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1 ÚVOD 

Jak již název mé bakalářské práce napovídá, pojednává o znameních, která upozorňují na 

příchod Soudného dne. Ten nenastane, dokud se  všechna znamení nevyplní. Většina znamení 

se týkají morálních hodnot společnosti, politiky, přírodních katastrof atd. Moderní vykladači 

se shodují, že většina znamení již naplněna byla a že jsme jen krůček od Posledního soudu. 

Milenialismus, neboli očekávání zániku tohoto světa a čekání na příchod světa nového                        

a lepšího, je hojně zastoupen v islámské věrouce a na toto téma je napsáno mnoho knih                      

a článků. Proto by každý, bez ohledu  na vyznání víry, o tomto tématu měl něco vědět, nebo 

mít alespoň povědomí. V práci se zabývám pouze islámskou eschatologií. 

 Smyslem této práce je zmapovat co nejvíce znamení i s jejich výklady a podložit je verši 

z Koránu nebo hadíthy1. Používala jsem českou verzi Koránu, překlad od Ivana Hrbka nebo 

jsem též čerpala z internetové stránky quran.com. Dále jsem používala anglické hadíthy ze 

stránky hadithcollection.com a hledala jsem i na webových portálech islámských učenců, kteří 

se výkladem znamení zabývají. Hodně jsem ale čerpala ze sekundární, české literatury. 

První kapitola se zabývá eschatologií. Je v ní vysvětlen tento pojem a uvedeny základní  

informace o této vědě. Ve druhé kapitole jsem objasnila základní pojmy, jako je Soudný den, 

jeho průběh a podobu, malá a velká znamení. Ve třetí je krátká zmínka o eschatologickém 

písemnictví v poslední době a vysvětlení, proč se tomu tak děje. Pro mě nejzajímavější kapitola 

je kapitola čtvrtá, mapující malá znamení, která se dotýkají každodenních událostí. Pátá 

kapitola je apokalyptického rázu a je zaměřena na  popis  velkých znamení. 

 „Citace z Koránu pocházejí z překladu Ivana Hrbka (Československý spisovatel, s.r.o., 

2012 i ze staršího vydání Odeon, 1972) nebo z internetové stránky quran.com. Pro přepis 

arabských výrazů bylo použito zjednodušené transkripce. Emfatické ani dyšné há' zde nejsou 

vyznačeny. cAjn (úžinová faryngála) je přepisován jako c. Hamza (ráz) je vyznačena pomocí 

apostrofu '. Ostatní konsonanty odlišné od českých jsou vyznačeny takto: 

dž tvrdopatrová znělá afrikáta (vyslovuje se jako jedna hláska) 

ch třená neznělá velára (tzn. "chrčivé" nebo "chraplavé" ch) 

                                                           
1Pozn.: Hadíthy jsou Muhammadovi komentáře k súrám, které zapisovali Muhammadovi druhové po jeho 

smrti. V šicitském islámu se hadíthům říká Achbár (jednotné č. Chabar). 
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th třená neznělá interdentála (jako v anglickém "thing") 

dh třená znělá interdentála (jako v anglickém "this") 

q ražená neznělá uvulára, hrdelně vyslovené k ("zadní" k) 

gh třená znělá uvulára (podobná ráčkovanému r) 

w obouretná znělá hláska (podobná anglickému w)“2 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 116 
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2 ESCHATOLOGIE 

  Eschatologie je nauka o posmrtném životě, onom světě či záhrobí. Jedná se tedy                      

o vědu, která se zabývá dobou mezi smrtí  a zmrtvýchvstání, které bude v Soudný den. 

„Veškeré eschatologie jsou imaginativní konstrukce“3 a to proto, že neexistuje žádné očité 

svědectví. 

  O islámské eschatologii je pouze málo informací v Koránu, proto se do ní vmísily lidové 

tradice a představy, mýty a legendy. A díky tomu není zcela jasné, co se s duší děje mezi smrtí 

a Soudným dnem. Podle dochovaných informací od proroka Muhammada víme, že mrtví 

nebudou vnímat délku svého pobytu v hrobě. Avšak v Medínských verších nalezneme, že duše 

se po smrti oddělí od těla a existuje dál. Odebírá ji anděl smrti Izrá'íl. „Muhammadovi se stala 

eschatologie podporou pro jeho etické prvky učení.“ 

  Duši bezprostředně po smrti čeká andělský soud, kdežto tělo musí počkat až do 

soudu Božího. Všeobecně známé je, že i v hrobě má tělo určitou formu bytí, takže tam prožívá 

to, co bude po Soudném dni - je v ráji nebo v pekle. Existuje několik verzí andělského soudu. 

Jednou z verzí je ta, kdy k člověku v hrobě přijdou dva andělé - Munkar a Nakír, kteří mu položí 

tři otázky: Kdo je tvým bohem? Kdo je tvým prorokem? Jaké je tvé náboženství? Tělu, jež dobře 

zodpoví tyto otázky, se hrob rozšíří, zalije světlem a vůní. Tomu, jenž odpoví špatně, se hrob 

zmenší a on tam bude zažívat muka. 

 Korán (13:29) „a ty, kdož uvěřili a dobré skutky konali; těm dostane se blaženosti                

a překrásného místa pobytu.“ 

 Ne všichni ovšem budou čekat na Soudný Den. Přímo do ráje půjdou mučedníci, lidé, 

kteří padli za věc islámu; ženy, které zemřely při porodu nebo během šestinedělí; a proroci, 

ovšem kromě těch, kteří podle muslimů nezemřeli - cÍsá (Ježíš)4, Idrís, Iljáš (Elijáš) a al-Chidr - 

patron súfijů.5 

 

 

                                                           
3GILLMAN, N., Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení, str. 23 

4Pozn.: Ježíš je jedenáctý z dvanácti poslů Božích. V islámské eschatologii nebyl ukřižován a před příchodem 

Hodiny odehraje důležitou roli. 

5OSTŘANSKÝ, B., Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti, str. 52,53 
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3 ZÁKLADNÍ POJMY 

3.1 SOUDNÝ DEN 
 Soudný den, zmrtvýchvstání či Hodinu (as-sáca) předchází malá či velká znamení. 

Zatímco velká znamení představují samotný Konec světa, malá znamení se týkají povětšinou 

morálního úpadku společnosti a přírodních katastrof. 

 Arabština má pro tento den spoustu výrazů, jako je například Soudný den (jawm                   

ad-dín), den zmrtvýchvstání (jawm al-qijáma), den shromáždění (jawm al-džam), 

nejpoužívanější však je označení Hodina (as-sáca). "Šícité označují znamení Hodiny pojmem 

mahtúm (mahtúmát), tj. neodvratné zlo, spojované navíc s adjektivy lázim a wádžib (nutný); 

vedle nich používají koránský termín ašrát ("předzvěsti")."6 

Korán (22:7) „a že Hodina přijde - a není o ní pochyby žádné“ 

 

Podoba Soudného dne 

 Tradice poté říká, že vše živé zlikviduje první zatroubení anděla Isráfíla7 na trumpetu. 

Druhé zatroubení lidi opět oživí, a ti se sejdou na pláni k poslednímu soudu. Podle tradice 

budou lidé rozřazeni do dvou skupin podle víry a skutků, jedni půjdou na pravici Boží, druzí na 

levici. Podle jiné tradice bude dána kniha (svitek) věřícím do pravé ruky, hříšníkům do levé. 

 Lidová muslimská tradice má mnoho výkladů a detailů Soudného Dne, většinově bez 

koranického podkladu. Traduje se, že se lidé, když vyjdou z hrobů, dostaví na místo 

shromáždění, kde budou bez jídla a pití stát čtyřicet let a nepromluví přitom jediného slova. 

Někteří muslimové se ptali Muhammada, jak pozná v Soudný Den své stoupence. Prorok jim 

odvětil, že jeho lidé budou mít na čele bílou tečku od modlení a i jejich nohy budou bílé od 

rituálního omývání. Nevěřící budou mít naproti tomu černé tváře a budou stát v jedné řadě se 

satany. Podle tradice Prorokovy budou v soudný den lidé stát před Bohem v podobě odrážející 

jejich činy v pozemském životě. 

                                                           
6OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 130 

7Pozn.: Isráfíl patří mezi čtyři islámské archanděly. Má na starosti pozoun, se kterým čeká na Boží příkaz. Není             

o něm zmínka v Koránu, avšak zatroubení tam zmíněné je. 



5 

 

Sběratel tradic o prorocích a eschatologických vyprávění Abú'l-Hasan al-Kisá'í tuto 

zmínku rozvádí do děsivých podrobností: „V soudný den se lidé shromáždí a budou mít rozličné 

podoby. Jedni budou proměněni v opice a to budou pomlouvači a svůdcové. Další budou 

proměněni v prasata a to budou ti, kteří si přivlastňovali, co jim nepatřilo. A jiní budou 

proměněni v prach a to budou ti, kteří se vyvyšovali a nadouvali. A další přijdou proměnění                

v prasata s hlavami dolů skloněnými a nohy jim budou trčet nahoru. To budou lichváři. A další 

přijdou slepí a budou se motat sem a tam, a to budou ti, kteří se odchylovali od pravdy                           

a nespravedlivě soudili. A další přijdou tak, že jim bude z úst vytékat hnis a všichni se od nich 

odvrátí. To budou učenci, kteří si protiřečili ve slovech a skutcích. A další přijdou tak, že budou 

mít uřezané ruce i nohy; ti škodili svým sousedům. A další přijdou tak, že se budou podobat na 

hořící pně; to budou klevetníci, kteří pomlouvali druhé. A jiní přijdou tak, že budou strašlivě 

smrdět; a to budou ti, kdo podlehli svým tělesným žádostem. ...“8 

Korán se zmiňuje o pekle v podobě obrovského strašného tvora – „Vypráví se, že Bůh 

pošle anděly, aby mu přivedli peklo, peklo se rozpláče ze strachu a lítostí nad hříšníky. Vždyť 

v pekle čeká na odsouzené tolik hrůz, které nezná nikdo, jedině Bůh, On je vznešený…“9 i jako 

o trýznivém místě. Je zde i představa (nejspíše zoroastrijská), že lidé budou vyzváni k přejití 

mostu, klenoucím se nad peklem, který je „tenký jak vlas a ostrý jak břit meče“. Bude jim 

položeno sedm otázek na sedmi zastávkách - pět otázek na dodržování pěti pilířů víry, dále zda 

vykonávali malou i velkou očistu před modlitbou a zda ctili a považovali si svých rodičů. 

Koranicky podloženou představou jsou váhy spravedlnosti, které rozhodnou o osudu 

každého člověka. Na misku vpravo od Božího trůnu budou pokládány dobré skutky, na levou 

misku skutky špatné. V Koránu se píše (101:5-8) „Tehdy ten, jehož skutků váha bude těžká, se 

octne v blaženém žití, zatímco ten, jehož skutků váha bude lehká - Propast bude jeho mátí. Víš 

ty vůbec, co je to Propast? Oheň planoucí!“ 

Korán (21:48) „A postavíme v den zmrtvýchvstání váhu spravedlivou a nebude duše 

žádná o nic ošizena; i kdyby to mělo jen váhu zrna hořčičného, My je přineseme. A My stačíme 

si jako účetní.“ 

 

                                                           
8OSTŘANSKÝ, B., Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti, str. 38 

9OSTŘANSKÝ, B., Malá encyklopedie islámu a muslimské spolčenosti, str. 36 
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3.2 MALÁ ZNAMENÍ 
 Malá znamení Hodiny můžeme dělit do několika kategorií: znamení, jež se vyplnila, jež 

zrovna probíhají, a ty, na jejichž vyplnění čekáme. Nebo znamení, jež nastanou jednorázově                     

a pak zmizí, oproti nim jsou znamení, která se buď opakují, nebo přetrvávají. 

 Učenci se rozcházejí v počtu znamení a to tak markantně, že někteří mají                                            

i o dvojnásobek více než jiní. Neshodují se, ani co se obsahu znamení týče. „Podle Amína M. 

Džamáluddína existuje celkem 79 znamení, jež se musí naplnit, aby nastala vlastní apokalypsa. 

Názim al-Haqqání napočítal dokonce 101 znamení, avšak byl zdaleka překonán Mustafou 

Murádem, jenž uvádí 142 položek.“ 

Znamení se začala vyplňovat již s příchodem Muhammada. Tak, jak je začátek jasný, je 

přesně naopak nejasný Konec. Lidé se snažili konec určit pomocí astrologie či numerologických 

výpočtů i přes to, že v Koránu je výslovně napsané, že by se člověk neměl pokoušet Konec 

určit, ale uvědomovat si, že jednou přijde. Datum Soudného dne ví jedině Bůh, jak je také 

napsáno v Koránu (7:187) „Budou se tě dotazovat na Hodinu a na příchod její. Rci: 'Vědomost 

o tom je pouze u Pána mého a jedině On odkryje ji v čas její. Těžká je na nebesích a na zemi                 

a přijde k vám leč znenadání.' A budou se tě dotazovat, jako bys byl o ní zpraven. Rci: 'Jedině    

u Boha je o ní vědění, avšak většina lidí to neví.'“ 

 Až se malá znamení naplní, přiřítí se svět k nevyhnutelnému Konci. Mezi islámskými 

učenci však panuje neshoda ohledně toho, kolik znamení již bylo naplněno, protože každý 

většinou přiřazuje znamení k jiné historické události. Některá znamení mají tak obecné či 

záhadné výklady, že je nelze identifikovat. Výklady tradicionalistů s modernisty se rozchází 

někdy i tak markantně, že jedni považují určité znamení za jasné a již naplněné a druzí ho 

považují za záhadné a čekající na vyplnění.10 

 Malá znamení se většinou týkají obecných jevů, jako například politiky, morálního 

úpadku, zločinnosti a přírodních katastrof. Proto se dotýkají prakticky všech společností, nejen 

té islámské.11 

 

                                                           
10OSTŘANSKÝ, B., Malá znamení Hodiny, str. 357 - 361 

11OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 118 
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3.3 VELKÁ ZNAMENÍ 
 Velká znamení jsou ta, která přijdou těsně před finální Hodinou a představují 

apokalypsu v užším slova smyslu. Dalším obšírným tématem je zase jejich počet. Nejčastěji se 

uvádí, že jejich počet je  deset, což je nejvyšší možný počet, na kterém se teologové shodli. Je 

to i nejvíce zmiňovaný a uznávaný počet vykladači Koránu a sběrateli Prorokových výroků. 12 

 Muslim ve svém hadíthu uvádí: „Poslední Hodina nepřijde, dokud se neobjeví deset 

znamení: sesuvy půdy na východě, sesuvy půdy na západě a sesuvy půdy na Arabském 

poloostrově, kouř, Dadždžál (Antikrist), zvíře, Gog a Magog, východ slunce na západě a oheň     

v Adenském moři.“13 

  

3.4 INTERPRETACE ZNAMENÍ 
 Znamení jsou rozdílně interpretována mezi dvěma nejznámějšími skupinami v islámu, 

a to mezi sunnity a šícity. Přičemž i každá sekta vykládá znamení, byť i jen nepatrně, rozdílně. 

