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ANOTACE
Teologická úskalí komunikace a poskytování zdravotnické péče u muslimských věřících
Muslimský pacient patří, vzhledem k nutnosti respektovat tradice a věrouku islámu, k
nejsložitějším religiózním limitacím pro lékaře a zdravotníky jiného vyznání. Je tomu tak
nejen v zemích islámu, kam jsou tito odborníci často najímáni k výkonu své praxe v místních
zdravotnických zařízeních, ale i v zemích s významnou muslimskou menšinou. Autor
diplomové práce si stanovil za cíl objasnit úskalí výkonu takové praxe vzhledem k poměrně
výrazným, často zcela proti záměrům a běžným postupům diagnostiky a terapie jdoucím
omezením, plynoucím z tradic islámu, muslimského práva i ne zcela pominutelným postojům
muslimských kleriků v dané oblasti. Ve své kvalifikační práci se autor snaží o stručný vhled do
islámu samotného se zaměřením na ortopraxi každého muslima, provázející ho po celý život,
o rozčlenění problematiky na jednotlivé fáze muslimova života a zájmy široké muslimské
rodiny – viz pracovní obsah.
Autor sám s muslimy pracoval více, než 15 let, z toho téměř 10 let v zemích islámu (Kosovo,
Afgánistán, Irák, Kuvajt a Pákistán) a dále v zemích s výraznou muslimskou populací (Izrael,
Botswana, JAR). V Basře (Irák) absolvoval po dobu dvou let v anglickém jazyce probíhající
islámská studia, stýkal se s mnoha muslimskými kleriky a samozřejmě se stovkami
muslimských lékařů a zdravotníků. Troufá si tedy tvrdit, že je v dané oblasti značně poučen a
vyškolen, zvolené téma ostatně rozpracovává i v několika svých publikacích.
Práce by mohla rovněž sloužit jako manuál nejen teologům, pohybujícím se v muslimském
světě, ale i sociálním a pastoračním pracovníkům, protože veškerá subtémata práce – zdraví
a nemoc, rodina, výchova dětí, narození, smrt, půsty, stravovací předpisy, pouť do Mekky
(Hadždž) – mohou být v oblastech převládajícího islámu i jeho “denním chlebem”. Ostatně
zvláště v dnešní době velké muslimské imigrace do Evropy se stává nutností být v
problematice orientován a to nejen ve vztahu k muslimům samotným, ale i k
nemuslimskému, často zmatenému a špatně informovanému okolí.
V práci se prolíná nosné religiózní téma s tématy zdravotnického a sociálního charakteru a
dle názoru autora může být tato v teologických a religionistických kruzích specializovaným
odborným přínosem.
Autor na své diplomové práci pracoval paralelně s přípravou publikace pro nakladatelství
GRADA Publishing, s.r.o. pod názvem “Muslimský pacient, principy diagnostiky, terapie a
komunikace”, tudíž se část textu diplomové práce prolíná s textem autorovy publikace.

Klíčová slova Islám, muslimský pacient, diagnostika, terapie, zdravotnická péče, tradice
islámu, věrouka islámu
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SUMMARY
Theological challenges of communication with and providing health care for Muslim
worshippers.
The Muslim patient belongs, because of the necessity to respect traditions and teaching of
Quran, to the most complicated religious challenges for physicians and health care providers
of other denominations. It is so not only in the Muslim countries, where these experts are
often hired to provide health care in medical care centres, but also in countries with a
considerable Muslim minority. The author of this diploma work defined as his aim to clarify
the complexity of health care with regard to rather distinctive limitations, often
contradicting common diagnostic and therapeutic procedures, which stem from Islamic
traditions, Islamic law and unneglectable attitudes of Muslim clerics. In his thesis the author
attempts to a brief insight into the Islam with focus on orthopraxis of each Muslim, which
accompanies him for the whole life, dividing the issue into the Muslim life phases and a
broader Muslim family interests – see the work content.
The author himself worked with Muslims for more than 15 years, out of which almost 10
years in Islamic countries (Kosovo, Afghanistan, Iraq, Kuwait and Pakistan) as well as in
countries with strong Muslim population (Israel, Botswana, South Africa). In Basra (Iraq) he
did Islamic Studies in English for two years, met many Muslim clerics and hundreds of
doctors and other health care workers, He dares to say that he is well qualified in this field,
by the way he deals with this issue in several of his publications.
The work could also serve as a manual for theologians, in the Muslim world, but also social
and pastoral workers, as all the sub-issues of the work - health and illness, family, children´s
upbringing, birth, death, fasting, food restrictions, pilgrimage to Mecca (Hajj) – could be in
areas with prevailing Islam of everyday use. Especially today, at the time of great Muslim
migration to Europe it becomes a necessity to understand this issue not only in regards with
the Muslims, but also because of the non-Muslim, rather confused and badly informed
public.
In this work the religious topic is intertwined with the issues of medical and social type and,
according to the author, it could represent an expert contribution in the theological and
religionist circles.
The author worked on his diploma work simultaneously with the preparation of publication
for GRADA Publishing, s.r.o. with the title “Muslim Patient, Principles of Diagnostics,
Therapy and Communication”, and thus part of the diploma work blends together with the
publication text.
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1. Úvod
Autor diplomové práce byl díky svým zkušenostem dlouholeté práce lékaře v muslimských
zemích požádán nakladatelstvím GRADA Publishing, s.r.o. o přípravu odborné příručky pro
lékaře a zdravotníky, kteří odjíždějí za praxí do zemí Islámu. Vzhledem k tomu, že jsou autoru
blízká religionistická témata, rozhodl se paralelně s přípravou publikace pro Gradu pracovat i
na své diplomové práci.
Autor využil mnoha styčných bodů témat diplomové práce i své lékařské publikace a to tak,
že v diplomové práci upřednostňuje religionistický pohled na zdravotnickou péči,
poskytovanou muslimskému věřícímu či na zdravotní rizika, spojená s tradicemi a
věroučnými úkony v islámské komunitě.
Autor diplomové práce má za to, že jím zpracované téma může rozšířit pohled na danou
tématiku u studentů teologické fakulty se zvýšeným zájmem o religionistiku jako obor.
Domnívá se, že spojení zkušeností z jeho profese lékaře a současného studia Evangelické
teologické fakulty University Karlovy v Praze přináší specifický pohled na tématiku islámu a
muslimské komunity v užším oborovém pohledu.
Nelze se zcela vyhnout krátkému vhledu do věrouky a tradic islámu. Přestože jde o obecnější
téma, dostupné v doporučené literatuře, v českém jazyce poměrně bohaté, má autor za to,
že je tato vhledová kapitola na místě, je přiměřeně obsáhlá a celkově práci nijak nezahlcuje.
Kromě této doplňkové kapitoly uznal autor za vhodné doplnit diplomovou práci dvěma
přílohami – jednak slovníčkem vhodných medicínských výrazů v podobě česko – arabské, kdy
jsou arabské ekvivalenty českých výrazů transkribovány do latinky. K tomu je samozřejmě
nutná tabulka výslovnosti. Druhou přílohou je pak slovníček vhodných encyklopedických
arabských hesel. Na obou přílohách spolupracoval autor s Dr.Charifem Bahbouhem, Ph.D.,
CSc., který mu dal svolení s použitím těchto příloh k diplomové práci. Zde si autor nedělá
nárok na originalitu, ovšem přílohy autor nijak nezapočítává do předepsaného počtu stran
kvalifikační práce. Poznámky pod čarou se soustředí především na objasnění zdravotnické
terminologie.
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2. Krátký vhled do islámu (stručná historie - Prorok
Muhammad a jeho cesta, pilíře islámu, Korán,
současnost)
Islám je nejmladší monoteistickou vírou takzvaných abrahámovských náboženství, vedle
judaismu a křesťanství. Historický vznik islámu je spjat s činností proroka Muhammada,
stěžejním rokem je r. 622 našeho letopočtu. Věrouka islámu je plně odvislá od promluv a
učení Proroka. (vznik judaismu se datuje od cca 12.století před naším letopočtem, vznik
křesťanství do období života Ježíše Krista – asi 4–2 před n.l. až 28 – 30 n.l.)
Termín ISLÁM znamená plné “odevzdání se”, je myšleno do rukou Božích. Islám je velmi
přísně monoteistickou vírou, což je patrné z celého následujícího textu. Jde o řád, daný
Bohem od stvoření světa. Víra islámu byla již v náznacích rozvíjena před působením Proroka,
toto předislámské období se nazývá obdobím “džáhilíje”.1 Prorok Muhammad je posledním a
nejvyšším Prorokem tohoto období a prvním a jediným Prorokem islámu, je jeho dovršením.
Předislámští Proroci, jež islám uznává a respektuje (Abrahám, Izák, Jákob, Ismael, Gabriel,
Josef, Ježíš Kristus a další) jsou shrnuti pod název hanífové. S jejich jmény se v muslimských
textech setkáváme v jisté obměně (Abrahám = Ibráhím, Ježíš = cÍsá, apod.)
Bůh je 1 (jeden), tedy termín Alláh znamená přímo Al-Iláh – “jeden Bůh”.2
Sám Prorok vycházel ze svého židovského a křesťanského okolí, jehož věrouku rámcově znal
a vytvořil z obou předchozích náboženství specifický konglomerát s vlastními tradicemi a
písmem, za jeho života ještě nezaznamenaným. Vlivy judaismu a křesťanství (Židé
v Prorokově době především na jihu Arabského poloostrova, křesťané především na severu3)
jsou při četbě islámských svatých textů velmi dobře patrné, ovšem učení je natolik
komplexně zpracované, že nelze říci, že by se jednalo o pouhý průnik obou velkých
monoteistických systémů. Nelze nazvat synkretismem (pouhé sloučení dvou či více
teologických systémů) ani adopcionalismem (vmezeření, připojení a podřízení jednoho
teologického systému k jinému, dominantnímu).
Stručnou historii islámu je nutno tedy vždy začít od života proroka Muhammada, od něhož se
veškerá věrouka odvíjí.

