: „Ó, toho nešťastníka! Věru, Bůh dává v hoj
nosti výživu, komu chce ze svých služebníků, avšak také
omezuje míru její (komu chce). Kdyby nám Bůh nebyl mi

A lostiv, zasypal by nás také (v ssutinách země). Běda mu!
A Vždyť nevěrcům se nepovede dobře!“

82. Onen poslední příbytek (v ráji) dáme těm, kteří
x se nevyvyšŠují na zemi a nečiní zlého. A (blažený) bude

konec bohabojných!

83. Kdo činí dobré, u toho bude odměna převyšovati
jeho zásluhy; kdo však zlé činí, ti, kteří zlého se dopouštějí,
budou odměněni jen dle toho, co vykonali.

84. Věru, Ten, Jenž tobě jako Svému poslu svěřil korán,
zpět tě přivede (do Mekky). Řekni: „Můj Pán ví nejlépe,
kdo přichází (k Němu) dávaje se správně vésti a kdo je ve
zjevném bludu.“

85. Neočekával jsi jistě, že ti bude svěřena kniha (ko
ránu), avšak dostals ji jen z milosrdenství svého Pána.
Nebuď tedy nikdy pomocníkem nevěrců!



86. A ať neodvracejí tě od znamení božích potom, když
ti byla zjevena! Volej (lidi) ke svému Pánu a nebuď
modlářem !

87. Nevzývej nikdy kromě Boha jiného boha, neboť
není boha kromě Něho. Všechno zahyne, jen On sám nikoli.
Jemu náleží soud a k němu se budete musiti navrátiti
(v den soudu).
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Sura XXIX.

PAVOU K.
Mekkánská, o 69 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. A. L. M..
2. Myslí si lidé, že postačí, budou-li říkati: „Věříme“

a nebudou-li zkoušeni*“)?
3. Však Jsme zkoušeli již ty, kteří byli před nimi.

A Bůh jistě zná ty, kteří mluví upřímně a kteří jsou lháři.
4. Čí si myslí ti, kteří zlého se dopouštějí, že nám

uniknou (abychom jich nemohli potrestati)? To špatně usuzují.
5. Kdo doufá, že se s Bohem setká, věru, doba od |

Boha stanovená jistě přijde. A (Bůh) slyší (vše) a VÍ.
6. Kdo bojuje (za pravé náboženství), bojuje za svůj f

vlastní prospěch, neboť Bůh tvorů (pro sebe) nepotřebuje. |
T. Ty pak, kteří uvěřili a konají dobré skutky, očistíme |

od jejich hříchů a dáme jim odměnu největší, jaké si za
za své skutky zasluhují,

8. Nařídili Jsme člověku, aby dobře činil svým rodi- |
čům; avšak budou-li hleděti k tomu tě přivésti, abys vedle |

1) Srv. Úvod, str. VI
2) Těmito slovy kárá Mohamed některé ze svých vyznavačů,

kteří ve zkouškách a utrpení byli netrpěliví, ač v těchto právě se ro
zeznávají praví věřící od pokrytců.

MOZŘNSDA JC
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Mne jiné bohy uznával, o nichž nemáš žádné vědomosti,
neposlouchej jich! Ke Mně se navrátíte a oznámím vám, co
jste učinili.

9, Věřící a ty, kteří konají dobré skutky, uvedeme (do
ráje) mezi spravedlivé.

10. Jsou lidé, kteří říkají: „Věříme v Boha.“ Když však
některý z nich trpí pro Boha, pokládá pronásledování od
lidí za trest od Boha. Když pak dostane se jim pomoci od

tvého Pána, říkají: „My jsme opravdu na vaší straně.“ Neví
Bůh dobře, co je v prsou (jeho) tvorů?

11. Bůh zná zajisté pravé věřící a zná také pokrytce.
12. Nevěrci říkají věřícím: „Pojďte s námi naší cestou,

vezmeme na sebe vaše hříchy.“ Avšak ani jednoho jejich
hříchu nebudou moci vzíti na sebe ti lhářil

13. Ponesou zajisté kromě svých břemen i břemena
jiných *) a v den vzkříšení budou vyslýcháni z toho, co si
živě vymýšleli.

14. Poslali Jsme Noema k jeho lidu a zůstal u nich
tisíc let*) bez padesáti. A zničila je potopa, protože byli
bezbožní,

15. kromě Noema a ty, kteří s nim byli v arše, kterou
Jsme lidem učinili (výstražným) znamením.

16. Také Abrahama (vzpomeň), když řekl svým slu
žebníkům: „Služte Bohu a bojte se Ho, neboť to je pro vás
lepší, jste-li rozumní.

17. Vždyť to, co uctiváte kromě Boha, jsou vylhaní
bůžkové a ti, které kromě Boha ctíte, nemohou dáti výživy.
Proto u Boha hledejte výživu, služte a buďte Mu vděčni,
neboť k Němu se navrátite.

18. Vinite-li mne ze lži, již před vámi (mnozi) náro
dové ze lži vinili (své posly). Avšak úkolem posla je pouze
veřejně kázati (a ne trestati nevěrce).

19. Což nevidí (lidé), jak z ruky boží vychází tvorstvo,
které (Bůh po jeho zániku) přivede k novému životu*)?
A věru, pro Boha je to něco snadného.“

') Kromě svých hříchů ponesou jako břemeno i tu vinu, že
jiné svedli.

2) Vykladači předpokládají, že Noe žil čtrnáct set let.
9) Jako v přírodě se každého roku ukazuje nový život, tak

i člověk bude po smrii povolán k novému životu.

0D VD EN
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20. Řekni: „Jděte po zemi a vizte, jak Bůh je původ
cem tvorstva a (po jeho zániku) dává život novému stvo
ření; věru, Bůh je všemohoucí, ,

21. Trestá, koho chce, prokazuje milosrdenství, komu
chce a k Němu se navrátiíte (v den posledního soudu).

22. Nemůžete seslabiti (jeho moci) ani na zemi ani f
nebi a kromě Boha nemáte žádného ochránce ani pomocnika.“

23. Ti, kteří nevěří ve znamení boží a že se (s Bohem)
setkají (v den vzkříšení), budou zoufati (jednou) nad Mým
milosrdenstvím a čeká je trest plný bolesti.

24. A odpověď jejich spočívala pouze v tom, že říkali:
„Zabte ho nebo upaltel“ Ale zachránil ho Bůh (před upá
lením) a v tom byla zajisté znamení pro věřící lidi.

25. A řekl (dále Abraham): „Vy jste si vyvolili kromě f
Boha jiné bůžky, aby upevnili lásku mezi vámi; avšak v den
vzkříšení jeden ke druhému se nebudete hlásiti a jeden dru
hého budete proklínati. Obydlím vaším bude pekelný oheň
a nebudete míti nikoho, kdo by vás zachránil.“

26. A nevěřil mu Lot. Ale (Abraham) řekl: „Uteku (od
svého lidu) ke svému Pánu “), neboť On je mocný a moudrý.“

27. A dali Jsme mu Isáka a Jakuba a jeho potomkům
Jsme svěřili dar proroctví a knihu (Písem). Odměnili Jsme
ho na tomto světě a na onom světě bude připočten ke
spravedlivým.

28. A (vzpomeň na) Lota, když řekl svým spoluobča
nům: „Chcete se dopouštěti dále takových ohavností, jakých
před vámi nikdo nečinil?

29. Chcete dále se dopouštěti nemravností s muži
a přepadati zákeřně pocestné“) a ve svém shromáždění pá
chati zločiny?“ Odpověď jejich spočívala v tom, že říkali:
„Svolej na nás trest od Boha, mluvíš-li pravdu.“

30. On však odvětil: „Můj Pane, pomoz mi proti bez
božným lidem“

31. Když přišli naši poslové k Abrahamovi s radost
ným poselstvím *), řekli: „Zahubíme obyvatele tohoto města,
neboť bydlí v něm bezbožní lidé.“

') Na to místo, které mi vykáže.
*) Dle toho byli obyvatelé Sodomy a Gomorhy lupiči.
9) O narození syna Isáka.
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o 32. Odvětil (Abraham): „Ale bydli v něm Lot!“ Načež
pravili: „Víme dobře, kdo v něm bydlí. Zachráníme hojistě
i s rodinou, vyjímajíc jeho manželku, která zůstane vzadu.“

33. A když přišli naši poslové k Lotovi, zkoušel k vůli
nim (od svých spoluobčanů) a byl sláb na jejich obranu,
ale oni řekli: „Neboj se a nebuď zarmoucen, vždyť zachrá
níme tebe i s tvojí rodinou, vyjímajíc manželku tvou, která
zůstane vzadu. í

34. Ale na obyvatele tohoto města sešleme s nebe trest
boží za jejich ohavnosti.“

35. A zanechali Jsme z něho viditelné znamení“) pro
rozumné lidi.

36. K Madiánitům (Jsme poslali) jejich bratra Šuaiba,
4 jenž pravil: „Spoluobčané, služte Bohu a očekávejte den
4 posledního soudu a svými hříchynepodporujte zkázy na zemi!“
í 37. Oni ho však prohlašovali za lháře a proto je

stihlo zemětřesení; druhého dne na prsou leželi ve svých
domech.

38. Také kmen Ád a Thamůd (jsme potrestaii), čehož
důkazem jsou vám trosky jejich příbytků. Ďábel jim před
stavoval jejich skutky jako něco krásného a svedl je cd pravé
cesty, ač byli bystrého rozumu.

39. A (právě tak Jsme zahubili) Kárůna, Faraona a Há
mana. Přišel k nim Mojžíš s jasnými důkazy a počínali si
zpupně na zemi, avšak neunikli (našemu trestu).

40. A každého z nich Jsme potrestali pro jeho hříchy;
na jednoho Jsme seslali prudký vitr s deštěm drobného ka
mení, druhého zahubil strašlivý hluk s nebe, třetího Jsme
zasypali zemi, jiného Jsme utopili. A neublížil jim Bůh,
nýbrž oni sami sobě ublížili.

41. Ti, kteří si volí kromě Boha jiné ochránce, jsou
jako pavouk, jenž si sám dům staví. Nejslabší jistě ze všech
demů je dům pavoukův. Kdyby to věděli (neuznávali by
kromě Boha jiných bohů).

42. Bůh ovšem ví, co ze stvořených věcí kromě Něho
vzývají, vždyť je mocný a moudrý.

43. To jsou pod: senství, jež lidem předkládáme, avšak
jen rozumní je chápou.
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44. Bůh stvořil skutečně nebe a zemi a V tom je zna
mení pro věřící lidi.

45. Předčítej, co ti bylo zjeveno z knihy (koránu), buď
vytrvalý v modlitbě, neboť modlitba chrání před nečistými
skutky a ohavností a vzpomínka na Boha je jistě jedna
z nejdůležitějších povinností. A Bůh ví, co konáte.

46. Vaše rozhovory s těmi, jimž dostalo se knihy"),
nechť jsou co nejmirnější, ne ovšem s těmi, kteří (proti vám)
jednají nespravedlivě a říkejte: „Věříme v to, co bylo zje
veno nám i vám, náš Bůh a váš Bůh je jeden (a týž), Jemu
jsme se oddali.“

47. Tak zjevili Jsme ti knihu (korán) a také ti, jimž
4 (dříve již) Jsme dali Písmo“), věří v ni. Také z těchto (oby

vatelů Mekky) mnozí věří v ni“) a jen nevěrci popírají Naše
n znamení.

48. Nemohl jsi čísti nějaké knihy jiné před touto a ne
mohls jí napsati svou pravicí; (kdyby tomu tak bylo,) pak
by ovšem (právem) pochybovali tlachalové (o božském pů
vodu koránu). |

49. Avšak on jistě má jasné důkazy (že byl od Boha
zjeven) v prsou lidi rozumných a jen nevěrci zavrhuji Naše
znamení.

50. Říkají: „Nedá-li ti tvůj Pán moci, abys učinil ně
jaký zázrak (neuvěříme).“ Odpověz: „Činiti zázraky jestjen
v moci boží, já však jsem jen veřejný kazatel,“

51. Nepostačí jim, že Jsme ti zjevili knihu (koránu),
jež se jim předčítá? Věru, v ní spočívá milosrdenství a na
pomenutí pro věřící lidi,

52. Řekni: „Bůh je dostatečným svědkem mezi mnou
a vámi. Ví, co je na nebi a na zemi.. Ti, kteří věří v nicotné
(bohy) a Boha popírají, propadli jisté záhubě,“

53. Žádají tě, abys urychlil trest; kdyby nebyla stano
vena lhůta (aby se v ni polepšili), jistě by je již trest stihl,
avšak přijde na ně jistě a neočekávaně, když nebudou ni
čeho tušiti.

94. Budou tě žádati, abys urychlil trest; (ale neuniknou
mu,) neboť peklo obklíčí nevěrce,

") Písma, t. j. se židy a křesťany.
2) T. j. židé a křesťané.
9) T. j. v korán.

,
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55. Tehdy přepadne je trest shora i zdola a řekne jim
(Bůh): „Okoušejte (trest) za to, co jste učinilil“

56. Služebníci moji, kteří jste uvěřili, moje země je za
jisté prostranná "); proto mně ochotně služte!

57. Každý člověk okusí smrti a potom se ke mně
vrátíte.

58. Těm, kteří uvěřili a Konají dobré skutky, dáme

a věčně tam zůstanou. Jak tt bude krásná odměna těch,
kteří konají(co jest jejich povinností),

59. kteří jsou vytrvalí a důvěru svou skládají ve
svého Pána.

60. Jak mnoho je zvířat, která si nemohou sama opatřiti
výživy, avšak Bůh ji opatřuje jim i vám a slyší (vše) i VÍ.

61. Otážeš-li se jich: „Kdo stvořil nebe a zemi a při
nutil slunce a měsíc (aby vykonávaly svůj oběh)?“ odpovědi:
„Bůh.“ Proč tedy lhou (uznávajíce jiné bytosti za bohy)?

62. Bůh dává v hojnosti výživu, komu chce a také ji
omezuje, neboť Bůh ví o každé věci.

63. Otážeš-li se jich: „Kdo sesílá s nebe dešť a oživuje.
jim zemi, když byla (jako) mrtvá?“ jistě odvětí: „Bůh.“
Řekni: „Veleben budiž Bůh!“ Avšak většina jich toho
nechápe.

64. Na tomto světě si lidé jen pohrají, teprve život

milovali by více tohoto světa).
65. Když jedou po lodi, vzývají jen Boha, vyznávajíce

pravé náboženství. Ale když je bezpečně dovede na pevninu,
zase Mu na roveň kladou jiné bohy,

66. aby se ukázali nevděčnými za to, co Jsme jim pro
kázali a aby mohli užívati (světa). Avšak jistě poznají (čeho
se dopouštěli). í

67. Což neviděli dosud, že Jsme (Mekku) učinili bez
pečným útočištěm, kdežto lidé, kteří v okolních územích
bydlí, jsou loupežně přepadáni? Proč tedy věří v fo, co
ničím není a dobrotu boží poplrají?

1) Nemůžete-li mi sloužiti v jednom městě nebo krajině, odejděte
do jiné, kde se vám nebude brániti ve vyznávání islamu.

jistě za obydlí povýšená místa v ráji, jimž řeky protékají V

na onom světě bude životem pravým. Kdyby to věděli (ne

mmm©
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68. A kdo je bezbožnější než ten, kdo vymýšlí o Bohu
lež a popírá pravdu, kterou poznal? Nebude peklo obydlím
nevěrců?

69. Avšak po svých cestách povedeme ty, kteří bojují
za rozšíření našeho náboženství, vždyť Bůh jest s těmi, kteří
správně si počínají.
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Sura XXX.

ŘEKOVÉ).
AMlekkánská, o 60 verších.

Ve jménu Boha.nejvýše milosrdnéhol
1. A. L. M.*“).

2. Řekové byli poraženi (od Peršanů) v krajině velmi
blízké,

3. avšak za několik let po své porážce zvítězí (nad
Peršany) *).

1) V originále je slovo Ar-rúůmu, kterým jmenují Arabové také
Římany a jiné Evropany; zde jsou jím míněni pozdější Řekové, pod
daní říši byzantské.

2) Srv. Úvod, str. VI
9) Když přišla do Mekky zpráva, že Řekové byli od Peršanů

poraženi, počali nepřátelé Mohamedovi ostřeji vystupovati proti němu,
neboť ve vítězství Peršanů, kteří jako pohani zvítězili nad Řeky, kteří
víru v jednoho Boha vyznávali, viděli bezpečnou Záruku toho, že
i oni zvítězí nad Mohamedem a jeho přívrženci, kteří také v jednoho
Boha věřili. Tyto naděje nepřátel Mohamedových měl potlačiti tento
verš, který byl tenkráte zjeven Mohamedovií, aby předpověděl, že
poražení Řekové v době asi 10 let sami zase zvítězí a „tehdy se
budou věřící radovati“ (verš 4.). "Toto proroctví je u mohamedánů
v nesmírné vážnosti, neboť dovolávají se ho jako jistého důkazu, že
korán byl od Boha zjeven. Není však jisto, kdy a kde se proroctví
toto vyplnilo. Sami mohamedánští autoři nemohou se shodnoutl v udání
času a místa. Dobrý znatel koránu P. Marracci praví, že v žádné
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4. Z vůle boží stalo se to, co se stalo, i také stane
se to, co nastane a tehdy se budou věřící radovati,

5. že jim pomohl Bůh; vždyť pomáhá, komu chce, jsa
mocný a milosrdný.

6. Tak zní zaslíbení boží a Bůh zaslíbení svého ne
mění, avšak většina lidí o tom neví.

7. Znají jen viditelné radosti tohoto světa, avšak o život
na onom světě se nesiarají.

8. Což neuvažují sami u sebe, že skutečně jen na
určitou dobu stvořil Bůh nebe a zemi a to, co je mezi
oběma? Avšak většina lidí nechce uvěřiti, že -setkají se se
svým Pánem (v den vzkříšení).

9, Což nechodí po zemi a nepozoruji, jaký byl konec
těch, kteří byli před nimi? Byli silnější a mocnější než oni
(obyvatelé Mekky), vzdělávali zemi, obývali na ní děle než
oni obývají a poslové jejich přišli k nim s jasnými důkazy.
Bůh nechtěl jim ublížiti, ale oni sami sobě ublížili.

10. Hrozný potom byl konec těch, kteří zlého se do
pouštěli, protože znamení boží prohlašovali za lež a posmí
vali se jim.

11. Z ruky boží vyšli tvorové, potom (po jejich smrti)
k novému životu je povolá a k Němu se budete musiti
navrátiti.

12. V ten den, až nastane poslední hodina, hříšníci
zoufalstvím oněmí,

13. neboť žádný z jejich bohů se nebude moci za ně
přimlouvati a proto se nebudou chtiti hlásiti ke svým bohům.

14. V ten den, až nastane poslední hodina, budou
(věřící od nevěrců) odděleni.

knize nenalezl) dokladu, že se proroctví ono vyplnilo („de hác secundá
victorla ab eo praedictá nihíl certi habetur, negue In historiis nostris,
negue in libris Mahumetanorum: negue scriptores ipsi moslemi in

V tempore vel loco illilus conveniunt.“) Podobně i Sale, který jistě
dobře znal islamskou literaturu, ničeho určitého o této věci nepraví

j a odkazuje čtenáře na dějepisce, aby se přesvědčil sám, zda udání
jejich ono proroctví potvrzují nebo vyvracejí („For more exact infor
mation on these matters, and more nicely fixing the dates, either so
as to correspond with, or to overturn this pretented prophecy [neither
of which is my business here), the reader may have recourse to the
historians and chronologers“),

C023 2222
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15. Ti, kteří uvěřili a konali dobré skutky, budou po
živati blaženosti na luzích rajských ;

16. ti však, kteří nechtěli uvěřiti a za lež prohlašovali
Naše znamení a to, že nastane život na onom světě, budou
vydání trestu.

17. Oslavujte proto Boha, když nastane večer, i ráno,
když vstáváte;

18. Jemu budiž chvála na nebi i na zemi, při západu
slunce i za poledne.

19. Vyvádí život ze smrti a smrt ze života a oživuje
zemi po. její smrti; tak také i vy budete (z hrobu) vyvedení.

20. Jedním z jeho znameníje to, že vás stvořil z prachu, £
potom stali se z vás lidé, rozšíření (po celém světě).

21. Jiným z Jeho znamení je to, že z vás“) stvořil í
ženy, abyste s nimi obcovali a položil mezi vás lásku a mi
losrdenství; věru, v tom spočívají znamení pro lidi, kteří (
přemýšlejí.

22. K'Jeho znamením patří také to, že stvořil nebe
a zemi, různost vašich jazyků a barev vaší pleti; věru, v tom
spočívají znamení pro rozumné lidi.

23. Jedním z Jeho znamení je váš spánek v noci a za
dne vaše snaha, abyste si z Jeho hojnosti opatřili vše po
třebné; věru, v tom spočívají znamení pro lidi, kteří slyší.

24. Jiným z Jeho znamení je to, že vám ukazuje blesk,
aby ve vás vzbudil hrůzu i naději (na dešť) a že sesllá
s nebe vodu, jíž oživuje zemi po její smrti; věru, v tom
spočívají znamení pro lidi, kteří správně uvažují.

25. K Jeho znamením patří konečně i to, že nebe
a země dle Jeho rozkazu pevněstojí; až pak z tohoto světa
vás povolá, odejdete z něho.

26. Neboť všichni, kdokoli jsou na nebi a na zemi,
Jemu jsou poddání a Jeho poslouchají.

27. On to jest, z Jehož ruky tvorové po prvé vyšli
a který je opět k životu povolá; vždyť je to pro Něho velice
lehké., O Něm se má užívati nejvznešenějších přirovnání na
nebi i na zemi, neboť je mocný a moudrý.

28. Předkládá vám podobenství z vašeho vlastního ži
vota: Mají vaši otroci na tom, co Jsme vám dali k výživě,

1) Z muže Adama stvořil Bůh ženu.

ppVapíýa“
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A jíce vedle Boha jiné bohy), jdou v nevědomosti za svými

jiné bohy,

kázali. Af si jen užívají, však oni poznají (co je za to stihne)|!

» K tomu, aby byl vyznavačem islamu.

takový podíl, že jste jim v tom ohledu rovni ')? Anebo máte
před nimi strach, jako máte před sebou navzájem? Tak či
níme znamení jasná lidem, kteří to chápou.

29. Avšak ti, kteří dopouštějí se bezbožnosti (uznáva

převrácenými tužbami; a kdo také může správně véstitoho,
jejž Bůh nechal zblouditi? A takoví nebudou míti nikoho,
kdo by jim pomohl.

30. Buď tedy pravověrným vyznavačem toho nábo
ženství, jež Bůh ustanovil a k němuž lidi stvořil*). A v tom,

co Bůh ustanovil, nemůže býli žádná změna. Tohle je pravé
náboženství, avšak většina lidí o tom neví.

31. Pročež obrafte se k Němu a bojte se Ho, konejte
modlitby a nebuďte modláři!

32. Každá část těch, kteří se v náboženství rozdělili
na různé sekty, těší se ze svých názorů náboženských.

33. Ale když potká lidi neštěstí, volají k svému Pánu
a obracejí se k Němu; potom však, když dá jim okusiti
svého milosrdenství, někteří uznávají zase vedle svého Pána

=34. aby se ukázali nevděčnými za to, co Jsme jim pro

35. Či Jsme jim seslali nějaké dovolení, mluvící“) o tom,
co Mu kladou na roveň?

36. Dáme-li okusiti lidem milosrdenství, radují se z toho,
když však je stihne pohroma za to, čeho se dopustili, zou
Ťají si.

37. Nepozorují, že Bůh dává v hojnosti výživu, komu
chce a zadržuje (ji, komu chce)? Věru, v tom jsou znamení

pro věřící lidi. Ů
38. Příbuzným, chudým a pocestným dávej, co jim

patří! Neboť tak správně činí ti, kteří se hledí Bohu zalíbit
a takovým se povede dobře.

?) Tak jako otroci nemohou se rovnati pánům, tak také; bo
hové nejsou rovni pravému Bohu.

*) Dle podání je prý každý člověk od přirozenosti nakloněn

S) Bůh nedal ani ústy nějakého proroka, ani jiným zjevením
dovolení k tomu, aby lidé uctívali vedle Boha jiné bohy.
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39, Dáte-li něco z nespravedlivého zisku člověku, aby £
i se tím jeho majetek rozmnožil, nerozmnoží se před Bohem; $
i dáte-li něco jako almužnu, abyste dosáhli zalíbení božího,
h zdvojnásobíte (to v očích božích).

40. Bůh to- jest, Jenž vás stvořil a pak vám poskytl
j výživu, Jenž vás vydá smrti a potom opět k životu povolá.
1 Může to učiniti některý z vašich bohů ? Veleben budiž (Bůh),
j Jenž je povýšen nad ty, které Mu za druhy přidávají.
| 41. Zkáza) objevila se na souši ina moři za to, čeho
i se dopustily ruce člověka, aby dala okusiti lidem část
i (trestu), jehož si zasloužili, aby se vrátili (ze své nepravé
i cesty).

| 42. Řekni: „Jděte po zemi a vizte, jaký byl konectěch, i
| kteří dříve žili a byli většinou modlářil“ © :

! 43. Buď tedy vyznavačem pravého náboženství, dříve
6 než nastane den, od něhož nikdo nebude moci před Bohem
Vuchřániti. Tehdy budou (lidé) rozděleni na dvě strany.

44. Kdo neuvěřil, toho bude tížiti jeho nevěra, avšak
ti, kteří konali dobré skutky, sami si (ustlali lůžko blaže

j ného odpočinku v ráji),
| 45. aby tak ze své štědrosti odměniti mohl ty, kteří

) uvěřili a konali dobré skutky; vždyť (Bůh) nemiluje nevěrců.
| 46. Jedním z Jeho znamení je to, že posílá větry jako
| vítanou předzvěst (deště), aby vám dal okusiti Svého mi- +
i losrdenství, aby lodi, jak On poručí, mořebrázdily, abyste
n hledali (obohacení obchodem) z jeho hojnosti a abyste byli *

vděčni.

47. Již před tebou Jsme poslali posly k jejich národům
ú S Jasnými důkazy a pomstili Jsme se na hříšnících, neboť

naší povinnosti bylo pomoci věřícím.

48. Bůh to jest, Jenž posílá větry, které ženou mrak A
) v oblohu a pak ho (Bůh) rozptýlí, jak chce a udělá z něho £

j kusy. Můžeš viděti, jak z jeho středu vychází dešť; a když
i ho nechá padnouti podle Svého přání na Své služebníky,

k radují se z toho,
| 49. ač před tim, než byl jim dešť seslán, chtějí si
| zoufati. : “

D95

.*„+“v

!) Jako na př. hlad, mor, sucha, ztroskotání lodí a pod.
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50. Pozoruj stopy milosrdenství božího, jak oživuje
zemi po její smrti; tak zajisté také vzkřísí mrtvé, protože je
všemohoucí.

51. Avšak pošleme-li (horké) větry a uvidí-li, že se
žloutlo (a bylo spáleno jejich osenl), jsou zase nevděčni
po tom (co Jsme jim dobrého dříve prokázali).

52. Ty) ovšem nemůžeš způsobiti, aby mrtví a hluší
slyšeli (tvé) volání, když zády se obracejí a pryč odcházejí.

53. Také nemůžeš slepých uvésti z jejich bludné cesty
na správnou. Jenom u těch dokážeš, aby tě slyšeli, kteří
uvěřili v Naše znamení a stali se muslimy.

54. Bůh to jest, Jenž stvořil vás jako slabé bytosti,
potom vás obdařil silou, pak opět z vás učiní slabé, šedivé
tvory; vždyť může stvořiti, co chce a je mocný a moudrý.

55. AŽ nastane poslední hodina, budou hříšníci přísa
hati, že nebyli (ve hrobě) déle než hodinu; tak právě lhali
(i na tomto světě).

56. Avšak ti, jimž dostalo se vědomosti a víry, řeknou:
„Jak je psáno v knize boží“), tak dlouho jste prodlévali (ve
hrobě) až do dne vzkříšení. A tohle je den vzkříšení, avšak
vy jste ho neznali.“

57. Tehdy neprospěje nic omluva bezbožným, ani ne
budou ještě jednou vybízeni, aby prosili o milost.

58. Předložili Jsme lidem v tomto koránu podobenství
všeho druhu. Přijdeš-li k nim s nějakým veršem, budou jistě
říkati: „Vy jste jen hlasatelé toho, co není pravda.“

59. Tak zapečefuje Bůh srdce těch, kteří nechtějí
poznati (pravdu).

60. Avšak ty (Mohamede) vytrvej, neboť zaslíbení boží
je pravdivé; a ať nesvedou tě ke kolísavosti, kteří pevně
nevěří! —

1) T. j. Mohamed, jenž sám svými slovy nemůže obrátiti ne
věrců, kteří se připodobňují zde k mrtvým a hluchým.

2) Srv. pozn. v suře IX., v. 37.
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LOKMÁN).
Mlekkánská, o 34 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. A. L. M.

2. Tohle jsou znamení moudré knihy,
3. jež obsahuje správné vodítko a milosrdenství pro

| sptavedlivé,
4. kteří konají modlitby, dávají almužnu a pevně věří

4 v život posmrtný.

| 5. Takoví jsou správně vedeni od svého Pána a dobře
J se jim povede.

: 6. Jest jeden člověk“), který si opatřil zábavné povídky,
$ aby sváděl nerozumné lidi od pravého náboženství,

| 1) Zprávy, jež o této osobě podávají vykladači koránu, nepraví
| nám ničeho určitého. Byl prý příbuzným starozákonního Joba, velice
| nevzhledný, avšak neobyčejně moudrý a žil ještě za časů Davidových.
4 Mnich Maximus Planudes, který ve východních krajinách sebral tra
$ dice o Lokmánovi, z podobnosti mezi tímto a Esopem soudil, že

Lokmán i Esop jsou jedna a táž osoba a že tedy jménem Lokmán
je v koránu míněn Esop. Marracci s tímto náhledem souhlasí, jíní,
jako na př. Sale (str. 330) jsou proti němu, nazývajíce vypravování
Planudovo pohádkou, jíž nelze dokázati (an absurd romance).

2) Jím prý byl míněn Al Nodar ibn al Hareth, který si přinesl
z Persie vypravování o tamějších dvou recích a předčítal je ve shro



nemaje o něm žádné vědomosti a aby si z něho činil po
směch; ale takové (lidi) stihne zahanbující trest.

7. Když se mu předčítají Naše znamení, odvrací se
pyšně, jakoby neslyšel a jakoby nedoslýchavost byla v jeho
uších; zvěstuj mu proto trest plný bolestil.

8. Avšak ti, kteří uvěřili a konají dobré skutky, budou
se radovati v zahradách rajských,

9. v nichž věčnězůstanou, vždyť zaslíbení boží je
pravdivé. A (Bůh) je mocný a moudrý.

10. Stvořil nebe, jež není podepřeno sloupy, které
byste mohli viděti a upevnil na zemi hory, aby se s vámi
nekývala a rozptýlil po ní veškerá zvířata. Sesíláme s nebe
vodu a vyvádíme (ze země) byliny i nejkrásnějšího druhu.

11. Tohle (vše) stvořil Bůh; ukážte mi však, co stvořili
ti (bohové, které vy uctiváte) vedle něho? Věru, bezbožní
jsou v patrném bludu.

12. Dali Jsme Lokmánovi moudrost (a řekli Jsme mu):
„Buď Bohu vděčný! Vždyť kdo je vděčný, je vděčný ke
svému vlastnímu prospěchu, kdo je nevděčný, věru, Bůh,
ačkoli je chvályhodný, přece si sám postačí (i bez nevděč
níka).“

13. (Vzpomeň), když řekl Lokmán svému synu napo
minaje ho: „Synáčku, nesluž modlám, neboť modlářsiví je
velikým hříchem!“

14. A uložili Jsme) člověku (povinnosti) k jeho rodi
čům — matka jeho s velikými obtižemi pod srdcem nosí
a po dvou letech jej přestává kojiti — (poručili Jsme mu):
„Buď mně vděčný i svým rodičům! Ke mně se vše navrátí.

15. Budou-li však (tvoji rodičové) usilovati o to, aby
tě svedli k uctívání bohů, o nichž žádné vědomosti nemají,
neposlouchej jich! Žij v jejich společnosti na tomto světě
(prokazuje jim úctu a poslušnost), jak toho spravedlnost vy

mážděních Korejšitů, vychvaluje při tom moc a slávu králů perských,
aby tím zatlačil do pozadí zprávy koránu o biblických osobách. Aby
spíše dosáhl svého cíle, odvraceti od Mohameda a jeho náboženství,
opatřil si k tomu prý i zpěvačky a chodil zvláště mezi ty, o nichž
bylo známo, že se kloní k islamu. í

!) Nejsou již slova Lokmánova, nýbrž tento a následující verš
jsou vložkou, obsahující napomenutí od Boha každému člověku. Srv.
suru XXIX. v. 8.
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žaduje, avšak řiď se dle toho, kdo se ke mně upřímně
obrátil. Vždyť se ke mně navrátíte a oznámím vám, co
jste učinili.“

16. „Synáčku, Bůh (vše na světlo jednou) přinese,
i kdyby to vážilo jako zrnko hořčičné a bylo to skryto
někde ve skále, buď na nebi nebo na zemi. VždyťBůh jasně
vše vidí a zná.

17. Synáčku, vykonávej modlitby, přikazuj, co je správné
a zabraňuj tomu, co je zlé, buď trpělivý při všem, Co tě
potká, neboť vše děje se dle prvého rozhodnutí (božího).

I8. Na žádného člověka se nedívej s pohrdáním
a nechoď po zemi pyšně, vždyť Bůh nemiluje žádného domý
šlivého vychloubače.

19. Při své chůzi zachovávej střední cestu ") a přitlumuj
svůj hlas! Vždyťze všech hlasů je nejodpornější hlas oslů*).“

20. Nevidíš, že vám Bůh podrobil, co je na nebi a na
zemi, že bohatě vám udílí svých darů na těle i na duši?
Někteří lidé jsou v rozepři ve věcech týkajících se Boha
a nemají. při tom žádné. vědomosti, ani správného vedení
ani knihy, která by je osvítila.

21. Řekne-fi se jim: „Řiďte se tím, co Bůh zjevill“
odvětí: „Nikoliv! My se budeme říditi tím, co jsme u svých $
otců našli.“ Zdaž by však poslouchali také ďábla, kdyby je
za sebou volal do pekelného trestu?

22. Kdo se Bohu odevzdá a je při tom spravedlivý,
nalezl nejpevnější opory. A u Boha je konečný cil
všech věcí.

23. Nevěří-li někdo, nermuf se pro jeho nevěru! Vždyť j
k nám se navrátí a oznámíme jim, co činili; víť dobře Bůh,
Co je v nejtajnějších záhybech jejich srdce.

24. Necháme je užívati krátkou dobu, ale potom je
vyženeme do přísného trestu.

25. Otážeš-li se jich: „Kdo stvořil nebe a zemi?“ od
povědí jistě: „Bůh.“ Řekni: „Veleben budiž Bůh!l“ Avšak
většina jich toho nechápe.

26. Bohu náleží, co je na nebi a na zemi, on sám si
dostačí, ale přece chvály zasluhuje.

1) Nechoď ani příliš rychle ani pomalu.
2) Příliš hlasité mluvení a pronikavý nepříjemný hlas se pří

rovnává k hýkání oslů.
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27. Kdyby všechny stromy, které na zemi jsou, byly
péry a kdyby (Bůh) tolik naplnil moře inkoustem, takže by £
bylo ještě o sedm moří více, ještě by slova boží (kdyby
měla býti napsána) nebyla vyčerpána; neboť Bůh je mocný
a moudrý.

28. Stvoření a vzkříšení vaše je (jako stvoření a vzkří
šení) jediné duše“'); a Bůh zajisté vše slyší a pozoruje.

29. Nepozoruješ, jak z rozkazu božího následuje noc
po dni a den po noci, jak nutí slunce i měsíc, aby vám jf
sloužily — každé z těchto těles probíhá dráhu dle stano
vené doby — nevíš, že Bůh zná všechny vaše skutky?

30. Tak tomu jest*“) proto, že Bůh skutečně jest, kdežto
bohové, jež vedle něho vzýváváte, ve skutečnosti vůbec
nejsou. Věru, Bůh je vznešený, veliký.

31. Nepozoruješ, jak loď z dobrotivosti boží pluje po
moři, aby vám ukázal (Bůh) Svá znamení? Věru, v tom
jsou znamení (moci boží) pro každého člověka trpělivého
a vděčného.

32. Když vlny jako střecha se nad nimi vznášejí, vzý
vají Boha zachovávajíce Mu pravé náboženství; jakmile
však je bezpečně dovede na pevninu, nalezne se mezi nimi
mnohý, jenž kolísá (mezi pravou vírou a modlářstvím);
avšak zapříli Naše znamení dovede jen podvodník a nevěrec.

33. Lidé, bojte se svého Pána a mějte strach před tím
dnem, v němž nebude moci v ničem dostiučiniti otec za syna ©
ani syn za otce! Věru, zaslíbení boží zajisté je pravdivé.
Proto ať vás neoklame tento pozemský život, ani ať vás f
neošáli ve vašich záležitostech, Boha se týkajících, ten“),
jenž každého ošálit usiluje |

34. Bůh zná zajisté hodinu (posledního soudu), on to
jest, Jenž sesílá dešť (v ustanovený čas) a ví, co je v životě
(matky). Žádná duše neví, co se s ní stane zítra, ani neví
žádná duše, ve které zemi zemře, avšak Bůh zná a VÍ(všechno).

1) Nevěrci prý namítali Mohamedovi, že nebudou vzkříšení na
Jednou, poněvadž člověk dle koránu také není stvořen najednou,
nýbrž po částech, nejdříve jako símě, potom chuchval krve atd. A tu
byl zjeven tento verš, jímžto se prohlašuje, že pro Boha to jest
jedno: vzkřísiti jednoho člověka nebo všechny najednou,

?) Vztahuje se na to, co je řečeno v předcházejícím verši.
5) T. j. ďábel.

ea
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Sura XXXII

KLEKNUTÍ.
Mekkánská, o 30 verších.

Ve jménu Bohanejvýše milosrdného!
I. A. L. M.

2. (Tato) kniha, o čemž pochybnosti není, byla zjevena
| od Pána vesmíru. ©

3. Čí řeknou (Mekkánšti): „Vymyslil si ji (Mohamed)?“
1 Nikoliv, neboť obsahuje pravdu od tvého Pána, kterou máš

] kázati lidem, k nimž před tebou ještě žádný kazatel nepřišel;
snad dají se správně vésti.

4, Bůh to jest, Jenž stvořil nebe a zemi v šesti dnech
1 a potom se posadil na trůn. Nemáte kromě Nčěhoani ochránce

1 ani přímluvce. Budete uvažovati o tom?
í 5. On řídi (všechny) věci od nebe až k zemi a k Němu
1 bude jejich návrat v den, jenž bude trvati tisic ") roků podle
| vašeho počítání.

: 1) Na jiném místě (sura LXX., v. 5.) se praví, že bude poslední
4 den trvati padesát tisíc roků. Tato sobě odporující místa hledí ko
1 mentátoři vysvětliti několika způsoby: nikdo prý neví, jakou míru
| času v těchto výrocích myslí Bůh; dle jiných se tím velikým počtem
$ roků má naznačiti nesmírná hrůza soudného dne, anebo že kdyby
1 tuto záležitost posledního soudu svěřil Bůh nějakému člověku, ani
4 v tolika tisících let by nebyl hotov. Srv. Sale, Preliminarydiscourse,

str. 60, Veselý, Eschatol. koránu, str. 482.
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6. Zná, co je tajemného a jaká jsou svědectví (idl),
On, mocný Slitovník,

7. Jenž vše, co stvořil, co nejkrásněji uspořádal. Nej
prve stvořil člověka z hlíny,

8. potom jeho potomstvo učinil z prosté tekutiny, ze
semene,

9. načež dal mu podobu (lidskou) a vdechl do něho
Svého ducha a obdařil vás sluchem, zrakem i srdcem. Jak 4
málo je však těch, kteří jsou za to vděčni!

10. A říkají: „Mohou z nás býti noví tvorové, když
už jednou budeme v zemi skryti ležeti?“

11. Ano, popírají i to, že se setkají se svým Pánem
(v den vzkřišení).

12. Řekni: „Anděl smrti, který je nad vámi ustanoven,
vás života zbaví a pak se budete musiti ke svému Pánu
navrátiti.“

13. Kdybys tak mohl viděti, jak hříšníci sklopí hlavu
před svým Pánem (a budou říkati): „Pane náš, viděli jsme
(nyní peklo) a slyšeli; dovol, abychom se mohli vrátiti (na
svět) a činiti dobré, neboť nyní pevně věříme.“

14. Kdybychom chtěli, každou duši bychom vedli po %
správné cestě; ale nevyhnutelně se musí naplnili, co jsem
řekl: „Naplním peklo džinny i lidmi zároveň.“

15. (A řeknu jim): „Okoušejte tedy (muky pekelné),
protože jste zapomněli, že nadejde jednou tento den. Proto
i My Jsme na vás zapomněli; okoušejte tedy věčný trest
za to, co jste učinili.“

16. Ti jistě věří v Naše znamení, kteří, když jsou na A
ně upamatováni, padají k zemi klaniíce se a velebíce slávu
svého Pána a pyšně se nevynášejí.

17. Když povstanou z lůžka, vzývají svého Pána ve
strachu a naději a udílejí almužnu z toho, co Jsme jim
dalt k výživě.

18. Žádná duše neví, jaká radost pro oči se pro ni
skrývá jako odměna za to, co činila.

19. Je snad roven věřící bezbožnému ? Nikoli, nemohou
býti za rovné pokládáni.

20. Pro ty, kteří uvěřili a konají dobré skutky, jsou
připraveny zahrady k (věčnému) obývání jako odměna za
jejich skutky.

361

MD

.

WD

ba

CSC

f

=



21. Obydlím hříšníků však bude pekelný oheň. Kdykoli
se pokusí dostati se z něho, budou uvrženi zpět se slovy:
„Okoušejte muky pekelného ohně, jejž jste prohlašovali
za ležl“

22. Kromě většího trestu (na onom světě) dáme jim
okusiti bližšího trestu (zde na zemi), snad se kajícně obrátí,

23. Kdo je větší bezbožník než ten, jenž se odvrací
M od znamení svého Pána, jsou-li mu připomínána? Avšak

na hříšnícich se jistě pomstíme.
24. Mojžíšovi Jsme dali knihu, proto neměj pochybnosti

o jejím seslání '). A ustanovili Jsme ji správným vodítkem
j pro syny israelské; z jejich středu Jsme vybrali učitele, aby
i je vedli dle Našeho rozkazu, když se ukázali trpělivými

Ů a uvěřili v Naše znamení,25. Tvůj Pán zajisté mezi nimi rozhodne v den vzkří
Šení o tom, v čem se nemohli shodnouti.

26. Není jim známo, jak mnoho pokolení Jsme před
nimi zahubili, v jejichž obydlích se nyní oni procházejí“)?
V tom jsou zajisté znamení; nechtějí o nich slyšeti?

27. Nepozorují také, jak ženerme vodu na suchou zemi
a její pomocí dáváme vyrůsti obilí, jimž se živí jejich do
bytek i oni sami? Nevšímají si toho?

ů 28. (Nevěrci věřícím) říkají: „Kdy bude rozhodnuto

Ř (mezi námi a vámi)?“| 29. Odpověz: „V den rozhodnutí“) těm, kteří nevěřili,
neprospěje víra jejich a nebude se čekati na ně (až by

m činili pokání).“
30. Vyhýbej se jim tedy a čekej (až na ně přijde trest),

neboť i oni čekají (aby ti mohli nějak ubližiti).SLSSV
3) Toto místo se může vztahovati buď na knihu Mojžíšovu

neboli Pentateuch nebo na korán; v tomto druhém případě je smysl
slov: Jako již Mojžíšovi seslal Bůh knihu, tak nyní Mohamedovi

A Korán, proto nemá míti žádných pochybností o něm.
2) Mekkánští chodí po městech, kde bydleli kdysi vyhynulí

nyní kmenové.
9) V den posledního soudu.

m =
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SPOJENGI.
Medinská, o 73 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. Proroku, boj se Boha a neposlouchej nevěrců a po

krytců, neboť Bůh ví (vše) a je moudrý. .
2. Řiď se tím, co ti bylo zjeveno od tvého Pána, neboť

Bůh zná vaše skutky.
3. V Boha důvěřuj, vždyť Bůh je dostatečným ochráncem.
4. Bůh nedal do nitra lidského dvě srdce a neučinil

vaše manželky, které propouštite se slovy: „Tys pro mne
jako záda mé matky“, vašimi matkami a rovněž tak neučinil
vaše adoptované syny vašimi vlastními syny). Vy sice

1) Tímto veršem ruší Mohamed dva zvyky u starých Arabů.
První byl ten, že muž propustiv manželku slovy ve v. 4. uvedenými,
ponechal ji ve svém domě a pohlížel na ni jako na svoji matku
a také ostatní jeho příbuzní pohlíželi na ni, jako by v takovém po
měru příbuzenském k němu byla. Druhým zvykem bylo pokládati
adoptované syny za syny přirozené, takže tytéž překážky manželské
povstávaly mezí otcem a manželkou syna přirozeného i adoptova
ného. Mohamed tyto dávné obyčeje zrušil proto, že si chtěl vzíti za
manželku propuštěnou žena svého adoptovaného syna Zeida. Proto
také předstíral, že mu bylo toto místo zjeveno, aby se jím jako slovem
božím mohl brániti proti výtkám, že nejedná správně, Začáteční slova
tohoto verše znamenají tedy, že člověk nemůže stejně milovatí pří
buzné pokrevní a adoptované. Své manželky si Mohamed zajistil jen
pro sebe, prohlásiv ve verši 6., že manželky prorokovy jsou pro

( ostatní věřící jako jejich matky (Sale 341, Marracci 562).
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užíváte takového způsobu mluvy, avšak Bůh mluví pravdu
a vede po správné cestě.

5. Volejte na ně dle (jména) jejich (přirozených) otců,
to bude správnější před Bohem! A neznáte-li jejich otců, *
nechť jsou vám jako bratři ve víře a soudruzi. A nemáte
žádného hříchu, dopustite-li se v lé věci nějakého omylu
(z nevědomosti), jen když tak nečiníte zůmyslně'), neboť
Bůh odpouští a je milosrdný.

G. Prorok je věřícím bližší než jejich duše a jeho man
želky jsou jejich matkami. Pokrevní příbuzní jsou si navzájem
bližší než ostatní věřící a ti, kteří pro víru vlast opustili,
jak stojí psáno v knize boží, jestliže ovšem si spravedlivě
počínáte vůči příbuzným.

7. (Vzpomeň,) když Jsme učinili úmluvu s proroky,
s tebou (Mohamede), s Noemem, Abrahamem, Mojžišem
a Ježíšem, synem Mariiným a uzavřeli Jsme s nimi pevnou
úmluvu,

8. aby se Bůh mohl (v den soudu) tázati těch“), kteří
pravdu mluvili, jak byla od lidí přijímána. A pro nevěrce
připravil trest plný bolesti.

9. Ó, vy věřící, buďte pamětlivi dobrotivosti boží vůči
vám, když vytáhla proti vám vojska“) a poslali Jsme na ně
vítr a vojska (andělů), jichž jste neviděli, ale Bůh díval se
na to, co jste činili.

10. (Vzpomeň si,) jak táhli proti vám nepřátelé shora
i zdola, jak zraky vaše byly vyděšeny a srdce (hrůzou)
stoupala až k hrdlu a nestejně jste o Bohu smýšleli.

11. Tam byli věřící zkoušeni, takže se velikým stra
chem prudce chvěli.

1) T. j. když nejmenujete adoptované syny svým jménem.
2) T. j. proroků.
3) Proti Mohamedovi a jeho vyznavačům v Medině přitáhli Ko

rejšité a kmen Ghatfán, spojení se židovskými kmeny Nadhír a Ko
reidha (odtud sura nazvána „spojenci“) a obléhali ji. Ale nedošlo ani
k boji, protože obrovský vichr rozházel stany nepřátel Mohamedo- $
vých a zvedl prach, takže ve zmatku dali se na útěk. V následujících
verších vybízí Mohamed své věřící, aby si vzpomněli, co hrůzy zažili

a zároveň ostře kárá ty, kteří popřávali sluchu nepřátelům Mohame
dovým, kteří je chtěli všemožně od boje odvrátiti.
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12. Když pokrytci a ti, v jejichž srdcích byla nemoc,
říkali: „To, co nám Bůh a jeho posel slíbil, je klam“

13. a když někteří z nich říkali: „Obyvatelé Jathribu“'), 8
tady není bezbečné místo pro vás, vraťte se domů!“ — tu
skutečně někteří z nich žádali proroka o dovolení (aby se
mohli vrátiti domů) říkajíce: „Naše domy jsou zbaveny
ochránců.“ Nebyly však domy jejich bez ochránců, nýbrž
oni chtěli utéci. í

14. Kdyby byli (nepřátelé) vnikli k nim z blízké strany
1 a vybízeli je, aby proti svým (věřícím) spoluobčanům bo

jovali, byli by jistě k tomu přistoupili; avšak ani chvilku by f
tam byli nezůstali*).

15. A přece učinili dříve úmluvu s Bohem a tam)
měli ukázati, jak ji plní.

16. Řekni: „Neprospěje vám útěk, chcete-li utéci před ©
smrtí nebo zabitím; vždyť ostatně jen krátký čas potom
budete živi.“

17. Řekni: „Kdo to jest, jenž vás může proti Bohu
brániti, chce-li vám učiniti něco zlého nebo vám milosrden
ství prokázati?“ Nenaleznou kromě Boha žádného ochránce
ani pomocníka.

18. Bůh zná ty z vás, kteří brání (jiným, aby nenásle
dovali jeho posla) a říkají svým bratřím: „K nám pojďte !“
— a málojen se účastní boje, jsouce k vám lakomí.

19. Když přijde (na ně) strach, můžeš viděti, jak se
dívají na tebe (s prosbou o pomoc) a koulí očima jako ten,
jenž leží ve smrtelném zápase. Ale když strach přestal,
svými ostrými jazyky vás urážejí, závidice vám lepší část
kořisti. Takoví lidé nevěří (upřímně) a proto učinil Bůh A
jejich skutky bezcennými. A to je Bohu snadné.

20. Mysleli si“), že spojenci neodejdou (a že začnou
boj proti jejich městu); a kdyby spojenci přitáhli (ještě

1) Je staré jméno Mediny.
2) Bůh by je potrestal za jejich věrolomnost, takže by v Medině

dlouho nezůstali.

S) Totiž v boji se spojenci.
4) Totiž pokrytci, kteří se vyhýbali boji, o němž je v předchá

zejícím řeč.

m
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někdy), přáli by si, aby bydleli na poušti mezí Araby a mohli
se dotazovati, jak se vám vede. A kdyby byli mezi vámi,
jen málo by jich bojovalo.

21. V poslu božím máte krásný příklad všichni, kteří
věříte v Boha a v poslední soud a vzpomínáte často na Boha.

22. Když věřícíspatřili zástupy spojenců, říkali: „Tohle
je to, co nám předpověděl Bůh a Jeho posel. Pravdu mluvil

ú Bůh a Jeho posel.“ A tím se jen rozmnožila jejich víra
a upevnila se oddanost k Bohu.

23. Někteří z věřících zachovávali (svědomitě) úmluvu,
ů kterou s Bohem učinili, jiní vyplnili již svůj slib “), jiní zase

na to Čekají, slibu svého neměníce,
| 24. aby odměnil Bůh pravdomluvné za jejich pravdo

mluvnost a potrestal pokrytce, chce-li, anebo aby jim byl
% milostiv. Vždyť Bůh odpouští a je milosrdný.
| 25. Nevěrce Bůh zahnal v jejich zlobě, takže nedosáhli
V žádného úspěchu; věřícím však byl dostatečným ochráncem
V v boji, vždyť Bůh je silný a mocný.

| 26. Z Jeho vůle sestoupili židě*), kteří jim pomáhali,
új ze svých pevností a vložil hrůzu do jejich srdcí. Jedny

z nich jste pobili, druhé zajali. A učinil vás (Bůh) dědici
ý jejich země, domů a majetku jejich, země, do které jste
$ dosud nevstoupili, neboť Bůh má moc nad každou věcí.

27. Proroku, řekni svým ženám“): „Toužiíte-li po životě
j na tomto světě a po jeho nádheře, pojďte, postarám se o vaší

výživu a čestně vás propustim.
28. Stejite-li však o Boha, o Jeho posla a o příbytky

na onom světě, pak věru, těm z vás, které jsou spravedlivé,
připravil Bůh velikou odměnu. |

29. Ženy prorokovy, která z vás se dopustil veřejně
ý nějaké ohavnosti, té bude trest zdvojnásoben. A to může

Bůh snadno učiniti.

1) T. j. padli v boji.
2) Dříve jíž zmíněného kmene Koreidha. Mohamed se svým

vojskem na vybídnutí Gabrielovo obléhal je tak dlouho, až se musili
vzdáti. Další jejich osudy líčí tento verš.

9) Když na Mohamedovi žádaly jeho ženy nákladnějšího vydr
žování, lepších šatů a pod., dat jim na vybranou: chtějí-li, aby je
propustil, anebo chtějí-li poslouchati Boha a Jeho posla, totiž Moha

Ú meda. V dalším je napomíná, jak se mají chovati.
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30. Která z vás však bude poslouchati Boha a Jeho |
j posla, té dáme dvojnásobnou odměnu a připravili Jsmejí |
4 krásné zaopatření (v ráji).

31. Ženy prorokovy, nebuďte jako jiné ženy! Bojite-li (
se Boha, nebuďte ve své řečí příliš důvěrné, aby po vás !

