
Islám 



Úvod 

- Monoteistické náboženství 

- Islám = podrobení, muslim = ten kdo se 
podrobuje 

- cca 2 miliardy následovníků 

- Vznik v 7. století našeho letopočtu 

- Židovské a křesťanské kořeny 

- Korán a hadísy – prameny  

- Mohamed - zakladatel 

 

 



Mohamed 

- celým jménem Muhammad ibn Abdilláh ibn 
Abdilmuttalib (571 – 632 AD) 
- obchodní příručí, sňatek s vdovou Chadžížou 
- okolo roku 610 AD první zjevení, 613 AD počátky 
kázání na veřejnosti 
- 622 AD – odchod z Mekky do Medíny – hidžra 
(počátek musl. Letopočtu) 
- 630 AD – podrobení Mekky, zasvěcení Ka´aby 
- 632 AD – Muhammad umírá v Medíně ve věku 61 let 
 Nezanechal po sobě syna, ale pouze dcery 



Expanze islámu 

Po Mohamedově smrti převzali vedení islámu jeho nástupci – chalifové. 

 

První byl jeho tchán a nejlepší přítel Abú Bakr (632-634) - zemřel 

Druhý Umar ibn al-Chattáb (634-644) – zavražděn, za jeho vlády byla dobyta Palestina, 
Sýrie, Persie a Egypt 

Třetí Uthmán ibn Affán (644 – 656) – zabit, zeť Mohamedův, vznik Koránu, rozkol 

Čtvrtý Alí ibn Abú Tálib (656 - 661 ) - zavražděn,bratranec a zeť Mohamedův, 
prohloubení rozkolu  

Toto byli osobní přátelé Mohamedovi a jsou nazýváni „spravedliví“. Byli to jediní 4 
volení chalífové. Během jejich vlády ovládl islám většinu Blízkého východu a začal 
expandovat na všechny světové strany. 

 Po smrti Alího se vlády nad islámem ujaly klany (Ummájovci) 



Rozkol a rozdělení islámu 

Sunnité – přes 80% světové muslimské populace 

 

Šíité – cca 15%  

(Írán, Libanon) 

 

Ostatní sekty – cca 5% 



Korán 

Posvátná kniha islámu – sbírka Mohamedových 
zjevení 

Význam - „recitace“ 

- 114 súr (kapitol) 

- seřazené podle délky od nejdelších k nejkratším 

- pouze v arabštině (závazný text) 

 



Sunna 

Význam slova – cesta (zvyk) 

 

Závazná sbírka činů a slov Mohamedových, 
zachovaných v hadísách 

 

Vyznavači se nazývají sunnité a je jich cca 85 % 
muslimů. 

 

 



Ší´ia 

Název odvozen z ší´at Alí – strana Alího 

Přívrženci se nazývají šíité (Írán, Azerbajdžán, 
Irák, Bahrajn   - cca 15% světové muslimské 
populace 

Korán je stejný, hadísy jsou jiné a některé 
praktické provádění příkazů islámu se liší  

Mezi ší´ity a sunnity trvá již od 7. století velké 
nepřátelství – dodnes se promítá i v politice 



Učení islámu 

Bůh – Alláh je přísně monoteisticky pojatý 

Jméno pochází z al-illáh (Bůh) a původně ho používali arabští židé 
ještě před vznikem islámu 

Základem víry je plné podrobení Alláhovi – jak jednotlivce, tak i 
celé společnosti (politický dosah) 

Lidé budou po smrti uvedeni do nebeského ráje nebo do pekla na 
základě svého podrobení Alláhovi 

Alláh k lidem mluvil prostřednictvím proroků 
(Noe,Abraham,Izmael, Izák, Mojžíš, David, Šalomoun, Jan 
Křtitel, Ježíš). Posledním a nejvýznamnějším prorokem je 
Muhammad – Pečeť proroků. 

 

 



Věrouka 

- víra v jediného Boha 

- víra v anděly a džiny (démony) 

- víra v seslané knihy (Korán, SZ) 

- víra v posly Boží (proroky) 

- víra v soudný den 

- víra v osud, který je v souladu s Alláhovou vůlí 



5 pilířů islámu 

 

- vyznání víry (šahada) 

- modlitba (salát) – 5x denně směrem k Mekce 

-  almužna (zakát) – cca 2,5 %  ročních příjmů  

- půst (saum) – v měsíci ramadánu 

- pouť (hadždž) do Mekky – jedenkrát za život  



Šaría 

Význam slova - cesta 

Islámské právo – prováděcí předpisy 

Zasahuje do všech oblastí osobního, rodinného i 
společenského života 

 



Malý slovníček dalších pojmů 

 

Mešita – modlitebna 

Minaret – věž sloužící ke svolávání k modlitbám 

Muezín – svolavatel k modlitbám 

Azán – svolávání k modlitbám 

 



Dar al islam a Dar al gharb 



Islámský stát 

  Původně omezen na ISIL – Sýrii a Irák 

  29.6.2014 vyhlášen Islámský stát s čele s chalífou – Abú Bakr 

Baghdádí 

    Chalífa si nárokuje úctu a poslušnost všech muslimů na světě - 

zejména sunnitů. 

  Dnes je Islámský stát již územně téměř poražen, ale jeho 

myšlenky se stále šíří dál. Skrytým nositelem je Turecko pod 

prezidentem Erdoganem. 

Vážná hrozba nejen Evropě a Africe, ale i Americe a celému světu. 



Nástup islámu v Evropě 

Západní Evropa má vážné problémy: 

muslimské no-go zóny, uplatňování vlastních právních norem 
(šaría), kriminalita, nerespektování státních institucí, 
agresivita vůči původním obyvatelům, vysoké náklady na 
zajištění bezpečnosti a fungování státu, vysoká porodnost a 
tím demokrafické změny složení společnosti  

Bylo možné ho očekávat? 

Ano, varovné signály již více než 10 let 

Je možné se bránit? 

Ano, ale není to snadné a je nejvyšší čas !!! 

 



Podmínky účinné obrany 

  kvalitní analýza problému včetně přiznání stavu 

 zajištění objektivnosti médií 

 schopné a nebojácné politické vedení 

 změny legislativy (obrana, migrace, náboženská) 

 důsledná a spravedlivá aplikace práva 

 akceschopné silové složky a odvaha je použít 

 likvidace migračních kanálů všemi prostředky 

 důsledné odmítání všech migrantů a vytvoření záchytných 
bodů mimo Evropu 

 žádné ústupky Turecku   


