
Islám



• Monoteistické náboženství
• „Náboženství knihy“
• Vznik náboženství v souvislosti s 

prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) – podle 
muslimů je toto náboženství starší
(návaznost na židovskou tradici). Proroci –
od Mojžíše přes Ježíše až k poslednímu 
proroku Mohamedovi.



Počátky náboženství

• Zjevení od anděla Gabriela Mohamedovi
• Mohamedova manželka Chadídža jako 

první přijímá islám
• Nutnost odstěhovat se z Mekky (do dnešní

Medíny).
• Ještě za Mohamedova života došlo k 

islamizaci Mekky – počátky islámského 
státu, který obsáhl zhruba celou Arábii



Korán

• Zapsán až po Mohamedově smrti
• 114 súr seřazených od nejdelší po 

nejkratší (pouze první súra „Otviratelka“ –
tzv. islámský Otčenáš tvoří výjimku). Vždy 
je uvedeno, zda se jedná o súru z Mekky, 
či Mediny.

• Basmala – Ve jménu Boha, Milosrdného, 
Slitovného



• Všechny muslimské směry a sekty spojuje 
pět společných a základních pilířů islámu 
(povinností muslima):

– Vyznání víry (Není boha kromě Boha – Alláha 
– a Mohamed je jeho prorok) – šaháda

– Modlitba (5x denně) – namáz, příp. salát (je
zapotřebí být umytý – rituální očista, mít čistý 
oděv, být na čistém místě a být otočen na 
správnou světovou stranu).

– Almužna – zakát
– Půst (měsíc Ramadán) – sawm [saum]
– Pouť do Mekky – hadždž



• Islám je přísným monoteistickým 
náboženstvím (přes velkou vstřícnost k 
Ježíši značně kritizuje křesťanství, zvláště
pak nauku o Trojici).

• Islám je komplexní:
– Věrouka
– Bohem určený systém práva

– Civilizace

• Islám nevytváří církev, organizační formou 
obce věřících je stát.



Kalendář

• Začátek – hidžra (622 n. l.).
• Lunární (poměr 33:32)
• Perský kalendář – také začíná hidžrou, ale 

je solární
• V mnoha muslimských zemích se používá

gregoriánský kalendář. 



Arabské číslice



Rozdělení muslimů
Rozdělení muslimů již po Mohamedově smrti – pro 

všechny muslimy je závaznou autoritou Korán, 
ale pro některé i tradice.

• Sunnité (přidali se k Abú Bakrovi, řídí se tradicí –
sunnou. Mohamedovy výroky – hadíthy
[hadísy]).

• Šíité – strana Alího (ší’at Alí) – štěpení podle 
toho, kolikátým imámem uzavírají posloupnost 
(zajdíja, ismáílíja, imámovská šía – Mahdí). 
Dnes asi 10 %. Většinoví v Íránu, Iráku, 
Ázerbajdžánu a na Bahrajnu, významní v Sýrii, 
Libanonu, Jemenu a částečně v Afghánistánu.



• Ismailité – dnes tvoří obchodní komunity 
především v Pákistánu, Indii a mezi 
indickou menšinou ve východní Africe. 
Střední Asie – Tádžikistán (imám Aga 
Chán IV.)

• Imámovská ší’a (12. imám se v roce 873 
skryl a přijde očistit svět a nastolit 
spravedlnost – mahdí)

• Mahdisté – konec 19. století v Súdánu 
(založení teokratické říše)



Súfismus

• Od 9. století
• Islámská mystika
• Autority i mezi jinověrci
• Láska k Bohu kvůli Bohu (ne z jiných 

důvodů – peklo x ráj).
• Reakce na „predestinaci“ (otázka lidské

svobody – příklad zemřelého věřícího, 
nevěřícího a dítěte). 



Muslimské státy

• Státní náboženství ve všech arabských 
zemích (kromě Libanonu), dříve i v 
Turecku (do r. 1928) a Afghánistánu.

• Státní náboženství v Bangladéši, 
Indonésii, Íránu a Pákistánu.



Státy s početným muslimským 
obyvatelstvem

• Evropa: Bosna a Hercegovina, Albánie 
(částečně v Bulharsku, pak v Turecku), v 
Rusku: Tataři (Povolží), obyvatelstvo 
Kavkazu.



Státy s početným muslimským 
obyvatelstvem

• Afrika: Severní část (Maghreb), Džibuti, 
Eritrea, Somálsko. Subsaharská oblast –
sunnitský islám. Křesťanství zde má malý 
vliv (kromě jihu Čadu a Súdánu). Kromě
afrokřesťanských sekt jsou zde i 
afromuslimské sekty (Niger). Směrem na 
jih a východ převládá křesťanství s 
původním náboženstvím.



Státy s početným muslimským 
obyvatelstvem

• Asie – všechny arabské státy, Jemen: 
většina sunnitů, ale též mnoho ší’ítů
Střední Asie, Čína (Sin-Ťiang), Indie 
(Džammú a Kašmír, Lakadivy), Maledivy, 
Pákistán, Bangladéš, Malajsie (též
buddhismus-taoismus), Indonésie



Svatá místa islámu
• Mezi hlavní patří města Mekka, Medína a 

Jeruzalém. http://www.princeton.edu/~humcomp/stages.html



Turecko
• Hagia Sofia



Turecko

• Modrá mešita



Kairouan (Tunisko)



Írán - Tabríz



Buchara



Samarkand



Ašchabád



Ašchabád



Tádžikistán



• Další poutní místa jsou hroby mučedníků a 
světců



Írán – Mašchad, Qom