Ů nezatoužil ten, v jehož srdci je nemoc (smyslné lásky), nýbrž j
ů mluvte, jak se sluší (na řádnou ženu)! |

| 32. Prodlévejte ve svých domech a neukazujte se venku,
© jako (činily ženy) dříve v dobách pohanských! Konejte |

M modlitby, dávejte almužnu a poslouchejte Boha i Jeho posla! ©
Vždyť Bůh vás chce zbaviti hříchu, protože patříte do ro- |
diny prořokovya chce vás dokonale očistiti. i

! 33. Vzpomínejte na to, co se vám ve vašich domech |
ů předčítá ze znamení božích a moudrosti! Vždyť Bůh jasně |

M vidí a zná (vaše skutky). |
34. Věru, těm mužům I ženám, kteří stali se křesťany,(

kteří věří a jsou poslušní, kteří jsou pravdomluvní, trpěliví |
a pokorní, kteří dávají almužnu, postí se a neprohřešují se t

+%proti čistotě a často na Boha vzpomínají, těm připravil Bůh (
odpuštění a nesmírnou odměnu. :

35. Žádnému *) věřícímu muži ani věřící ženě není do- |
voleno, aby, když ustanoví něco Bůh a Jeho posel, učinili,
co sami chtějí; a kdo neposlouchá Boha a Jehc posla, |

4 zjevně bloudí. |
36. A vzpomeň si, když jsi řekl tomu “), jemuž pro

kázal Bůh milost i ty: „Podrž si svoji manželku a boj,
se Boha!“ jak jsi skrýval ve svém nitru“), co Bůh chtěl zje- ;

"|

') Tato výtka platí příbuzným manželky Zeida, adoptovaného |
$ syna Mohamedova, kteří s počátku byli proti tomu, aby si ji Mohamed ,
A vzal za manželku.
; 2) Byl svrchu zmíněný Zeid, jemuž prokázal milost Bůh tím,

že se stal muslimem, i Mohamed, že ho za syna adoptoval.
3) Totiž lásku k Zenobii, manželce Zeidově,. Když se dozvěděl

V Zeid, že Mohamed, jeho veliký dobrodinec, chce se oženiti s jeho
manželkou, rozhodl se ji propustiti. Mohamed však bál se pohoršení

$ mezi věřícími, které by povstalo tím, že by si vzal za manželku ženu
svého adoptovaného syna. A tu prý mu bylo zjeveno, že smí tak
M učiniti, když Zeid své manželky pro sebe nechtěl podržeti. Ano, ještě

se mu dostalo, jak z tohoto verše je patrno, výtky, že se bál více
| lidí než Boha.
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viti a bál ses lidi, ačkoli Boha ses měl více báti. Když pak
Zeid“) rozhodl v její záležitosti“), spojili Jsme vás oba, aby
neměli věřící žádného hříchu, když se žení s manželkami
svých adoptovaných synů, jestliže tito k tomu svolili; a to,
co Bůh přikázal, má se zajisté plniti.

37. Proto se nedopustil prorok žádného hříchu v tom,
co mu Bůh dovolil, neboť (takové také) dal Bůh dovolení
těm (prorokům), kteří před ním žili. A to, co Bůh ustanovil,
je zajisté pevné rozhodnutí.

38. A oni přece přinášeli také poselství od Boha a báli
se Ho a nikoho jiného se nebáli než Boha. A dostačí za
jisté, když se člověk Bohu může zedpovídati.

39. Mohamed není ofcem žádného muže mezi vámi
(takže se může oženiti s dcerou každého z vás), nýbrž je
poslem božím a pečetí proroků. A Bůh ví o každé věci.

40. Ó, vy věřící, vzpomínejte často na Boha a osla
vujte Ho ráno i večer!

41. On to jest, Jenž vám žehná a andělé Jeho (za vás
prosí), aby vás vyvedl z temnoty do světla a je milosrdný M
věřícím.

42. V onen den, až se s Ním setkají, bude zníti
jejich pozdrav: „Pokoj!“ A připravil jim nádhernou od
měnu.

43. Proroku, poslali Jsme tě zajisté jako svědka, abys
přinesl radostnou zvěst a varoval a volal k Bohu lidi dle
Jeho vůle, (poslali Jsme tě) jako zářící svítilnu.

44. Zvěstuj tedy věřícím radostnou zprávu, že Se jim
dostane od Boha veliké milosti.

45. Neposlouchej nevěrců a pokrytců“) a nevšímej si
jejich obtěžování, ale v Boha důvěřuj, neboť Bůh je dosta- f
tečným ochráncem.

46. Ó, vy věřící, když jste se oženili s věřícími ženami
a potom je propouštíte nedotknuvše se jich, nejste vázáni

1) Zeid jest jedinou osobou, jež se v koránu uvádí jménem.
2) Když nechtěl ji déle jako manželku podržeti.
s) Jsou ti, kteří se pohoršovali nad tím, že si Mohamed vzal

za manželku ženu adoptovaného syna.
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určitou dobou *) (po jejímž uplynutí byste je teprve mohli
zapuditi), avšak obdarujte je a propusťteje čestným způsobem!

47. Proroku, tobě zajisté dovolil Bůh tvé manželky,
V jimž jsi dal jejich věna a (také ti dovolil míti) otrokyně, jež

ti dal Bůh do moci, dále dcery strýců a tet se strany ot
covy i matčiny, které s tebou (z Mekky) se vystěhovaly,
jakož i (jinou) věřící ženu, která sama se nabídne proroku
(nežádajíc věna) a kterou chce prorok pojmouti za man
želku. Tohle je zvláštní tvoje výsada před ostatními věří
cími. Dobře víme, co Jsme ustanovili vzhledem k jejich“)
manželkám a otrokyním, jež mají v moci, takže pro tebe
není to hříchem (když své výsady použiješ), neboť Bůh
odpouští a je milosrdný.

48. Můžeš podle své libosti v jakémkoli pořádku “)
bráti si je (k manželskému obcování) a můžeš si vzíti i ta
kovou, kterou jsi dříve zapudil, zatoužíš-li po ní a nebude
to pro tebe žádným přečinem. Bude však lépe, jestliže
budou jejich oči vesele hleděti a nebudou-li se rmoutiti
a bude-li každá z mich spokojena s tím, co jim dáš. A Bůh
ví, co je ve vašich srdcích a je vševědoucí a milostivý.

49. Vice manželek již vzíti si nesmíš ani vyměniti si
je za jiné ženy, i kdyby se ti (tyto) pro svou krásu líbily,
vyjímajíc tvoje otrokyně; vždyť Bůh vše pozoruje.

50. O, vy věřící, nevcházejte do příbytků prorokových,
leč jen dostane-li se vám dovolení, abyste s ním jedli;
a v tom případě ovšem nemusíte se obávati, že přijdete

jj v nevhodnou dobu, ale jste-li pozváni, vejděte! A když jste
pojedli, rozejděte se a nezůstávejte tam pouštějíce se do

1) Zapuzené manželky, s nimiž jejich mužové již tělesně ob
covali, směly býti propuštěny teprve po určité době.

2) Kdežto ostatní věřící směli míti nejvýše čtyři manželky kromě
otrokyň, Mohamed jich měl tenkráte devět. Na tuto svoji výsadu se
také odvolává, aby mu nikdo nemohl toho vyčítati.

3) Také v tomto ohledu se těšil Mohamed zvláštní výsadě, že
nebyl se svými manželkami vázán na určitý pořad, kdežto ženy ostat
ních věřících musely býti brány k manželskému obcování dle určitého
pořádku a žádná nesměla býti opomíjena.
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| rozhovoru, neboť to proroka obtěžuje. Ostýchá se před vámi W
i (aby vás vyzval k odchodu), ale Bůh se neostýchá, ozna- (
3 muje-li pravdu. Žádáte-li něčeho od nich), žádejte je o to,
Ň mají-li závoj, neboť tím snáze sl uchováte vy i ony čistotu
j srdce. Nesluší se, abyste nějak obtěžovali proroka a s man- )
Vželkami“) jeho se nesmíte ženiti, protože by to byl veliký
1 hřích před Bohem.

51. Činfte-li něco veřejně nebo tajně, věru, Bůh ví
Ř o každé věci. í

, Kají se svými otci, syny, bratry, syny svých bratří a sester,
h se svými ženami a otrokyněmi. Bojte se však Boha, který
R je svědkem všech věcí.

| 53. Hle, Bůh a Jeho andělé žehnají prorokovi; Ó, vy
věřící, žehnejte mu také vy a s úotouho pozdravujte!

54. Vždyť ty, kteří urážejí Boha a Jeho posla, stihl Bůh
kletbou na tomto i na onom světě a připravil jim zahanbu
jící trest,

55. Ti pak, kteří ubližují věřícím mužům i ženám),
kteří k tomu nezavdali podnětu, uvalují na sebe hřích nacti- f
utrhání a veřejné nespravedlnosti.

56. Proroku, řekni svým ženám, dcerám a ženám vě
řících, aby se oblékaly do svrchního roucha (když mají h.
vyjíti ven). Tak totiž snáze budou poznány (jako řádné 4
ženy) a nebudou obtěžovány (neslušnými řečmi). A Bůh
odpouští a je milosrdný.

57. Nepřestanou-li pokrytci a ti, v jejichž srdcích je
nemoc a ti, kteří působí zmatky v Medině, věru, rozpou- i
táme tvoje nepřátelství proti nim, takže jen krátkou dobu
budou tvými sousedy,

58. neboť kletba na ně padne a kdekoli budou nale- 4:
zeni, nechť jsou chyceni a pobiti.

1) T. j. od manželek Mohamedových.
2) Ani s rozvedenými ani se vdovami.
S) Snad měl Mohamed na mysli manželku Aišu, o níž je řeč

v suře XXIV,n een:
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59. Tak také naložil Bůh s těmi, kteří dříve žili a ty
neshledáš nyní, že by jednal Bůh jinak.

60. Budou-li se tě tázati na poslední hodinu, odpověz:
„Bůh jedině o ní ví.“ Ani tobě ji neoznámí; ostatně, snad je
poslední hodina již blízko,

61. Věru, Bůh stihl nevěrce kletbou a připravil jim
pekelný oheň,

62. v němž věčně zůstanou a nenaleznou žádného
ochránce ani pomocníka.

63. V onen den (v němž) jejich obličeje se budou
váleti v pekelném ohni, budou volati: „Kéž bychom byli
poslouchali Boha a Jeho poslal“

64. A budou říkati dále: „Pane náš, poslouchali jsme
svých pánů a učitelů, kteří nás svedli od (pravé cesty).

65. Pane náš, zdvojnásob jim trest a uval na ně těžkou
kletbu !“,

66. Ó, vy věřící, nebuďte jako ti, kteří ubližovali ')
Mojžíšovi. A Bůh ukázal, že není vinen tím, co o něm ří
kali, vždyť byl u Boha ve velké vážnosti.

67. Ó, vy věřící, bojte se Boha a mluvte jen to, co
je správné,

68. aby požehnáním svým provázel vaše skutky a od
pustil vám hříchy vaše. A kde poslouchá Boha a Jeho posla,
dosáhne velké blaženosti.

69. Nabidli Jsme nebi“), zemi a horám, chtějí-li uvěřiti.
(a podle víry žíti), avšak ony se zpěčovaly vzíti víru na.

1) Čím ubližovali nepřátelé Mojžíšovi, není určitě známo; snad
měl na mysli Mohamed to, co Kárun o Mojžíšovi rozhlašoval, srv.
pozn. sury XXVIII, v. 30. Výkladů kktomuto místu je několik.

2) Dle výkladu jedněch má tato věta smysl podmínečný: Život
podle víry je něco tak velikého a vznešeného, že by i samo nebe,
země a hory nechtěly povinností, jež víra ukládá, přijmouti, kdyby
byly k tomu vybídnuty. Jiní zase jsou toho náhledu, že Bůh skutečně
obdařil nebe, zemi i hory rozumem a řečí a že se jich tázal, chtějí-li
přijmouti víru, načež odpověděly, že jsou spokojeny, mohou-li jen
sloužiti těm, pro něž byly stvořeny.
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sebe a bály se jí. A'tu vzal ji na sebe člověk) — byl za
jisté nespravedlivý k sobě a pošetilý —

70. aby Bůh mohl potrestati pokrytce, muže i ženy
a aby mohl odpustiti věřícím, mužům i ženám, neboť Bůh
odpouští a je milósrdný.

E

2

DD

2

1) Adam, jenž byl nespravedlivý k sobě, protože neposlechí
Boha a tím na sebe uvalil trest, a pošetilý, protože nepomyslil na
následky své neposlušnosti.

o mt l
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SÁBA).
| Mlekkánská, o 54 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!t
1. Chvála budiž Bohu, Jemuž náleží, co je na nebi

i na zemi! Jemu chvála i na onom světě, neboť je moudrý
a (vše) zná.

2. Ví, co vchází do země a Co z ni vychází, co sestu
puje s nebe a co k němu vystupuje “) a je milosrdný
i odpouští.

3. Nevěrci říkají: „Poslední hodina nás nezastihne.“
Odpověz: „Ano, jistě vás zastihne, přísahám to při svém

| Pánu, Jenž zná tajemství. Nic není před Ním skryto, i kdyby
| to vážilo jako jeden malý mravenec a není nic menšího
| než tento ani většího, co by nebylo (napsáno) v jasné knize.
| 4. Aby mohl odměniti ty, kteří uvěřili a konali dobré
| skutky, připravil jim odpuštění a nádherné zaopatření (na

onom světě).
5. Ty však, kteří hledí Naše znamení učiniti bezvý

| znamnými, očekává trest a záhuba plná bolesti.

1) Ve verši 15. je řeč o obyvatelích Sáby.

2) Do země vchází dešťf,z ní vycházejí rostliny, s nebe sestu
pují na př. andělé, blesky a pod., k nebi vystupuje kouř, páry a pod.
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6. (Vy obyvatelé Mekky, nespravedlivě posuzujete
moje zjevení), avšak lidé řozumní vidí, že to, co mi bylo
zjeveno od mého Pána, je správné a vede na slavnou, vě
lebeneu cestu.“

T. Nevěrci říkají (dále): „Chcete, abychom vám uká
zali muže, jenž vám bude prorokovatí, že budete znovu
vzkříšeni, až rozpadnete se v prach?

8. Vymýšlí si o Bohu lež nebo je ve spojení se zlými £
duchy ?“ Nikoliv, avšak ti, kteří nechtějí uvěřiti v onen
svět, padnou do trestu a hlubokého bludu.

9. Nedlvali se (nikdy) na tu část nebe a země, která f
je před nimí a za nimi? Kdybychom chtěli, pohřbili bychom
je v ssutinách země anebo bychom nechali spadnouti na ně
kus nebe. Věru, v tom je znamení pro každého služebníka,
jenž k Bohu se kajícně obrací.

10. Vyznamenali Jsme Davida (před ostatními lidmi), ž
když Jsme řekli: „Hory, pějte Bohu chvalozpěvy střídavě
s ním!“ A také ptáky (Jsme přinutili k tomu) a železo Jsme
učinili v Jeho tukou měkkým.

11. (Poručili Jsme mu): „Zhotovuj (z něho) široké pan
„ciře a podle určitého plánu klaď vedle sebe železné desky

(z nichž pancíř sestává)! A vy (členové rodiny Davidovy)
buďte spravedliví, neboť se dívám, co činíte.“

12. A Šalamounovi (Jsme dali do služby) vítr"); (vál
na jeho přání) celý měsíc ráno i večer a také z Našeho
rozkazu tekl pro něho pramen tekuté rudy. Džinnové pra
covali pro něho se svolením jeho Pána; a kdo z nich
se odchýlil od Našeho rozkazu, tomu dáme okoušeti trest
pekelného ohně.

13. Čeho si přál, učinili mu: paláce, sochy, mísy jako
nádržky na vodu a kotle pevně stojící (na trojnožkách).
(A poručili Jsme): „Členové rodiny Davidovy, pracujte
s vděčnosti, neboť málo mých služebníků je vděčnýchl“

14. A když Jsme ustanovili, aby (Šalamoun) zemřel,
zpravil je o smrti jeho teprve červ, jenž rozhlodal jeho hůl

1) Když chtěl Šalamoun se svým dvorem odcestovati do něja
kého vzdáleného místa, postavili se lidé i džinnové na obrovský ko
berec ze zeleného hedvábí, na němž stál trůn Šalamounův. Potom je
vítr odnesl, kam si Šalamoun přál. Srv. pozn. sury XXVII,v. 22. a násl.
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(na níž opřen stál i po smrti)"). A když padl na zemi, po
znali džinnové, že by nebyli museli trvati déle v potupném
trestu, kdyby byli viděli, co bylo před nimi skryto“).

15. Obyvatelé Sáby měli ve své zemi znamení:: dvě
zahrady, jednu na pravé straně a druhou na levé. (A po
ručili jsme jim): „Jezte z toho, Co vám dal váš Pán k vý
živě a buďte Mu vděčnil Země (vaše) je dobrá a Pín mi
lostivý“.

16. Oni se však odvrátili a proto Jsme Seslali na ně
povodeň a jejich dvě zahrady Jsme zaměnili za jiné dvě,
které měly hořké ovoce, tamaryšky a jen několik málo loto
sových stromů. |

17. Tak Jsme je odměnili za jejich nevděčnost. Odmě
ňujeme takovým způsobem někoho jiného než nevděčníka?

18. UmístiliJsme mezi ně a města, jimž Jsme požehnali,
města (jiná) blízko sebe ležící, takže byla snadná cesta do
nich. (A poručili Jsme): „Konejte cesty do nich v noci i ve
dne bezpečně“

19. Oni však řekli: „Pane náš, učiň delšími cesty naše
(z jednoho města do druhého)!“*“) Tím sami sobě ublížili
a tak dokonale jsme je rozprášili, že trest jejich stal se
přislovečným. A v tom zajisté spočívají znemení pro každého
člověka trpělivého a vděčného. í

20. U nich“) se přesvědčil ďábel, že bylo pravda, co
si o nich myslel. Vždyť šli za ním všichni kromě těch, kteří
byli věřícími.

1) Šalamoun, jenž po smrti Davidově měl dokončiti stavbu
chrámu jerusalemského, užíval při tom pomoci džinnů. Když cítil jíž
konec života, prosil prý Boha, aby smrt jeho zůstala tak dlouho za
tajena, dokud džinnové chrámu nedostaví. Zemřel při svých mod
litbách stoje podepřen o hůl a v té postavě zůstal celý rok, takže
pokládali ho džinnové za živého a pracovali jako dříve. Když práci
svou dokončili, prohlodal červ jeho hůl a Šalamoun padl k zemi. Tu
teprve poznali, že je mrtev.

?) Kdyby byli věděli, že Šalamoun již nežije, nebyli by déle
Šalamounovi pracovali, neboť práce ta byla pro ně potupným trestem.

S)Toho si přáli ze ziskuchtivosti, aby cestovatelé, nemohouce
doraziti z jednoho města do druhého nepřetržitou cestou, musilí se
u nich zastavíti a aby jim dali více utržiti. Bůh splnil jejich přání,
města blízko sebe ležící zničil, avšak pro jejich lakotu je potrestal,
rozprášiv je daleko po světě. Tímtrestem se míní veliká povodeň,
po níž několik kmenů ze Sáby se usadilo v jiných zemích.

+ T. j. obyvatelů Sáby.
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21. Neměl nad nimi žádné moci, leč jen (že je sváděl),
abychom poznali, kdo z nich věřil v onen svět a kdo byl

A v pochybnosti (o něm). A tvůj Pán všechny věci pozoruje.
22. Řekni (modlářům): „Vzývejte ty, které vedle Boha

pokládáte (za bohy)! Nemohou (vám prospěti ani ublížiti)
A na nebi i na zemi ani tolik, co váží jediný mraveneček

a nemají žádné účasti na (stvoření) obou (nebe i země)
a také žádný z nich (Bohu) nepomáhá.

23. Jen tomu prospěje (v poslední den) přímluva
ú u Boha, komu bude dovoleno (aby se přimlouval někdo za

něho); (v nejistotě budou) až do té doby, když majíce srdce
strachu zbavená budou se tázati (jeden druhého): „Co to

n praví váš Pán?“ Odpovědí: „To, co je pravda a je vzne
1 šeným, velikým (Bohem).“

24. Otaž se: „Kdo vám opatřuje výživu s nebe i ze
země?“ Odpověz: „Bůh; buď tedy my nebo vyjste na
správné cestě nebo v patrném bludu.“

25. Řekni: „Nebudete se zodpovídati za hříchy, jichž
jsme se my dopustili a my nebudeme se zodpovídati z toho,
co jste vy činili.“

| 26. Řekni: „Náš Pán nás shromáždí (v poslední den)
a rozsoudí mezi námi dle pravdy, neboť je vševědoucím
soudcem.“

27. Řekni: „Ukažte mi bohy, které Mu kladete na roveň!
Nikterak (mi jich nemůžete ukázati), vždyť (jeden) je pouze

ú Bůh, mocný a moudrý.“
28. Poslali Jsme tě ke všem lidem jen jako posla,

jenž přináší radostnou zvěst i varuje. Avšak většina lidí
toho nechce pochopiti.

29. Ano, říkají: „Kdy se vyplní tato hrozba, mluvíte-li
pravdu ?“

30. Odpověz: „Čím se vám vyhrožuje, splní se v den,
A jehož ani o jednu hodinu nebudete moci zadržeti nebo
h urychliti.“
|
!

-"
—

mVÁA,

31. Nevěrci říkají: „Neuvěříme nikdy v tento korán
ani v to, co bylo zjeveno před ním“).“ Kéž bys však mohl
se dívati na to, až budou bezbožní postaveni před svého

A Pána! Jedni ke druhým budou hovořiti; ti, kteří byli po

1) Knihy Písma.

WB5bě
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kládáni za slabé, budou říkati pyšným: „Kdyby nebylo bý
valo vás, byli bychom věřili“

32. A ti, kteří si pyšně počínali, budou říkati těm,
kteří byli pokládáni za slabé: „My že jsme vás svedli od
správné cesty, když jste se na ni dostali? Nikoliv, avšak
vy sami dobrovolně jste hřešili.“

33. Ale ti, kteří byli pokládání za slabé, řeknou těm,
kteří si pyšně počínali: „Nikoliv, avšak úklady (jež jste nám
strojili) ve dne v noci (uvedly nás do záhuby), když jste
nás vybízeli, abychom nevěřili v Boha a uznávali vedle
Něho jiné bohy.“ Až spatří trest, budou jeviti lítost. Okovy
položíme na Šíje nevěrců; zdaž bychom jinak mohli je od
měniti za to, čeho se dopouštěli?

34. V každém městě, do něhož Jsme poslali varovatele, A
říkali jeho bohatí obyvatelé: „Věru, neuvěříme tomu, s čím
jste byli posláni.“

35. Také (obyvatelé Mekky) říkali: „Máme více ma
jetku a dětí než vy a proto nebudeme potrestáni.“

36. Řekni: „Ovšem, můj Pán dává hojně výživy, komu
chce, ale také ji může zadržeti (komu chce); avšak většina
lidí toho nechce chápati.

37. Ani váš majetek ani vaše děti to nejsou, pomocí
jichž můžete blíže k Nám přistoupiti. Jen věřící a ti, kteří
konali dobré skutky, dosáhnou dvojnásobné odměny a bez
pečně budou (bydleti) na vyvýšených místech (v ráji).

38. Ti však, kteří snaží se Naše znamení učiniti bez
významnými, budou vydáni (pekelnému) trestu.“

39. Řekni: „Věru, můj Pán dává v hojnosti výživu,
komu chce ze svých služebníků, avšak můžeji také zadržeti.
Cokoli dáte jako almužnu, vynahradí vám (Bůh), vždyť do
vede nejlépe se postarati o člověka.

40. Jednoho dne“) je shromáždíme všechny; potom
řekneme andělům: „Byli tihle lidé vašimi ctiteli?“ (Andělé
však) odvětl: „Chraň Bůh! Vždyť tys jedině naším pánem
i přítelem, nikoliv oni. Klaněli se džinnům a většina jich
v ně věřila.“

!) Na konec světa.
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42. Toho dne nebudou moci jední druhým v ničem
A ani prospěti ani uškoditi, A bezbožným řekneme: „Okou
$ Šejte trest pekelného ohně, jejž jste za něco vyihaného
ů prohlašovali.“

43. Když se jim) předčítají Naše jasná znamení, říkají
(o tobě, Mohamede): „Tohle je člověk, který vás hledí jen
odvrátiti od toho, čemu se klaněli vaši otcové.“ A říkají
dále (o koránu): „Tohle jest jen lež, ktercu si (Mohamed)

ý Vymyslil, aby jiné klamal.“ Nevěrci pak říkají o pravdě,
když ji poznali: „Tohle je patrné kouzelnictví.“

44. Nedali Jsme jim knih, jež by mohli čísti, ani Jsme
neposlali k nim před tebou kazatele, (o jaké tedy svědectví
se opírají, když tě prohlašují za Iháře)?

45. Také jejich předkové vinili ze lži (Naše posly);
f tihle nedosáhli ani desetiny (bohatství a moci), jež Jsme

dali těm, kteří také vinili ze lži Naše posly a jaká (hrozná)
byla Naše pomsta!*)

46. Řekni: „Jednu věc vám na srdce kladu: abyste
před Bohem stáli vždy jeden nebo dva a dva“), potom
vážně přemýšlejte (a shledáte), že váš vůdce (Mohamed)

$ není ve spojení se zlým duchem. Vždyť má vás pouze va
8 rovati před přísným trestem.

| 47. Řekni: „Nežádám od vás odměny (za své kázání),
j nechte si ji, neboť má odměna je pouze u Boha a On je

4 svědkem všech věci.“

j 48. Řekni: „Věru, můj Pán sesilá pravdu (svým pro
$ rokům) a je znatelem tajemství.“ |
| 49. Řekni: „Přišla pravda a to, co není pravda, mizí
| a již se nevráti.“

1

2) Totiž obyvatelům Mekky.
Š 2) Těmito slovy chce Mohamed říci: „Jestliže předkové oby
$$ vatelů Mekky, ačkoliv byli mnohokráte bohatší a mocnější, byli za

k svoji nevěru přísně potrestáni, oč přísnější bude trest, který stihne
Jj současné Mohamedovy nevěrce, kteří jsou daleko chudší a slabší,
4 než byli jejich předkové ?“

$ 3) Poněvadž v četnější společnosti nemůže člověk, sváděn
M předsudky jiných, správně souditi, vybízejí se vyznavači Mohamedovi,
1 aby, chtějí-lí pronášeti úsudek o něm, činili tak každý sám sobě nebo

© nejvýše dva pohromadě a vzpomněli si, že stojí před vševědoucím
Ú Bohem. |
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50, Řekni: „Jestliže bloudím, bloudím ke své vlastní

ů škodě. Jsem-li však na správné cestě, je to tím, co mizjevil
A můj Pán, vždyť je na blízku a slyší (všechny, kteří k Němu

volají).
51. Kdybys tak mohl viděti (nevěrce), jak se budou

» třásti a nebudou moci nikam uniknouti, jak budou vzati
f s blízkého mista a volati: „Věříme v Něho.“ Avšak jak
f budou moci (potom víry) dosáhnouti ze vzdáleného místa,

52. když ji dříve zapírali a tajemstvím víry se posmí
vali (jak budou moci vše to napraviti) ze vzdáleného mista?

53. Avšak bude položena nepřestupná přehrada mezi
ně a mezi to, čeho si budou přáti.

54. Jako stalo se těm, kteří před nimi stejně sí počí
4 nali, (tak se stane t těmto nevěrcům) protože zatvrzele trvali
$ V pochybnostech, které stále se zvětšovaly,a—O—



Sura XXXV.

STVOŘITEL 9.
Mekkánská, o 46 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. Veleben budiž Bůh, stvořitel nebe i země, Jenž|

z andělů činí si posly, kteří mají po dvou, třech a čtyřech |
párech křídel. Tvorům Svým totiž Bůh přidává, co chce,
vždyť má moc nade všemi věcmi.

2. Milosrdenství, jež Bůh (lidem) prokazuje, nemůže
nikdo zadržeti; a co (Bůh) zadrží, nemůže nikdo kromě
Něho dále odeslati. Vždyť je mocný a moudrý!

3. Ó, vy lidé, vzpomínejte na dobrotu, jíž vám Bůh|
prokazuje! Je nějaký jiný stvořitel kromě Boha, Jenž vám
dává výživu s nebe a ze země? Není boha kromě Něho.|
Pročtedy se odvracíte (od víry v Něho)?

4. Vini-li tě ze lži (pomni, že) již před tebou bylil
poslové prohlašováni za lháře. A k Bohu se (všechny) věci
vrátí. í

5. Ó, vy lidé, věru, zaslíbení boží je pravdivé. Af tě|
tedy neoklame tento pozemský život, ať tě ve věcech Bohal
se týkajících neoklame podvodník! í

1) Kromě tohoto nadpisu má tato sura i jiný: „Andělé“. Obě
slova „stvořitel“ i „andělé“ přicházejí již v prvním verši.

kys váte)POARESo
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b. Vždyť ďábel je vaším nepřítelem, proto pokládejte
ho také za nepřítele! Vábí k sobě své přivržence, aby stali
se obyvateli pekla.

7. Nevěrce očekává přísný trest; těm však, kteří uvěřili
a konají dobré skutky, dostane se odpuštění a veliké odměny.

8. Může se jim rovnati takový člověk, jemuž jsou jeho
zlé skutky představovány jako něco krásného, a jenž je také
za něco takového pokládá ? Bůh zajisté nechá zblouditi, koho
chce, a vede správnou cestou, koho chce. Nermuť se tedy
k vůli nim *), vždyť Bůh ví dobře, co konají.

9. Bůh to jest, jenž posílá větry a zvedá mraky. Že
neme je do mrtvého *) kraje a oživujeme jimi zemi po její
smrti; podobným způsobem bude také vzkříšení.

10. Kdo touží po povýšenosti (nechť nezapomene, že)
Bohu náleží všechna povýšenost; k němu vystupuje dobrá
řeč, a spravedlivý skutek (sám) vyvýší. Těm, kteří zlé úklady
strojí *), je připraven přísný trest a lest jejich bude bezvý
slednou.

11. Bůh stvořil vás z prachu, potom z kapky semene,
pak učinil vás mužem a ženou. A žádná žena nestane se tě
hotnou ani neporodí bez jeho vědomí. Jestliže se někomu
život prodlouží nebo zkrátí, (obojí zapsáno) je v knize (věč
ných úradků). A pro Boha to zajisté je snadné.

12. Oba druhy moří nejsou sobě rovny; v jednom je
voda čerstvá, sladká a příjemnák pití, ve druhém slaná a
hořká. Z obou jíte maso ryb a vynášíte ozdoby, jež na sobě
nosíte. Můžeš viděti, jak loď moře brázdí, abyste hleděli
z hojnosti boží se obohatiti a abyste byli vděčni.

13. Z jeho rozkazu jde noc za dnem a den za nocí,
přinutil slunce a měsíc, aby konaly svou službu, oboje pro
bíhají určenou drahou. Takový je Bůh, váš Pán, jemu náleží
vláda. Bohové však, které vzýváte místo Něho, nemají moci *
ani nad slupkou datlového zrna.

14. Vzýváte-li je, neslyší vašeho volání; a byť vás i sly
šeli, neodpovědí vám. V den vzkříšení budou zapírati, že jste

1) T. j. pro nevěru obyvatelů Mekky.
2) Suchem.
9) Jako činili Korejšíté Mohamedovi.
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je kladli (Bohu) na roveň a žádný (z nich) ti neoznámi (věcí
budoucích) jako Ten, Jenž (je) zná ").

15. Ó, vy lidé, vy potřebujete Boha, avšak Bůh sám si

postačí a proto má býti veleben.
16. Chce-li, může vás odstraniti a dáti jiné tvory (na

místo vás).
17. A není to pro Boha něčím nesnadným.
18. Žádná duše, obtížená břemenem, neponese břemena

jiné (duše); a bude-li taková duše volati na jinou, aby ji
pomohla nésti část břemena, ničeho jí nepomůže nésti (duše,
na niž bude voláno), i kdyby s ní byla příbuznou. Ty pak
napomínati budeš takové, kteří bojí se svého Pána i při tom,
co činí tajně a konají modlitby. A kdo se očišťuje (od svých
hříchů), ku blahu své duše se očišťuje, neboť všichni shro
máždí se u Boha (v den posledního soudu).

19. Nemůže se rovnati slepý tomu, kdo vidí,
20. ani tma světlu,
21. ani stín horkému větru.
22. Rovněž tak nejsou si rovni živí a mrtví ?). Bůh

může obdařiti sluchem, koho chce. Ty však (Mohamede) ne
můžeš způsobiti, aby slyšeli ti, kteří jsou ve hrobech,

23. neboť jsi jen kazatelem.
24. Poslali Jsme tě zajisté s pravdou, abys přinášel ra

dostnou zvěst i vážnou hrozbu. Není národa, k němuž by
nebyl přišel v dřívějších d-bách nějakýkazatel. |

25. A obviňují-li tebe ze lži, však již předkové jejich
vinili ze lži posly, ač přišli k nim tito s jasnými důkazy (svého
poslání), s posvátnými spisy *) a knihou “), jež (rozum lid
ský) osvěcuje.

26. Potom Jsem potrestal nevěrce; jak (hrozná) byla
Moje pomstal

27. Nevidíš, jak Bůh sesílá s nebe vodu? A její po
mocí dáváme vyrůsti plodům různých barev. Také na horách
jsou pruhy bílé, červené a hodně černé.

1) Totiž Bůh.
2) A takový také je rozdíl mezi věřícími a nevěrci.
S) Těch se dosfalo Abrahamovi a jiným prorokům před Moj

žíšem.
*) Starý a Nový zákon.
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28. I lidé a ze zvířat jednokopytníci i dvoukopytnici jsou
rovněž různých barev. A tak také bojí se Boha jen lidé, kteří
mají nějaké vědomosti. A Bůh zajisté je mocný a rád od
pouští.

29. Věru, ti, kteří čtou knihu boží, konají modlitby a
dávají z toho, čeho Jsme jim k výživě dopřáli, almužny skrytě
i veřejně, mohou očekávati tržbu, jež nikdy nezanikne.

30. Že totiž jim vyplatí úplně jejich odměnu a ještě jim
ze své dobroty přidá, neboť Bůh odpouští a je uznalý.

31. Kniha, kterou Jsme ti zjevili, obsahuje pravdu a
potvrzuje to, co bylo před ní (zjeveno) "); a Bůh zajisté zná
své služebníky a je pozoruje.

32. Pak Jsme učinili dědici té knihy služebníky, jež
Jsme si vyvolili; z nich někteří ubližují své duši, druzí krá
čejí střední cestou a jiní opět se svolením božím hledí před
stihnouti své druhy v dobrých skutcích. A v tom je veliká
přednost.

33. Vejdou za to do rajských zahrad ozdobení jsouce
zlatými náramky a perlami a šaty jejich budou z hedvábí.

34. Volati budou: „Veleben budiž Bůh, jenž sňal s nás
zármutek. Věru, náš Pán odpouští a je uznalý.

35. Vždyť ve své dobrotě nám vykázal za příbytek
obydlí (věčného) trvání, v němž se nás ani nedotkne žádná
pohroma, ba aní únava.“

36. Nevěrcům však je připraven pekelný oheň; nebude
jim dopřáno, aby (ještě jednou) zemřeli a trest jim nebude
V ničem ulehčen. Taková odměna čeká každého nevěrce.

37. A budou volati o pomoc: „Pane náš, vyveď nás
odtud, budeme nyní spravedlivě živi a ne tak, jako jsme
dříve žili.“ (Ale Bůh jim odpoví:) „Nepopřáli jsme vám dlou
hého života, v němž každý z vás, kdo chtěl, mohl se dáti
napomenouti? Nepřišel také k vám kazatel? *) Proto zakou
šejte nyní (trest pekelný)!“ A bezbožní u nikoho pomoci ne
naleznou.

38. Věru, Bůh zná tajemství nebe a země a VÍ, co je
V prsou (člověka).

7) Korán potvizuje knihy Písma.
?) Mohamed.

dhan V
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39. On to jest, jenž učinil vás na zemi nástupci (jiných
lidí). Kdo nevěří, tomu jeho nevěra uškodí, neboť jejich ne
věra zvětší jen hanbu nevěrců před jejich Pánem.

40. Řekni: „Co myslíte o bozích, které místo Boha vzý
váte? Ukažte mi část země, kterou oni stvořili. Anebo mají
snad podíl na stvoření nebe?“ Dali Jsme jim“) nějakou knihu,
z níž mohou Ččerpati důkazy (pro existenci bohů)? Nikoliv !
A proto, co si bezbožní navzájem slibují, jest jen klam!

41. Hle, Bůh drží nebe a zemi, aby (padnouce na sebe)
nebyly zničeny; a kdyby měly býti zničeny, nikdo jich kromě
Něho nezadrží. Avšak (Bůh je udržuje před zkázou, protože)
je dobrotivý a rád odpouští.

42. Přísahali *) při Bohu slavnou přísahu, že, přijde-li
k.nim nějaký kazatel, dají se ochotněji vésti než kterýkoli jiný
národ. Nyní však přišel k nim kazatel *),ale oni ještě více od
pravdy se odvracejí,

Avšak sami stanou se obětí svých zlých úkladů. Očekávají
snad, že s nimi naložíme jinak než s jejich předky ? (Nikoliv,)
ale ty sám shledáš, že Bůh v jednání svém se nemění,

44. shledáš, že není změny ve způsobu, jímž Bůh (s ne
věrci) nakládá.

45. Což nechodí po zemi a nevidí, jaký byl konec těch,
kteří před nimi žili? A přece tito byli silnější a mocnější (než
jsou obyvatelé Mekky). Boha nemůže oslabiti nic ani na nebi
ani na zemi, neboť je vševědouci a všemohoucí.

46. Kdyby měl Bůh potrestati lidi tak, jak zasluhují,
nenechal by na povrchu (země) ani zvířete. Ale dopřává jim
(k napravení) určité lhůty; když pak tato lhůta se dostaví,
pak zajisté obrátí Bůh pozornost na svoje služebníky.

1) T. j. modlářům,
2) Obyvatelé Mekky.
S) Mohamed.
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J. S)
Mekkánská, o 62 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. J. S.

Při poučném koránu (přísahám),
žes jedním z poslů,

. abys vedl (lidi) na správnou cestu.

. (Tohle je) zjevení mocného a milosrdného (Boha),
„ abys varoval lidi, jejichž otcové nebyli varováni, a

kteří žijí bezstarostně. |
7. Avšak nad většinou z nich byl již vynesen Náš spra

vedlivý rozsudek?), pročež nebudou moci uvěřiti.
8. Položili jsme na jejich Šíje pouta, sáhající až ke bradě,

takže stojí s hlavou vztyčenou a očima k zemi sklopenými.
9. Před ně a za ně jsme položili přehradu, takže ničeho

nevidí.*)
10. Je to pro ně stejné, ať jim kážeš nebo nekážeš: oni

nikdy neuvěří.

ooAWGB

1) Srov. Úvod str. VI.
?) že budou zavrženi.
) V tomto a předcházejícím verši se naznačuje veliká zatvrDHSÍLAu

S,
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11. Jen těm budeš (s prospěchem) kázati, kteří dbají na
napomenutí (v koránu obsažené) a bojí se Milosrdného i v
tajných věcech. Pročež dones jim radostnou zvěst 0 ou
puštění a nádherné odměně.

12. Vždyť vzkřísíme jedenkráte mrtvé a zapisujeme
(jejich skutky), které před sebou k Nám poslali, jakož i stopy)
jejich. A každou věc poznamenáváme do přehledného seznamu.

13. Vypravuj jim o obyvatelích města (Antiochie)*), jak
přišli k nim poslové.

14. Poslali jsme k nim dva (zmíněné posly), avšak ob
viňovali je ze lži; proto jsme je posílili třetím (poslem). I řekli:
„Byli jsme k vám posláni (od Boha).“

15. (Ale obyvatelé Antiochie) odpověděli: „Nejste nic
jiného než lidé, jako jsme my. Ničeho (vám) nezjevil Milosrdný,
a Co kážete, je lež.“

16. (Poslové) odvětili: „Náš Pán ví, že jsme k vám
byli posláni,

17. a naší povinností jest jen veřejně kázati.“
18. Načež (Antiochenšti) pravili: „Cítíme z vás jakousi

předtuchu něčeho zlého. Jestliže tedy nepřestanete, jistě vás
ukamenujeme a uvalíme na vás trest plný bolesti.“

19. Odvětili (poslové): „Vyplní-li se vaše předtucha, na
vás jedině záleží. Ačkoli jste tak napomínání (chcete přece
zůstati ve svém bludu)? Věru, jste lidé výstřední.“

?) Těmi se rozumí to, co po hříšnících zde zůstává, jako na př.
pohoršení, špatný příklad a podobné.

2) Do města Antiochie, kde bydleli modloslužebníci, byli poslání
od Ježíše dva apoštolové. Ná kraji města setkali se s tesařem, který

„se jmenoval Habíb. Na jeho žádost, aby dokázali pravdivost svého
poslání, uzdravili jeho nemocné dítě. Habíb ihned se svojí rodinou
v ně uvěřil, Když v Antiochii svými zázraky odvedli mnohé od jejich
bůžků, vládce toho města vsadil je do žaláře. Když se to dověděl
Ježíš, poslal prý ještě jednoho ze svých apoštolů, jímž byl Šimon
Petr. Ten předstíral, že sám také uctívá modlya brzo si ho oblíbili
i obyvatelé města 1 jeho vladař. Jednou si vyžádal Petr, aby oni dva
poslové byli ze žaláře vyvedení a slíbil, že ukáže nepravdu jejich
nauky. Dal jim znamení, aby ho neprozradili a když učinil sám ta
kové zázraky jako oni, řekl, že sám uvěří v to, co hlásají, jestliže
dovedou vzkřísiti mrtvého. A když oni skutečně vzkřísili hocha, který
před sedmi dny zemřel, prohlásil Petr, že on také věří v Boha, a po
vstavrozbil modly, takže většina obyvatelův uvěřila s ním. Ti však,
kteří neuvěřili, byli zahubeni výkřikem archanděla Gabriela (srv. v. 28).
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20. A tu přiběhl chvatně muž jakýsi") od druhého konce
města a pravil: „Moji spoluobčané, uposlechněte těchto poslů|

21. Následujte toho, kdo nežádá na vás odměny, vždyť
tihle poslové jsou jistě správně vedeni.

22. A co by mně mohlo brániti, abych se neklaněl
tomu, jenž mě stvořil a k němuž se budete musiti jednou
navrátiti ?

23. Mám si snad vybrati (jiné) bohy kromě Něho ?
Kdyby mi chtěl Milosrdný uškoditi, nic by mi neprospěla iejich
přímluva, ani by mne nemohli vysvoboditi.

24. Pak bych jasně poznal svůj omyl.
25. Ale já jsem uvěřil ve vašeho Pána, slyšte mne tedy |“
26. (Za to ho ukamenovali, a když umíral,) bylo mu

řečeno: „Vejdi do ráje!“ A zvolal ještě: „Kéž by věděli moji
spoluobčané, jak milostivý byl ke mně můj Pán a jakou cífi
mě vyznamenal!“

27. A neposlali jsme potom na jeho spoluobčany žádného
vojska nebeského, ani (jsme neseslali na ně nějakého trestu)“)
jako Jsme sesílali (na dřívější nevěrce).

28. (Jejich trest spočíval v tom, že) zazněl pouze vý
křik (archanděla Gabriela), a hle, byli úplně zahubeni.

29. Ubozí lidé! Každému poslu, jenž k nim přijde, se
vysmívají.

30. Což nevidí, jak mnoho pokolení před nimi jsme
zničili? Z těch žádné se již k nim nevrátí,

31. ale všichni (lidé) se shromáždí jednou před Námi.
32. Jedním ze znamení (budoucího vzkříšení) jest jim

mrtvá země, které vracíme život a dáváme vyrůsti z ní (různým
druhům) obilí, jež jedí.

33. Položili jsme na ni zahrady palmové a vinice a po
ručili jsme, aby z ní vyprýštily prameny,

34. aby jedli (lidé) z jejích plodů a živili se prací svých
rukou. A za to nemají býti vděčni?

35. Veleben budiž, jenž stvořil všechny druhy plodin,
jež země přináší, jakož i (různá pohlaví) jich samých a (mnohých
jiných věcí), jichž neznají.

1) Byl to Habíb, o němž viz pozn. u verše 13. Mohamedání ho
uctívají jako mučedníka a navštěvují hrob jeho u Antiochie,

2) Jako dříve potrestal Bůh nevěrce potopou, deštěm kamení a
podobně.
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36. A také noc jim může býti znamením. Oddálíme od
ní den, a již jsou temnotami pokrytí.

37. A slunce spěchá na místo svého odpočinku dle
ustanovení Mocného a Vševědoucího.

38. Měsíci Jsme určili jeho přibytky“) (jimiž prochází
tak dlouho), dokud se po svém návratu neobjeví jako stará,
uschlá větev palmová.

39. Není dovoleno slunci, aby přepadlo měsíc v jeho.
běhu, ani aby noc předešla den, neboť vše spěchá po ne
beské báni (ve stanovené dráze).

40. Znamením pro ně je také to, že vozíme jejich po
tomky na lodich přeplněných (zbožím),

41. a že Jsme jim opatřili podobná vozidla, na nichž
jezdí.

42. Kdybychom chtěli, mohli bychom je utopiti, a ne
nalezli by žádného zachránce ani vysvoboditele,

43. leda že bychom jim prokázali milosrdenství, aby ještě
na čas užívali života.

44. Když se jim řekne: „Bojte se toho, co jest před

vámi i za vámi, abyste dosáhli milosrdensíví (odvrátí se od
tebe, Mohamede).“

45. Vždyť není jediného znamení ze všech znamení
tvého Pána, aby se od něho neodvrátili, když s ním přijdeš
k nim. j

46. A když se jim řekne: „Dávejte almužnu z toho, co
vám Bůh dal k výživě!l“ — říkají nevěrci věřícím: „Máme
živiti my toho, jejž by mohl živiti Bůh, kdyby chtěl? Vidíte,
jak se mýlíte (když nám něco podobného přikazujete).“

47. Aříkají dále: „Kdy se vyplní tohle, co slibujete,
mluvíte-li pravdu ?“

48. (To se jim může splniti brzo), vždyť čekají jen na
jedno zatroubeni,*) jež je zastihne, ani jsou mezi sebou ve sporu,

| 49. takže nebudou moci učiniti posledního pořízení a
vrátiti se ke svým rodinám.

1)Těmi se rozumí 28 fasí měsíce, po jejichž uplynutí se objeví
měsíc podobaje se staré, uschlé větvi palmové, jež je zakřivená a žlutá

>) Na konci světa buůdetřikráte zatroubeno ; po prvním zatrou
bení nastane všeobecný zmatek, po druhém všichni tvorové zemrou,
po třetím budou vzkříšeni. Srv. Sale, Preliminary discourse str. 59,
Veselý, Eschatolog. str. 478 a násl.

PETA
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50. Hlas trouby zazní (po druhé) a hle, budou ze svých
hrobů spěchati ke svému Pánu.

51. Volati budou: „Běda nám! Kdo nás to vyburcoval
z našeho lůžka? Tohle je to, co nám sliboval Milosrdný;
poslové jeho mluvili pravdu.“

52. Zazní jen hlas (trouby), a hle, před námi se shromáždí.

53. Toho dne nikomu se nestane bezpráví a budete
odměněni pouze za fo, co jste učinili.

54. Obyvatelé ráje budou tentokráte zcela zaujati radostí ;
55. oni i jejich manželky budou odpočívati ve stínu na

pohovkách.
56. Budou fam míti ovoce a čeho si budou přáti.
57. „Pokoj!“ bude slovo, jež zaznívati bude (spravedlivým)

od milosrdného Pána.

58. (Bezbožným však bude řečeno:) „Oddělte se dnes
(od spravedlivých), vy hříšníci!

59. Nepřikazoval jsem vám, potomci Adamovi, abyste
se neklaněli ďáblu, jenž je vaším zjevným nepřítelem,

60. a abyste se mně klaněli, neboť to je správnácesta?

61. Avšak mnoho vás svedl. Či snad jste nechápali
toho (že vás ďábel svádí)?

62. Tohle je peklo, jímž se vám hrozilo.
63. Vejděte do něho, abyste se spalovali, protože jste

byli nevěrci.“ Toho dne zapečetíme jejich ústa“); ruce jejich
budou k nám mluviti a nohy jejich svědčiti o tom, čeho se
dopouštěli.

64. Kdybychom chtěli, zbavili bychom je očí; jak by
mohli viděti potom (svůj blud), kdyby dále chtěli spěchati
(obvyklou) cestou?

65. Kdybychom chtěli, mohli bychom je proměniti v nižší

tvory na místě, na němž stojí a nemohli by ani jíti vpřed *“)
ani se kajícně obrátiti.

66. Komu dopřejemevysokého věku, toho postavu se
hneme. Nepozorujete toho ?

67. Nenaučili jsme ho“) umění básnickému, a také to
není vhodné pro něho (aby byl básníkem). Vždyť (tahle kniha)
není nic jiného, než napomenutí a srozumitelný korán,

2) Takže se nebudou moci hájiti.
2) Nemohli by pokračovati na cestě vedoucí k záhubě.
S) T. j. Mohameda, jenž odpovídá nevěrcům, kteří prohlašovali

korán jen za vymyšlené, básnické dílo.
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68. jenž má varovati živé a (oznámiti, že) rozsudek nad
nevěrci bude vykonán spravedlivě. |

69. Neuvažují o tom, že Jsme pro ně stvořili také zví
řata, nad nimiž mají moc,

T0. a že jsme jim je dali do služeb; vždyť na některých
z nich jezdí, jiných za pokrm užívají.

71. Mají z nich ještě jiný užitek a (mléko jejich za)
nápoj. A za to by nechtěli býti vděčni?

72. A přece si zvolili kromě Boha jiné bohy, aby u nich
pomocí nalezli.

73. Tito však nebudou s to, aby jim pomohli, ačkoliv
nyní jsou pro ně jako vojsko připravené (k jejich obraně).

74. Nermuť se pro to, co říkají, vždyť víme dobře, s čím
se skrývají

75. i co činí veřejně.
76. Neví člověk, že jsme ho stvořili z kapky semene?

A přece se pře veřejně (popíraje život posmrtný) a odvažuje
se dáti nám otázku, zapomínaje na své stvoření.

TT. Ptá se: „Kdo vrátí život kostem zpráchnivělým ?“
78. Odpověz: „Ten jim život vrátí, jenž vás po prvé

stvořil a ví o každém tvoru,
79. jenž vám dává oheňi ze zeleného stromu*) a ohněm

tím potom zapalujete.
80. Zdaž tedy nemůže Ten,jenž stvořil nebe a zemi, stvořiti

jiné tvory jim podobné ? Zajisté, vždyť je moudrým Stvořitelem
(všeho).

81. Chce-li nějakou věc stvořiti, jeho rozkaz záleží pouze
v tom, že řekne: „Staň sel“ A stane se.

82. Veleben budiž tedy Ten, v Jehož rukou je vláda
nade všemi věcmi a k Němuž budete nuceni se vrátiti (v den
posledního soudu).“

1) Naráží se tu na. způsob, jímž se na východě rozdělával oheň,
totiž třením dvou kusů dřeva ze zvláštních stromů, a nic nevadilo,
jestliže dřevo bylo ještě vlhké a zelené,
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<<! SuraXXXVII(37). ©LD
RNDĚLÉ, KTEŘÍ STOJÍ

V ŘADÁCH.
Mekkánská, o 182 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
Při andělích, kteří stojí v řadách,
kteří ženou před sebou (mraky)
a kteří předčítají (korán) jako napomenutí,
věru, váš Bůh jest jeden,

. pán nebe a země a toho, co je mezi oběma, pán
všech míst, na nichž slunce vychází.

6. Ozdobili jsme dolejší nebe krásnými hvězdami
7. a (postavili jsme tam hlídku) proti každému vzpurnému

ďáblu,
8. takže nemohou *) naslouchati hovoru vznešených ne

bešťanů; a také na všech stranách jsou s největším úsilím
odhánění a připraven je pro ně věčný trest.

9. Jen jedno slovíčko podaří se některému z nich někdy
zachytiti, ale za to jej pronásleduje ohnivá střela.

10. A otaž se jich *), zda oni jsou silnějšími tvory nebo
(andělé), které jsme také stvořili. A stvořili jsme je ze sou
držné hlíny.

TPRSVÍ

1) totiž ďáblové.
7) Obyvatelů Mekky.

SRE SVÁS Já
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11. Ty se divíš (moci boží), ale oni se tomu vysmívají.
12. Jsou-li napomínáni, napomenouti se nedají,
13. a když uvidí nějaké znamení, tropí si z něho po

směch | |

14. a říkají: „Tohle jest jen zjevné kouzelnictví, í
15. Je možné, když zemřeme a zbude z nás prach a

kosti,
16. abychom byli vzkříšeni my
17. i předkové naši?“ '
18. Odpověz: „Ano, a tenkráte budete zahanbeni.“
19. A jediný zajisté jenom hlas zazní a hle, uvidí (že

jsou vzkříšeni).
20. Volati budou: „Běda nám! Tohle je den posledního

soudu.“
21. (A Bůh řekne:) „Tohle je den, v němž bude (dobré

od zlého) odděleno a jejž jste prohlašovali za lež.
22. Shromážděte bezbožné s jejich druhy a bůžky, které

kromě Boha uctívali a uveďte je na cestu vedoucí: do pekla!
23. Postavte je (přede Mne), neboť se budou zodpo

vídati.

24. Co vám brání, že jeden druhého nehájite 2“
25. Nikoliv (nebudou si moci vzájemně pomáhati), ne

- bof budou (Bohu zcela) podrobeni.
26. Přijdou jedni ke druhým a budou spolu hovořiti.
27. I řeknou (svedení ke svůdcům): „Vy jste k nám

přišli se slibem, že nám přinesete štěstí.“
28. Ti však odvětí: „Nikoliv, avšak vy jste nevěřili.
29. My jsme neměli žádné moci nad vámi,
30. avšak vy jste (zcela dobrovolně) se uchýlili na cestu

hříchu.

31. Proto spravedlivý rozsudek našeho Pána byl nad
námi vynesen a budeme okoušeti (trestu).

32. Vás jsme svedli, ale sami jsme také zbloudili.“
33. A tohoto dne zajisté budou míti účast na trestu.

(svedení i svůdcové).
34. Hle, tak naložíme s hříšníky,
35. kteří, když se jim řekne: „Není boha kromě Boha,“

pyšně se tomuprotiví
36. a říkají: „Máme opustiti své bohy,k vůli básníku,

jenž zlým duchem je posedlý ?“
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37. Nikoliv (zlým duchem posedlý není), nýbrž přichází

38. Ale vy budete zajisté okoušeti trestu plného bolesti
39. a dostane se vám odměny jen za to, co jste vy

konali.

