
Světová náboženství - III 



Islám



Islám

• jedno z nejprogresivnějších náboženství (růst stoupenců)

• občas označován jako náboženství třetího tisíciletí

• nejmladší světové náboženství

• vznikl v 7. století v arabských městech Mekka a Medina

• slovo islám pochází z arabštiny a doslovně znamená absolutní 

podřízení se bohu Alláhovi a jeho proroku Mohamedovi



Islám - symbol hvězdy a půlměsíce



Symbolická  barva  islámu → zelená

zelená bývají vydání koránu převážně či částečně zelené 
jsou vlajky muslimských zemí

zelenou nejraději nosil Prorok 
Muhammad

např.: státní vlajky Pákistánu, Sýrie, 
Turkmenistánu a Iráku



Islám – pět základních sloupů víry

ŠAHADA — víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda 

SALÁT — modlitba - pětkrát denně směrem k Mekce 

k tomu muslim nepotřebuje žádný zvláštní prostor 

podlaha musí být čistá, proto se zakryje šátkem nebo koberečkem 

SAUM — půst v měsíci Ramadánu od úsvitu do soumraku 

Ramadán je devátý měsíc islámského kalendáře 

během tohoto měsíce údajně prorok Mohamed obdržel první Boží zjevení 

každý zdravý dospělý muslim se musí během ramadánu každý den od úsvitu do západu slunce 

zdržovat jídla, pití, kouření, žvýkání a sexu 

ZAKÁT — udílení almužny chudým 

za prvních muslimských států se tato almužna měnila stále více v daň, kterou dostával stát 

dar almužny je v islámu velmi rozšířen a je náboženskou povinností 

HADŽDŽ — pouť do Mekky jednou za život, umožňuje-li to finanční situace a zdravotní stav 

muslima 

pouť do Mekky je nejvyšším cílem každého muslima a na niž šetří po celý svůj život 

závazná je jen pro toho kdo disponuje příslušnými peněžními prostředky 



Islám – bůh 

Alláh
• stvořitel a všemocný

vládce světa

• nejvyšší soudce

Slovo Alláh v arabské kaligrafii

Islám zakazuje znázornění boha ve výtvarném umění. Proto je bůh znázorňován jako jeho jméno arabským písmem.



Islám – prorok Muhammad (Mohamed)

Prorok Mohamed 

• zakladatel islámu (v 7. století)

• roku 610 jej navštívil archanděl Gabriel a 

nařídil mu vytvořit ve jménu boha Alláha 

nové náboženství – islám, kterým by spojil 

všechny dosud roztroušené Araby

Prorok Mohamed nemůže být muslimy zobrazován. 



Islám – věroučná kniha

KORÁN = „svatá kniha islámu“ 

• hlavní náboženský text islámu
• složen z recitací Muhammada (proroka 

islámu) během posledních 23 let jeho 
života

• muslimové věří, že verše koránu 
Muhammadovi diktoval anděl Gabriel 
jako zprávy od jediného Boha (Alláha)



Islám – věroučná kniha

HADÍS = HADITH (TRADICE)
původně ústně uchovávaná výpověď o činech a skutcích islámského proroka Mohameda



Islám – rozštěpení

K základnímu rozštěpení islámu došlo hned po Mohamedově smrti. 

ŠIITÉ
10 % všech muslimů

radikálnější větev
vysoko oceňují mučednictví

odmítají veškerou literaturu kromě Koránu
rozdělují se do tří skupin:

1) zajdité (Jemen)
2) ismaelité (Indie a východní Afrika)

3) šíité dvanácti imámů (Írán – centrum šíitů, Irák)

všichni šíité věří v příchod Mahdího (Spasitele)

SUNITÉ
90 % všech muslimů

tvrdí, že Mohamedovým 
nástupcem nemusí být 
nikdo z jeho příbuzných



Islám – „svatostánek“

Velká mešita šejka Zayeda
(Abu Zabí - SAE)