1

Džáhilíje znamená doslova “nevědomost”, jde o období, kdy dle věrouky se lidé již rodili muslimy, ale neměli o
tom ještě povědomí.
2
Jde o označení boha = iláh s určitým členem al-, slovo Alláh již nemá a nemůže mít plurál.
3
Toto rozdělení je pouze rámcové, křesťané žili rovněž v hojném počtu například v Nadžránu, tedy u hranic
dnešního Jemenu. Jejich celkový počet a rozptýlení na Arabském poloostrově je dodnes předmětem odborných
diskusí.
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2.1 Prorok Muhammad
Prorok Muhammad se narodil v Mekce asi roku 570, jde o shodu islamologů a muslimských
teologů. Jeho jméno známe v mnoha obměnách (Mohamed, Muhamed, Mohamad apod.).
V jeho životě je přesně datovatelné pouze období od jeho odchodu z Mekky do Medíny
v roce 622 n.l. až do jeho smrti v roce 632 n.l.
Rok 622 je také považován za počátek muslimského letopočtu, kalendář je lunární. Období
622 – 632 našeho letopočtu odpovídá tedy roku 0 – 12 muslimského letopočtu a letům 4382
– 4392 židovského letopočtu dle hebrejského lunárně-solárního kalendáře. Jako období
zahájení jeho prorockých vizí a vystoupení se odhaduje jeho věk 40 – 43 let (610 – 613 n.l.).
Po otci byl z rodu Hášimovců (dnes královský rod v Jordánsku), z kmene Kurajšovců. Od 6 let
byl sirotkem. Otec Abdalláh zemřel před Muhammadovým narozením, matka Ámina
v Prorokových 6 letech. Vychováván byl svým strýcem Abú Tálibem.
Muhammad byl v mládí obchodním cestujícím, vedl karavany své zaměstnavatelky Chadídži
z Arabského poloostrova do Sýrie, Persie a bližšího okolí. V Sýrii se seznámil s monoteismem,
převažovali zde Židé nebo židokřesťané. Jeho zaměstnavatelka byla vdovou a po čase pojala
Muhammada za manžela. Jen z tohoto manželství měl Muhammad potomky – 2 syny, kteří
zemřeli ještě před dosažením dospělosti a 4 dcery – Zajnab, Ruqajju, Fátimu a Umm
Kulthúm. Do historie se zapsala nejvýznamnější dcera Fátima – provdala se za
Muhammadova bratrance Alího bin Abí Táliba a zajistila přes syny Hasana a Husajna celý
dnešní Muhammadův rozvětvený rod.
Muhammad byl negramotný. Negramotnost, tzv. “ummí” je kleriky islámu zdůrazňována
zejména proto, aby bylo patrné, že Muhammmad nemohl číst ani opisovat židovské či
křesťanské spisy a veškeré jeho učení bylo přímo zjeveno od Boha. Muhammad byl vyvolen
jako “nabí”, tedy Prorok a jako “rasúl”, tedy Posel Boží.
Důležitá data Muhammadova vývoje:
-

Počátky zjevení – asi 610 – 613 n.l.

-

Počátky hlásání zjevení od Boha – 613 n.l.

-

24. září 622 odchod se svými souvěrci z Mekky do Medíny (tzv. Hidžra4)

-

Do roku 628 boje s mekkánskými Kurajšovci

-

629 n.l. Mekka přijímá islám

-

6. června 632 v Medíně Muhammad umírá

4

Datum 24. 9. 622 je datem, kdy Muhammad se svými věrnými do Medíny dorazil, přesné datum odchodu
z Mekky známo není.
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V Muhammadově okolí byl těmi, kdo ho následovali, přijat rozhodný monoteismus. Jeho
nejvýmluvnějším vyjádřením je v Koránu Súra 112, zvaná upřímnost víry”. Zní:
Rci: “Oh Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho,
kdo je mu roven.”
Roku 619 umírá Muhammadova manželka Chadídža a jeho strýc Abú Tálib. Ten byl k
Muhammadově učení a vizím tolerantní, velká část obyvatel Mekky je však považovala za
blouznění excentrického charismatika. V čele Hášimovců pak stanul Abú Lahab,
Muhammadův odpůrce. To donutilo Muhammada a celou muslimskou prvotní obec
k odchodu z Mekky v létě 622. Tento rok je přelomový a je považován za počátek islámu
(roky islámského kalendáře po tomto datu jsou v islámské literatuře označovány jako A.H. –
Anno Hegirae,5 roku Hidžry). Muhammada a jeho družinu přijalo město Jathrib, později
nazývané “město Prorokovo”, tedy Madínat an-Nabí, zkráceně dodnes Medína (al-Madína).
Zde vzniká kompaktní muslimská obec, tzv. Umma.
V Medíně je obviněn Prorok rabíny z nesprávného chápání Tóry (Pět knih Mojžíšových,
základ učení judaismu), proto se vůči Židům vymezuje. Zároveň od místních křesťanů Prorok
nepřijímá dogmata o trojjedinosti Boží a Ježíšově Synovství Božím, vymezuje se tedy i vůči
křesťanství. Centrem islámu se stává v Mekce Kacba, dnes centrum mekkánské mešity. Při
modlitbě se první muslimové již obracejí tímto směrem. Směr modlitby k Mekce se nazývá
Qibla a nahrazuje tak židovský směr modlitby k Jeruzalému, kam se před odchodem do
Medíny obraceli při modlitbě i muslimové. Mekku bylo ovšem nutno dobýt, s vyhnáním Abú
Lahabem se Muhammad nesmířil. S mekkánskými Kurajšovci bojuje soustavně do roku 628
n.l.. V tento rok koná Muhammad po dohodě s vyčerpanými Kurajšovci pouť do Mekky
(cumra) a dohaduje s nimi desetileté příměří. Cestou se v městě Chajbaru smiřuje se Židy a
v Mekce i v Medíně s křesťany – příslušníci těchto náboženství mají v islámu výsadní
postavení, nejsou považováni za nevěřící, nýbrž za lid Knihy – ahl al Kitáb.
Roku 629 n.l. přijímá Mekka islám, z Kacby jsou odstraněny pohanské modly a je zasvěcena
Bohu – Alláhovi. Muhammad se střídavě pohybuje mezi Mekkou a Medínou, proslovuje své
vize a učení a v Medíně 6.června 632 umírá.
Muhammad měl celkem 10 manželek muslimek – krom zemřelé Chadídži byla jeho
nejmilejší manželkou cÁiša, dcera Muhammadova vojevůdce a nejbližšího spolupracovníka
Abú Bakra. Kromě nich pojal za své ještě 3 konkubíny (konkubinát byl v tomto smyslu
soužitím bez manželství) – šlo o dvě Židovky a jednu koptskou křesťanku – Muhammad je
pojal na důkaz smíření se Židy a křesťany. Kromě Muhammadovy negramotnosti je ještě
významným atributem to, že nekonal žádné zázraky (v křesťanství Ježíš ano, v židovství
Mojžíš pouze s Boží pomocí a na Boží příkaz).

5

Výraz A. H. (Anno hegirae) užívají evropští islamologové coby analogii ke křesťanskému datování A.D. (Anno
domini). Muslimští učenci užívají pouze H., tedy “hidžrí”.

13

2.2 Chalífát
Po smrti Prorokově v muslimské obci vznikla potřeba vůdce – následovníka, Chalífy, který by
převzal Muhammadovu vůdčí roli. Prorokovo učení však již bylo považováno za uzavřené.
Mezi muslimy došlo ke sporu – na mechanismus výběru následovníka byly dva názory:
1- Větší část měla za to, že by následovníkem měl být vážený Kurajšovec, volený staršími
obce – to bylo základem tradice. Nositelé tohoto názoru se nazývali “lid tradice” – ahl
as- sunna. Dnes je známe pod názvem sunnité a v teritoriu Islámu je jich velká
většina. Jde o celou severní “saharskou” Afriku, většinu západní Afriky, Eritreu, část
Etiopie, Keni, Tanzánie a Somálsko, jih Balkánského poloostrova, většina území
Turecka, Sýrii, Jordánsko, Palestinu,Saudskou Arábii, SAE, Omán, část Iráku a Jemenu,
většinu Afghánistánu, Pákistán, Bangladéš, část Indie, západ Číny, všechny
středoasijské republiky, jih Barmy, Malajsii, Singapur a Indonésii. Rovněž o muslimské
enklávy Ruské federace.
2- Část muslimů měla za to, že následovníkem musí být příbuzný z Muhammadova
rodu, tedy že mechanismem výběru nemá být volba, nýbrž princip dynastie.
Vhodným adeptem byl na prvním místě Alí bin Abí Tálib – byl jednak
Muhammadovým bratrancem a také zeťem. Jeho příznivci se nazývali “strana Alího”
– šícat Alí. Dnes je známe pod názvem šíité, většinově se nacházejí v Íránu,
Ázerbájdžánu, velká menšina v Iráku, dále menšiny v Afghánistánu, Jemenu, na
východě Turecka, v Bahrajnu a v Libanonu.
Nositelé druhého názoru ihned nezvítězili a prvním chalífou byl zvolen jeden
z Muhammadových tchánů a spolupracovníků, otec cÁišy Abú Bakr. Chalífáty jednotné
muslimské komunity byly 4 a až napočtvrté byl jmenován šíity prosazovaný mladý Alí bin Abí
Tálib. Pořadí chalífátů:
1) Abú Bakr 632 n.l. – 634 n.l. (zakladatel tradice – sunny)
2) Umar Ibn al-Chattáb 634 n.l. – 644 n.l. (vojevůdce, dobyl Egypt,Palestinu, Sýrii, Irák a
Persii – za něho počala značná hegemonie islámu)
3) Uthmán Ibn Affán 644 n.l. – 656 n.l. (upřednostňoval duchovní záležitosti, za něho byl
redigován kanonický text Koránu)
4) Alí bin Abí Tálib 656 n.l. – 661 n.l. (poprvé zvítězili šíité)
Výše uvedené 4 velké chalífy uznávají dodnes pouze sunnité,6 po smrti Alího došlo k dovršení
rozkolu muslimů roku 680 n.l. zavražděním již jen šíity uznaného vůdce – imáma, Alího syna
al Husajna u Karbalá sunnity (Karbalá se nachází na jihozápadě Iráku, dodnes je centrem
šíitských tryznových slavností na počest Husajnovy mučednické smrti). Od této doby není
6

Pro většinu šícitů jsou první tři chalífové uzurpátoři, neplatí to všude.
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islám monokefálním, nýbrž autokefálním náboženstvím (tj. jednotlivé státy a obce mají
samostatnou hlavu komunity7).

2.3 Korán
Slovo Korán má význam “přednes zjevení”. Jde o přímé slovo Boží, nestvořené, existující od
věčnosti. Kniha původní – umm al-Kitáb – je dle tradice u Boha, v arabské podobě byla
Bohem zjevena Proroku prostřednictvím Džibrílovým (archanděla Gabriela).
Údaje o Koránu:
Text obsahuje 77 934 slov
– 114 súr (kapitol)
– 6 204 – 6 236 veršů
– nejdelší je 2.súra “Kráva” – 286 veršů
– nejkratší je 108. súra “Hojnost ” −“al-Kautar” – 3 verše
Za chalífy Uthmána byl redakcí Koránu pověřen učenec Zajd Ibn Thábit. Jeho komise pro
svaté Písmo pracovala v letech 651 – 656 v Medíně. Korán se vyskytuje ve dvou
uspořádáních. První je kanonické – tedy uznané pro bohoslužebné čtení a súry jsou v něm
řazeny od nejdelší po nejkratší. Problém je, že nemají chronologii. Druhý způsob je řazení,
určené pro teologické studium – súry jsou řazeny chronologicky tak, jak byly Prorokem
vyřčeny. Kanonické znění se nazývá “slavné čtení” – Qirá,a mašhúra.
113 súr začíná takzvanou “basmalou”, uvozujícími slovy “Ve jménu Boha milosrdného,
slitovného…”, tedy Bismi lláhi r-rahmáni r-rahím… Pouze 9. súra at-Tawba (Pokání) tuto
úvodní formuli nemá.
V obou řazeních je na počátku (tedy i před nejdelší súrou “Kráva”) vždy 1.súra “Fátiha”, tzv.
“Otevíratelka knihy”, je vyjádřením úcty a pokory k Bohu. Zní:
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného/
Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, milosrdnému, slitovnému, vládci dne soudného/
Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,/
Veď nás cestou přímou,/
Stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou,/

7

Sám islám s těmito pojmy nepracuje, jsou zde použity ve vztahu k čtenářům, kterým je text určen, pro
snadnou představu. Navíc některé muslimské komunity ani centrální autoritu nevyžadují a nemají.
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Ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou./
Poznámka: Jak uvedeno výše, světová orientalistika a islamistka řadí súry chronologicky,
v zásadě jde o 4 oddíly súr – 1.mekkánské období, 2.mekkánské období, medínské období,
3.mekkánské období. V Československu takto přeložil výtečně Korán do češtiny doktor Ivan
HRBEK, dokončil r.1972, (v zahraničí do němčiny F.Schwally a Th.Noeldeke r.1909 a do
francouzštiny R.Blanchere 1949)
Pozor! Překlady z arabštiny by se neměly jmenovat “Korán”, neboť dle tradice žádný překlad
není přesnými Muhammadovými slovy, je pouhou interpretací. Upřednostňují se názvy jako
“Meanings of Quraan” nebo “Words of Quraan”.