Ovšem co se týče malých znamení, ani učenci vyznávající stejné náboženství, se na výkladu 

neshodují. Občas i dost markantně. Velká znamení jsou povětšinou vykládána dost podobně, 

liší se pouze důraz kladený na činy a vystupování aktérů. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12AL-KISÁÍ, A., Kniha o počiatku a konci rozprávanie o prorokoch, str. 158 

13Sahih Muslim Book 041, Hadith Number 6932 
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4 ESCHATOLOGICKÉ PÍSEMNICTVÍ 

 Na počátku islámu bývaly milenialistické představy velmi v kurzu. Během staletí poté 

zájem o ně ochabl a  občas se objevila pouze zmínka. Není tomu dlouho, kdy milenialismus 

býval probírán hojně pouze v šícitském islámu. Avšak díky soudobé situaci nejen na Blízkém 

Východě se dostal milenialismus mezi probíraná témata i v islámu sunitském.14 Proto je 

moderní muslimské apokalyptické písemnictví v posledních desetiletích hodně na vzestupu. 

  Dalším z důvodů je také lidská záliba v hádankách a tajemstvích, kterých je                                      

v eschatologii nespočet. Pokračujme tím, že moderní učenci se snaží spojovat znamení                          

s aktuálním děním posledních desítek, snad i stovek let. Dále, že jen málo znamení je 

jednoznačných, nebo také proto, že dává uklidňující vysvětlení na neblahé a frustrující 

události, které se za poslední desetiletí dějí muslimům - myšlenka toho, že tyto katastrofické 

události či projevy úpadku jsou pouze součástí vyššího plánu se šťastným koncem, jsou 

atraktivní. 15 

 

Nejpůsobivější verše z Koránu 

 V Koránu, v súře 81. Svinutí se nachází jeden z vůbec nejpůsobivějších souhrnů 

znamení: „Až slunce bude svinuto, až hvězdy pohasnou, až hory se z místa pohnou, až březí 

velbloudice bude zanedbána a divoká zvířata shromážděna, až moře se povaří a duše až se 

spáří, až zaživa pohřbená bude tázána, pro jakou vinu byla utracena, až svitky budou rozvinuty 

a nebe bude staženo a peklo rozpáleno a zahrada rajská přiblížena, tehdy duše každá, co 

vykonala, pozná!“ 

 

 

 

                                                           
14OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 117 

15OSTŘANSKÝ, B., Malá znamení Hodiny, str. 356 
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5 MALÁ ZNAMENÍ16 

 Malá znamení se týkají převážně obyčejných každodenních jevů, přírodních katastrof, 

politiky, morálního úpadku atd. 

  Učenci se velice rozcházejí co se počtů týče. Ty se pohybují od něco přes sedmdesát po 

téměř sto padesát. Rozptyl je to veliký, avšak obsahově je to povětšinou stejné, protože záleží 

pouze na formulaci. 

  Je těžké znamení zařadit do skupin, protože se učenci neshodují ve výkladu. Mohla by 

být srovnaná na ty, které se již odehrály (bohužel jedno a to samé znamení bychom mohli 

zařadit jak do již vyplněných, tak i do čekajících na vyplnění, a to díky výkladu určitého učence), 

které se právě vyplňují a na ty, které stále na vyplnění čekají. Nebo další rozřazení by mohlo 

být tak, že do první skupiny by byla zařazena ta, která se objevila jednorázově a pak zmizela 

nebo která se objevila v minulosti, ale přetrvávala po nějakou dobu, či dokonce do dnes. Do 

druhé skupiny ta, která se opakují. Ať už v průběhu celých islámských dějin nebo jen v průběhu 

poslední doby. 

  Jak již bylo řečeno, jde povětšinou o jevy týkající se morálního poklesu společnosti,                 

a to nejen té muslimské, a o přírodní katastrofy. A přesto, že se učenci málo v čem ohledně 

znamení shodnou, shodují se v tom, že během posledních let se naplnilo nebo se právě 

naplňuje jejich valná většina. To poukazuje na to, že lidstvo prožívá ohromný morální úpadek 

a nezvratnou rychlostí se blíží k Hodině. 

 Korán (34:4) „Hodina přijde, aby mohla odměnit ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, 

a těm dostane se odpuštění a přídělu štědrého.“ 

 Znamení jsem pro větší přehlednost rozdělila do tří skupin, a to na morální úpadek, 

násilí a přírodní změny. Jelikož se většina znamení týká morálního úpadku, udělala jsem ještě 

podskupiny. Morální úpadek v rámci rodiny, náboženství, zdraví a společnosti. 

 

 

 

                                                           
16Pozn.: Popis a názvy následujících znamení pochází z: OSTŘANSKÝ B., Malá znamení Hodiny, pokud není 

uvedeno jinak. 
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5.1 MORÁLNÍ ÚPADEK 
 

5.1.1 Rodina 

 

Přerušení příbuzenství (qatc al-arhám): Znamení může být vykládáno tak, že lidé začali 

používat antikoncepci, je velké množství interrupcí, neplodní muži a ženy. Další výklad je, že 

se uvolnila rodinná soudržnost. Děti opouští své rodiče, jsou s nimi v kontaktu skrze technické 

vymoženosti a vidí se párkrát do roka. Nebo tak, že se lidé přestali zajímat o své sousedy a tím 

se zhoršily vztahy ve společnosti. 

Hadíth Abú Dáwúda: „Muž přišel k Poslu Božímu a řekl: Přišel jsem k tobě přísahat věrnost na 

odchod a zanechal své rodiče plačící. On (Prorok) řekl: Vrať se k nim a rozesměje stejně tak, 

jako jsi je rozesmál.“17 

 

Poslušnost manželkám, neposlušnost matkám (táca az-zawdža wa cuqúq): Dalším ze znaků 

přicházející Hodiny je mužova neposlušnost vůči matce či otci a zvýhodňování manželky. Tato 

situace nastává dnes, kdy muži vzdorují svým rodičům, navštěvují je jen občasně. Nebo když 

rodič žije se svými dětmi, není o něj postaráno s dostatečnou péčí.18 

Korán (6:151) „buďte laskaví k rodičům“ 

Korán (26:166) „a manželky své, jež pro vás Pán váš stvořil, zanedbávat? Ba, vy věru jste lid 

přestupníků!“ 

 

Otrokyně zplodí svou paní (talidu al-ama rabbatahá): V některých případech se uvádí, že 

otrokyně zplodí svého pána, což na kontextu výkladu nic nemění. Jedno z vysvětlení je, že muž 

zplodí dítě s otrokyní, to se poté ocitne v postavení svého otce - pána. Další je, že muž prodá 

svou otrokyni, kterou poté koupí její syn. Dále, že se děti začnou chovat neposlušně ke svým 

rodičům, kteří se tím vyskytnou v roli otroků. Anebo že žena zplodí dítě ještě před tím, než se 

                                                           
17Abu Dawud Book 08 - Jihad 

18AL-AREEFI, Dr. M. Obedience to Wives and Disobedience to Mothers  
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stala otrokyní.  Znamení je též vykládáno metaforicky, kdy se jím myslí, že veškeré věci se 

obrátí vzhůru nohama. 

Sahíh Muslim ve svém hadíthu uvádí slova Proroka: „Až otrokyně porodí svou paní a až uvidíš 

bosé a nahé pastevce soutěžit při výstavbě vznešených budov.“19 

 

5.1.2 Náboženství 

 

Poslání Prorokovo, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír (mabcath an-nabí sallá'lláhu calajhi wa 

sallam): Muslimové uznávají dvacet pět proroků, jejichž jména nalezneme v Koránu. 

Nejdůležitější jsou poslední dva -  cÍsá (Ježíš) a Muhammad. Přičemž Muhammad je 

nejdůležitějším a také posledním, Bohem seslaným, prorokem a je nazýván Pečeť proroků. 

Jeho sesláním bylo dosaženo dokonalosti a s jeho smrtí nastal úpadek a společnost se 

nevyhnutelně blíží k Hodině. 

Korán (33:45) „Proroku, vyslali jsme tě jako svědka a hlasatele zvěsti radostné i jako 

varovatele“ 

 

Skon Prorokův (wafát an-nabí sallá'lláhu calajhi wa sallam): Je uváděno jako první                                    

z vyplněných znamení. Po Prorokově smrti nastává úpadek zlatého věku. 

Jeho smrt je označována jako jedna z největších kalamit, které postihly ummu. Po Prorokově 

smrti také nastal zmatek s odpadlictvím od islámu.20 

Toto znamení zahrnuje i Prorokovy Druhy, za něž jsou považováni lidé, kteří ho spatřili, uvěřili 

v jeho učení a zemřeli jako muslimové. Počet těch nejbližších je okolo 50. Celkový počet se ale 

uvádí něco mezi 100 - 200 tisíci. Doba, ve které žili je považovaná za zlatý věk islámu. Od jeho 

konce se už jen nezvratně blíží Hodina. 

Korán (33:40) „A Muhammad není otcem žádného muže z vás, ale je poslem Božím a pečetí 

proroků. A Bůh je vševědoucí o věci každé.“ 

 

                                                           
19AL-AREEFI, Dr. M. Bedouins Competing to Construct Loft Buildings  

20AL-AREEFI, Dr. M. Death of Prophed Muhammad  
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Objevení se rebelů (zuhúr al-chawáridž): Toto znamení se řadí mezi jedno z nejasných a to 

díky významu slova chawáridž, které na jednu stranu znamená nepřátelé, vzbouřenci, 

uzurpátoři, kacíři, sektáři, odpadlíci. Na stranu druhou jsou tímto slovem označováni 

Cháridžovci, islámská sekta. Ti se odtrhli po bitvě u Siffínu v roce 657 od následovatelů chalífy 

cAlího. Někteří vykladači tedy považují znamení za vyplněné vznikem sekty Cháridža. Jiní ho 

vidí jako právě se naplňující a to díky situaci na Blízkém Východě. 

Korán (6:15): „Obávám se, jestliže Pána svého neuposlechnu, trestu dne nesmírného.“ 

 

Objevení se podvodníků i těch, kdož si činí nároky na proroctví (zuhúr dadždžálín wa mudaccí 

an-nubúwa): Než nastane poslední Hodina, objeví se na Zemi třicet falešných proroků, 

dadždžálů21. Dadždžál svádí lidi ze správné cesty a lže. 

Prorok řekl: „Při Alláhovi, Hodina nenastane, dokud se neobjeví třicet lhářů, poslední z nich 

bude jednooký lhář.“ Mezi nimi budou čtyři ženy.22 

 

Svévolné zacházení s Koránem (ittichádh al-qur'án mazámír): Lidé budou číst Korán, budou 

poslouchat jeho melodické verše, avšak nebudou se zamýšlet nad jeho poselstvím, a tak 

nakonec zůstane nepochopen. Před Koncem bude Korán hojně rozšířen a čten věřícími                            

i nevěřícími. 

Lidé nebudou hledat odpovědi v Koránu. Vymyslí si ji a poté si najdou vhodný verš, kterým 

svou domněnku potvrdí, avšak oni ten verš nemusí chápat správně, protože ho  nestudovali.23 

Abdal Mutí Bajúmí, učenec z Al-Azharu říká: „V jednom z prorokových výroků jsou zmiňovány 

ženy, které se setkaly s Mohammedem, a jedna z nich měla popáleniny. To znamená, že měla 

tvář odkrytou.“24 

                                                           
21Pozn.: Dadždžál je antikrist, falešný mesiáš. Slovo pochází z arabského spojení al-masíh ad-dadždžál 

znamenající falešný mesiáš. - Dostupné z: OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 121 

22AL-AREEFI, Dr. M. Claims of Prophethood by Charlatans and Liars  

23KŘÍŽEK, D., Millenialism in Sufi Perspective: The Case of Naqshbandiyya Haqqaniyya, str. 186, 187 

24MATULÍK, R. Dobrovolný život pod černým závojem 
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Korán (7:204) „A když je přednášen Korán, naslouchejte mu a zmlkněte, snad se vám dostane 

smilování.“ 

 

Uplatňování jiného práva nežli Božího (at-tahákum ilá ghajr šarci'lláh): Islám bude s blížící se 

Hodinou odsouván do pozadí. 

Většina muslimských zemí se dnes řídí anglickým nebo francouzským zákoníkem a opustila od 

používání šaríci.25 

Korán (5:44) „Ti pak, kdož nesoudí podle toho, co seslal Bůh, jsou nevěřící.“ 

Korán (5:50) „Kdo může být pro lid pevně přesvědčený lepším soudcem než Bůh?“ 

 

Lidé budou procházet mešitami jenom tak (ittichádh al-masádžid turuqan): Praví se, že na 

Konci vystřídají světští vůdci vůdce náboženské a mešita se stanem společenským místem bez 

účelu modlitby. Mešity nebyly postaveny ani k tomu, aby se z nich staly turistické atrakce. 