40. Jen věrní služebníci boží (budou různým způsobem
odměněni) :

41. a jejich zaopatření (v ráji) je předem stanoveno.
42. Budou požívati ovoce (rajského) a ve veliké úctě

budou
43. v zahradách rozkoše.
44. Na pohovkách budou odpočívati proti sobě ležíce.
45. Bude kolovati mezi nimi pohár (naplněný) z pramene
46. křišťálového, |
47. jenž působí pijícím zvláštní rozkoš.
48. Mysle jim nezkalí, ani se jím neopijejí.
49. Vedle nich budou dívky se zrakem cudně sklope

ným a s velikýma očima. |
50. Tak jako ony jsou pštrosí vejce), chráněná (peřím

před znečištěním).
51. Jedni ke druhým půjdou a budou spolu hovořit.
52. Jeden z nich řekne: „Měl jsem (na světě) přítele,
53. jenž se mne tázal: Ty také náležíš k těm, kteří

věří (ve vzkříšení) ?
54. Je možné, abychom, až zemřeme a zbude z nás

prach a kosti, byli souzeni ?“
55. Řekne *) dále: „Chcete se podívati dolů?“
56. I pohlédne dolů a spatří ho uprostřed pekla.
57. Zvolá: „Přísahám při Bohu, že bys mě byl málem

strhl do záhuby. |
58. A kdyby nebylo bývalo milosti mého Pána, byl

bych mezi těmi, kteří (do pekla) byli uvrženi.“
59. (Obyvatelé ráje budou volati:) „Což jsme nezemřeli?
60. (Ano, zemřeli jsme již jednou,) ale nikdy již ne

zemřeme a nebudeme trestáni (v pekle).
61. Věru, to je nesmírná blaženost ;

1) Dle toho za nejkrásnější barvu ženské pleti se pokládá barva
pštrosího vejce.

2) Ten, jenž začal mluviti ve verši 52. a spatří v pekle svého
přítele.
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62.

dosáhli).
63.
64.
65.
66.
67.

cem své
68.
69.
T0.
T1.
72.
13.
74.
15.
16.
TI.

pení.
18.

T790.

proto ať nešetří námahy lidé (aby takového štěstí

Není-liž zde pobyt lepší než u stromu Az-zakúm?“
Učinili ) jsme jej *) předmětem hádky pro bezbožné.
Je to strom, jehož kořeny jsou na dně pekla,
plody jeho jsou jako hlavy ďáblů.
Z něho budou jísti (zatracenci) a plniti jeho ovo
břicho.

Potom dostanou píti horkou vodu,
načež se vrátí do pekla.
Nalezli své otce na bludné cestě
a V jejich stopách za nimi pádili.
Vždyť většina jejich předků bloudila,
ačkoliv jsme poslali k nim posly, aby je varovali.
Ale viz, jaký byl konec těch, kteří byli varováni,
kromě věrných služebníků božích!
Noe volal k Nám; i vyslyšeli jsme ho milostivě
a zachránili Jsme jej i rodinu jeho od velkého trá

Jeho potomstvo Js 'e nechali žíti dlouho po něm
a ustanovili Jsme, aby v budoucnosti ho potomci

(pozdravovali slovy :)
80.
81.
82.
83.
84.

jako on.
85.

„Pokoj Noemovi po všecky věkyl“
Tak zajisté odměňujeme spravedlivé.
A on náležel mezi věrné Naše služebníky.
Ostatní lidi jsme potom utopili.
Také Abraham byl zajisté takového náboženství

(Ukázal to tenkráte,) když přišel ke svému Pánu se
srdcem upřímným,

86. když řekl svému otci a svým spoluobčanům: „Čemu
se to klanite?

87.
Bohem?

88.
89.

Vymyšleným bohům dáváte přednost před (pravým)

A jaká je vaše víra o pinu vesmíru ?“
Potom zadíval se na hvezdy

1) Mluví zase Bůh.
2) Totiž strom Az-zakům, o ně ž se děje zmínka v předcháze

jícím verši. Poznámku viz v suře XVIIv. 61.
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90. a řekl: „(Z polohy hvězd poznávám, že) budu ne
nemocen. Proto se nemohu zůčastniti vaší slavnosti)“.

91. Oni se od něho odvrátili a odešli.

92. I odebral se k jejich bohům a tázal se jich: „Proč
nejíte pokrmů (jež máte před sebou)?

93. Co je vám, že nechcete mluviti?“
94. A vrhnuv se na ně, pravicí je zporážel.
95. Když pak (jeho spoluobčané) rychle k němu přišli,
96. řekl: „Tomu se klaníte,co jste si udělali jako sochy?
97. A přece Bůh stvořil vás i to, co vy zhotovujete.“
98. Oni však zvolali: „Postavte pro něj hranici a hoďte

ho do ohněl“

99. A chtěli se ho lstivě zmocniti, avšak ponížili jsme
je (a Abrahama Jsme vysvobodili). |

100. Řekl pak: „Odejdu ke svému Pánu, který mějistě
správně povede.

| 101. Můj Pane, dej mi (nějakého potomka), jenž by byl
řádným člověkem“

102. A oznámili jsme mu, že bude míti syna povahy
jemné.

103. Když pak u něho dosáhl (jinošského) věku, řekl
(Abraham): „Synáčku, viděl jsem ve snu, jak tě musim obě
tovati. Řekni, co myslíš o tom?“ Odpověděl: „Otče, učiň, co
se ti poručí! Bude-li to vůle boží, shledáš ve mně trpělivého
(syna)“.
| 104. A když se oba podvolili (vůli boží) a (Abraham)
položil ho čelem k zemi,

105. zavolali jsme na něho: „Abrahame,
106. uvěřil jsi tomu, co jsi ve snu viděl. Hle, takto od

měňujeme spravedlivé.“
107. Takovým patrným způsobem jsme (ho) zkoušeli
108. a přijali jsme za něho veliké výkupné. *)
109. Ustanovili jsme, aby ho v budoucnosti potomci

(pozdravovali slovy:)

1) Dle tradice Mohamedánské obětoval Abraham Ismaele, neboť
narození Isákovo později teprvé Bůh Abrahamovi předpověděl, jak
patrno z. v. 112.

2) Tím byl prý beran, jejž Abel obětoval a jejž anděl Gabriel
z ráje přivedl Abrahamovi.
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110. „Pokoj budiž Abrahamovi!l“Tak odměňujeme spra
vedlivé.

111. Však on také náležel k našim věrným služebníkům.
112. A oznámili jsme mu (že bude míti syna) Isáka,

jenž bude řádným prorokem.
113. Požehnali jsme jemu i Isákovi; z potomků jejich

byli někteří spravedliví, jiní zjevně ubližovali své duši.
114. Také Mojžíšovi a Áronovi jsme prokázali milost,
115. když jsme je i lid jejich zachránili před velikým

trápením
| 116. a pomohli jsme jim (proti Egypfanům), takže nad

nimi zvítězili.

117. Oběma jsme dali jasně srozumitelnou knihu (Písma)
118. a uvedli jsme je na správnou cestu | í
119. a ustanovili jsme, aby jejich potomci (pozdravovali

je slovy):
120. „Pokoj budiž Mojžíšovi a Áronovi!“
121. Hle, tak odměňujeme spravedlivé.
122. A oni byli zajisté Našimi věrnými služebníky.
123. Také Eliáš byl jedním z poslů.
124. Když řekl svým spoluobčanům: „Proč se nechcete

báti Boha?

125. Bála vzýváte a Boha, nejlepšího stvořitele, opou
štite ?

126. Vždyť Bůh je pánem vaším i pánem vašich předků,“
127. prohlásili jej za lháře. Za to budou vydáni (věč

nému trestu)
128. (všichni) až na upřímné služebníky boží.
129. A ustanovili jsme, aby potomci (pozdravovali ho

slovy:)
130. „Pokoj budiž Eliášovi!“
131. Hle, tak odměňujeme spravedlivé.
132. A on zajisté byl jedním z Našich věrných :služeb

niků.

133. Také Lot byl jedním z Našich poslů.
134. Když jsme ho zachránili s celou jeho rodinou

.135. kromě jedné staré ženy (jeho manželky),
136. potom jsme zahubili ostatní.
137. Však vy (Mekkánští,) kolem nich konáte cesty ráno
138. i za noci. Nechcete si vzíti z toho poučení?
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139. Jonáš také byl jedním z Našich poslů.
140. Když odešel na přeplněnou loď,
141. losovali (plavci, kdo má býti vhozen do moře), a.

los padl na něho.
142. I spolkla ho veliká ryba, neboť zasluhoval trestu.
143. A kdyby nebyl velebil Boha,
144. jistě by byl zůstal v břiše jejím až do dne vzkříšení.
145. Potom jsme ho vyhodili na břeh, a byl nemocen

(z toho, co vytrpěl).

146. Pak jsme nad ním ze země vyvedli strom se ši
rokými listy.

147. Načež jsme ho poslali ke stu tisíc (obyvatelův ni
nivetských) anebo ještě více jich bylo.

148. Protože uvěřili, dopřáli jsme jim života (na tomto
světě) do určité doby.

149. Otaž se jich, má-li tvůj Pán dcery a oni syny ").
150. Či stvořili jsme anděly jako ženské bytosti, a oni

byli svědky toho?
151. Zdaž není to jejich výmyslem, když říkají :
152. „Bůh zplodil (potomstvo)?“ A nejsou proto lháři?
153. Chtěl míti raději dcery než syny?
154. Nemáte (žádného důvodu), abyste tak soudili.
155. A nedáte se napomenouti?
156. Máte o tom nějaký přesvědčivý důkaz ?
157. Ukažte svou knihu (od Boha zjevenou), mluvíte-ii

pravdu ! |
158. Pokládají Boha za příbuzného džinnů. Ale džinnové

sami vědí, že (ti, kteří takto o Bohu mluví) budou vydáni
(věčnému trestu).

159. Povýšen jest Bůh nad to, co oNěm tvrdí (mnozílidé)
160. ne ovšem upřímní služebníci boží.
161. Ale vy a ti, které (jako bohy) uctiváte,
162. nebudete moci svésti nikoho,
163. leč toho, kdo je určen, aby se v pekle spaloval.
164. Každý z nás *) má určené místo ;

1)Někteří kmenové arabští pokládali anděly za dcery boží. Ta
kovým tvrzením snižovali Boha tím více, protože dcery považovali
za méněcenné synů. Proto si přáli míti raději syny.

2)Jsou slova andělů. Srov. nadpis této sury!

Korán 27. 307



165. stojíme v řadě (očekávajíce rozkazů božích)
166. a velebíme (Boha).
167. (Nevěrci) říkali: „Kdybychom byli měli po svých

předcích nějakou knihu od Boha zjevenou,
168. byli bychom upřímnými služebníky božími.“
169. (Ale nyní se jim předčítá korán) a nechtějí v Něho

uvěřiti. Avšak jistě poznají (následky své nevěry).
170. již dříve bylo slíbeno služebníkům,jež jsme poslali,
171. že se jim dostane pomoci (proti nevěrcům)
172. a že Naše vojska nad nimi zvítězí!
173. Odvrať se od nich na Čas

174. a dívej se (jaké pohromy je stihnou), neboť také
oni se budou dívati (jak tobě se dobře povede).

175. Či chtějí trest svůj urychliti?
176. Až jednou (jejich trest) sestoupí na jejich dvůr, věru,

neblahé to bude jitro pro ty, kteří (marně) byli napomínání.
177. Odvrať se od nich na čas

178. a dívej se, neboť také oni budou se jistě dívati
(na tvoje blaho i na svou pohromu).

179. Veleben budiž Pántvůj,
180. Pán, jenž povýšen jest nad to, co mu připisují.
181. Pokoj budiž (Jeho) poslům
182. a chvála Bohu, Pánu všeho míra.
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S.)
Mekkánská, o 66 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. S.

2. Při koránu, v němž je obsaženo napomenutí,
3. věru, nevěrci pyšně si počínají a stále se hledí há

dati (s věřícími).
4. Jak mnoho pokolení jsme před nimi zahubili. Volali

k Nám (o slitování), ale neměli již času, aby unikli (trestu).
5. Diví se (Mekkánšti), že přišel k nim z jejich středu

muž“), aby je varoval. A nevěrci (dokonce) říkají: „Je to
prolhaný. čarodějník.

6. Chce učiniti z bohů Boha jednoho? Věru, to je něco
podivuhodného.“

7. A předáci jejich odešli (a povzbudili se vzájemně) :
„Pojďte a vytrvejte při svých bozích! Vždyť tohle on zamýšlí.“)

8. Neslyšeli jsme něčeho takového v náboženství,“) jež
naposled bylo zjeveno. Není to tedy nic jiného než výmysl.

1) Srov. Úvod str. VI.
2) Mohamed.
5) T. j., aby vás odvedl od vaších bohů.
+) Míní se křesťanství, jež bylo zjeveno před islamem.

jse©=pl



—m

9. Či bylo mu snad svěřeno (od Boha), aby nás na
„pomínal?“ Pochybují o Mém napomenutí, protože neokusili
ještě Mého trestu.

10. Mají snad ve svých rukou poklady milosrdenství
tvého Pána, mocného a štědrého dárce ?

11. Anebo jsou pány nebe a země i toho, co je mezi
oběma? Nechť tedy tam ') po provazech vystoupí! Však by

+ celá vojska spojenecká byla tam na útěk zahnána.*)
13. Ale již před nimi lid Noemův, kmen Ad, farao, jehož

panství se zdálo býti na věky upevněné,

14. dále spoluobčané Lotovi i Madiánité vinili ze lži
(proroky). A ti všichni byli jako spojenci (proti poslům božím) ;

15. vždyť stále jen za lháře prohlašovali posly a proto
je stihl Můj spravedlivý trest.

16. A tito zde čekají jen na jedno zatroubení *), kterého
nikdo nemůže oddáliti.

17. Říkají také (posměšně): „Pane náš, vynes nad námi
rozsudek, dříve než nastane den posledního soudu!“

18. Při takových jejich řečech buď trpělivý a vzpomínej
si na Našeho služebníka Davida, jenž obdařen byl silou a

často se (k Bohu) kajícně obracel“).

19. Přinutili jsme hory, aby s ním pěly chválu boží
večer i ráno

20. a také ptáky, kteří se slétají do houfů. A všichni
se obraceli k němu (aby vyslechli jeho rozkazy).

21. Upevnili jsme také jeho panství a dali jsme mu
moudrost i výmluvnost.

22. Slyšel jsi vypravovati o tom, jak (dva) protivníci *)
vystoupili do komnaty v hořejší části paláce ?

23. Když vešii k Davidovi, ulekl se jich. Oni však mu
řekli: „Neboj se, jsme dva protivníci. ©

1) Totiž do nebe.
2) Kdyby se odvážila vstoupiti do nebe.
S) Před posledním soudem.
+) Každý druhý den se prý David postil a polovinu nocí strávil

na modlitbách. í í
5) Byli prý dva andělé v. lidské podobě, kteří předstíraným

sporem měli Davidovi připomenouti jeho hřích, když dal zabíti v boji
Uriáše, aby si mohl vzíti jeho manželku.
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24. Jeden z nás ublížil druhému. Rozsuď nás tedy
spravedlivě, beze všeho bezpráví -a uveď nás na správnou
cestu!

25. Tento můj bratr měl devadesát devět ovcí a já
jednu. I řekl: „Dej mi ji do opatrování !“ a svojí výmluvností
na mně vynutil souhlas.“ |

26. Odpověděl (David): „Ublížil ti, že na tobě vymámil
tvou ovečku, aby ji připojil ke svým. Věru, je mnoho lidí,
kteří ubližují jeden druhému, vyjímajíc ty, kteří věří a konají
dobré. Ale jak málo jest jich!“ A David poznal, že ho zkoušíme
(tím podobenstvím, zdali se obrátí), a proto za odpuštění
prosil svého Pána, padal na zemi klaněje se a čině pokání.

27. Odpustili jsme mu tedy toto (provinění) a bude
jednou blízko Nás a v krásném příbytku (rajském).

28. Davide, ustanovili jsme tě nejvyšším pánem na zemi.
Buď tedy spravedlivým soudcem lidí a nejdi za svými pře- |
vrácenými tužbami, jež by tě svedly od cesty boží. Vždyť
ty, kteří zbloudili od cesty boží, čeká.zajisté krutý trest za
to, že zapomněli na den účtování.

29. Nestvořili jsme nadarmo nebe a země i toho, co je
mezi oběma, jak se domnívají nevěrci. Běda však jim pro
oheň pekelný! |

30. Máme snad naložiti s těmi, kteří věří a konají dobré,
tak jako s bezbožnými na zemi? Či máme učiniti bohabojným
totéž, co hříšníkům ? í

31. Požehnaná je kniha, kterou jsme ti seslali, aby uva
žovali o znameních, která jsou v ní obsažena a dali se napo
menouti rozumní lidé.

32. Davidovi jsme dali Šalamouna, jenž byl vynikajícím
Naším služebníkem, neboť často se k Bohu obracel.

33. Když jednou večer měl před sebou postavené své
vzácné koně,

34. řekl: „Věru, milejší mi byly pozemské věci než
vzpominka na mého Pána po celý den až do západu slunce.“ ")

35. (A poručií:) „Přiveďte je opět ke mně!“ (Když se
tak stalo,) počal je bíti mečem do stehen a do šijí.

1) S takovou zálibou pohlížel Šalamoun na své zamilované
koně, jichž bylo prý tisíc, že zapomněl i na večerní modlitbu, Roz
pomenuv se potom na svůj hřích, kázal přivésti k sobě ony koně a
pobil je, nechav si jen sto nejlepších. |
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36. Zkoušeli jsme také Šalamouna a položili jsme na
jeho trůn lidské tělo (jemu se podobající)*). A tu se kajícně
obrátil

37. a volal: „Pane můj, odpusť mi a dej mi království,
jakého nikdo po mně nedosáhne, vždyť jsi štědrý.“

38. A dali jsme mu do služby větry, které mírně vály
na jeho rozkaz, kamkoli se obrátil,

39. a také ďábly, kteří mu stavěli a potápěli se (hledajíce
v moři vzácné perly),

40. jakož i jiné, kteří byli spoutáni,
41. (a řekli jsme mu): „Tohle je dar od Nás ; ať budeš

štědrý nebo spořivý, účtů skládati nebudeš.“
42. A bude zajisté jedenkráte blízko Nás a v nádherném

obydlí (rajském). í |
43. Vzpomeň také na služebníka Našeho, Joba, když

volal ke svému Pánu: „Hle, ďábel seslal na mne neštěstí a
trest.“

44. (Odpověděli jsme mu): „Pohni svou nohou na zemi!
(A hned se na tom místě objevil pramen. Řekli jsme mu dále :)
„Zde se můžeš mýti, občerstvovati a píti.“

45. A dali jsme mu ve svém milosrdenství opět rodinu
dvakráte větší (než měl dříve), aby v tom rozumní lidé viděli
pro sebe napomenutí.

46. (Potom jsme mu poručili:) „Vezmi do své ruky
metlu a udeř jí (svou ženu) a neruš své přísahy!“*) A pře

3) Výklad k tomuto místu čerpají bohoslovci mohamedánští,
jak dokládá Marracci, z talmudu. Šalamoun poraziv a usmrtiv krále
Sidonského, vzal si za manželku jeho dceru. Poněvadž však stále
oplakávala zemřelého otce, poručil Šalamoun ďáblovi, aby jí pro po
těšení zhotovil obraz jejího otce, jemuž se se svými služkami začala
klaněti. Když se to. dověděl Šalamoun, potrestal ji za to a obraz
rozbil. A protože i Šalamoun dopustil se hříchu, vzav onu modlářku
do svého domu, také jej Bůh potrestal. Když jednou, jak měl Šala
moun ve zvyku, svěřil svůj prsten, od něhož jeho kralování záviselo,
jedné ze svých žen, přišel ďábel Sakar v podobě Šalamounově a vzal
si od té ženy jeho prsten. Pak se posadil na trůn a způsobil mnoho
zmatku v zemi. Šalamoun zatím změnil se k nepoznání, bloudil světem
čtyřicet dní. Ďábel byl nucen prchnouti a vhodil do moře prsten, jejž
ihned spolkla ryba, kterou dostal Šalamoun od rybářů jako almužnu.

©V ní našel svůj prsten a s ním vrátilo se mu opět jeho kralování (597).
2) Job přísahal, že uzdraví-li se, potrestá svoji ženu zajejí

nevěru.
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svědčili jsme se o něm, že byl trpělivým a vynikajícím Naším
služebníkem, neboť často se (k Nám) obracel.

47. Vzpomeň dále na Naše služebníky Abrahama, Isáka
a Jakuba, muže silné a prozíravé,

48. jež jsme zvláště očistili vzpomínkou na obydlí (rajské),
49. takže byli v Našich očích vyvolenými a nejlepšími

(služebníky).
50. Vzpomeň i na Ismaele, Eliáše a Dza-kifli'), ti všichni

náleželi také mezi nejlepší (Mé služebniky).
51. V tom spočívá zajisté napomenutí (pro jiné). Pro

bohabojné je připraven jistě krásný příbytek:
52. zahrady rajské, jejichž brány jsou pro ně otevřeny.
53. Tam budou ležeti a poroučeti si ovoce všeho druhu

a nápoje.
54. Budou míti u sebe dívky cudného pohledu a stej

ného stáří jako oni.
55, Tohle je vám zaslíbeno ke dni posledního soudu.
56. Tak se postaráme (o vás) a tak se budete míti věčně,
57. Ano, tak tomu jest. Pro ty však, kteří uposlechnouti

nechtěli, špatné obydlí je připraveno:
58. peklo, v němž se budou spalovati a v němž bude

hrozné jejich lůžko.
59. Budou tam totiž požívati horké vody a hnisu (z těch

odsouzených) a jiných podobných věcí.
61. (Bude řečeno svůdcům :) „Tento zástup (odsouzenců:»

které jste na zemi svedli,) bude střemhlav s vámi (do pekla)
svržen a od nikoho uvítání nebudou, neboť sestoupí tam, aby
se spalovali.

62. (A svedení budou říkati svým svůdcům:) „Ani vy
nebudete uvitáni, neboť (tohle všechno utrpení) jste nám při
pravili a proto hrozné je toto místo pro nás i pro vás.“

63. A budou volati dále: „Pane náš, dvojnásobně krutým
učiň trest těm, kteří nám tohle připravili!“

64. (Mekkánští nevěrci se pak budou v pekle tázati):
„Co to, že nevidíme zde mužů, jež jsme počítali (na zemi)
mezi špatné (ačkoliv byli šlechetní)

65. a činili jsme si z nich posměch? Či snad naše oči
jsou tak slabé, že jich nevidíme ?“

l) Kdo to byl, není jisto; snad je zde míněn Josue nebo Za
chariáš nebo syn Jobův.
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66. O takové pravdivé věci se budou příti obyvatelé
pekla.

67. (Těm, kteří se klaní modlám, Mohamede,) řekni: „Já
jsem jen kazatelem, a není boha kromě Boha jediného, vše
mohoucího, |

68. Pána nebe a země a toho, co je mezi oběma, moc
ného a odpouštějícího.“

69. Řekni: „Je to důležité poselství, od něhožse od
vracíte.

70. Nebylo mi známo nic o vznešených nebešťanech'),
když měli mezi sebou učenou hádku (o stvoření prvního) člověka,

71. neboť mně bylo zjeveno pouze to, že jsem veřejným
kazatelem.“

72. (Ale tolik je všeobecně známo, že) když řekl tvůj
Pán andělům: „Stvořiti chci člověka z hlíny;

73. až jej stvořím a vdechnu do něho svého ducha,
padněte před ním a klaňte se mu,“

74. klaněli se mu všichni až na ďábla,
75. který byl jedním z pyšných nevěrců.
76. Řekl (mu Bůh): „Ďáble, co ti brání, že se neklaniš

tomu, jejž jsem stvořil svýma rukama? Jsi tak pyšný nebo
opravdu tak vznešený ?“

TT. Odpověděl: „Já jsem něco lepšího než on, neboť
mě jsi stvořil z ohně, jej z hliny.“

78. Tu pravil (Bůh): „Odejdi odtud a budiž proklet!
79. Kletba má bude na tobě spočívati až do dne po

sledního soudu.“

80. Načež zvolal (dábel): „Pane, dopřej mi života až
do dne vzkříšení l“

81. Odvětil (Bůh): „Stane se ti podle tvého přání.
82. Bude ti lhůta prodloužena do dne stanovené doby.“

1 83. (Tu přísahal ďábel a) řekl: „Přísahám při Tvé moci,
že všechny lidi svedu

84. kromě Tvých pravých služebníků.“

85. Načež odpověděl (Bůh): „Nezvratná pravda jest, co
nyní pravím: Naplním zajisté peklo tebou a všemi, kteří za
tebou půjdou.“

1)T. j. andělích.
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86. Řekni (Mohamede, obyvatelům Mekky): „Nežádám
od vás za to (kázání) žádné odměny, ani si nechci přivlast
niti něčeho (co mi nepatři).

87. (Korán) není ničím jiným než napomenutím pro
všechny tvory.

88. A poznáte jistě po čase, že je pravda to, o čem
vypravuje.“



DEL Sura XXXIX(39).
ZÁSTUPY.)

Mekkánská, o 75 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Tato kniha byla zjevena od Boha mocného a moudrého.
2. Zjevili jsme ti zajisté v této knize pravdu; proto služ

Bohu vyznávaje pravé jeho náboženství!
3. Či nemá se vyznávati náboženství pravého Boha?

Mezi těmi, kteři si volí vedle Něho jiné ochránce (říkajíce :)
„Sloužíme jim jen proto, aby nás více k Bohu přiblížili“
(a mezi věřícími) rozhodne jistě Bůh v tom, v čem se ne
mohli shodnouti.

4. A Iháře (nebo nevěrce) Bůh jistě nepovede správnou
cestou.

5. Kdyby byl Bůh chtěl zploditi nějakého syna, byl by
si podle libosti vybral ze svých tvorů. Ale dalek je toho,

| vždyť jest jediným, mocným Bohem.
6. Stvořil skutečně nebe a zemi, pojí noc se dnem a

den s nocí a přinutil slunce a měsíc, aby probíhaly určitými
dráhami. Není On všemocným (Pánem), jenž (hříchy) odpouští ?

1)Na konci sury ve v. 71. a 73. se praví, že v zástupech půjdou
nevěrci do pekla a věřící do ráje.

r, ka ZĎ = m
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7. Stvořil vás z jednoho člověka), pak učinil z něho
jeho ženu a seslal vám čtyři páry zvířat.“) Vás pak tvoří
postupným vývojem za třemi temnými stěnami“). Takový je
Bůh, váš Pán. Jemu náleží vláda, a není boha kromě Něho.
Proč tedy se odvracíte od Něho (k modlám) ?

8. Jste-li nevděčni, věru, Bůh vás nepotřebuje, ale ne
rad vidí nevděk u svých služebníků. Jste-li vděčni, líbí se mu
to na vás. Žádná duše neponese cizího břemena. Potom
vrátíte se k svému Pánu a oznámí vám, co jste učinili,

9. neboť ví, co je v nitru (člověka).
10. Potká-li člověka neštěstí, volá svého Pána a obrací

se kajícně k němu. Když však (Bůh) popřeje mu své milosti,
zapomene (člověk), koho dříve vzýval a uznává vedle Boha
jiné bohy, aby sváděl (jiné) od cesty Jeho. Řekni (takovému
člověku): „Užívej jen krátkou dobu ve své nevěře, však do
staneš se do pekelného ohně !“

11. Může takový člověk, který oddává se modlitbě v
nočních hodinách kleče i stoje a stará se o budoucí život
doufaje v milosrdenství svého Pána (býti roven nevěrci, pokud
se odměny týká)? Řekni: „Jsou rovni lidé vědomí nevědomým ?
Věru, jen rozumní lidé dají se napomenouti.“

12. Řekni: „Služebníci moji, kteří věříte, bojte se svého
Pána! Těm, kteří konali dobré na tomto světě, dostane se
dobrého (na onom světě), a země boží jest dosti rozsáhlá *).
Trpělivým pak bude odplaceno bezměrnou odměnou.“

13. Řekni: „Bylo mi poručeno, abych sloužil Bohu, vy
znávaje pravé jeho náboženství.

14. Abylo miporučeno, abych se sfal prvním muslimem.“
15. Řekni: „Budu-li neposlušen svého Pána, musím se

obávati trestu velikého dne.“
16. Řekni: „Sloužím Bohu, vyznávaje pravé jeho ná

boženství, a vy služte si, komu chcete vedle Něho I“ Řekni:
„Záhubě propadnou v den vzkříšení ti, kteří v záhubu uvrhují
své duše a své rodiny. Není to zjevná záhuba?

1)Adama.
2)Srv. suru VÍ. v. 143. a 144.
9) Těmi jsou: břicho, děloha, blána kolem plodu.
) Musí-li někdo trpěti doma pro své náboženství, může se

uchýliti na jiné misto.



17. Střechou i podlahou jim bude oheň.“ Tím chce Bůh
vzbuditi hrůzu v srdcích svých služebníků. Pročež bojte se
Mne, služebníci Moji!

18. Těm, kteří zdržují se modloslužby a obracejí se
kajícně k Bohu, dostane se radostného poselství. Zvěstuj tedy
blahou zprávu Mým služebníkům, kteří naslouchají (Mým)
slovům a těmi nejkrásnějšími se řídí. Takové sám Bůh vede
správnou cestou a takoví jsou rozumní.

19. Budeš moci toho, nad nímž byl vynesen rozsudek
(věčného) trestu, vysvoboditi z ohně pekelného?

20. Ti však, kteří se bojí svého Pána, budou přebývati
v příbytcích (rajských), nad nimiž ještě jiné budou postaveny,
a pod nimi budou protěkati řeky. Takové je zaslíbení boží,
a Bůh toho, co slíbil, nemění.

21. Nepozoruješ, jak Bůh sesilá s nebe vodu a přivádí
ji do země jako prameny a pak její pomocí dává vyrůsti
osení různé barvy? Potom je nechá svadnouti, a uvidíš, jak
sežloutne a pak je promění v prach. V tom zajisté je na
pomenutí pro rozumné lidi. |

22. Zdaž takový člověk, jehož prsa Bůh (k přijetí) islamu
otevřel a jenž jde za světlem svého Pána (může se rovnati
člověku zatvrzelému)? Běda těm, jejichž srdce se zatvrdilo
před napomenutím božím! Takoví lidé jsou ve zjevném bludu. |

23. Bůh zjevil nejkrásnější vypravování, jež věrně je
podáno v knize, v niž (napomenutí) často se opakují. Při
jejim čtení mráz přechází po kůži těch, kteří se bojí svého
Pána. Potom však jejich kůže i srdce změkne při vzpomínce
na Boha. To je správná cesta, jíž vede Bůh, koho chce. Ale
koho nechá Bůh zblouditi, žádného vůdce nenalezne.

24. Bude ten, jenž svým obličejem? bude se hleděti
ubrániti hroznému trestu v den vzkříšení (roven člověku, který
toho zůstane uchráněn)? A řečeno bude hříšníkům: „Okoušejte
nyní, čeho jste si zasloužili!“

- 25.-Na ty, kleří před nimi dříve vinili ze lži (posly boží),
přišel trest s té strany, odkud toho ani netušili.

26. Bůh dal jim okusiti hanby na tomto světě, ale horší
ještě trest čeká je na onom světě. Kdyby měli rozum (po
znali by to). |

»)Neboť ruce budou míti zavrženci na zádech spoutané.
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27. Předložili jsme lidem podobenství všeho druhu v
tomto koránu, aby se dali (snáze) napomenouti,

28. v arabském koránu, v němž jen pouhá pravda je
obsažena, aby se báli Boha.

29. Bůh přirovnává takového muže, jehož druhové se
sváří, k muži, jenž zcela je oddán jedné bytosti? Mohou býti
oba ti muži pokládání za sobě rovné? Chraň Bůh! Avšak
většina lidí toho neví.

30. Ty zajisté (Mohamede,) zemřeš, a oni také zemrou.
| 31. Potom budete se v den vzkříšení před svým Pánem

spolu přiti.
32. Kdo je větší hříšník než ten, jenž o Bohu lež vy

mýšlí a za lež prohlašuje. pravdu, když k němu přijde? Ale
zdaž peklo nebude bydlištěm nevěrců?

33. Ti, kteří přinášejí pravdu a ji potvrzují, jsou zajisté
| bohabojní.

34. Budou míti u svého Pána vše, čeho si budou přáti.
Taková je odměna spravedlivých,

35. že Bůh smaže jejich viny, jichž se dopustili, a vy
platí jim odměnu za to, co dobrého vykonali.

36. Není Bůh dostatečným (ochráncem) svého služebníka ?
A přece hledí v tobě vzbuditi strach před svými bohy, jež
vedle něho uctívají. Koho nechá Bůh zblouditi, nenalezne
žádného vůdce.

37. Koho však vede Bůh správnou cestou, toho nikdo
od ní nemůže odvěsti. Nemá Bůh všemohoucí pomstu ve
svých rukou?

38. Otážeš-li se jich, kdo stvořil nebe a zemi, odpovědí
jistě: „Bůh.“ Řekni: „Myslite, že vaši bohové, které vedle
Boha vzýváte, mohli mě zbaviti neštěstí, jež by na mne
Bůh seslal, anebo že by mohli odvrátiti ode mne jeho milo
srdenství?“ Řekni: „Mně úplně postačí Bůh, v něho ať doufají,
kteří svou důvěru v někoho složiti hledají.“

39. Řekni: „Spoluobčané, jednejte, jak za vhodné uznáte,
já také budu jednati (jak za vhodné uznám). Jistě však uvidíte,

40. jaký koho stihne trest, jenž hanbou ho pokryje a
věčně bude tížiti.“

41. Věru, seslali jsme ti knihu s pravdou pro lidi. Kdo
se dává správně vésti, činí tak ke svému prospěchu ; kdo

) Člověk, jenž se klaní bohům, k tomu, jenž uctívá jednoho Boha.
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však bloudí, ke své škodě bloudí. Avšak ty nejsi strážcem
nad nimi.

42. Bůh ksobě bere duši při smrti člověka a také duši
toho člověka, který ještě nezemřel, totiž v jeho spánku. A za
drží u sebe duši těch, jejichž smrt byl ustanovil, kdežto o
statní (duše)“ posílá opět (do jejich těl) na určitou dobu. Věru,
v tom spočívají znamení pro lidi, kteří přemýšlejí.

43. Nebo si snad vedle Boha zvolili (Mekkánští) nějaké
přimluvce? Řekni: „Ale což nemají-li žádné moci a neroz
umějí-li (když jsou vzýváni) ?“

44, Řekni: „Jensten, se smí u Boha přimlouvati, komu
dovolí. Jemu náleží vláda na nebi i na zemi, a k němu se
potom vrátíte.“ |

45. Děje-li se zmínka o Bohu, hrůzou se stahuje srdce
těch, kteří nevěří v onen svět. Radují se však, děje-li Se
zmínka o bozích, které vedle Něho (uctívají).

46. Řekni: „Bože, stvořiteli nebe azemě, jenž znáš
tajemství a svědectví, ty rozsoudíš jedenkráte své služebníky
v fom, v čem se nemohou shodnouti.

47T.A kdyby bezbožným náleželo všechno, co je na zemi,
k tomu ještě jednou tolik, jistě by se chtěli tím vykoupiti od
krutého trestu v den vzkříšení. Ukáže jim Bůh to (trápení v
pekle), jehož si ani představiti nedovedli, í

48. ukáže jim všechno zlé, jehož se dopustili, a obklopí
je to, čemu se vysmívali.

49. Když potká člověka neštěstí, volá k Nám ; když mu
však potom ukážeme Svoji dobrotu, říká: „Toho se mi dostalo,
protože ví (Bůh, že si toho zasloužím).“ Nikoliv, avšak tak
zkouší (Bůh člověka, jenže většina lidí o tom neví.)

50. Tak (vychloubavě) mluvili již ti, kteří před nimižili;
to, čeho si získali, nic jim neprospělo,

51. za to však zlo, jehož se dopouštěli, na ně padlo.
Tak také na tyhle bezbožníky padne zlo, jehož se dopouštějí,
a nebudou moci seslabiti (pomsty boží).

52. Nevědí, že Bůh udílí v hojnosti výživu, komu chce,
a že ji také může zadržeti? Věru, v tom spočívají znamení
pro věřící lidi. |

53. Řekni: „Služebníci moji, když jste se prohřešili proti
svým duším, nezoufejte nad milosrdenstvím božím!“ Neboť

1) T. j. těch, jejichž duše Bůh k sobě v jejich spánku bere.
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Bůh může odpustiti všechny hříchy a také odpouští a je
milosrdný. í

54. Obraťte se tedy kajícně ke svému Pánu a odevzdejte
se mu, dříve než přijde na vás trest, neboť pak byste ne
nalezli pomoci!

55. Řiďte se dle toho nejkrásnějšího (poučení), jež vám
bylo sesláno od vašeho Pána, dříve než přijde na vás náhlý
trest, jehož ani tušiti nebudete,

56. dříve než bude volati některá duše: „Běda mi, že
jsem zanedbávala povinnosti k Bohu a že jsem se (všemu
tomu) vysmívalal“

57. Nebo jiná bude říkati: „Kdyby mě byl Bůh správně
vedl, byla bych náležela mezi bohabojné.“

58. Anebo jiná opět bude říkati: „Kéž bych se mohla
vrátiti (na svět), žila bych spravedlivě.“

59. (Ale Bůh jim odpoví:) „Poznalas moje znamení,
avšak tys je prohlašovala za lež, chovala ses pyšně a ne

chtěla jsi uvěřiti.“
60. Uvidíš v den vzkříšení, jak zčernají obličeje těch,

kteří o Bohu lež vymýšleli. A nebude-li peklo bydlištěm
zpupných ?

61. Bohabojné zachrání Bůh (a uvede je na) bezpečné
místo, takže se jich nedotkne ani neštěstí ani zármutek.

62. Bůh je stvořitelem a zachovatelem všech věcí.
63. Jemu náležejí klíče k nebi a zemi. Kteří nechtějí

uvěřiti ve znamení boží, jistě zahynou.

64. Řekni: „Chcete mi poručiti, vy pošetilci, abych sloužil
někomu jinému než Bohu?“ |

65. Však již bylo ve zjevení oznámeno tobě a těm
(prorokům), kteří před tebou žili, že by všechny tvé skutky
(dobré) staly se bezcennými a že bys propadl záhubě, kdyby
ses stal modlářem.

66. Služ proto Bohu (tím radostněji) a buď vděčný!
67. Nemají správného poznání o moci boží, a přece

veškerou zemi vezme do hrsti v den vzkříšení a pravicí ne
besa dohromady stáhne. Sláva budiž Jemu! Povýšen jest nad
bohy, které Mu na roveň kladou.

68. Zazní hlas trouby, a všichni, kdožkoli jsou na nebi
i nazemi, zemrou kromě těch, které bude chtiti Bůh (za

AJ
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chrániti). Potom bude opět zatroubeno, a hle, všichni vstanou
a budou udiveně hleděti.

69. Země se bude skvíti světlem svého Pána, předložena
bude kniha, a předstoupí proroci a mučedníci (jako svědkové) ;
spravedlivě budou rozsouzení a žádnému se nestane křivda.

70. Každé duši bude úplně odplaceno za její skutky,
neboť On dobře ví, co činíte.

71. Nevěrci budou hnáni do pekla v zástupech; až
k němu přijdou, otevrou se jeho brány a strážci jeho řeknou
jim: „Nepřicházeli k vám poslové z vašeho středu, aby vám
předčítali znamení vašeho Pána a hrozili příchodem tohoto
dne?“ Oni odvětí: „Ano, ale rozsudek (věčného) trestu byl
spravedlivě vynesen nad nevěrci.“

72. Bude jim řečeno. (dále): „Vejděte do bran pekla,
v němž věčně zůstanete. Jak hrozné bude obydlí těch, kteří
si zpupně počínali!“

73. Ti však, kteří Boha se báli, v zástupech budou ve
deni do ráje; až přijdou k němu, otevrou se brány jeho (a
strážcové) jim řeknou: „Pokoj vám! Byli jste dobří, proto
vejděte do něno a věčně tam zůstaňte !“

74. Oni pak řeknou: „Chvála budiž Bohu, který byl
pravdomluvný ve svém slibu a učinil nás dědici země, takže
můžeme bydleti v ráji, kdekoli chceme. Jak nádherná je od
měna těch, kteří činili spravedlnost!“ ©

75. A viděti budeš, jak andělé obkličují trůn (boží) a ve
lebí chválou svého Pána. Spravedlivě budou (lidé) rozsouzeni
a volati budou: „Chvála budiž Bohu, Pánu všeho miral“

8Pa a
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:
ra XL (40).

VĚŘÍCÍ MUŽ.
Mekkánská, o 85. verších.

Ve jménuBoha nejvýše milosrdného,
1. H. M.?)
2. Tato kniha byla zjevena od Boha mocného a vše

vědoucího,
3. jenž odpouští hříchy a milostiv je kajícím,
4. přísně trestá,
5. ale dlouho čeká na (obrácení hříšníkovo). Není boha

kromě Něho a k Němu se (všichni jednou) navrátí.
6. Kromě nevěrců nemluví nikdo proti znamením božím.

Nedej se však klamati tím, že se zdarem konají obchodní
cesty po zemi!

7. Před nimi již spoluobčané Noemovi a po nich spo
jení (nevěrci) prohlašovali za lháře (posly boží). A každý ná
rod snažil se o to, aby dostal svého posla do své moci;
přel se s ním nicotnými důvody, aby potlačil pravdu. Ale po
trestal jsem je a jak přísný to byl trestl

1) Byl Egypfan, který se zastal Mojžíše proti faraonovi, srov.
v. 29 a násl. této sury.

2)Srv. úvod, str. VÍ.
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8. Tak ukázal se pravdivým rozsudek tvého Pána nad
nevěrci, že se dostanou do pekelného ohně.

9. (Andělé) kteří nesou trůn a- stojí kolem něho, velebí
chválou tvého Pána a věří v Něj, prosí za odpuštění (hříchů)
věřícím (říkajíce:) „Pane náš, všechny věci objímáš milosrden
stvím a moudrostí. Odpusť kajícím a těm, kteří kráčejí po
cestě Tvé a zachraň je před ohněm pekelným!

10. Pane náš, uveď je do rajských zahrad, které Jsi jim
zaslíbil, jakož i jejich otce, manželky a dítky, pokud spra
vedlivě žili. Vždyť Jsi mocný a moudrý.

11. Vysvoboďje od zlého! Koho v onen den vysvobo
díš, tomu milosrdenství prokážeš. A to bude zajisté nevý
slovná blaženost.“

12. K nevěrcům bude zaléhati volání: „Bůh vás nenávidí
mnohem více, než vy se navzájem nenávidíte, protože jste ne
chtěli uvěřiti, ač se vám (pravá) víra hlásala.“

13. Oni však odvětí: „Pane náš, z Tvého rozkazu byli
jsme dvakráte mrtví a dvakráte jsme se k životu probudili.
Přiznáváme se ke svým hříchům. Zda však nalezneme cestu,
abychom se odtud mohli dostati ?“

14. (Řekne jim Bůh:) „Tenhle trest stihl vás proto, že
jste nechtěli uvěřiti, když se vám kázalo o Bohu jediném,
zato však věřili jste ochotně v bohy, kteří Mu byli na roveň
kladeni. Soud (nad vámi) náleží Bohu vznešenémua velikému.“

15. On to jest, jenž ukazuje vám svá znamení a sesílá
vám s nebe výživu, ale nikdo se nedá napomenouti, leč ten,
kdo se k Bohu kajícně obrací.

16. Vzývejte tedy Boha vyznávajíce pravé Jeho nábo
ženství, i když nevěrcům je to nemilé!

17. Vysoko na stupních je Pán trůnu, jenž sesílá slo
vem svým „ducha (zjevení) na toho ze svých služebníků, na
koho chce, aby varoval přede dnem setkání se (s Bohem),

18. přede dnem, v němž vyjdou (lidé) ze hrobů, a nic
nebude skryto před Bohem. Kdo bude tenkráte míti vládu ve
svých rukou? Bůh jediný a všemohouci.

19. Tehdy odplatu vezme každá duše za to, co vykonala,
ale ublíženo nebude nikomu. A Bůh zajisté rychle se vypořádá.

20. Varuj je přede dnem posledního soudu, v němž srdce
(vystoupí lidem hrůzou až) do hrdla a udusí je.
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21. Bezbožní nebudou -míti ani přítele ani přímluvce,
jenž by dosáhl (u Boha) vyslyšení. Zná (Bůh) klamné očii to,
co prsa skrývají.

22. A Bůh bude souditi spravedlivě, avšak bohové, jež
vedle Boha vzývají, vůbec nebudou souditi. Věru, Bůh slyší
(vše) a vidí.

23. Což nechodili po zemi a neviděli, jaký konec měli
ti, kteří před nimi žili? A přece tito byli silnější a zanechali
hlubší stopy (své moci) na zemi. Ale Bůh je potrestal za je
jich hříchy, a nikdo nemohl jich vysvoboditi z rukou božích.

24. Tak stalo se i jim proto, že nechtěli uvěřiti, ač přišli
k nim jejich poslové s jasnými důkazy. Bůh je potrestal, neboť
je silný a přísně trestá.

25. Poslali jsme Mojžíše se svými znameními a viditel
nou mocí

26. k faraonovi, Hámanovi a Kárunovi. Oni však řekli
(o Mojžíšovi:) „Je to prolhaný kouzelník.“

27. A když k nim přišel s pravdou od Nás, řekli: „Za
bijte syny těch, kteří s ním uvěřili, ale ženy jejich nechte na
živu!l“ Avšak úklady nevěrců nedosáhly cíle.

28. Řekl farao: „Nechte“) mne, abych zabil Mojžíše, ať
si vzývá pak svého Pána! Bojím se totiž, že změní vaše ná
boženství a že bude původcem zkázy v zemi (naší).“

29. Mojžíš však pravil (k svému lidu): „Útočiště hledám
u svého a vašeho Pána proti všem pyšným lidem, kteří nevěří
v den odplaty.“

30. Tu zvolal jeden muž z lidu faraonova, který uvěřil,
avšak se svojí vírou se tajil: „Chcete zabiti člověka proto, že
říká: Bůh je mým Pánem? Vždyť přišel s jasnými důkazy od
vašeho Pána. Jestliže lže, jeho lež jemu uškodí, mluví-li však
pravdu, stihne vás část toho, čím vám vyhrožoval. Vždyť
Bůh není vůdcem bezbožného lháře.

31. Moji spoluobčané, dnes těšíte se moci a vážnosti
na zemi, kdo však nám pomůže od trestu božího, přijde-li na
nás ?“ Odpověděl farao: „Předkládám vám k následováníjen
to, co pokládám (za nejlepší) a vedu vás jistě po správné
cestě.“

7) Z toho lze souditi, že jeho rádcové jej zrazovali, aby Moj
žíše nezabíjel.
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32. Onen věřící však řekl dále: „Spoluobčané, bojím
se, že na vás přijde také takový trest, jako na ty, kteří se spojili
(proti prorokům),

33. že se vám právě tak stane, jako lidu Noemovu,
kmenu Ád a Thamud a těm, kteří po nich žili. Neboť Bůh
nechce, aby se ubližovalo jeho služebníkům.

34. Spoluobčané; bojím se onoho dne, v němž budete
jední ke druhým volati,

35.. onoho dne, v němž obrácení a zpět hnáni budete
(do pekelného ohně) a nenaleznete proti Bohu žádného ochránce.
Koho Bůh nechá zblouditi, žádného vůdce nenalezne.

36. Dříve již přišel k vám Josef s jasnými důkazy, avšak
vy jste stále pochybovali (o pravdivosti toho, co hlásal), až
zemřel. Potom jste říkali: „Po něm nepošle Bůh už žádného
posla.“

37. Tak Bůh nechává zblouditi toho, kdo je bezbožný
a pochybuje.

38. Ti, kteří mluví proti znamením božím, aniž jinak
k tomu bylo dáno dovolení, jsou ve veliké nenávisti u Boha
a u věřících. Tak Bůh zapečeťuje srdce lidí pyšných a v ná
silí si libujících.

39. A farao pravil: „Hámane, vystav mi věž, abych
mohl vystoupiti až do končin nebes a spatřil Boha Mojžíšova;
neboť pokládám hozajisté za lháře.“ Tak v očích faraonových
jeho špatné jednání zdálo se něčím krásným, neboť uchýlil
se od správné cesty, avšak úklady jeho byly zmařeny.
| 40. Onen věřící pak řekl: „Spoluobčané, následujte mne,
povedu vás správnou cestou.

41. Spoluobčané, tento pozemský život jest jen (krátký)
požitek, avšak na onom světě teprve je trvalý pobyt.

42. Kdo činí zlé, bude mu odplaceno stejnou měrou, kdo
pak dobré činí a věří, ať je to muž nebo žena, vejde do ráje,
kde bude o něho postaráno v největší hojnosti.

43. Spoluobčané, vybízím vás ke spáse, jak nejlépe do
vedu, vy však mě lákáte do pekelného ohně.

44. Vybízíte mě, abych nevěřil v Boha a kladl Mu na
roveň bohy, o nichž ničeho nevím, já však volám vás k Moc
nému a Odpouštějícímu.

1) Srov. suru XXVIII. v. 30.
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45. Není pochybnosti o tom, že mě lákáte k bohům,
kteří nezasluhují, aby byli vzýváni na tomto ani na onom
světě, že se budeme musiti jednou k Bohu vrátiti a že hříšníci
budou uvrženi do pekelného ohně.

46. Jistě si pak vzpomenete na to, co vám pravím. Já
však odevzdávám se zcela Bohu, neboť Bůh svých služebníků
se zřetele neztrácí.“

47T.A uchránil ho Bůh před nástrahami, jež mu strojili,
kdežto družinu faraonovu stihl krutý trest Ď.

48. Ráno i večer budou pokládáni nad oheň pekelný
a V onen den, až nastane poslední hodina, (poručí se jim:)
„Družino faraonova, vejdi do nejkrutějšího trestu !“

49, A (pomysli), jak budou se hádati v ohni a říkati
slabí těm, kteří si pyšně počínali: „Hle, byli jsme vašimi pří
vrženci, zbavte nás tedy aspoň částečně pekelného ohněl“

50. Ale pyšní jim odvětí: „(Nemůžeme,) neboť jsme v něm
všichni, protože vynesl již Bůh rozsudek nad svými služebníky.“

51. A ti, kteří v ohni budou (se trápiti), volati budou
na strážce pekla: „Požádejte svého Pána, aby nám aspoň
jediný den ulehčil trest.“

52. Oni však odvětí: „Nepřišli k vám poslové s jasnými
důkazy ?“

53. Načež budou musiti odpověděti: „Ano“. A dále
řeknou (strážcové pekla): „Požádejte si o to sami!“ Avšak
marné bude volání nevěrců.

54. Budeme zajisté pomáhati svým poslům a věřícím
v tomto pozemském životě -i v onen den, kdy povstanou
svědkové.

55. Tehdy nepomohou bezbožným jejich omluvy, vždyť
čeká je kletba a hrozné obydlí.

56. Dali jsme Mojžíšovi správné vodítko a syny israel
ské jsme učinili dědici knihy (koránu), která vede po správné
cestě a napomíná rozumné lidi.

57. Protož snášej trpělivě (posměch nevěrců, Mohamede)
neboť zaslíbení boží se vyplní; pros za odpuštění své viny *)
a oslavuj chválou svého Pána večer i ráno.“

') Zvláštního tohoto trestu zakoušejí prý duše těch, které král
poslal, aby chytili a zpět přivedli věřícího Egypfana, jenž zatím uprchl
na jednu horu, kde byl dravými šelmani chráněn před nepřáteli.

2) Vina, kterou si zde Mohamed přičítá, spočívá v tom, že ze
strachu před nevěrci nepočínal si dosti rázně v šíření islamu.
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58. V prsou těch, kteří mluví proti znamením božím,
aniž jim k tomu bylo dáno dovolení, sídlí pýcha, a nedo
sáhnou toho, po čem touží. Proto ber si útočiště k Bohu,
neboť slyší (vše) a vidí.

59. Stvoření nebe a země je zajisté něco většího než
stvoření člověka, a přece většina lidí toho neví.

60. Nemůže se rovnati slepý tomu, kdo vidí, právě tak
jako ti, kteří věří a konají dobré skutky, těm, kteří zlé činí.
Avšak je málo lidí, kteří o tom přemýšlejí.

61. Poslední hodina jistě nastane, není o tom pochybno
sti, a přece většina lidí (tomu) nevěří.

62. Pán váš praví: „Vzývejte Mě, a Já vás vyslyším.
Ti však, kteří službou Mojí pyšně opovrhují, s hanbou vejdou
do pekla. |

63. Bůh to jest, jenž ustanovil vám noc, abyste v ní
odpočívali, a den, aby vám (vše) osvětloval. Věru, Bůh je
dobrotivý vůči lidem, avšak většina lidí není za to vděčná.

64. Takový je váš Pán, stvořitel všech. věcí. Není boha
kromě Něho. Jak tedy můžete se odvraceti od Něho? Však
odvracejí se od Něho (pouze) ti, kteří popírají znamení boží.

65. Bůh to jest, jenž učinil pro vás zemi jako podlahu
a nebe jako střechu, nejkrásnější postavu vám udělil a vše
dobré vám dává k výživě. To jest Bůh, váš Pán; požehnán
budiž Bůh, Pán všeho míra!

66. On je (Bohem) živým, není boha kromě Něho. Jej
tedy vzývejte zachovávajíce Jeho pravé náboženství!

67. Chvála budiž Bohu, Pánu Všeho míra!
68. Řekni: „Když se mi dostalo jasných důkazů od

mého Pána, bylo mi zakázáno klaněti se bohům, jež vy vzý
váte vedle Boha, ale poručeno mi bylo, abych se odevzdal
Pánu všeho míra.

69. On to jest, jenž vás stvořil z prachu, pak z kapky
semene a chuchle krve, pak Vás přivedl na svět jako malé
dítě, abyste potom dosáhli mužného věku a pak abyste sestárli
— mezi tím někteří z vás dříve umírají — abyste dospěli ke
lhůtě (od Boha) stanovené; snad to pochopíte.

70. On je pánem života a smrti. Ustanoví-li něco, řekne
jen: „Staň sel“ a stane se. |

71. Nepozoruješ, jak ti, kteří mluví proti znamením bo
žím, odvracejí se (od pravé víry)?
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72. Ti, kteří prohlašují za lež knihu (korán a jiné knihy,
dříve zjevené,) s nimiž posly jsme poslali, přijdou jistě jednou
ke správnému poznání.

73. Až budou na jejich šíjích pouta a řetězy, za něž
budou odvlečení do pekla,

74. a v ohni pekelném se budou pálit,
75. bude jim položena otázka: „Kde jsou ti bohové,

které jste Bohu na roveň kladli“? Oni pak odpovědí: „Za
pomněli na nás. Jinak ani býti nemůže, vždyť bohové, jež jsme
dříve vzývali, jsou pouhé nic.“ Tak Bůh nechává zblouditi
nevěrce.