2.4 Sunna
Jde o islámskou tradici, již uznávají pouze sunnité. Sunna je souborem závazných naučení a
norem. Termín znamená “zvyklost, obvyklý způsob jednání”. Protiklad k sunně je nevhodné
novátorství – bidca. Základním prvkem sunny je “al hadíth aš-šarif”. Hadíth (také Hadís) je
zprávou o činech a výrocích proroka Muhammada.
Hadíthy zapisovali tradenti, ti výroky opakovali tak, jak je vždy slyšeli od předchozího
tradenta. Prvními byli as-sahába (Muhammadovi současníci), dalšími pak tábicún,
následovníci, poté tábicú at-tábicín (následovníci následovníků) atd…
Dnes je uznáváno 6 sbírek autorů Sunny (s velkým “S” jde již o psanou verzi), těchto 6 sbírek
se souborně nazývá al-kutub al-sitta. Nejznámější a nejužívanější jsou dvě sbírky:
1- “Správná kniha”, sesbíraná učencem Abú al-Husajnem Muslimem bin
al-Hadždžádžem (zemřel v roce 875), známá jako “Muslimova sbírka”
2- “Správná sbírka”, sepsaná učencem Abú Abdalláhem bin Ismácílem al-Buchárím
(zemřel v roce 870), známá jako “Buchárího sbírka”.
Jak uvádíme výše, Šíité Sunnu neuznávají, mají vlastní tradici i vlastní výklad Koránu, který je
tak jediným svatým spisem. Základním prvkem jejich tradice je tzv. Chabar, tedy pouze to
podání, které se opírá o výroky 4.chalífy Alího bin Abí Táliba.8

2.5 Pět pilířů islámu
Pět pilířů islámu – arkán ad-dín – zahrnuje pět základních povinností každého muslima vůči
Bohu. Bohem určený řád člení islámští klerikové a právníci podobně, jako je tomu v judaismu
a křesťanství na:
-

8

Vztah člověka k Bohu = cibádát

Rovněž jde o podání Alího potomků – imámů.
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-

Vztah člověka k člověku = mucámalát

Pilíře islámu sestávají ze Šahády, Salátu, Zakátu, Sawmu a Hadždže. K nim je možno přiřadit
dvě přídatné povinnosti: Taháru a Džihád.
1 – Šaháda – (svědectví, dosvědčení) je v zásadě vyznáním víry. Toto vyznání víry zašeptá
otec do ouška narozenému chlapečkovi, syn umírajícímu otci a toto vyznání musí pronést
konvertita k Islámu před dvěma hodnověrnými svědky dvakrát, o čemž je pořízen zápis.
Pouze tímto krokem se člověk stává muslimem! Šaháda zní:
“Vyznávám, že není boha9 kromě Boha a Muhammad je posel Boží.”
Tedy: “Ašhadu an lá iláha illá Lláh wa Muhammadan rasúlu Lláh.”
2 – Salát – (modlitba). Od Boha nelze v islámu vyprosit nic jiného, než správné vedení po
správné cestě. Salát je závazný jako podstata vztahu člověka k Bohu (cibádát) pro každého
dospělého (báligh) a duševně zdravého (cáqil) člověka. Koná se ve stavu rituální čistoty (viz
dále přídatnou povinnost Taháru) pětkrát denně na koberečku sadždžáda10 za dodržení
správného směru modlitby k Mekce – istiqbál al-qibla. Časy modlitby jsou:
1- Úsvit
2- Poledne
3- Odpoledne
4- Těsně v době po západu slunce11

5- Po západu slunce
Při modlitbě je dodržována rovněž určitá pohybová skladba. Modlící se nejprve stojí ve
směru qibla a pronese slova Alláhu akbar = Bůh je převeliký. Tím se dostává do stavu
zasvěcení – ihrám. Pak již nesmí být nikým rušen (zvláště se odsuzuje fotografovat modlícího
se muslima zepředu turisty). Následuje sklonění s rukama na stehnech u kolen, poté padnutí
na tvář v kleku (sudžúd), neboli prostrace. Poté následuje klek se sedem na patách s rukama
na stehnech, poté druhý sudžúd. Těchto 6 pohybových prvků se nazývá “Rakca”, každý
muslim může udělat počet Rakc dle předchozího úmyslu (níja), ovlivněného jeho
dosavadními skutky, hříchy, potřebami apod. Rovněž různé časy modlitby mají předepsaný
minimální počet Rakc. Po ukončení Rakc následuje otočení hlavy vpravo a pak vlevo k
modlícímu bratru s pozdravením pokoje.

9

“iláh” s malým písmenem je ekvivalentem českého termínu “bůh”, kdy nejde o jediného Hospodina, lze ho
užít v případě pohanských kultů i v plurálu. S určitým členem = Alláh či Lláh je myšlen již jediný Bůh, Hospodin.
10
Pokud nemá muslim u sebe sadžádu, může salát vykonat na kterémkoli čistém místě.
11
Přímo při západu slunce je to zakázáno, aby to nemohlo být chápáno jako modlitba ke slunci, kult slunce.
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Ve stavu zasvěcení – ihrámu – nelze salát přerušit či jinak se vytrhovat ze soustředění, pak
modlitba ztrácí platnost. V zásadě modlitba sestává ze čtyř částí:
a) Alláhu akbar – vstup do zasvěcení, ihrámu
b) Fátiha – otevíratelka knihy (viz výše)
c) Recitace z Koránu
d) Pozdravení míru a pokoje
Pozdravení po uzavření všech Rakc zní: “ Mír s vámi a milosrdenství Boží”, tedy As-salámu
alajkum wa – rahmatu lláh.
Páteční polední modlitba “Salát al-džumca” je specifická tím, že po prvních dvou Rakcách
vystoupí duchovní (Chatíb) na minbar v mešitě a pronese chutbu – bohoslužebné kázání.
K oznámení modlitebního času je určen správce mešity – muezzin, který vystoupí na minaret
(dnes zpívá zpravidla přes mikrofon do ozvučovacího zařízení na minaretu) a pronese
zvláštími tóninami tzv. adhán. Je možno jej běžně slyšet v modlitební časy při pobytu
v zemích Islámu. Adhán zní (včetně počtu, kolikrát se opakuje každý verš):
Alláhu akbar (Bůh je převeliký) 4x
Ašhadu an lá iláha illá Lláh (vyznávám, že není boha kromě Boha) 2x
Ašhadu anna Muhammadan rasúlu Lláh (vyznávám, že Muhammad je posel Boží) 2x
Hajja ala s – salát (Vzhůru k modlitbě) 2x
Hajja ala l – faláh (Vzhůru k dobrému činu) 2x
Alláhu akbar 2x
Lá iláha illá Lláh (není boha kromě Boha) 1x

Základních prvků mešity je jen málo. Patří k nim vně mešity minaret či více minaretů, kopule,
v jejíchž čtyřech rozích ve směrech světových stran jsou vepsána jména čtyř velkých chalífů a
ve vrcholu jméno Proroka, ve směru qibly (k Mekce) se nachází minbar, kazatelna a za ní ve
směru k Mekce špičatý (jakoby gotický) oblouk – mihráb. Tento oblouk je i na osobním
modlitebním koberečku – sadždžádě. Kromě toho je zde stojan na Korán.
3 – Zakát – Jde o třetí pilíř islámu, jímž je povinnost náboženské daně na obecně prospěšné
a dobročinné účely a instituce povinné almužny. Něčím jiným je pak dobrovolná almužna
sadaqa, která není odváděna do obecní poklady, je dávána žebrajícímu přímo.
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4 – Sawm – (půst). Povinnost půstu platí pro dospělého (báligh), duševně zdravého (cáqil) ale
také pro fysicky zdravého (qádir) člověka. O půstech a okolnostech nedodržení ze
zdravotních důvodů je pojednáno ve speciálních kapitolách. Před rokem 624 n.l. se užívalo
na Arabském poloostrově mnoha jednodenních půstů, převzatých z judaismu. Místo nich byl
Prorokem stanoven jeden 30 denní půst v měsíci ramadánu. Díky lunárnímu kalendáři, kdy
v islámu má rok pouze 355 dní se dopočítávají a přesouvají měsíce tak, aby docházelo
k překrývání s občanským světovým solárním kalendářem, takže ramadán vychází během let
na různá roční období.12
Po východu slunce je během ramadánu zakázáno jíst, pít, kouřit, praktikovat pohlavní styk,
jsou zapovězeny sváry, pomluvy a neslušná slova. Po západu slunce nastává období tzv.
iftáru je vše přes noc povoleno.
5 – Hadždž – (pouť do Mekky) je posledním regulérním pilířem islámu. Povinnost platí opět
pro dospělého, duševně a fysicky zdravého a navíc finančně zajištěného věřícího.
Na pouť do Mekky je povinný poutní šat (nese název ihrám, stejně jako stav zasvěcení při
modlitbě – viz výše), sestává ze dvou bílých pruhů látky, k němu náleží sandály a muži nemají
mít pokrývku hlavy. Během pouti je zakázáno stříhání vlasů, holení, česání, stříhání nehtů,
pohlavní styk a rozmařilosti (líčení žen, kouření mužů, jedení zmrzliny a pochutin apod.).
Uvnitř Veliké mešity v Mekce je povinností 7x dokola obejít Kacbu a pokud možno se
dotknout černého kamene, který je do ní vsazen (muslimové jej považují za meteorit,
geologové a mineralogové míní, že jde o buližník, výzkum kamene je ale zapovězen). Tomuto
obcházení se říká Tawáf.
Hadždž začíná 7.dne měsíce Dhú-l-hidždža, vrcholí 10.dne a končí 13.dne. Poté část poutníků
vykoná ještě pouť do Medíny k Prorokově hrobu.
Přídatné pílíře:
1 – Tahára – (rituální čistota). Muslim může být rituálně znečištěn těžce a lehce.
Těžké znečištění– džanába – je způsobeno některým přestoupením muslimských povinností
a lze odstranit úplným rituálním vykoupáním (ghusl), poté je původně nečistý muslim
(nadžis) opět rituálně schopen účasti na modlitbě, tedy rituálně čistý (táhir).
Lehké znečištění – hadath – je způsobeno prakticky jakýmkoli nevhodným dotykem či
úkonem činnosti mezi modlitebními časy a odstraní se pouhým zvláštním omytím
(wudú‘) obličeje, očí, nosu, uší, rukou po lokty a nohou. Pokud je muslim v poušti a
nemá k dispozici vodu, provede wudú symbolicky jemným pískem.

