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Slovo islám znamená v arabštině „odevzdat se bohu“. Islám je náboženství založené Muhammadem v 7. století, jeho vyznavači se nazývají 
muslimové. Muhammadovi se zjevoval anděl Gabriel a diktoval mu slovo boží, neboli Korán. Díky těmto zjevením je Muhammad označován 
jako prorok, neboli posel boží, stejně jako Adam, Abraham, Mojžíš, nebo Ježíš. 
Hlavním rozdílem mezi Islámem a ostatními náboženstvími (křesťanství, judaismus) je zneuznání božího vtělení do lidské bytosti Krista, nic 
jiného ovšem nepopírá. V Koránu jsou ve veršované próze uvedena pravidla pro všechny otázky života člověka (chování k rodičům a starcům, 
rozvod, daně, obchodování,…), základy islámského práva (v arabštině šari’a), jsou tam zachyceny i biblické příběhy. V Koránu je popsáno „5 
pilířů islámu“, což je základ islámské kultury. 
 
 1. pilíř vyznání víry (šaháda) – formule: „není božstva kromě Boha a Muhammad je posel boží“ po jejímž vyslovení se člověk stává 
muslimem (arabsky: Ašhadu an lá iláha illá 'lláh wa Muhammadam 
rasúlu 'lláh) 
 2. pilíř modlitba (salát) – muslim se modlí 5krát denně 
(úsvit, východ, poledne, odpoledne, západ a večer) po rituální 
očistě, v oděvu skrývajícím nahotu, na modlitebním koberečku, 
tváří obrácenou k Mekce. Čas modlitby se řídí výškou Slunce nad 
obzorem (např.: Liberec 1. 6. 2008: 02:23, 04:45, 13:02, 17:15, 
21:10, 22:40; 8. 6. 2008: 02:10, 04:40, 13:03, 17:18, 21:16, 
22:46) 
 3. pilíř půst během měsíce Ramadánu (muslimové mají 
vlastní kalendář a jiné názvy měsíců, všechny měsíce mají 28 dní; 
Ramadán je 9. měsíc roku) 
 4. pilíř poskytování almužny (zakát) 
 5. pilíř pouť do Mekky (hadždž) – do svatyně Ka‘aba 
 
Pouť do Mekky zřetelně navazuje na staré předislámské zvyky. 
Odůvodněním je víra, že Ka'abu vystavěl prorok Ibrahím se synem 
Ismá'ílem jako místo návštěv a útočiště pro lidi. 
 
Hadždž byl vždycky v dějinách prvkem vzájemného sjednocení 
celosvětové muslimské obce. Po staletí směřovaly do Mekky 
karavany poutníků. Před druhou světovou válkou se počet účastníků 
poutí pohyboval kolem 70.000. Roční počet poutníků je v 
současnosti kolem 2 milionů osob. Kdo vykonal pouť do Mekky, těší 
se doma zvláštní úctě.  
 
Muslimové jsou od 7. století (po Muhammadově smrti) rozděleni na dvě hlavní větve. 90 % všech muslimů tvoří sunnité a zbytek jsou šíité. 
Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami spočívá v uznávání chalífů a Imámů (chalífa a Imám je duchovní a politický vůdce všech muslimů, 
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pokračovatel Muhammada) a v pokračování zjevení. Šíité uznávají za chalífy a Imámy pouze příbuzné Muhammada a věří, že jsou schopni 
přijmout další zjevení a pokračovat v psaní Koránu. Sunnité tvrdí, že chalífa má být zvolen z nejvěrnějších muslimů a již nikdo nemůže 
pokračovat v Muhammadových zjeveních. 
 
 
 
 
 
Ukázka z Koránu 
Súra číslo: 1 
Název: Oteviratelka knihy, Arabský 
název: Al-Fátiha 
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 
Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,  
Milosrdnému, Slitovnému,  
vládci dne soudného!  
Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,  
veď nás stezkou přímou,  
stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne 
těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v 
bludu jsou. 
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