Dobrým příkladem je Hagia Sophia v Istanbulu, která již delší dobu slouží jen jako turistická 

atrakce, kde se přestaly konat modlitby.26 

Korán (9:108) „Mešita založená od prvního dne na bohabojnosti je k tomu, aby ses v ní modlil“ 

 

Napodobování Židů a křesťanů (at-tašabbuh bi'l-jahúd wa'n-nasárá): Další znamení narážející 

na upadající morální hodnoty muslimů. Naplňuje se již od příchodu islámu, kdy muslimští 

dobyvatelé přejímali zvyklosti dobytých území. Vysvětluje se opět nedodržováním 

muslimského dekóru, příliš otevřeným chováním na veřejnosti - pití alkoholu, požívání drog, 

obscénní chování, lichva. Patří sem i výzdoba mešit. Mešita by primárně měla sloužit                                

k modlitbě a k ochraně před počasím. Zdobením se muslimové snaží vyrovnat židovským 

synagogám či křesťanským kostelům, což Korán zakazuje. 

                                                           
25AL-AREEFI, Dr. M. Not Ruling in Accordance with that which Allah Revealed  

26AL-AREEFI, Dr. M. Taking the Mosques as Thoroughfares  



14 

 

Toto znamení se nevztahuje na výměnu vědeckých poznatků nebo správních postupů, pokud 

nejsou v rozporu s islámem.27 

Korán (5:51) „Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli 

jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede 

lid nespravedlivý.“ 

 

Bůh nebude na zemi vzpomínán/připomínán (lá judhkaru Alláh fi'l-ard): Hodina nepřijde, 

dokud zde zůstanou lidé, kteří budou znát Boží jméno. To bude ale postupně upadat                                 

v zapomnění. Nakonec zde zůstanou jen lidé, kteří budou Boží jméno znát, ale nebudou vědět, 

co znamená, a zapomenou pravé islámské hodnoty. 

Je tu zajímavá paralela, kdy na začátku byl islám náboženstvím jen pro úzký okruh lidí, 

postupně se rozšířil do celého světa a na Konci bude opět něčím vzácným, neznámým. Ti, kteří 

zůstanou správnými muslimy, budou považováni za lháře, podvodníky a nevěřící.28 

Korán (40:13) „On je ten, jenž ukazuje vám svá znamení a sesílá vám z nebe obživu; avšak 

vzpomene si na to pouze ten, kdo pokání činí.“ 

 

Pokládání zakátu za újmu (ittichádh az-zakát maghraman): Zakát neboli almužna, byl zaveden 

proto, aby očistil majetek darováním části potřebným. Není trestem. Na konci věků to však 

bude chápáno obráceně. Stejně tak ke konci nebude člověka, který by chtěl zakát přijmout, 

protože nebude chudých lidí. 

Bohatí budou zakát považovat za nucenou pokutu. Zaplatí ho s nechutí, a proto za něj nebudou 

odměněni. Díky nedostatku dobré vůle.29 

Korán (41:7) „almužnu nedávají a v život posmrtný nevěří!“ 

                                                           
27AL-AREEFI, Dr. M. Following the Ways of Nations who Came Before  

28OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 125 

29AL-AREEFI, Dr. M. Reluctance to pay Zakah and regarding it as a Penalty  
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Korán (30:39) „To, co jako lichvu berete, aby to přineslo rozmnožení vzaté z majetku jiných, to 

nepřinese u Boha úrok žádný. Však to, co jako almužnu dáváte, toužíce po tváři Boží - tak činí 

ti, jimž odměna bude zdvojnásobena.“ 

 

Pravdivost muslimova snu (sidq ru'já al-muslim): Muslimům se před koncem budou zdát 

vizionářské sny, čímž se vrátí na samé počátky islámu. Od prvního Prorokova zjevení do 

druhého setkání s archandělem Džibrílem uplynul půl rok, který byl vyplněn vizionářskými sny. 

Sny mají význam a jsou předmětem určitých rozhodnutí. Některé jsou pravdivé, jiné nikoli. 

Někdy se nám do snu promítnou myšlenky a někdy od každého trochu. Avšak před koncem se 

sny začnou plnit.30 

Korán (12:37) „Předtím než dostanete stravu, jež vám je dávána, sdělím vám výklad toho, dříve 

než ony sny se uskuteční.“ 

 

Boj muslimů s Židy (qitál al-muslimín li'l-jahúd): Toto znamení je velice kontroverzní. 

Vykladači rozdělují znamení zaprvé na boj muslimů s Židy, kteří se na konci věků připojí                         

k Dadždžálovi a budou bojovat na jeho straně, což se řadí mezi velká znamení. A zadruhé na 

boj muslimů s Židy během celosvětového konfliktu, což je vnímáno jako boj v rámci střetu 

civilizací. Znamení je též vykládáno jako odplata, která potrestá Židy za okupaci palestinského 

území a Posvátného okrsku. Hadíth od Muslima říká: „Hodina nenastane, dokud muslimové 

neporazí Židy.“31 

 

Množství zkoušek (kathrat al-fitan): „Prorok Muhammad popsal jednotlivé stupně oněch 

zkoušek. Slovo fitna zde ještě neznačí rozkol, nýbrž  má původní význam zkouška (pro Onen 

svět).“32 

                                                           
30AL-AREEFI, Dr. M. Fulfillment of the Believer’s Dreams  

31 Sahih Muslim Book 041, Hadith Number 6985 

32OSTŘANSKÝ, B., Malá znamení Hodiny, str. 393 
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Korán (4:79) „To dobré, jehož se ti dostane, pochází od Boha a to zlé, jež tě postihne, pochází 

od tebe samého.“ 

Korán (35:6) „Satan je věru vaším nepřítelem, proto jej pokládejte i vy za nepřítele svého! On 

volá k sobě přívržence své jen proto, aby stali se obyvateli plamene šlehajícího.“ 

 

Kmeny následují modloslužebníky (talhaq qabá'il bi'l-mušrikín): Středověcí učenci znamení 

vykládali tak, že kmeny (=Arabové) sice mocensky ovládli jinověrce či bezvěrce, ale kulturně 

jim byli stále podmaněni. Novodobí učenci zase znamení vykládají tak, že Arabové podléhají 

západní kultuře a přejímají její vymoženosti. 

Korán (6:74) „Zdaž bereš si modly jako božstva? Věru já vidím tebe i lid tvůj v bludu zjevném.“ 

 

Uctívání model (cibádát al-awthán): Modla v tomto případě znamená všechno, krom Boha.                

V šicitském islámu se tím naráží na poutě k hrobům, které jsou praktikovány v hojné míře.  

Lidé se prý navrátí k nevědomosti, která kolovala po světě před příchodem islámu. Začnou 

uctívat modly, praktikovat staré pohanské zvyky, pít alkohol, hrát hazardní hry atd. 

Korán (29:17) „Vy místo Boha pouze modly uctíváte a lež tím vytváříte. Ti, které vedle Boha 

uctíváte, nemohou vám dát obživu žádnou, usilujte proto nalézt svůj příděl obživy u Boha, 

uctívejte Jej a buďte Mu vděční, neb k Němu pak budete navráceni.“ 

 

Návrat kmene Daws k uctívání Dhú'l-Chalasa (rudžúc qabílat daws li-cibádat dhí'l-chalasa): 

„Bajúmí (1995:60) uvádí svůj výklad: Ženy Dawsovců budou k oné modle jezdit na jízdních 

zvířatech (odtud třesení hýždí). Jiný výklad tvrdí, že ženy se v tlačenici u modly budou mačkat 

jedna na druhou, a proto to vlnění zadků. S tímto bodem si vykladači nevěděli rady. Proto 

často zmiňují, že jde spíše o obecnější narážku na návrat lidstva k zakázaným praktikám 

apod.“33 Mnozí si myslí, že toto znamení bude vyplněno na konci věků, kdy se lidé vrátí                         

k uctívání dávných bohyň al-Lát a al-cUzzá, stejně tak jako si opět osvojí pohanské praktiky. 

                                                           
33OSTŘANSKÝ, B., Malá znamení Hodiny, str. 399, 400 



17 

 

Muslimúv hadíth „Abú Hurajra řekl, že Tufajl a jeho společníci řekli: Alláhův Posle, kmen Daws 

neuvěřil a popírá tě, proto na ně sešli prokletí. Bylo řečeno: Nechť je kmen Dawsů zničen, načež 

on (Alláhův posel) řekl: Alláh kmen Dawsů vede dobře a vede jej směrem ke mně.“34 

 

Zanechání poutí ke Kacbě (tark al-hadždž ilá bajti'lláh): Jde o sporné znamení, neboť jej 

někteří řadí mezi velká znamení. Patrně by ale mělo jít o zničení Kacby Habešanem35, který 

přijde před Koncem světa. 

Korán (2:196) „Konejte pečlivě pouť i malou pouť kvůli Bohu! Je-li vám v tom zabráněno, tedy 

se vykupte tím, co je pro vás snadné jako oběť!“ 

Muslim ve svém hadíthu píše: „Podivné je, že někteří lidé z mé ummy by  zničili Kacabu jen 

proto, aby zabili osobu patřící do kmene Kurajšovců, která by zde hledala ochranu.“36 

 

Vystoupí muž z řad Qahtánovců37 a svou holí povede lid (jachrudžu radžul min qahtán jasúqu 

an-nás bi-casáhu): Pravděpodobně se bude jednat o muže pocházejícího z Jemenu a podle 

některých učenců se objeví až po příchodu Mahdího. Je nejasné, zda bude na straně dobra či 

zla. „Holí povede lid“ by mohlo být vykládáno doslovně nebo také metaforicky, kdy by to 

mohlo znamenat, že bude mít následovatele, které povede pomyslnou holí. Džuhajmán                     

al-cUtajbí se s tímto znamením ztotožnil v roce 1979, kdy s dalšími povstalci obsadili Posvátnou 

mešitu v Mekce. Sám sebe nazýval al-Qahtáním a hlásal, že bude světu vládnout po dobu 

dvaceti let, dokud se neobjeví Mahdí. 

Buchárího hadíth: „Hodina nenastane, dokud nepřijde muž z Qahtánu, vedouce lidi se svou 

holí.“38 

 

                                                           
34Sahih Muslim Book 031, Hadith Number 6132 

35Pozn.: Habeš je dnešní Etiopie. 

36Sahih Muslim Book 041, Hadith Number 6890 

37Pozn.: Qahtán byl vnukem Noeho a bájným praotcem Jihoarabů. - Dostupné z: OSTŘANSKÝ, B., Malá znamení 

hodiny, str. 397 

38Sahih Bukhari Volume 009, Book 088, Hadith Number 233 
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Když se přiblíží Hodina, většina lidí budou Byzantinci (taqúmu as-sáca wa ar-rúm39 akthar an-

nás): Znamení bylo v dnešní době metaforicky převedeno na dnešní křesťany ze Západu. 

Korán (30:2-4) „Poražení byli Byzantinci v nejbližší zemi, však po porážce své zase zvítězí                        

v několika letech.“ 

Buchárího hadíth: „Vyprávěný Auf bin Malikem: Šel jsem za Prorokem během bitvy u Tabuku, 

když seděl v koženém stanu. Řekl ‚Napočítej šest znamení, která budou značit přicházející 

Hodinu: ... příměří mezi vámi a Byzantinci, kteří vás zradí a zaútočí na vás, nesouce osmdesát 

vlajek. Pod každou vlajkou bude dvanáct tisíc vojáků.‘“ 40 

 

5.1.3 Společnost 

 

První věc, jež bude odňata této Obci, bude pokora (awwal šaj' jurfac min hádhihi al-umma 

al-chušúc): Pokora se podle učenců začala vytrácet za vlády třetího chalífy cUthmána, který se 

začal vyvyšovat nad prostý lid. Za vlády chalífů Abú Bakra i cUmara si byli všichni rovni                           

a uvědomovali si svoji nicotnost před Bohem. 

Korán (49:10) „Věřící jsou si přece bratry; usmiřujte tedy oba bratry své a buďte bohabojní - 

snad dostane se vám smilování!“ 

 

Ztráta důvěry (dajác al-amána): Během šíření zla, pokrytectví a zrady se začala v lidech 

vytrácet schopnost důvěry v něčí dobrotu a spolehlivost. Lidé se uzavírají více do sebe. Vytrácí 

se i důvěra v Boha. 

Korán (9:45) „Však žádají tě o dovolení vyhnout se boji jenom ti, kdož nevěří v Boha a v den 

soudný; jejich srdce jsou naplněna pochybností a jsou v pochybnostech svých zmítáni.“ 

 

                                                           
39Pozn.: Ar-Rúm jsou Římané 

40Sahih Bukhari Volume 004, Book 053, Hadith Number 401 
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Knížectví hlupců (imárat as-sufahá'): Je nadčasové znamení, které je hojně vykládáno. 

Například v dnešní době je náboženské vzdělání odsunuto na druhořadou příčku a fatwy přes 

internet vydávají i nedostatečně vzdělané osoby, čímž dochází k degradaci islámu. 

Buchárí (1:33) „Bůh neodejme poznání ze srdcí učenců, avšak vezme si učence. Nebude více 

jiných učenců, kteří by je nahradili, a proto si lidé zvolí tak ignorantské vůdce. Budou tázáni                

a budou vydávat fatwy, aniž by měli vědomosti. Svedeni na scestí budou svádět ostatní!“41 

 

Prodávání vlády (bajc al-hukm): Rozšíření se korupce mezi lidi, již vyplněné znamení. 