12

Lunární rok je kratší o 10–11 dní oproti roku solárnímu. Záležitost přímého výpočtu rozdílu je složitější a
přesahuje rámec této práce.
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2 – Džihád – (odvozeno od slovesa džáhada, což znamená usilovat). Tento atribut je
v současnosti po vzoru středověku vykládán fundamentalisty jako boj se zbraní v ruce a je
nejvíce manipulován teroristickými organizacemi. Původně byl myšlen jako boj za víru
slovem a příkladnými skutky, případně boj obranný.
Korán– (súra 2, verš 256): “….nebudiž žádného donucování v náboženství…”

2.6 Současnost
Nelze opomíjet, že v současné době převážná část konfliktů a teroristických akcí probíhá
v muslimském světě anebo je způsobena muslimy, žijícími v nepůvodních zemích západního
světa. To samozřejmě vzbuzuje mezi nemuslimy oprávněné obavy a strach. Teroristickým
akcím se vyhnout nelze, ovšem muslimské nedůvěře či nepřízni k lékaři či zdravotníku v jeho
zemi praktikujícímu ano.
Muslimové žijí podle souhrnu právních norem, zakotvených v Koránu, v tradici a ve výrocích
proroka Muhammada. Tento právní systém se nazývá šaríca, je složitý a není zde prostor na
jeho rozbor. (Ve speciálních kapitolách se mnoha jeho dopadů na diagnostiku a terapii
muslimského pacienta však dotkneme). Věda o víře a souladu víry se správnými právními
normami se nazývá fiqh. Ne vždy celý právní systém v mnoha zemích islámu platí zároveň
jako státní právní systém.
Poznámka: V křesťanských zemích s výjimkou Vatikánu se právo státní (kazuistické) odděluje
od práva církevního, kanonického (apodiktického).
Některé skupiny a organizace muslimů, především těch, kteří džihád považují za boj za víru
“mečem”, si právní předpisy šaríca přizpůsobují svým cílům. Ve fundamentalistických
muslimských zemích se navíc šaríca užívá bez přihlédnutí k současným pravidlům svobody,
demokracie a lidských práv. Právě toto je nutno mít při lékařské a zdravotnické praxi v zemi
Islámu vždy zjištěno a brát tuto skutečnost na vědomí. Žádnými demokratickými či
lidsko-právními argumenty nebude lze v těchto zemích lékařem či zdravotníkem z Čech či
Slovenska zacházet ani ničeho dosáhnout.
Stěžejním problémem je to, že víra islámu považuje všechny narozené lidi v současnosti i
minulosti za muslimy, kteří o svém “muslimství” nevědí. Na “milost” jsou brána pouze
abrahámovská náboženství monoteismu – judaismus a křesťanství. Cestu k islámu –
odevzdání se do vůle Boží otevřeli Židé, zdokonalili ji křesťané a Muhammad, potažmo
muslimové tuto cestu završili. Svět se tak dělí na dva tábory:
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-

Dár al-harb – svět (země) hříchu,13 také svět (země) bez víry. Jde o část světa, kde
muslimové buď nežijí nebo jsou zde v menšině a nejsou zde etablováni – nemají
obec, mešitu s minaretem a instituce. To je případ České republiky i Slovenska.

-

Dár al-islám – svět (země) islámu14 – tak lze označit každou zemi, kde jsou již
muslimové “doma”, mají mešitu s minaretem a další atributy kompaktní muslimské
obce. Tak lze již dle některých islámských autorit označit například i Německo či
Francii.

V zemích Dár al-islám je samozřejmě snahou muslimů získávat i jako součást právního řádu
takové země prvky ze systému šaríca a nárokovat si plný respekt k islámu, kdyby jeho projevy
vně nebyly v souladu s tamním právním řádem, tradicemi a zvyklostmi. Některé tradiční i
právní prvky je možno připustit, když by ve většinové populaci byly brány negativně –
například respektovat muslimskou svatbu jako rovnocennou s křesťanskou, obřízku chlapců
(v ostatní populaci, pokud k cirkumcisi nejsou zdravotní důvody mohou některé organizace
takový akt brát jako týrání dítěte), rituální porážku dobytka (jinak ji mohou některé
organizace posuzovat jako nehumánní zabití zvířete) a podobně. Židé tato práva v západním
světě dle halachy (židovského apodiktického práva) mají rovněž. Jiné prvky šaríca naopak
připustit nelze (fysické trestání ženy, tresty kamenováním či odnětím oka nebo končetiny
apod.).
Koncept přístupu k pacientovi dle systému šaríca bude vždy součástí speciálních kapitol. Platí
především pro země Islámu, ale v zájmu tolerance, náboženského respektu a důvěry mezi
zdravotníkem a muslimským pacientem v omezené míře i v jiných zemích.
Autor má za to, že zde je možno tuto obecnou kapitolu ukončit, slouží jako úvod k dále
zpracovávaným tématům.
(obecné informace pocházejí ze zkušeností autora a jsou korigovány dle publikací
“Kropáček,L.: Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, Praha, 1993” – viz literatura (20) a
“Bahbouh,Ch., Fleissig,J., Raczyński,R.: Encyklopedie islámu, Dar ibn Rushd, 2008, Praha” –
viz literatura (6).

13

Dár al-harb znamená doslova “svět (země) války”, při překladech do cizích jazyků z arabštiny se užívá
mírnějšího termínu. Slovo “válka” je zavádějící, v myšlení muslima znamená válku svatou, válku slova, učení.
14
Vedle této středověké klasifikace existují i modernější pojetí. Buďto se jí nepoužije vůbec nebo je užíváno
navíc kategorie “Dár as-sulh” (země příměří) či “Dár al-caqd” (země smlouvy). To platí víceméně pro celou
Evropu, kde panují dohodnutá spolužití ve svobodě pro všechny.
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3. Pojetí zdraví a nemoci v muslimském světě
Především je třeba zmínit pojetí člověka jako samostatné entity v islámu. Člověk se rodí bez
prvotního hříchu, proto se na něho hledí jako na osobu bezhříšnou. Hříchy člověk může
páchat již za svého života a to jak vědomě, tak bez vlastního úmyslu.
Prorok Muhammad říká, že Alláhův nejvyšší dar člověku je intelekt, rozum. V tom se islám
poněkud liší od judaismu a křesťanství, kde člověka od ostatního tvorstva odlišuje vůle.
Člověk může vždy volit své postoje a činy, jediné, nač nemá právo, je nevolit. Rozum je zde
spíše filosofickým pojmem a s vůlí člověka samozřejmě úzce souvisí. Islám odmítá cokoli, co
by bylo pohrdáním daru rozumu člověku při Stvoření Alláhem, tedy jakkoli s rozumem
uměle manipulovat. Proto islám odmítá jakékoli požívání látek, rozum ovlivňujících –
alkoholu či narkotik.
Tělesná schránka člověka je považována rovněž za dobrý dar od Alláha, proto muslimská
komunita odmítá jakékoli svévolné a bezdůvodné poškozování těla. Odmítá tetování,
piercing, asketismus či kosmetickou chirurgii. Plasticko – chirurgické zákroky by měly
směřovat pouze k nápravě zdravotního defektu, nikoli kosmetického.
Sexuální akt, který přináší v islámském pojetí žena muži je bohatou odměnou danou
Alláhem, celibát je nevhodným postojem. Sexuální akt mimo manželství je zapovězený.
Důležité je rovněž soukromí muže a ženy – není vhodné zbytečné odhalování těla, zejména u
ženy v manželství. Žena svými přednostmi může vzbuzovat sexuální touhu jiných mužů, což
v manželství není žádoucí. V dětství se toto zahalení ve většině muslimských komunit po
dívkách nepožaduje, v některých ortodoxních komunitách ano. Jsou i oblasti, kde může
manžel sám ženě povolit jistou umírněnost v zahalení – například ve skrytí vlasů (například
v Pákistánu). Jinak ženy mohou mít tradičně viditelné pouze ruce, nohy a obličej.15

3.1 Zdraví a nemoc
Člověk je nejvrcholnějším Alláhovým Stvořením. Má vnitřní a vnější uskutečnění svého bytí.
Jeho vnějším bytím je tělo, vnitřním duše. To islám neodlišuje od ostatních abrahámovských
náboženství, navíc zde ale do popředí vystupuje problematika srdce. Podstatou a centrem
těla je srdce – je nazýváno termínem “qalb”. Srdce je spojkou mezi dočasným bytím na
tomto světě a bytím věčným. Islám však zde nemá na mysli srdce jako orgán oběhu krevního,
nýbrž duchovní podstatu srdce. S tímto fenoménem se setkáváme nejen v jiných
náboženstvích, ale potažmo i v sekulárním životě (…má dobré srdce, má srdce na dlani,
srdečný pozdrav, přání ze srdce…). Jakoby duše člověka v Islámu byla centralizována do
srdce. Člověk nebude při konečném soudu posuzován podle stavu svého těla, ale podle stavu
a hodnoty svého srdce. Prorok pravil často:
15

Existují i mnohé liberálnější interpretace – větší pestrost v odívání a zahalování ženy můžeme pozorovat
v liberálních zemích (Turecko, Maroko, Tunisko aj..).
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“Alláh nesleduje vaše tělo ani vaši podobu, ale dívá se do vašich srdcí…”
Qalb je termín, vyjadřující základ a vnitřní podstatu každé věci. Například qalb stromu, jeho
vnitřní podstata spočívá v semeni v jeho plodu. Podstatou srdce tedy není jeho svalovina,
chlopně, autonomní převodní systém a schopnost pracovat jako pumpa, nýbrž duchovno
člověka, nejde v tomto pojetí zdaleka o oběhový orgán.
Korán (súra 9 – 26,87) praví: “A neponech mne v nemilosti v Den, kdy lidé budou povýšeni
(k Alláhovi), v Den, kdy ani bohatství ani synové nebudou přijímáni, ale jenom ten bude
mít úspěch, kdo předloží Alláhovi dobré srdce.”
V arabštině se ten, kdo je dobrý a zdravý, nazývá “salím” nebo “sálim”. Toto slovo v běžných
slovnících znamená také “uštknutý hadem”. V předislámské době bylo uštknutí hadem
chápáno jako dobré znamení, svědčící o šťastné budoucnosti. V době islámské slovo “salím”
nastoupilo jistý vývoj k označení stavu dobrého zdraví.
Stav nemoci není chápán jako trest za nějaký hřích, ale jako zkouška ze strany Alláhovy.
Takové zkoušky jsou příležitostí k uvědomění si různých “nemocí srdce”, v těchto okamžicích
totiž člověk na Alláha nezapomíná, naopak vztahuje k Němu veškerou pozornost a upíná se
k Němu v naději a důvěře. Spolu s nemocí těla tak uzdravuje i své srdce. Nemoc také nabízí
příležitost k k očištění od hříchů. Muslimští učenci říkají, že čím větší je nemoc, tím větší
čeká muslima odměna.
Když Prorok umíral v horečkách, jeden z jeho nejbližších poznamenal, že Muhammadova
bolest a horečka jsou dvojnásobně větší, než u běžného člověka, tudíž i Prorokova odměna
bude dvojnásobná. Prorok souhlasil a přidal dovětek: “Muslim není postižen chorobou či
něčím podobným, ale spíše ho Alláh zbavuje jeho nepravostí, jako strom shazuje listí” (Fiqh
as Sunna). Mnozí muslimové se často domnívali, že je Alláh opustil, pokud byli delší dobu bez
nemoci či nějakého trápení a že jsou nemocí požehnáni. To ale nikdy neznamenalo, že by si
nemoc snažili sami nějakým způsobem přivodit. Naopak, byli to právě muslimové, kteří
prohlubovali medicínské znalosti a posouvali kupředu lékařskou praxi.
Stav srdce je v Islámu hodnocen v těchto atributech:
Zdravé srdce