76. (A Bůh řekne dále zavrženým:) „Tohle na vás přišlo
proto, že jste se těšili z něčeho klamného a že jste se příliš
(z toho) radovali.

TT. Vejděte tedy do bran pekla, kde zůstanete věčně a
kde bude hrozné obydlí pro ty, kteří si pyšně počínali.“

78. Ty však (Mohamede,) buď trpělivý, neboť zaslíbení
boží je pravdivé. Ať již ti dopřejeme, abys spatřil část toho
(trestu), jímž jim hrozíme, anebo ať tě necháme před tím ze
mřiti, k nám se (všichni jednou) navrátí.

79. Již před tebou jsme poslali posly ; o některých z nich
jsme ti vypravovali, o jiných ještě ne. Avšak ani jediný po
sel nemohl přijíti s nějakým znamením (od Boha) leč se svo
lením božím. Až vyjde rozkaz boží, spravedlivě bude rozsou
zeno (mezi prorokem a jeho nepřáteli), a záhubě propadnou
ti, kteří se snažili učiniti bezcennými (znamení boží).

80. Bůh to jest, jenž vám dal zvířata dílem k jízdě, dílem
k výživě.

81. A ještě mnohý jiný užitek z nich máte. Také mů
žete pomocí jich dosáhnouti, po čem srdce zatouží a na nich
i na lodích se vozíte.

82. Ukazuje vám (Bůh) svá znamení; které tedy z Jeho
znamení chcete popřiti ?

83. Což neprocházejí zemí a nevidí, jaký byl konec jejich
předků, kteří byli četnější a mocnější silou a hlubší stopy
(své moci) na zemi zanechali? A přece jim nepomohlo, čeho
získali.

84. Když přišli k nim jejich poslové s jasnými důkazy
(svého poslání od Boha), větší zálibu měli ve svých (mylných)
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názorech (než v tom, co kázali proroci). A proto stihlo jje to,čemu se vysmívali. ne :
85. Když pak viděli trest, Námi seslaný, říkali:Věříme vV

jednoho Boha a zříkáme se bohů, jež jsme Mukladli na ro
veň.“ Ale nic jim neprospěla jejich víra, když už spatřili trest.
Tak naložil Bůh již dříve se svými služebníky, a nevěrci při
tom zahynuli.
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ZŘETELNĚ BYLY ROZDĚLEMNÝY.
Mekkánská, o 54 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.,
1. H. M.D

2. Tohle je zjevení od milosrdného Slitovníka,
3. kniha, jejíž verše byly zřetelně rozděleny (a která byla

zjevena) jako arabský korán pro rozumné lidi,
4. jako radostné poselství a napomenutí. Ale přece většina

jich se odvrací a nechtějí ho slyšeti.
5. Říkají totiž: „Naše srdce jsou rouškami zahalena (a

chráněna) proti tomu, k čemu nás vybizíš, v našich uších. je
nedoslýchavost a mezi námi a tebou je záclona. Dělej tedy
(jak nejlépe uznáš), my budeme také (tak) jednati.“

6. Řekni však jim: „Jsem člověk jako vy. Ale bylo mi
zjeveno, že váš Bůh je Bůh jeden. K Němu se hleďte dostati
rovnou cestou a proste Ho za odpuštění! Běda však modlo
služebníkům,

T. kteří nedávají almužny a nechtějí uvěřiti v život na
onom světě.

8. Zato však těm, kteří uvěřili a konají dobré skutky,
připravena je odměna bez konce.“

3 v) Srov. úvod, str. VI.EpTe -pomZOTAC= LOLÍJa
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9. Řekni: „Nechcete uvěřiti v Toho, Jenž stvořil zemi ve
dvou dnech), a kladete Mu jiné bohy na roveň? Vždyť On
je pánem vesmíru.

10. Zasadil svrchu do země hory a požehnal jí a určil
na ní různé druhy potravy ve čtyřech dnech stejným dílem
těm, kteří o ni prosí. í

11. Potom se obrátil k nebi, které bylo tehdy ještě jako
kouř a řekl jemu a zemi: „Pojďte ke mně po dobrém nebo
po zlém!“ Odvětily: „Jdeme poslušně.“

12. A učinil z nich ve dvou dnech*“) sedmero nebes a
určil každému jeho úkol. Nejnižší nebe jsme pak okrášlili sví
tiinami, a (postavili jsme tam anděly jako) stráž. Tak ustanovil
mocný a moudrý (Bůh).

13. Odvrátí-li 9?se však, řekni: „Mám vám pohroziti ná
hlou záhubou, jako se stalo (kmenu) Ád a Thamud.“

14. Když přišli k nim poslové se všech stran (a vybízeli
je): „Klaňte se jenom Bohul“ odvětili: „Kdyby chtěl Bůh (nás
varovati), poslal by k nám anděly. Proto nevěříme v to, s čím
jste byli posláni.“

15. Co se týče kmene Ád, pyšně si vedl na zemi beze
všeho práva říkaje: „Kdo je silnější a mocnější než my?“
Nepomysleli si, že Bůh, jejich stvořitel, je silnější a mocnější
než oni? A zavrhli Naše znamení.

16. Proto jsme na ně seslali studený vichr v neblahých
pro ně dnech, abychom jim dali okusiti potupného trestu již
na tomto světě, ale ještě potupnější trest je očekává na onom
světě, kde nenaleznou žádné pomoci.

17. Kmen Thamud pak jsme chtěli věsti správnou cestou,
avšak místo správného vedení zamiloval si více slepotu. Ale
náhlá záhuba je stihla a zahanbující trest za to, čeho se do-.
pouštěli.

18. Ale zachránili jsme ty, kteří uvěřili a byli bohabojní.
19. (Zmiň se jim též) o dni, v němž budou nepřátelé

boží shromážděni a do ohně pekelného tak dlouho hnáni, ©
20. dokud se tam nedostanou. A pak bude proti nim

svědčiti jejich sluch, zrak i kůže o tom, co učinili. ©

v)Prvního a druhého dne v týdnu.
2) Pátý a šestý den v týdnu.
3) Obyvatelé Mekky.
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21. A řeknou své kůži: „Proč svědčíš proti nám ?“ Ona
pak odvětí: Propůjčil nám řeč Bůh, který každého tvora může
řeči obdařiti. On vás po prvé stvořil a nyní jste se k Němu
navrátili.

22. A nikdy jste se nemohli skrýti tak, aby proti vám
nemohl svědčiti váš sluch, zrak i kůže. Naopak vy jste se
domnívali, že Bůh neví o mnohém z toho, co jste učinili.

23. A tak vaše nesprávná domněnka, kterou jste měli
o svém Pánu, vás uvedla do záhuby, takže jste nyní ztraceni.“

24. [ když trpělivě budou snášeti (svůj trest), zůstane
pekelný oheň jejich obydlím; jestliže pak o slitování budou
prositi, na milost přijati nebudou.

25. Dáme jim za společníky (ďábly), kteří je oklamali
krásnými představami o tomto i onom světě. A spravedlivý
rozsudek vynesen byl nad nimi jako nad celými národy džinnů
a lidí již před nimi: odsouzeni jsou k věčnému zavržení.

26. Nevěrci říkají: „Neposlouchejte tohoto koránu, a když
se vám předčítá, mluvte při tom, abyste jej přehlušili.“

27. Ale dáme jistě okoušeti nevěrcům přísného trestu a
odměníme je spravedlivě za to, co učinili.

28. Odměnou nepřátelbožích bude pekelný oheň, v němž
bude jejich bydliště jakožto odplata za to, že popírali Naše
znamení.

29. A (tehdy) budou nevěrci říkati: „Pane náš, ukaž
nám ony dva ze džinnů a lidí *), kteří nás odvedli na bludnou
cestu! Budeme po nich šlapati, aby co největšího ponížení
došli.“

30. K těm však, kteří říkají: „Pánem naším je Bůh,“ a
žijí spravedlivě, sestoupí andělé (a řeknou): „Těšte se z ráje,
jenž vám byl přislíben.

31. My jsme vašimi přáteli na tomto i na onom světě.
Tam se vám dostane všeho, po čem zatouží vaše duše a na
co si činíte nárok. To (vše) bude dar odpouštějícího a milo
srdného (Boha).“

32. Kdo mluví lépe než ten, jenž k Bohu vybízí, dobře
jedná a říká: „Já jsem vyznavač islamu ?“

33. Vždyť přece dobré a zlé nemůže míti stejné ceny.
Snaž se však odvraceti zlé dobrým, a tak se stane, že ten,
S nímž žiješ v nepřátelství, bude tvým upřímným přítelem.

1)'Těmi svůdci se rozumí ďábel a Kain.
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34. Avšak tak daleko dospějou pouze lidé trpěliví, tako
vého stupně (dokonalosti) dosáhnou pouze lidé neobyčejně
šťastní,

35. Bude-li tě ďábel k něčemu ponoukati, vezmi úto
čiště k Bohu, který slyší (vše) a Ví.

36. K Našim znamením náleží noc a den, slunce a mě
síc. Neklaňte se slunci ani měsíci, nýbrž klaňte se Bohu, jenž
obojí stvořil, chcete-li býti jeho služebníky.

37. Jestliže však oni (tak činiti) se pyšně zdráhají, klanějí
se mu ve dne v noci (andělé), kteří jsou u Něho a neunaví
se tím.

38. Také to náleží k Našim znamením, že vidíš zemi
pustou. Ale když sešleme na ni vodu, hýbe se a zvětšuje.
A tak také, Jenž ji oživuje, oživí jednou i mrtvé, poněvadž je
všemohoucí.

39. Věru ti, kteří při Našich znameních se odvracejí, ne
zůstanou skryti před Námi. Je na tom lépe ten, který bude

uvržen do pekelného ohně, než ten, jenž se objeví zcela bezpe
čen v den vzkříšení? Dělejte si tedy, co chcete, avšak On
skutky vaše pozoruje. |

40. Ti, kteří nechtějí uvěřiti'v korán, když se jim před
čítá (budou přísně potrestáni), vždyť je to kniha nesmírné ceny,

41. která nebyla a nebude moci býti ničím převýšena,
zjevení moudrého a velebného (Boha).

42. Co tobě nyní (Mohamede) říkají (Mekkánšti), to vše
již před tebou poslové slyšeli. Ale tvůj Pán má ve své moci
odpouštění i trest plný bolesti.

43. Kdybychom byli složili korán v cizí řeči, říkali by:
„Nebudou-li jeho verše pronášeny v řeči srozumitelné (neu
věříme v něj). Jak je to možné, aby byl sepsán v cizířeči
a spisovatel jeho byl Arab?“ Odpověz: „Pro věřící je (korán)
správným vodítkem a spásou.

44. V uších nevěrců však je nedoslýchavost a raněni
jsou (vůči koránu) slepotou. Jsou jako lidé, na které se volá
se vzdáleného místa.“

45. Dali jsme Mojžíšovi knihu, o niž povstal spor.
A kdyby nebylo předcházelo rozhodnutí tvého Pána, byla

2) Bůh se rozhodl, že popřeje lhůty nevěrcům, aby se napravili.
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by bývala jejich záležitost ihned skončena“*). A byli ve veliké
pochybnosti (o té knize).

46. Kdo činí dobré, činí tak ke svému prospěchu, kdo
však zlé činí, činí tak ke své škodě. A tvůj Pán svým slu
žebníkům neublíží.

47T.Podržel si výhradně pro sebe známost poslední ho
diny, On také jedině ví, jaký plod vyroste z pupenu, která
žena stala se těhotnou a co porodí. V onen den zavolá na
ně (Bůh a otáže se): „Kde jsou moji druhové ?“ Odpovědí:
„Prohlašujeme ti, že nemůžeme dáti o nich žádné zprávy.“

48. Zapomněli na ně ti, které dříve uctívali, a oni sami
poznají, že nemohou uniknouti (před ohněm pekelným).

49. Člověka nikdy neomrzí dychtivě volati po štěstí,
avšak, potká-li ho neštěstí, všechnu naději ztrácí a si zoufá.

50. Dáme-li mu okusiti milosrdenství po zármutku, který
ho dříve stihl, řekne jistě: „Dostalo se mi jen toho, co mi
právem náleží; a nevěřím, že nastane jednou poslední hodina.
A budu-li se musiti přece navrátiti ke svému Pánu, dostane
se mi u něho toho nejlepšího.“ Ale ukážeme nevěrcům jejich
skutky a dáme jim okusiti nejpřísnějšího trestu.

51. Prokážeme-li člověku něco dobrého, odvrátí se (ne
vděčně) a odejde. Potká-li ho však neštěstí, úpěnlivě k Nám
volá.

- 52. Řekni: „Co myslite, jestliže (korán) je od Boha, a
vy přece nechcete v něj uvěřiti, kdo je ve větším bludu než
ten, jenž se daleko od pravdy staví?“

53. Však jim ukážeme svá znamení“) v různých konči
nách země i na nich samých, takže jasně poznají, že (korán)
je pravda. Či nepostačí jim (aby uvěřili)ve tvého Pána to, že
je svědkem každé věci?

54. A nepochybují také o tom, že se setkají se svým
Pánem ? Ale zdaž On neobjímá všeho ?

') Byli by bývali ihned potrestáni.
2)Těmi se rozumějí slavná vítězství, jichž Mohamed i jeho ná

stupci dobudou v různých zemích na nevěrcích.
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Mekkánská, o 53 verších.

Ve jménu Boha neivýše milosrdného,

1. H. M. A. S. K.?)
2. Tak zjevuje tobě jako tvým předchůdcům (zjevoval

svou vůli) Bůh mocný a moudrý.
3. Jemu náleží vše, co je na nebi a na zemi, je vzne

šený a silný.
4. Andělé velebí chválou svého Pána a prosí za od

puštění pro ty, kteří jsou na zemi, neboť Bůh odpouští a je
milosrdný.

5. Bůh pozoruje ty, kteří si volí za ochránce jiné bohy,
ty však nejsi jejich vůdcem.

6. A tak zjevili jsme ti arabský korán, abys varoval
hlavní město (Mekku) a města okolní a abys jim hrozil dnem
(všeobecného) shromáždění (v den soudu), o němž není po
chybnosti. Část (lidí) půjde tenkráte do ráje a část do pekla.

1) Ve v. 37. se mluví o pravých služebnících božích, kteří se
navzájem radí ve svých záležitostech.

2) Srv. úvod, str. VI. V některých rukopisech tafo písmena
slouží za nadpis této sury.



7. Kdyby Bůh chtěl, učinil by je vyznavači jednoho ná
boženství; ale uvádí do svého milosrdenství, koho chce. Bez
božní však nebudou míti ani ochránce ani pomocníka.

8. Či nevolí si vedle Něho jiných ochránců? A přece
Bůh je (jediným) ochráncem, oživuje mrtvé a má moc nad
každou věcí.

9. V čemkoli jste různého mínění, o tom může roz
hodnouti jedině Bůh. Bůh je mým Pánem, v Něho důvěřuji
a k Němu se obracím.

10. Je stvořitelem nebe a země, vám učinil z vašeho
pokolení ženy — jako mezi zvířaty stvořil samice — a pomocí
jich se rozmnožujete. A nikdo není jako On, jenž slyší (vše)
a vidí.

11. On má klíče od nebe a země, rozdává pokrmy a
přiděluje, komu chce, neboť ví o každé věci.

12. Určil pro vás náboženství, které nařídil (zachovávati)
Noemoviía které jsme zjevili tobě a které nařídili jsme (zachová
vati) Abrahamovi, Mojžíšovi a Ježíšovi (řkouce): „Plňte to, co ná
boženství předpisuje a nečiňte mezi sebou žádných roztržek !“
Pro modláře je těžkým (zachovávati), k čemu je vybízíš.

13. Ale Bůh volí si (k tomu) koho chce, a vede správnou
cestou, kdo se k Němu kajícně obrátí.

14. Roztržky náboženské nastaly mezi lidmi (kteří byli
nejdříve jednoho náboženství), až když přišla k nim známost
(o pravém Bohu). A kdyby nebylo předcházelo rozhodnutí
tvého Pána (aby byl odložen jejich trest) do určité doby,
byla by jejich záležitost již skončena ». Avšak i ti, kteří po
nich sz stali dědici knihy (Písma), jsou ve velké pochybnostio ní.

15. Proto je vybízej (k přijetí pravého náboženství) a
správně si počínej, jak ti bylo nařízeno, a nenásleduj jejich
převrácených tužeb, nýbrž řekni jim: „Věřím v knihy (všechny),
které Bůh seslal. Je mi přikázáno, abych se choval spravedlivě
vůči vám. Bůh je naším i vaším Pánem, my za své a vy
také za své skutky (budete se zodpovídati). Ať není žádný
spor mezi námi a vámi! Však nás Bůh jedenkráte všechny
shromáždí a k Němu se odebereme.“16.PředBohembudoubezvýznamnéhádky| těch,
kteří poslechli Boha (přijavše Jeho náboženství) a ještě se
o Něho hádají. Ale proti nim se obrátí hněv (boží) a těžký trest.

1) T. j. byli by již potrestáni.
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17. Bůh to jest, jenž skutečně seslal knihu a váhy,
avšak neoznámil ti, zda blízko je poslední hodina.

18. Kteří v ni nevěří, přejí si, aby byla urýchlena, avšak
ti, kteří věří, bojí se jí a vědí, že je (to) pravda. Zda však
ti, kteří pochybují o poslední hodině, nejsou ve velkém bludu ?

19. Bůh je milostiv svým služebníkům, dává výživu,
komu chce, a je mocný a silný.

20. Kdo hledí nabýti zisku na onom světě, tomu zisk
jeho zvětšíme. A kdo hledí dosáhnouti zisku na tomto světě,
dopřejeme mu ho, avšak podílu na onom světě míti nebude.

21. Či snad mají (Mekkánští) bohy, kteří jim nařizují
náboženství, jehož Bůh nedovolil? Však kdyby nebylo usta
noveno, že budou oddělení (spravedliví od hříšníků v den
vzkříšení), byla by záležitost jejich již rozhodnuta. A bezbožné
očekává trest plný bolesti.

22. Uvidíš (onoho dne), jak bezbožní se budou hroziti
toho, čeho si zasloužili, a jistě na ně (trest) přijde. Věřící
však a ti, kteří konají dobré skutky, budou prodlévati na ni
vách rajských a budou míti u svého Pána vše, čeho si jen
budou přáti, a to bude veliká blaženost.

23. Není to? ovšem nic jiného, než to, co Bůh slibuje
svým služebníkům, kteří věří a konají dobré skutky. Řekni:
„Nežádám od vás odměny za to (své kázání), nýbrž jen lásku
ke svému příbuzenstvu.“ A kdo si získá zásluhy dobrého
skutku, tomu ještě zásluhy zvětšíme, neboť Bůh odpouští a
odměňuje.

24. A budou-li říkati: „(Mohamed) si vymyslil o Bohu
lež,“ pak Bůh, bude-li chtiti, zapečetí tvé srdce, zničí lež a
potvrdí pravdu svých slov, neboť ví, co je v nitru člověka.

25. Přijímá pokání od svých služebníků, hříchy odpouští
a ví, co děláte.

26. Vyslýchá prosby věřících a těch, kteří konají dobré
skutky, a přidává jim ještě ze své dobrotivosti; avšak na
nevěrce čeká veliký trest.

27. A kdyby Bůh udílel svým služebníkům výživu bez
určité míry, jistě by proto na zemi zpyšněli. Proto sesílá od
měřeně, co chce, neboť zná své služebníky a je pozoruje.

1)Na nichž při posledním soudě se budou vážiti zásluhy.
2) Blaženost v ráji.
3) T. j. posílí tě proti takovým pomluvám.
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28. Sesilá děšť, když již lidé zoufají, a rozšiřuje své

milosrdenství, neboť je ochráncem, jenž zasluhuje býti veleben.

29. K Jeho znamením náleží stvoření nebe, země a zvířat,
jimiž naplnil oboje (nebe i zemi). Kdyby chtěl, mohl by všechna
shromážditi.

30. Potká-li vás nějaké neštěstí, stalo se tak jistě za to,
čeho se dopustily vaše ruce; ale při tom (Bůh) mnoho odpouští.

31. Nemůžete seslabiti na zemi (moci boží) a kromě
Boha nemáte žádného ochránce ani pomocníka.

32. K Jeho znamením náležejí i lodi na moři, horám
podobné. Chce-li, utiší vítr a(lodi) klidně odpočívají na hřbetě
mořském. A v tomhle je znamení pro každého člověka
trpělivého a vděčného.

33. Anebo je také zničí za to, čehose dopustili (kteří
jsou na nich). Ale při tom mnoho odpouští.

34. Kdož mluví proti Našim znamením, nechť vědí, že
nebudou moci uniknouti trestu.

35. Co jsme jim vše dali, je zaopatřením pro tento ži
vot, ale co je u Boha, je lepší a déle trvá pro ty, kteří věří
a důvěřují ve svého Pána,

36. dále pro ty, kteří zdržují se těžkých hříchů a ne
pravosti a odpouštějí, když byli ke hněvu popuzeni,

37. kteří poslouchají svého Pána, konají modlitby a ve
svých záležitostech se radí navzájem a udilejí almužnu z toho,
co jsme jim dali k výživě,

38. a konečně pro ty, kteří se brání, když se jim stala
křivda.

39. Ale zlé zlým odpláceti smí se jen ve stejné míře.
Kdo však odpouští a se smiřuje, má odměnu u Boha, který
nemiluje nespravedlivých.

40. A brání-li se kdo, když mu bylo ukřivděno, pak ho
zákon proto nesmí trestati.

41. Avšak trest podle zákona patří na ty, kteří s lidmi
nespravedlivě nakládají, pyšně si počínají v zemi proti všemu
právu; takové očekává trest plný bolesti.

(42. Kdo však je trpělivý a odpouští, činí jen to, čeho
zákon vyžaduje.

43. Koho Bůh nechá zblouditi, nenalezne potom žádného
vůdce. A budeš viděti, jak bezbožní, až spatří trest, budou
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říkati: „Je tu nějaká cesta, po níž bychom se mohli vrátiti
(na svět)?“

44. A budeš viděti, až budou postaveni před něj (oheň
pekelný), jak zahanbení budou po očku na něj pohlížeti.
A věřící budou říkati: „Hle, odsouzeni jsou k věčnému za
vržení v den soudu ti, kteří sebe i své rodiny uvedli do zá
huby.“ A nemají snad bezbožní býti uvržení do věčnéhotrestu?

45. Kromě Boha nebudou míti žádného ochránce, jenž
by jim pomohl. A koho nechá Bůh zblouditi, správné cesty
nenalezne.

46. Poslouchejte tedy svého Pána, dříve než přijde den,
jehož nikdo proti rozkazu božímu nezadrží. Tehdy nebudete
moci nikam utéci ani zapříti (svých hříchů).

47. Odvracejí-li se však (od tebe, Mohamede, když jim
kážeš, věz, že) jsme tě neposlali k nim jako strážce, neboť
tobě přísluší jen kázati. Když dáváme okusiti člověku milo
srdenství, raduje se z něho; poťká-li ho však neštěstí, jehož si
zasloužil, věru, pak se stává nevděčným.

48. Bohu náleží panství na nebi i na zemi. Může stvo
řiti, co chce; komu chce, dává dcery, a komu chce, dává syny

49. anebo dává synv i dcery zároveň. Koho chce, Činí
bezdětným, neboť je nejvýš moudrý a všemohoucí.

50. S kým Bůh mluvil, činil tak jen ve zjevení anebo
jako za nějakou záclonou

51. anebo poslal posla, aby s Jeho svolením zjevil, co
(Bůh) chce, neboť je vznešený.

52. A tak poslali jsme tobě (Mohamede) ducha se zje
vením Naší vůle; před tím jsi nevěděl, co je kniha (korán)
ani co je víra. Ale učinili jsme ji světlem, abychom jí vedli
po správné cestě ty ze svých služebníků, které chceme. A také
ty povedeš na správnou cestu,

53. na cestu k Bohu, V jehož moci je vše, co je na
nebi i na zemi. A zdaž také všechny věci nevrátí se jednou
k Bohu?
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Mekkánská, o 89. verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. H. M.")
2. Při srozumitelné knize,
3. kterou jsme pro vás upravili jako arabský korán,

abyste jí rozuměli —
4. originál *) její je totiž u Nás, vznešený a plný mou

drosti —

| 5. máme od vás“) odejmouti a zbaviti vás napomenutí,
tože jste lidé hříšní?

6. Kolik proroků jsme poslali již k (vašim) předkům!
7. A vysmívali se každému proroku, jenž k nim byl

poslán.
8. Ale zahubili jsme národy, kteří byli silnější a mocnější

těchto, a také jim jsme dávali výstražný příklad jejich předků.
9. Otážeš-li se jich: „Kdo stvořil nebe a zemi?“, jistě

odpovědí: „Stvořil je Mocný a Moudrý,
10. jenž učinil vám zemi lůžkem a vykázal vám na ní

cesty, abyste se po nich správně ubírali,

1)Srov. úvod, str. VÍ.
2) Srov. suru IX., pozn. u verše 37.
9) T. j. obyvatelův Mekky.



11. jenž sesílá dle určité míry s nebe vodu, kterou křísí
mrtvou krajinu — a tak i vy jedenkráte budete vzkříšeni —

12. a jenž stvořil (různé) druhy (věcí) a pro vás určil
lodi a zvířata, na nichž jezdíte,

13. abyste pevně seděli na jejich hřbetě a vzpomínali
na dobrotivost svého Pána a říkali: „Chvála budiž Tomu, jenž
nám tohle (vše) dal k naší službě, neboť nestali bychom se
pány toho (svou mocí).

14. A jednou se vrátíme ke svému Pánu.“
15. A přece prohlásili některé z Jeho služebníků za (Jeho)

potomky "). Věru, člověk je zjevně nevděčný.
16. Měl by si snad (Bůh) ze svých tvorů bráti dcery

a pro vás vybíratí syny?
17. Když někomu z nich je oznámeno (že se mu naro

dilo dítě takového pohlaví, jakého oni potomky) připisují Mi
losrdnému, zachmuří se jeho tvář a hněvem se naplní.

18. (Měl by miti Bůh takové potomky,) kteří dorůstají
jen v touze, aby se vykrášlili a beze všeho důvodu se hašteří?

19. A anděly, kteří jsou služebníky Milosrdného, před
stavují si jako ženy? Byli snad při jejich stvoření přítomni ?
Nuže, ať se tedy zapíše jejich svědectví, budou na ně tázáni
(v den vzkříšení).

20. A říkají: „Kdyby chtěl Miiosrdný, nectili bychom
jich.“ Nemají však o této věci žádné vědomosti a jen lžou.

21. Či snad jsme jim dali před tim nějakou knihu, kterou
mají u sebe?

22. Nikoliv, nýbrž říkají toliko: „Kráčíme ve stopách
svých otců držíce se toho náboženství, v němž jsme je nalezli.“

23. A každému kazateli, jejž jsme před tebou poslali do
nějakého města, říkali jeho zámožní obyvatelé: „Tohle nábo
ženství jsme nalezli u svých otců a jejich stopami se dá
váme vésti.“

24. On pak odpověděl: „A což kdybych vám přinesl
správnější (náboženství) než to, které jste nalezli u svých otců ?“
Odvětili mu: „Nevěříme v to, s čím jste posláni.“

25. Proto jsme se pomstili na nich a viz, jaký byl ko
nec těch, kteří za lháře prohlašovali (Naše posly).

1)Mohamed vytýká nevěrcům (jako i na jiných místech, na př.
sura XVI. v. 62.), že připisují Bohu jako potomky dcery, jimiž jsou
andělé.
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26. (Zmiň se jim o tom,) jak Abraham řekl svému otci
a lidu: „Já zajisté nemám ničeho společného s tím"), co vy
uctiváte;

27. toho ovšem v to nepočítám, jenž mě stvořil a po
vede mě správnou cestou“.

28. A ustanovil, aby tato jeho slova si stále připomí
nali, aby tím snáze se vrátili (k Bohu).

29. Těmto *“)i otcům jejich jsem dopřál! života v blaho
bytu až do té doby, kdy přišla k nim pravda a veřejný posel.

30. Ale když přišla k nim pravda, řekli: „Tohle je na
omámení naše, imy v to neuvěříme.“

31. A pravili dále: „Kdyby byl tento vznešený korán
zjeven některému vynikajícímu muži*) jednoho ze dvou měst
(přijali bychom jej).

32. Chtěli snad sami (podle své vůle) udíleti milosrden
ství tvého Pána? My rozdělujeme mezi ně jejich výživu Vpo
zemském životě a vyvyšujeme některé o několik stupňů nad
druhé, aby jeden druhého si učinil služebníkem. A milosrden
ství tvého Pána jest lepší než majetek, jejž shromažďují.

33. Kdyby nebylo nebezpečenství, že by lidé tvořili potom
jednu společnost náboženskou *), učinili bychom těm, kteří
nevěří v milosrdného Boha, na jejich domech stříbrné střechy
a (uvnitř stříbrné) schody, aby po nich vystupovali, a mimo
to k jejich domům (bychom dali stříbrné) brány a pohovky,
aby si na nich odpočívali, í

34. a zlaté ozdoby. A to vše zajisté jest jen pro život
na tomto světě, avšak život budoucí u tvého Pána je pro fy,
kteří se Ho bojí.

35. A kdo se odvrací od napomenutí Milosrdného, tomu
dáme ďábla za průvodce.

1)T. j. s těmi bohy.
2)T. j. obyvatelům Mekky.
s) Dle Dželála míní se zde Valid ibn Mughaira v Mekkce nebo

Urva ibn Masud ve městě Tayef bydlící. V následujícím se Mohamed
brání proti výtkám, že jemu, jenž byl z nízkého rodu, zjevil Bůh korán.

+)Nevěrcům, kteří nemají po smrti ničeho dobrého k očekávání,
učinil by Bůh tento život co nejvíce pohodlným, aby je tím více k němu
připoutal, kdyby nebylo nebezpečenství, že by jejich blahobytem mohli
se i věřící dáti oklamati a přidati se k nevěrcům, takže by potom byli
všichni lidé nevěřící.
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36. Ďáblové je budou odváděti od pravé cesty, ale oni
budou mysleti, že jsou správně vedeni,

37. až dojdou k Nám. Pak řeknou (ďáblovi): „Kéž by
byla bývala mezi tebou a mnou vzdálenost východu od zá
padu! Špatným jsi mi byl průvodcem.“

38. Avšak vám (takové přání) neprospěje v onen den,
protože jste byli bezbožní a budete se musiti podrobiti trestu.

39. Můžeš učiniti, aby hluší slyšeli, anebo můžeš správně
vésti slepé a ty, kteří jsou v patrném bludu?

40. (Nemysli, že zůstanou bez trestu.) Neboťodstraníme-li
tě od nich (tvou smrtí), jistě se na nich pomstíme (i když ty
již nebudeš toho viděti);

41. anebo ukážeme-li ti (že je pravda), čím jsme jim
hrozili, provedeme jen svou moc nad nimi.

42. A drž se toho, co ti bylo zjeveno, neboť jsi na
správné cestě.

43. Je to ') napomenutím pro tebe a tvé spoluobčany,
a budete se zodpovídati (jak jste ho byli poslušni).

44. Otaž se některého z poslů, které jsme před tebou
poslali, zdali jsme ustanovili, aby kromě Milosrdného jiní bo
hové byli uctíváni. 0

45. Mojžíš, kterého jsme poslali k faraonovi a jeho
rádcům, řekl: „Hle, já jsem poslem Pána vesmíru.“

46. A když přišel k nim s Našimi znameními, vysmívali
se jim.

47T.A přece každé znamení, jež jsme jim ukázali, bylo
větší než předcházející. Proto jsme na ně uvalili trest, zda
by se snad obrátili.

48. Ale oni říkali: „Ty, kouzelníku, pros za nás svého
Pána na základě úmluvy, kterou s tebou učinil, neboť chceme
se dáti správně vésti.“

49. Ale když jsme je zbavili trestu, zrušili svůj slib.
50. A farao prohlásil svému lidu a řekl: „Zdaž nejsem

pánem nad Egyptem a řekami, které pode mnou tekou? To
přece vidite.

51. Zdaž nejsem já něco lepšího než tenhle (Mojžíš),
který je z nízkého rodu:

52. a umí sotva srozumitelně mluviti ?

1)Zjevený korán.
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53. Má na sobě zlaté náramky ') nebo přišel snad od
andělů provázen ?“

54. A přemluvil k lehkověrnosti svůj lid, který ho po
slechl; však to byli bezbožní lidé.

55, A poněvadž nás popudili ke hněvu, pomstili jsme
se na nich a všechny jsme utopili.

56. A třeba již náležejí minulosti, přece jsme učinili je
výstražným příkladem pro jiné.

57. A když bylo ukázáno na syna Mariina jako na vzor,
lid tvůj (v radosti) volal

58. a říkal: „Kdo je lepší, naši bohové nebo on?“ *)
A předkládali ti tuto otázku pouze proto, aby se s tebou
mohli hádati, neboť jsou to lidé hašteřiví.

59. Vždyť on (Ježíš) je pouze člověk, jejž jsme dali za
příklad synům israelským. A kdybychom byli chtěli, mohli
bychom z vás učiniti anděly, kteří by po vás na zemi ná
sledovali.

60. A on *) také bude znamením (blížící se) poslední

hodiny, pročež nepochybujte o ní, nýbrž mne následujte, neboť
to je správná cesta.

61. A ať vás nesvede ďábel, jenž je vám zjevným ne
přítelem | |

62. Když přišel Ježíš s jasnými důkazy, řekl: „Přinesl
jsem vám moudrost a vysvětlím vám některé věci, o nichž
jste různého mínění. Bojté se Boha a mne poslouchejte.

63. Vždyť Bůh je mým i vaším Pánem, služte mu tedy,
to je správná cesta“

) Znakem knížecí důstojnosti byl zlatý řetěz a náramky. Mojžíš
jich neměl, nemohl se tedy rovnati faraonovi.

2)'"Toutootázkou chtěli Mekkánští přivésti Mohameda do úzkých.
Vyhrožoval totiž peklem nejen jim, nýbrž i všem bytostem, kterým
oni úctu božskou kromě Bohu prokazovali (sura XXI.,v. 98). Poněvadž
však křesťané uznávali Ježíše za syna božího a jemu se klaněli a po
něvadž i Mohamed sám uznával jej za vynikajícího proroka, usuzovali
z toho, že nemůže býti pravdivá vyhrůžka Mohamedova, neboť, kdyby
měl Bůh odsouditi do pekla všechny, jimž se úcta božská prokazuje,
musil by tam odsouditi i Ježíše.

$) Mezi znamení nastávajícího konce světa patří i příchod
Ježíšův na zemi.
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64. Ale povstaly různé sekty “) mezi nimi. Běda však
bezbožným pro trest dne plného bolesti!

65. Mohou snad (nevěrci) očekávati něco jiného než
poslední hodinu, která přijde na ně ničeho netušící náhle.

66. Tehdy stanou se upřímní přátelé jeden druhému
nepřítelem, bohabojní ovšem se k nim počítati nemohou.

67. Na vás však, moji služebníci, nepadne v onen den
ani strach, ani zármutek.

68. Vám pak, kteří jste uvěřili v Naše znamení a byli
vyznavači islamu (bude řečeno):

69. „Vejděte s radostí do ráje, vy i manželky vaše!“
70. Budou kolovati mezi nimi zlaté mísy a poháry,

v nichž bude, po čem srdce zatouží a co očím potěšení
působí. A věčně tam zůstanete.

71. Takový je ráj, jehož dědici se stanete za to, co
jste vykonali.

72. Bude tam také veliké množství ovoce, z něhož bu
dete jisti. |

73. Hříšníci však se budou věčně trápiti v pekelném ohni,
74. kde se jejich trest nikdy nezmenší, takže si budou

zoufati.
75. My jsme jim nijak neublížili, oni však sami sobě

(na světě) činili bezpráví.
76. A budou volati: „Máliku *) (přimluv se za nás), aby

nás tvůj Pán raději usmrtil.“ On však odpoví: „Nikoliv, nýbrž
zde musíte zůstati.“ |

T7. Přišli jsme k vám s pravdou, avšak většina z vás
pravdy nepřijala.

78. Připravují snad nějaký úskok (proti Našemu poslu)?
„Pak i My stejně učiníme.

79. Či si myslí, že neslyšime jejich tajemství a tajných
hovorů? Vždyť naši poslové“) je zapisují.

80. Řekni: „Kdyby měl Milosrdný syna, byl bych já
první, který by se mu klaněl.

81. Ale povýšen je pán nebe a země, pán trůnu nad
(o, co mu připisují.“

t) Nejspíše jsou míněny sekty prvních křesťanů.
2) Strážce pekla,
9) Andělé, kteří zapisují všechno, co člověk promluví a učiní.
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82. A nech je, ať marně a pošetile mluví tak dlouho,
až nastane den, jimž bylo jim vyhrožováno!

83. On to jest, jenž je Bohem na nebi a Bohem na
zemi, moudrý a vševědoucí.

84. Požehnán budiž Ten, jenž má vládu na nebi a na
zemi a nad tím, co je mezi oběma.

85. On (jedině) zná poslední hodinu, a k Němu se na
vrátíte.

86. A ti, které kromě Něho vzývají, nebudou se moci
přimlouvati, leda jenti,» kteřípřinášejísvědectví pravděa (ji) znají.

87. Otážeš-li se jich, kdo je stvořil, odpovědí: „Bůh.“
Proč tedy se odvracejí (k úctě jiných bohů)?

88. (Bůh také slyší) slova jeho (poslova): „Můj Pane,
tito lidé nechtějí uvěřiti“ (a odpovídá):

89. „Proto od nich odejdi a řekni: Pokoj!“ *) Jednou
jistě poznají (jak nemoudře si na světě počínali).

1)Ježiš, Ezdráš a andělé.
2) Tímto slovem se nenaznačuje pozdrav, nýbrž to, že prorok

má S nimi přerušiti veškeren styk.
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Sura XLIV (44).

KOUŘ.
Mekkánská, o 56 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. H. M.!)
2. Při jasně srozumitelné knize —
3. zjevili jsme ji zajisté v požehnané noci*“) a chceme

jí napomínati (lidi),
4. (v oné noci), v níž o každé věci je moudře rozhodnuto
5. na náš rozkaz — věru, posílali jsme (posly)
G. jako projev milosrdenství od tvého Pána, jenž slyší

(vše) a ví,
7. od Pána nebe a zeměa toho, co je mezi oběma,jestliže

to ovšem můžete pochopiti.
8. Není boha kromě Něho, jenž je původcem života i

smrti a jenž je Pánem vaším a Pánem vašich předků.
9. Avšak oni se v pochybnosti své tomu vysmívají.
10. A počkej na onen den, v němž nebe vydá ze sebe

viditelný kouř,*)
11. jenž zakryje lidil“To bude trest plný bolesti.

1) Srv. úvod, str. VI
2) Tato noc nazývá se „al-kadar“, v ní rozhoduje Bůh o všech

věcech budoucího roku. O ní jedná sura XCVII.
3) Je míněn nejspíše kouř, který na konec světa naplní prostor

mezi nebem a zemí, nevěrce bude velice trápiti, věřícím neublíží.OZESTLOS LV
KASKÁSLÁÍSNÍ
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12. (Tehdy budou volati:) „Pane náš, zbav nás trestu,
neboť chceme věřiti.“ |

13. Mohlo by jim prospěti ještě nějaké napomenutí,
když přišel k nim už veřejný posel, ale oni se odvrátili od
něho řkouce: „Je to člověk, který to, co ví, ví od jiných a
je zlým duchem posedlý ?“

| 14. Zbavíme-li vás jen na krátko trestu, vrátíte se zase
(do nevěry).

15. Onoho dne, v němž přikročíme k velikému dílu,
jistě se na nich pomstíme. í

16. A zkoušeli jsme před nimi lid faraonův a přišel k
nim vznešený posel

17. (a řekl:) „Přiveďte ke mně služebníky boží, neboť
jsem váš spolehlivý posel.

18. A nevyvyšujte se nad Boha, neboť přicházím k vám
se zjevnou mocí.

19. Beru útočiště ke svému Pánu a vašemu Pánu, abyste
mne neukamenovali.

20. A nechcete-li uvěřiti, odejděte ode mnel“
21. A ke svému Pánu volal: „To jsou lidé hříšní.“
22. (Načež odpověděl Bůh:) „Odejdí v noci s mými

služebníky, budete jistě pronásledováni.
23. A nech moře rozdělené, neboť vojsko (faraonovo

tam za vámi vejde) a utopí se v něm.“
24. Kolik zahrad a pramenů opustili,
25. kolik osetých polí a nádhernýchobydlí,
26. i jiných příjemných věcí, z nichž se radovali!
27. Tak (jsme ie potrestali) a učinili jsme to vše dě

dictvím jiných lidí.
28. Ani nebe ani země pro ně slzy neuronilo a nebylo

jim popřáno lhůty (aby se napravili)..
29. A zachránili jsme tak syny israelské od zahanbu

jícího trestu
30. před faraonem, jenž byl bezbožný nadutec.
31. A vyvolili jsme si je ve své vševědoucnosti před

celým světem
32. a ukázali jsme jim některá ze svých znamení'), v nichž

byl důkaz (naší moci).
1DJako na př. rozdělení Rudého moře, oblak, který je vedl na

cestě z Egypta, manna na poušti.
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33. Tito (Mekkánští) říkají: „Všechno se končí naší
první (přirozenou) smrtí, a nikdy nebudeme vzkříšeni.

34. Přiveďte nám tedy naše předky (živé), mluvíte-li
pravdu.“

35. Jsou tito lepší než byli poddaní (krále z rodu) Tubba ')
a ti, kteří před nimi žili? Zahubili jsme je, protože to byli
lidé hřišní.

36. A nestvořili jsme nebe a země a toho, co je mezi
oběma, jen pro zábavu,

37. nýbrž stvořili jsme je jen na potvrzení pravdy *).
Avšak většina jich o tom neví.

38. Den, v němž bude odděleno (dobré od zlého), je
zajisté dobou pevně stanovenou pro všechny.

39. V ten den nebude moci druh druhu prospěti a ne
naleznou pomoci,

40. leč jen slituje-li se Bůh, jenž je mocným slitovníkem.
41. Strom Az-zakum“) bude jistě poskytovati pokrmu

hříšníkovi *). |
42. Jako roztavená ruda bude to vříti v jejich břiše,
43. právě tak, jako vře vařící voda.
44. (ABůh řekne:) „Uchopte ho a uvrzte do prostřed pekla
45. a pak lijte na jeho hlavu muky pekelné (vody se

slovy:) |
46. „Okus toho, mocný a vznešený muži!
4T. Vždyť tohle je to, o čem jste pochybovali.“
48. Bohabojní však budou bydleti na bezpečném místě:
49. v zahradách a u pramenů.
50. Budou se oblékati do jemného hedvábí a brokátu

a budou sedati proti sobě.
51. Tak (se jim stane) a zasnoubíme je s dívkami velkých

černých očí.
52. V úplném bezpečí budou si žádati jakéhokoli ovoce.
53. Když už jednou zemřeli, druhé smrti tam neokusí,

a uchrání je od pekelného trestu

D Byl prý panovník, který žil asi sedm století před Mohamedem
a rozšiřoval židovství v Jemenu, ale byl za to od svých poddaných
zabit.

2) Aby lidé, pozorujíce nebe a zemi, poznali pravého Boha.
S) Strom tento vyrůstá z nejnižšího pekla a plody jeho jsou

jako hlavy ďáblů (Veselý, Eschatol. koránu str. 492),
+) Byl prý Abu Džahl, příbuzný Mohamedův.

nM
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54. milost tvého Pána. A to bude nevýslovná blaženost.
55. Učinili jsme ti korán snadným (zjevujíce ti jej) ve

tvé řeči; snad se (jím) dají napomenouti.
'56. Proto čekej (na jejich záhubu), neboť i oni čekají

(že tebe stihne nějaké neštěstí).
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1 Sura XLV(45),
KLEČÍCÍ.)

Mlekkánská, o 37 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1. H. M.*)
2. Tato kniha byla zjevena od Boha mocného a moudrého.
3. Na nebi i na zemi jsou zajisté znamení pro věřící
4. a ve stvoření vás a zvířat, jež roztroušena jsou (po

zemi), jsou obsažena znamení pro lidi pevné víry.
5. A také ve střídání dne a noci a v dešti, jejž sesilá

Bůh s nebe a tak zemi z její smrti k životu probouzí, jakož
i v rozesílání větru na všechny strany jsou znamení pro
rozumné lidi.

6. To jsou znamení pravdivá, jež ti předčítáme; kterému
jinému zjevení, když Boha a Jeho znamení zavrhli, uvěří?

7. Běda každému lháři a hříšníku! ©
8. Poslouchá sice znamení boží, když se mu předčítají,

avšak potom ve své zatvrzelosti a pýše setrvává (přisvé ne
věře), jako by jich neslyšel. Proto mu zvěstuj trest plný bolesti!

9. A (také temu běda), kdo si činí výsměch z Našich
znamení; jestliže o nich něco ví. Takové čeká zahanbující trest.

1) Nadpis vzat z 21. verše.
2) Srv. úvod, str. VI.



10. Před nimi je peklo, nic jim neprospěje z toho, čeho
získali, a žádný ochránce, jejž si vyvolili místo Boha. A při
praven jest jim velký trest. |

11. Tohle je správná cesta, a toho, kdo nevěří ve zna
mení svého Pána, očekává trest plný bolesti.

12. Bůh to jest, jenž podrobil vám moře, aby loď na
němroznášela Jeho rozkaz, abyste snažili se dosáhnouti Jeho
milosti a abyste byli vděčni.

13. A dal vám k užívání vše, co je na nebi a na zemi.
A v tom zajisté jsou znamení pro: lidi, aby o nich uvažovali,

14. Řekni věřícím, aby odpustili těm, kteří nedoufají ve
dny boží, že totiž odmění (Bůh) lidi za to, co vykonali.

15. Kdo koná dobré skutky, koná je ve prospěch své
duše, kdo však špatné, k její škodě. Potom budete nuceni
vrátití se ke svému Pánu.

16. A dali jsme synům israelským knihu (Písem), moudrost
a proroctví, živili jsme je dobrými věcmi a vyznamenávali
jsme je přede všemi národy.

17. Dali jsme jim jasný výklad (náboženství) a jen ze
svárlivosti nemohli se dohodnouti (o Mohamedovi), až teprve
tehdy, když se jim dostalo poučení (koránem). Ale tvůj Pán
rozhodne mezi nimi v den vzkříšení o tom, v čem se nemohli
shodnouti.

18. Potom jsme ustanovili tebe (Mohamede), abys pro
hlašoval zákon (boží). Jím se řiď a ne převrácenými tužbami
lidí nevědomých!

19. Neboť nebudou ti moci v ničem před Bohem pro
spěti. Jsou sice bezbožní ochránci jeden druhému, avšak Bůh
je ochráncem bohabojných.

20. V tomto (koránu) jsou jasné předpisy, správná cesta
a milosrdenství pro lidi pevně věřící.

21. Myslí si snad ti, kteří zlé věci činili, že naložíme
Ssnimi právě tak jako s věřícími a těmi, kteří konali dobré
skutky a že život a smrť jejich budou stejné? To soudí ne
správně.

22. A stvořil Bůh opravdu nebe a zemi, aby odměnil
každou duši dle toho, co vykonala. A ublíženo jim nebude.

23. Co myslíš, kdo povede správně toho, jenž si učinil
bohem své rozkoše a jehož vědomosti uvedl Bůh do bludu,
zapečetil jeho uši i srdce a položil na oči jeho pokrývku,
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(kdo by ho mohl vésti potom) když Bůh jej zavrhl? Nechcete
se tedy dáti napomenouti?

24. Říkají: „Jest jen tento pozemský život, žijeme a umí
ráme, ničí nás pouze čas.“ Avšak nemají o tom vědomosti, to
jest jen jejich domněnka.

25. A když se jim předčítají Naše jasná znamení, jejich
důkaz (proti nim) spočívá pouze v tom, že říkají: „Mluvíte-li
pravdu, přiveďte nám (na důkaz toho) naše předky živél“

26. Řekni: „Bůh dává život a života zbavuje; jednou
shromáždí vás v den vzkříšení, o němž nemůže býti pochyb
nosti, avšak většina lidí o tom neví.“

27. Bohu náleží panství nad nebem a zemí a v onen
den, až nastane poslední hodina, tehdy budou do záhuby
uvrženi ti, kteří z nepravdy obviňují (korán).

28. Ale uvidíš, jak každý národ bude klečeti a každý
národ bude zavolán ke své knize. (A bude jim řečeno:) „Dnes
dostane se vám odměny za vaše skutky.

29. Tato naše kniha bude mluviti o vás pravdivě, neboť
jsme si zapsali všechno, co jste vykonali.“

30. Věřící však a ty, kteří konali Cobré skutky, přijme
Pán jejich ve své milosrdenství. A to bude samozřejmě veliká
blaženost.

31. Nevěrcům však (bude řečeno :) „Nebyla vám před
čítána Moje znamení? Vy jste je však pyšně zamítali a byli
jste jako bezbožní lidé.

32. A když vám bylo připomínáno: — Zaslibení boží
je pravdivé a o poslední hodině není pochybnosti — od
povídali jste: — Nevíme, co je poslední hodina, neboť ji
pokládáme jen za výmysl a nejsme o ní přesvědčeni.“

33. Avšak (tenkráte) zjeví se jim jejich Špatné skutky
a obklíčí je to, čemu se vysmívali.

34. A bude jim řečeno: „Dnes zapomeneme na vás,
jako vy jste zapomněli, že nastane tento váš den. Obydlím
vaším bude pekelný oheň a nenaleznete žádného vysvoboditele.

35. To máte za to, že jste si činili posměch ze znamení
božích a že vás oklamal pozemský život.“ Od toho dne se
odtamtud nedostanou a nebudou také moci o milost prositi.

36. Pročež chvála budiž Bohu, Pánu nebe a Pánu země
a Pánu všeho míra!

37. Jemu budiž sláva na nebi i na zemi, neboť je mocný
a moudrý!
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HL-AHKÁF
Mekkánská, o 35 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. H. M.*)
2. Tato kniha byla ti seslána od Boha mocného a mou

drého.

3. Stvořili jsme nebe a zemi jen proto, aby pravda (o
Bohu) byla poznána a na určitou dobu. Nevěrci odvracejí se
od toho, k čemu jsou napomínání.

4. Řekni: „Co myslíte? Ukažte mi, co stvořili na zemi
bohové, jež vy vzýváte. Anebo mají účast na stvoření nebes?
Mluvíte-li pravdu, přineste mi knihu, která před touto (byla
zjevena) nebo aspoň nějakou stopu toho, že věděli (předkové
vaši o těchto bozích).

5. Kdo bloudí více než ten, kdo vedle Boha vzývátoho,
jenž ho v den vzkříšení nevyslyší a jemuž všechno vzývání
je Ihostejno?

6. Až budou lidé shromážděni, (bohové jejich) stanou
se jim nepřáteli a ke svým ctitelům se nebudou hlásiti.

7. Nevěrci, když se jim předčítají Naše jasná znameni,
říkají o pravdě, která k nim přišla: „Tohle je zjevné kouzel
nictví.“

1) Jest jméno země, v níž bydleli Ádité.
2) Srov. úvod, str. VÍ.S OE

a

rýPL DYSÍT
Korán 30, 445

9)



8. Nebo chtějí říci, že si jej (korán) vymyslil (Mohamed) ?
Odpověz: „Jestliže jsem si ho vymyslil, pak vám přísahám,
že nebudete moci od Boha ničeho v můj prospěch dosáhnouti
(kdyby mě chtěl potrestati). On však ví, jak se k němu (ko
ránu) chováte a je dostatečným svědkem mezi mnou a vámi,
avšak odpouští a je milosrdný.

9. Řekni: „Nejsem nic zvláštního“) mezi posly a nevím
také, jak bude naloženo se mnou a s vámi. Řídím se pouze
tím, co mi bylo zjeveno a jsem jen veřejným kazatelem.“

10. Řekni: „Co tmyslíte, když (korán) jest od Boha a vy
v něj nevěříte, když svědek ze synů israelských “) dosvěďčil
jeho shodu (se Starým zákonem) a uvěřil v něj, ale vy pyšně
jej odmítáte (nejste proto bezbožní lidé)? A Bůh nevede správ
nou cestou lidí bezbožných.“

11. Nevěrci říkají věřícím: „Kdyby (co je obsaženo v ko
ránu), bylo dobré, nebyli by ho před námi již přijali (synové
israelští).“ A poněvadž se jím nechtějí dáti vésti, říkají (o něm):
„Je to lež, která z dávných dob již pochází.“

12. Ale před ním byla dána kniha Mojžíšova jako vůdce
a projev milosrdenství, a ta:0 kniha ji potvrzuje jazykem
arabským, majíc za účel varovati bezbožné a přinášeti radost
nou zvěst spravedlivým.

13. Těch, kteři říkají: „Naším Pánem je Bůh“ a řádně
žijí, nepotká ani strach ani zármutek.

14. Jim bude náležeti ráj, v němž budou věčně — jako
odměna za jejich skutky.

15. Nařídili jsme člověku, aby se choval ke svým ro
dičům, jak se sluší, neboť matka s bolestí jej v životě nosi
a s bolestí jej rodí. A doba, v níž jej nosí v životě a kojí,
dostupuje třiceti měsíců. A když dospěje v mužný věk, když
dosáhne čtyřiceti roků, říká: „Můj Pane, řiď mne, abych byl
vděčný za tvou milost, kterou jsi prokázal mně a mým ro
dičům a abych jednal správně, jak tobě se jíbí. A dopřej mi

1) Jsem takový posel jako ostatní, nehlásám ničeho zvláštního.
*) Byl prý žid Abdallah ibn Salam, který se zřekl židovství a

přijal islam. Mohamed snaží se tu přesvědčití Mekkánské, že i oni mají
státi se moslimy, neboť korán potvrzuje jen to, co bylo již dříve od
Boha zjeveno, jako knihy Písma. Ale oni mu trefně odpovídají (v. 11),
že v koránu není asi mnoho dobrého, neboť by ho jinak židé nepři
jímali.
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radosti na mých dětech, neboť, jsem se obrátil k tobě a stal
jsem se vyznavačem islamu“.*)

16. Od takových přijímáme dobré skutky a odpouštíme
jim, jestliže se něčeho špatného dopustili. Budou mezi oby
vateli ráje, neboť tak zní pravdivý slib, jenž jim byl učiněn.

