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V. hodina
Dnešní hodina

sekty v rámci šíitského islámu
Isma'ilia and Zaydia
Alevité, Alawíté and
Drúzové

Prezentace
Diskuze





Hlavní šíitské skupiny







Pětníci/Zajdíja

Ali
Hassan
Hussein
Ali Zayn al-Abiddin
Zayd ibn Ali

za pátého imáma pokládán Zajd, ne Muhammad al-
Bákir 
nevěří v Mahdího
mají nejblíž k sunnitům (společné modlitby)
imámové nejsou neomylní a nemají božské vlastnosti

vládci v Maroku (do 10. století) a v Jemenu (do
1962)



Sedmíci/
Ismailíja

Ali
Hassan
Hussein
Ali Zayn al-Abiddin
Muhammad al-Baqir
Ja'far as-Sadiq
Isma'il ibn
Ja'far

sedmým imámem Ismaíl, ne Músa al-Kázim 
dvě hlavní skupiny, mnoho podskupin

Sedmíci (již neexistují)
Fátimovci - tři imámové ve skrytosti 

11. imám se stal Fátimovským chalífou v
Káhiře, poslední společný imám Al-Mustansir
(18. imám), poté se opět rozdělují 

větev Musta´li 
větev Nizari 

Nizáríja
sidlo v Lisabonu, vůdcem Agha Khan IV. (49.
imám) 
tři denní rituální modlitby 
poutě k hrobkám svatých 

slavnost nandi - obětování jídla v modlitebnách 



Další islámské skupiny



Alevíté
12 imámů + učení Hadžího Bektašího 

kurdský alevismus: Pír Sultan Abdal a uctívání
přírody 
víra a praktiky sunnitů, šíitů i súfijců, bez
strikntiho dogmatu 
uznání za šíity Imámem Chomejním v 70. letech 
Turecko (10-15% populace)

důležitost náboženského vůdce (dede), rituály v
džemu zahrnují hudbu, zpěv a tanec 



Alawíté
12 imámů + učení Ibn Nusajra (student imáma al-
Hadího v 9. století) 

prvky islámu, křestanství, gnoze a
neoplatonismu 
za šíity uznání v roce 1974 Músa Sadrou 
Libanon a Sýrie
ženy se nezahalují, nedrží se půst v
ramadánu, alkohol povolen 



Drúzové vychází z ismailíje - následovníci 16. imáma (6.
fátimovského chalífy Al-Hakíma v Káhiře) 
potomci biblického Jetra
synkretické náboženství s prvky islámu, křestanství,
zoroastrianismu, novoplatonství, gnostické filozofie
víra v reinkarnaci, praktikují obřízku, slaví Eid al-Adha
odmítají alkohol, nikotín, polygamii, molochíji
chawlat (madžlis) - modlitby

uqqál (zasvěcení), džuhhál (ostatní Drúzové)
pět principů

univerzální mysl
univerzální duše
slovo (Logos)
příčina
následek



Drúzové

Libanon
politicky významní

Izrael
sever země

Sýrie
Džebel Drúz