Nemocné srdce

Víra v Alláha

Nevíra v Alláha

Upřímnost v jednání

Pokrytectví

Pokora

Arogance

Naděje Alláhovy prozřetelnosti

Ztráta naděje v Alláhovu milost

Spokojenost

Nespokojenost
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Uznávání Svatého práva

Pohrdání Svatým právem

Boží láska (nezištná)

Láska nestálá, materiální

V semitských jazycích sestávají slova převážně ze tří konsonant (souhlásek), doplněním
samohláskové punktace se tak od jednoho kořene může vytvořit více slov, často rozdílného
významu. Slovo “salim” je z konsonant S – L – M. Od tohoto kořene lze odvodit i další
chápání výrazu – “saláma” = bezpečí, “salám” = mír, pokoj, “Islám” = cesta k míru, až po
“Muslim” = ten, kdo jde cestou míru a nezištné lásky. To vše je “qalb”, tedy srdce víry.Ten,
kdo nemá “qalb salím”, tedy zdravé srdce, nemůže pochopit nemoc a její smysl a ani znát
cestu k uzdravení či řešení nemoci. Odmítání víry, nespokojenost s Alláhem a opovržení
Svatým zákonem způsobuje “nezdravé, neznějící srdce”.
Úzdrava srdce
Korán příliš často nezmiňuje nemoci, pozornost soustředí ke zdravému srdci. Srdce je
připomínáno jako stěžejní orgán, který upomíná na svůj původní účel – tím není jeho
oběhová funkce, ale zdravé srdce dělá člověka dobrým. Korán sám – jako Alláhovo konečné
zjevení – je chápán sám jako “ aš-šifá‘ ”, jako uzdravení. Jen z vůle Alláha najde srdce úzdravu
a klid.

3.2 Fyzický stav těla
Svaté právo přiznává tělesné schránce jistá práva. Tělo musí být respektováno jak za života,
tak i po smrti. Člověk se svým nitrem, duší, se svým “srdcem” je pouze dočasným správcem
těla. Tělo musí být opečováváno, nelze jím pohrdat, i ono je darem Stvoření. Je nutno
udržovat hygienu – skutečnou i symbolickou, syceno a napájeno vhodnou stravou (halál) a
musí být vedeno jak k činnosti, tak i k odpočinku. To vše musí být v rovnováze, jako je
v rovnováze kosmos.

3.3 K vývoji zdravotnické péče a medicíny v islámu (několik
poznámek)
Islám byl v oblasti medicíny na svoji dobu vysoce pokrokový. Odmítl předislámské pohanské
zaklínání a čarování, od počátku preferoval možnost se v nemoci svěřit do rukou vzdělaného
odborníka v tělovědě. Jistě, muslimové věřili a věří, že uzdravení samotné je v rukou Alláha,
proces léčby však patří člověku, odborníkovi, Alláhem vysoce obdařenému intelektem a
znalostmi. Zdravotní stav jako celek je však v rukou “nejvyššího úzdravce”.
Jeden z prvních neteologických propracovávaných a preferovaných oborů v islámském světě
byla medicína. Nelze zde rozebírat veškerý pokrok, kterého muslimští učenci v tomto oboru
dosáhli, připomeňme si jen nejdůležitější milníky. Muslimové odmítli ojetí zdraví a nemoci
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z doby antiky coby nerovnováhu tělních látek (phlegma, cholé, sanguis a melan cholé16) a
překládali a rozvíjeli dále medicínské práce a spisy řecké, perské a indické. Lékařská věda se
poměrně rychle vyvíjela a vévodily jí takové veličiny, jakými byli Peršané Muhammad Ibn –
Zakarija ar-Rází (zemř. 925 n.l.) a Abú Alí al-Husajn Ibn Abdalláh Ibn Síná (zemř. 1037 n.l.),
známí v latinském světě jako Rhazes a Avicenna. Jejich práce z oblasti lékařských věd byly
stěžejními zdroji po pět století nejen v muslimském, ale i v židovském a křesťanském
odborném světě. V maurském Španělsku, centru muslimského myšlení v Evropě byli
obdobnými veličinami Abdulqásim az-Zahráwí (zemř. 1013 n.l.) a Ahmad Ibn Muhammad
Ibn Rušd (zemř. 1198 n.l.). Jsou známější opět pod polatinštěnými jmény Albucasis a
Averroes. Oba rozšířili a prohloubili vědu takovou měrou, že i u nemuslimské většiny získal
Korán a muslimská víra širšího respektu a uznání.
Prvořadá byla snaha o pokrok v klinické lékařské praxi, byla budována první síť
zdravotnických zařízení – stálých i mobilních (bímáristán), nabízející lékařskou péči zdarma
bez přihlédnutí k národnosti, rase či náboženskému vyznání pacienta. Rovněž byla zřizována
první zařízení, určená k péči o duševně choré (máristán) (31). Důraz byl kladen, jak již vyplývá
výše, také na lékařskou etiku. Stěžejní práci na tomto poli vykonal v druhé polovině devátého
století Izák Ibn Ali ar-Rahawí, který položil pevné základy lékařské etice (Adab at-Tabíb).
Lékaři měli pečovat o tělo i duši. Jedna z prvních lékařských universit vznikla v 10.století
v Bagdádu. (26). Přínos muslimských učenců do lékařských věd byl vskutku významný a péče
o lidské tělesné a duševní zdraví byla jednou z priorit života v zemích Islámu. Korán též
vyjadřuje z Talmudu převzatou pravdu, že: “Kdo zachrání jeden lidský život, jako by
zachránil celé lidstvo (svět)”. (Súra 5,32). (Jak uvedeno v obecné kapitole, řeči Prorokovy
v Koránu zaznamenané byly ovlivněny kontakty s učením Židů a křesťanů na Arabském
poloostrově).
Ani v současné době se medicína nejen v zemích islámu, ale i mezi muslimy v západním světě
neuchyluje do sfér alternativních metod diagnostiky a léčby, ale setrvává převážnou většinou
na bázi alopatického lékařství.17 Jde o obor mezi muslimy velmi oblíbený a preferovaný, o
čemž svědčí i výrazný zájem o studium na evropských a amerických lékařských fakultách.

16

Někteří starověcí lékaři a tělovědci viděli harmonii organismu člověka jako rovnováhu 4 tělních aktivních
tekutin: hlenu (phlegma), žluči (cholé), krve (sanguis) a černé žluči (melan cholé). Pokud nějaká z tekutin
vybočovala z rovnováhy a převažovala, měnil se tímto směrem charakter člověka. V psychiatrii se dodnes
v charakteristice anomálních osobností co do způsobu chování těchto termínů užívá (flegmatik, cholerik,
sangvinik a melancholik), i když teorie o rovnováze 4 tekutin byla naivní.
17
Mnohé alternativní směry “medicíny” jsou islámu cizí. Muslimové byli vždy průkopníky lékařství na bázi
exaktních poznatků, důkazů a odborného zkoumání, tedy medicíny alopatické.
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4. Život v rodině (postavení muže a ženy, segregace,
manželství, pokrevní příbuzenství) a medicínská
problematika s tím spojená
4.1 Rodina v islámu
Současný étos v západním světě dovoluje uznat za rovnocennou rodinu nesezdané páry,
samotné matky či homosexuální partnerství. Islám je v tomto směru konzervativní, podobně
jako judaismus i křesťanství, zejména katolické a pravoslavné. Manželství je Alláhem
inspirovaná instituce, svatba se stává středobodem vzniku rodiny a jejím jádrem. Je vhodné
si uvést dva okruhy tohoto tématu, než přistoupíme k rozboru medicínské problematiky,
spojené s diagnostikou a terapií, především chirurgickou a to se zvýšeným zřetelem na
muslimskou ženu. Těmito okruhy jsou:
-

Nastínění problematiky rodiny v islámu, svatba

-

Sex, menstruace, antikoncepce

Je zde nanejvýše nutné, aby se zdravotník znalostí problematiky vyvaroval vážným
nedorozuměním.

4.1.1 Život rodiny
Rodina je základním kamenem zdravé a vyvážené společnosti v islámu. Vysoko je zde
hodnoceno právo rodičů k dětem a povinnost dětí k rodičům. Ta vyplývá z tradiční úcty
k nim. Pozornost, věnovaná dětmi rodičům je v islámu vysoká:
-

Synové a dcery by měly dbát názorů rodičů a řídit se jimi až do jejich smrti i přesto, že
jsou dospělí a mají již své rodiny.

-

Prioritou dětí by měla být péče o rodiče až do jejich smrti.

Muslimská rodina je chápána šířeji – často dosahuje soužití i tří generací. To s sebou nese
výhody vzájemné pomoci a stability. Z toho vyplývá akceptovatelná možnost zásahů do
záležitostí jednoho člena rodiny i příbuznými, kteří zpravidla v euro-americké společnosti do
takových záležitostí nezasahují (tety, strýcové, bratranci apod.). Také je větší důraz kladen na
věk člena rodiny – čím je starší, tím dosahuje většího respektu a úcty. Tento projev úcty ke
staršímu je pokládán za dar od Alláha.
Kazuistika: S dívkou ve věku 27 let, která byla zatím svobodná, se dostavil na ambulanci
chirurgického oddělení bratr, jemuž bylo kolem 30 let a teta ve věku asi 70 let. Lékařem byla
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navržena operace umbilikální hernie,18 která činila dívce obtíže, výkon nebyl shledán
akutním. Bratr ihned důrazně operaci evropskými chirurgy – muži – odmítl, teta dívky bratra
přerušila a dala s výkonem svůj souhlas. Bratr se starší tetě názorově podřídil, přestože byl
jediným přítomným mužem.
Nevěsta se vždy po svatbě přestěhuje do domu rodiny manžela. Zde pak se musí řídit názory
a postoji tchyně, manželovy matky. Ta za svoji snachu činí zásadní rozhodnutí.
(Toto platí v tradičních rodinách, je třeba říci, že dnes muslimové žijící v minoritě
v nemuslimských zemích spíše směřují k liberálnějšímu typu rodiny, k nepříliš rozvětveným
rodinám, často udržet rodinný klan ani není možné. Kolem panuje svoboda a volnost
společnosti, takže se muslimská rodina v tomto směru spíše sekularizuje, ovšem nejsou zde
pak benefity, plynoucí z několikagenerační rodiny. V mnoha západních zemích vznikají dnes i
domovy pro seniory či muslimské domy s pečovatelskou službou, tedy fenomén
v muslimských zemích nemyslitelný, kde právě sociální úlohu primárně hraje široká rodina a
nezastupuje ji veřejná správa.)