17. Řekne-li někdo svým rodičům: „Styďte se, slibujete
mi, že vyjdu (jedenkráte z hrobu). Kolik již pokolení přede
mnou zahynulo (a žádné ještě z hrobu nevstalo)“ — a jestliže
(rodiče jeho) prosí Boha o pomoc (a řeknou synovi): „Běda
tobě, věř, neboť zaslíbení boží je pravdivé“ — on však řekne:
„To jsou staré báchorky“,

18. na takových jistě se vyplní rozsudek (boží), jako
se splnil nad celými pokoleními lidí a džinnů před nimi. A zá
hubě neujdou.

19. Pro každého je ustanoven stupeň (blaha nebo trestu)
dle toho, co vykonal, aby tak úplně (Bůh) odměnil je za jejich
skutky, a ublíženo jim nebude.

20. V onen den budou nevěrci položení do pekelného
ohně (se slovy): „Užili jste již radostí pozemského života a
radovali jste se z něho, dnes však budete odměnění zahan
bujícím trestem za to, že jste pyšně, nesprávně a bezbožně
na zemi žili.

21. Vzpomeň na bratra 2 kmene Ád“), když v krajině
Ahkáf napomínal svůj lid — a byli již před ním posláni ka
zatelé i po něm — (a řekl:) „Služte Bohu, bojím se totiž, že
vás stihne trest velikého dne.“

22. Odpověděli: „Přišel jsi k nám proto, abys nás od
vrátil od našich bohů? Mluvíš-li pravdu, uskuteční na nás,
čím nám hroziš!“

23. Řekl: „Jen Bůh ví (kdy vás trest stihne). Já vám
pouze oznamuji, s čím jsem byl poslán, avšak vidím, že jste
nevědomí lidé.“

24. Když viděli mrak, jak rovně směřoval k jejich údolím,
říkali: „To je mrak, který nám přináší déšť.“ (Posel jejich
Hůd však jim odvětil: „Nikoliv, nýbrž zde máte to, co jste

1) Může se vztahovati na člověka vůbec; Dželál myslí, že tu
Mohamed má na mysli Abu Bekra, který ve čtyřiceti letech přijal islam,
a po něm tak učinili jeho rodiče, syn a vnuk.
9) Byl prorok Húd, srov. pozn. sury VII, v. 66.
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si přáli míti urychleno: vítr, v němž skryt jest trest plný bo
lesti.

25. Zničí vše dle rozkazu svého Pána.“ A druhého

dne bylo viděti jen (prá:dné) jejich domy. Tak odměňujeme
bezbožné pokolení.

26. A dopřáli jsme jim takového způsobu života jako
vám, dali jsme jim uši, oči a srdce, avšak ani uši, ani oči,
ani srdce jejich jim nic neprospělo, když popírali znamení
boží. Ale padlo na ně to, čemu se vysmívali.

27. Zničili jsme měsťa kolem vás ležící a také jim jsme
různým způsobem ukazovali znamení, aby se kajícně obrátila.

28. A pomohli jim ti, které si za bohy zvolili vedle Boha,
aby se s nimi spojili jakýmsi poutem příbuzenství? Nikoliv,
nýbrž zapomněli na ně, vždyť byli jen lživým jejich výmyslem.

29. A když jsme obrátili k tobě (Mohamede), některé
džinny“), aby naslouchali koránu, říkali jeden druhému: „Po
slouchejte pozorněl“ A když bylo (předčítání) skončeno, vrá
tili se ke svým druhům a oznámili (jim, co slyšeli).

30. Pravili: „Přátelé! Slyšeli jsme předčítati korán, který
byl zjeven po Mojžíšovi a potvrzuje to, co před ním bylo
zjeveno; vede přímo ku pravdě a na cestu spravedlnosti.

31. Přátelé, poslouchejte kazatele božího a věřte mu,
aby vám odpustil (Bůh) vaše bříchy a uchránil vás od trestu,
plného bolesti.

32. Jestliže však někdo neuposlechne hlasatele božího,
nebude moci proto ještě zmařiti (pomsty boží) a nebude míti
kromě Boha žádného ochránce.

33. Což nevědí, že Bůh stvořil nebe a zemi a stvořením
jich se neunavil, že má moc oživiti mrtvé? Věru, může to
učiniti, protože má moc nad každou věcí.

34. V onen den budou nevěrci vložení na oheň pekelný
(se slovy): „Není tohle opravdu (pekelný oheň)?“ Odpovědí:
„Ano, při našem Pánu (přísaháno).“ A (Bůh) jim řekne:
„Okoušejte trest za svou nevěru!“

35. Trpělivě snášej (příkoří, jež ti Mekkánští připravují),
jako je trpělivě snášeli poslové, kteří svojí trpělivostí se vy

1) Bylo jich prý asi sedm nebo devět a poslouchali Mohameda,
když při návratu ze své výpravy jednoho rána recitoval korán. Byli
prý z Jemenu nebo Ninive a před přijetím islamu vyznávali nábo
ženství židovské.
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„Z

znamenali. A nepřej si, aby jim byl urychlen (trest)! Až uvidí
ve skutečnosti to, čím jim bylo vyhrožováno, bude se jim
zdáti, že neprodlévali (v hrobě) déle než hodinu jednoho dne.
To (jim) budiž výstrahou! Či snad má zahynouti někdojiný,
než bezbožní lidé?
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PEN
Sura XLVII (47).

VÁLKA
Mledinská, 0:38 veršich.

; Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1. (Bůh) učiní bezcennými skutky těch, kteří nevěří
a odvracejí od cesty boží.

2. S těch však, kteří věří a konají dobré a věří v to,
co bylo zjeveno Mohamedovi — to pak není nic jiného, než
pravda od jejich Pána — smyje jejich Špatné skutky a srdce
ospravedlní.

3. Tak (činí) proto, že nevěrci řídí se tím, co není
pravda, a protože věřící řídí se pravdou, tak předkládá Bůh
lidem jejich vzory.

4, Když se setkáte (v boji) s nevěrci, bijte je do šíje,
dokud jich mnoho nepobijete, a svazujte se do pevných pout a
(ostatní) buď zadarmo nebo za výkupné (propouštějte), dokud |
povinnostem válečným zadost neučiní *).

5. Tak (učiníte). Kdyby Bůh chtěl, mohl by se pomstíti '
nad nimi (i bez vás), ale (proto vám poroučí vytáhnouti do

Tak se nazývá tato sura, protože se v ní věřící vybízejí ke
| svaté válce, zvané „cesta boží“, aby bojovali ochotně za rozšíření

islamu. Také bývá někdy nadepsána „Mohamed“, jenž ve 2. verši se
jménem uvádí.

2) T. j. dokud nepřátelé nesloží zbraní, nezaplatí poplatku, ne
přijmou islam a pod.



boje za islam), aby vás jednoho druhým zkoušel. A nedopustí,
aby se ztratily zásluhy těch, kteří v boji za pravé náboženství
padli,

6. nýbrž správně je povede, ospravedlní jejich srdce a
uvede je do ráje, o němž je již dříve zpravil.

8. Ó, vy věřící, buďte Bohu pomocníky, aby i On vám
pomáhal a upevnil nohy vaše.

9. Nevěrci však zahynou a Bůh učiní jejich skutky
bezcennými.

10. Tak (se jim stane), protože vzpírali se tomu,? co
Bůh zjevil; proto jim jejich skutky nic neprospějí.

11. Což nekráčejí po zemi a nevidí, jaký byl konec těch,
kteří před nimi žili? Zničil je Bůh, a podobně stane se (i nyní)
nevěrcům.

12. Tak (se stalo) proto, že Bůh je ochráncem věřícím,
avšak nevěrci ochránce nemají.

13. Věru, Bůh uvede věřící a ty, kteří konají dobré
skutky, do zahrad, jimiž řeky protékají. Nevěrců však, kteří
užívají radovánek a jako němá tvář pokrmů požívají, bude
obydlím pekelný oheň.

14. Jak mnoho měst a silnějších než je tvoje město, jež
tě vypudilo, jsme zahubili a nenalezla žádného ochránce |

15. Je snad ten, jenž je osvícen od svého Pána, roven
tomu, jemuž špatné skutky jeho jsou (od ďábla) líčeny jako
krásné a jenž jde za svými rozkošemi?

16. Takhle vyhlíží ráj, jenž byl zaslíben bohabojným :
Jsou v něm řeky s vodou vždy čerstvou, řeky mléka, jehož
chuť se nemění, řeky vína, jehož pití působí rozkoš, a řeky
čistého medu. Dostane se jim tam ovoce všeho druhu a také *
odpuštění od jejich Pána. Mohli by se snad přirovnati k těm,
kteří věčně zůstanou v pekelném ohni a napájení budou vodou
tak horkou, že jim bude vnitřnosti jejich trhati?

17. Někteří z nich tě poslouchají, dokud neodejdou od
tebe; když však odejdou, táží se těch, jimž dostalo se větších
vědomostí: „Co to říkal nyní (Mohamed)?“. Takovým lidem
zapečetil Bůh srdce, takže jdou jen za svými rozkošemi.

18. Ty však, kteří se dávají správně vésti, povede ještě
správnější cestou a zvětší jejich zbožnost.

9 T. j. nechtěli vytáhnouti do boje.
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19. Očekávají snad (nevěrci) něco jiného než poslední
hodinu, která náhle na ně přijde? Některá její znamení jsou
již zde; co jim potom prospěje napomenutí, až ona hodina
na ně přijde?

0. Věz, tedy, že není boha kromě Boha, a pros za od
puštění hříchů svých i věřících, mužů a žen. A Bůh ví, čím
se (za dne) zaměstnáváte, a kam se uchylujete k odpočinku..

21. Věřící říkají: „Nebude-li zjevena nějaká sura (při
kazující bojovati proti nevěrcům, nepůjdeme do boje).“ Ale
když je jasně zjevena taková sura, v níž se přikazuje bojovati
(proti nevěrcům), můžeš viděti, jak takoví, v jejichž srdci je
nemoc, pohlížejí na tebe zrakem člověka, na něhož sahá smrt.
Avšak bylo by lépe pro ně, kdyby byli poslušní a mluvili to,
co se sluší. Když pak již pevně je dán rozkaz, lépe by učinili,
kdyby byli věrní Bohu.

22. Nemohlo by se státi, kdybyste nechtěli uposlechnouti,
že byste potom byli původci zkázy na zemi a že byste trhali
své příbuzenské svazky?

23. Takovým Bůh zlořečil a učinil je hluchými a slepými.
24. Neuvažují bedlivě o koránu? Nebo snad mají na

srdci železné zámky?
25. Věru, těm, kteří se obrátí zády, jakmile jim bylo

ukázáno správné vedení, ďábel bude líčiti (tento zlý skutek)
jako něco krásného a popřeje jim hojnosti (pozemských statků,
aby je snáze ošálil).

26. Tak (se jim stane,) protože říkají (potají) těm, kteří
vzpírají se tomu, co Bůh zjevil:*) „V něčem vás budeme po
slušni.“ Bůh však zná jejich tajemství.

27. Ale co potom (si počnou), až přijdou andělé smrti *)
-a budou je bíti do obličeje a do zad?

28. Tak (budou potrestáni), protože šli za tím, co Boha
popouzí ke hněvu, a nechtěli učiniti, co Bohu se líbí. A učiní
(Bůh) skutky jejich bezcennými. í

29. Či si myslí ti, v jejichž srdci je nemoc, že Bůh
nepřivede na světlo jejich zloby ?

1) Že věřící maji bojovati proti nevěrcům. Na tomto místě je
narážka na ony mohamedány, kteří nechtějí toho příkazu uposlechnoutí
a svěřují se s tím, ovšem jen potají, jiným.

2) Míní se zde snad výslech ve hrobě. Srv. pozn. v. 53, sury VÍIL.

mVa bí
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30. Kdybychom chtěli, ukázali bychom ti je) a poznal
bys je dle jejich znamení. Ale poznáš je určitě dle toho, že
jejich řeč je nejistá “). A Bůh zná vaše skutky.

31. A budeme vás zkoušeti tak dlouho, dokud nepoznáme,

kteří z vás ochotně bojují a jsou trpěliví, A také budeme
sledovati zprávy o vás“).

32. Nevěrci a ti, kteří odvracejí od cesty boží a jsou
ve sporu s poslem, jakmile se jim ukáže správné vedení, ne
ublíží ani v nejmenším Bohu, který zmaří jejich počínání.

33. Ó, vy věřící, poslouchejte Boha a buďte poslušni
posla a neodnímejte svým skutkům jejich zásluhy.

34. Nevěrcům a těm, kteří odvracejí od cesty boží, až
zemrou ve své nevěře, Bůh neodpustí.

35. Nebuďte shovívaví (ke svým nepřátelům v boji) a
nenabízejte jim mír, dokud máte převahu. Bůh s vámi bude
a neošidí vás o žádnou zásluhu vašich skutků.

36. Tento pozemský život je zajisté jen (jako) hra a
žertování; uvěříte-li však a budete-li se báti Boha, dá vám
vaši odměnu. Nežádá na vás (celého) vašeho majetku “).

37. Kdyby ho však na vás žádal a nutil vás, byli byste
skoupi a vzbudil by ve vás zášť (proti poslu a náboženství,
které takové věci předpisuje).

38. Vy zajisté jste povolání, abyste přinášeli oběti za
rozkvět pravého náboženství, avšak někteří z vás jsou skoupí.
Kdo však je skoupý, je skoupý na škodu své duše. Bůh je
bohatý (i bez toho, co byste vy mohli pro něho obětovati),
avšak vy jste chudí. Odvrátite-li se (od Něho), dá na vaše
místo jiný národ, který se ovšem vám podobatí nebude.

1) Věřící, kteří nechtějí táhnouti do svaté války.
2) Nemohu mluviti tak upřímně a jistě jako ti, kteří ochotně za

islam bojují.
S) Jak si počínáte v boji.
+) Abyste svým majetkem přispěli na potřeby válečné.
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VÍTĚZSTVÍ.
Medinská, o 29 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Dopřáli jsme ti zajisté patrného vítězství,
2. aby ti odpustil Bůh předcházející i následující hřích *)

a v dokonalé míře prokázal ti svou milost a uvedl tě na
správnou cestu

3. a aby ti Bůh význačným přispěním pomohl.
4. On to jest, jenž sesílá bezpečný klid do srdcí věřících,

aby rostli ve své víře — a Bohu náležejí vojska nebes i země
a Bůh je vševědoucí a moudrý —

5. aby uvedl věřící muže i ženy do zahrad, jimiž řeky
protékají a v nichž zůstanou věčně, aby smyl s nich špatné
jejich skutky — a to bude zajisté u Boha nevýslovná blaženost —

6. a aby potrestal pokrytecké a modlářskémuže a ženy,
kteří mají o Bohu nesprávný názor. Neštěstí je potom obklíčí,
Bůh se na ně rozhněval a zlořečil jim a připravil jim tresty
v pekle, do něhož je cesta věru nešťastná.

9) Vitězstvím, o němž je řeč v této suře, rozumí se obyčejně
4 dobytí Mekky.

2) Není určitě známo, co se míní hříchem předcházejícím a ná
sledujícím. Prvním rozumějí někteří vykladači vše to, čeho se do
pustil Mohamed v době pohanské, druhým, čeho se dopustil potom.



T. Bohu náležejí vojska nebes i země, a Bůh je mocný
a moudrý.

©. Poslali jsme k vám svědka, posla a kazatele,
9. abyste uvěřili v Boha a jeho posla, abyste mu byli

nápomocni, jej ctili a chválili ráno i večer.
10. Věru, kteří přísahají tobě věrnost, přísahají ji Bohu,

a ruka Boží je nad rukama jejich.) Kdo však je věrolomný,
věrolomností uškodí své duši. Kdo pak zachovává svědomitě
smlouvu, kterou učinil s Bohem, tomu jistě Bůh udělí velikou
odměnu.

11. Arabové, kteří zůstali doma, budou ti jistě říkati :
„Svým majetkem a rodinou jsme byli zaměstnáni (takže jsme
nemohli vytáhnouti do boje), pros za odpuštění pro nás !“
Říkají svým jazykem něco, co neni v jejich srdcích, Ty však
jim odpověz: „Může někdo pro vás dosáhnouti od Boha něco
jiného, než co On chce vám učiniti, buď prospěti nebo ublížiti ?
Však zná Bůh dobře vaše skutky.

12. Mysleli jste si zajisté, že se nevrátí (z boje) posel
a věřící ke svým rodinám — tak vám to bylo (od ďábla)
vnuknuto — ale domněnka vaše byla nesprávná, a vy jste
nehodní iidé.“

13. Kdo nevěří v Boha a Jeho posla, pro toho jsme za
jisté připravili pekelný trest.

14. A Bohu náleží panství na nebi i na zemi, odpustí,
komu bude chtíti a potrestá, koho chtíti bude, vždyť Bůh
odpouští a je milosrdný.

15. Kteří zůstali doma, budou řikati, až půjdete, abyste
si vzali kořisti: „Dovolte nám, abychom vás následovali.“
Chtějí změniti slovo boží? *“)Ty však jim odpověz: „Ne, ne
smíte jíti s námi, tak prohlásil Bůh již dříve.“ Načež oni
budou odpovídati: „Nikoliv, ale vy nám nepřejete (podílu na
kořisti).“ Tomu tak není, avšak oni skoro ničemu nerozumějí.

16. Řekni Arabům, kteřízůstali doma: „Budete zavoláni,
abyste bojovali proti mocnému. a silnému národu, anebo
přijme islam. Poslechnete-li, udělí vám Bůh krásnou odměnu,
odvrátíte-li se však, jako jste dříve učinili, přísně vás potrestá.

1) Bůh sám dívá se, jak splní svoji přísahu.
2) Kterým poručil Bůh, aby ti, kteří do boje nešli, ničeho z ko

řisti nedostali,
8) Není známo, který národ je zde tuiněn, nejspíše některý kinen,

který odpadl od islamu.
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17. Jen slepí, chromí a nemocní nedopustí se žádného
hříchu, (nepůjdou-li bojovat). Ale kdo poslechne Boha a jeho
posla, toho Bůh uvede do zahrad, jimiž řeky protékají, kdo
však se odvrátí, potrestá ho přísně.“

18. Bůh nalezl zalíbení v těch, kteří věrnost přísahali
pod stromem), ví, co je v jejich srdcích, seslal na ně bez
pečný klid a odměnil blízkým *) vítězstvím

19. a mnohými kořistmi, jichž dobyli. A Bůh je mocný
a moudrý.

20. Slíbil vám Bůh mnoho kořistí, jichž dobudete, a dal
vám je co nejdříve a zadržel ruce lidí *) od vás, aby to bylo
znamením (boží pomoci) a aby vás uvedl na správnou cestu.

21. A jinou (také kořist) vám přislíbil, které se ještě
nemůžete zmocniti, kterou však Bůh má připravenou (pro vás),
vždyť Bůh má moc nad laždou věcí.

22. Kdyby byli proti vám bojovali (mekkánští) nevěrci *),
byli. by obrácení na útěk a nenalezli by žádného ochránce
ani pomocníka.

23. Tak zní rozkaz boží, který již dříve vyšel, a nena
jezneš v rozkazu božím žádné změny.

24. On to jest, jenž zadržel ruce jejich od vás a vaše
ruce od nich v údolí Mekky, když vám popřál vítězství nad
nimi. A Bůh dává pozor na to, co konáte.

25. Oni to byli, kteří nevěřili a nechtěli vás pustiti do
svaté mešity a zadrževše zvíře obětní, zabraňovali, že nepřišlo
na obětiště. Kdyby bylo toho nebylo, že byste byli zahubili
některé věřící muže a ženy (kteří společně s nevěrci v Mekce
bydleli), jichž jste vy neznali, a kdyby bylo také toho nebylo,
že byste (pobitím jich) se dopustili zločinu beze svého vě
domí, (jistě by byl vás Bůh nechal, abyste je potrestali). Ale
takto (se stalo proto), aby na milost přijal, koho chce. Kdyby

v) Bylo asi 1300 Mohamedovi věrných bojovníků, kteří mu pří
sahali, když seděl pod stromem, že vytrvají v boji proti obyvatelům Mekky.

2) U města Chaibar.
s) Obyvatelů Chaibaru nebo Mekky.
t) Když Mohamed tábořil u Mekky, přišlo asi 80 nevěrců, kteří

obcházejíce tábor chtěli pobíti bojovníky Mohamedovy; byli však chy
ceni a propuštěni, protože Mohamed jim odpustil. A tím dali se Mek
kánští pohnouti k míru. O těchto nevěrcích je řeč v následujících
verších.
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byli bývali nevěrci od vás odděleni, byl by je Bůh. jistě
přísně potrestal.

26. Kdežto nevěrci vložili do svých srdcí zatvrzelost,
takovou zatvrzelost, jíž se vyznamenávají pohani, seslal Bůh
bezpečný klid svému poslu a věřícím a vtiskl do jejich nitra
slovo zbožnosti "), neboť si toho zasloužili a byli toho nejvíce
hodni. A Bůh ví o každé věci.

27. Věru, Bůh slíbil svému proroku, že se mu vyplní
jeho sen “), (když pravil): „Vejděte do svaté mešity (v Mekce),
bude-li chtíti Bůh, v bezpečnosti a bez bázně, majíce vlasy
ostříhané a hlavu oholenou. A.ví (Bůh) čeho vy nevíte, a
určil vám mimo tohle jiné (ještě) blízké vitězství.

28. On to jest, jenž poslal Svého posla se správným
vedením a pravým náboženstvím, aby je vyvýšil nad všechna
jiná náboženství. A Bůh je dostatečným svědkem.

29. Mohamed je posel boží, a přívrženci jeho přísně
vystupují proti nevěrcům, k sobě však vespolek chovají se
laskavě. Můžeš viděti, jak při modlitbě k zemí se sklánějí,

hledíce dosáhnouti od Boha milosti a zalíbení, stopy jejich
zbožnosti se jim ve tváři zračí. Na ně se hodí podobenství
v knihách Starého zákona a v evangeliu: Jsou jako símě, jež
do výše vyžene lodyhu a sesílí ji, takže potom jsouc mohutná,
stojí rovně k radosti rolníkově. (Takoví mají býti moslimové),
aby při pohledu na ně byli hněvem naplněni (nevěrci). Těm,
kteří věří a konají dobré skutky, slíbil Bůh odpuštění a hoj
nou odměnu.

1) Úsloví: „Není boha kromě Boha.“
2) Mohamedovi se zdálo, že se svými přívrženci vstupoval

beze všech překážek se strany Mekkánských do svaté mešity. Když
tento sen vyprávěl svým přátelům, zaradovali se, avšak když dlouho
čekali na jeho splnění, Mohamed chtěje jim dáti útěchu, řekl jim, že
mu Bůh slíbil splnění jeho snu. L
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KOMNATY ODDECHU.
Sledinská, o 18 veršičh.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1. Ó, vy věřící, ničeho nečiňte, dokud Bůh a Jeho posel
k tomu nedá svolení, a bojte se Boha, neboť vše slyší a Ví.

2. Ó, vy věřící, nevyvyšujte svého hlasu nad hlas pro
rokův a nemluvte na něho hlasitě, jako mluvíte jeden na
druhého, aby se vaše skutky nesfaly bezcennými, a vy byste
toho ani nepozorovali.

3. Kteří tlumí svůj hlas před Bohem, jsou ti, jejichž srdce
Bůh vyzkoušel a uznal za schopné zbožnosti. Takovým se
ovšem dostane odpuštění a hojné odměny.

4. Většina těch, kteří volají tě z komnat oddechu *), neví,
(že se to nesluší).

5. Kdyby čekali; až k nim přijdeš, bylo by to pro ně
lepší. Avšak Bůh odpouští a je milosrdný.

1) Srv. verš 4.
2) Tento verš byl prý zjeven k vůli několika návštěvníkům Mo

hamedovým, kteří chtějíce s ním míuviti odpoledne, když odpočíval
ve svých komnatách, volali na něj.



6. Ó, vy věřící, když přijde k vám zlý člověk s nějakou
zprávou, dobře ji prozkoumejte, abyste v nevědomosti někomu
neublížili a potom nemusili litovati svého činu.)

T. Buďte si toho vědomi, že mezi vámi dlí posel boží.
Kdyby vás ve mnohých věcech byl poslušen, jistě byste se
dopouštěli hříchu (protože byste ho sváděli k něčemu ne
správnému). Ale Bůh učinil vaši víru vám milou a krásnou
v srdcích vašich, kdežto nevěru, bezbožectví a neposlušnost
vám zošklivil. Tito jsou na pravé cestě

8. z milosti a dobrotivosti boží; a Bůh je moudrý a vše
vědoucí.

9. Sváří-li se dvě strany věřící, hleďte zjednati pokoj
V mezi nimi. Proviní-li se jedna z nich proti druhé, bojujte proti

té, která se provinila, dokud se zase nepodrobí zákonu božímu.
A podrobí-li se, zjednejte mír mezi nimi dle práva a spra
vedlnosti, neboť Bůh miluje spravedlivé.

10. Věřící jsou vespolek zajisté bratři, proto podporujte
mír mezi svými bratry a bojte se Boha, abyste dosáhli milo
srdenství.

11. Ó, vy věřící, nevysmivejte se jedni druhým; snadno
se totiž může státi, že tito (kteří jsou předmětem posměchu)
jsou lepší než oni (kteří se vysmívají). A také ženy ať se
neposmívají jedny druhým, neboť může se stáli snadno, že
tyto jsou lepší oněch. Neurážejte a nehaňte se vespolek na
dávkami; špatné je pro věřícího člověka, řekne-li se, že je zlý.

4 A kteří toho nechtějí litovati, jednají nesprávně.
12. O, vy věřící, zdržujte se svědomitě podezřívání, neboť

podezřívání ve mnohém případě je hříchem. Nevyzvídejte a
jeden druhého nepomlouvejte! Chtěl by snad někdo z vásjísti
maso zemřelého bratra? Jistě byste se s ošklivostí od toho
odvrátili. A bojte se Boha, neboť odpouští a je milosrdný.

13. Ó, vy lidé, stvořili jsme vás opravdu z jednoho muže.
a ženy a učinili jsimnez vás národy a kmeny, abyste se na
vzájem poznali. A před Bohem zajisté největší úcty zasluhuje
ten, kdo se Ho nejvíce bojí. A Bůh ví a zná (všechno).

*) Takovou zkušenost učinil sám Mohamed. Poslal kdysi jaké
hosi Valída ke kmenu Mustalkitů, aby u nich sebral almužny. Když
však Valíd poznal v nich lidi, jimž kdysi velice byl ublížil, boje se

W jich, vrátil se a řekl, že nechtějí dáti almužny a jeho že chtěli zabiti.
Mohamed tomu uvěřil a chtěl proti nim vytáhnouti do boje. Přesvědčil
se však, že ho Valíd obelhal.

a=
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14. Arabové pouště říkají: „Věříme.“ Ty však jim od
pověz: „Nevěříte (ještě úplně), ale řekněte: Přijali jsme islam.
Vždyť ještě nevstoupila do vašich srdcí pravá víra. Věříte-li
však v Boha a Jeho posla, ničeho vám neubere z vašich
dobrých skutků*). A Bůhzajisté odpouští a je milosrdný.“

15. Ti jsou praví věřící, kteří věří v Boha a Jeho posla,
o ničem nepochybují a obětují svůj majetek i sebe za pravé
náboženství. A takoví také jsou pravdomluvní.

16. Řekni: „Chcete poučovati Boha o svém náboženství
(je-li pravé nebo ne). Bůh ví, co je na nebi a na zemi, ano,
Bůh ví o každé věci.

17. Předhazují ti,*) že přijali islam (dobrovolně a ne z
přinucení jako jiní). Řekni: „Nepředhazujte mi, že jste se stali
muslimy, spíše Bůh by vám mohl předhazovati, že vás dovedl
správnou cestou k víře, chcete-li mluviti pravdu.

18. Bůh zná zajisté tajemství nebe a země a Bůh po
zoruje, co konáte.“

1) Mohamed činí zde rozdíl mezi vírou a islamem; pouhávíra,
nepostačí, musí býti zevnějším způsobem vyznávána. Požadoval proto
od Arabů pouště, aby se stali moslimy.

2)Někteří věřící předhazovali Mohamedovi, že zcela dobrovolně
přijali islam, jakoby mu tím prokázali nějakou milost. Ale ne oní jemu,

- nýbrž Bůh jim prokázal milost.
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K
éMekkánská, o 45 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. K.

2. Při vznešeném koránu,
3. věru, diví se,“) že přišel k nim kazatel z jejich středu.

Nevěrci říkají: „Je to podivná věc: :
4. Když už jednou zemřeme a zbude z nás jen prach,

měli bychom znovu obživnouti? To není jistě ani zdaleka
pravda.“

5. Ale my víme*), co z nich pohltí země. U nás je kniha,
do níž se dějí pečlivé záznamy o tom.

6. Když přijde k nim pravda, prohlašují ji za lež a jsou
zcela pomateni (takže ani nevědí, co mají o koránu říci).

T. Nepohlédnou někdy k nebi, jak jsme je zbudovali a
okrášlili, takže ani jediné trhliny na něm není? Rozprostřeli
jsme zemi a postavili na ní hory a z našeho rozkazu vyrostly
na ní krásné byliny všeho druhu;

»)Srv. úvod, str. VI. Někteří vykladači se domnívají, že tímto
písmenem jsou naznačeny hory, které obkličují celou zemi.

2) Také v této suře obrací se Mohamed k obyvatelům Mekky.
S) Mluví zase Bůh.
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8. to vše má k sobě vábiti oko lidské a napomínati ty,
kteří k Bohu se obracejí. Sesíláme s nebe blahodárnou vodu,
jíž dáváme vyrůsti zahradám, obilí na podzim,

9. štíhlým palmám, jež jsou obsypány plody a poskytují
lidem výživy.

10. A pomocí vody přivádíme k životu mrtvou krajinu.
Tak také (přivedeme k životu lidi) v den vzkříšení.

11. Před nimi již lid Noemův, dále ti, kteří bydleli u
Ar-rass, “) kmen Thamud

(12. jakož i Ád, farao a bratří Lotovi,
13. lid Jethrův a národ krále Tubba“) prohlašovali posla

za lháře. Avšak moje hrozba se na nich vyplnila.
14. Když jsme již jednou člověka stvořili, nemáme už

moci (abychom ho opět stvořili v den vzkříšení)? Ale oni
přece pochybují o tom, že znovu stvoříme (člověka při po
sledním soudu). |

15. Stvořili jsme člověka a víme, co mu našeptává jeho
duše a jsme mu blíže, než jeho hrdelní žila.

16. Když dva (andělé u člověka) se sejdou, z nichž
jeden usedne na pravé a druhý na levé straně,

17. nemůže pronésti ani jediného slova, aby ho neslyšel
strážce “), jenž ihned (si vše zaznamená).

18. Smrtelný zápas jednou jistě nastane (člověku a tehdy
řekne mu anděl): „Tohle je to, čemu jsi myslel, že unikneš.“

19. Až zazní hlas trouby, nastane den, jímž Bůh hrozil.
20. Každá duše se dostaví se svým průvodčím a svěd

kem.

21. (A průvodčí řekne): „Nestaral ses o tento den, ale
nyní jsme sňali závoj s očí tvých, takže budeš dnes jasně
viděti.“

22. Druhý anděl pak řekne: „Jsem hotov oznámiti vše,
co vím.“

23. (Načež odpoví Bůh): „Uvrhněte do pekla všechny
nevěrce, zlosyny,

24. ty, kteří bránili dobru, hříšníky a ty, kteří pochybo
vali (ve víře),

2) Srv. pozn. sury XXV., v. 39.
2) Srv. pozn. sury XLIV., v. 35.
S) Jeden z andělů, kteří zapisují každé slovo.
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25. a také ty, kteří vedle pravého Boha jiného boha
uznávali. Uvrhněte je všechny do těžkého trápeníl“

26. Duch “) jeho bude volati: „Ó, Pane, já jsem ho ne
sváděl k neposlušnosti, nýbrž on sám byl ve velikém bludu.“

27. Ale (Bůh) odpoví: „Nehádejte se nyní přede mnou,
neboť již dříve jsem vás varoval.

28. Můj rozsudek se nezmění a já jsem nikomu ne
ublížil.“

29. Tehdy se otážeme pekla: „Jsi již plné?“ Načež od
větí: „Mám více odsouzenců do sebe pojmouti?“

30. Bohabojným však se přiblíží ráj na blízkou vzdálenost.
31. (A uslyší hlas): „Tohle je to,co vám bylo slíbeno.

Všem těm, kteří se k Bohu obracejí a zachovávají (jeho při
kázání),

32. kteří bojí se i potají milosrdného Boha a chodí se
srdcem zkroušeným (bude řečeno): „Vejděte v pokoji! Tohle
je den věčnosti.“

33. Dostane se jim fam všeho, čeho si budou přáti, ano,
ještě více jim můžeme dopřáti. *)

34. Kolik lidských pokolení již jsme před nimi zahubili,
ač byla mocnější a silnější než tito. Projděte jen zeměmi, na
leznete-li misto, kam byste mohli přede mnou utéci.

35. V tom je zajisté napomenutí pro každého, kdo má
rozum a popřeje mu sluchu a pozorně se dívá (na vše).

36. Stvořili jsme nebe a zemi i to, co je mezi oběma,
v šesti dnech a nepocitili jsme únavy.

37. Buď tedy trpělivý při všem, co říkají
38. a oslavuj chválou svého Pána před východem i zá

padem slunce
39. a také v noci Ho chval a ukláněj se na konci po

božnosti!*)
40. A naslouchej v onen den, až zavolá hlasatel s bliz

kého mista!

41. Tehdy opravdu uslyší lidé volání, a to bude den
vzkříšení.

1) Ďábel, který bude připoután ke každému hříšníku.
2) Tímto přídavkem rajské blaženosti rozumějí někteří vykladači

patření na Boha (visio beatifica).
S)Po večerní modlitbě se mohamedání dvakráte k zemi uklá

nějí, tyto úklony však nejsou předepsány, nýbrž mohou býti bez hříchu
vynechány.

=TC=«
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42. My totiž dáváme životi zbavujeme života a k nám
se (všichni) navrátí.

43. Tehdy se náhle země nad nimi roztrhne (aby mohli
vyjíti ze hrobu). A snadným bude pro nás je shromáždit.

44. Víme dobře, co říkají, ale ty nemáš nad nimi moci
(abys je přinutil uvěřiti).

45. Próto napomínej koránem každého, kdo se bojí Mé
hrozby !

Je.
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VĚTRY, KTERÉ ROZPRHŠUJÍ.
Mekkánská, o 60 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9

Při větrech, které rozprašují semeno,
při těžkých, deštivých mračnech,.
při lodích rychle plujících,

věru, je pravda, čím se vám vyhrožuje,
a den soudu jistě nastane.
Při nebi, na němž jsou dráhy (hvězd),

. Ošáliti se dává, kdo se odvrací (od pravé víry).
10. Smrt Ihářům,

se (o své spasení) !
12. Budou se tě tázati: „Kdy nastane den soudu?“

jim řečeno):

vali míti urychleno.“
15. Ale věřící v zahradách a u pramenů budou žíti,

o koránu, o vzkříšení a jiných důležitých věcech.

ODÁÍ

při andělích, kteří rozdělují (výživu pro všechny tvory),

vy projevujete jistě nestejné mínění ve svých řečech.')

11. kteří se brodí ve vodách (nevědomosti) a nestarají

13. Tehdy budou potrestáni ohněm pekelným (a bude

14. „Okoušejte nyní svého trestu !Tohle je to, co jste si přá

1) Mohamed vytýká Mekkánským, že smýšlejí nestejně o něm,

S NOS,
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16. neboť dostanou, co jim udělil jejich Pán, protože
dříve byli řádně živi.

17. Po krátkém nočním spánku
18. za ranních červánků prosili již (Boha) za odpuštění.
19. A majetku svého užívali spravedlivě vůči žebrákům

i chudým, kteří se ostýchají žebrati.
20. Na zemi jsou znamení pro lidi věřící
21. i ve vás samých. Nechcete o nich uvažovati?
22. V nebi jest vaše výživa ') i to, co vám bylo slíbeno.
23. Při Pánu nebes a země, tohle je skutečně pravda ;

(ujišťuji vás o tom) jako vy jeden druhého ujišťujete.
24. Slyšel jsi vypravovati o vznešených hostech Abra

hamových,
25. jak přišli k němu a pravili: „Pokoj (budiž tobě) !“

Načež odvětil! „Pokoj (vám)!“ (A myslil si při tom) : „To jsou
neznámí lidé.“

26. Pak odešel ke své rodině a přinesl tučné tele.
27. A předloživ jim je, řekl: „Nechtěli byste jísti ?“
28. A při tom pocítil jakousi bázeň před nimi. Oni však

řekli: „Neboj sel“ A předpověděli mu narození moudrého syna.
29. Tu přišla jeho žena a rukama si obličej zakrývajíc,

zvolala: „Ale vždyť já jsem už stará, neplodná žena.“
30. Načež odvětili: „Tak pravil tvůj Pán, jenž je moudrý

a vševědoucí.“

31. Abraham pak řekl jim dále: „Jaký jest ještě úkol
váš, poslové ?“

32. Odpověděli: „Byli jsme posláni k bezbožným lidem,
33. abychom naházeli na ně kameny z pálené hlíny,
34. jež sám tvůj Pán označil jmény hříšníků (kteří měli

býti jimi zasáhnuti).
35. Věřící jsme vyvedli odtamtud
36. a nalezli jsme fam jen jeden dům, jehož obyvatelé

byli Bohu oddáni.
37. A (vyvrátivše jej) zanechali jsme (v jeho zříceninách)

znamení pro ty, kteří se bojí trestu, plného bolesti.“
38. A na Mojžíšovi (jsme ukázali také znamení Své

moci), když jsme jej poslali k faraonovi s jasným důkazem.
39. Farao se však odvrátil se svými knížaty a řekl:

„Tento muž je buď kouzelník nebo zlým duchem posedlý.“

1) S nebe přichází dešť, který umožňuje vzrůst plodin.oPk kkEk k a
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40. Ale potrestali jsme jej a jeho vojsko a uvrhli jsme je
do moře, protože zasluhoval trestu.

41. (Jiné znamení Naší moci lze spatřiti) u kmene Ád,
když jsme seslali na něj ničivý vítr,

42. jenž zanechal z něho jen zpráchnivělé kosti.
43. (Podobně se stalo) s kmenem Thamud, když mu

bylo řečeno: „Užívejte ještě nějaký čas !“')
44. Poněvadž překročili přikázání svého Pána, padl na

ně hromový praskot — a oni sami na to pohlíželi — takže
nemohli ani na nohou se udržeti, ani si pomoci.

45. Také spoluobčany Noemovy (jsme zahubili) již dříve,
protože byli velice bezbožní.

46. Svojí silou jsme postavili nebe a roztáhli jsme je
47. a zemijsme rozprostřeli pod ním — a jak krásně

jako nějaké lůžko jsme ji prostřeli |
48. U všeho jsme stvořili vždycky dva druhy *), abyste

o fom uvažovali.

49. Utíkejte se tedy k Bohu, já jsem poslán od Něho
k vám, abych veřejně kázal.

50. A neklaďte Bohu na roveň jiného boha, já pak jsem
od Něho poslán k vám, abych veřejně kázal.

51. Také předkové jejich *) říkali každému poslu, jenž
k nim přišel: „Je buď kouzelník nebo zlým duchem posedlý.“

52. Odkázalo takové (chování se k prorokům) jednoho po
kolení druhému ?*) Zajisté, vždyť (i Mekkánští) jsou velicí hříšníci.

53. Odvrať se tedy od nich a nebude ti to ve zlé vykládáno.
34. Anebo je raději ještě napomínej, vždyť napomenutí

prospívá věřícím.
55. Jen proto jsem stvořil džinny a lidi, aby mi sloužili.
56. Nechci od nich výživy ani nechci, aby mi dávali pokrmů.
57. Vždyť Bůh sám dává výživu a moc jeho je pevná.
58. Bezbožné čeká stejný úděl jako jejich druhy, a jistě

nebudou si přáti jeho urychlení (jako nyní posměšně činí).
59. Běda pak nevěrcům pro jejich den, kterým bylo jim

vyhrožováno.
1) Srov. suru XI., v., 65.
>) Na př. muže a ženu, nebe a zemi, den a noc a podobně.
8) T. j. Mekkánských.
+) Mekkánští se chovají k Mohamedovi jako dřívější pokolení

ke svým prorokům, takže se zdá, jakoby tuto špatnou vlastnost od
dřívějších pokolení zdědili.
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HORA SINHI.
Mekkánská, o 49 veršíčh.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

Při hoře Sinai,
při knize napsané ")
na rozvinutém závitku,
při domě četně navštěvovaném,“)
při vyzdvižené střeše *)
a při dmoucím se moři,
věru, trest tvého Pána jistě přijde,

„ a nikdo ho nebude moci zadržeti.

. Tehdy se bude nebe třásti
10. a hory se budou pohybovati.
11. A tenkráte běda těm, kteří prohlašovali za lháře

(Mohameda)
12. a bezbožnými řečmi se vyráželi.

ODONOSJRSNT

1) Která kniha je zde míněna, zda zákon Mojžíšův, korán nebo
kniha věčných úradků božích nebo nějaká jiná, není jisto.

2) Svatyně Kába nebo její model v nebi, jejž andělé často na
vštěvují a modlí se u něho.

5) t. j. nebi.



13. Onoho dne budou uvrženi do ohně pekelného (se
slovy):

14. „Tohle je ten oheň,jejž jste prohlašovali za něco vy
Ihaného.

15. Je skutečně něčím vymyšleným? Či nevidíte?
16. Vejděte do něho, abyste jím byli spalováni. Budete

li trpělivě snášeti své muky nebo netrpělivě, je to pro vás
stejné. Tohle jest jen odměna za vaše skutky.“

17. Bohabojní v zahradách a uprostřed rozkoší budou žiti,
18. radujíce se z toho, co jim udělil jejich Pán a že je

uchránil pekelného trestu.
19. (Bůh jim řekne): „Jezte a požívejte nápojů, jež pro

spívají vašemu zdraví, za to, co jste vykonali.
20. Hovte si ležíce na poduškách v řadě postavených,

vašimi manželkami učiníme dívky velkých černých očí.“

21. S věřícími spojíme (v ráji) jejich potomky, kteří je
následovali v (pravé víře), a ničeho jim neubereme z jejich
skutků. Každý pak si musí vykoupiti (buď odměnu dobrými,
nebo trest zlými činy).

22. Dáme jim v hojnosti ovoce a masa, jakého si jen
budou přáti.

23. Budou si podávati číše (vína) a neuslyší tam žádné“
pomluvy. ani jiného slova hříšného.

24. Budou jim posluhovati jinoši (tak krásní) jako peč
livě střežené perly.

25. A choditi budou jeden ke druhému otazujíce se na
vzájem (na svůj blažený stav).

26. A budou řikati: „Žili jsme dříve uprostřed svých
rodin s bázní pomýšlejíce (na to, co se s námi po smrti stane).

27. Ale Bůh nám byl milostiv a uchránil nás trestajícího
žáru pekelného.

28. Vzývali jsme ho dříve, a On byl dobrotivý a milo
srdný.“

29. Napomínej (tedy, Mohamede, svůj lid), vždyť z mi
losti svého Pána nejsi žádný věštec ani zlým duchem posedlý.

30. Anebo budou-li říkati (o tobě): „Je to básník, po
čkáme, až se mu štěstí obrátí,“

31. odpověz: „Ano, čekejte (na mé neštěstí), já budu
s vámi čekati (na váš trest).“
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32. Radí jim toto) jejich zdravý rozum nebo jsou to
lidé zvrhlí?

33. Či snad říkají: „Sám si (Mohamed) vymyslil korán ?“
Takoví lidé jistě nevěří.

34. Mluví-li pravdu, ať jen přinesou nějakou zprávu ta
kovou (jaké jsou v koránu).

35. Což nebyli stvoření z ničeho? Či oni sami jsou
stvořitelí ?

36. Stvořili snad nebe a zemi? Nikoli. Proto jistě takoví
lidé nemají pevné víry.

37. Mají ve svých rukou poklady tvého Pána nebojsou
nějakou mocí obdarováni?

38. Nebo mají žebřík, (po němž vystupují do nebe), aby
naslouchali (hovoru andělů)? Ať tedy některý z nich přinese
důkaz, že slyšel (hovor nebešťanů).

39. Či dcery má Bůh, a vy máte syny?
40. Nebo žádáš od nich odměny (za své kázání)? Jsou

již dluhy zatíženi.
41. Jsou jim snad známa tajemství a opisují si je (z knihy

věčných úradků božích)?
42. Chtějí tě do nástrah lapiti? (Neboj se, nic se ti ne

stane), ale nevěrcům budou léčky nastrojeny (od Boha).
43. Mají snad jiného boha kromě pravého Boha? Po

výšen je nade vše, co mu (lidé) kladou na roveň.
44. Kdyby viděli, jak se řítí kus oblohy, řekli by: „To

jest jen hustý mrak.“
45. Proto je nech, dokud nepřijde na ně jejich den,

v němž budou bezmocni,
46. tehdy jim neprospěje nic jejich lest a pomoci nikde

nenaleznou.

47. A ještě jiné tresty *) zakusí bezbožní, ale většina
jich o tom neví.

48. Ty však čekej na rozhodnutí svého Pána, neboť jsi
pod naším dohledem. Oslavuj chválou svého Pána, když vstáváš,

49. oslavuj Hoi v noci, i když hvězdy na nebi se ztrácejí !

t) T. j. takové řeči o Mohamedoví.
1) Na tomto světě.

470



HVĚZDR.

Mekkánská, > 62 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1. Při hvězdě, když zapadá,
2. váš druh (Mohamed) jistě se nemýlí ani nebylioklamán,
J. ani nemluví ze své vůle.
4. To (co mluví) není nic jiného leč zjevení,

mu dostává.

5. Oznámil mu je mocný (anděl Gabriel),
6. obdařený nesmírnou silou, když stanul
7. na nejzazší části obzoru
8. a potom víc a více se blížil,
9.

jehož se

až byl vzdálen (od Mohameda) dva lokty anebo ještě
měně. |

10. Pak oznámil zjevení svému služebníkovi.
11. A co viděl (Mohamed), toho nemůže popříti jeho

srdce *).
12. Chcete se s ním hádati o to, co viděl ?

')Co viděl Mohamed, nebyl žádný klam zrakový, neboť i rozum
jeho mu dosvědčuje, že skutečně viděl anděla Gabriela.
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13. Vždyť spatřil jej také jindy *)
14. v sedmém nebi u lotosu, za nějž dále žádnému tvoru

není přístup dovolen,
15. u zahrady věčného pobytu.
16. Když tehdy zakrývali onen lotos ti, kteříjej zakrývali,
17. zrakem svým netěkal jinde (Mohamed) a neotáčel se,
18. vždyť viděl jedno z největších znamení svého Pána.
19. Jaký je váš názor o Allát, Al Uzzá
20. a o třetím božstvu Manát?*“)
21. Máte vy syny a (Bůh) dcery ?*“)
22. To by bylo přece nesprávné rozdělení.
23. (Vaši bohové) jsou jen pouhá jména,
24. jimiž jste je pojmegovali vy a vaši otcové, ačkoliv

nedal k tomu Bůh žádného dovolení. Jdou tedy pouze jen za
tím, co si vymyslili, a po čem touží (jejich duše).

25. A přece nabídl jim jejich Pán správné vedení.

26. Má člověk dosáhnouti všeho, čeho si přeje? “)

27. Ale vždyť Bůh má ve své moci tento i budoucí život.
28. A jak mnoho andělů je v nebi, a přece nemůže se

žádný přimluviti, až teprve tehdy, kdy mu Bůh dovolí, a to
ještě jen za toho, koho si (Bůh) vyvolil a v němž nalezl za
libení.

29. Kteří nevěří v onen svět, dávají andělům ženská
jména, í

30. ale nemají v tom ohledu žádných vědomostí. Drží
se jen toho, co si vymyslili, a na jejich výmyslech není ani
zrnka pravdy. Odvrať se tedy od každého, kdo nedbá našeho
napomenutí a nenledí si leda jen pozemského života, jenž
je vrcholem vědomostí takových lidí.“) Ale tvůj Pán ví nej
lépe, kdo bloudí od jeho cesty a kdo se dává správně vésti.

2) Na své noční cestě do nebe viděl opět anděla Gabriela u
stromu lotosového, který je blízko trůnu božího. Tam také viděl
Mohamed, jak andělé, kteří klečí blízko onoho stromu, a ptáci nebeští,
kteří sedí na jeho větvích, jej zakrývají. Srv. též suru XVII —

2) Byla tři božstva starých Arabů, o nichž byla již několikráte
zmínka.

S)Andělé byli považováni za dcery boží.
+)T. j. může si poručiti, aby mu Bůh dal všeho, čeho si přeje.
5) O životě po smrti neví ničeho.
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31. Bohu náleží vše, co je na nebi a na zemi, aby od
platil těm, kteří činí zlé, podle skutků jejich a aby có nejlépe
odměnil ty, kteří dobré skutky konali.

32. Těm pak, kteří zdržovali se od velkých hříchů a ne
pravostí a dopouštěli se toliko nepatrných poklesků, odpustí
v hojné míře. Znal vás, když vás ze země na povrch vyvedl
a když jste byli jako zárodek v životě matky. Proto sami se
neospravedlňujte,') neboť ví nejlépe, kdo je bohabojný.

33. Co myslíš, ten, jenž se odvrátil,
34. málo rozdává (ze svého majetku) a je skoupý,
35. zná tajemství (budoucího života) a může do nich

nahlédnouti, (takže vidí, co se s ním stane na onom světě)?
36. Nedověděl se, co je v knihách Mojžíšových
37. a Abrahama, který věrně plnil (své povinnosti) ?
38. (Tam je totiž psáno), že žádná duše obtížená (svými

hříchy) neponese břemena jiné duše,
39. že člověku (bude počítáno za spravedlnost) jen to,

oč sám se namáhal,
40. že námaha jeho (bude jedenkráte před celým světem)

zjevena
41. a pak dostane se mu hojné odměny.
42. Dále že u Boha je konečný cíl všech věcí,
43. že je příčinou lidského smíchu i pláče,
44. že člověka zbavuje života i mu ho popřává,
45. že stvořil dva rody, mužský a ženský,
46. z ejakulace lidského semene,
47. že může stvořiti nové tvorstvo *).
48. Konečně že obohacuje a udílí majetek,
49. že je pánem Siria,“)
50. že zahubil v dávném věku kmen Ád

51. a Thamud, takže ani jednoho člověka z nich ne
nechal na živu,

52. že (před nimi již potrestal) spoluobčany Noemovy,
protože byli bezbožní a neposlušní,

53. a že rozbořil dvě města a

54. pokrylo je to, co je pokrylo. *)

1)Neříkejte o sobě vychloubavě, že jste spravedliví.
2) Při vzkříšení.
5) Této hvězdě prokazovali staří Arabové úctu božskou.
*) T. j. kamení a síra.
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55. O kterém dobrodiní svého Pána bys mohl, člověče,
pochybovati?

ním.
56.

57.
58.
90.
60.
61.
62.

Tento, (náš prorok) je takový kazatel, jako byli před

Kvapem se blíží den posledního soudu,
jehož hodinu kromě Boha. nemůže nikdo oznámiti.
Divíte se této zprávě?
Vy se smějete
a nepláčete ?
Klaňte se raději Bohu a služte mu!
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MĚSÍC.
Mekkánská, o 55 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,
1. Hodina posledního soudu se blíží, a měsíc se roztrhne“).
2. Ale když (nevěrci) spatří nějaké znamení, odvrátí se

a řeknou: „Tohle je velmi krásný výkon kouzelnický.“
3. Obviňují (tě, Mohamede) z podvodu a jdou za svými

| převrácenými tužbami, ale každá věc má svůj nezměnitelný
konec.

4. Vždyť slyšeli již takové zprávy, z nichž zajisté po
| znali, jak se zapovídá (zatvrzelá nevěra),

5. a které jsou samy o sobě dokonalá moudrost. Ale
varovných hlasů slyšeti nechtějí.

6. Odvrať se tedy od nich! Onoho dne, až je svolá
svolavatel*) k nemilé záležitosti,

T. se sklopenými zraky vyjdou ze svých hrobů, podobní
jsouce. kobylkám daleko široko rozlezlým

8. a s hrůzou budou spěchati ke svolavateli. Tehdy
budou nevěrci říkati: „Toto je těžký den.“

1)V originále je čas minulý místo budoucího, aby se naznačil
způsob řeči prorocké.

2)Anděl Israfil, který svolá všechny lidi k poslednímu soudu.SRS
4T5



9. Před nimi již Noema vinili ze lži jeho spoluobčané,
ač byl Naším služebníkem a říkali: „Je zlým duchem posed
lý.“ A zavrhli jej.

19. Avšak volal k svému Pánu: „Hie, mají převahu nade
mnou, pomoz mil“

11, A otevřeli jsme nebeské brány proudům vod
12. a nechali jsme ze země vytrysknouti prameny tak

vysoko, že se dotýkaly vody (nebe i vody země), jak bylo dříve
již ustanoveno.

13. A nosili jsme jej (Noema) v arše z prken a provazů
palmových,

14. jež plula pod naším dohledem. Tak jsme připravili
odměnu tomu, jenž s nevděkem byl zavržen.

15. Nechali jsme ji') pak jako výstražné znamení, ale
kdo čerpal z ní napomenutí pro sebe?

16. A jaký (přísný) byl Můj trest a jak důtklivě varoval
Můj hlas!

17. Učinili jsme korán snadno pochopitelným napome
nutím, ale kdo je z něho pro sebe čerpá?

18. Kmen Ád vinil ze lži (svého proroka), ale jak (přís
ný) byl Můj trest a jak důtklivě varoval Můj hlas!

19. Poslali jsme na ně mrazivý vichr v onen neblahý den
20. a smetl je jako kořeny palmy, ze země násilně vy

tržené.

21. A jaký (přísný) byl Můj trest a jak důtklivě varoval
Můj hlas! :

22. Učinili jsme sice korán snadno pochopitelným na
pomenutím, ale kdo je z něho pro sebe čerpá?

23. Kmen Thamud také vinil z podvodu kazatele
24. a říkal: „Máme poslouchati takového člověka, jako

jsme my? To bychom musili zblouditi od pravé cesty a po
zbýti rozumu.

25. Kdo pak mu uložil, aby nás napomínal? Nikdo, je
to odvážlivý lhář.“

26. (Bůh však řekl svému poslu): „Zítra jistě poznají,
kdo je odvážlivý lhář.

27. Pošleme jim totiž velbloudici, abychom je zkoušeli *).
Ty pak je pozoruj a trpělivě snášej (jejich posměch)!
9TI archu.