Bude „prodávána“ vláda i nad věřícími. Bezbožní vládci nechají volně kázat pouze učence, kteří 

budou kázat to, co vládci chtějí.42 

Buchárího hadíth: „Slyšel jsem, že Alláhův posel řekl: ‚Bůh neodejme poznání ze srdcí lidí, avšak 

vezme si náboženské učence, dokud žádný nezůstane. Lidé si budou volit ignorantské vůdce, 

kteří budou tázáni a budou vydávat fatwy, aniž by měli znalosti. Svedeni na scestí budou svádět 

ostatní.‘“43 

 

Oblečené, přesto nahé (al-kásiját al-cáriját): Velmi oblíbené znamení, které je často uváděno 

jako ukázkový příklad. Naráží na necudný Západ a jeho vyzývavě se oblékající ženy. 

Prorok Muhammad předpověděl, že se bude zdát, že ženy na sobě mají nějaké oblečení, 

zároveň ale budou ukazovat vše. To bylo v jeho době něco nemyslitelného. Dnes však takto 

ženy chodí oblečené, vystavují se na odiv, nestydí se a dokonce si užívají pohledů mužů.44 

Hadíth od Muslima „Ženy, které jsou nahé i přesto, že jsou oblečené a které nejdou po správné 

cestě a vedou své manžele na scestí.“45 

 

                                                           
41OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 118 

42HOSEIN, I. Ten Major Signs of the Last Day – Has One Just Occured  

43Sahih Bukhari Volume 001, Book 003, Hadith Number 100 

44KABBANI, M. H., The Approach of Armageddon?, str. 123 

45Sahih Muslim Book 024, Hadith Number 5310 
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Falešné svědectví (šahádat az-zúr): Není zde myšleno pouze lživé vypovídání u soudu, ale 

celkově rozšíření se lží po světě. 

Korán (3:77) „Věru ti, kdož prodávají úmluvu s Bohem a přísahy své za nepatrnou cenu, ti 

nebudou mít podíl žádný v životě posmrtném a Bůh na ně v den zmrtvýchvstání nepromluví ani 

nepohlédne.“ 

 

Skrývání pravdivého svědectví (kitmán šahádat al-haqq): Ten, kdo skrývá pravdu, upadá                  

v hřích. V dnešní době je znamení ztotožňováno s veřejnými sdělovacími prostředky, které si 

informace upravují, vymýšlí anebo zcela zadržují. 

Korán (2:283) „A nezatajujte svědectví, neboť kdo svědectví zatajuje, je v srdci svém 

hříšníkem.“ 

 

Veliká nenasytnost (kathrat aš-šahh): Kdo má hodně, chce ještě víc, nehledě na oběti a na 

druhé. To je dlouhodobě známý jev ve společnosti, kde je pár jedinců, kteří jsou pohádkově 

bohatí a utrácející peníze za zbytečný luxus a oproti nim je masa lidí, kteří hladoví a trpí bídou. 

Korán (7:41) „Pro ně budou v pekle lůžka připravena a na nich pokrývky ohnivé - a takto My 

odměňujeme nespravedlivé!“ 

 

Nejšťastnějším člověkem na tomto světě bude Odvrženec, syn Odvržencův (ascad an-nás 

bi'd-dunjá Laqc ibn Laqc): Znamením se pravděpodobně chápe, že na konci věků budou 

rozpolcené morální hodnoty a proto bude nejšťastnějším člověkem kdejaký vandrák. 

Hadíth od at-Tirmidhiho praví: „Hodina nenastane, dokud ten nejšťastnější z lidí nebude 

blázen, syn bláznův.“46 

 

                                                           
46AT-TIRMIDHI, A. Hadith on the Hour: The final hour will not occur until the foolish waste their wealth 
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Zdravení jen těch, které známe (taslím al-chássa): V Koránu je jasně napsáno, že muslimové 

jsou si bratry a proto by se měli všichni zdravit nehledě na to, jestli se znají. Postupem času 

však došlo k anonymitě a pozdravy se přesunuly jen do okruhu známých. 

Pozdravy by měly být výrazem přátelství, míru a lásky mezi lidmi. Nehledě na věk, bohatství, 

barvu pleti, rasu, náboženství, lidé by se měli zdravit, ať už se znají, či nikoliv.47 

Korán (4:86) „Když jste pozdraveni zdvořilým pozdravem, pozdravte ještě vlídněji nebo 

odpovězte stejným způsobem. A Bůh věru vše počítá.“ 

 

Nicka promluví (jantuqu ar-ruwajbida): Další ze znamení, které naráží na rozpad morálních 

hodnot před příchodem Hodiny. „... Konec předznamenají léta podvodů, kdy pravdomluvní 

budou lhát, lháři budou mít pravdu, kdy člověk věrný zradí a naopak zrádci bude uvěřeno ... 

To znamená, že na konci věků bude nasloucháno lůze.“48 

Korán (16:105) „Lži pak vymýšlejí právě ti, kdož ve znamení Boží nevěří, a to jsou věru lháři.“ 

 

Rozšíření obscénností (intišár al-fuhš): Obscénnosti budou ke Konci na denním pořádku             

a rozšíří se od spodiny i k představeným lidem, jako jsou například politici. Především se tím 

myslí cizoložství a dokonce by se lidé měli začít pářit na ulici jako osli. 

Znamení naráží opět i na nevhodné oblečení. Muži mají dokonce zakázané nosit hedvábí.                   

A dále na klení a používání sprostých slov, za která by se člověk měl stydět.49 

Korán (7:28) „A když se dopustí necudnosti nějaké, říkají: ‚Nalezli jsme otce své, že takto činí, 

a nám tak nařídil Bůh!‘ Odpověz: ‚Bůh nikdy nepřikazuje necudnosti! Chcete snad mluvit o Bohu 

něco, co vůbec neznáte?‘“ 

 

Zrychlení běhu událostí (taqárub az-zamán): Planeta se zmenší, čas se zkrátí a to díky 

moderním technologiím jako jsou dopravní a komunikační prostředky (internet, satelit, 

                                                           
47AL-AREEFI, Dr. M. Greeting Only Those Whom One Knows  

48OSTŘANSKÝ, B., Malá znamení Hodiny, str. 376 

49AL-AREEFI, Dr. M. Spread of Indecency 
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mobilní telefony atd.). Lidé si budou natolik užívat života, že se jim bude zdát, že čas běží 

rychleji. 

Tirmidhi píše: „Poslední Hodina nenastane, dokud se nesmrští čas, rok bude jako měsíc, měsíc 

jako týden, týden jako den, den jako hodina a hodina jako pálící oheň.“ Vynález internetu či 

knihtisk rapidně zrychlil vyhledávání a přísun informací. Přesun zboží či lidí se také 

mnohonásobně zrychlil a to díky moderním technologiím. 50 

Sahíh Muslim, Fath al-Bari (20:66) „Stalo se to v našem čase. Vidíme dny ubíhat rychleji, než 

jsme je viděli ubíhat v čase, jenž nás předcházel.“ 

 

Nabývání nepovoleného majetku (kasb al-mál min ghajr hillihi): Znamení má být naplněno 

již od světské umajjovské vlády. Lidé se nestarají o to, co říká šaríca a vlastní i nepovolený 

majetek. 

Korán (3:130) „Vy, kteří věříte! Neživte se lichvou rozmnožujíce dvakrát zisk, nýbrž bojte se 

Boha, snad budete blažení.“ 

 

Lpění na tomto světě (at-takálub calá ad-dunjá): Vykladači upozorňují na pomíjivost života              

a radosti na tomto světě. S příchodem Hodiny na ni lidé nebudou myslet a budou lpět na tomto 

životě, nebudou myslet na věčný život na Onom světě. 

Korán (16:107) „milovali život pozemský více než budoucí“ 

 

Podvádění s alkoholem (at-tahájul calá al-chamr): Požívání alkoholu a hraní hazardních her 

byl před příchodem islámu běžný jev na Blízkém Východě. Islám však tyto nešvary doslovně 

zakázal, proto se zákazy obcházejí slovíčkařením. 

Zákaz alkoholických nápojů demonstrují na opilých řidičích, kteří v případě nehody neublíží 

pouze sobě, ale dost často i lidem ve svém okolí. Nebo na ještě nenarozeném dítěti, které je 

nucené pít, protože jeho matka pije.51 

                                                           
50YAHYA, H. Signs of The Last Day, str. 102 

51HOSEIN, I. Ten Major Signs of the Last Day – Has One Just Occured  
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Sahíh Buchárí ve své hadíthu č. 134 píše: „Ó lidé! Bylo mi sesláno zjevení o zákazu alkoholických 

nápojů. A alkoholické nápoje jsou vyráběny z těchto pěti věcí: vinná réva, datle, med, pšenice 

a ječmen. A alkoholický nápoj je ten, který mate a otupuje mysl.“52 

 

Předhánění se ve výstavbě vysokých budov (at-tatáwul fi'l-bunján): Je jedním                                             

z nejpopulárnějších znamení a dnešní vykladači jím ukazují na Prorokovi jasnovidné vize. 

Dnes je tento trend vidět hlavně v Zálivových zemích, kde se nachází nejvyšší budovy světa. 

Znamení naráží na přebírání neislámských vymožeností ze Západu, i na přebírání jejich 

morálních hodnot, jako jsou například arogance a hromadění bohatství.53 

Sahih Muslim ve svém hadíthu uvádí slova Proroka: „Až otrokyně porodí svou paní a až uvidíš 

bosé a nahé pastevce soutěžit při výstavbě vznešených budov.“54 

 

Rozšíření hudebních nástrojů (intišár al-macázif): Zábava v rámci šarícy, čímž se myslí zábava 

nepodněcující žádostivost, žárlivost nebo konflikty, je v pořádku. Co je nad rámec už je 

zakázané, jelikož to člověka svádí od náboženské cesty. 

Někteří učenci si dokonce myslí, že poslech nevhodné hudby způsobuje duševní poruchy             

a odvádí lidi od víry a studia Koránu. Hudba se stala tak populární, že vznikly televizní kanály   

a rádiové stanice, kde se vysílá pouze hudba a není tam pauza ani na zprávy.55 

Korán (31:6) „Mezi lidmi je i jeden, jenž bez jakéhokoliv vědění zábavné povídání nakupuje, aby 

tak svedl lidi z cesty Boží, z níž posměšky si tropí - a to jsou ti, kteří se trestu zahanbujícího 

dočkají.“ 

 

Spousta lidí si bude přát smrt (kathrat tamanní al-mawt): A to hlavně díky přemíře trýzně, 

která bude všude okolo na sklonku věků. 

                                                           
52Sahih Bukhari Volume 006, Book 060, Hadith Number 143 

53KŘÍŽEK, D., Millenialism in Sufi Perspective: The Case of Naqshbandiyya Haqqaniyya, str. 186 

54AL-AREEFI, Dr. M. Bedouins Competing to Construct Loft Buildings  

55AL-AREEFI, Dr. M. Musical Instruments Being Regarded as Permissible  
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Lidé si budou přát utéci před bolestnou realitou. To ovšem neznamená, že tento pocit budou 

sdílet muslimové po celém světě. Lidé se liší v tom, jak velký problém unesou a také v hloubce 

jejich víry.56 

Korán (69:27) „Ach, kéž by tato smrt byla konečná!“ 

 

Fitny jakožto přerušení tmavé noci (fitan ka-qatc al-lajl al-muzlim): 

Na lidstvo budou přicházet fitny všeho druhu. Například fitna ohledně dívání se na zakázané 

věci, jako jsou nevhodná videa a obrázky, na televizi, internetu, mobilním telefonu či jiném 

moderním výdobytku. Fitna zakázaného bohatství, kdy lidé zbohatnou na lichvě, úroku nebo 

za prodej alkoholu, drog nebo za prodej nevhodného oblečení.57 

Korán (21:35) „Každá duše smrti okusí; a zkoušíme vás zlým i dobrým co okušením.“ 

 

Rozšíření obchodování (fašw at-tidžára): Je volně vykládáno jako nárůst hojnosti a nadbytku. 

Znamení bylo naplněno již na začátku islámu, kdy si muslimové stavěli honosná sídla podle 

podrobených národů. Jiní ho považují za právě se naplňující stavěním umělých ostrovů                  

a sjezdovek na poušti. 

Buchárího hadíth: „Hodina nepřijde, dokud … nebude přebytek hojnosti, kdy člověk oplývající 

bohatstvím na zemi nenajde nikoho, kdo by přijal jeho zakát a všichni mu budou odpovídat 

‚Ne, děkuji, nepotřebuji ho.‘“58 

 

Odstranění znalostí a rozšíření nevědomosti (rafc al-cilm wa intišár al-džahl): Světu budou 

uzmuti náboženští učenci a tím lidstvo bude přicházet o znalosti. Ldé budou psát i o věcech,          

o kterých nic nevědí. Takže i přes to, že bude hodně písemností, nebudou se šířit znalosti. 

                                                           
56AL-AREEFI, Dr. M. Wishing for Death  

57AL-AREEFI, Dr. M. Prevalence of Turmoil (Fitnah) of all Kinds  

58Sahih Bukhari Volume 009, Book 088, Hadith Number 237 
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Ti učenci, kteří zbydou, budou nerespektováni a ignorováni. A řadoví, nedostatečně vzdělaní 

muslimové se budou chovat jako vzdělaní učenci.59 

Muslimové dnes umí používat mobilní telefon nebo počítač, ale dost často neví nic nebo jen 

pramálo o základních náboženských zvyklostech a tradicích. Dost možná se tak děje proto, že 

jsou muslimové rozptylováni světskými radovánkami a upustili od čtení islámských knih                    

a naslouchání islámským učencům.60 

Korán (39:32) „Kdo je nespravedlivější než ten, kdo o Bohu si lež vymýšlí a pravdu, když dostane 

se mu jí, za lež prohlašuje?“ 

 

Nevědomí předáci (ar-ru'ús al-džuhhál): Znamení související předchozím. Budou zde 

nesprávné spisy a budou je vydávat dostatečně nevzdělaní učenci. Ti budou mít své 

následovatelé, které svými fatwami a kázáními svedou na scestí. 