4.1.2 Segregace pohlaví
Ženy muslimské komunity jsou často médii zobrazované jako trpitelky a segregace pohlaví
jako důkaz ponížení ženy. Společnost v islámu je patriarchální. Podle náboženského práva
jsou si ženy s muži rovny, jde ale o rovnost před Alláhem – mají stejnou šanci na vykoupení
v posmrtném životě. Nicméně islámská společnost chápe ženu v tomto životě rozdílně od
muže. Nejde jen o biologickou odlišnost v pohlavních znacích a schopnost rození potomků,
ale i o jinou pozici v rodině, jiné fixní povinnosti a často i jiné postavení ve společnosti.(To
však není ujednoceno ve všech zemích Islámu. Například v Iráku nemůže žena získat řidičské
oprávnění, v Kuvajtu ano. V mnoha zemích nemůže být žena v armádě či sloužit u policie.
V Pákistánu nemůže být žena sice vojákyní, ale policistkou ano. V Turecku jsou ženy
vysokými důstojnicemi, dokonce jsou i nositelkami generálských hodností).
Fyzický kontakt mezi ženou a nepříbuzným mužem je v konzervativních společnostech
zakázaný. I na veřejnosti se ženy pohybují pouze pospolu či s muži s příbuzenstva, je
nemyslitelné se pohybovat s mužem z jiné rodiny, komunikovat s ním. Již vůbec není
přípustné, aby žena setrvala sama s cizím mužem pod jednou střechou i po krátkou dobu.
Výjimku v kontaktech nepříbuzných mužů a žen tvoří právě lékařská a zdravotnická péče.
Zpravidla je vyžadován zdravotník stejného pohlaví, jaké má pacient, zejména při vyšetřování
intimních oblastí těla. Pokud je při vyšetření nutný tlumočník, též je preferováno jeho
shodné pohlaví. Pokud je vyšetřována žena, musí být na místě muž z jejího příbuzenstva a to
takový, u něhož je vyloučen příbuzenský sňatek (strýc, otec, bratr apod.). Pokud tyto
18

Umbilikální hernie = pupeční kýla. Kýla, tedy prolaps útroby zeslabeným místem stěny břišní může a také
nemusí činit obtíže. Akutním problémem se stává při nemožnosti repozice útroby zpět do dutiny břišní, tedy při
tzv. inkarceraci = uskřinutí.
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podmínky nejsou splněny, necítí se žena při vyšetření uvolněně, často je odmítne nebo se
mu podvolí jen s velkou nechutí a pro tím danou špatnou spolupráci je často vyšetření
nepřesné a nemá dostatečnou výpovědní hodnotu.
Muž je hlavou rodiny, ovšem nejen z pohledu přikazování a zakazování, ale z důvodů
zodpovědnosti. Na muži leží v islámu ekonomické zajištění rodiny. Muž rozhoduje o financích
a majetku i tehdy, když manželka pracuje a má finanční příjem. Nezaměstnanost muže je
v islámu frustrujícím problémem, větším, než je tomu u jiných religiózních skupin.
Kazuistika: Muslimský lékař ze Somálska se přistěhoval do UK, kde se tradičně oženil
s muslimskou ženou, povoláním učitelkou jazyků. Žena svoji práci v UK vykonávat mohla,
muž ale dlouhou dobu nezískal souhlas s výkonem lékařské praxe. Pracoval v podřadnějších
profesích a po čase se stal nezaměstnaným. Manželka živila plně rodinu, manžel jí
vyhrožoval, že ji opustí, pokud i ona nezanechá svého povolání a nestane se rovněž
nezaměstnanou. Muž upřednostňoval toto nevýhodné řešení před svojí vlastní frustrací ze
skutečnosti, že ekonomickým pilířem rodiny je manželka. Situaci smírně vyřešil islámský
soud.

4.1.3 Svatba
V Koránu se nachází verš, příslušející muži a sdělovaný manželkám a vyjadřuje, že rodina je
“teplem” každého člověka, jeho bezpečím a jeho důstojností. Islám zakazuje mužům sňatek
s matkami, dcerami, sestrami, tetami, neteřemi a macechami.
“Ty jsi ošacením pro ně a ony jsou ošacením pro tebe.” (Korán, súra 2,187)
Dle tradice islámu mají děti právo být počaty a vychovávány ve zdravém a bezpečném
prostředí,to zaručuje pouze svatba, potažmo rodina.
V mnoha tradičních muslimských společnostech se sňatek dohaduje rodiči. (Je to hlavně
v těch případech, kde hraje roli získání majetku). Podobně je tomu v židovských ortodoxních
kruzích, kde roli sehrává rodiči sjednaná dohazovačka (mašmega). Svatba v islámu není
chápána pouze jako spojení muže a ženy, ale jako spojení dvou rodin. Souhlas obou
nastávajících manželů je sice nutný, ale vliv rodiny je velmi výrazný, v některých
společnostech je považován za prioritní nad názorem nastávajícího páru.
Kazuistika: Autor práce měl v pákistánském Baghu v nemocnici jako vedoucí chirurgického
oddělení k dispozici mladou, dosud nesezdanou tlumočnici. Tato vzdělaná dívka byla
poměrně svobodomyslná, nedělalo jí obtíže být dlouhodobě pod jednou střechou
s evropskými lékaři – muži. Ani její rodina s tím neprojevila nesouhlas. Autor byl ale
překvapen, jak dívka při běžných hovorech hodnotila svoji budoucnost a plně se ve výběru
manžela spoléhala na rodiče. Na běžný dotaz nemuslima, co se stane, pokud jí manžel
nebude vyhovovat, odhodlaně bez nátlaku kohokoli z příbuzenstva sdělila, že to se nemůže
stát, protože rodiče ji milují a vědí sami nejlépe, s kým bude šťastná.
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V mnoha společnostech islámu je dle současných průzkumů preferována endogamie. Jde o
sezdání páru ze stejné kmenové skupiny. Není upřednostňováno přílišné mísení uzavíráním
sňatků mezi vzdálenými oblastmi a kmenovými skupinami. Často jde o příbuzenské sňatky.
Svatby v pokrevních rodinách jsou časté u muslimů jižní Asie a arabského původu.
(V Pákistánu například je téměř 75% manželství, kdy manželé byli před svatbou v povoleném
příbuzenském vztahu. Přibližně v 50% jde o vztah bratranec – sestřenice). V uzavírání
příbuzenských vztahů lze vidět tři výhody:
a) Nedojde zde k odloučení dětí z centra široké rodiny
b) Nebude nutné dělení majetku (rozdělení domu, výrazné věno apod…)
c) Bude lépe zajištěna péče o staré členy rodiny a nedojde k pochybnostem ohledně
úcty a respektu k nim stran druhého z partnerů
Samozřejmě je zde pochybnost, zda příbuzenské sňatky nezvyšují výrazně počet chorob
z rodinné zátěže či autosomálně recesivních chorob.19 Právě ve zmiňovaném Pákistánu jich
lze zdravotníky pozorovat zvýšené množství. Proto je zde u vzdělaných rodin vyhledáváno
genetické a prenatální poradenství před i po početí dítěte, často i před svatbou. Riziko výše
uvedeného problému si dnes mnoho muslimských rodinných klanů v oblasti již uvědomuje a
proto sňatků mezi příbuznými ubývá.

4.1.4 Mezináboženský sňatek
Muslimská žena smí za manžela pojmout pouze muslimského muže. Pokud nepřestoupí
původně jinověrec před sňatkem k islámu, nelze svatbu dohodnout. Mnoho ortodoxních
rodin třeba dceru, která se provdá v době svých studií v západní zemi za nemuslima zcela
odmítne a vyřadí ji z rodiny. Muslimský muž naopak smí za manželku pojmout nemuslimku,
výhodou je, pokud je z prostředí ahl al-Kitáb, tedy židovské či křesťanské víry. Není nutný její
přestup k islámu, dítě tak jako tak patří otci. Otec také prosadí muslimskou výchovu a
vzdělání dítěte. Pokud však žena nekonvertuje, nedostane při případném rozvodu žádný
majetek, v případě smrti manžela žádné dědictví a její děti náleží rodině manžela. Z literatury
i médií je známo mnoho případů, kdy toto ustanovení činilo mnohé problémy Evropankám,
které se nejen provdaly za muslimské studenty či odborníky a podnikatele v evropských
zemích, ale poté je i následovaly do země původu manžela. Evropská nemuslimská manželka
zde pak plně podléhala názoru a postoji matky manžela a tento postoj zaujímal i její manžel,
19

Geny e vyskytují na chromozomech, které jsou podstatou buněčného jádra. Autosomální chromozomy jsou
v buňkách tělních, nepohlavních, jsou zde v párech, polovina páru vždy pochází z genofondu matky, druhá
polovina z genofondu otce. Identický gen na jednom chromozomu může převážit svým projevem nad
identickým genem chromozomu párového. Převažující gen je dominantní, druhý recesivní. Pokud se na obou
příslušných chromozomálních místech (lokusech) páru vyskytne pouze recesivní gen, pak žádný nepřevažuje
nad druhým a je-li nositelem patologického stavu, choroby, pak hovoříme o “autosomálně recesivních
chorobách”, takový recesivní gen se vždy projeví.
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který se předtím v místě sňatku jevil liberálním. Výjimku tvoří případy, kdy byla podepsána
předmanželská smlouva.

4.1.5 Rozvod
Rozvod je v islámu možný. V ortodoxních společnostech je rozhodnutí o rozvodu doménou
muže,20 v muslimských komunitách v západních zemích a v některých sekulárních
muslimských zemích může rozvod iniciovat i žena.
Rozvod vyžaduje pro svou platnost trojí vyjádření muže k manželce: “Jsi rozvedena”. I po
rozvodu musím však bývalé manželce přispívat muž na živobytí a to buďto až do smrti nebo
do doby, kdy si žena najde jiného manžela. Po rozvodu jí musí také zaplatit tzv. “druhé věno”
(pokud to tak bylo dohodnuto ve svatební smlouvě).
Pokud je žena rozvedena na vlastní žádost, nedostane “druhé věno” a ani se o ni manžel
nemusí postarat. (Jedinou výjimkou ovšem je, je-li manžel prokazatelně alkoholik).Také musí
tato žena zaplatit soudní poplatky náboženskému soudu za rozvodové řízení. Tedy platí, že
žena se může k rozvodu sama rozhodnout, ale výše uvedená ustanovení jí takové rozhodnutí
často prakticky znemožňují a to zejména mimo širokou rodinu. V muslimských zemích se
může vrátit do lůna své původní rodiny, pokud ovšem tato souhlasila s ženiným rozvodem a
přijme svou dceru zpět.
Manželku je zakázáno zapudit v době její menstruace. Žena rovněž nesmí v rozmezí 40 dnů21
po rozvodu uzavírat nový sňatek, většinou se však zvykově dodržuje lhůta tří měsíců, aby
byla jistota, že původcem případného těhotenství ženy není původní manžel.
Rozvádět se je zakázáno více, než třikrát, poté liž nelze uzavírat nový sňatek. Rozvod je
v Islámu vážnou věcí a je zakázáno rozvodem vyhrožovat, pokud žena odmítne splnit nějaké
manželovo přání. Islám připouští plánované těhotenství i řízený porod,22 pokud s tím oba
partneři souhlasí. Vychází to z potřeby chránit zdraví matky i novorozence.
V islámu je známá metoda isolace mužské “nutfy” (spermie) od pochvy ženy, aby
neotěhotněla. Metoda má jméno al-cazl.
Vypravěč Džábir řekl: “Kunná naczil calá cahdi rasúli Al-láhi fabalagha dhálika nabiju Lláhi
falam janhiná.” (Za doby Proroka jsme prováděli přerušovanou soulož. Prorok boží se o tom
dozvěděl a nezakázal nám to).

