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Tawhíd v islámu

(tawhíd) - jednota (oneness) توحيد
Bůh je jeden/jediný
"Není boha kromě Boha" 

- základní koncept islámu 
- důvod, proč islám existuje
- opakované zmínky v Koránu - varování před tzv.
širkem (přidružováním k Bohu)



Já vpravdě jsem Bůh a není
božstva kromě Mne; uctívej Mne
tedy a modlitbu konej, na Mne

vzpomínaje! (Ta-Há 20, 14)

Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho
kromě Něho neuctívali a abyste

rodičům dobré prokazovali 
(Al-Isrá' 17, 23)



Širk v islámu
širk) - přidružování, modloslužba) شرك

(idolatry)
mušrik - člověk jenž přidružuje k Bohu
"sdílet"

- ateismus
- polidšťování Boha (křesťanství?)
- uctívání jiných božstev, duchů, nebeských těles,
lidských osob, předmětů 

- těžký hřích



Bůh věru neodpustí, je-li k Němu něco přidružováno,
ale odpustí, komu chce, věci jiné než toto. A kdo

přidružuje k Bohu, ten dopouští se hříchu těžkého.
(An-Nisá' 4, 48)

Buďte jako hanífové Bohu oddáni, nikokliv jako ti,
kdo k Němu přidružují! Ten, kdo přidružuje k Bohu,
podobá se tomu, jenž spadl z nebe a jejž uchvátili

ptáci anebo jej zavál vítr do místa dalekého. (Al-Hajj
22, 31)



A říkají židé: "Uzajr je syn Boží!" a říkají křesťané: "Mesiáš
je syn Boží!"A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a
napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící.

Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli! 
A vzali si učence své a mnichy své za pány vedle Boha a

stejně tak i Mesiáše, syna Mariina, ačkoliv jim bylo
přikázáno uctívat toliko Boha jediného. A není božstva

kromě Něho, jenž slávou Svou povznesen je nad ty, kdož
jsou k Němu přidružováni! 

(at-Tawbah 9, 30-31)



Svatí v islámu

 proroci a poslové
prorokovi současníci (sahábí)

jejich následovníci
následovníci následovníků      

v ší'itské islámu imámové a jejich blízcí
pro to jsou v očích sunnitů mušrikún (modloslužebníci)

pronásledování: súfijců, ší'itů v 19. století (Muhammad
Abd al-Wahháb)    

- teologické traktáty, např. Al-Aqida at-Tahawíja od
Egyptského teologa Abu Ja'far at-Tahawího - existenci
svatých nepopírají 
- svatí jsou také: 



Svatí v Maroku
marabut - islámský učenec/učitel
agurram (plurál igurramen) - je šarífou, má nadpřirozené
schopnosti, uděluje baraku, je prostředníkem mezi
člověkem a Bohem, velmi zbožný, znalý Koránu
walí - súfijský svatý
islámští právníci  
vládci jako Moulay Idrís II. ve Fezu, Moulay Idrís I. 
návštěva (tzv. zijára) hrobek svatých (tzv. záwíja)

sedm svatých v Marrákeši
"pouť chudých" do Moulay Idriss Zerhoun k hrobce
Idríse I. 

modlitby (du'á i salát), čtení Koránu (individuálně i
dohromady - tzv. tahzzabt), zpěvy k oslavě proroka
(al-madh an-nabawí), dotýkání se a líbání hrobky,
dvěří svatyně, zavazování kapesníčků, súfijské
praktiky, atd. 

-



Uctívání svatých v Maroku

Společná recitace koránu, tzv. tahzzabt 

oslavné zpěvy na Proroka, tzv. al-madh an-nabawí

súfijská khamra - tanec a hudební nástroje

královská návštěva hrobky Muláje Idríse II. 

https://www.youtube.com/watch?v=lN8T2AdX0gM&t=469s

https://www.youtube.com/watch?v=5Bbqk52wwUw

https://www.youtube.com/watch?v=BlaB599o7nI

https://www.youtube.com/watch?v=8dh_l3c1gdM