Modrá mešita 
(Istanbul – Turecko)

MEŠITA = chrám, který slouží muslimům k uctívání Alláha a  společenským centrem dané oblasti (městské čtvrti) 



Islám – mešita

MEŚITA
• posvátná stavba islámu
• shromaždiště věřících
• má jednu nebo více věží s ochozem

• muž má jít jednou týdně v pátek do mešity k velké 
obřadní modlitbě 

• před vstupem do mešity musí očistit své tělo 
• do mešity se vstupuje bez bot a se zahalenýma 

nohama i rameny 

MINARETY
• štíhlé věže s ochozem

MUEZZIN (muž)
• svolává z ochozu muslimy na modlitbu
• dnes již využívá techniku



Islámské umění kvůli nemožnosti zobrazovat člověka velmi rozvinulo umění ornamentu.

Islám – umění ornamentu



Islám - poutní místo - Mekka

https://mobil.naumburger-
tageblatt.de/image/37560404/max/1920/1080/b1f7bdf1ba81d
8ebe87add2ad1757857/aK/grosse-moschee-mekka.jpg

Velká mešita (Al-Masdžid al-Harám) ve 
městě Mekka, na jejímž nádvoří se 
nachází svatyně Ka‘ba (Saúdská Arábie)

• největší mešita na světě 
• považována za jedno z 

nejposvátnějších míst islámu

• při modlitbě se každý muslim obrací 
ke Ka'bě, která je umístěna 
uprostřed

• Hadždž (neboli Velká pouť), kterou 
by měl každý muslim absolvovat 
alespoň jednou za život (jeden z 
pilířů islámu) 



Islám - poutní místo – Madina (Medina)

Prorokova mešita (Al-Masdžid an-Nabaví)  = islámská svatyně v historickém centru města Medíny (Saúdská Arábie)
• druhé nejposvátnější místo muslimů
• mešitu založil prorok Mohamed, když se po svém útěku z Mekky usadil roku 622 v Medíně 
• nachází se zde Mohamedův hrob, nad nímž byla v roce 1279 vybudována kopule, tzv. „Zelený dóm“



Islám - poutní místo - Jeruzalém

Skalní dóm 
 na Chrámové hoře v Jeruzalémě
 třetí nejposvátnější místo islámu
 ve tvaru byzantského osmiúhelníku
 zlatá kopule
 muslimové věří, že skála v centru Dómu je tatáž, po 

níž vystoupal Mohamed na Noční cestu do nebe 
roku 621 n.l., (doprovázený andělem Gabrielem)

 v judaismu je skála místem, kde Abrahám 
podstoupil zkoušku, která měla prověřit jeho 
oddanost Bohu tím, že měl obětovat svého syna 
Izáka

 křesťané věří, že na stejném místě, nad kterým byl 
později vybudován Dóm, nechal v období Byzantské 
říše Konstantin postavit malý kostel nazvaný Chrám 
svatého Cyrila a svatého Jana, později zvětšený a 
přejmenovaný na Chrám Svaté moudrosti. 



Islám – jedna z nejznámějších staveb

Hagia Sofia čili chrám Boží Moudrosti 
(Istanbul – Turecko)

• byzantský chrám z let 532–537
• jedna z nejznámějších sakrálních 

staveb světa
• původní křesťanská svatyně s centrální 

kupolí a sídlo patriarchy byla po dobytí 
Konstantinopole Osmany (1453) 
upravena na mešitu (a později 
opatřena minarety)



Věřící islámu — muslimové (mohamedáni)

http://clipart-library.com/muslim-cliparts.html

http://clipart-library.com/muslim-cliparts.html


Navenek se postavení žen v islámu projevuje nejvíce různou mírou zahalení hlavy a celé postavy, zejména u dospělých žen. 

Zvláštní postavení žen v islámských zemích
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