20

Výjimku tvoří tradice islámem uznávaných pochybení či charakterových vad muže.
40 dnů je minimální období, ve kterém nastane alespoň jedna menstruační perioda ženy. Existují však i
mimomenstruační krvácení a některé metabolické či hormonální patologické stavy, kdy věc nemusí být tak
jasná, proto se zvykově užívá spíše rozmezí 3 měsíců.
22
Porod lze medikamentózně uspíšit či naplánovat k určitému datu nebo vhodnému období. V islámu jde o
přípustný postup.
21
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5.
Sexuální problematika v životě muslima (sexuální normy,
menstruace, ženská obřízka, antikoncepce)
I v tomto druhém okruhu se soustředíme především na atributy, týkající se ženy v islámu. Jde
o pravidla, která jsou běžně uplatňována i v jiných náboženstvích, u muslimů však bývají a i
veřejností nemuslimskou jsou vnímána poněkud striktněji.

5.1 Sexuální normy
Sex v muslimském manželství je legitimní, mimo ně je zakázaný, sex je Alláhovou odměnou,
dávanou ženou svému muži. Sexuální praktiky homosexuálů jsou přísně zakázané
(v některých zemích islámu je homosexualita sama přísně trestána), aktéry homosexuálních
praktik však dle víry čeká trest v posmrtném životě.
Stejně jako židovsko – křesťanská společnost nábožensky toleruje vrozenou homosexuální
orientaci, ale nikoli homosexuální praxi, je tomu tak i v muslimské společnosti.
V oblastech islámu se vyskytuje i promiskuita, přestože to náboženské autority většinou
popírají. Promiskuita je však zde v menší míře, než je tomu v jiných religiózních oblastech.
V každém případě je stran evropského zdravotníka či lékaře nepřípustné dávat muslimské
ženě, kupříkladu zdravotní sestře či laborantce najevo jakoukoli náklonnost, neboť muž
nemůže očekávat kýžený výsledek. Naopak mu takové chování může v okolí uškodit,
v některých zemích může být i právně postižen. Může se však stát, že muslimští muži mohou
podobnou náklonnost projevovat zdravotnicím jiné víry či jiného kulturního prostředí, což
bývá většinou v muslimské společnosti tolerováno. Podle náboženského práva ale ani
muslimský muž nesmí vyžadovat přímo sexuální kontakt a to ani na svobodné ženě, pokud si
nedohodl sňatek a nejde o navázání cesty k manželství.
Kazuistika: O nízké promiskuitě ve společnosti islámu svědčí autorova zkušenost z jihoafrické
Botswany. Většina populace je zde HIV pozitivní, výjimkou jsou komunity evropských,
indických či jiných asijských expatriantů, přírodní kmeny křováků – Sánů a Khoikhoiů a
zejména komunity černých muslimů. U nich se autor s nakažením virem HIV téměř nikdy
nesetkal. Výjimkou byl přenos krevní transfúzí.23

Jak promiskuita, tak homosexualita bývá v muslimských zemích tajena, rovněž i mezi
muslimy v euro – americkém regionu. Obojí totiž již svojí samotnou existencí dostává rodinu
do opovržení. V zemi islámu je nemyslitelné se k homosexualitě veřejně přiznat či mít
23

Ani přenos krevní transfúzí oproti všeobecnému mínění nemusí být stoprocentní. Při podání HIV pozitivní
jedné jednotky krve (400 – 500 ml) do oběhu HIV negativního jedince bylo prokázáno nakažení v 90 – 100%
případů. I přesto, že je nákaza krevní transfúzí ze všech cest možné nákazy nejpravděpodobnější, i zde může do
10% příjemců zvládnout infekt vlastní imunitou.
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veřejně milence či milenku. Samotný projev sexuality je zde velmi intimní záležitostí mezi
mužem a ženou, z čehož ovšem plyne významný zdravotnický problém – sexuální obtíže
v páru nebývají vůbec řešeny a sexuální poradenství v nesekularizovaných muslimských
zemích prakticky neexistuje. Na sexuální obtíže muže, natož ženy – pacientky neměl vůbec
ptát. Dotazy tohoto typu, byť dobře odborně míněné, nejsou v tradičních společnostech
přípustné a jsou spíše chápány jako mravně závadné návrhy, dotírání či sexuální harašení.

5.2 Menstruace
Menstruující muslimská žena nesmí být připuštěna k některým rituálním úkonům, je
považována po jistou dobu za rituálně nečistou. Nesmí se modlit, nesmí držet půst či účastnit
se Hadždže – poutě do Mekky. (Podobně je na menstruaci nahlíženo v judaismu). Rovněž
nesmí mít po dobu periody sexuální styk. Políbení či obejmutí s manželem je povoleno.
Menstruační období má také výrazný vliv na lékařskou péči. Menstruující žena se zdráhá
podrobit gynekologickému vyšetření, což při dlouhotrvajícím a velmi výrazném,
patologickém krvácení může způsobit vážné ohrožení jejího života. Pokud se vyskytne u ženy
jiný typ krvácení z rodidel, než menstruační, ženy rovněž udržují povinný dispens od
rituálních úkonů.
Kazuistika: Žena mírně krvácela z rodidel z důvodů slizničního onemocnění. K lékaři se
dostavila až po třech měsících trvání těchto obtíží, dříve odmítala z důvodů své rituální
nečistoty. Rovněž se po tři měsíce neúčastnila bohoslužeb a neprováděla žádné náboženské
úkony. Lékař – muslim – jí vysvětlil, že jde o krvácení z důvodů zdravotních a nikoli o nějakou
dlouhotrvající menstruační periodu a že tedy dispens od rituálních úkonů držet nemusí. Žena
byla poměrně ortodoxní ve víře, lékař sice muslim, ale v jejích očích poněkud liberální, proto
se i po dobu terapie stejně obávala ze strachu před Alláhovým trestem pro jistotu
bohoslužebných aktivit účastnit.
V případě Hadždže – poutě do Mekky může muslimská žena požádat lékaře o prostředky
k oddálení menstruace. (Zpravidla jde o Progesteron – Norethisteron či o některé typy
antikoncepčních medikamentů). Užití Norethisteronu 2 – 3 dny před započetím a po celou
dobu pouti je mandatorní, aby žena nemusela pouť zrušit či zneplatnit. Přípravek užívá zcela
legálně, jde o běžnou proceduru, kleriky je tato praxe dobře přijímána. Užívá se až do doby,
kdy již menstruace nebude na závadu.

5.3 Antikoncepce
Islámská tradice velmi upřednostňuje sňatky, rozmnožování potomstva a plodnost. V otázce
antikoncepce je však muslimská společnost rozdělena. Část ji považuje za zapovězenou, část
za povolenou, ale i tak je od ní kleriky zrazováno. Ve vyšších a vzdělaných kruzích je
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diskutována obecně vhodnost regulace těhotenství.24 Schvalování antikoncepce se liší stát
od státu. Pouze asi v 5 % je nějaký typ antikoncepce u žen užíván v Mauretánii, Jemenu,
Somálsku a Súdánu. Liberálnějšími zeměmi jsou Turecko, Libanon či Tunisko, kde
antikoncepci užívá asi 50 % žen (17).
Poznámka: V judaismu v zásadě antikoncepce jakéhokoli typu zakázána není, obtížně je
hodnotitelná v ultraortodoxních kruzích. V křesťanství jsou některými církvemi zakazovány
spíše prostředky umělé antikoncepce a doporučován je spíše plánovaný sexuální styk na
základě výpočtu plodných a neplodných dní. Je třeba ale říci, že doporučení bývalého papeže
Jana Pavla II. o nepřípustnosti používání kondomů podpořilo mezi křesťany
v nejohroženějších zemích jižní Afriky lavinu šíření HIV / AIDS. I křesťané jiných konfesí, než je
katolicismus, totiž papeže vnímají přece jen jako obecnou křesťanskou autoritu. Papež
samozřejmě zároveň doporučoval manželskou věrnost a život bez promiskuity, což ale
v zemích jižní Afriky je iluzorním požadavkem. Toto rozhodnutí není rozumné a i drtivá
většina křesťanských lékařů ho v inkriminovaných zemích odmítala a užívání kondomů
naopak doporučovala. Výše uvedená encyklika Jana Pavla II. je příkladem toho, jak někdy
dobře míněné náboženské autoritativní rozhodnutí může negativně zasáhnout do
zhoršujícího se epidemického zdravotního stavu obyvatelstva.
Výzkumy ve Velké Británii ukázaly poměr užívání antikoncepce u více religiózních skupin
svého obyvatelstva. Muslimské ženy z britských muslimských rodin užívají dle tohoto
výzkumu antikoncepci nejméně – ve 43%, ženy sikhské v 61%, hinduistky v 62% a křesťanky
v 78% (16). Mezi muslimskými ženami je nejoblíbenějším typem antikoncepce nitroděložní
tělísko (IUCD), o něco méně populární je pak hormonální antikoncepce. Odborníci vysvětlují
oblibu IUCD tím, že žena předpokládá následné minimální kontakty s lékařem.
Závěrem lze tedy říci, že učení islámu antikoncepci přímo neschvaluje, na druhé straně ji
netrestá a toleruje. Současný trend mezi moderními muslimy hovoří spíše pro ni.

5.4 Diagnostika a terapie u muslimské ženy
Veškeré výše uvedené atributy dané problematiky vedou k velmi odlišnému přijímání
lékařské péče muslimy, ponejvíce v případě žen, je třeba tomuto tématu věnovat zvláštní
kapitolu. Každý lékař se s tímto problémem ve větší či menší míře setká a vyhnout se jí nelze.
Některá omezení v možnostech lékaře při vyšetřování, zákroku či další terapii u muslimského
pacienta platí rovněž u mužů, avšak v menší míře. Zde se v rámci rodinných vztahů proto
věnujeme obtížím a omezením v případě diagnostiky a terapie muslimské ženy, když
zmiňujeme některá úskalí u mužů i dětí. V případě muslimských žen není přesně a globálně
stanovitelná plnoletost. Věk plnoletosti je stanoven v různých zemích různě a lékaři, kteří zde
provozují svoji praxi tuto věkovou hranici zpravidla znají.
24

Regulací se nemíní antikoncepce, spíše plánované těhotenství bez medikamentózních či mechanických
antikoncepčních prostředků.
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Problémy, které při vyšetřování, především chirurgické a jiné invazivní terapii či léčebném
režimu nastávají, lze rozdělit do několika kategorií:
5,4,1) Vyšetření muslimské ženy lékařem – nemuslimem
5,4,2) Vyšetření nedospělé muslimské dívky (i chlapce)
5,4,3) Zákroky mimo vnitřní či vnější genitálie
5,4,4) Zákroky na vnitřních či vnějších genitáliích
Snažíme objasnit optimální přístup a postup lékaře či zdravotníka.