2) Srv. suru XXVI., v. 154 a násl.

476



28. Oznam jim, že se mají děliti o vodu (s velbloudicí)
a že musí býti přítomní každému pití,“

29. Avšak někteří z nich zavolali si svého druha“), jenž
se chopil (meče) a zabil ji.

30. A jaký (přísný) byl Můj trest a jak důtklivě varoval
Můj hlas! Poučili jsme, aby pouze jednou na ně křikl (anděl
Gabriel), a byli jako suché strniště, jež slouží za ohradu pro
dobytek.

31. Učinili jsme korán snadno pochopitelným napome
nutím, ale kdo je z něho pro sebečerpá?

32. Z podvodu obvínili Lota jeho spoluobčané, když je
varoval.

33. Seslali jsme však na ně ohnivé kameny (a zahubili
všechny) kromě rodiny Lotovy, kterou jsme z milosti zachrá
nili na úsvitě.

34. Tak odměňujeme vděčné.
35. Když je varoval před přísností (Našeho trestu), po

chybovali o pravdivosti vyhrůžek.

36. Žádali na něm, aby jim vydal své hosty. Za to jsme
je učinili bezokými *) (řkouce): „Okoušejte nyní Můj trest a to,
čím bylo vám hrozeno!“ |

37. Druhý den ráno stihl je trest, který bude trvati
ustavičně.

38. (Řekli jsme jim): „Okoušejte nyní Můj trest a to
čím bylo vám hrozenol“

39. Učinili jsme korán snadno pochopitelným napome
nutím, ale kdo je z něho pro sebe čerpá?

40. Také Farao se svou družinou byl varován (Mojžíšem).

41. Ale znamení Naše prohlásili za podvod a proto jsme
je potrestali velmi přísně.

42. Jsou snad vaši nevěrci (ÓMekkánšti) lepší než tito?
Mají snad v knize písem nějaké zaslíbení, že budou ušetřeni
trestu?

43. Anebo říkají (obyvatelé Mekky): „My se společně
uhájíme (proti Mohamedovi)?“

44. Jejich množství bude rozprášeno a na útěk se obrátí.

r) Byl prý jakýsi Kodar, jenž bydlel u Thamuditů jako Cizinec.
2)Anděl Gabriel máchnutím křídla zbavil všechny očí, takže

důlky oční jim zarostly masem.

Korán32, 4Ti



45. Ostatně hodina posledního soudu jim hrozí a tato
hodina přinese jim více utrpení a hořkosti (než zažili) na světě.

46. Hříšníci opravdu bloudí a trpěti budou v žáru pe
kelném.

47. Onoho dne budou vlečení do ohně po obličeji (a
uslyší hlas): „Okuste doteku pekla!“

48. Všemu na světě jsme určili cíl.
49. A chceme-li něco naříditi, řekneme jen slovičko»,

které je jako mžiknutí oka.
50. Zahubili jsme jižjiné národy vám podobné, ale kdo

z toho čerpá napomenutí?
51. Vše, co lidé činí, (zapisují andělé). do knih,
52. každý skutek ať nepatrný nebo veliký, je zapsán.
53. Bohabojní budou jistě přebývati v zahradách a u řek,
54. v sídlech pravdy,

55. u všemocného krále.

) Kun t.j. staň se!



MILOSRDNÝ.
Mekkánská, o 78 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.,

. Milosrdný

. naučil koránu (svého posla Mohameda),
stvořil člověka,
a naučil jej srozumitelné řeči.
Slunce a měsíc dle určitého řádu (konají své dráhy),
hvězdy a stromy jsou (Mu) podrobeny.
Vyzdvihl nebe a postavil váhy,
abyste se při vážení nedopouštěli hříchu.
Dávejte tedy pozor na správnou váhu a nezmenšujte ji!

10. Zemi pak připravil pro tvorstvo.
11. Roste na ní ovoce a palmy osypané pupeny,
12. obilí s plevami a vonné byliny.
13. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

zapříti?")
14. Stvořil člověka ze suché hlíny jako hliněnou nádobu
15. a džinny stvořil z ohně bez kouře.

OCNOSRSBSNT

1)Tento verš se opakuje v této suře jednatřicetkráte; Moha
med napodobil tu Davida, jenž v žalmu 135. u každého verše opakuje

„tatáž slova („Poněvadž na věky irvá milosrdenství jeho“).ODA
;SÍLUů



16.

příti ?
17.

18.

popříti ?
19,
20.
21.

popříti ?
22.
23.

popříti ?
24.
29.

popřiti ?
26.
21.

zářiti.
28.

popřiti ?
29.

Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně po

Je pánem východu a západu.
Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

Obě moře nechává volně téci, takže se dotýkají.
Položil však mezi ně přehradu, které nemohoupřetéci.
Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

Obě poskytují perly a korály.
Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

Jeho jsou lodi, jež se po moři táhnou jako pohoří.
Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

Vše, co je na zemi, jedenkráte zanikne,
ale vznešená a velebná tvář Pána tvého bude věčně

Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

Vše, co je na nebi a na zemi, přednáší Mu své
prosby, každého dne jest (jimi) zaměstnán.

30.

popřiti ?
31
32

popříti ?
33

Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

Podrobíme vás jistě přísnému výslechu, lidi i džinny.
Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

Vy všichni, džinni i lidé, můžete-li překročiti hranice
nebe a země, překročte! Ale nepřekročíte, leda s (Naším)
dovolením.

34. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popříti ?
35. Bude na vás seslán plamen bez kouře a kouř bez

plamene, a nebudete si moci pomoci.
36. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popříti ?
37. AŽ se nebe roztrhne a vezme na sebe růžovou barvu,

a bude jako olej (jaká hrůza na vás padne)!
38.

popříti ?

Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně
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39. Tehdy pak nebudou tázáni na své hříchy ani džinni
ani lidé.

40. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně
popříti ?

41. Hříšníci budou poznáni dle určitých znamení a
uchopení budou za vlasy a za nohy.

42. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně
popříti ?

43. Tohle je peklo, jež hříšnici prohlašovali za něco vy
lhaného.

44. Ať půjdou kamkoli, budou v něm obklopeni horkou,
vařící vodou.

45. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně
popříti ?

46. Pro toho však, kdo se obává soudné stolice svého
Pána, jsou připraveny dvě zahrady.

47. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně
popříti?

48. Zahrady ty mají stinné větve.
49. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popříti ?
50. V každé z nich budou téci dva prameny.
51. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popříti ?
52. Bude v nich také ovoce dvojího druhu.)
53. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popříti?
54. Budou odpočívati na lůžkách, potažených hedvábím,

zlatem protkaným a ovoce obou zahrad bude blízko nich
(takže si je budou moci pohodlně trhati).

55. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popříti?
56. Budou v nich míti za manželky dívky cudného po

hledu, jichž před nimi ještě žádný člověk ani džinn nezbavil
panenství.

57. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popříti ?

v) Jeden druh ovoce bude takový, jako zde ma světě, druhý
bude zvlášť pro ráj stvořený.
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58. A dívky ty budou tak krásné, jako rubín a perly.
59. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popřiti ?
60. Může snad dobro býti odměněno něčím jiným než

dobrem ?
61. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popřiti ?
62. A kromě těchto dvou zahrad jsou ještě jiné dvě

zahrady.
63. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popřiti ?
64. Jsou barvy tmavozelené.
65. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popřiíti ?
66. Potekou v nich dva bohaté prameny.
67. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popříti ?
68. Bude v nich ovoce, palmy a granátová jablka.
69. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popříti ?
70. Budou v nich nejlepší a nejkrásnější dívky.
71. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popříti ?
72. Dívky ty budou míti krásné, černé oči a budou

střeženy ve stanech (aby jich žádný cizí člověk ani nespatřil).
73. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popřiti ?
74. Žádný člověk ani džinn před nimi nezbavil jich

panenství.
75. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popříti ?
76. Ležeti budou na zelených poduškách a nádherných

kobercích.
77. Které z dobrodiní svého Pána můžete nevděčně

popřít?
78. Proto požehnáno budiž jméno tvého Pána vzneše

ného a velebného!
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Sura LVI (56). |

DEN, KTERÝ JISTĚ NASTANE.
Mekkánská, o 96 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Až nastane den, který zcela jistě přijde,
2. žádná duše nebude moci popříti jeho příchodu.
3. Jedny poníží, druhé povýší.
4. AŽ se země nárazem otřese

5. a kovy se rozdrtí
6. a promění se ve veliký mrak prachu,
T. budete rozděleni na tři oddíly.
8. Jedni budou na pravici,

Ó, jak blaze bude těm, kteří budou státi na pravici!
10. Druzí budou na levici,
11. Ó, jak nešťastní budou, kteří mají státi na levici!
12. Třetí oddíl budou tvořiti, kteří předcházeli“) (příkla

dem ve víře a V dobrých skutcích) a předejdou (jiné do ráje).
13. A ti budou blízko Boha

14. v rozkošných zahradách.

©

1)V originále tvoří verš 12.dvě slova: as- sábikůna as- sábi
kůna. Doslovně přeložena značí: „(lidé) předcházející, předcházející.“
Dle Dželála se slovo as- sábikůna opakuje proto, aby se naznačila
veliká blaženost těch, kteří budou v tomto oddílu.

T: 



45. Zástup jejich bude sestávati ponejvíce z lidí dáv
ných dob,

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
20.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

málo jen bude jich z doby poslední.)
Budou odpočívati na poduškách zlatem protkaných,
ležíce jeden proti druhému.
Jinoši nevadnoucí krásy budou choditi kolem nich
S poháry, konvicemi a číšemi vína,
po němž jich nebude hlava boleti ani se jím neopijí.
A požívati budou ovoce, odkud si vyberou,
a maso z ptáků, ze kterých si budou přáti.
Dívky s velkýma černýma očima,
podobné perlám bedlivě střeženým,
budou jim odměnou za to, co vykonaii.
Neuslyší tam slova pošetilého ani hříšného
leč jen pozdrav: „Mír! Pokojl“
Kteří se dostanou na pravici,
Ó, jak blaze jim bude!
pod lotosy bez trní budou ležeti a
pod akáciemi květem osypanými,
v širokém stínu,
u vody stále tekoucí,
uprostřed hojného ovoce, jehož jim nikdo nebude

odměřovati, ani brániti (aby si ho netrhali).
36.
37.
38.

pannami,
30.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Budou odpočívati na povýšeném lůžku.
Věru, stvořili jsme (rajské dívky) zvláštním způsobem,
dali jsme jim totiž tu přednost, že zůstanou vždycky
od mužů milovanými, stejného S nimi věku.
Toho všeho se dostane těm, kteří budou na pravici.
Budou mezi nimi lidé z dob dávno minulých,
i z doby poslední.
Kteří budou na levici,
Ó, jaké neštěstí je čeká!
budou žíti v horkém větru a uprostřed vařící vody,
ve stínu černého kouře,
jenž ani nechladí, ani není příjemný.

») V tomto oddílu bude větší počet lidí z dávných dob, protože
budou pocházeti ze všech národů od Adama do Mohameda; lidmi z
poslední doby se rožumějí vyznavači Mohamedovi a z těch ovšem
bude menší počet vyvolených než z tolika národů před Mohamedem.
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47. Byli totiž obdaření dříve bohatstvím,
48. ale zatvrzele trvali v bezbožnosti
49. a říkali: „Až zemřeme a proměníme se v prach, že

budeme k novému životu vzkříšeni?

50. Anebo předkové naši (že budou opět živi)?“
51. Odpověz: „Ovšem,lidé z dávných i posledních dob
52. budou jistě shromáždění v určitou dobu pevně sta

noveného dne. í
53. Pak budete vy, kteří se mýlíte a prohlašujete za

něco vylhaného (poslední soud),
54. jisti ovoce stromu Az- zakum,
55. plníce si jím žaludek
56. a piti budete hořkou vodu
57. s takovou dychtivostí jako žíznící velbloudice.“
58. Takový dar obdrží v den posledního soudu.
59. My jsme vás stvořili, nechcete tedy uvěřiti, (že vás

vzkřísíme) ?
60. Co myslite? Semeno, které vyléváte,
61. stvořili jste vy nebo My?
62. Podrobili jsme vás zákonům smrti a nemohl by nám

nikdo zabrániti,
63. abychom nedali na vaše misto jiné lidi a nestvořili

vás znovu jiným způsobem, jehož neznáte.
64. Víte, že jsme vás již jednou stvořili, nechcete tedy

uvažovati o tom, (že vás po smrti k novému životu přivedeme)?“
65. Co myslíte o pracích, jež konáte na polích ?
66. Dáváte vzrůst vy nebo My?
67. A kdybychom chtěli, učinili bychom osení suchým

a neplodným, takže byste nevycházeli z podivu, říkajíce:
68. „Zadlužili jsme se (nákladem na obdělání polí),
69. ale ničeho nesklidíme.“

70. Co myslíte, sesíláte vy nebo My
71. z mraků vodu, kterou pijete ?
72. Kdybychom chtěli, učinili bychom ji hořkou. Ne

chcete tedy býti vděčni za to?
73. Co myslíte? Stvořili jste vy nebo My dřeva,
74. jichž užíváte ke křesání ohně?
175.Určili jsme je“) k tomu, aby připomínala (oheň pe

kelný) a aby byla k prospěchu lidí, cestujících pouští.

1) Dřeva, jichž se užívá při křesání ohně.
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76. Oslavuj proto jméno svého mocného Pána!
TT. Přísahám při západu hvězd,
78. a taková přísaha, jak víte, je veliká, že toto je

vznešený korán,
79. jehož originál je v knize uschované (v nebi)
80. a jehož se dotýkají pouze lidé čistí.
81. (Korán) byl zjeven od Pána vesmíru.
82. A takovou zprávou chcete opovrhovati?
83. Opatřujete si sami svoji výživu, takže můžete pro

hlašovati za lež (že Bůh vám ji opatřuje)?
84. Až duše (umírajícího) dostane se až do hrdla,
85. a vy se budete tehdy na to dívati,
86. — ale my jsme ještě blíže (takovému člověku), tře

bas toho nepozorujete —
87. zdaž byste nechtěli, kdyby vám ještě nebylo od

placeno (za vaše skutky),
88. aby se duše vrátila do těla?") Mluvíte-li pravdu,

(musíte doznati, že ano).
89. Náleží-li pak (umírající) k těm, kteří jsou blízko

Boha,
90. dostane se mu v odměnu odpočinku, darů vpravdě

božských a zahrad rozkoše.
91. Patří-li k těm, kteří budou po pravé straně,
92. bude od nich uvítán pozdravem: „Pokoj s teboul“
93. Je-li však jedním z těch, kteří za lež prohlašují (zje

vení boží) a tak se uchylují od pravé cesty, |
94. odměna jeho bude záležeti v horké vodě a ohni

pekelném.
95. Věru, toto je jistá pravda.
96. Proto oslavuj jméno svého mocného Pána!

1) Tímto nejasným místem chtěl prý říci Mohamed těm, kteří
popírali poslední soud: „Nebudete-li se musiti zodpovídati ze svých

-skutků na konci světa, vraťte umírajícímu člověku jeho duši; neboť
tak snadno to můžete učiniti jako vyhnouti se poslednímu soudu.“
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ŽELEZO.
Mekkánská, o 29 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Boha velebí vše, co je na nebi a na zemi, neboť je

mocný a moudrý. |
2. Jemu náleží vláda nad neberu i zemí, je pánem života

i smrti a nade všemi věcmi má moc.

3. Je začátkem i koncem (všeho), je viditelný i skrytý,
ví o každé věci.

4. On to jest, jenž stvořil nebe a zemi v šesti dnech
a potom se posadil na trůn. Ví, co vchází do země i cozní
vychází, co s nebe sestupuje i co k němu vystupuje. Je.
s vámi, ať jste kdekoli a dívá se na to, co konáte.

5. Jemu náleží vláda nad nebem i nad zemí a k Bohu
se vše vrátí.

G. Přivádí noc za dnem a den za nocí a VÍ,Co je v nitru
lidském,

7. Věřte tedy v Boha a Jeho posla a rozdávejte z toho,
co učinil Bůh vaším dědictvím ; vždyť těm .z vás, kteří věří
a ze svého majetku rozdávají, je připravena veliká odměna.

8. Co vám brání, že nechcete uvěřiti v Boha a Jeho
posla, když vás vybízí, abyste uvěřili ve svého Pána a přijal

ASA
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úmluvu s vámi? Jste-li opravdovými věřícími (jistě ho po
slechnete).

9. On to jest, jenž zjevuje svému služebníku jasné verše
(koránu), aby vás vyvedl ze tmy do světla, neboť Bůh je
k vám dobrotivý a milosrdný.

10. Co vám brání, že nechcete ničeho ze svého majetku
obětovati ve prospěch pravého náboženství? Vždyť Bohu ná
leží všechno dědictví na nebi i na zemi. Nebudou sice ti z vás,
kteří budou obětovati své jmění a bojovati před vítězstvím
— tito budou na vyšším stupní cti — rovni těm, kteří budou

„obětovati svůj majetek a bojovati až po vitězství, ale všem
připravil Bůh překrásnou odměnu. A Bůh ví, co konáte.

11. Co může očekávati takový člověk, který si Boha
učinil vznešeným dlužníkem, než že mu dvojnásobně zaplatí
a přidá velikou odměnu?

12. Jednoho dne budeš viděti, jak věřící, muže i ženy,
bude předcházeti jejich světlo) a jiné ještě z pravice jejich
bude vycházeti. (Uslyší hlas): „Dnes dostalo se vám radost
ného poselství: (vaším obydlím) budou zahrady, jimiž proté
kají řeky, věčně v nich zůstanete a to bude nevýslovná
blaženost.“

13. Tehdy řeknou pokrytci, mužové i ženy, věřícím:
„Počkejte na nás, abychom si rozsvítili světlo od vašeho
světla.“ Ti však jim odpovědí: „Vraťte se zpět (na svět) a
hledejte si nějaké světlo'!“ A bude postavena mezi nimi zeď,
v níž bude brána. Na vnitřní její straně bude milosrdenství,
na zevnější trest, A budou volati (pokrytci k věřícím): „Což
jsme nebyli na. světě jako vy?“ Načež tito jim odvětí: „Ano,
byli jste, avšak svedli jste své duše, čekali jste (toužebně na
naši záhubu), byli jste v pochybnostech (o víře) a vaše přání
vás klamala tak dlouho, až přišel rozkaz boží (a vy jste
umřeli).Podvodník(ďábel) vás oklamal, pokud šlo o váš poměr
k Bohu.

14. Dnes pak nebude od vás přijato výkupné ani od
nevěrců, obydlím vaším bude pekelný oheň. To je pravé místo
pro vás, ale jak hrozná je tam cesta.“

v) Jedno světlo bude jim ukazovati cestu do ráje, druhé bude
vycházeti z knihy, v níž budou napsány jejich skutky a kterou budou
držeti v pravé ruce. |
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15. Zda nenadešel věřícím čas, aby podrobili svá srdce
napomenutí božímu a té pravdě, jíž se jim dostalo, a aby ne
byli jako ti, jimž dříve již byla dána kniha (Písem) a jimž
byla prodloužena lhůta (k polepšení), ale srdce jejich se za
tvrdila, a mnozí z nich stali se hříšníky.

16. Vězte, že Bůh křísí zemi po její smrti k novému
životu! Svoje znamení jsme vám učinili jasnými, abyste jim
rozuměli.

17. Těm, kteří dávají almužnu, ať jsou to mužové nebo
ženy, jakož i těm, kteří si Boha Čini vznešeným dlužníkem,
bude dvojnásobně zaplaceno a čeká je veliká odměna.

18. A pravdomluvní jsou a svědčiti budou u svého
Pána (proti nevěrcům), kteří uvěřili v Boha a v jeho posly;
proto jest jim připravena odměna a světlo jejich. Nevěrci však
a ti, kteří prohlašují Naše znamení za lež, dostanou se do pekla.

19. Vězte, že pozemskýživot jest jen jako hra a zábava ;
nádhera (tohoto světa), vaše touha po slávě, rozmnožení ma
jetku a dětí jsou jako byliny, živené deštěm, na nichž se za
líbením spočívá oko hospodářovo. Potom však uschnou a viděti
můžeš, jak žloutnou a konečně zbude z nich několik suchých
stonků. Ale na onom světě bude přísný trest,

20. odpuštění i milost od Boha. Požitky tohoto světa
člověka jen klamou.

21. Hleďte tedy dosáhnouti u svého Pána odpuštění a
ráje, jehož prostory, stejně jako prostory nebe a země při
praveny jsou těm, kteří věří v Boha. a Jeho posly. Taková
je dobrotivost, kterou Bůh prokazuje, komu chce, a Bůh je
nesmírně dobrotivý.

22. Vše, cokoli se stává na zemi i ve vás, je zapsáno
v knize) již dříve, než se stane. A Bohu to nepůsobí žád
ných obtíží. |

23. (Toto bylo vám zjeveno v tomto i budoucím životě),
abyste se příliš nermoutili pro to, co se vám odnimá a
neradovali se příliš z. toho, čeho se vám dostane. A Bůh
nemiluje nikoho, kdo je pyšný a se vychloubá,

24. ani těch, kteří jsou skoupí a jiné k lakomství vybí
zejí a odvracejí (od udílení almužny). Bůh ovšem nepotřebuje
(od lidí) ničeho, jen chvály zasluhuje.

t) Věčných úradků božích.
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25. Poslali jsme své posly s jasnými důkazy a seslali
jsme zároveň knihu“) a váhy“*), aby lidé žili spravedlivě a
železo “), které je znakem síly a mnohý užiteklidem poskytuje,
aby Bůh poznal, kdo stojí tajně při něm a jeho poslu. A Bůh
je mocný a silný.

26. Poslali jsme Noema a Abrahama a jejich potomkům
jsme dali dar proroctví a knihu. Někteří z nich kráčeli správ
nou cestou, mnozí však se stali hříšníky.

27. Potom jsme vedli v jejich stopách své posly a Ježíše,
syna Mariina, jemuž jsme dali evangelium. A vlili jsme do
srdcí těch, kteří ho následovali, soucit a milosrdenství. Co se
týče života řeholního, nepřikázali jsme jim ho, nýbrž sami Si
jej zavedli ve snaze, aby se Bohu zalibili, avšak neplnili jeho
povinností. Těm pak z nich, kteří uvěřili, dali jsme velikou
odměnu, mnoho jich však žilo bezbožně.

28. O, vy věřící,“) bojte se Boha a věřte v Jeho posla
(Mohameda), dvojnásobně vám prokáže své milosrdenství, dá
vám světlo, s nímž budete kráčeti a odpustí vám, neboť Bůh
odpouští a je milosrdný.

29. Musí však věděti ti, jimž dostalo se knihy (Písma),
že žádného dobrodiní božího nemají ve své moci, nýbrž že
všechna jsou v rukou božích a že je uděluje, komu chce.
A Bůh je nesmírně dobrotivý.

1) Písmo a korán.
2)Pravidla spravedlnosti.
s) Adam si prý z ráje přinesl několik železných předmětů.
+)"Těmi slovy se obrací Mohamed k židům a křesťanům.
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ŽENA, KTERÁ SE RAHDILA)
Medinská, o 22 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Bůh slyšel již slova ženy, která se radila s tebou o

svém muži a Bohu Žalovala. A slyšel Bůh váš rozhovor, neboť
slyší (vše) a vidí.

2. Kteří zapuzují své manželky se slovy: „Ty jsi od ny
nějška pro mne jako záda mé matky,“ (nechť nezapomenou,
že) nejsou jejich matkami, nýbrž že jejich matkami jsou ty,
které je porodily. A pronášejí tím slova nesprávná a lživá,
ale Bůh je milostivý a odpouští.

| 3. Kteří tímto způsobem zapudí některou ze svých žen
a potom vezmou slovo zpět, osvobodí (za pokutu) jed
noho otroka. To nechť je pro vás napomenutím, a Bůh ví
o všem, co činíte.

v) Před Mohamedem bylo u Arabů zvykem, že zapuzovali své
manželky slovy ve v. 2. uvedenými, naznačujíce tak, že se zapuzenou
ženou nikdy jako s manželkou nebudou žíti, právě tak jako s matkou

| nemohou nikdy uzavříti sňatek manželský. Jedenkráte však přišla k Mo
hamedovi žena a stěžovala si, bolestně to snášejíc, že byla od svého
muže zapuzena. Mohamed, který s počátku i sám těnto způsob roz
luky manželské uznával, nedal jí žádné rady. Teprve když odešla, byly
mu prý zjeveny verše, kterými se dovoluje vzíti si zpět zapuzenou
manželku (v. 2.—4.).OZT m
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4. Kdo však nenalezne (k tomu příležitosti), nechť se postí
dva měsíce za sebou, dříve než se propuštěné ženy dotkne.
Kdo pak ani toho nemůže učiniti, nechť dá pokrm šedesáti
chudým. To (je vám předepsáno), abyste věřiliv Boha a jeho
posla. Tak zní ustanovení boží; a nevěrce čekátrest plný bolesti.

5. Ti pak, kteří se protiví rozkazu a poslu božímu, budou
ztrestáni, jako byli ztrestáni již dříve (kteří také se Bohu pro
tivili). Zjevili jsme jasné verše, avšak nevěrce (protože jim ne
chtějí uvěřiti) čeká zahanbující trest.

6. Jednoho dne vzkřísí je Bůh všechny a oznámí jim, co
učinili, neboť Bůh si to poznamenal, kdežto oni na to zapo
mněli. A Bůh je svědkem všech věcí.

7. Nepozoruješ, že Bůh ví vše, co je na nebi a na zemi?!|
Nemohou tři lidé spolu tajně mluviti, aby On nebyl čtvrtým
z nich, ani pět, aby nebyl šestým z nich. A kdyby jich bylo
méně nebo více, vždy je s nimi, ať jsou kdekoli. A potom
v den vzkříšení oznámí jim Bůh, co učinili, neboť je vševědoucí.

8. Nepozoruješ těch,“) jimž byly zakázány tajné hovory,
kteří však přece vracejí se k tomu, co jim bylo zapovězeno
a umlouvají mezi sebou hřích, nepřátelství a neposlušnost vůči
poslu? Když přicházejí k tobě, pozdravují tě takovými slovy,
jimiž Bůh tě nepozdravuje a sami u sebe říkají (posměšně):
„Nepotrestá nás Bůh za to, co jsme řekli?“ Dostatečným tre
stem bude pro ně peklo, kde se budou spalovati. A jak ne
šťastná je cesta do něho!

9. Ó, vy věřící,když spolu rozmlouváte, nemluvte o hříchu,
nepřátelství a neposlušnosti vůči poslu, nýbrž rozmlouvejte
spolu o spravedlnosti a zbožnosti a bojte se Boha, u něhož
se (v den vzkříšení) shromáždite.

10. Ďábel zajisté je původcem tajných hovorů, aby věřící
zarmoutil, avšak nemůže jim v ničem ubližiti, leda se svolením
božím. A proto nechť věřící v Boha důvěřují.

11. Ó, vy věřící,řekne-li se vám: „Učiňte místo ve shro
máždění,“ učiňte tak,?) neboť Bůh vám také připraví místo

1) Jsou židé a pokrytci mohamedánští, kteří svoje nepřátelství
k proroku ukazovali i pozdravem, říkajíce místo : „As-salam aleika —
Pokoj tobě — As-sám aleika zz Záhuba tobě.“ O tom se také v tomto
verši děje zmínka.

>) Věřící se vybízejí, aby Mohamedovi a jeho vznešeným prů
vodcům učinili místo ve shromáždění a aby se na něho netlačili.
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(v ráji). Řekne-li se vám: „Vstaňte,“ učiňte tak, neboť také
Bůh povýší ty z vás, kteří věří a jsou obdařeni moudrostí,
na vyšší stupeň (blaženosti). A Bůh zná vaše skutky.

12. Ó, vy věřící, chcete-li rozmlouvati s poslem, dejte
dříve (almužnu) před rozmluvou s ním, neboť to je pro vás
lepší a spíše vás očistí (od hříchů). Nenaleznete-li však (co
byste dali), Bůh jistě vám odpustí a bude milosrdný.

13. Bojíte se snad dávati almužnu před rozmluvou (s pro
rokem, abyste nezchudli)? Neučinite-li tak, Bůh vám také od
pustí, ale konejte modlitby, dávejte almužny zákonem stano
vené a poslouchejte Boha a Jeho posla, neboť Bůh zná vaše
skutky.

14. Nevšiml sis těch, kteří přátelství uzavřeli s lidmi,
na něž se Bůh hněvá? Nepatří k vám ani k nim a vědomě
křivě přísahali.

15. Bůh jim připravil za to veliký trest, neboť jest ohavné,
co činí.

16. Užili svých přísah jako pláštíků a uchýlili se od cesty
boží, proto je čeká ponižující trest.

17. Nic jim nepomůže ani jejich majetek ani děti před
Bohem, a věčně se budou trápiti v pekelném ohni.

18. Jednoho dne je Bůh všechny vzkřísí a budou mu
přisahati, jako vám přísahali, domnivajíce, že jim to něco pro
spěje. Zda nejsou lháři?

19. Ďábel je opanoval a způsobil, že zapomněli napo
menutí božího; jsou dáblovými spojenci. Avšak zdaž nebu
dou spojenci ďáblovi odsouzení k věčné záhubě ?

20. Kteří se protiví Bohu a Jeho poslu, dostanou se jistě
mezi ty, kteří budou v největším opovržení. í

21. Bůh napsal: „Já jistě zvítězím i moji poslové, neboť
Bůh je mocný a silný.“

22. Nenalezneš národa, jenž věřív Boha a poslední soud,
aby měl v lásce ty, již protiví se Bohu a Jeho poslu, byť to

příbuzní. Do srdcí takových lidí vepsal Bůh víru, posilnil je
svým duchem a uvede je do zahrad, jimiž protékají řeky a
v nichž zůstanou věčně. Bohu se zalíbilo v nich a oni v Bohu

nalezli zalíbení a postavili se do řady jeho vyznavačů. A ne
dosáhnou takovi lidé blaženosti?
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o 4| Fwi
7 / VYSTĚHOVÁNÍ.

DY AMedinská, o 24 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,
1. Boha chválí (vše), co je na nebi a na zemi, neboť

je mocný a moudrý.
2. On to jest, jenž vypudil ty, kteří užívají písma, z jejich

příbytků při prvním jejich vystěhování.") Nemysleli jste, že
odejdou, oni pak domnívali se, že naleznou ve svých tvrzích
ochranu proti Bohu. Avšak Bůh přišel na ně s té strany, od
kud toho netušili, a srdce jejich naplnil bázní. Pustošili své
domy vlastníma rukama i rukama věřících. Vezměte si tedy
z nich výstražný příklad vy, kteří máte oči k vidění.

3. A kdyby byl Bůh neustanovil, že se musejí vystě
hovati, byl by je jistě potrestal již na tomto světě, ostatně
na onom čeká je trest pekelného ohně.

1) Byli židé kmene Nadír, kteří bydleli v Medině a poblíže ní
ve tvrzích. Dvakráte byli přinuceni se vystěhovati: po prvé když po
nešťastné bitvě pro Mohameda u Ohod spojili se s nepřáteli Moha
medovými a byli od něho vypuzeni do Syrie. O tomto boji Mohameda
s kmenem Nadír se zmiňuje právě tato sura. Po druhé byli tito židé,

kteří se později vrátili nebo v Medině zůstali, vypuzeni od Omara do
krajiny Chaibar.
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4. To proto, že protivili se Bohu a Jeho poslu, vždyť
každého, kdo se Bohu protiví, Bůh přísně trestá.

5. Co se týká palem, jež jste usekali nebo nechali státi
na jejich kořenech, s dovolením božím (se to stalo), aby za
hanbil hříšníky.“)

6. Co (z kořisti těchto nepřátel) dal Bůh do rukou svému
poslu, k tomu jste nepřispěli ani svými koni ani velbloudy,*)
nýbrž Bůh sám dává svému poslu vítězství nad kým chce, vždyť
Bůh je všemohoucí.

T. Kořisti, jež dal Bůh svému poslu do ruky podrobiv
mu obyvatele měst, náležejí Bohu a Jeho poslu, příbuzným (jeho),
sirotkům, chudým a pocestným, aby tak rozdělování kořisti
nedálo se pouze mezi těmi z vás, kteří jsou bohatí. Co vám
dá posel, vezměte, čeho vám nedá, toho se zdržte, neboť Bůh
je přísný, když trestá.

8. (Část) nechť připadne také chudým, kteří k vůli pra
vému náboženství vystěhovali se (z Mekky do Mediny), opu
stivše své domy i majetek, aby dosáhli milosti a zalíbení bo
žího. Podporují Boha a Jeho posla a takoví jsou pravdomluvní.

9. Ti, kteří dříve již klidně bydleli (v Medině nejsouce
obtěžování od nepřátel Mohamedových) a přijali pravou víru
před těmi (kteří se přestěhovali k nim jako vyznavači islamu),
mají je milovati a nemají záviděti jim ve svém srdci toho, čeho
se jim (z kořisti) dostalo, i kdyby sami toho potřebovali. Vždyť
dobře se jednou povede těm, kteří se zdržují lakomství.

10. Ti pak zase, kteří potom (za Mohamedem do Me
diny) přišli, říkají: „Pane náš, odpust nám a našim bratřím,
kteří přijali dříve pravou víru než my, a nedopust, abychom
chovali nějakou zášt proti těmto věřícím, vždyť tys, Pane náš,
dobrotivý a milosrdný.“

11. Nevšiml sis, jak pokrytci říkají svým bratřím, kteří
nevěří, ale mají knihu Písma: „Budete-li vyhnáni, půjdeme jistě

1) V boji se židy zničili jim vojáci Mohamedovíi jejich zahrady,
kterýžto skutek prohlašuje se za dovolený od Boha.

2) Ačkoliv pro rozdělení kořisti platil jiný zákon, o němž jedná
sura VIII., vzal si Mohamed po výpravě proti kmenu Nadír celou ko
řist pro sebe; důvod (prý) toho byl, že dosáhl vítězství bez pomoci

jezdců.
VZDC
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s vámi a nebudeme nikdy nikoho poslouchati, když se bude
o vás jednati, a budete-li napadeni, pomůžeme vám.“ Bůh
však je svědkem, že lžou. |

12. Neboť budou-li vypuzeni, nepůjdou s nimi, budou-li
napadeni, nepomohou jim, ale i kdyby jim přišli na pomoc,
jistě by se obrátili na útěk a nepomohli by.

13. Vy jste však silnější než oni, protože Bůh jejich srdce
naplnil strachem. Tak (učinil proto), že jsou to nerozumnílidé.

14. Nebudou bojovati proti vám (židé) v jednom šiku,
nýbrž v pevnostech nebo za hradbami. Válečná síla jejich je
veliká; myslel jsi, že jsou sjednoceni, avšak srdce jejich jsou
rozdělena, protože jsou to nerozumní lidé.

15. Podobají se těm,“) kteří nedávno před nimi zakusili
neblahé následky svého skutku, a čeká je trest plný bolesti.

16. Jsou jako ďábel, když řekne člověku: „Nevěř !“
a když stal se nevěrcem, řekne: „Nemám ničeho společného
s tebou, neboť bojím se Boha, pána všehomira.“

17. A konec obou bude ten, že oba věčně budou v pe
kelném ohni, taková totiž je odměna bezbožných.

18. Ó, vy věřící, bojte se Boha, a každá duše nechť
obrací svůj zřetel k tomu, co činí pro život na onom světě ;
bojte se Boha, jenž ví o všem, co konáte!

19. Nabuďte jako ti, kteří zapomněli na Boha, a Bůh
nechal je zapomenouti na své duše. A takovílidé jsou bezbožní.

20. Obyvatelé pekla a obyvatelé ráje nebudou si rovni,
neboť obyvatelé ráje budou požívati blaženosti.

21. Kdybychom byli zjevili tento korán na některé hoře,
byl bys býval viděl, jak se v pokoře sklonila a roztrhla z bázně
před Bohem. Taková podobenství dáváme lidem, aby o nich
přemýšleli.
77 22. Pravý Bůh je takový, jenž nemá jiného boha sobě

rovného, zná tajemství a svědectví, je milosrdný a soucitný.
23. Je to Bůh, kromě něhož není boha, král, svatý, dárce

pokoje, věrný, mocný, vznešený Bůh; povýšen je nade vše,
co mu kladou na roveň.

24. Je to Bůh Stvořitel, jenž tvoří (vše) a dává (všemu)
tvar, jemu patří nejkrásnější jména. Co je na nebi a na zemi,
velebí jej, neboť je mocný a moudrý.

v)Jsou karavany Mekkánské, které Mohamed přepadl u Berud
a porazil.

UfSC ZLALC LCCZC ZA ZC SCACZUCTAZU LCC LCC
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Sura LX (60).

ŽENA PODROBENÁ ZKOUŠGE.?
Medinská, o 13 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Ó, vy věřící, neberte si nepřítele Mého“) nebo svého

nepřítele za přátele, prokazujíce jim lásku, neboť neuvěřili
v pravdu, které se vám (v koránu) dostalo, vypudili (z Mekky)
posla i vás, protože věříte v Boha, svého Pána. Jestliže vy
táhnete do boje za Mé náboženství a proto, abyste se mi za
líbili, ale při tom tajně k nim (nevěrcům) chováte lásku, Já
dobře vím, s čím se skrýváte a co zjevně činíte. A kdo z vás
tak učiní, uchýlil se již od správné cesty.

2. Budou-li míti (nevěrci) nad vámi převahu, stanou se
vašimi nepřáteli a svýma rukama, jež proti vám napřáhnou,
i jazykem vám ublíží, vroucně si přejice, abyste se stali nevěrci.

3. Nepomohou vám příbuzní ani děti v den vzkříšení,
který vás od sebe rozdělí; a Bůh pozoruje; co konáte.

í 4. Máte krásný vzor k následování v Abrahamovi a jeho
soudruzích, kteří řekli lidu svému: „Nemáme s vámi ničeho.
společného ani s tím, co kromě Boha uctíváte. Přerušujeme
s vámi všechno spojeni, nepřáteiství a nenávist bude nás věčně
9 Srov.verš10.

2) Aby se naznačilo, že mluví Bůh, užívá se tu jako na mnohých
jiných; místech: pii náměstkách velkého písmere.



děliti, dokud neuvěříte v jednoho Boha — nesmíte“ však ná
sledovati Abrahama v tom, co řekl svému otci: „Budu sice
prositi za odpuštění pro tebe, avšak ničeho nedosáhnu od
Boha ve tvůj prospěch. — Pane náš, v tebe důvěřujeme, k tobě
se jedenkráte dostaneme.

5. Nedopust, Pane náš, abychom byli zkoušeni“) od ne
věrců a odpust nám, neboť jsi mocný a moudrý.“

G. Máte v nich opravdu vzor pro toho, kdo doufá v Boha
a v den soudu. Odvrátí-li se kdo, Bůh jistě sám (i bez něho)
si postačí a chvály zasluhuje.

7. Může se státi, že Bůh upevní přátelství mezi vámi
a těmi, s nimiž jste dosud žili v nepřátelství *), neboť Bůh je
mocný. A Bůh rád odpouští a je milosrdný.

8. Nezakazuje vám, abyste se chovali laskavě a spra
vedlivě nakládali s těmi, kteří nebojovali proti vám ve svaté
válce a nevypudili vás z příbytků vašich, vždyť Bůh miluje
spravedlivé.

9. Zapovídá vám však Bůh, abyste přátelství uzavírali
S těmi, kteří proti vám bojovali ve svaté válce a vypudili vás
z vašich příbytků, anebo alespoň pomáhali k vašemu vypu
zení. Kdo pak s nimi přátelství uzavře, dopustí se hříchu.

10. Ó, vy věřící, když příjdou k vám ženy, které uprchly
(od nevěřících), zkoušejte je — Bůh nejlépe zná jejich víru —
a shledáte-li, že jsou věřící, neposílejte jich zpět k nevěřícím.
Není dovoleno, aby je měli oni, ani aby ony měli je (za muže).
Dejte však zpět jejich bývalým mužům, co dali jim jako věno.
A pro vás to není hříchem, oženite-li se s nimi, když jim dáte
jejich věno. Ale nebuďte déle ochránci nevěřících (žen, které
od vás odešly) a podržte si, co jste jim dali, oni pak (od
nichž k vám ženy odejdou) ať požadují také zpět, co jim dali.
Tak zní nařízení boží, jež vám oznámil, a Bůh ví (vše) a je moudrý.

11. Uteče-li některá z vašich žen k nevěřícím a dosta

ne-li náhradu (v ženě, která utekla od nich k vám), dejte
tolik ženě uprchlé k vám, jako oni dají té, která k nim utekla.
A bojte se Boha, v nějž věříte |

D V těchto slovech, jimiž je přerušena řeč Abrahamova a jeho
soudruhů, je napomenutí pro mohamedány.

2) Hrozbami a násilím, abychom nebyli nucení odpadnouti od
islamu.

9) Jako se stalo pří dobytí Mekky, když někteří úhlavní nepřátelé
Mohamedovi stali se jeho vyznavači.
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12. Proroku, když přijdou k tobě věřící ženy a zaváží
se ti přísahou, že nebudou se dopouštěti modlářství, že ne
budou krásti, smilniti, svých dítek usmrcovati, že nepřinášejí
ničeho, co by mohlo býti příčinou pomluvy a co mezi rukama
a nohama svýma si vymyslily,» ani že tě nebudou neposlušny
v ničem, co je rozumné, slib jim i ty věrnost a pros Boha
za odpuštění pro ně, vždyť Bůhodpouští a je milosrdný.

13. O, vy věřící, neuzavírejte přátelství s lidmi, na něž
se hněvá Bůh; nemají naděje v život posmrtný, jako nevěrci
nemají naděje ve vzkříšení těch, kteří ve hrobě odpočívají.

o
Kr EAEně1EdZ ERAcaD yf.AA 6i
Hiszisko APbh sl;(AIa abs
LB K5ze zklospafénvě AE lesEjká

jež

SNÍMEK ČÁSTI RUKOPISU KORÁNU ZE STÁTNÍ KNIHOVNY

V BERLÍNĚ (počátek sury 55).
V zahlaví titul: Sura Milosrdného. Nato následují malým písmem
obvyklé poznámky; zde o Mohamedově vážnosti k této suře, O roz
ličném počítání jejích veršů atd. Dole velkým písmem psaný začátek
sury zní: Ve jménu Boha nejvýše milosrdného! Milosrdný koránu na

učil, člověka stvořil.

1) Dle Dželála jsou zde míněny nelegitimní dítky, jež příchozí
ženy nesmějí vydávati za legitimní. Dítě po svém narození prý padne
matce doprostřed mezi ruce a nohy.

Vami.
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BITEVNÍ ČÁRA.
SMekkánská, o 14 veršíčh.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!

1. Boha velebí vše, co je na nebi a na zemi, neboť je
mocný a moudrý.

2. Ó, vy věřící, proč říkáte něco, čeho nečiníte ?
3. Velikou ohavností je před Bohern, říká-li někdo něco,

čeho nečiní. ')
4. Bůh zajisté miluje ty, kteří bojují za jeho náboženství

v bitevní čáře, podobajíce se řadě budov pevně postavených.
5. (Zmiň se o tom,) jak řekl kdysi Mojžíš lidu svému:

„Moji spoluobčané, proč mi ubližujete,*) vždyť víte, že jsem
posel boží k vám vyslaný? A když uchýlili se (od pravdy),
Bůh svedl je (se správné cesty), protože Bůh nevede šprávnou
cestou lidí bezbožných.

6. (Zmiň se také o tom,) 'jak Ježíš, syn Mariin, řekl:
„Synové israelští, já jsem zajisté posel boží k vám vyslaný,
abych potvrdil zákon Mojžíšův, který byl přede mnou zjeven

1) S touto výtkou obrací se Mohamed k věřícím, kteří říkají, že
budou bojovati, ale potom z války utekou.

2) Srv. pozn. sury XXXIII., v. 66.



a abych přinesl radostnou zvěst o poslu, jenž po mne přijde
a bude se jmenovati Ahmed.') A když ukázal jim jasné důkazy
(svého božského poslání,) řikali: „Toto je patrné kouzelnictví.“

7. „Kdo je horší než ten, jenž vymýšli o Bohu lež, když
je vyzýván, aby přijal islam? Ale Bůh nevede hříšníků správ
nou cestou.

8. Chtějí zhasnouti svými ústy světlo boží, ale Bůh učiní
své světlo dokonalejším, třeba nevěrci se tomu protivili.

9, On to jest, jenž poslal svého posla, aby lidi správně
vedl a vyučil je v pravém náboženství a toto náboženství
vyvýšil nad každé jiné, třeba se tomu pohané protivili.

10. Ó, vy věřící, mám vám ukázati prostředky, jež vás
uchrání před trestem plným bolesti?

11. Věřte v Boha a Jeho posla a bojujte ve svaté válce
majetkem svým i životem! To bude lepší pro vás, chcete-li
věděti (pravdu).

12. Odpustí vám hříchy a uvede vás do zahrad, jimiž
protékají řeky; a příjemná jsou obydlí v zahradách rajských.
To bude nesmírná blaženost.

13. A jiných věcí ještě, kterých si přejete, (se vám do
stane), totiž pomoci od Boha a brzkého vítězství. Buď věří
cím lidem poslem radostných zvěstí!

14. Ó, vy věřící, buďte pomocníky božími, tak jako Ježiš,
syn Mariin, řekl svým apoštolům: „Kdo bude se mnou po
mocníkem božím ?“ A apoštolové odvětili: „Chceme býti po
mocníky božími.“ Někteří ze synů israelských uvěřili, jiní ne
uvěřili. Ale posílili jsme věřící proti nepřátelům, takže zvítězili.

1) Ahmed značí tolik, co Mohamed. Že i v knihách Písma sv. děje
se zmínka o tom, že Mohamed vystoupí jako prorok boží, snaží se do
kázati mohamedánští bohoslovci. Tomu prý nasvědčují na př. slova
evangelia sv. Jana (XIV. 16), kde Kristus praví, že apoštolům vyprosí
jiného- utěšitele, DuchaSV.Utěšitel jmenuje se tam řeckyParaklétos,kterýžtonázevI změnilivPeriklytos(slavný,velebný),cožodpovídá
arabskému Ahmed nebo Mohamed ==slavný, velebný. Také v podvrže
ném evangeliusv. Barnabášemísto Porakletos četli Periklytos.
Ba dokonce tak daleko šli mohamedánští bohoslovci v tomto ohledu,
že i v číselné hodnotě některých slov Písma (hebrejskými písmeny se
totiž naznačují i číslice) viděli jméno Mohamedovo. Srv. Marracci, str.
15, Sale, 53, Casanova str. 23, Veselý, Eschatologie koránu str. 151.
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SHROMÁŽDĚNÍ.
Medinská, o 11 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,
1. Boha velebí vše, co je na nebí a na zemi, Krále,

Svatého, Silného a Moudrého.
2. On to jest, jenž vzbudil mezi nevědomými (Araby)

posla, aby jim předčítal Jeho verše, očišťoval je a vyučil
v knize (koránu) a moudrosti; a bloudili zajisté daleko od
pravdy.

3. Někteří z nich jich nedostihli (pokud se týká víry,
ač i oni maji se obrátiti k pravému Bohu), neboť je mocný
a moudrý.

4. Toto“) je milost od Boha, kterou prokazuje, komu
chce. A Bůh je velice milostivý.

5. Ti, kteří vzali na sebe předpisy zákona Mojžíšova,
ale potom jich nechtějí plniti, podobají se oslu, na nějž byly
naloženy knihy *). Jak špatného přirovnání musí se užíti o li
dech, kteří za lež prohlašují znamení boží. Ale Bůh nevede
správnou cestou lidí bezbožných.

1) Že totiž poslal k nim Bůh Mohameda.
*)Jako osel, na nějž byly naloženy knihy, nezná a nestará se o

jejích obsah, tak i židé nestarají se o to, co obsahují knihy Písma,
zvláště ona místa, která se prý zrniňují o Mohamedovi.



6. Řekni: „Vy židé, tvrdíte-li, že jste blíže Bohu nežjiní
lidé, přejte si smrti"), aby bylo zjevno, že mluvíte pravdu.“

7. Ale nebudou si jí přáti nikdy pro to, čeho se do
pustily jejich ruce. A Bůh zná bezbožné.

8. Řekni: „Smrt, které chcete uniknouti, jistě vás za
stihne, a potom se vrátíte k tomu, jenž zná tajemství i svě
dectví a oznámí vám vše, co jste učinili.

9. Ó, vy věřící, když jste volání k modlitbě v den shro
máždění*), spěchejte, abyste vzpomněli na Boha, a nechte ob
chodu! To bude lepší pro vás, chcete-li vědětipravdu.

10. Po ukončení modlitby můžete se rozejíti po zemi a
hleděti si svého obchodu, jak vám to dobrotivost boží dovo
luje, a Vzpominejte často na Boha, aby se vám dobře vedlo.“

11. Ale když uvidí nějaký obchod nebo něco zábavného,
přihrnou se k tomu a nechají tebe samotného (v mešitě) *).

Řekni jim tedy: „Odměna u Boha je zajisté lepší než zábava
a obchod; a Bůh nejlépe dovede se postarati (vám) o výživu.

1) Jsou-li židé opravdu blíže Bohu než ostatní lidé a nemusejí-li
se báti jeho seudu, mohou si jen přáti, aby je Bůh z tohoto života
plného bídy vzal ihned do nebeské blaženosti.

2) T. j. pátek.
s) Stalo se prý jednou v pátek, když byl Mohamed s věřícími

v mešitě na pobožnosti, že přijela karavana kupců a bubnovala. Ihned
se věřící rozutekli z mešity, aby je viděli a nechali tam Mohameda
skoro samotného.
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POKRYTOI.
Medinská, o 11 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1. Když přijdou k tobě pokrytci, říkají: „Dosvědčujeme,
žes poslem božím.“ Bůh ví, žes opravdu jeho poslem, ale
dosvědčuje, že pokrytci jsou Iháři.

í 2. Svých přísah užívají jako ochranného pláště), a od
| vracejí (jiné) od cesty boží. Jistě špatné je, co konají,

3. protože věřili, ale potom stali se nevěrci; proto za
pečetěno je srdce jejich, ale oni toho nechápou.

4. Když se díváš na ně, líbí se ti jejich zevnějšek, a
když mluví, rád jim popřeješ sluchu *).Jsou jako trámy o zeď
opřené *), myslí si, že každý hlas na ně se vztahuje. Jsou ne
přáteli, proto se jich varuj! Ať je Bůh sám zahubí, neboť jak
daleko odvrátili se (od pravdy)!

1) Pokrytci přísahají Mohamedovi věrnost jen na oko, aby byli
bezpeční svým životem a majetkem.

2) Vykladači koránu uvádějí jménem jednoho pokrytce, Abdallah
ibn Ubbu, jenž vynikal krásou tělesnou a neobyčejnou výmluvností,
takže i Mohamed sám dal se jím oklamati.

S) Tak štíhlí a vysocí.



5. Řekne-li se jim: „Pojďte, posel boží bude prositi za
odpuštění pro vás“, odvrátí hlavy, a můžeš viděti, jak pyšně
odcházejí.

6. Ale pro ně je to stejné, prosíš-li za odpuštění pro
ně nebo neprosíš. Bůh jim neodpustí, neboť Bůh nevede
hříšníků správnou cestou.

(T. Oni to jsou, kteří říkají (obyvatelům Mediny): „Ni
čeho nedávejte těm, kteří (sem za Mohamedem utekli a) jsouS5 poslembožím,abysemusiliodněhoodtrhnouti.“Ale
Bohu náležejí poklady nebe a země, pokrytci však o tom
nevědí.:

8. Říkají: „Vrátíme-li se do Mediny, silnější budou od
tamtud (vyháněti slabší.“ Síla však náleží Bohu, Jeho poslu ;a
věřícím, ale pokrytci o tom nevědí.

9. Ó, vy věřící, nechf neodvrátí vás majetek váš nebo
dítky vaše od vzpomínky na Boha! Kdo tak činí, zahyne.

10. Dávejte almužnu z toho, co jsme vám dali k výživě,
aby, až přijde na někoho z vás smrt, neříkal: „Pane můj,
nepopřál bys mi aspoň kratičké lhůty, abych mohl dávati al
mužnu a žil spravedlivě ?“

11. Ale Bůh žádné duši nepopřeje delší lhůty, když
nastane její hodina poslední. A Bůh dobře ví o všem, co činíte.
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PX SuraLXIV(64).
VZÁŮJEMNÉ OKLAMÁNÍ.

Mekkánská, o 18 verších.

ý 7
. n

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.,

1. Boha velebí vše, co je na nebi a na zemi, Jemu (ná
leží) vláda, Jemu (patří) chvála, má moc nade všemi věcmi.

2. On to jest, jenž vás stvořil; někteří z vás jšou určeni
k tomu, aby byli nevěrci, druzí zase k tomu, aby byli věří
cími. A Bůh vidí vše, co konáte.

3. Stvořil skutečně nebe a zemi, vytvořil vás a dal vám
krásnou postavu, k Němu se navrátit.

4. Ví, co je na nebi a na zemi, a ví také, co činite
veřejně a s čím se skrýváte.

5. A Bůh VÍ, Co je ve vašem nitru.
6. Neslyšeli jste vypravovati o těch, kteří před vámi

nevěřili, ale potom zakoušeli neblahé následky svého jednání.
A připraven jest jim trest plný bolesti,

7. protože, když přišli k nim jejich poslové s jasnými
důkazy (svého poslání od Boha), řekli: „Mají býti pouzí lidé
našimi vůdci?“ A zůstali dále nevěrci a odvrátili se od Boha,
jenž nikoho nepotřebuje, neboť Bůh sám si postačí a chvály
zasluhuje.



8. Myslí si snad nevěrci, že nebudou vzkříšeni? Řekni:
„Ano, při svém Pánu přísahám, budete jistě vzkříšeni a do
víte se potom, co jste učinili. A pro Boha je to snadné.“

9. Proto věřte v Boha a Jeho posla a ve světlo, jež
jsme seslali. A Bůh dobře ví, co děláte.

10. Jednou vás shromáždí v den shromáždění, který bude
dnem vzájemného oklamání"). Kdo věřilv Boha a dobře činil,
odpustí mu Bůh hříchy a uvede jej do zahrad, jimiž řeky
protékají a věčně v nich zůstane. To bude nesmírná blaženost.

11. Něvěrci však a ti, kteří za lež prohlašovali Naše
znamení, dostanou se do pekelného ohně, kde zůstanou na
věky. A jak nešťastná tam bude cesta!