Kdo chce být v dnešní době slavný a viditelný, musí se ukazovat v médiích. Tomuto trendu však 

podléhají spíše mladí lidé, kteří mají dost často pouze mělké znalosti islámu a vyjadřují se 

pomocí médií k určitému aktuálnímu tématu. Díky tomu, že jsou mediálně známí je oslovují 

lidé a žádají je o rady. cUmar ibn al-Chattáb61 řekl: „Poznání nemá nic společného s věkem; 

spíše ho Alláh propůjčuje komu chce.“62 

Korán (6:5) „a prohlásili za lež pravdu, když k nim přišla“ 

 

Náhlá smrt (mawt al-fadž'a): Vykládá se jako civilizační choroby (infarkt, mrtvice). 

Řadíme sem ale i například letecké či automobilové nehody. Dříve, když byli lidé nemocní                   

a věděli, že smrt je na blízku, napsali závěť, učinili pokání, rozloučili se s rodinou, odříkali 

šahádu, a když přišla smrt, byli na ni připravení.63 

                                                           
59KŘÍŽEK, D., Millenialism in Sufi Perspective: The Case of Naqshbandiyya Haqqaniyya, str. 186 

60AL-AREEFI, Dr. M. Prevalence of Ignorance  

61Pozn.: cUmar byl přítelem Proroka. Pocházel z rodu Kurajšovců a byl druhým pravověrným chalífou. 

62AL-AREEFI, Dr. M. Seeking Knowledge from People who are Insignificant  

63AL-AREEFI, Dr. M. Sudden Death  
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Korán (15:23) „A jsme to My, kdo život i smrt dáváme“ 

 

Spousta lhaní (kathrat al-kidhb): Ke konci se otočí lidské hodnoty a bude uvěřeno lháři, člověk 

čestný bude brán za lháře atd. 

Korán (3:61) „Tomu, kdo se bude s tebou o tom přít poté, co ti bylo dáno vědění, odpověz: 

‚Pojďme, přizveme syny naše a syny vaše, ženy naše a ženy vaše, nás i vás; potom vzájemně si 

budeme přísahat a přivoláme prokletí Boží na lháře!‘“ 

 

Lidé budou předstírat, že se vzájemně neznají (tanákur an-nás bacdihum li'bacd): Lakota                  

a povýšenost se rozšíří do takové míry, že lidé už nebudou brát ohled jeden na druhého                  

a vytratí se slušnost a pokora. 

Korán (2:254) „Vy, kteří věříte, dávejte almužny z toho, co jsme vám uštědřili, dříve než přijde 

den, kdy nebude ani obchodování, ani přátelství, ani přímluvy.“ 

 

Silný pozře slabého (ja'kulu al-qawí ad-dacíf): Na Zemi zůstanou pouze bezbožní lidé, kteří si 

nebudou uvědomovat svou nicotnost před Bohem, a tím nastane konec. Jiné vysvětlení je, že 

silní jedinci se začnou povyšovat nad těmi slabými, čímž ztratí víru a tím pádem budou slabí            

v očích Božích silní. 

Korán (28:54) „Těmto dostane se odměny dvojnásobné za to, že trpěliví byli a zlé dobrým 

opláceli a rozdávali z toho, co jsme jim uštědřili.“ 

 

Zánik Qurajšovců (faná' al-qurajš): Znamení, jež se vyplnilo na samém počátku islámu. Nešlo 

přímo o vymření celého rodu, ale o ztrátě jejich moci.64 

                                                           
64Pozn.: Qurajšovci měli vedoucí postavení v předislámské době, kdy ochraňovali Kacabu. S příchodem islámu 

však toto privilegium ztratili. Muhammad, sám pocházející z rodu Qurajšovců, zrušil kmenové rozdíly a 

nastolil rovnost ve víře. 



27 

 

Hadíth od Buchárího říká: „Tato větev Kurajšovců zničí lid. Prorokovi společníci se zeptali ‚A co 

tedy po nás chceš, abychom udělali?‘ Odpověděl ‚Navrhoval bych, aby se od nich lidé drželi 

dál.‘“65 

 

Objevení se automobilů (zuhúr as-sajjárát): V hadíthu se píše, „že na konci věků se budou 

muži projíždět v sedlech, aby z nich sestupovali u bran mešit.“66 To je prý předzvěst 

automobilů. Vznikem automobilů trpí ovzduší a vyčerpávají se nerostné suroviny, čímž je 

poukázáno na nízké mravní hodnoty soudobých lidí. 

Korán (16:8) „A stvořil koně, mezky a osly, abyste na nich jezdili, i jako ozdobu - a On tvoří                       

i věci jiné, o nichž vy nevíte.“ 

 

Muži se budou oblékat jako ženy: U leckterých transvestitů se nedá poznat, že se jedná               

o muže. Dále se v našem století rozmohla operace změny pohlaví.67 

Abú Dawúd ve svém hadíthu říká: „Posel Alláhův proklínal muže, kteří se oblékali jako ženy, 

stejně tak ženy, které se oblékaly jako muži.“68 

 

Zmizí poctivost a vytratí se z lidských srdcí (dajácu al-amána wa rafcahá min al-qulúb): Až 

zmizí poctivost, lidské normy se převrátí vzhůru nohama. Společnost bude zkorumpovaná                 

a nedostatečně kvalifikovaným lidem budou dávány na starosti úkoly, na které nemají znalosti 

ani síly. To povede k chaosu. „Důvodem ztráty poctivosti je korupce lidských srdcí.“ Prorok 

Muhammad řekl: „Až budou funkce dávány těm, kdo na ně nemají kvalifikaci, pak čekej 

Hodinu.“ Toto znamení se vyplňuje právě teď, kdy na různých pozicích vidíme ne vždy vhodné 

lidi.69 

 

                                                           
65Sahih Bukhari Volume 004, Book 056, Hadith Number 801 

66OSTŘANSKÝ, B., Malá znamení Hodiny, str. 396 

67HOSEIN, I. N. Ten Major Signs of the Last Day – Has One Just Occured  

68Abu Dawud, Book 27, hadith number 4087 

69AL-AREEFI, Dr. M. Loss of Honesty and its Disappearance from Peopel’s Hearts  
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Nikdo se nebude zajímat o zdroje bohatství (cadamu al-mubálá bimasdari al-máli min harám 

am min halál): S klesající zbožností klesá i náboženský závazek. Lidé se nestarají o zdroje svých 

příjmů, zda jsou halál či harám. Harám je například zisk z prodeje tabákových výrobků, 

alkoholu či nevhodného oblečení. Za harám zisk se považuje i pronájem prostor pro harám 

obchody.70 

Korán (92:11) „a co pomůže mu jmění jeho, až dořítí se do své zkázy?“ 

 

Smrt jako ovčí mor (mawt ka-qucás al-ghanam): Znamení je vykládáno mnoha způsoby. Jako 

smrtelná choroba pro ovce. V některých hadíthech představuje mor - například ten v polovině 

14. století, který zasáhl celý svět. Nebo globální epidemii, kterou může být AIDS. Kabbani se 

přiklání k epidemii zvířat - nemoc šílených krav, kvůli které bylo poraženo na čtyři miliony kusů 

dobytka. 

Jev dnešní doby je též obezita. Lidé se přestali přirozeně hýbat, nechávají za sebe pracovat 

stroje, mají nezdravé stravovací návyky. Přibližně 1,671 miliardy lidí dnes trpí obezitou.72 

Korán (53:25) „Však Bohu poslední i první život patří.“ 

Buchárího hadíth „Šel jsem za Prorokem během bitvy u Tabuku, když seděl v koženém stanu. 

Řekl "Napočítej šest znamení, která budou značit přicházející Hodinu: ... mor, který vás 

postihne (a zabije vás ve velkých počtech) jako mor, který postihuje ovce ...“ 73 

5.2 NÁSILÍ 
 

Bitva u Siffínu (mawqacat Siffín): Proběhla v roce 657 mezi cAlím a Mu’ávijou a k samotné 

bitvě nakonec nedošlo. 

Tato událost se také nazývá první Fitna nebo také první muslimská občanská válka.74 

                                                           
70AL-AREEFI, Dr. M. Not Caring About the Source of Wealth 

71DADAX. Jídlo: Lidí s nadváhou celosvětově  

72AL-AREEFI, Dr. M. Obesity will Become Widespread Among the People  

73Sahih Bukhari Volume 004, Book 053, Hadith Number 401 

74AL-AREEFI, Dr. M. The Prophet’s Foretelling of the Battle of Siffeen  
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Buchárího hadíth „Abú Wail řekl, ‚Byl jsem svědkem bitvy u Siffínu, a jak ošklivý Siffín byl!‘“75 

 

Boje s Turky (qitál at-turk): Dochovalo se hodně popisů tureckých zevnějšků, že se oblékají do 

kůže, mají malé oči, červené tváře. Jsou pokládáni za 22. kmen Gog a Magog, který zůstal po 

postavení Hráze před ní. V minulosti proběhlo mnoho válek mezi Araby a Turky, ty se však 

údajně budou znovu opakovat před těsným příchodem Hodiny. 

V hadíthu od Buchárího se dočteme: „Hodina nenastane, dokud se neutkáte s Turky, kteří mají 

malé oči, červené tváře, ploché nosy a jejich tvář bude, jako by byla pokovaná štíty. Hodina 

nezačne, dokud nebudete bojovat s lidmi, jejichž boty jsou vyrobeny z vlasů.“76 

 

Spousta zabíjení (kathrat al-qatl): Znamení poukazuje na to, že lidé se nebudou bát zabíjet 

nebo mučit ostatní jen pro vlastní prospěch - aby se udrželi na svém postu atd. Muslimové 

považují Proroka Muhammada za prototyp laskavého a dobrého člověka a před koncem 

přijdou lidé naprosto opačného ražení. 

Abú Músa praví: „Hodina nepřijde, dokud muž nezabije svého souseda, svého bratra a svého 

otce.“77 

I dnes stále přetrvává stav, kdy někdo má moc nad někým jiným a neprávem ho ponižuje                    

a ubližuje mu, což by mělo být v muslimské společnosti nemyslitelné, protože trestat a soudit 

může pouze Bůh. Proto Bůh seslal právo šaríca, podle kterého může být člověk potrestán i zde, 

na zemi, avšak to už dnes není dodržované v takové podobě, v jaké ho Bůh seslal.78 

 

                                                           
75Sahih Bukhari Volume 009, Book 092, Hadith Number 411 

76AL-AREEFI, Dr. M. Fighting the Turks  

77AL-BUCHÁRÍ, S. Hadith of the Hour: The Day of Resurrection will not occur until people murder their 

neighbors and family members  

78KŘÍŽEK, D., Millenialism in Sufi Perspective: The Case of Naqshbandiyya Haqqaniyya, str. 187 
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Nájezd na Konstantinopol (ghazhw al-Qustantíníja): Může být vyloženo jako již vyplněné 

znamení a to dobytím Konstantinopole v roce 1453 Osmanskou říší. Do té doby Konstantinopol 

byla pod vládou Byzantské říše.79 

Nebo jako nadcházející znamení, kdy bude Konstantinopol dobyta muslimy v čele s Mahdím           

a nebude použito žádné zbraně. Boj bude provázet pouze takbír.80 

Hadíth od Abú Dawúda „Vyprávěno Mucádh ibn Džabalem: Prorok řekl: Největší bitva, dobytí 

Konstantinopole a příchod Dadždžála (Antikrista) se bude konat v době sedmi měsíců.“81 

 

Zničení Kacby (hadm bajt al-harám): Souvisí s předchozím znamením, tudíž je též občas řazeno 

mezi velká znamení. Někdo ho zase vykládá jako zničení Kacby Habešanovou armádou, která 

přijde na konci věků s tím, že znamení završí příchod ztracených národů Gog a Magog. Za již 

vyplněné znamení ho považuje Harun Yahya, kdy při obsazení Velké mešity v Mekce v roce 

1979 byla v posvátném okrsku prolita krev. Podle Hishama Kabbaniho je znamení již také 

vyplněné. Tvrdí, že wahhábovské učení ničí pravé hodnoty islámu. 

Buchárí ve svém hadíthu píše: „Dhú Suwajqatajn (muž s hubenýma nohama) z Etiopie zničí 

Kacabu.“ 

„Slyšel jsem jak prorok (mír s ním) pravil: „Dhú Sawajqatajn z Habeše zničí Kacabu a ukradne 

cennosti a Kiswu. Je plešatý a má postižené zápěstí u ruky. Zaútočí na Kacabu s rýčem                               

a krumpáčem.“82 

 

Dobytí Jeruzaléma (fath bajt al-maqdis): V mnoha případech tím je myšleno znovu dobytí 

Jeruzaléma muslimy v roce 1187. Do té doby tam bylo po dobu osmdesáti osmi let 

Jeruzalémské království ovládané křesťany (druhou křížovou výpravou).83 Město padlo do 

rukou Saladina po porážce v bitvě u Hattínu. 

