
Islám  

 Náboženství založené Muhammadem v 7. st 

 Bůh: Jediný Všemohoucí, Vševědoucí a Milosrdný Bůh (arabsky Alláh); všechno stvořil, 

vše předurčuje; člověku se však přiznává určitá svoboda a odpovědnost. Člověk má dobré 

i špatné sklony, je bez dědičného hříchu, je povinen sloužit Boží vůli a v soudný den bude 

skládat účty.  

 Svátky : pátek, oba 'ídy - svátky přicházející vždy po splnění nějakého náboženského 

předpisu - 'ídu l-fitr (svátek přerušení půstu, po ramadánu) a 'ídu l-adhá (svátek oběti, po 

vykonání každoroční poutě do Mekky, hadždže). 

 Rituály: - pět sloupů islámské víry;  

a) šaháda – nejdůležitější, tzv. vyznání víry– Není boha, kromě Alláha, a Mohamed je jeho 

prorok. Člověk, který tuto větu vysloví s vírou, se stává muslimem  

b) salát – povinnost pětkrát denně se modlit;  

c) zakát – povinnost odevzdávat 2,5% z příjmu na dobročinné účely; 

d) saum – půst. Muslimové mají povinnost se postit po všechny dny měsíce ramadánu. Od 

východu do západu slunce nesmí muslim jíst a pít a musí zachovávat i jiná omezení, ale po 

západu slunce může dohnat vše, co přes den zameškal;  

e) hadž – pouť do svatého města Mekky, ke Kaabě. Každý muslim by měl alespoň jednou za 

život tuto pouť vykonat. Poté, co pouť vykoná, získá titul hadži.. 

K dalším povinnostem patří úsilí pro víru (džihád); zakázány jsou alkohol, vepřové maso, 

hazardní hry aj. Ideálem je střední cesta mezi krajnostmi, askeze a celibát se nepovažují za 

obzvláštní ctnost. Muslim smí mít současně až čtyři manželky, pokud se k nim dokáže chovat 

spravedlivě. 

 Modlitebna : mešita 

 Náboženské knihy : Korán - veršovaná sbírka božích sdělení věřícím, kterou podle 

muslimů Mohamedovi nadiktoval prostřednictvím archanděla Gabriela sám Bůh. Skládá 

se ze 114 súr (skladeb - ty se dělí na jednotlivé áje, verše) a je rozdělena do čtyř období 

 Symboly : půlměsíc 

 Představitelé církve : nemá jedinou uznávanou nejvyšší duchovní autoritu, v čele oficiálně 

stojí imám 

 islámský půlměsíc 
 

 posvátný kámen Kaaba 