12. Žádné neštěstí se nemůže přihoditi, leč svolí-li k němu
Bůh; kdo věří v Boha, toho srdce Bůh řídí a Bůh zná
všechny věci,

13. Poslouchejte tedy Boha a buďte poslušni Jeho posla;
odvrátite-li se, povinností našeho posla je pouze veřejně ká
zati (trestati sám nemůže).

14. Bůh (jest jeden), není Boha kromě něho, a v Boha
skládají důvěru věřící.

15. Ó, vy věřící, ve svých manželkách a dětech máte
nepřítele *), mějte se proto před nimi na pozoru! Ale odpustí
te-li jim a prominete-li jim to shovívavě, věru i Bůh rád od
pouští a je milosrdný.

16. Váš majetek i vaše děti jsou pro vás zkouškou “),
ale u Boha je veliká odměna.

17. Bojte se Boha, jak jen nejvíce můžete, buďte poslušni
a dávejte almužny pro dobro svých duší! Kdo se chrání la
komství, tomu se povede dobře.

18. Učiníte-li Boha vznešeným dlužníkem, Bůh vám
dvojnásobně zaplatí a odpustí vám. Bůh je vděčný a dobro
tivý, zná tajemství a svědectví (jsou-li pravdiva), je mocný
a moudrý.“

1) Vzájemné oklamání bude spočívati v tom, že zlí domnívali
se, že budou míti dobré za ochránce a přátele v den soudu, dobří
pak domýšleli se téhož o zlých.

2) Protože jejich náklonnost k vám vás může zadržeti od toho,
abyste nešli do svaté války. To ovšem jim mohou prominouti, jak se
praví dále.

3) T. j. milujete-li Boha více než je.

507



Sura LXVŽ(65).
ROZVOD.

Medinská, o 13 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,

1. Ó, proroku, když budete zapuzovati své manželky,
zapuzujete je v jejich čase ') a dobře počítejte ten čas a bojte
se Boha, svého Pána! Nevyhánějte jich z příbytků jejich, a
samy také ať neodcházejí, leda že se dopustí nějaké špatnosti,
která jest jasně dokázána. Tak ustanovil Bůh, a kdo přestu
puje ustanovení boží, poskvrňuje svou duši hříchem. Nevíš .
také, zda z vůle boží nestane se potom něco nového“).

2. A když jim uplyne lhůta (po níž mohou býti pro
puštěny), buď si je podržte vlídně nebo je slušně propusťte !
Přiberte si k tomu ze svého středu svědky, lidi poctivé, a
zavolejte také Boha za svědka! Toto má býti napomenutím
pro toho, kdo věří v Boha a v den soudu.

3. Kdo se bojí Boha, tomu pomůže a dá mu výživu,
odkud by toho ani netušil; a kdo v Boha důvěřuje, tomu
Bůh úplně postačí. Bůh jistě plní svůj záměr a každé věci
vytkl cíl.

") Po uplynutí lhůty zákonem stanovené smí muž zapuzenou
manželku propustiti.

*) T. j. zdali se manželé zase nesmíří.



4. Které z vašich žen nedoufají, že budou míti čmýru"),
ustanovte jim pevně jejich lhůtu na tři měsíce; rovněž tak
i těm, které čmýry ještě neměly. Pro těhotné budiž lhůta,
dokud neporodí. Kdo se bojí Boha, tomu učiní své přikázání
lehkým.

5. Tak zní přikázání boží, které vám zjevil. A kdo se
bojí Boha, toho očistí (od hříchů) a zvětší mu jeho odměnu.

6. Nechte bydleti ženy, (jež jste zapudili) tam, kde sami
bydlite, pokud je vám to možné, a neubližujte jim, dávajíce
jim příliš těsné obydlí. A jsou-li těhotné, dávejte jim výživu,
dokud neporodí. A kojí-li pro vás (vaše dítě), dejte jim za to
odměnu! Učiňte spolu *) úmluvu dle toho, co je spravedlivé;
nemůžete-li se však shodnouti, nechť jiná žena kojí mu dítě.
Kdo je bohatý, musí dle svého bohatství platiti; kdo však má
skrovné prostředky, ať dá (pokud může) z toho, co mu udělil
Bůh. Vždyť nikomu nechce Bůh uložiti více, než co může
učiniti, a jistě po dobách zlých přivede dobré.

7. Jak mnohá města již protivila se rozkazu svého Pána a
posla jeho, ale přísně jsme je soudili

8. a potrestali jsme je neslýchaně.
9. Zakusila sama na sobě neblahé následky svého po

čínání, jehož koncem byla záhuba.
10. Bůh jim připravil veliký trest;
11. proto se bojte Boha vy, kteří máte rozum,
12. kteří věříte. Bůh poslal vám právě napomenutí a

posla svého, aby vám předčítal jasná znamení boží *), aby ty,
kteří věří a konají dobré skutky, přivedl z temnoty do světla.
A kdo věří a činí dobré, uvede jej do zahrad, jimiž řeky pro
tékají a v nichž zůstane věčně. Takovému připravil Bůh krásné
zaopatření.

13. Bůh to jest, jenž stvořil sedmero nebes a tolikéž
zemí. Rozkaz jeho se mezi nimi snáší (k zemi), abyste po
znali, že Bůh je pánem všech věcí a že všechno svou vědo
mostí objímá.

1) Z ohledu na svůj věk.
2) T. j. muž se zapuzenou ženou, aby kojila dítě, jež s ni zplodil.
3) Verše koránu.
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INT Sura LXVI(66).
ZÁKAZ.

sMedinská, o 12 verších.
Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.,

1. Proroku, proč si zapovídáš “) něco, co ti dovolil Bůh,
aby sis získal obliby svých manželek? Bůh zajisté odpouští
a je milosrdný.

2. Bůh vám přece dovolil i přísahu zrušiti, (nebyla-li
náležitě rozvážena), vždyť Bůh, váš Pán, vi (vše) a je moudrý.

3. Když prorok svěřil cosi jako tajemství*) jedné ze
svých žen (Hafse), a ona pověděla to jiné (Aiše) a Bůh mu

1) Dle jednoho minění slíbil Mohamed, že nebude požívatl medu;
dle druhých (a to je názor rozšířenější) suře dala podnět tato událost:
Mohameďse svojí služebnou Marií, kterou mu daroval egyptský vládce,
obcoval tělesně v příbytku manželky Hafsy a to dokonce na jejím
vlastním loži, když nebyla doma. Zvěděvši o tom, prudce mu to Hafsa
vytýkala; Mohamed, aby ji upokojil, slíbil a přísahal, že se služky
Marie již ani nedotkne. A tu prý byla mu zjevena tato sura,v níž se
zprošťuje své přísahy a činí se mu od Boha výtka, proč si sám něco
zapovídá, co mu Bůh dovolil.

2) Když shledal Mohamed, že Hafsa ví o tom, že v den, v němž
měla na něj právo ona nebo Aiša, druhá žena Mohamedova, souložil
s Marií, prosil Hafsu, aby ničeho neřikala Aiše. Ona však jsouc
s Aišou v dobrém přátelství, řekla jí to. A když Mohamed z toho,
jak se nyní k němu Aiša chovala, poznal, že o všem ví, vytýkal Hafse
v tomto verši, že tajemství prozradila a že mu to sám Bůh oznámil.
Ale v následujícím:je napomíná, aby to napravily a hrozí jimrozvodem.

ZÁNW W“ s K aOTCE
GCOKY C



to oznámil, řekl ji (Hafse Mohamed) jen část toho, co mluvila
(s Aišou), o ostatnim pomlčel (aby jí nečinil výčitek). Když
pak to řekl (Mohamed Hafse), otázala se: „Kdo ti to ozná
mil?“ Odpověděl: „Oznámil mi to ten, jenž je moudrý a vše ví.“

4. Obrátíte-li se obě k Bohu, neboť vaše srdce se pro
hřešila — (bude dobře); budete-li však proti němu (Moha
medovi), bude Bůh jeho ochráncem, anděl Gabriel, každý
řádný věřící a také andělé mu budou pomáhati.

5. Zapudí-li vás obě, Bůh dá mu snadno za vás man
želky lepší než vy jste, oddané Bohu, věřící, pokorné, kajícné,
poslušné, od mužů svých propuštěné a dosud neporušené.

6. Ó, vy věřicí, zachraňte své duše před pekelným oh
něm, jehož potravou budou lidé a kamení a nad nímž jsou
přísní a silní andělé, kteří jsou Boha poslušni ve všem, cokoliv
jim přikáže, a dostanou-li nějaký rozkaz, ihned ho vyplní.

7. Ó, vy nevěrci, nebudete se omlouvati dnes“), kdy
vezmete odměnu za to, co jste učinili.

8. Ó, vy věřící, obrafte se k Bohu s upřímným pokáním,
snad vám odpustí váš Pán hříchy vaše a uvede vás do za
hrad, jimiž protékají řeky. Tehdy Bůh nezahanbí proroka ani
těch, kteří s ním uvěřili. Světlo je bude předcházeti a jiné
světlo bude vycházeti z jejich pravice *) a zvolají: „Učiň naše
světlo dokonalým a odpusť nám, neboť máš moc nade vším.“

9. Proroku, bojuj statečně proti nevěrcům a pokrytcům
a buď; na ně přísný! Obydlím jejich bude peklo, do něhož
je cesta špatná.

10. Bůh dává za příklad těm, kteří nechtějí uvěřiti,
manželku Noemovu a Lotovu, které obě náležely Našim věr
ným služebníkům, ale oklamaly oba. A tito nemohli jim proti
Bohu v ničem pomoci. A uslyší (v den vzkříšení) hlas: „Ve
jděte s ostatními do peklal“

11. Ale věřícím dává Bůh za příklad manželku Farao
novu, která pravila: „Pane můj, vystav mi příbytek v ráji a
vyprosť mě od Faraona a jeho skutků i z bezbožného lidu!“

12. (A dává za příklad také) Marii, dceru Amrámovu“),
která zůstala pannou a do níž jsme vdechli ze Svého ducha;
uvěřila ve slova svého Pána a ve svaté knihy jeho a byla
poslušná.

1)Ta slova řekne Bůh nevěrcům v den posledního soudu.
2) Srv. suru LVII., v. 12.
3) Srv. suru XIX.

mnm“em“ —<— 0
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L SuraLXVII(67).
VLÁDAH.

Mekkánská, o 30 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Budiž požehnán, v jehož rukou spočívá vláda a jenž

má moc nad všemi věcmi,
2. jenž stvořil smrt a život, aby vás zkoušel, kdo z vás

ve svých skutcích je spravedlivější — je zajisté mocný a
milostivý —

3. jenž stvořil sedmero nebes, jedno nad druhým. Žád
ného nesouladu nespatříš v díle Milosrdného. Pozvedni svůj
zrak a pohleď, zda spatříš nějakou trhlinu (na obloze).

4. Pohlédni ještě dvakráte, ale zrak tvůj vrátí se zma
tený a znavený.

5. Okrášlili jsme dolejší nebe svítilnami a dali jsme je
tam k zahánění ďáblů “), pro něž jsme připravili trest pekel
ného ohně.

6. Také ty, kteří nevěří ve svého Pána, čeká pekelný
trest; a jak špatná je cesta do něho!

7. Až budou do něho uvrženi, uslyší praskot ohně do
výše vytryskujícího,

8. a peklo div se neroztrhne zuřivostí proti nim.

*) Svítilnami se rozumějí hvězdy, srov. suru XV., pozn. v. 34.



9. Kdykoli bude tam uvržen nějaký zástup, strážcové
(pekla) se otážou: „Varoval vás někdo?“

10. Odvětí: „Ano, přišel k nám kazatel, avšak prohla
šovali jsme za lež, čím nás varoval, a řekli jsme: „Bůh ničeho
nezjevil, jste ve velkém omylu“ — a budou říkati dále: „Kdy
bychombyli poslouchali a měli rozum, nebyli bychom se
nikdy dostali mezi obyvatele ohně.“

11. Budou vyznávati své hříchy, ale daleko od obyvatelův
ohně (je milosrdenství boží).

12. Ti zajisté, kteří se bojí svého Pána potají, dosáh
nou odpuštění a odměny veliké.

13. Skrývají-li se svými hovory, nebo pronášejí-li je ve
řejně, věru, (Bůh) ví, co je v nitru jejich.

14. A jak by také neznal všech věcí ten, jenž je stvořil
a je dobrotivý i vševědoucí?

15. On to jest, jenž vám dal zemi do služby; prochá
zejte tedy její krajinu a požívejte plody, jež pro vás stvořil;
k Němu při vzkříšení (vše se vrátí).

16. Jste si jisti, že ten, jenž je v nebesích, nepohřbí vás
v ssutinách země, která, hle, již se vzdouvá?

17. Jste si jisti, že ten, jenž je v nebesích, nepošle na
vás vítr, který vás pískem zasype? Pak uvidíte, jak pravdivý
byl můj varovný hlas!

18. A už před těmito *) byli lidé, kteří ze lži vinili (moje
posly), ale jak krutý byl můj trest!

í 19. Nepodívají se někdy, jak nad nimi ptáci v řadách
létají a křídly klapají? Nikdo jich nedrží, (aby nespadli), leč
jen Milosrdný, onť na všechny věci dohlíží.

20. Je někdo na světě, kdo by vám jako vojsko mohl
pomoci proti Milosrdnému? V tom ohledu se nevěrci klamou.

21. Anebo je tu někdo, kdo by vás uživil, kdyby (Bůh)
zadržel výživu, kterou (všem) dává? (Vědí to dobře), ale přece
trvají ve své pýše a pravdě se. vyhýbají.

22. Je správněji veden, kdo kráči s obličejem k zemi
skloněným, než ten, jenž kráčí zpříma po správné cestě? *)

23. Řekni: „(Bůh to): jest, jenž vás stvořil a dal vám
sluch, zrak a srdce, ale jak málo lidí je za to vděčných!“

t) T. j. obyvateli Mekky.
2) Toto srovnání se týká nevěrců a věřících.
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24. Řekni dále: „On to jest, jenž vás po zemi rozsel,
a u něho se (jednou) shromáždite.“

25. Říkají-li: „Kdy se vyplní tato hrozba, mluvíte-li
pravdu ?“ odpověz: |

26. „To ví jedině Bůh, a já jsem jen veřejným kazatelem.“
27. Ale až uvidí (splněnou hrozbu) v blízkosti, smutkem

se potáhnou obličeje nevěřících, kteří uslyší hlas: „Tohle je
to, po čem jste volali.“

28. Řekni: „Co myslite, zahubí Bůh mne a ty, kteří jsou
se mnou anebo se smiluje nad námi? A kdo zachrání ne
věrce před trestem plným bolesti ?“

29. Řekni: „Milosrdný to jest, v nějž jsme uvěřili a dů
věřujeme. A poznáte jistě, kdo byl ve zjevném bludu,“

30. Řekni: „Co myslíte, kdyby se ukázalo ráno a vám
vyschla voda, kdo vám dá vodu čistou a pramenitou?“
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| Sura LXVIII (68).

PÉRO.
Mekkánská, o 52 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,
1. N.")
2. Při péru a při tom, co píši,
3. ty (Mohamede) nejsi jistě zlým duchem posedlý z mi

losti tvého Pána
4. a máš zajisté k očekávání vpravdě nesmírnou odměnu,

5. neboť jsi veliké povahy.
6. Uvidíš jistě ty, i oni uvidí,
7. kdo byl rozumu zbaven“).
8. Tvůj Pán ví zajisté nejlépe, kdo bloudí od jeho cesty,

a ví také, kteří kráčejí správnou cestou.
9. A neposlouchej těch, kteří tě prohlašují za lháře.
10. Chtějí, abys laskavě s nimi jednal a pak i oni budou

se právě tak chovati k tobě.
11. A neposlouchej také toho člověka“), který boha

prázdně přísahá, je hodný opovržení,

1) Není jisto, co značí toto písmeno, Nejvíce přiléhavý zdá se |
vyklad, že písmeno stojí tu místo slova „Nun“, jež znamená v arab
štině také kalamář, takže tu Bůh přísahá pří kalamáři, peru a tom,
co andělé zapisují do knihy u Boha, že Mohamed není zlým duchem
posedlý.

2) Zdali Mohamed nebo ti, kteří mu to vytýkali.
5) Byl úhlavní nepřítel Mohamedův Walíd ibu al Mughaira,

A

ý
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12. nactiutrhá a pomluvu roznáší,
13. brání všemu, co je dobré, je člověk bezbožný a

hříšný,
14. násilník, který kromě toho ještě je původu nemanžel

ského,
15. třebas měl bohatství a dítky.

16. Když se mu předčítají naše znamení, říká: „Toto
jsou jen staré báchorky.“

17. Ale vpálíme mu znamení na nos“).

18. Věru, zkoušeli jsme je (obyvatele Mekky) jako ony
majitele zahrady). Když přísahali, že druhého dne ráno
otrhají ovoce |

19. a nevyslovili při tom podmínky (bude-li chtiti Bůh),

20. obklíčil ji se všech stran trest tvého Pána, zatím co
oni ještě spali.

21. A když nastalo ráno, podobala se zahrada poli po
sklizni.

22. (Majitelé její však o ničem nevěděli a proto) jeden
druhého časně ráno pobízel:

23. „Pojďme rychle, chceme-li včas natrhati ovoce.“

24. A odcházejíce, šeptali Si:
25. „Věru, dnes nesmí přijíti za námi žádný chudý.“

26. Takové přání měli ráno a mysleli, že se jim splní.

27. Ale sotvaže spatřili svoji zahradu, (a nen.ohli jí po
znati) zvolali: „Jistě jsme zbloudili.“

28. (Ale když se přesvědčili, že to je zahrada jejich, pravili):
„Někdo nám zmařil náš úmysl.“

29. A tu pravil ten, jenž byl spravedlivější než ostatní:
„Neřekl jsem vám: Nevzdáte-li Bohu chvály (nepodaří se vám
to) ?“

30. Načež odvětili ostatní: „Chvála budiž Pánu našemu,
dopustili jsme se zajisté nesprávnosti.“

r) V bitvě u Bedru byl mu rozseknut nos.
2) Jeden bohatý a hodný muž část z úrody v zahradě dával

chudým a vždycky to předem oznámil. Jeho synové však, kteří za
hradu zdědili, nechtěli dáti chudým žádného ovoce a proto umluvili
se, že časně ráno, aby nikdo o tom nevěděl, půjdou ovoce otrhat.
Ale Bůh je potrestal tím, že oheň všechno ovoce v zahradě přes noe
spálil, takže jí nemohli ani poznati,jak se vypravuje vnásledujících verších.
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31. A nyní jeden druhému činil výčitky
32. a říkali: „Běda nám, že jsme neposlechli !
33. Snad nám dá Bůh za tuto (zahradu) lepší, budeme

za to prositi svého Pána.“
34. Takový je trest (na tomto světě), ale na onom bude

mnohem přísnější. Kéž by to nahlédli!
35. Pro bohabojné jsou u jejich Pána připraveny roz

košné zahrady.
36. Či měli bychom naložiti s těmi, kteří přijali islám,

jako naložíme s hřišníky *)?
37. Jaký máte důvod, že tak soudíte?
38. Máte snad nějakou knihu, v niž se můžete dočisti,
39. že se vám dostane toho, co si vyvolíte?
40. Či máte od Nás nějaké přísahy, které Nás zavazují

až ke dni vzkříšení? Musíte míti zajisté (nějaký důvod), že
tak soudite. :

41. Otaž se jich, kdo z nich to dosvědčí?
42. Či snad (jejich svědky) jsou jejich bohové ? Ať tedy

přivedou své bohy, mluví-li pravdu.
43. Jednou bude odkryta noha*), a budou vyzváni, aby

se klaněli (Bohu), ale nebudou moci.
44. Budou míti oči k zemi sklopené a hanba bude jejich

údělem, neboť byli vyzýváni, aby se (Bohu) klaněli, dokud
mohli, (ale nechtěli).

45. Nech *) Mě samotného s tím, jenž za lež prohlašuje
toto nové zjevení, však jim připravujeme postupně čím dále
tim větší trest způsobem jim neznámým“).

46. Dlouhého života jim .dopřeji, neboť Moje lest je
účinná. ;

47. Žádáš nějaké odměny (za své kázání)? Jsou beztak
dluhy obtíženi.

1) Těmito a následujícími slovy obrací se Bůh proti nevěrcům,
kteří tvrdili, že, vstanou-li z mrtvých, budou se míti lépe než ti, kteří
Mohamedovi uvěřili, jako již na tomto světě jest jim lépe.

2) Tímto rčením má se naznačiti hrozné neštěstí, jež nevěrce
čeká; říká se na př.: „Válka odkryla nohu,“ aby se vyjádřila krutost
boje (Marracci 741, Sale 462).

S) Mohamed má nechati Boha, aby sám nevěrce potrestal.
4) Bůh popřává hříšníkům na světě blahobytu a štěstí, aby tím

hroznější byl pro ně pekelný trest.
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48. Jsou jim snad známa tajemství (týkající se budouc
nosti) a opisují si je (z knihy věčných úradků božích)?

49. Cekej tedy trpělivě na rozhodnutí svého Pána a nebuď
jako ten), jejž spolkla veliká ryba, a který potom v soužení
vzýval (Boha).

50. Kdvby se ho byl neujal Pán jeho ve své dobrotě,
byl by býval s hanbou uvržen na nějaký pustý břeh.

51. Ale jeho Pán si jej vyvolil a přijal jej mezi spra
vedlivé.

52. Nevěrci tě div nesmetou svým zlostným pohledem,
když slyší napomenutí (koránu) a říkají: „(Mohamed) je jistě
posedlý zlým duchem.“ A přece není (korán) ničím jiným,leč
napomenutím pro celý svět.

4) Jonáš.
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DEM,
JEMUŽ SE NELZE VYHNOUTI.

Mekkánská, o 52 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Den, jemuž se nelze vyhnouti.
2. Jak hrozný je den, jemuž se nelze vyhnouti!
3. A z čeho bys mohl pochopiti, co je to den, jemuž se

nelze vyhnouti ?
4. Kmenové Thamud a Ád prohlašovali za lež (den),

který ohromí (srdce lidská).
5. A Thamudejští našli záhubu ve hrozném rachotu,
6. kmenu Ád pak přinesl záhubu studený a prudký vichr,
T. jemuž dal (Bůh) moc nad nimi po sedm nocí a osm

dní za sebou následujících. Byl bys býval viděl, jak lidé leželi
na zemi jako kořeny ztrouchnivělé palmy.

8. A byl bys býval mohl spatřiti někoho, kdo z nich zbyl?
9, Dopustil se hříchů Farao a ti, kteří byli před ním,

jakož i vyvrácená města,
10. protože nechtěli uposlechnouti posla svého Pána,

který je za to přísně potrestal.
11. Když voda (vše) zaplavila, vložili jsme vás do archy,
12. abychom vás tím napomenuli a napomenutí fo aby

podržely vaše uši.

ny LbíS ÁX ot 8KTK



13. Až zazní po prvé hlas trouby
14. a země se začne pohybovati se svého místa a-hory

na jeden ráz budou rozdrceny,
15. tehdy nastane, co musí nastati.
16. A tehdy nebe) se roztrhne a rozpadne v kusy,
17. a andělé budou státi po jeho stranách a ponesou

nad sebou trůn tvého Pána a bude jich tehdy osm.
18. Tehdy budete postaveni před ním a žádné vaše

tajemství nezůstane tajno.
19. Komu bude dána kniha do pravé ruky, řekne: „Vezměte

a čtěte v mé knize!“

20. „Pomýšlel jsem zajisté na to, že se budu musiti zod
povídati.“

21. A takový bude žíti život plný radosti
22. ve visutých zahradách,
23. v nichž je ovoce tak nízko, že si ho každý může

natrhati.

24. (A Bůh jim řekne): „Jezte a pijte, co je pro vaše
zdraví, za to, co jste vykonali na zemi ve dnech minulých.“

25. Ale komu bude dána kniha do levé ruky, zvolá:
„Kéž by mi nebyla dána tato kniha,

26. kéž bych nebyl věděl, že se budu musiti zodpovídat!
27. Kéž by byla smrt učinila konec všemu! |
28. Nic mi neprospělo mé bohatství,
29. ta tam je moc mál!l“
30. (A Bůh poručí): „Uchopte jej a svažte
31. a potom uvrhněte jej do pekla, aby se věčně spaloval.
32. Ovažte kolem něhopouta sedmdesát loket dlouhá,
33. protože nevěřil v mocného Boha
34. a nestaral se o nasycení chudého.“
35. A nebude tam míti ani přítele,
36. ani pokrmu, leč jen hnis (vycházející z těl odsou

zenců),
37. kterého požívají jen hříšníci.

1) Na konci světa bude i nebe rozdrceno v kusy a andělé ze
mrou, kromě těch, které Bůh zachrání. Srv. suru 39., v. 68: „Zazní
hlas trouby, a všichni, kdožkoli jsou na nebi i na zemi, zemrou kromě
těch, které bude chtíti Bůh zachrániti.“ Dle Beidáviho budou to andělé
Gabriel, Michael a Israfil a ti andělé, kteří nesou trůn boží. Wolff
str. 91.
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38. Přísahám při tom, co vidíte,
39. i čeho nevidíte,

40. že tohle je věc vznešeného posla,
41. že to nejsou slova básníka — jak málo vás bohužel

42. a že to není řeč nějakého věštce — jak málo vás
bohužel se dává napomenouti —

43. nýbrž že to je zjevení od Pána všehomíra.
44. Kdyby si byl (Mohamed) jen něco z těchto slov

vymyslel,
45. uchopili bychom jej pravicí,

46. vyřízli mu cévu do srdce vedoucí,
47T.a nikdo z vás by ho nebyl nemohl brániti.
48. Ale tato kniha je zajisté napomenutím pro bohabojné 
49. víme ovšem dobře, že někteří ji prohlašují za lež.
50. Ona však bude jednou pro nevěrce příčinou bolest

ných vzdechů,
51. neboť je v ní pravá víra.
52. Proto oslavuj jméno svého Pána, velkého (Boha).
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Sura LXX (70)

STUPNĚ.
Mekkánská, o 44 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Jeden člověk “) žádal (Boha),
2. aby padl trest na nevěrce;
3. ale nikdo by nemohl zabrániti,
4. aby jím (nebyl stižen) od Boha, jemuž náleží stupně

(božího trůnu).
5. Vystupovati budou po nich andělé i archanděl Gabriel

v den, jenž bude trvati padesát tisíc let“). Snášej s příklad
nou trpělivostí (příkoří, jichž se ti od tvých spoluobčanů do
stává)!

6. Oni sice myslí si, že (trest jejich) je daleko,
7. ale My ho vidíme blízko.
8. Jednoho dne bude nebe jako tekutý kov
9. a hory budou jako barvená vlna.
10. Nebude se tázati tehdy přítel přítele (jak se máj,
11. ač jeden druhého bude viděti. Hříšník si bude toho

dne přáti, aby se z trestu mohl vykoupiti svými dětmi,
12. svou manželkou a svými bratry,

v) Byl prý Nodar ibn al Hareth, který žádal Boha, je-li pravda,
co říká Mohamed, aby jej samého náhle potrestal.

2) Srov. poznámku sury XXXII, v. 5.sK|

ně sy ) ) f
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13. příbuznými, kteří jej do svého domu přijímali,
14. a konečně všemi lidmi na světě.

15. Ti všichni aby jej vysvobodili!
16. Ale marně ! Neboť peklo
17. přitáhne je k sobě za vlasy, jež s kůží s hlavy strhne
18. a volati bude k sobě toho, kdo se obracel zády a

vyhýbal se (pravé víře),
19. kdo shromažďoval (bohatství) a skrýval.
20. Věru, člověk je netrpělivý tvor.
21. Když jej potká neštěstí, naříká,
22. když jej potká štěstí, stává se skoupým.
23. Tak ovšem nejednají zbožní, kteří jsou ve svých

modlitbách vytrval,
24. kteří ze svého majetku, jak se sluší a je spravedlivo,
25. dávají určitou část žebrákům i takovým chudým,

kteří se ostýchají žebrati,
26. dále ti, kteří věří v den soudu
27. a obávají se trestu svého Pána
28. však nikdo není jist před trestem svého Pána —
29. kteří obcují tělesně
30. jen se svými manželkami a otrokyněmi, čehož jim

nemůže nikdo vytýkati —
31. kdo však po jiné ještě ženě touží, hřeší —
32. a konečně ti, kteří to, co jim bylo svěřeno, a smlouvy

svědomitě zachovávají,
33. kteří jako svědkové mluví pravdu
34. a dbají úzkostlivě na své modlitby.
35. Takoví budou ve veliké úctě v rajských zahradách.
36. Co je nevěrcům, že spěchají před tebou
37. po pravé i levé straně v zástupech?
38. Přeje si každý z nich dostati se do zahrady rozkoše ?
39. Nikoliv (tam se snadno nedostanou). Vědí, z čeho

jsme je stvořili).
40. Přísahám při Pánu východu a západu, že můžeme

na. místo jejich dáti jiné a lepší pokolení a nikdo Nám v tom
nemůže zabrániti.

v) Člověk ze semene stvořený nepodobá se bytostem nebeským,
teprve svou vírou a svými ctnostmi má se uzpůsobiti za obyvatele
ráje (Sale 467).
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2. 7 WO

přijde na ně den, kterým bylo jim vyhrožováno.
43. Tehdy chvatně vystoupí z hrobu, jakoby byli vojíni,

kteří spěchají ke svému praporu.
44. Půjdou se zrakem k zemi sklopeným, neboť hanba

bude jejich údělem. To je den, kterým bylo jim vyhrožováno.
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Sura LXXI (71).
NOE,

Mekkánská, o 29 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,
1. Poslali jsme Noema k jeho lidu (s příkazem) : „Varuj

svůj lid, dříve než přijde na ně trest plný bolesti.“
2. Řekl tedy (Noe): „Moji spoluobčané, mám vás ve

řejně varovati. |
3. Služte Bohu, bojte se Ho a mne poslouchejte!
4. Odpustí vám hříchy a popřeje vám (k napravení) lhůty

do určité doby. Ale když přejde doba, kterou Bůh ustanovil,
nebude jí moci nikdo oddáliti. Kdybyste měli rozum (pocho
pili byste to).“

5. A pravil dále: „Můj Pane, volal jsem svůj lid v noci
i ve dne,

6. ale čím více je volám, tím více se odvracejí (od pravdy).
7. Kdykoliv je volám (k pokání) abys jim odpustil, vloží

prsty do uší a obličej zakryjí si Šatem a zůstávají zatvrzelí,
pyšně (odmítajíce moje napomenutí).

8. Pak jsem je zcela otevřeně volal.
9. Potom zase tajně i veřejně jsem k nim mluvil.
10. A řekl jsem jim: „Proste svého Pána za odpuštění,

neboť odpouští.
11. Sešle vám s nebe hojný dešť,
12. rozmnoží váš majetek i děti a dá vám zahrady a řeky.
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>
13. Co vám překáží, že nechcete doufati v dobrotu boží?
14. Stvořil vás ve všech obdobích vašeho vývoje)
15. Nevidíte, jak Bůh stvořil sedmero nebes jedno nad

druhým ?
16. A umístil tam měsíc, aby svítil a slunce jako svítilnu.
17. Bůh vás stvořil ze země,
18. pak vás opět do ní pošle a potom zase vás z ní

vyvede (v den vzkříšení).
19. Bůh učinil pro vás zemi jako koberec,
20. abyste na ní chodiii po širokých cestách.“
21. A dále pravil (Noe): „Můj Pane, nechtějí mne po

slechnouti, ale jdou za těmi, jimž jejich bohatství a děti jen
záhubu zvětší.“

22. A úklady strojili (Noemovi).
23. Řekli jim (vůdcovéjejich): „Neopouštějte svých bohů,

neopouštějte Vadda a Suváa,
24. Jagůtsa, Jauka a Nasra!“)“ A mnoho jich svedli.

Ty pak jen bezbožné (svým kázáním) uvedeš do většího
ještě bludu.

25. Byli tedy pro své hříchy utopení a uvrženi do
pekelného ohně

26. a nenalezli žádného ochránce proti Bohu.
27. A Noe pravil: „Můj Pane, nenech žádné rodiny

nevěrců na zemi!

28. Vždyť necháš-li je, budou sváděti tvé služebníky a
budou ploditi jen hřišníky a nevěrce.

29. Můj Pane, odpusť mi a mým rodičům a každému,
kdo vkročí do mého domu, ať je to věřící muž nebo žena,
a bezbožným přidej jen záhuby l“

1) Od zárodku až v dokonalého člověka.
2) Neví se, jsou-li to jména bohů nebo proslavených mužů.
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DŽINNOVÉ."
Mlekkánská, o 28 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

Nikoho nebudeme klásti na roveň svému Pánu.

pojal manželky a nezplodil dětí.

Co je nejvýš nepravdivé.

| džinn nemůže lháti o Bohu.

blouzení.

Bůh nikoho nevzkřísí.

1) Srv. suru VÍ., pozn. v. 101.
2) Džinnové prý naslouchali, jak Mohamed recituje korán u

jedné duté palmy na cestě mezi Mekkou a Taifem.

1. Řekni: „Bylo mi zjeveno, že zástup džinnů naslouchal*)
(recitování koránu) a řekli: „Slyšeli jsme podivuhodné čtení,

2. které vede ke spravedlivému životu a uvěřilijsme mu.

3. Náš Pán — budiž vyvýšena Jeho velebnost — ne

4. A přece jeden pošetilec mezi námi mluvil o Bohu,

5. Ale my jsme opravdu mysleli, že žádný člověk áni

6. A byli někteří lidé, kteří se utikali k některým džin
nům (aby se pravdy dověděli), ale ti jen zvětšili jejich po

T. Domnívali se: Jako vy (lidé) jste se domnívali, že



ko
8. Pokusili jsme se proniknouti do nebe') (abychom

vyzvěděli, co se tam děje) a shledali jsme, že je plné strážců
a ohnivých koulí.

9. A usadili jsme se tam na některých místech (abychom
naslouchali hovoru nebešťanů), ale kdo nyní chce tam na
slouchati, shledá, že vyrazí proti němu ohnivá koule, aby mu
zabránila (naslouchání.v končinách nebeských).

10. Nevíme, zda se tím chce nějak ublížiti těm, kteří
jsou na zemi, nebo zdaje tím míní Bůhpřivěsti na správnou cestu.

11. Jsou mezi námi dobří, ale také zlí, nejednáme
všichni stejně..

12. Věřili jsme vždycky pevně, že nemůžeme Boha na
zemi oslabiti a že nemůžeme uniknouti jeho moci.

13. Když jsme uslyšeli) o správném vedení (koránu)
uvěřili jsme v ně. Kdo pak věří ve svého Pána, nemusí se
obávati zmenšení (své odměny po smrti) aní nějakého bez
práví. |

14. Někteří z nás přijali islam, druzí jsou nevěrci. Ale
kteří přijali islam, upřímně si přejí správného vedení.

15. Co pak se týče nevěrců, budou pro peklo palivem.“
16. Budou-li *) se držeti na správné cestě, dáme jim

hojně vody k pití,
17. abychom je tím zkoušeli (budou-li vděčni). Ale kdo

se odvrátí od napomenutí svého Pána, toho uvrhne do trestu
a trápení.

18. Mešity jsou (zasvěceny) Bohu, proto tam nikoho
nevzývejte, leč Boha!

19. Když služebník boží stanul, aby vzýval Boha, džin
nové se div na něj netlačili (protože všichni chtěli slyšeti
korán).

20. Řekni: „Vzývám jen svého Pána a nikoho Mu ne
stavím na roveň.“

21. Řekni: „Nemám takové moci, abych sám od sebe
vám ublížil nebo dal správné ponaučení.“

22. Řekni: „Proti Bohu mi nikdo nepomůže a nenaleznu
útočiště leč u Něho.

r) Srv. suru XV., pozn. v. 34.
2) Srv. pozn. v. 1.
S) Mluví zase Bůh o-obyvatelích Mekky, kteří prý po několik

let trpěli velkým suchem.

528



23. (Mým úkolem jest) jen veřejně oznamovati (co mi
bylo zjeveno) od Boha a Jeho poselství. Kdo však nechce

uposlechnouti Boha a jeho posla, toho čeká peklo, v němžzůstane na věčné věky.
24. Dokud neuvidí (splněno), čím bylo jim vyhrožováno,

(neuvěří). Ale potom jistě poznají, kdo měl slabšího ochránce
a méně (pomocníků).“

25. Řekni: „Nevím, je-li to, čím se vám vyhrožuje,
blízko nebo zdali můj Pán to oddálil.

26. Zná tajemství a svých tajemství neoznámí nikomu,
27. leč jen tomu poslu, v němž nalezne zalíbení a posílá

před ním i za ním (anděly jako) stráž,
28. aby věděl, že (poslové) donesli (lidem) poselství

svého Pána. Je mu ovšem dobře známo vše, co mají u sebe,
vždyť má všechny věci spočítané.“
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TI SuraLXXII(73).
ZAHALENÝ DO PLÁŠTĚ.)

SMekkánská, o 19 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1. (Mohamede), který ses do pláště zahalil, vstávej v
noci (aby ses v ní modlil po dobu jejího trvání) kromě malé
části její,

2. kterou je polovina její. Můžeš ještě tuto část její
zmenšiti.

3. Anebo zvětší ji a jasným hlasem opakuj si korán,
4. neboť vložíme na tebe těžké slovo *).
5. Na počátku noci zajisté je člověk silnější, aby udržel

sebranou mysl a správněji vyslovoval,
6. ve dne pak máš mnohá jiná zaměstnání.
7. Vzpomínej jména svého Pána a služ Mu o samotě!
8. Je pánem východu a západu, není boha kromě Něho,

zvol si tedy jej za svého ochránce
9, a trpělivě snášej, co o tobě (nevěrci) říkají a odejd

od nich, jak se sluší.

1) Když se dostalo Mohamedovi zjevení božího, zakryl se plá
štěm ze strachu a úcty před ním. Jsou ještě jiné výklady, proč se tak
Mohamed nazývá, ale na smyslu ničeho nemění.

2) Přikázání, jež korán obsahuje a jež zvláště Mohamed pro
dobrý příklad má svědomitě plniti.



10. Nech) mě samotného s těmi, kteří prohlašují (korán)
za lež a užívají rozkoší tohoto světa. Dopřej jim krátkého
života,

11. vždyť máme pro ně připravené okovy a peklo,
12. pokrm, který dusí a trest plný bolesti.
13. Jednoho dne se ofřese země i hory a tehdy budou

hory jako rozházené hromady písku.
14. Poslali jsme k vám posla, aby proti vám svědčil,

jako jsme poslali k faraonovi posla.
15. Ale farao neposlechl posla a proto jsme jej přísně

potrestali. |
16. Nevěříte-li, jak uniknete tomu dni, který *) šŠedinami

pokryje hlavy děti?
17. Nebe se při tom roztrhne a naplní se vše, čím hrozil.
18. Tohle je napomenutím a kdo bude chtiti (dáti se

napomenouti), zvolí si cestu ke svému Pánu.
19. Věru, tvůj Pán ví, že strávíš (při modlitbě) méně

než dvě třetiny noci, polovinu její nebo třetinu a že i tvoji
druhové (tak činí). Bůh sám měří noc i den, ví, že nedove
dete správně jejich času počítati. Proto je vám také milostiv.
Pokud je vám to snadné, čítejte pilně korán! Ví ovšem dobře
(Bůh), že někteří z vás jsou nemocni, jiní po zemi (konají
cesty) a hledají (výživu) z dobrotivosti boží a jiní že bojují
za pravé náboženství“). Ale pokud je vám to snadné, čítejte
z koránu, konejte modlitby, dávejte almužny a čiňte si Boha
vznešeným dlužníkem! Ty dobré skutky, které před svými
dušemi (na onen svěť) pošlete, naleznete u Boha. To bude
lepší a větší odměny vám to získá. Proste Boha za odpuštění,
vždyť Bůh odpouští a je milosrdný.

9) Mluví Bůh k Mohamedovi.
2) T. j. hrůzou a strachem.
9) A proto nemohou si čísti v koránu.

DECO
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a ČL |
BaCL—A Sura LXXIV (74).

ŠATEM ZAKRYTÝ.)
Mekkánská, o 55 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Šatem zakrytý,
2. vstaň a kaž

„ a svého Pána velebiž!

Očisti své šaty,
utíkej před ohavností (modloslužby),
nebuď štědrý proto, abys více nazpět dostal,
a trpělivě čekej na svého Pána!

8. AŽ zazní hlas trouby,
9, to bude pak těžký den,
10. zvláště pro nevěrce těžký.
11. Nech “) mě samotného s tím, jejž jsem stvořil,

NDARA

v) Když Mohamed prodléval na hoře Hará, uslyšel, že jej někdo
volá. Podíval se na pravou i na levou stranu, ale nikoho neviděl.
Pohlédl nad sebe a uviděl na trůně mezi nebem a zemí anděla Gabriela.
Spěchal rychle domů ke své ženě Chadidži a prosil, aby jej zakryla
šatem. Potom prý sestoupil Gabriel a oznámil mu tuto suru. Někteří
se domnívají, že toto je první sura, která byla Mohamedovi zjevena,
všeobecně se však za suru nejprve zjevenou pokládá sura 96 (Sale 471).

2) Mluví Bůh k Mohamedovi; mužem zde míněným byl Walid
ibn al Mughaira, jemuž se tak dobře vedlo, že byl zván „Sladká vůně
Koreišitů“ a Wahíd, f. j. jediný, jemuž se nikdo v blahobytu nemohl
vyrovnati.

|
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12. dal jsem mu hojné bohatství,
13. dítky, jež u něho žijí,
14. všechny jeho podniky jsem zdarem provázel,
15. a jenž pak chce ještě, abych mu rozmnožil (jeho

- štěstí).

16. Ne, nikoli, vždyť protiví se Našim znamením.
17. Ale poženeme jej na horu pekelného ohně,
18. protože vymýšlel a sestavil (hanlivé výroky o koránu).
19. Proklet budiž! Jak (zlomyslně to) sestavil!
20. Znovu budiž proklet! Jak (zlomysině to) sestavil!
21. Potom utkvěl pohledem (na svých známých) "),
22. zamračil se a díval se smutně.
23. Pak se obrátil zády a ukázal svoji pýchu.
24. A řekl: „Tento (korán) jest jen výplodem kouzel

nictví, a to ještě odjinud vypůjčeným!
25. Jsou to zajisté jen slova pouhého člověka.“
26. Jistě jej uvrhnu do pekla!
27. A z čeho bys mohl poznati, co je peklo?
28. Vše pohltí a ničeho nepropustí.
29. Spaluje tělo lidské a je nad ním devatenáct (strážců).
30. Ustanovili jsme strážci pekia pouze anděly *“)a udali

jsme jejich počet pouze proto, aby nevěrcům bylo to příleži
tostí ke sporům, aby se přesvědčili ti, jimž dostalo se knihy
Pisma“), že má pravdu (Mohamed), aby rozmnožila se ještě
více víra věřících, aby o tom nepochybovali věřící a ti, jimž
dostalo se knihy Písma, a aby říkali ti, v jejichž srdci je
nemoc (nevěry): „Co chce Bůh naznačiti tímto počtem ?“ Tak
Bůh nechává zblouditi, koho chce a správně vede, koho chce.
Nikdo nezná počtu jeho vojska“*), leč On sám. A v tomto
nemají viděti lidé ničeho jiného leč napomenutí pro sebe.

32. Ano, tak jest! (Přísahám) při měsíci,
33. při noci, když se ztrácí
34. a při jitřence, když září,

1) T. j. co tomu říkají, budou-li jej za to chváliti.
1) Aby svou přirozeností se lišili od zavržených a aby se nedali

pohnouti k soucitu s ními.
s) Židé maji prý dle Mohameda ve svých posvátných knihách

udaný počet strážců pekla (19) a tak se mohou přesvědčiti, že v ko
ránu je pravda.

+) Strážců pekla.
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35. že bude (poslední soud) jednou z největších pohrom
36. a že výstražným hlasem volá k lidem,

| 37. jak k těm, kteří chtějí jíti vpřed“) tak i k těm, kteří
chtějí zůstati vzadu.

38. Každá duše je dána do zástavy a musí se svými
skutky vykoupiti.

39. Ale ti, kteří budou postaveni na pravici,
40. budou se otazovati hříšníků v rajských zahradách:
41. „Co vás přivedlo do pekla?“
42. Odvětí jim: „Nemodlili jsme se,
43. nenasycovali jsme chudých,
44. pošetilé řeči jsme vedli s jinými
45. a za lež jsme prohlašovali den posledního soudu,
46. až nás zastihla smrt.“

4T. Nepomůže jim přímluva žádného přímluvce.
48. Co je jim, že se odvracejí od napomenutí (koránu)
49. jako oslové, kteří se dali na útěk
50. a utíkají před lvem (jenž je pronásleduje).
51. Každý muž z nich“) by si ovšem přál, aby mu byl

dán (od Boha) rozvinutý závitek (na němž by bylo psáno, že
mají poslouchati Mohameda).

52. Ale to se nikdy nestane. (Také by jim to nebylo
nic platné), neboť nebojí se onoho světa.

53. Nikoliv, (ničeho jim Bůh nedá), vždyť (korán)- je
dostatečným napomenutím.

54. Kdo chce, toho napomene.
55. Ale jen bude-li chtiti Bůh, dají se napomenouti.

K němu mají lidé vzhlížeti s posvátnou bázní, jemu přináleží
odpouštěti.

1) Aby vzali odměnu, druzí aby byli potrestání.
2) Nevěrci žádají, aby jim od Boha bylo dáno písemné svědectví,

že je Mohamed jeho prorokem.

534



V

. a měsíc

přijaty).

>) Mohamed

PISA

sj Sura LXXV(75).

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Přísahám, při dni vzkříšení,
2. přísahám při duši, která se obviňuje “).

. Myslí si člověk, že nesložíme dohromady jeho kostí ? *)
4. Zajisté, vždyť můžeme učiniti jeho prsty stejné délky.
5. Člověk by se rád vyhnul tomu, co jej čeká.
6. Táže se, kdy bude den vzkříšení.
T. Až bude zrak bleskem oslepen
8

9. a slunce se spojí s měsícem,
10. tenkráte bude člověk volati: „Kde je nějaké útočiště ?“
11. Ale nebude se moci nikam utéci.

12. Tenkráte se člověku oznámí, co dříve
14. a co později vykonal.
15. Ano, člověk bude proti své duši očitým svědkem.
16. A kdyby se chtěl omlouvati, (jeho omluvy nebudou

17. Nepohybuj (Mohamede) rychle jazykem *), (když opa
kuješ zjevení), jehož se ti prostřednictvím anděla Gabriela do

r) Protože i při nejlepší vůli činiti dobré je Si vědoma hříchů
2) V den vzkříšení.

velice rychle po něm opakoval slova jeho, dříve ještě než ukonči.

M4
VZKŘÍŠENÍ.

Mekkánská, o 40 verších.

se zatemní

prý, když mu oznamoval Gabriel zjevení boží.

C:7
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stává), neboť v Naší moci jest, abychom ti složili v paměti
(korán) a abychom naučili tě správnému čtení jeho.

18. A'kdyžti jej přečteme (ústy anděla Gabriela), opakuj,
co ti bylo přečteno.

19. V Naší moci je pak, abychom ti to vysvětlili.
20. Nikoli (nesmíš v budoucnosti tak spěchati při opa

kování koránu)! Milujete život, jenž rychle pomijí
21. a nedbáte života budoucího.

22. Obličeje (jedněch) budou tenkráte radostí zářiti,
23. dívajíce se na svého Pána.
24. A oblišeje (druhých) budou tenkráte smutné.
25. Budou tušiti, že je stihne veliké neštěstí.
26. Ano (stihne je). Neboť až se dostane duše člověka *)

až k hrdlu,
2T. a (ti, kteří u jeho lůžka budou státi), zvolají: „Kdo

by mohl nyní přinésti nějaký kouzelný lék?“
28. a on sám bude viděti, že mu nastává odloučení (od

tohoto světa)
29. a jedna noha položí se ke druhé *),
30. tenkráte bude (člověk) násilím přitažen ke tvému

Pánu!
31. Neboť nechtěl uvěřiti a nemodlil se,
32. nýbrž za lež prohlašoval (korán) a odvrátil se (od

víry).
33. Potom odešel ke svým druhům a pyšně si vykračoval.
34. Pročež běda tobě!
35. Ještě jednou běda tobě, běda!
36. Či si myslí člověk, že je mu ponecháno na vůli, aby

si činil, co by chtěl?
37. Zdaž nebyl kdysi kapkou vystříknutého semene?
38. Potom byl jako chuchel krve, a stvořil (z něho

Bůh člověka) a souměrně uspořádal. |
39, A učinil z něho dvě pohlaví: mužské a ženské.

| 40. Nemá tedy moci Ten (jenž vše toh'e učinil), aby
vzkřísil mrtvé?

v) Není jisto, mluví-li se tu o smrtelném zápasu člověka vše
obecně nebo má-li tu Mohamed na mysli některého svého nepřítele.

2) Jak činí umírající.
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sb << 7 SuraLXXVI6). | o
ČLOVÉK.

AMekkánská, o 31 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1. Nepřešla nad člověkem dlouhá doba“'), v níž ničeho
neznamenal ?

2. Stvořili jsme zajisté proto člověka ze smíšeného se
mene (muže a ženy), abychom jej zkoušeli a dali jsme mu
sluch a zrak.

3. Uvedli jsme jej na správnou cestu, ať už za to bude
vděčný nebo ne.

4. Pro nevěrce jsme jistě připravili řetězy a pouta na
šíji a pekelný oheň.

5. Spravedliví však budou píti z poháru (víno) smíšené
s vodou Kafur,

6. která vychází z pramene, z něhož pijí služebníci boží
a jejž vedou (kamkoli chtějí).

7. (Dokud na světě žili) plnili své sliby a báli se dne
(posledního), jehož neštěstí se daleko široko rozletí

í 1) Čtyřiceti roků, po kterou Bůh učiniv z hlíny tělo Adamovo,
nechal je vyschnouti a pak teprve vdechl do něho duši. Také se tato
slova mohou vykládati o člověku,dokud je v životě matky (Marracci 769).
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8. a nasycovali chudého z lásky k němu, jakož i sirotka
a zajatce ,

9. (říkajíce při tom): „Dáváme vám pokrmy, abychom
se Bohu zalíbil a nechceme od vás odplaty ani díků.

10. Máme zajisté strach před svým Pánem, obávajíce se
smutného dne a plného bídy.“

11. A proto uchránil je Bůh pohromy tohoto dne, oděl
je v radost a veselí | |

12. a jako odplatu za to, že byli trpěliví, dal jim ráj a
hedvábné šaty.

13. Budou si tam hověti na lůžkách a neuvidí ani slunce
ani měsíce).

14. Chladící stíny budou u nich a skláněti se budou
k nim hrozny Vína.

15. Kolovati budou mezi nimi stříbrné číše a poháry.
16. Také láhve budou ze stříbra a naměří si do nich

podle své libosti.
17. A budou tam píti z poháru víno smíšené s vodou

zázvorové příchuti
18. z pramene, který tam jest a nazývá se Salsabil.

19. Věčně svěží jinoši budou je obsluhovati. Až je spatříš,
budeš mysleti, že jsou to roztroušené perly.

20. Kamkoliv pohlédneš, uvidíš blaženost a nesmírnou
moc.

21. Budou míti na sobě šaty z jemného zeleného hed
vábí a brokátu, stříbrnými náramky se budou zdobiti a Pán

Wo av

22. (se slovy): „Hle, toť je vaše odplata a odměna za
vaše snažení.“ .

23. Zjevili jsme ti korán po částech.
24. Trpělivě očekávej rozhodnutí svého Pána a ne

poslouchej žádného hříšníka nebo nevěrce mezi nimi |
25. Vzpomínej jména svého Pána ráno i večer
26. a za noci se mu klaň a veleb jej dlouho v noci!
27. Tito (lidé) milují zajisté rychle ubíhající život, ale

žádné pozornosti nevěnují onomu těžkému dni, který jednou
nastane.

1) Neboť nebudou potřebovati jejich světla.
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28. A přece My jsme je stvořili a upevnili jejich klouby

a budeme-li chtiti, dáme na jejich místo jiné lidi jim podobné.
29. Věru, v tom je napomenutí; a kdo chce, zvolí si

cestu k svému Pánu.

30. Ale chtíti nemůže, nebude-li chtíti Bůh, jenž zná (vše)
a je moudrý.

31. Koho chce, učiní účastným svého milosrdenství, ale
pro hříšníky připravil trest plný bolesti.
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9+
EL Sura LXXVIIDAL

VYSÍLANÍ.
AMekkánská, o 50 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

„ a prudce litají,
. při těch, kteří roznášejí (rozkazy boží)
. a rozdělují (verše koránu nebo dobré a zlé),
. kteří oznamují (napomenutí boží),
„ omluvu“) a hrozbu,
. opravdu, jistě se stane to, Čím se vám hrozí.
. Až hvězdy budou úplně zničeny,
„ až nebe se roztrhne, ©

10. až hory ze základů budou vyvráceny,
OO0NOGAGOD>

11. až poslové v určený čas se sejdou, (aby proti svému
lidu svědčili) —

12. k jak hroznému dni se to shromáždí!
13. ke dni rozdělení (dobrého a zlého)!
14. A z čeho bys mohl poznati, co je to den rozdělení ?
15. Tenkráte běda těm, kteři ze lži vinili (posly boží a

proroky) !
16. Zda jsme nezahubili těch, kteří již před nimi žili (a

také nechtěli uvěřiti)?
1) Andělé přicházejí k Bohu, aby omluvili ty, kteří Činí pokání

a Boha za odpuštění prosí, jiným zase hrozi jménem božím.

„.Při (andělích), kteří jsou vysíláni za sebou v řadě



17. A podobně naložíme s těmito, kteří žijí v pozdějších
dobách.

18. Tak učiníme bezbožným.
19. Běda tenkráte těm, kteří (proroky) ze lži vinili.
20. Zda jsme vás nestvořili z obyčejné tekutiny (semene) ?
21. Položili jsme ji na bezpečné místo *)
22. až do určité doby.
23. Stanovili jsme ji a jak moudrá jsou naše usťanovení!
24. Běda tenkráte těm, kteří (proroky) ze lži vinili!
25. Zda jsme neustanovili země k tomu, aby se na ní

shromažďovali
26. živí i mrtví.

27T.A postavili jsme na ní vysoké hory a dali jsme vám
k pití sladkou vodu.

