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ISLÁM
• Islám je monotheistické náboženství, založené historickou postavou –
Muhammadem.
• Dělí se do dvou hlavních větví – sunnité a šíité.
• V současné době žije ve světě 1,5 mld. vyznavačů a jejich počet stoupá.

MUHAMMAD
• Narodil se v Mekce (dnešní Saudská Arabie) mezi
lety 567-572.
• Ve věku 6 let osiřel.
• Když mu bylo 25 let, vstoupil do služeb zámožné
vdovy Chadídžy, s níž měl 7 dětí.
• Muhammad měl zjevení – zjevoval se mu anděl
Džibríl a zjevuje mu poselství.
• Na základě těchto prorockých zjevení vzniká
posvátná kniha muslimů – Korán.
• Roku 622 se koná Hidžra – útěk Mohammada a
jeho věrných do Medíny. Od tohoto data se počítá
muslimský letopočet.
• Muhammad zakládá ummu – společenství
věřících.
• Roku 630 dobyl Muhammad zpět Mekku.

Na okřídlené klisně al-Buraq vykonal
Muhammad cestu do Jeruzaléma a odtama
rovnou do nebe.
• Letělo se tenkrát z chrámového vrchu, dnes
na tom místě stojí mešita al-Aksá, jedno z
nejsvětějších míst islámu.
•

Pět pilířů islámu
1. Šaháda – vyznání víry
„Není Boha kromě Boha a Muhammad je prorok boží.“

2. Salát – modlitba
Muslim se modlí pětkrát denně ráno, v poledne, odpoledne, za
soumraku a v noci.
Modlí se vždy směrem k Mekce.
K modlitbě vyzývá z minaretu muezzin.
Během modlitby se muslim musí několikrát dotknout hlavou země.

3. Zakát – almužna
Náboženská daň, odváděná z příjmu každého pracujícího
muslima na dobročinné účely.

4. Ramadán – půst
Postní měsíc, během něhož muslimové nesmí od východu do
západu slunce jíst.

5. Hadždž – pouť
Pouť do Mekky, kterou musí alespoň jednou za život vykonat každý
muslim.
Nemocný může za sebou poslat náhradu.
V Mekce každý obejde sedmkrát svatyni Ka´bu a potom v údolí
Míná kamenuje satana.
Pokud je muslim natolik chudý, že si cestu nemůže dovolit, Alláh
mu to odpustí.
Do Mekky putuje každý rok okolo dvou milionů lidí.

Mekka
• Nejsvětější místo muslimů.
• Velká mešita – největší mešita na světě, má 95 vchodů.
• Uprostřed svatyně Ka´ba – pochází z předislámských dob. Ve svatyně je
kámen, o němž nikdo nic neví a každý se jej snaží dotknout.
• Po rekonstrukci má mešita pojmout až 4 miliony lidí.

Šaría
• Náboženské právo muslimů.
• Je zjevené Bohem, proto je neměnné a věčné.
• Zákaz zobrazování živých bytostí.
• Zákaz úroku – islámské bankovnictví má zcela odlišná pravidla.
• Zákaz hazardu a alkoholu.
• Nečisté potraviny – zákaz konzumace vepřového masa.
• Odpadlictví od islámu je trestáno smrtí.
• Cizoložství je trestáno ukamenováním.

Manželství
• Je patriarchální.
• Muslim může mít max. 4 ženy.
• Rozvod se řeší pouhým zapuzením ženy mužem.
• Žena se nesmí provdat za muslima.

(Nejen) pro děvčata něco o muslimské
módě…
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