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IX. hodina
Obsah semináře

pojem Ahl al-Kitab
případová studie: Židé v
Maroku
diskuse: Arabský Žid jako
identita



Ahl al-Kitab

arabský pojem, v překladu: "Lid Knihy"
odkazuje k těm, jež věří monoteistickému písmu

Tóra, Evangelium, Žalmy 
patří sem Židé, křesťané, Mandejci

taky Zoroastriáni, Samaritáni a Sikhové
určitá blízkost s islámem 

vztah islámu k Ahl al-Kitab: 
respekt k náboženství i jeho vyznavačům
povolení sňatků mezi muslimskými muži a ženami Ahl
al-Kitab

manželky Ahl al-Kitab by neměly být nuceny ke
konverzi a mělo by jim být umožněno praktikovat
jejich náboženství 

ochrana pod muslimskou vládou
status DHIMMI

vlastní povinnosti a daně (tzv. džizja)
určitá, byť omezená politická práva



Židé v islámu
více než 40 odkazů k židovství v Koránu
úcta k Abrahámovi, Mojžíši, dalším prorokům (např. králi
Davidovi - taky pokládán za proroka)
snaha o sblížení se s místní židovskou komunitou -
Muhammad nepřijat jako prorok, Korán odmítnut na
základě odlišností od Tóry

původně půst v den Jom Kippur, Jeruzalém jako směr
modlitby
málo židovských konvertitů 

Medínská ústava - dokument ohledně spolunažívání
židovské a muslimské komunity v Medíně
složitý vztah ve středověku

"Nikdy se neměli tak dobře jako v Evropě ani tak špatně
jako v Evropě." Martin Gilbert





Židé v Maroku

první židovské komunity již ve 4. století B.C.
připlouvali na lodích Féničanů
městečko Ifran v Anti-Atlasu 
artefakty ve Volubilis



Vztahy s
muslimskou
komunitou

pronásledování a pogromy
Almorávidé (11. století)

Fezský masakr 1033 
odlišné oblečení
muslimové nesměli Židy masírovat ve veřejných
lázních 

Almohádé (12. století)
zákaz židovského vyznání 1165
nucené konverze k islámu 
Moše ben Majmon 

 Muláj Jazíd (18. století)
vyhnání fezských Židů 

pokojné nažívání v jiných obdobích 
Židé jako obchodníci, diplomaté 
rodina Azulay z Essaouiry 

kulturní přesah - např. svátek Mimouna, gastronomie 



Různé
komunity

Židovské čtvrtě - melláhy (slaniště)
nejstarší ve Fezu od 15. století

od 15. století
tošavim - původní Židé mluvící arabsky/berbersky
megorašim - Židé vyhnáni ze Španělska v roce 1492,
mluvící španělsky 

rozdílné zvyky, synagogy
spojení v 18. století 



A sovereign Muslim State, attached to its national
unity and to its territorial integrity, the Kingdom of

Morocco intends to preserve, in its plentitude and its
diversity, its one and indivisible national identity. Its

unity, is forged by the convergence of its Arab-
Islamist, Berber [amazighe] and Saharan-Hassanic

[saharo-hassanie] components, nourished and
enriched by its African, Andalusian, Hebraic and

Mediterranean influences [affluents]. 
Preamble of the Constitution of Morocco, 2011



Maročtí Židé
dnes

kdysi největší Židovská komunita v muslimském světě - až
350 tisíc - dnes asi 2000 
výrazná komunita marockých Židů v Izraeli (dodržují zvyky z
Maroka, například svátek Mimouna)
možnost navštívit Maroko - zájezdy na podzim (zejména
potomci a jiní sefardští Židé) po stopách předků
od 2020 veřejně přátelské vztahy Maroka a Izraele, přímé
letecké spojení 

tajné vztahy od 1962
Muhammad V. jako hrdina Židů 