                                                           
79The Signs of the Hour. islamweb.net 

80AL-AREEFI, Dr. M. The Conquest of Constantinople  

81Abu Dawud Book 032, Hadith Number 4282 

82KATHEER, I., Stories of The Qur´an, str. 55 

83AL-AREEFI, Dr. M. The Signs of the Hour  
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Jeruzalém byl pod nadvládou Byzantinců84, jejichž říše byla silná a mocná. Město bylo dobyto 

muslimy poprvé v roce 16 h (637) a to chalífou Umarem ibn Al-Chattábem. Ten město očistil 

od model a nevěřících a nechal zde vystavět mešitu.85 

Buchárího hadíth „Vyprávěný Auf bin Malikem: Šel jsem za Prorokem během bitvy u Tabuku, 

když seděl v koženém stanu. Řekl "Napočítej šest znamení, která budou značit přicházející 

Hodinu: mou smrt, dobytí Jeruzaléma, mor, který vás postihne (a zabije vás ve velkých počtech) 

jako mor, který postihuje ovce, nárůst bohatství do té míry, že i když jednomu bude dáno sto 

dinárů, nebude uspokojen; poté utrpení, kterému žádný muslimský dům neunikne, dále příměří 

mezi vámi a Byzantinci, kteří vás zradí a zaútočí na vás, nesouce osmdesát vlajek. Pod každou 

vlajkou bude dvanáct tisíc vojáků.“ 86 

 

Krev nebude mít žádnou cenu (al-istichfáf bi'd-dimá'): Dlouhodobě se vyplňující znamení. 

Dnes jsou lidé bombardováni a zabíjeni a ani nevědí proč. Každý den se lidstvo střetává                           

s násilím a smrtí. Je tolik rozšířené krveprolévání, až je krev téměř bezcenná. 

Korán (2:84) „Nebudete prolévat krev vlastní a nebudete se vzájemně vyhánět z příbytků 

svých!“ 

 

Státy se navzájem pobýzejí proti zemím islámu (tadácí al-umam calá duwal al-islám): 

Znamení s mnoha výklady, kdy někteří tvrdí, že je již vyplněné během dějin a přirovnávají ho   

k určitým historickým událostem. Jiní ho přirovnávají k soudobým činům. V průřezu historií 

máme například Křižácké výpravy křesťanů, nájezd Tatarů, v dnešní době je to problém s Židy. 

Korán (24:19) „Těm, kdož si přejí, aby se rozšířila nestoudnost mezi věřícími, těm dostane se 

trestu bolestného na tomto i na onom světě; a Bůh dobře zná, zatímco vy neznáte.“ 

 

                                                           
84Pozn.: Byzantská říše neboli Římská říše byla křesťanská mocnost s hlavním městem v Konstantinopoli 

rozprostírající se ve východním středomoří. 

85AL-AREEFI, Dr. M. Conquest of Jerusalem  

86Sahih Bukhari Volume 004, Book 053, Hadith Number 401 
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5.3 PŘÍRODNÍ ZMĚNY 
 

Rozpolcení měsíce (inšiqáq al-qamar): Znamení, které bylo podle většiny vykladačů Koránu již 

naplněno za života Muhammadova. Podle některých v roce 1969, kdy američtí astronauti 

odebrali kousek horniny z měsíčního povrchu. Jiné vysvětlení říká, že měsíc by se měl zvětšit 

do takové velikosti, že uvidíme ze Země jeho povrch. Dalším vysvětlením je to, že Měsíc se 

nám již přiblížil a to tím, že byl vynalezen dalekohled. Nejvíce se potom přiblížil v roce 1969, 

kdy na něm stanuli první astronauti. 

Korán (54:1) „Blíží se hodina a měsíc se rozpoltí.“ 

 

Vzplanutí ohně v oblasti Hidžázu87 (churúdž nár min ard al-hidžáz): Tato předpověď má dva 

výklady. Prvním je vulkanická erupce v roce 654 h. (1256 - 1257) na Arabském poloostrově. 

Hořící ropná pole při osvobození Kuvajtu v roce 1991 je druhým. 

Naopak islámský učenec Imran Nazar Hosein znamení považuje za nevyplněné a říká, že 

Soudný den nenastane, dokud v Hidžázu nenastane požár tak silný, že osvítí hřbety velbloudů 

v Basře88. Znamení můžeme vykládat i opačným směrem, tudíž dokud požár z Basry neozáří 

hrby velbloudů v Hidžázu. Podle něj bude požár způsoben jaderným útokem Izraele na Írán.89 

Korán (55:35) „Bude na vás poslán plamen ohnivý  a měď roztavená, a nebude vám pomoci!“ 

 

Spousta zemětřesení (kathrat az-zalázil): Ke konci bude přibývat zemětřesení. Lidstvo tak 

bude pykat za své hříchy, protože zemětřesení bude mít nezměrnou sílu a bude často. 

Zemětřesení by se mělo objevovat všude a často. 

Korán (99:1-2) „Až se země bude otřásat  svým zemětřesením, až země svá břemena vyvrhne.“ 

 

                                                           
87Pozn.: Hidžáz bývalo království, dnes je to jen region nacházející se v západní části Saudské Arábie. Patří               

do něj Mekka i Medína. 

88Pozn.: Basra je druhé největší město v Iráku nacházející se u hranic se Saudskou Arábií u Perského zálivu. 

89HOSEIN, I. Ten Major Signs of the Last Day – Has One Just Occured  
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Země vyvrhne své poklady (tuchridžu al-ard kunúzahá): Země prý pukne a budou odhaleny 

obrovské kusy zlata a stříbra. Jiní považují znamení za vyplněné díky četnému používání 

nerostných surovin - těžba uhlí a nález ropy a zemního plynu. 

Buchárího hadíth říká: „Jaké  krásné a kolik pokladů bylo sesláno na zem!“90 

 

Silný déšť (al-matar aš-šadíd): Vykladači se neshodují, zda je vyplněné či ne. Má demonstrovat 

všemohoucnost Boha tím, že život dávající vodu přemění na ničivý živel. Znamení reprezentují 

záplavy i vytrvalé deště. 

Korán (27:58) „A déšť zhoubný jsme na ně spustili; a jak hnusný to byl déšť pro ty, kdož marně 

varováni byli!“ 

 

Arabský poloostrov se stane loukami a řekami (džazírat al-carab tacúdu murúdžan wa 

anháran): Je považované za plnící se znamení, díky zavlažovacím kanálům, které na Arabském 

poloostrově přibývají. Spolu s nimi se zde objeví i louky. Je také ale v očekávání změna klimatu, 

která by změny přinesla přírodní cestou. 

Muslimúv hadíth: „Alláhův posel řekl: Hodina nepřijde, dokud nebude přebytek bohatství                   

a muž, který bude chtít darovat almužnu a nenajde nikoho, kdo by ji přijal a dokud se Arábie 

nestane loukou s řekami.“91 

 

Zánik hor (zawál al-džibál): Znamení nejspíše naráží na naši prchavost a nicotnost v porovnání 

s Bohem. Zmínku o tomto znamení nalezneme v Koránu na několika místech, jako například 

(18:47): „V den, kdy horám dáme kráčet a kdy uvidíš zemi jak rovinu srovnanou.“ 

 

Řeka Eufrat odhalí horu ze zlata (jahsiru nahr al-furát can džabal min dhahab): Znamení může 

být chápáno doslovně, takže ještě nebylo naplněno. Anebo metaforicky. V tom případě se 

považuje za již vyplněné. Podle vykladačů, mj. Hishama Kabbaniho, se toto znamení vyplnilo 

                                                           
90Sahih Bukhari Volume 004, Book 056, Hadith Number 797 

91Sahih Muslim. Book : 5. Zakat. 005  
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výstavbou vodních elektráren na toku řeky Eufrat. Zlato je tedy metaforicky převáděno na 

výnosy z elektrárny. 

Buchárího hadíth: „Abú Hurajra vyprávěl: Alláhův posel řekl ‚Brzy řeka Eufrat odhalí zlatý 

poklad (hory zlata), a kdokoliv toho bude svědkem, by si neměl nic z toho vzít.‘“92 

 

Stromy promluví (kalámu aš-šadžri nasratun li-l-muslimín): Stromy a kameny budou křičet            

a pomáhat muslimům v dopadení Židů, kteří se postaví na stranu Dadždžála. To bude pomoc 

od Alláha. Jediný strom, který bude mlčet, je kustovnice, protože to je strom Židů.93 

Tuto událost potvrzuje hadíth od Muslima: „Poslední Hodina nepřijde, dokud muslimové 

neporazí Židy. Ti se budou schovávat za kameny nebo stromy a kameny i stromy budou říkat: 

Muslime, služebníku Boží, za mnou je Žid. Přijď a zabij ho. Ale strom Gharqad (kustovnice) 

mluvit nebude, protože to je strom Židů.“94 

 

  

                                                           
92Sahih Bukhari Volume 009, Book 088, Hadith Number 235 

93AL-AREEFI, Dr. M. Trees Speaking. 

94Sahih Muslim Book 041, Hadith Number 6985 
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6 VELKÁ ZNAMENÍ 

  Velká znamení jsou apokalyptického rázu a objeví se těsně před Hodinou. Existuje opět 

více variant výkladu a liší se i jejich počty. Nejvyšší možný počet těchto znamení je ale deset           

a na tomto čísle se také shoduje většina učenců. 

 Pojem apokalypsa je v dnešní době známý hlavně díky americkým filmům, ve kterých 

značí konflikt, který zničí náš svět. V literatuře má tento pojem odlišný význam. Jedná se                    

o literaturu, ve které se objevuje motiv osoby, které je sdělena historie dob minulých                      

a většinou i události budoucí. Objevují se tam i rady/přikázání jak se chovat a jakých znamení 

si všímat a jak s nimi nakládat. Dost často tam také najdeme popis nebe, ráje, pekla či dokonce 

Soudného dne.95 

  Ti, co přežijí tyto katastrofy, budou po prvním zatroubení anděla Isráfíla na trumpetu 

zbaveni života. Při druhém zatroubení budou lidé opět vzkříšeni, aby se mohli shromáždit na 

pláni, kde nad nimi bude vyřčen poslední soud. 

 Já se v této kapitole zabývám znameními pouze z pohledu sunnitského islámu. 

 

Stručný výčet Velkých Znamení 

 Na Zem bude seslán Antikrist, neboli Dadždžál, který nejdříve napáchá velké škody 

mezi lidmi a poté se utká s tyrany, kterým se bude přezdívat Pánové rozkolu (v arabštině asháb 

al-fitan). Dále se objeví Mahdí s cÍsou (Ježíšem), kteří společně přemůžou Dadždžála. Ze země 

začne stoupat hustý dým, a v tu chvíli se objeví i bájné Zvíře. Slunce bude vycházet na západě 

a zapadat na východě. Prokleté národy Gog a Magog podkopou zeď a budou plenit zemi. 

Nastane trojnásobné zatmění doprovázené třemi zkázami - na východě, na západě a na celém 

Arabském poloostrově. A jako poslední vyšlehne oheň z Adenského moře. Ten zažene veškerý 

lid k onomu tolik očekávanému Poslednímu soudu. 

 

                                                           
95HOUDMANN, M. Co je apokalypsa? 
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6.1 VYSTOUPENÍ ANTIKRISTA (CHURÚDŽ AD-DADŽDŽÁL) 
 Al-masíh ad-dadždžál v arabštině znamená falešný mesiáš. Od tohoto spojení potom 

jen dadždžál. Tento pojem se neobjevuje v Koránu, nalezneme ho však ve velké míře                               

v hadíthech. Avšak jeho příchod předpověděl sám Prorok takto: "Lidé, ze všech protivenství, 

která postihnou syny Adamovy, bude nejhorší příchod Dadždžála. Dadždžál se objeví v pustině 

mezi Sýrií a Irákem a bude jednooký. Bude vykřikovat: „Já jsem prorok a po mně už žádný další 

prorok nepřijde!“ Nebo též: „Já jsem váš pán!“ Ale na čele bude mít napsáno: „Jsem 

nevěřící!“ A to si bude moci přečíst každý pravověrný.“ Dadždžál by měl být Žid a nikdo, za 

celou historii země, by neměl lidstvu způsobit tolik strastí jako právě on. 

 Buchárí ve svém hadíthu popisuje jeho příchod: „Prorok řekl: Dadždžál přijde a utáboří 

se v blízkosti Medíny. S jeho příchodem se Medína třikrát otřese, načež každý nevěřící                             

a pokrytec ho půjdou hledat.“96 

 Před jeho příchodem budou tři roky strastí. První rok Alláh zadrží jednu třetinu vody,             

s tím souvisí i o jednu třetinu nižší sklizeň. S každým dalším rokem se to bude stupňovat. Až 

čtvrtého roku přijde Dadždžál, přinese s sebou hordy jídla a vína. Jen těžce se bude lidem 

ododlávat takovým hodům po třech letech neúrody. Bude schopný léčit malomocné i slepé 

jako například Ježíš. Bude umět přivolat déšt, ochladit sluneční žár a oživit mrtvé. 

 „Prorok také o Dadždžálovi řekl, že bude mít u sebe vodu a oheň. To, co se bude zdát 

jako oheň, bude studená voda a naopak.“97 

 Buchárí ve svém dalším hadíthu vypráví, jak se Dadždžál nedostane do Medíny: „Prorok 

řekl: Teror způsobený Dadždžálem nevstoupí do Medíny. V tento čas bude mít Medína sedm 

bran a každou budou strážit dva andělé.“98 

 Najdou se i tací, kteří před ním budou varovat, jako například Iljás (Elijáš)99 a Idrís100, 

kteří budou nuceni utéci do Konstantinopole, Antiochie či cAbadánu. Neměli by však prchat 

                                                           
96Sahih Bukhari Volume 009, Book 088, Hadith Number 239 

97Sahih Bukhari Volume 009, Book 088, Hadith Number 244 

98Sahih Bukhari Volume 009, Book 088, Hadith Number 240 

99Pozn.: „Prorok Iljás (Eliáš) figuruje ve dvou súrách. Údajně se napil z pramene věčného života a je 

nesmrtelný.“ - Dostupné z: OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 122 

100Pozn.: „Idrís patří k nejzáhadnějším postavám Koránu. ... Podle mnohých patří Idrís k nesmrtelným 

prorokům, spolu s al-Chidrem a Iljásem.“ - Dostupné z: OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 122 
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do pouště, tam má Dadždžál zvláštní moc. Ten nakonec ovládne zemi a po sedmi měsících 

nebo letech (není to úplně jasné, uvádí se pouze číslovka sedm) ho přemůže Mahdí s Ježíšem. 