28. Běda tenkráte těm, kteří (proroky) ze lži vinili!
29. (Bude jim řečeno): „Odejděte do toho (trestu), jejž

jste prohlašovali za lež!
30. Odejděte do stínu, který se rozděluje na tři sloupy,
31. avšak nechladí ani nechrání proti plamenu,
32. jenž bude vyhazovati jiskry
33. vysoké jako hrad,
34. podobající se (barvou) žlutým velbloudům.“
35. Běda tenkráte těm, kteří (proroky) ze lži vinilil
36. Toto bude den, v němž nebudou moci promluvit

a nebude jim dovoleno, aby se omlouvali.
37. Běda tenkráte těm, kteří (proroky) ze lži vinili !
38. To bude den rozdělení; shromáždíme vás i předky

vaše.
39. Máte-li nějaké nástrahy, užijte jich proti mně!
40. Běda tenkráte těm, kteří (proroky) ze lži vinilil
41. Bohabojní však ve stínu a u pramenů (se budou

zdržovati) í
42. a u těch druhů ovoce, které jim nejvíce bude

chutnati.
43. (A Bůh jim řekne): „Jezte a pijte, co vám slouží

ke zdraví, za to, co jste vykonali|
44. Tak totiž odměňujeme spravedlivé“
45. Běda tenkráte těm, kteří (proroky) ze lži vinili!

1) Do života matky.

Ů
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46. Jen jezte (nevěrci) a užívejte krátkou dobu (na tomto
světě) ; věru jste lidé hříšní.

47. Běda tenkráte těm, kteří (proroky) ze lži vinili!
48. Když se jim řekne: „Skloňte se (k modlitbě)!“, ne

učiní tak.

49. Běda tenkráte těm, kteří (proroky) ze lži vinili!
50. A ve které jiné zjevení uvěří, když tomuto (koránu)

uvěřiti nechtějí?
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ZPRÁVNR.
Mekkánská, o 40 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,
1. Nač se otazují (nevěrci) jeden druhého ?
2. Na důležitou zprávu (o posledním soudě), o niž jsou

nestejného smýšlení.
3. Zcela jistě však poznají potom (její pravdivost),
4. ano, zcela jistě poznají.
5. Zda nepoložili jsme zemi jako lůžko
6. a hory jako kůly (aby ji podpíraly)?

7. Stvořili jsme vás jako muže a ženu,
8. ustanovili jsme pro vás spánek odpočinkem,
9. položili jsme noc jako šat (na zemi)
10. a den jsme určili k tomu, abyste v něm si hledali

výživu.
11. A vystavěli jsme nad vámi sedmero pevných (nebes),
12. zavěsili jsme svítilnu jasně hořící“)
13. a seslali jsme z dešťových mraků husté proudy vod,
14. abychom pomocíjich vyvedli (ze země) obilí a byliny
15. a zahrady hustě osázené.
16. Věru, den rozdělení (dobrého a zlého) je časem usta

noveným (k odměně a trestu),
) Slunce.
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17. dnem, v němž zazní hlas trouby, a dostavite se Ů
(k Bohu) v zástupech.

18. Nebesa se otevrou a budou plná bran,")
19. hory se budou pohybovati a budou jako pára.
20. Věru, peklo je mistem nástrah,
21. obydlím pro hříšníky,
22. v němž na dlouhé věky setrvají.
23. Neokusí tam spánku ani nápoje,
24. leč jen vody horké a zapáchající,
25. odměny zasloužené.
26. Neboť mysleli si, že se nebudou za své skutky zod

povídati,
27. a prohlašovali za lež Naše znamení.
28. Avšak všecko jsme si zaznamenali do knihy.
29. Okoušejte tedy (toto utrpení, řekne jim Bůh), přidá

me-li vám něco, bude to jen trest. |
30. Avšak pro bohabojné (je připraveno) místo blaže

nosti,
31. neohražené zahrady,
32. dívky kyprých prsou, stejného věku s nimi
33. a pohár plný (vína).
34. Neuslyší tam žádného marného a lživého slova.
35. To bude odměna od tvého Pána, zajisté dostatečný dar
36. pána nebe a země i toho, co je mezi oběma, Milo

srdného. Nebudou moci S ním rozmlouvati,
37. neboť v den, v němž duch*?)a ostatní andělé budou

státi v řadě, nebude mluviti nikdo, leč komu dovolí Milosrdný,
a bude mluviti, co je správné.“

38. Tohle je den, který opravdu nastane. A kdo bude
chtiti, nechť se obrátí k svému Pánu.

39. Varujeme vás blízkým trestem,
40. dnem, v němž člověk spatří, co vykonaly jeho ruce

a nevěrec zvolá: „Kéž bych se mohl proměniti v prach“

:) Jimiž budou procházeti andělé..
2) Anděl Gabriel.
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<< Sura LXXIX(79).
VYTRHUJÍCÍ.
Mlekkánská, o 46 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1. Při (andělích), kteří násilím vytrhují (duše hříšníků),
2. kteří jemně ji vyvádějí (z těla spravedlivých),
3. kteří vznášejí se ve vzduchu (s rozkazy božími) ja

koby plovali,
, kteří uvádějí (duše nebešťanů do ráje)

5. a kteří (na pokyn boží) řídí (záležitosti světa),
6. jednoho dne jistě otřese vesmírem hlas trouby,
7. jemuž bude následovati zatroubení druhé.
8. Tenkráte budou se fřásti srdce (lidí)
9. a oči jejich budou k zemi sklopeny.
10. (Nevěrci) říkají: „Je možné, abychom byli po smrti

vrácení do svého bývalého stavu ?
11. když zbudou z nás jen zpráchnivělé kosti (že bychom

měli k novému životu býti vzkříšení) ?“
12. Říkají: „Pak to ovšem bude návrat k věčnému za

hynutí.“
13. Zazní první zatroubení

>

1) V prvních pěti verších přísahá Bůh při druzích andělů, že
nastane poslední soud.OTEG LPLLS4S NOS
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14.
15.
10.

Tuvá“):
17.
18.
19.
20.
21.

tvrzelý.
22.
23.
24.
25.

a hle, lidé objeví se živí na povrchu země.
Slyšel jsi vypravovati o Mojžíšovi?
Když zavolal na něj jeho Pán v posvátném údolí

„Jdi k faraonovi, neboť nechce uposlechnouti
a řekni: „Chceš se očistiti (od svých hříchů) ?
Dovedu tě k tvému Pánu, aby ses ho bál.“
A ukázal mu veliké znamení (proměniv hůl v hada),
avšak on jej prohlásil za podvodníka a zůstal za

Potom spěšně odešel,
shromáždil (kouzelníky) a zvolal k nim:
„Já jsem vaším nejvyšším pánem.“
Ale Bůh jej potrestal příkladným trestem na tomto

i na onom světě.
26

Boha.
27

(Bůh)?
28
29
30
31.
32

„ Věru, v tom je výstraha pro každého, kdo se bojí

. Je snad těžší stvořiti vás než nebe, které vystavěl

. Vyzdvihl je na nejvyšší místo a dokonale uspořádal.
„ Noc učinil temnou a z ní dal vzejíti jasnému světlu.
„ A zemi potom roztáhl

a vyvedl z ní prameny vod i pastviny její.
„ A také hory na ní upevnil vám k užitku i vašemu

dobytku.
33
34.

„ AŽ však nastane poslední, největší soud,
v ten den se člověk rozpomene na všechno, oč usi

lovně pracoval.
35„ A peklo bude postaveno před oči těch, kteří se budou

musiti do něho dívati.
36
37

„ Kdo se bude dopouštěti hříchů
„ a kdo bude více milovati tento než onen svět,

38. toho obydlím bude zajisté peklo.
39. Ale kdo se bude báti toho, že bude jedenkráte po

staven před svého Pána,
40. a bude svou duši zdržovati od nedovolených rozkoší,
41

")

. toho obydlím zajisté bude ráj.

Srv. pozn. sury XX., v. 9.
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42. Budou se tě tázati na poslední hodinu, na kdy je
určena.

43. Což však můžeš ty o ní podati zprávu ?
44. Jedině tvůj Pán zná její čas.
45. Ty pak jsi jen kazatelem, který se jí také bojí.
46. Onoho dne, až ji spatří, (bude se jim zdáti), jakoby

byli prodlévali (na světě) jen dobu jednoho večera nebo rána.
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„== I Sura LXXX (80),

ZAMRAHAČILSE.
Mekkánská, o 42 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného!
1. Zamračil a odvrátil se,
2. když přišel k němu člověk slepý.
3. Ale jak jsi mohl poznati, zda touží upřímně po oči

štění (od hříchů)
4. anebo zda se dá napomenouti a prospěje mu napo

menutí? í

> 5. Toho, jenž bohatstvím oplývá,
6. přijímáš se ctí,
T. — nehledí-li se očistiti (od hříchů), není tvoje vina —
8. o toho však, jenž přichází k tobě s touhou po očištění
9. a bojí se Boha,

- 10. ty se nestaráš.
11. Nikoli (tak nesmíš činiti)! A tato (sura) má býti na

pomenutím

1) Mohamed rozmlouval kdysi s váženým Korejšitou, jehož doufal
získati pro islam, Tu přišel k němu člověk slepý a žádal jej za poučení
Mohamed však ho neposlechl, nýbrž ve zlosti se zamračil a odešel.
A tu prý mu byla zjevena tato sura, v níž jednak se omlouvá jeho
počínání, že prý nevěděl, touží-li onen slepý upřímně po poučení, jed
nak se mu dostává pokárání.TSÉ

(C
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12. — kdo má dobrou vůli, pamatuje si je — jež (na
psáno) jest na listech nesmírně vzácných *)

13. vyvýšených a v největší čistotě udržovaných
14. rukama písařů
15. vznešených a spravedlivých.
16. Člověk zasluhuje, aby jej kletba provázela! Co jej

učinilo nevěřícím?

17. Z čeho jej stvořil (Bůh)?
18. Z kapky semene jej stvořil
19. a potom mu dá podobu člověka.

20. Pak učiní mu snadnou cestu (ze života matky).
21. Načež pošle na něj smrt
22. a pohřbí jej.
23. Potom, až bude chtíti, jej vzkřísí.
24. Ano, tak tomu jest. Ještě nevykonal člověk, co mu

poručil (Bůh).
25. AČ pohlédne člověk na svou výživu!
26. My jsme zajisté vylili (s nebe) vodu,
27. potom jsme učinili rýhy do země,
28. dali jsme vzrůst obilí,
29. hroznům a jeteli, olivě a palmě,
30. zahradám hustě osázeným,
31. jedlému ovoci a píci,
32. vám k užitku i vašemu dobytku.
33. Až (na konci světa) nastane rachot,
34. v den, V němž uteče muž od svého bratra,
35. matky a otce,
36. manželky a dítek svých,
37. tenkráte každý muž bude míti na starosti jen svou

vlastní záležitost,?) jíž zcela se věnuje.
38. Obličeje jedněch budou zářiti
39. smíchem a veselosti,
40. ale na obličejích druhých bude prach
41. a špína je bude pokrývati.
42. To budou nevěrci a bezbožníci.

1) Originál koránu chová se ve vzduchu nad sedmým nebem
a duchové jej chrání před znečištěním.

2) Bude hleděti, aby sám sebe zachránil.

549



< j Sura LXXXI (81).

AŽ BUDE ZAVINUTO.
Mekkánská, o 29 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,.
1. Až bude slunce zavinuto (do tmy),
2. až hvězdy budou padati,
3. až hory budou v pohyb uvedeny,
4. až velbloudice deset měsíců březí budou zbaveny

5. až dravá zvířata se shromáždí,
6. až moře budou zapálena,
7. až duše se spojí (s těly), í
8. až za živa pohřbená dívka bude otázána, pro který

hřích byla usmrcena "),
10. až budou knihy otevřeny,
11. až obloha bude odstraněna,
12. až peklo bude uvedeno do silného žáru
13. a až se přiblíží ráj,
14. pozná jasně každá duše, co vykonala.
15. Přísahám při pěti oběžnicích“), které v běhu se

skrývají, :
16. při noci, když v temnotách se přiblíží,

1) Srv. pozn. sury XVI, v. 58.
2) Mars, Jupiter, Merkur, Venušea Saturn.
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17. a jitru, když zasvitne,
18. že tento (korán) je řečí vznešeného posla“),
19. jenž požívá velikého vlivu a vážnosti u Pána trůnu,
20. Jehož tam (v nebi) andělé poslouchají a Jenž je

spolehlivý,
21. a že váš druh (Mohamed) není zlým duchem posedlý.
22. Viděl jej už na jasném obzoru *)
23. a nechce toho, co mu tajemně bylo zjeveno, mit

jen pro sebe.
24. A také není (korán) řečí ďábla kamenovaného *).
25. Kam se jen dostanete (s takovými myšlenkami) ?
26. (Korán) je zajisté napomenutím pro všechny tvory,
2T. pro každého z vás, kdo chce kráčeti správnou

cestou.
28. Nebudete ovšem chtíti,
29. dokud nebude chtiti Pán vesmíru.

1) Archanděla Gabriela.
2) Srv. pozn. sury LIII., v. 13.
5) Ďáblové prý pokradmu naslouchali hovorům v nebesích, ale

byli kamením odehnáni.
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1 OSura LXXXII(82). ě

Ve

OPBOBT

6

který tě
7.
8.
9.

10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ROZŠTĚPENÍ.
£Mekkánská, o 19 verších.

jménu Boha nejvýše milosrdného.
AŽ se rozštěpi nebe,
až hvězdy budou rozmetány,
až moře vlijí se jedno do druhého
a až hroby se převrátí,
tenkráte pozná duše, co vykonala a čeho opomenula.
Člověče, co tě svedlo proti tvému Pánu, vznešenému,
stvořil

a souměrně uspořádal?
Jakou chtěl, takovou ti dal podobu.
Ano (to je pravda). Ale vy prohlašujete za lež den

posledního soudu.
„ A přece jsou nad vámi strážci (andělé)

vznešení, kteří zapisují (všechno, co uděláte).
Vědí dobře, co činíte.
Spravedlivým je (připraveno) jistě místo rozkoše,
ale hříšníci dostanou se do pekia.
V den soudu tam budou uvržení, aby se spalovali
a vždycky tam zůstanou.
A z čeho bys mohl poznati, co je den soudu?
Ano, z čeho býs mohl poznati, co je den soudu?
To je den, v němž jedna duše pro druhou nebude

moci ničeno učiniti, Tehdy jediný Bůh bude poroučeti.



| Sura LXXXIII (83).

NESPRÁVNÉ MÍRA A VÁHA.
Mekkánská, o 36 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Běda těm, kteří nespravedlivě měří nebo váží,
2. kteří, když si dávají od jiného naměřiti nebo navážiti,

chtějí plnou míru nebo váhu.
3. Ale když sami měří nebo váži, zmenšují (míru a váhu).
4. Zdaž si nepomyslí, že budou vzkříšeni
5. k velikému dni,
6. ke dni, v němž budou postaveni lidé před Pána světa ?
T. Ano, tak se stane. Kniha bezbožných je opravdu v

Sidždžin *).
8. A z čeho bys moll poznati, co je Sidždžin?
9. Je to napsaná kniha.
10. Běda v onen den těm, kteří ze lži vinili (proroky),
11. kteří za lež prohlašují den soudu !
12. Ale tak činí ovšem jen hříšný a bezbožný člověk.
13. Když se mu předčitají Naše znamení, říká: „To jsou

starobylé báchorky.“
14. Nikoli, to není pravda; ale u nich jejich převrácené

tužby opanovaly srdce.

1) Je jméno vězení, které je pod sedmou zemí a je určeno pro
ďábly. Tak se však jmenuje také kniha, v níž jsou zapsány zlé skutky
lidí i džinnů, odsouzených do pekla. Podobně i ve verši 18.



15. Ano, to je pravda. Budou za to jistě zavrženi od
svého Pána v onen den.

16.
17

za lež.“
18

líjjun “).
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

pižmo
26.

Pak se budou spalovati v pekelném ohni.
A řekne se jim: „Tohle je to, co jste prohlašovali

Ano, tak se stane. Kniha spravedlivých pak je v Il

A z čeho bys mohl poznati, co je to Ilijjun ?
Je to napsaná kniha.
Ti, kteří jsou nejblíže Bohu, jsou u ní (a drží ji).
Spravedliví budou zajisté na místech rozkoše,
na lůžkách si hovíce, budou se kolem sebe rozhlížeti.
Poznáš v jejich tvářích zářící radost.
Píti budou čisté víno zapečetěné; pečetí jeho bude

— a po tom nechť touží ti, kteří snaží se dosáh
nouti blaženosti —

21.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

mísí se (s vodou) z pramene Tasnín,
z něhož pijí, kteří jsou nejblíže Bohu.
Bezbožní lidé vysmívají se těm, kteří uvěřili.
Když jdou kolem nich, mrkají na sebe,
a když odejdou ke svým, posměšně o nich žertují.
Když pak je vidí, říkají: „Tohle jsou pobloudilí lidé.“
Avšak (tito nevěrci) nebyli posláni (od Boha) jako

strážci nad nimi.
34.
35.

Ale onoho dne budou se smáti věřící nevěrcům.
Na lůžkách budou. si hověti a dívati se (do pekla

na nevěrce). ,
36. Nemá také nevěrcům býti odplaceno za to, co učinili?

1) Srv. předcházející poznámku.

C4
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BSL LY Sura LXXXIV (84). (M

ROZTRŽENÍ.
Mekkánská, o 22 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.,
1. Až se nebe roztrhne

2. a poslechne svého Pána- stane se tak zajisté právem 
3. až země bude natažena

4. a bude vyhazovati, co je v ní, a zůstane prázdná
5. a uposlechne svého Pána — stane se tak zajisté

právem — |

6. tenkráte, Ó člověče, spěchati budeš ke svému Pánu
rychle a setkáš se s ním.

T. Komu bude dána jeho kniha do pravé ruky,
8. ten se bude. snadno zodpovídati
9. a v radosti bude se ubírati ke svým.
10. Komu však bude dána jeho kniha za záda“), ten

bude volati, aby raději zahynul.
11. A spalovati se bude v pekle,
12. protože na světě nedovolených radostí užival
13. a myslel, že se nikdy nevráti (k Bohu). Ale vrátil

se, a Bůh jej vždycky dobře pozoroval.
14. Přísahám při večerních červáncích,

*) Pravou ruku budou míti přivázanou k šíji a levou budou míti
za zády a do ní jim bude vložena kniha.
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15. při noci a těch (živočiších), kteří za noci se shro
mažďují

16. a při měsíci, když je v úplňku:
17. přejdete jistě z jednoho stavu do druhého“).
18. Co jim brání, že nechtějí uvěřiti?
19. Když se předčítá korán, že se nechtějí (Bohu) klaněti ?
20. Ano, nevěrci dokonce za lež jej prohlašují.
21. Zvěstuj jim tedy trest plný bolesti!
22. Jen těm, kteří uvěří a budou konati dobré skutky,

dostane se odměny nehynoucí.

1) Ze života do smrti, ze smrti ke vzkříšení.

=
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SL,
AD

VĚŽE."
AMlekkánská, o 22 veršičh.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
„ Při nebi, které má věže,
„ při zaslíbeném dni,
. při svědku a tom, o čem se vydává svědectví,
„ prokleti byli ti, kteří jámu vykopali *),

v níž byl oheň s hořlavými látkami,
. když seděli ještě kolem ní. í
„ A budou svědky (sami proti sobě) toho, co učinili

proti věřícím.
8. Vždyť se na nich mstili jen proto, že věřili v Boha

mocného a chvály hodného,
9. jemuž náleží vláda na nebi i na zemi. A Bůh je svěd

kem všeho.

10. Věru, těm, kteří (takto) zkoušeli věřící muže i ženy
a potom nečinili pokání, (připraven je) trest v pekle a stihl je
trest spalování.

=>)OO0BOD=

1) Jimi se rozumí dvanáct znamení zvířetníku nebo prý skutečné
věže na nebi, v nichž konají andělé hlídku.

2) Jemenský král Dzu Nowás, který byl horlivým židem, nutil
obyvatele Nadžeránu, aby se zřekli křesťanství a stali se židy; když
nechtěli poslouchati, kázal je házeti do veliké jámy, v níž byly za
páleny hořlavé látky (Sale 485, Veselý 151).

Corán 37. 557



11. Těm však, kteří uvěří a budou konati dobré skutky,
(připraveny jsou) zahrady, jimiž řeky protékají; a to bude
nesmírná blaženost.

12.
13.

Pomsta tvého Pána je zajisté přísná.
Stvoří člověka po prvé a potom zase přivede (člo

věka k životu v den vzkříšení).
14.
15.
10.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Odpouští a je milostivý,
sedí na trůně vznešený,
činí, co chce.
Slyšel jsi vypravovati o vojích faraonových
a o kmenu Thamud?
Kteří nechtějí uvěřiti, prohlašují za lež (zjevení boží).
Ale Bůh zezadu je obkličí (aby nemohli uniknouti).
Tohle pak je korán vznešený,
napsaný na desce uschované").

1) Srv. pozn. sury IX., v. 37.

558



EL Sura LXXXVI(86),
V NOGI SE OBJEVUJÍCÍ"

:Mekkánská, o 17 verších.

1. Při nebi a tom, co se v noci objevuje
2. — az čeho bys mohl poznati, co je, co

přichází ?
3. Je to hvězda, pronikající záře —
A. každá duše zajisté má nad sebou strážce.
5, Af se podívá člověk, z čeho byl stvořen.
6. Byl stvořen z tekutiny,
7. jež vychází z ledví (muže) a prsních kostí

do bývalého jeho stavu)
9. v den, kdy budou zkoumána tajemství.

také žádného pomocníka nenajde.

13. věru, v koránu je řeč rozlišující (dobré od
14. a neobsahuje žádných žertů.
15. (Nevěrci) ti strojí úklady,

ať žijí krátkou dobu v klidu !
1) T. j. hvězda.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

8. Věru, (Bůh) má moc, aby vrátil (člověka po smrti

10. A tehdy nebude míti (člověk) síly (aby se hájil) a

11. Při nebi, do něhož se vrací (dešť jako pára),
12. při zemi, jež se otvírá (aby vyrostly z ní rostliny),

16. avšak Já ještě s větší Istí úklady jejich zmařím.
17. Buď trpělivý, pokud se jedná o nevěrce, a nech je,

v nocí

(ženy).

zlého)



uraLXXXVII(87),

NEJVYŠŠÍ.
Mekkánská, o 19 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

Ů

EKVÍTS

Oslavuj jméno svého Pána, Nejvyššího,
který stvořil a uspořádal (tvory),
který určil jim (cíl) a k němu je také vede,
který vyvádí pastvu (ze země)
a potom z ní učiní suché strniště.

6. Učiníme tě schopným, abys mohl předčítati (Naše
zjevení ) a abys nezapomněl ničeho,

7. leč jen to, co bude chtiti Bůh, neboť ví zajisté, co
je zjevné i skryté. í

8. Usnadníme ti cestu ke spasení.
9, Proto napomínej (své spoluobčany), neboť napome

nutí je prospěšné.
10. Kdo je bohabojný, dá se jistě napomenouti.
11. Bude se vzdalovati (tvého napomenutí) jen největší

nešťastník,
12. který bude uvržen do ohně (daleko prudčího než

je na světě).

AOPSDVT

t) Abys dovedl opakovati slova po andělu Gabrielovi a abysOLE/ hCRXV O SŽSÍNNY
M

= N «

„ou
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13

životu,

14.
15.
16.

17.
18.
19.

„ V něm nezemře, ani nebude živ.
Blaze již nyní tomu, kdo se (přijetím islamu) očistil,
vzpomínal jména božího a se modlil.
Avšak (vy, nevěrci,) dáváte přednost pozemskému

ačkoli život na onom světě je lepší a trvalejší.
Tak zajisté (je psáno) ve starých knihách,
knihách Abrahamových a Mojžíšových.
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DEN soUDU.
Mekkánská, o 26 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1

2.
3
4.
5
6.
T.

8.
9.

. Slyšel jsi již o dni posledního soudu?
Obličeje (jedněch) budou v ten den k zemi sklopeny,

. namáhavě se budou potáceti (v plamenech)
a budou se spalovati v planoucím ohni.

. Piti budou z horkého pramene
a pokrm budou dostávati z pekelné rostliny,
jež nedá síly a hladu nezažene.
Obličeje (druhých) budou tenkráte radostí zářiti,
spokojení budou (s odměnou) za své namáhání.

10. V zahradě vysoko položené (budou bydleti),
11. neuslyší tam pošetilého slova.
12. Z pramene budou vytékati tam bubiající potůčky,
13. budou tam vyvýšená lůžka,
14. poháry budou před nimi položeny,
15. budou tam podušky v řadách rozestavené
16. a koberce rozprostřené.
17. Neuvažují někdy o tom, jak velblouď byl stvořen,
18. jak nebesa byla vyzdvižena,
19. jak hory byly postaveny
20. a jak země byla roztažena?



0002 DZ

a

21
22

trestati).
23

. Napomínej je tedy, neboť tys jejich kazatelem.
„ Avšak nemáš nad nimi žádné moci (abys je mohl ;

. Ale toho, kdo se odvrátí a neuvěří,

. potrestá Bůh ještě větším trestem (než jsou zde na

„ K Nám se zajisté budou musiti navrátiti
. a tenkráte se Nám budou zodpovídat.



ALIc
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PX Sura LXXXIX(89).

SVITANÍ.
Mekkánská, o 29 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,

1. Přisahám pří svítání,
2. při desíti nocích ")
3. při dvojitém *) a jediném,
4. a při noci, když nastává
5. — zdaž přísaha při tomto všem není veliké ceny

pro rozumného člověka?
6. Neuvažoval jsi o tom, jak naložil tvůj Pán s kmenem Ád,
T. s obyvateli města Iram *), kteří byli neobyčejně velicí,
8. jimž podobný nikdo na zemi stvořen nebyl,
9. s Thamudity, kteří si vydlabali skály v Údolí,
10. a konečně s faraonem, jehož panství zdálo se

upevněné na věky,
11. kteří všichni si pyšně na zemi počínali
12. a byli původci veliké zkázy.

*) Posvátného měsíce Dzul-hidždžat anebo spíše při desáté
noci tohoto měsíce.

2) Dvojité značí tvory (každého druhu je pár), jediné znamená
Tvůrce.

8) Bylo prý město kmene Ád, proslavené nádhernými a vyso
kými stavbami.



13. Ale tvůj Pán vychrlil na ně celý proud rozmanitých
trestů. |

14. Tvůj Pán totiž je stále na stráži (a vše pozoruje).
15. Člověk, když jej zkouší jeho Pán (štěstím) .
16. a poctí jej svou dobrotou,říká : „Můj Pán mě poctil.“
17. Avšak když jej zkouší (neštěstím) a zmenší mujeho

denní chléb, říká: „Můj Pán mě ponižil.“
18. Nikoli, to není pravda, ale (proto se vám tak stalo)

protože nemáte v úctě sirotka
19. a nevybízíte se vzájemně, abyste chudého nasycovali
20. a používáte nenasytně pro sebe dědictví (žen a děti).
21. Tak tomu jest; až země roztlučena se rozpadne

v prach,
22. až přijde tvůj Pán a andělé v řadě za sebou
23. a až bude přivlečeno peklo, tenkráte si člověk bude

vzpomínati. Ale prospěje mu jeho vzpomínka?
24. Bude volati: „Kéž bych byl vykonal dobré skutky

pro tento svůj život (po smrti)!“
25. A tenkráte nebude nikdo tak přísně trestati jako Bůh
26. a nikdo nebude tak poutati jako Bůh.
27. Ó duše, která jsi nalezla klid (v Bohu)
28. vrať se ke svému Pánu libujíc si (v odměně) a líbíc

se (Bohu),
29. vejdi k Mým služebníkům, vejdi do Mého ráje.

—
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ÚZEMI.
Mekkánská, o 20 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1.

2
3.
4.
5.
6
T

8

Přisahám při tomto území)
« — a fy (proroku) v tomto území bydlíš —

a při zploditeli *) i tom, co zplodil,
věru, stvořili jsme člověka k utrpení.
Mysli si, že nad ním nikdo nebude míti moci? *)

. Říká: „Veliké bohatství jsem rozplýtval.“

. Domnívá se, že ho nikdo nevidí?
„ Nedali jsme mu dvě oči,

9. jazyk a dvarty? |
10. A vedli jsme jej dvěma cesťfami (dobrého i zlého).
11. (Ačkoli tolik peněz vynaložil) přece nepřešel přes

neschůdnou stezku,
12. A zčeho bys mohl poznati, co je to neschůdná stezka ?
13. je to osvobození zajatce

1) Mekky.
2) Při Adamovi a jeho pokolení.
8) Zde se míní jakýsi pyšný Korejšita Abul Aššaddain nebo

Walid ibn Mughaira, z nichž každý se vychloubal, že svůj majetek
utratil v nepřátelství proti Mohamedovi.Eko



14. nebo nasycení v den hladu
15. příbuzného sirotka
16. anebo chuďasa, jenž v bídě na zemi leží.
17. (Kdo tohle vše učiní a bude jedním z těch,) kteří

uvěřili a vzájemně se vybízeli k trpělivosti
18. a nabádali se ke vzájemnému milosrdenství,
19. takoví zajisté budou (v den vzkříšení) na pravici.
20. Kteří však neuvěří v Naše znamení, budou na levé

straně a oheň jako klenba je bude obklopovati.
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1.

2
3
4
5.
6
7

položil

9.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,

„ pří měsíci, když jde za ním,
„ při dni, když je *) odkrývá,

. při noci, když je zakrývá,

„ při zemi a tom, který ji roztáhl,
„při duši a tom, který ji souměrně (do celého těla)

8. a dal jí schopnost (rozlišovati a voliti si) bezbožnost
i bohabojnost.

10. ale ubohý je ten, který ji zahubil.
11. Kmen Fhamud vinil ze lži (svého proroka Saliha),
12. když nejbídnější z nich (jménem Kedar)byl vyslán

(aby zabil velbloudici), í
13. a jejich posel jim řekl! „Tohle je velbloudice od Boha

poslaná a zde její nápoj.“ *) í
14. Ale oni jej prohlásili za lháře a zabili ji. Proto je

zahubil Pán pro jejich hřích a stejně je všechny potrestal.
15. A nemusí se obávati (Bůh) od nich odplaty.
1) T. j. slunce.
2) Srv. suru LIV., v. 27. a následující.

Sura XCÍ (91).u C
SLUNCE.

Mekkánská, o 15 verších.

Při slunci a jeho záři,

při nebi a tom, který je zbudoval,

Blaze tomu, kdo si duši (přijetím islamu) očistil,



MOC.
Mekkánská, o 20 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1.

2
3.
4.
9.
6.

Při noci, když zakryje (vše temnotou),
„ při dni, když sevyjasní,

a při Tom, Jenž stvořil mužské i ženské bytosti,
věru, rozdílné je to, oč usilujete.
Neboť kdo je poslušen Boha a bojí se Ho,
a vyznává pravdu tohoto (náboženství), které je nej

lepší,
T. tomu usnadníme cestu ke štěstí.

8. Ale kdo bude lakomý a bude jen bohatství shro
mažďovati

9. a budezapírati pravdu tohoto (náboženství), které je
nejlepší,

10. tomu usnadníme cestu k záhubě.

11. A neprospěje mu bohatství jeho, až bude uvržen
do pekla.

12. Nám náleží správně vésti (člověka)
13. a v Naší zajisté moci je život na onom i na tomto

světě.

14. Proto vám hrozím ohněm, který zuřivě pálí.



,SCODID

15. Ale opalovati se bude v něm jen ten přenešťastný
ubožák, který ze Iži vinil (Mohameda) a odvrátil se,

17. Avšak jistě ho bude daleko vzdálen muž ze všech
nejvíce bohabojný),

18. který svoje bohatství obětoval, aby se očistil;
19. nikomu neprokázal dobrodiní proto, aby mu bylo

odplaceno,
20. nýbrž jen proto, aby se zalíbil svému Pánu nej

vyššímu. A jistě bude spokojen (se svou odiněnou).

1) Jest jím míněn dle Dželála Abubekr, zvaný As-sadík (spra
vedlivý), :
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"ANEL Sura XCIII (953).

DEN SLUNGEM OZÁŘENÝ.
Mekkánská, o 11 verších.

We jménu Boha nejvýše milosrdného,
1. Při dni, když jej slunce ozáři,
2. a při noci, když se zatemní,
3. tvůj Pán tě neopustil ani tě nemá v nenávisti).
4. A jistě život na onom světě bude pro tebe lepší

než tento.
5. A jistě dá ti tvůj Pán odměnu, s níž budeš spokojen.
6. Či nenalezl tě jako sirotka a neujal se tě?
T. Nenalezl tě bloudícího a neuvedli tě na správnou

cestu?
8. Nenalezl tě chudého a neobohatil tě?
9. Pročež neutlačuj nikdy sirotka
10. a žebráka neodháněj!
11. Ale vypravuj o dobrotě svého Pána!

1) Když Mohamed po několik dní neměl žádného zjevení a ne
věrci mu předhazovali, že jej Bůh opustil a že ho nenávidí, byla mu
zjevena tato Sura.



ROZŠÍŘENÍ.
Mekkánská, o 7 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
l „ Zda jsme ti nerozšířili tvého nitra)
„ a nesňali jsme s tebe břemena, jež tvá záda tížila ?
„ A vážnost tvou jsme vyvýšili.
. Po utrpení přijde vítězství.
„ Ano, po utrpení přijde jistě vítězství.
„ A když budeš hotov (s modlitbou), obrať svoje síly

(na šíření víry) !
7. A modli se k svému Pánu!

DO

OOUBU

1) Bůh rozšířil nitro Mohamedovi, aby do něho mohl vložiti

ta aproroctví.o aOYMONZADĚLL DALLAYLLSKSDA DST
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FÍK.
Mekkánská, o 8 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
Při fíku a olivě"),
při hoře Sinai
a při tomto bezpečném území (Mekky)
věru, stvořili jsme člověka s nejkrásnější podobou,
potom však jsme jej uvedli do stavu velmi ubohého“),

„ Ale těm, kteří uvěřili a konají dobré skutky, (připra
vena) je nezkrácená odměna.

7. Co by tě tedy mohlo přivésti k tomu, abys po všem
tomhle za lež prohlašoval den posledního soudu?

8. Či není Bůh nejmoudřejším soudcem ?

DOBRĚN

1) Při těchto dvou stromech přísahá Bůh, protože jsou nejvíce |
užitečné. |

2) Po mužném věku nastává vetché stáří.©
MSZ a"W

Korán 38. 573
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GHUGHEL KRVE.
SMekkánská, o 19 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
Čti ve jménu svého Pána, který stvořil (všechny věci),

který stvořil člověka z chuchle krve.
Čti'); vždyť tvůj nejdobrotivější Pán,
který naučil psáti perem,
naučí člověka tomu, čeho neznal.
Tak jest; člověk se stává zpurným,
když vidí, že dosáhl bohatství*).
Ale k tvému Pánu se všichni vrátí.

9, Co myslíš o tom“), který brání
10. služebníku (božímu), když se modlí?
11. Co myslíš? Je-li na správné cestě
12. nebo vybízí k bázni boží?
13. Co myslíš, jestiiže obviňuje (proroka) ze lži a od

vrací se?

ONONAUGN-r

:) Mohamed prý na první vyzvání andělovo, aby četl, odvětil,

že neumí čísti; proto se mu příkaz opakuje, a Bůh mu slibuje, že jako0.. . M ve

3) Známý nepřítel Mohamedův Abu Džehel.
S) Abu Džehel, který bráníl Mohamedovi se modliti.OTAo

n “ :

P už" PON

Obama (3



14. Či neví, že Bůh (to) vidí?
15. Ano, jistě to vidí. Proto, nepřestane-li, uchopime jej

a povlečeme za vlasy,
16. vlasy prolhané a hříšné.
17. Ať si pak zve své přátele, aby ho chránili.
18. My zavoláme hned stráž z pekla (aby jej tam uvrhli).
19. Ano, tak se stane; neposlouchej ho tedy, nýbrž klaň

se Bohu a přibližuj se k němu!

Sura XCVII (97).

AL KADR."
Mekkánská, o 5 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.,
1. Seslali jsme ti (korán) v noci Al Kadr.
2. A z čeho bys mohl poznati, co je noc AI Kadr?
3. Noc Al Kadr je lepší než tisíc měsíců.
4. Sestupují v ní andělé a duch“) se svolením svého:

Pána, aby vykonali jeho rozhodnutí o každé věci.
5, Pokoj v ní vládne až do východu jitřenky.

1) Tak jmenuje se noc, v níž rozhoduje Bůh o všech věcech na
budoucí rok. A v této posvátné noci byl zjeven korán Mohamedovi;
anděl Gabriel v nejnižším nebi jej sestavil v knihu a pak zjevoval po
částech Mohamedovi.

2) Anděl Gabriel.

LB2A

A
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Z) Sura XCVIII (98).

JASNÝ DŮKAZ.»
AMekkánská, o 8 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Ti ze židů, křesťanů a pohanů, kteří nechtěli uvěřiti

(a přijati islam), teprve tehdy začali se viklati“) ve své víře,
když přišel k nim jasný důkaz,

2. posel od Boha, který předčítá jim knihu očištěnou
(od veškerého bludu), v níž, co je napsáno, je správné.

3. A ti, jimž byla dána kniha (Pisem), rozdělili se mezi
sebou teprve tehdy, když přišel k nim jasný důkaz.

4. A nebylo jim přikázáno (v Písmech) nic jiného, než
aby sloužili Bohu, vyznávajíce jeho pravé náboženství a dá
vali almužnu. A takové náboženství je správné.

5. Ti ze židů, křesťanů a pohanů, kteří nechtěli uvěřiti,
dostanou se do pekelného ohně a věčně v něm zůstanou.
A to budou nejnešťastnější tvorové.

6. Avšak ti, kteří uvěří a budou konati dobré skutky,
.-wWv

budou těmi nejšťastnějšími tvory.

1) Jasným důkazem pravdy od Boha se rozumí Mohamed a korán.
2) Neboť dříve prý jednomyslně věřili a očekávali proroka Mo

hameda a chtěli ho následovati, ale když přišel, někteří z nenávisti
se odvrátili od něho.



T. Jejich odměnou u Pána jejich budou rajské zahrady,
jimiž řeky protékají, a věčně v nich zůstanou.

8. Bohu se v nich zalíbí, a oni v něm zalíbení naleznou.
Toto čeká každého; kdo se bojí svého Pána.

Sura XCIX (99).

ZEMĚTŘESENÍ.
, Medinská, o 6 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
„ AŽ se země bude třásti a sebou zmítati

a vyhazovati bude svá břemena),
. a člověk se bude ptáti: „Co jest ji?“
. Tenkráte bude vypravovati, co se jí stalo,

neboť Bůh sám jí to vnukne.
6. Tenkráte budou lidé v zástupech předstupovati, aby

viděli své skutky.
7. A kdo učiní tolik dobrého, co obnáší váha jednoho

mravence, uvidí to.

WaAWNr

1) T. j. poklady a mrtvé, kteří byli v ní pochováni.
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Sura C (100).ů

K RYCHLÉMU BĚHU POBÍZENÍ,"
Mekkánská*?), o 1 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Při těch, kteří k rychlému běhu jsou pobízení a s ve

likým supotem uhánějí,
úderem kopyt oheň vykřesávají,
z rána útok náhle činí

a tím oblak prachu zvedají
. a prorážejí středem zástupu nepřátel,
. věru, člověk nevděkem se odplácí svému Pánu
„ a sám je svědkem toho,
„ neboť mocnou láskou plane ke statkům pozemským.
. Neví však, až ze hrobů vyjde, co v nich bylo uloženo,

10. a bude vyjeveno, co skryto bylo v nifru,

11. že Pán jejich bude míti o nich ty nejúplnější zprávy ? |

OOUOUAWW

1) Mělo by býti doslovně přeloženo „přestupující“, t. j. koně
nebo velbloudi, kteří přestupují obvyklou rychlost, jsouce hnáni proti
nepříteli.

2) Není jisto, byla-li zjevena v Mekkce nebo Medině.



]
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MJ SuraCI (101).
HRŮZOU OHROMUJÍCÍ.

AMekkónská, o 8 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

A| E O

1. rirůzou ohromující. Co je hrůzou ohromující?
2. A z čeho bys mohl poznati, co je hrůzou ohro

imující ?

3. Tenkráte budou lidé jako rozptýlení moli
4, a hory budou jako barevná, česaná vlna.
5. Ten, jehož misky na váze budou těžké, bude míti

příjemný život.
6. Ale čí misky na váze budou lehké, tono obydlím

Dude peklo.

T. A z čeho bys mohl poznati, co je peklo?
8. Je to planoucí oheň.

1) Jeden z četných názvů posledního soudu.TT
PS ODS!IV

zi: = iňé

peA
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SNAHA PO ROZMŇOŽENÍ.
AMekkánská, o 8 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1

2
3
4
5
6
7
8

. Zmocňuje se vás snaha po rozmnožení),
„ dokud nenavštívíte hřbitova“).
. Pak, věru, poznáte pošetilost (svého jednání),
. ano, jistě poznáte.
. Kdybyste dobře věděli (co vás čeká, nečinili byste tak).
. Uvidíte jistě peklo,
„ ano, uzříte je jasným okem.
„ Pak se budete v onen den zodpovídati za rozkoše

(jichž jste nedovoleně užívali na tomto světě).

1) Bohatství a dítek. Sura tato je namířena proti sobeckým Ko
rejšitům. :

2) Dokud nezemřete. Může se přeložiti také „takže i hřbitovy
navštěvujete“ a potom je tento smysl: Tak toužíte a tak si zakládáte
na velikém bohatství a počtu členů rodiny, že k nim i mrtvé počítáte.
Tento výklad potvrzuje Zamachšari, dokládaje, že dvě rodiny se há
daly, která je četnější, a jedna z nich počítala i mrtvé členy.



2 Sura CIII (103). vé

ODPOLEDMI ČAS.
Mekkánská, o 3 veršičh.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Při čase odpoledním),
2. věru, člověk se vydává záhubě.
3. Jen (ti však nezahynou), kteří uvěří a budou konati

dobré skutky, kteří si navzájem budou odporoučeti pravdu
a trpělivost.

Sura CIV (104).

UTRHAČ."
Mekkánská, o 9 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,
1. Běda každému utrhači a pomlouvači,
2. který shromažďuje bohatství a připravuje si (je pro

budoucí časy).

1) Když se slunce již schyluje k západu; je to jedna z pěti dob
určených k modlitbě.

2) V této suře napadá Mohamed své nepřátele, kteří tvrdili o
něm, že má zlého ducha. Mezi nimi byl i známý již Walid ibn Mug
haira.



. Myslí si, že jeho bohatství jej učiní nesmrtelným.
„ Nikoliv, neboť bude uvržen do Al-Hutama').
„A z čeho bys mohl poznati, co je Al-Hutama?
. Je to oheň od Boha zapálený,
. který šlehá přes srdce (zavržených).
„ Vznáší se nad nimí

jako klenba na táhlých sloupech.OMYUOUA

Sura CV (105).

SLON.
Mekkánská, o 5 veršich.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.
1. Nevíš, jak naložil tvůj Pán s těmi, kteří jeli na slonu?
2. Zdaž nezpůsobil, že zrádná nástraha jejích se cíle

minula ?

3. A poslal na ně hejno ptáků,
4. kteří házeli na ně kamení z pekla
5. a učinili je jako zbytky ožraného osení.

) Jméno pekla, které se tak jmenuje, protože všechno rozdrtí.
2) Abraha ibn As-sabah, místokrál Jemenu, vystavěl prý krásný

chrám v Sanaa a chtěl tam odvésti pouti Arabů. Korejšité brzo zpo
zorovali, že poutníků do Mekky ubývá, a proto vyslali jednoho ze
svého středu do Sanaa, který tam svatyni zneuctil a znečístil. Abraha
přísahal, že za takové pohanění vyvrátí svatyní v Mekce a vydal se
do boje proti tomuto městu s velkým vojskem. Měl s sebou také
několik velkých slonů, jež dostal darem od krále ethiopského. Ale
jakmile se přiblížil k Mekce, slon, na němž Abraha jel, nechtěl jíti
dále. A tu poslal Bůh na ně ptáky s kameny z pekla a zároveň na
stala povodeň, takže všichni buď na místě nebo na útěku zahynuli
kromě Abrahy, který se sice vrátil do Sanaa, ale hned zemřel. Tato
událost stala se prý v tom roce, když se Mohamed narodil.
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ve 2<<-J SuraCVI(106).hy M

KOREJŠITÉ.
Mlekkánská, o 4 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,
1. Aby byli Korejšité sjednoceni,)
2. aby mohli vysílati (obchodní) karavany v zimě i v létě,
3. nechť proto slouží Pánu tohoto domu?),
4. jenž je ve hladu nakrmil a učinil je před strachem

bezpečnými.

1) Někteří spojují tato slova s posledním veršem předcházející
sury: Proto zahubil Bůh vojsko Abrahovo, aby Korejšité byli sjednoceni
a aby mohli zase provozovati obchod. Nebo se spojují první dva
verše s následujícím: Nechf slouží Bohu, aby byli sjednocení . .. „+

2) Korejšité byli jedním z nejvznešenějších kmenů arabských,

lz něhož pocházel Mohamed. Byla jim svěřena svatyně v Mekce.



Sura CVI (107).

ALMUŽNA,
Mekkánská, o 7 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

t. Co myslíš o tom"), jenž popírá den soudu ?
2. On to jest, jenž odhání sirotka
3. a nevybízí (jiných), aby nasytili chudého.
4. Běda těm, kteří se modlí,
5. ale jsou ve své modlitbě liknaví,
6. kteří se modlí jen proto, aby byli viděni,
7. a odpírají almužnu.

Sura CVIII (108).

AL KAUTSARU."
Mekkánská, o 3 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1. Dali jsme ti zajisté al Kautsaru.
2. Modli se tedy k svému Pánua zabíjej (obětní zvířata)|
3. Věru, ten, jenž tě nenávidí, bude bezdětný.

1) Vykladači koránu uvádějí jménem několik osob, které sirotka
odehnaly, když žádal je jako opatrovníky o své peníze, nebo když
prosil o almužnu.

2) Slovo toto znamená hojnost dobrých věcí, jichž se Moha
medovi od Boha dostalo, jako na př. proroctví, moudrost, úřad pro
středníka u Boha a pod. Tímto jménem je také nazvána jedna řeka
v ráji, z níž teče voda do potoka Mohamedova, který je také v ráji.

L
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Sura CIX (109).

NEVĚROI.
Mekkánská, o 6 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,

Řekni: „Nevěrci,
nechci se klaněti tomu “), čemu vy se klaníite,
ani vy se nechcete klaněti tomu, čemu já se klaním.
Neklaním se tomu, čemu vy se klaníite,
a vy se neklaníte tomu, čemu já se klaním.
Vy máte svoje náboženství, a já mám také svoje

náboženství.“
DAPSN

Sura CX (110).

POMOC.
Medinská, o 3 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1. Až přijde pomoc od Boha a vítězství“),
2. auvidíš, že lidé v zástupech přijímajípravé náboženství“),
3. oslavuj velebnostsvého Pána a pros ho za odpuštění *),

neboť je milostivý.

1) Nevěrci prý jednou vybízeli Mohameda, aby se aspoň rok
klaněl jejich modlám, oni že pak se budou klaněti Bohu. Proto byla
prý tato sura zjevena.

2) Slíbené proti obyvatelům Mekky.
8) Když v devátém roce hedžry dobyl Mohamed Mekky, celé

zástupy Arabů přijaly islam.
4) Touto surou bylo zjeveno Mohamedovi, že se blíží konec

jeho života a zároveň vybídnut, aby se více modlil a prosil Boha za
odpuštění hříchů.

585



Sura ČXÍ (111).

ARABŮLAHEB“.
Melkkáanská, o 5 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1. Zahynou ruce *)Abu Lahebovy a on sám také zahyne.
2. Neprospěje mu jeho bohatství ani to, čeho získal.
3. Sestoupí do trápení v plamenech (ohně pekelného);
4. a také jeho manželka, která ponese dřeva *)

5. majíc na krku provaz z palmových vláken.

Sura CXII (112).

VÝYZNÁNI,ŽE JEST JEDEN BŮH.
Mekkánská, o 4 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

1. Řekni: „Jeden je Bůh,
2. Bůh věčný,
3. neplodí a není zplozen.
4. A nikdo mu není roven.“

1) Byl strýc Mohamedův a velký jeho nepřítel. Když jedenkráte
v jeho přítomnosti Mohamed hrozil shromážděným velkým trestem,
zvolal prý Abu Laheb : „Bohové nechť tě zahubí ! Proto jsi nás svolal ?“
A tu prý byla zjevena tato sura, v níž líčí se záhuba Abu Laheba
i jeho manželky.

?) Protože hodil kamenem po Mohamedovi.
$) Protože Mohamedovi kladla do cesty trnitá dřeva. Anebo

ponese sama palivo pro oheň pekelný.

m170n" 2
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Sura CXIIÍ (113).

RANNI ČERVÁNKY.
Mekkánská, ae 5 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného,

1. Řekni: „Utíkám se k Pánu ranních červánků
2. před zlem, které stvořil,")
3. před zlem*) měsíce, když se zatemní,
4. před zlem (žen) foukajících na uzly *)
5. a před zlem závistníka, když závidí.“

Sura ČXIV (114).

LIDÉ.
Mekkánská, o 6 verších.

Ve jménu Boha nejvýše milosrdného.

. Řekni: „Utikám se k Pánu lidi,
králi lidí,

„ Bohu lidí,

před zlem ponoukatele,*) jenž utiká,
. jenž vnuká zlé do prsou lidí,
„ před džinny a lidmi.“ODOKBWUr

1) T. j. které pochází ze stvoření věcí.
2) T. j. vlivem.
s) Čarodějnice měly v obyčeji vázati uzly na provaze a při

tom na ně foukaly vyslovujíce současně jakási kouzelná slova, aby
dostaly do své moci toho, koho si přály. Tak prý působily na Mo
hameda dcery žida Lobeida, které uvázaly na provaz jedenácte uzlů
a provaz vložily do jedné studně. Když nato Mohamed onemocněl,
Bůh mu zjevil příčinu toho. Mohamed poslal si pro onen provaz a
když recitoval verše této a následující sury, jichž jest jedenáct, při
každém verši se rozvázal prý jeden uzel.

*) T. j. dábla, který sedí na srdci člověka, ale ihned utíká,
jakmile se člověk zmíní o Bohu.
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DOSLOV.

Po dvanácti letech dokončen jest překlad koránu, první
v jazyce slovanském vůbec, kdežto do jiných živých jazyků
byl korán již záhy překládán, na př. francouzský překlad Du
Ryerův a po něm r. 1734 anglický Saleův. Přes veškery ob
tíže, jež se postavily v cestu českému vydání díla tak obsáh
lého i nákladného, dovedli jsme spis čestně ke konci. Mnoho
se změnilo za dobu, uplynulou od vytištění prvního archu a
předmluvy. Světová válka změnila hranice mnoha států a při
nesla některým národům plnou svobodu politickou i nábožen 
skou. Kultura šíří se i v nejzapadlejší kraje pevniny. I u nás
stoupá zájem o cizinu a její národy s jejich zvyky i mravy.

O pravé podstatě islamu a obsahu jeho bible, koránu,
bylo u nás dosud známo nemnoho. Doufáme, že tento překlad
koránu vyplní mezeru v naší literatuře, objasní mnohou zá
hadu a uvede na pravou míru mnohý nesprávný názor.

Nemůžeme snad zakončiti lépe, než vlastním slovem této
knihy ze sury 96. verš 1:

„Čti |“

Karel Cvrk,
pořadatel a vydavatel
Orientální Bibliotéky.
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Literatura.

Nejstarší tištěné vydání koránu vyšlo r. 1543 v Basileji.
Byl to latinský překlad z 12. století, kdy na podnět opata
Petra z Clugny text dle opisů uspořádali řeholníci Robert
Anglus a Herman Dalmata. Tiskem je vydal v 16. století
curyšský kazatel 74. Bibliander. Roku 1547 vydán byl korán
italsky v Benátkách dle překladu Biblianderova. Roku 1616
vyšlo v Norimberce německé vydání oď Salomona Schweigera,
přeložené rovněž z latinského vydání Biblianderova. R. 1647
vydán byl v Paříži anonymně francouzský překlad, praco
vaný z originál. rukopisů. Dle něho vydán i překlad anglický
r. 1649 v Londýně. Dle německého Schweigerova vydání vy
šel r. 1641 holandský překlad v Hamburku.

Originální arabské vydání dle rukopisů zpracoval známý
orientálista Abraham Hinkelmann (Hamburk 1694, 4"). Totéž
s latinským překladem a poznámkami vydal Ludovicus Marac
cius (Padova 1698, fol.). R. 1734 vyšlo v Londýně první
originální vydání anglické od G. Sale, velmi volně přeložené.
Nejlepší anglický překlad dle originálu provedl Palmer (Oxford
1881). Hebrejské vydání uspořádal dle originálu H. Reckén
dorf (Lipsko 1857). Naše vydání od dra Veselého je prvním
úplným a kritickým překladem slovanským.

Mnoho rukopisů koránu (buď úplných nebo části) dříme
v knihovnách různých míst světa neprozkoumáno odborníky.

Nejnovější literatura Koránu :

Schappiro /. Die haggadischen Elemente im erzáhlenden Teil
des Korans, Leipzig 1907.

Roberts R. Das Familien-, Sklaven- und Erbrecht im Koran,
Leipzig 1908.

Bartl J. Studien zur Kritik und Exegese des Korans, Strass
burg 1915.

Goldschmidt Laz. Korans Úbersetzung, Berlin 1916.
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Goldzieher /. Die Richtungen der islamischen Koranauslegung,
Leiden 1920.

Noldeke Th. Geschichte d. Aorans, 2 Autfl.,Leipzig 1909—19.
Bauer H. Úber die Anordnung der Suren und ber die ge

heimnisvollen Buchstaben des GAorans, Leipzig 1921.
- Kasimirski M., Coran, Traduktion novelle faite sur le texte

arabe. Paris 1921.

Rudolph W. Die Abhángigkeit des Korans vom Judentum und,
Christentum, Stuttgart 1922.

Veselý I. dr., Eschatologie koránu, Časopis kat. duch. 1918.
Veselý [. dr., P. Maria v Koránu, Č. K. D. 1921.
Veselý I. dr., Šalamoun a královna Bilkis, Č. K. D. 1921.
Miklík /. dr., Kristus v koránu, Vlast 1923. E
Veselý I. dr., Závislost Mohamedova na židovství, Č. K. D.

1923.
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Tištěno jako originál.
Vytiskli bratří

František Šašek v Boskovicích
a Alois Šašek ve Velkém Meziříčí

na Moravě
vletech 1912, 1923 a 1925.

Nakladatel Karel Cvrk.

Vam.


