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v samotném základu islámu 
súra al-Alaq

"kapka přilnavá"
súra al-Mu'minín

120 dnů, pak Bůh vdechne ducha
otázka potratů
otázka antikoncepce

notfa - alaqa - mudgha - adma - lahma

Islám a vznik člověka



různé praktiky 
nikah ijtimah - kombinovaný sňatek 1 žena + více mužů, žena pak po narození
"vybrala" otce
nikah istibdaah - muž vybral pro svou manželku jiného můžu vzněšeného původu,
aby počali dítě 
nikah halala - rozvod s prvním manželem, sňatek a rozvod s druhým a opětovný
sňatek s prvním

prorok Mohammed
sirota (otec zemřel před narozením, matka v dětství, vychován strýcem)

důležitost otce 
musí být jasně dáno kdo je otcem

zákaz polyandrie
zákaz nemanželského pohlavního styku
důraz na panenství ženy
princip iddah - zákaz pohlavního styku vdovy a rozvedené
princip kafa'ah - kompatibilita manželů

Předislámská doba



sirota (otec zemřel před narozením, matka v dětství, vychován strýcem)
důležitost otce 

musí být jasně dáno kdo je otcem
zákaz polyandrie
zákaz nemanželského pohlavního styku

určování otcovství geneticky
neexistence identity dítěte bez otce

kdysi např. v Maroku "ibnu ziná" - dítě smilstva
důraz na panenství ženy
princip iddah - zákaz pohlavního styku vdovy a rozvedené
princip kafa'ah - kompatibilita manželů
nemožnost adopce, pouze kafala - sponzorství

Prorok Mohammed



kojení je právem dítěte
mělo by trvat dva roky a otec by měl v té době o matku pečovat (2:233)

"když se rozhodnete pro kojnou, je to pro vás povolené pokud jí spravedlivě
zaplatíte" 
důležitost štědrosti ke kojné
tou může být i panna nebo vdova

kojení vede k omezení sexuálních vztahů
pomléčná matka
pomléčná sestra

kojení lze použít i u dospělých pro vytvoření pomléčného vztahu (10 kojení) - pak
může žena být před mužem bez šátku (stává se jejím mahramem)

fatwy v Egyptě (2007) a Saúdské Arábii (2010)

Pomléčné příbuzenství



antropoložka a profesorka na AUC
studium v USA, působila i v
Saúdské Arábii
učí od 1977
rodina, gender, mládež,
komparativní religionistika 

Women in Saudi Arabia: Ideology and
Behavior Among the Elite
Arab Women in the Field: Studying
Your Own Society
výzkum pomléčného příbuzenství v
SA

SORAYA ALTORKI
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