 V hadíthu od Muslima máme popsaný jeho zjev i to, že pokud lidé prozřou, mohou se 

před ním zachránit recitací osmnácté súry Jeskyně: „On (Dadždžál) bude mladý muž                                 

s deformacemi, bude mít krátké vlasy a slepé oko. Ten z vás, kdo přežije to, že ho viděl, by měl 

nad ním recitovat úvodní verše ze súry Jeskyně (XVIII.).“101 

 Prvním rozkolem (al-fitna al-úlá) je nazývána událost smrti Dadždžála a s ním konec 

hrůzných událostí. Bohužel okamžitě následuje druhý rozkol, kterým bude vpád ztracených 

kmenů Gog a Magog.102 

 

6.2 PÁNOVÉ ROZKOLU (ASHÁB AL-FITAN) 
 Pánové rozkolu, nositelé protivenství neboli asháb al-fitan budou představovat tyrany, 

s jejichž příchodem začne čas krveprolévání. V kontextu této události jsou zmiňována dvě 

jména a to al-Kahtání, Ašab a as-Sufjání, proti nimž se má postavit Mahdí a Ježíš. Jména těchto 

dvou pánu se ovšak zase v Koránu nevyskytují, známe je jen z neurčitých hadíthů, do kterých 

se dostali nejspíše díky tradici. Takže si tímto znamením nemůžeme být zcela jisti.103 

 Al-Kahtání bude pocházet z Jemenu, kde si lid podrobí silou. Ašab bude pocházet                          

z Iráku, kde udělá to samé. Po dlouhé době krutovlády přijde As-Sufjání, který byl do té doby 

v okolí Damašku, kde žil zbožným životem a obklopoval se učenci. Vezme své vojsko, dojde do 

Iráku a tam porazí nejprve Ašaba a poté i Al-Kahtáního. Poté rozešle své vojsko do tří stran              

a začne doba zla a teroru.104 

 As-Sufjání vzešel nejspíše z šícitského prostředí a zde také hraje velmi důležitou roli. 

Dalo by se říci, že možná i důležitější než samotný Dadždžál, kterému by se měl i podobat. 

Bude to potomek Abú Sufjána, který býval rivalem Proroka. As-Sufjání bude se svým vojskem 

                                                           
101Sahih Muslim Book 041, Hadith Number 7015 

102OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 121, 122 

103OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 120, 121 

104AL-KISÁÍ, A. H., Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch, str. 158 
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plenit zemi až do střetu, v údolí řeky Jordán, s Mahdím. Ten ho zabije pod lotosovým stromem. 

Druhá verze tvrdí, že bude zabit v Jeruzalémě nedaleko brány Rahma.105 

  

6.3 PŘÍCHOD JEŽÍŠE (NUZÚL CÍSÁ IBN MARÍM) 
 Ježíš (cÍsá) je důležitou postavou nejen pro křesťany, ale i pro muslimy. Zaujímá důležité 

místo v islámské eschatologii, je zmíněn mnohokrát v Koránu i v hadíthech. Podle veršů                         

z Koránu však nebyl ukřižován a zcela zavrhují svatou trojici. 

 Korán (4:157, 158) „Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího!" Však 

nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, kdož jsou o něm 

rozdílného mínění, jsou vskutku na pochybách o něm. A nemají o něm vědomosti žádné                         

a sledují jen dohady; a nezabili jej určitě, naopak Bůh jej k sobě pozdvihl, neboť Bůh je mocný, 

moudrý.“ 

 Korán (4:171) „Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, 

které vložil do Marie, a duchem z Něho vycházejícím. A věřte v Boha a posly Jeho a neříkejte: 

"Trojice!" Přestaňte, a bude to tak pro vás lepší. Bůh vskutku je jediným Bohem, On povznesen 

je nad to, aby měl dítě, vždyť náleží Mu vše, co na nebesích je i na zemi“ 

 V Koránu v súře Rod 'Imránův je popsané zrození Ježíšovo: (3:47) „Pravila (Marie): 

‚Pane můj, jak bych mohla mít syna, když se mne smrtelník žádný dosud nedotkl?‘ Pravil: ‚Takto 

Bůh tvoří to, co chce; když o věci nějaké rozhodne, řekne toliko „Staniž se!“, a stane se.‘“ 

 Muhammad pokládal Ježíše za jednoho z největších proroků, protože se mu dostalo 

výsady dělat zázraky. Muhammadovi nikoli. Je o tom zmínka i v Koránu v súře Prostřený stůl 

(5:110) „A hle, řekne Bůh: "Ježíši, synu Mariin, pomni milosti Mé, kterou jsem prokázal tobě               

i matce tvé, když podpořil jsem tě duchem svatým a hovořils s lidmi v kolébce i jako dospělý; 

když naučil jsem tě Písmu, moudrosti, Tóře i Evangeliu; a když vytvořils z hlíny podoby ptáků               

z dovolení Mého a dýchls na ně a staly se ptáky skutečnými z dovolení Mého; a když uzdravils 

slepého a malomocného z dovolení Mého a dals vstát mrtvým z hrobů z dovolení Mého.“ 

 Ježíšovo druhé působení zde na zemi není zcela jasně v Koránu popsáno. Je však velmi 

dobře popsáno v tafsírech. Před příchodem soudného dne se Ježíš spojí s Mahdím a přemůžou 

Dadždžála. Tyto události nejsou opět zřetelně popsány v Koránu, proto musíme vycházet                     

                                                           
105OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 120, 121 
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z hadíthů. Hdíthů na toto téma je hodně, ale liší se autor od autora v detailech. V hadíthu od 

Muslima je uvedeno: „V tuto chvíli Alláh sešle Krista, syna Marie, on sestoupí na bílý minaret 

ve východní části Damašku. Bude oděn do dvou šatů s šafránem a bude mít ruce položené na 

křídlech dvou andělů. Když skloní hlavu, spadnou z ní krůpěje potu, a když ji zvedne nahoru, 

potečou po něm kapky jako perly. Každý nevěřící, který pocítí jeho odér, zemře a jeho dech se 

bude rozprostírat tak daleko, kam až dohlédne. Poté bude hledat jeho (Dadždžála) dokud ho 

nedostihne u brány Ludd106 a nezabije ho.“107 

 Před tím, než Ježíš zabije Dadždžála, vykoná společnou modlitbu s Mahdím, při níž bude 

stát za ním na důkaz pokory, a poté vezme kopí a půjde zabít Dadždžála, který bude pod tíhou 

jeho pohledu tát.108 Jak se dozvídáme v hadíthu od Muslima, budou po boku Dadždžála 

bojovat Židé, kteří po usmrcení svého vůdce budou prchat. V tom zasáhne Bůh a pomůže 

muslimům tak, že dá mluvit kamenům a stromům, za nimiž se budou Židé schovávat.109 

 Ježíš potom odvede věřící lid do bezpečí před druhou fitnou - příchodem národů Gog 

a Magog. Poté se prohlásí věřícím muslimem a křesťanům vysvětlí, že při prvním jeho působení 

zde ho nepochopili správně. Tím téměř  zanikne křesťanství. Ježíš se postará o to, aby byly 

zničeny všechny synagogy a kostely a zabije všechny, kteří v něj neuvěřili.110 

 V hadíthu od Buchárího je popsaný zánik křesťanství. Rozbití kříže je metaforou zániku 

křesťanství. „Při Něm, v Jehož rukách je má duše, syn Marie brzy přijde a bude právem soudit 

lidstvo; rozbije kříž a zabije prasata a zruší Džizju (daň pro nemuslimy). ... A jediné odevzdání 

se Bohu během modlitby bude lepší než celý svět a cokoliv na něm. ... A lidé písma v něj musí 

uvěřit, než zemře. A v soudný den bude svědkem proti těm, kdož neuvěřili.“111 

 V hadíthu od Muslima je napsáno, že Ježíš odvede lid do bezpečí před národy Gog                   

a Magog, kteří je však obklopí. Lidé se budou modlit k Bohu a ten sešle hmyz, který národy 

poštípe a ti do rána zahinou. Poté lidé vyjdou a ucítí smrad, tak se budou znovu modlit k Bohu, 

                                                           
106Pozn.: Je zde jasný vliv křesťanství i židovství na islámskou eschatologii, což dokládá místo Lod, kde se Ježíš 

utká s Dadždžálem. Lod, nacházející se v Izraeli byl v roce 626 dobyt muslimy a jeden žid, při promluvě s 

chalífou cUmarem, zde předpověděl Dadždžálovu smrt. - FILIU, J-P., Apokalypsa v islámu, str. 26 

107Sahih Muslim Book 041, Hadith Number 7015 

108OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 123 

109Sahih Muslim Book 041, Hadith Number 6985 

110OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 123 

111Sahih Bukhari Volume 004, Book 055, Hadith Number 657 
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který povolá ptáky, kteří mrtvoly odnesou, kam si bude přát. Poté na zemi sešle déšť, před 

kterým se nic neschová a omyje zemi, až bude jako zrcadlo. Nakonec sešle jemný vítr, který 

vezme život muslimům a přežijí jen zlý, cizoložníci, na které přijde Hodina.112 

 Ježíš potom bude vládnout po dobu čtyřiceti let a v duších lidí nastane mír a klid. 

 

6.4 VYSTOUPENÍ MAHDÍHO113 (CHURÚDŽ AL-MAHDÍ) 
 O tomto znamení nenajdeme žádnou zmínku v Koránu, zato však se objevuje v mnoha 

hadíthech i v šícitských achbárech.114 Někdy se řadí mezi malá znamení, někdy však už mezi 

Velká. Je tudíž takovým přechodným znamením. Postava Mahdího se však nenalézá                               

v hadíthech od Buchárího a Muslima, proto je občas zpochybňovaná kontroverzními učenci.115 

 Na Konci bude svět a lidstvo zkorumpované, budou zde filosofické směry, které budou 

popírat Boží existenci, lidstvo bude trpět duchovní prázdnotou a morálním úpadkem. Bude to 

čas destruktivních katastrof, válek a utrpení. Víra bude zneužívána, islám se odchýlí od své 

pravé podstaty a lidé budou páchat fanatické činy pod její záštitou. A v tomto okamžiku Bůh 

sešle na zem Mahdího, který očistí víru, vrátí ji muslimům a obnoví jejich ztracené morální 

hodnoty. 

 Mahdí se bude jmenovat Muhammad Ibn cAlí a bude seslán s třemi hlavními úkoly - 

vymýtit ateismus a filosofické směry opovrhující islámem, zavést pravé koránské hodnoty, 

zavést mír, bezpečnost, řešit sociální problémy a upevnit islámskou společnost.116 

  Nejvíce vykladačů se shoduje na tom, že se poprvé objeví v Mekce. Bude hrát důležitou 

roli s Ježíšem (cÍsou), přičemž přijde na zem dřív než on, a spolu se postaví proti Dadždžálovi 

(Antikristovi), který se objeví jako první. Mahdí se spojí s Ježíšem a společně zaženou přesilu, 

kterou budou představovat ztracené národy Gog a Magog. Porazí několikanásobně větší 

armádu Západu a přemůžou i Židy. Největším bojem pro něj však bude boj se zrádci z řad 

                                                           
112Sahih Muslim Book 041, Hadith Number 7015 

113Pozn.: Slovo Mahdí je odvozeno od slovesa hadá, které znamená vést po správné cestě. - RICHARDSON, J., 

The Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature fo the Beast, str. 21 

114OSTŘANSKÝ, B., Malá znamení Hodiny, str. 401, 402 

115Ostřanský, B., Milenialismus v islámu, str. 121 

116What does the term „Mahdi“ mean?. Awaited Mahdi  
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muslimů. Mahdí tak bude kráčet z bitvy do bitvy. Poté se chopí vlády a nastolí spravedlnost.117 

Křesťané budou následovat Ježíše a tím se spojí křesťanská víra s islámskou do jediné pravé 

víry. Na světě zavládne období míru a bezpečí, které je známé pod názvem Zlatý Věk a jehož 

centrum bude v Jeruzalémě.118 Mahdí přijde na zemi pár desetiletí před koncem světa. „Ke 

konci bude (Mahdi) udržovat islám při životě, stejně tak, jako ho na začátku při životě udržoval 

Prorok.“119 Tato poklidná doba bude však trvat pouze přechodně, dokud nevytáhne Habešan 

s vojskem zničit Kacbu.120 

 Mahdí bude spřízněn s Prorokovou rodinou a bude se dokonce Prorokovi podobat, jak 

je uvedeno i v hadíthu Abú Dáwúda (031:4271) „Prorok pravil: Mahdí bude z mé rodiny, 

potomek Fátimy.“121 Abú Dáwúd (031:4272) „Prorok řekl: Mahdí bude z mého rodu, bude mít 

široké čelo a výrazný nos. Zaplní zemi spravedlností a právem, jako byla zaplněna útiskem                  

a tyranií. A bude vládnout po dobu sedmi let.“122 Mahdího vzhled bývá popisován stejně                       

v sunnitském i v šícitském islámu. Bude to mladě vypadající vyzrálý muž s mateřským 

znaménkem na tváři, kudrnatými vlasy po ramena, širokou hrudí, turbanem, orlím nosem, 

velkým břichem, křivými nohy, se znaménkem na pravém stehně. Bude ho provázet 

nadpřirozeno, takže například nebude vrhat stín, bude vonět, vidět dozadu a dorozumí se 

všemi jazyky atd.123 

  

Mahdí v šícitském milenialismu 

 Pro šícity je Mahdím ale někdo jiný. Je to skrytý dvanáctý Immám a Pán času, který je 

ve velké okultaci124, do které odešel v roce 941. Objevit by se měl tisíc let po svém odchodu             

a jeho příchod s sebou přinese sled ničivých událostí předvídajících Hodinu. 

                                                           
117OSTŘANSKÝ, B., Malá znamení Hodiny, str. 402, 403 

118What does the term "Mahdi" mean?. Awaited Mahdi 

119YAHYA, H., Signs of The Last Day, str. 13 

120OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 124  

121Dawud, A. Book 31 - The Promised Deliverer (031:4271)  

122Dawud, A. Book 31 - The Promised Deliverer (031:4272) 

123OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 131 

124Pozn.: Velká okultace znamená, že je Mahdí skryt v ústraní, s nikým nekomunikuje a vrátí se, až uzná za 

vhodné. 
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 Bude vládnout spravedlivě po krátkou dobu. Do té doby, než se objeví, se od lidí 

očekává pouze obezřetnost. Mahdí bude na zemi, aby dokončil pomstu, a potrestal nepřátelé 

(obyvatelé Mekky, Medíny; Syřané, Umajjovci, obyvatelé Basry atd.). Nenastane zde žádný 

masakr Židů, jako v sunitské verzi. Ježíš zde figuruje pouze okrajově a to tak, že bude pomáhat 

Mahdímu obracet křesťany a židy na islám, protože ani jedni nepochopili správně své 

náboženství. 

 Není zcela jasné, kde se Mahdí zjeví. Mohlo by to být v Chorásánu125, v Mekce nebo             

v Medíně. Každopádně ale první co udělá, bude proslov o svých právech, které mu náleží. Jen 

co skončí, přiletí k němu andělé Džibríl a Miká'íl a jako první mu odpřísáhnou svou věrnost. 

Postupně se budou přidávat i lidé. Za své centrum si zvolí město Kúfu v Iráku. 

 Po tomto Mahdím má na pomyslný trůn usednout ještě dalších dvanáct Mahdích, za 

kterých bude rozkvět společnosti a období klidu a blahobytu, i přes to, že občas budou muset 

potlačit nějaké povstání. Po ukončení vlády toho posledního vše mizí do ztracena a nastává 

Soudný den.126 

 

6.5 GOG A MAGOG (J'ADŽÚDŽ WA M'ADŽÚDŽ) 
  Příchodem ztracených kmenů Gog a Magog začíná druhý rozkol, arabsky al-fitna                

ath-thánija. Tyto národy budou zničeni Bohem během jedné noci. O těchto národech je zmínka 

jak v Bibli, tak ve dvou súrách v Koránu a v hadíthech. Zmínky o nich se v podstatě shodují. 

 Původně byly tyto národy za Hrází, kterou postavil Iskandar Dhú'l-Qarnajn (doslovně 

Alexandr dvourohý), který je ztotožňován s Alexandrem Velikým. O této postavě se dočteme 

v Koránu jen v súře Jeskyně. Tato Hráz měla ochraňovat lidstvo proti jejich destruktivním 

nájezdům. Hráze se nachází na konci světa a za ní je mýtické pohoří Qáf a uvězněné národy 

Gog a Magog. Před Hodinou však tyto národy Hráz podkopou a budou vpuštěni na náš svět             

a budou šířit zlo a zkázu. 

 Korán (18:94 - 97) „I řekli mu: ‚Dvourohý, věru Gog a Magog šíří spoušť po zemi; máme 

ti poplatek zaplatit, abys mezi námi a jimi hráz vystavěl?‘ Odpověděl: ‚To, co mi propůjčil Pán 

můj, je lepší než poplatek. Pomozte mi horlivostí svou a zřídím mezi vámi a jimi hráz mocnou. 

                                                           
125Pozn.: Chorásán je historické území ležící na severovýchodě Persie. 

126OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 131, 132 
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Přineste mi kusy železa!‘ A když je narovnal mezi dvě úbočí, rozkázal: ‚Foukejte!‘ Když z toho 

vznikl oheň, dodal: ‚Přineste mi k vylití do něho mosaz roztavenou!‘ A nebyli Gog a Magog 

schopni ji přelézt ani otvor udělat v ní.“ 

 Korán (21:95 - 96) „A je zakázáno městu každému, jež jsme zahubili, aby se obyvatelé 

jeho v ně navrátili, pokud nebudou vypuštěni Gog a Magog; a tehdy se lidé z každého hrobu 

vynoří!“ 

 Ví se, že se jedná o lidské bytosti, údajně potomci Noeho syna Jáfeta, od něhož svůj 

původ odvozují i Turci. Podle tradice bylo na světě dvacet dva kmenů a Hráz jich oddělila jen 

dvacet jedna, tím dvacátým druhým by měli být Turci. Tyto zapomenuté kmeny pojídají šelmy 

a své mrtvé, hmyz a škorpiony a syrové maso.127 

 V hadíthu od Muslima je poukázáno na jejich sílu a krutost. Národy budou na zemi 

plenit, vraždit a rozpoutají chaos. „Gog a Magog půjdou, dokud nedosáhnou hory al-Qamar, 

kde řeknou: Zabili jsme všechny obyvatele na zemi. Pojďme zabít ty, kteří jsou na obloze                        

a vystřelí šípy proti obloze a ty se vrátí potřísněné krví. ... Seslal jsem tyto osoby (Gog a Magog) 

tak silné, že se nikdo neopováží s nimi bojovat.“128 

 A v tomto Muslimově hadíthu se dočítáme o zániku národů Gog a Magog: „Dávám ti            

z řad svých služebníků, proti kterým nebude nikdo schopen bojovat. Vezmi tyto lidi do bezpečí 

na horu Tur. Poté Alláh sešle národy Gog a Magog, kteří se povalí dolů z každého svahu. První 

minou Galilejské jezero, které vypijí. ... Ježíš se svými společníky budou obklíčeni na hoře Tur            

a budou se pokorně modlit k Bohu. Bůh sešle na národy hmyz, který je do rána všechny zahubí. 

Poté Ježíš se svými společníky sestoupí z hory, avšak na zemi nenajdou místo, kde by neleželo 

rozkládající se tělo a kde by nebyl zápach. Proto se začnou znovu modlit k Alláhovi, který sešle 

ptáky s velbloudími krky, kteří těla odnesou tam, kam On si bude přát.“129 

 

6.6 DÝM (AD-DUCHÁN) 
 Dým, arabsky ad-Duchán, je zmíněn jak v Koránu, tak v hadíthech. Modernisté ho dnes 

ztotožňují se znečištěním životního prostředí, jako je smog, a klimatické změny, jako například 

                                                           
127OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 123 

128Sahih Muslim Book 041, Hadith Number 7016 

129Sahih Muslim Book 041, Hadith Number 7015 
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globální oteplování. To má za následek zemětřesení, hurikány, vichřice a záplavy.130 V Koránu 

a v hadíthech se však píše o dýmu, který přijde před Soudným dnem. 

 Korán (44:10) „Očekávej tedy den, kdy na nebesích se ukáže dým viditelný.“ 

V další ze svých hadíthů ale píše, že teprve bude vyplněno a těsně před Soudným dnem: „Kouř 

bude hojně přítomen v Soudný den a připraví pokrytce o sluch a zrak. A věřící budou postiženi 

něčím jako je nachlazení, ale s mírným průběhem.“131 

 Sahíh Buchárí píše ve svém hadíthu, že toto znamení již mohlo být vyplněno a to za 

doby Prorokovi: „Teď ti řeknu něco o kouři, Alláhův Posel pozval Kurajšovce, aby přijali islám, 

ale oni se opozdili se svou odpovědí. Proto řekl ‚Ó Alláhu! Pomoc mi proti nim a pošli na ně 

sedm let hladomoru, hladomoru podobného sedmi letému hladomoru Josefovu.‘ A tak přišel 

hladomor a všechno zničil. Jedli mrtvá zvířata a jejich kůže. A lidé si díky velkému hladu začali 

představovat, že vidí mezi nebem a zemí kouř. ‚A potom vyčkej dne, kdy se na obloze zrodí 

zřetelně viditelný druh kouře, který pokryje lid.‘“132 

 

6.7 ZJEVENÍ SE ZVÍŘETE (CHURÚDŽ AD-DÁBA) 
 O Zvířeti je zmínka v Koránu, není zde však popsané, o jaké zvíře se jedná. Toto 

apokalyptické zvíře je zahaleno tajemnem a jsou okolo něj nejasnosti. Všeobecně se toto 

znamení bere jako strašné, ovšem nikde nemáme zmínku o tom, že je to zlé stvoření. Má                 

na zemi pouze rozlišit nevěřící od věřících. 

 „Má mít hlavu jako býk, oči jako prase, uši jako slon, krk jako pštros a hruď jako lev. 

Zabarvená bude jako leopard, ocas bude mít jako beran a kopyta jako velbloud. Vystoupí na 

zem mezi pahorky Safá' a Marwa v Mekce. Bude prý držet Mojžíšovu hůl a Šalomounův 

zázračný prsten. Po čtyřicet dní a čtyřicet nocí bude chodit mezi lidmi, a když dá znamení holí, 

vyjasní se tváře věřících, a když dá znamení prstenem, zčernají tváře nevěřících. A takto budou 

jasně rozeznáni jedni od druhých, aby mohli být později souzeni.“133 

                                                           
130HOSEIN, I. Ten Major Signs of the Last Day - Has One Just Occurred  

131Sahih Bukhari Volume 006, Book 060, Hadith Number 297 

132Sahih Bukhari Volume 006, Book 060, Hadith Number 333 

133OSTŘANSKÝ, B., Milenialismus v islámu, str. 124 
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 Korán (27:82) „dáme vystoupit ze země zvířeti, které promluví k nim a řekne: ‚Lidé věru 

o Našich znameních nebyli přesvědčeni!‘“ 

 

 Konec by měl nastat po pádu ztracených národů Gog a Magog. Dříve než ale úplný 

konec přijde, vyjde slunce na západě a zapadne na východě. Nastane trojnásobné zatmění 

doprovázené třemi zkázami - na východě, na západě a na celém Arabském poloostrově. Objeví 

se ono apokalyptické zvíře, které označí věřící od nevěřících a dým pohltí vše živé. Jako 

poslední vyšlehne oheň z Adenského moře, který zažene všechen lid na planinu, kde nastane 

po zatroubení Isráfíla Soudný den. 

 Hadíth od Muslima: „Až se objeví tři věci, pak víra nepomůže tomu, kdo před tím 

neuvěřil a kdo nevykonal žádné dobro, jak mu víra jeho ukládala: slunce vycházející tam, kde 

zapadá, Dadždžál a na zemi zvíře“134 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
134Sahih Muslim Book 001, Hadith Number 0296 
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7 ZÁVĚR 

Ve své práci jsem chtěla čtenáři přiblížit malá a velká znamení, která nás upozorňují na 

příchod Soudného dne. Ten by měl nastat, až se všechna znamení vyplní. Když se s těmito 

znameními seznámíme, můžeme nabýt dojmu, že většina znamení je již naplněna a  že lidstvo 

se blíží k  Poslednímu soudu.   

 Hlavním cílem této práce bylo zmapovat co nejvíce znamení předcházejících Soudnému 

dni a shrnout je dohromady. Dalším důvodem bylo, že v českém jazyce takovou práci 

nenajdeme. Vycházela jsem převážně z Koránu a z věrohodných hadíthů, jejichž verši jsem 

každé znamení podložila. Je mi líto, že má znalost arabštiny není na takové úrovni, abych 

mohla myšlenky a díla velkých arabsky píšících myslitelů překládat sama. Takto jsem se musela 

spoléhat jen na anglické překlady nebo anglicky píšící autory, kterých je dost, ale raději bych 

čerpala z primárních arabských zdrojů. Dále jsem čerpala od česky píšících autorů. 

 Znamení Hodiny, která předcházejí Poslednímu soudu, patří neodmyslitelně                                 

k muslimské praxi. Toto téma je hojně probíráno a patří do běžného života každého muslima. 

V dnešní nepokojné době plné válek a násilí se vybízí jako vhodné ke zkoumání ještě více než 

obvykle. Na mediálních sítích se k eschatologii a milenialismu vyjadřují, ať už islámské 

osobnosti a učenci, či jen obyčejní muslimové dnes a denně. Podle těchto znamení to vypadá, 

že ta očekávaná Hodina je opravdu blízko. Lidstvo je snad v největším morálním úpadku                     

od doby vzniku islámu a přírodní katastrofy se objevují také ve větším počtu a ničivější síle. 

Z kontextu mojí práce, kdy jsou malá i velká znamení Hodiny shrnuta a doložena verši 

z koránu a hadíthú, můžeme nabýt dojmu, že většina znamení již byla naplněna a čas 

Posledního soudu se k lidstvu blíží. Záleží ovšem na výkladu a na úhlu pohledu každého 

jedince. Ostatně čas Hodiny ví pouze Alláh. 
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9 RESUMÉ 

Signs of the Hour inherently belongs to Muslim lore. This topic is sorely discussed and 

belongs to ordinary life of every Muslim. In this unquiet time full of violence it is even more 

studied topic than usually. Islamic personalities and scholars or ordinary Muslims daily discuss 

eschatology and milenialism on the media system. According to these signs it looks that the 

expected Hour is really close. Perhaps the mankind has been in the biggest moral decline since 

the beginning of Islam and natural disasters occure in more devastating power. 

The main purpose of this thesis was to resume the most signs that precede the Day of 

Judgment and consequently, we do not have this sort of work in the Czech language. I tried to 

use only Quran and credible hadiths. I am so sorry that my knowledge of Arabic language is 

not on a level when I could translate thoughts and works of great arabic writing scholars my-

self. I was forced to rely on english translations or english writting authors which is indeed a 

lot nevertheless I would rather draw on primary Arabic literature. 

As I already mentioned it seems that most of the signs have been already fulfilled. 

But it depends on everybody’s interpretation and perspective. Indeed, the time of the Hour 

knows only Allah. 