5.4,1 Vyšetření muslimské ženy lékařem – nemuslimem:
Muslimští lékaři znají zvyklosti svých souvěrců dobře, ale lékaři jiného vyznání či bez vyznání
jsou přijímáni á priori s trochou nedůvěry u muslimské populace, jak uvádíme již výše.
Muslimové si uvědomují, že vyšetření je nutné, ovšem pokud se dostaví na vyšetření žena –
muslimka a vyšetření není urgentní (dovezení po nehodě či náhlé příhodě mimo domov),
musí lékař (muž) vždy trvat na přítomnosti nějakého muže z rodiny ženy. Vdanou ženu musí
vždy doprovázet manžel, svobodnou vždy jiný příslušník její rodiny mužského pohlaví – otec,
bratr nebo strýc. Nesmí to být bratranec či ještě vzdálenější příbuzný. V mnoha muslimských
oblastech by neskýtal záruku objektivnosti, protože bratrance a vzdálenější příbuzné v Islámu
může žena pojmout za manžela. Muž má být přítomen celému vyšetření. Pokud je přítomna
muslimská zdravotní sestra, pak lékaře upozorní na tuto nutnost, ale ani přítomnost jí
samotné není dostačující.
Jednotlivé muslimské země jsou různého stupně ortodoxie, to znamená, že jsou různě
liberální k procesu obnažení některých ženských partií, nutných k vyšetření lékařem. Nemá
smysl hovořit o zemích, jako je Turecko, Ázerbájdžán, Indonésie a podobně, kde je možné
odhalení břicha i hrudníku, hýždí či stehen muslimské ženy běžně, takže se prováděné
vyšetření neliší od našich běžných zvyklostí. Upozorňuji však, že v některých zemích musí
proběhnout poklepové, poslechové a palpační vyšetření břicha a hrudníku přes oděv. Jde o
jednu vrstvu zpravidla poměrně slabé látky a autor práce může potvrdit, že při dobré vůli je
toto vyšetření možné a téměř stejně výtěžné, jako na odhalených zmíněných partiích. Chybí
pouze pohledový faktor a to ještě částečně. Vzedmuté a nedýchající břicho vidíme pod
textilií rovněž, ne ovšem již případné jizvy či známky kontusního poranění. Musíme tudíž
důkladným odběrem anamnézy tyto informace doplnit. RTG a další vyšetření jsou možná
běžně. Problém je s USG.25 Při ní je nutné využít služeb sonografické sestry či specialistky
lékařky.
Poznámka: Potíž nastává s vyšetřením prsů a genitálií. Někdy mužský doprovod toto dovolí i
lékaři-muži, záleží na typu země. I tak dochází k projevu od raného dětství vypěstované
25

USG = ultrasonografie, ultrazvuk, sonografické vyšetření. Jde o synonymální výrazy.
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odmítavé, stydlivé a traumatizující reakci muslimské pacientky a vyšetření nemusí být vždy
uspokojivé. Stres, napětí a nespolupráce sehrají svoji roli i tak. Autor při své praxi v Pákistánu
na taková vyšetření sjednával konzultační spolupráci lékařek portugalské armády. Před
lékařkou se muslimka může obnažit plně a navíc není nutný mužský doprovod. Zdálo by se
tedy, že nejvhodnější je odesílat do muslimských oblastí pouze lékařky, to však není reálné.
Muslimové zpravidla respektují závažný, život ohrožující stav ženy – muslimky, tedy to, že ne
vždy je možné výše uvedený postup zvolit. Proto je nutné mít kolem sebe v nemocnici vždy
alespoň nějaký ženský středně zdravotnický personál. Rodina jeho přítomností bývá značně
uklidněna a daný postup akceptuje.
Muslimové berou na vědomí, že vstup rodiny do operačního traktu je již pro ni tabu a co se
děje v sále a předsálí, na dospávacím pokoji či JIP ponechávají na vůli zdravotnického
personálu.26 Jsou poučeni i muslimskými zdravotníky, že žena zde nikdy nezůstává sama
s mužem či pouze s personálem jiného vyznání a tradic.
Poznámka: Důležité je rovněž seriózní jednání s příbuznými pacientky. Musejí být dostatečně
informováni a přijmout informaci o závažnosti stavu vážně. Lékař se musí smířit s tím, že
jinak bude vždy výsledný názor v lepším případě konglomerátem názoru lékaře a názoru
rodiny, v horším rozhodne nakonec rodina, což může mít fatální následky. Povýšenost lékaře
a argumentace evropskými pravidly, liberalismem či demokratickými principy je postupem
nesmyslným a celou věc spíše zhoršuje. Důrazně takové chování, i kdyby bylo vedeno
nejlepšími úmysly a ve smyslu našich zvyklostí, nedoporučuji a varuji před ním.

5.4.2 Vyšetření nedospělé muslimské dívky (chlapce)
Nejprve je třeba si na tomto místě opět uvědomit, že v Islámu je důležitější a stěžejní
postavou rodiny muž. Dítě, nedospělý jedinec, patří především pod jeho pravomoce a
rozhodování. Nedospělou dívku (opět s výjimkou urgentních stavů, zmíněných výše) nemůže
vyšetřovat lékař – muž bez doprovodu otce či dospělého bratra nebo strýce. Doprovod
pouze matkou je možný jen v těch nejliberálnějších muslimských zemích. Pokud se nalézáme
v zemi s muslimskou menšinou, pak musíme sledovat uzákoněná pravidla pro tyto situace
v dané zemi, mohou být rozdílné. O zákroku již pak rozhoduje širší rodina pacientky. Toto se
do jisté míry týká i nedospělých chlapců, u nichž však doprovod matky dostatečný je.
K rozhodnutí o chirurgickém zákroku však nestačí, souhlas dává muž, zpravidla otec dítěte.

26

Žena je v té chvíli již uvedena do umělého spánku. Nejde zde jen o samotný fakt přístupu cizích mužů
k obnažené ženě, třebaže za účelem terapie a diagnostiky, ale na druhé straně o její vnímání takové situace a
výrazný stud, v islámu od mala pěstovaný. V umělém spánku žena již tuto situaci nemůže nijak přijímat ani
hodnotit.
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Poznámka: Důrazně upozorňuji na nutnost vždy si v dané zemi ověřit věk dospělosti u dívek
a chlapců.27 Vyšetřovací proces se pak modifikuje, jak uvádím výše.

5.4.3 Zákroky mimo vnitřní a vnější genitálie
S chirurgickými zákroky mimo genitálie ženy problémy nebývají. Přesto je vždy formálně
nutný souhlas buďto muže z rodiny pacientky nebo její matky či tchyně. V některých zemích
jde o informovaný souhlas širší rodiny. Plnoletý muž si může rozhodnout zcela dle své
svobodné vůle. Lékař se musí smířit i s nutností opakovaně podat informaci o nezbytnosti a
okolnostech chystaného chirurgického výkonu dalším a dalším zástupům příbuzných. Někteří
si jdou lékařovy informace vyslechnout i opakovaně. Nikoli z důvodů, že by chtěli lékaře
“chytat za slovo”, ale z důvodů dokázání vlastní důležitosti a nepostradatelnosti. Vážným
problémem nebývají ani chirurgické zákroky na prsu ženy. Amputace28 je však někdy rodinou
odmítnuta. Doporučuje se pak přistoupit na nejširší, ještě možný a kurativní resekční výkon. I
to ovšem s nutným schválením mužskou částí rodiny pacientky.

5.4.4 Zákroky na vnitřních a vnějších genitáliích
Chirurgická operativa tohoto typu je především doménou gynekologa. Tento obor zpravidla
v muslimských zemích vykonávají ženy – lékařky a pro tento obor jsou z vyspělých zemí také
vyžadovány. V zemích s muslimskou většinou zpravidla náboroví pracovníci ministerstva
zdravotnictví vědí, že gynekolog – muž, navíc z nemuslimské země, by svou práci mohl
vykonávat jen s velkým vypětím a neúměrnými obtížemi. V některých zemích Islámu se stále
ještě provádí tzv. ženská obřízka, velmi mutilující zohavení a postižení vnějších rodidel ženy a
to různého rozsahu.
Takzvaná ženská “obřízka” se provádí stále v některých muslimských komunitách Afriky,
především v Nigérii, Somálsku, Súdánu, Etiopii a Eritreji. Naopak v jiných muslimských
zemích je přímo zakázána a trestán její původce. Tento zvyk nepochází původně z učení
Islámu, je mnohem starší a jde o pouhou koincidenci této tradice a islámu. Původ není znám.
Provádějí se v zásadě tři typy procedury, která je prováděna ponejvíce ve věku 6 – 7 let
dívky:
a) Nejméně invazivní a nejméně mailující je odstranění prepucia klitorisu. V zásadě jen
tento výkon by bylo možno považovat za ženskou “obřízku”. V literatuře je uváděno,
že tento typ zákroku prorok Muhammad uznával a podporoval. (19)
27

Autor při své expertní činnosti v jižní Africe získal zajímavý poznatek o zjevné nelogičnosti v tom, co vlastně
věk právní dospělosti ženě umožňuje a neumožňuje. Například v Botswaně je věk právní dospělosti 21 let.
Souhlas s operací štítné žlázy však musela za 20 letou dceru podepsat matka, přestože ale dívka byla již vdaná a
měla 4 děti !!!
28
Amputace prsu neboli mastektomie je pro ženu velmi mutilujícím výkonem. Dnes při vysoce rozvinuté a
sofistikované onkologické terapii je snaha tento výkon pokud možno neprovádět a postupovat operačními prs
šetřícími výkony.
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b) Odstranění klitorisu a malých labií není rozhodně předepisováno žádnými
náboženskými spisy islámu. Je ve výše zmíněných zemích u muslimek prováděno
z důvodů spíše národních tradic, nežli z důvodů víry.
c) Nejextrémnější formou zákroku je tzv. infibulace. Jde o odstranění klitorisu, malých
labií a vnitřního aspektu velkých labií, poté se provede sešití vnějších aspektů velkých
labií a ponechá se jen malý otvor pro močení a odchod menstruační krve. Tento
výkon není prováděn se souhlasem islámských kleriků, ale naopak proti jejich
odmítavému postoji.(8). Tento zákrok způsobuje mnoho problémů – poruchy močení,
mikturii, ascendentní močové infekce, dyspareunii a také dysmenorrhoeu.29
Psychická deprivace ženy a její ponížení je rovněž značné. Porodní báby po svatbě
takové ženy discidují srůst velkých labií, ovšem jizvení bývá výrazné a sexuální akt je
pro ženu s infibulací velmi bolestivý, rozhodně ne příjemný. Rovněž to přináší
problémy pro lékaře v zemích, kde se infibulace provádí. U přistěhovalců z těchto
zemí není v západních státech často de-infibulace provedena a může dojít někdy
k otěhotnění ženy i přes takto zohavená vnější rodidla. Ženy často nevyhledají
z důvodu studu včas lékařský zákrok a to i přesto, že jsou již z hlediska dosahu rodiny
v bezpečné oblasti. Situace se pak řeší často ad hoc. V západních zemích bývá pro
tyto případy zřízeno několik specializovaných pracovišť s psychologickou i
tlumočnickou pomocí – zajišťují vždy muslimské specialistky. V Nigérii, Somálsku,
Súdánu, Etiopii či Eritreji pomůže pouze osvěta ruku v ruce s represí proti osobám,
které infibulaci provádějí.
Jiná situace je s vnitřním pohlavním ústrojím ženy. S nutností akutního výkonu se často
setkává i chirurg. Buď jde o nález pyometry,30 těžce myomatozně postižené dělohy,31
ruptury dělohy,32 ruptury EUT – mimoděložního těhotenství, zpravidla tubárního a také o
nejrůznější afekce na ovariích (cysty apod.). Pozor v zemích s velmi striktními a ortodoxním
islámským kazuistickým právem (fiqh) a nebo tradičně uplatňovanými apodiktickými
právními předpisy (šaríca). Při jakékoli nevratné resekci či odstranění vnitřních pohlavních
orgánů je nutno prostřednictvím kvalifikovaného personálu v průběhu operace informovat
rodinu, čekající před operačním traktem. V obtížně zvladatelných situacích někdy nezbývá,
nežli aby operatér sám výkon přerušil a konzultoval rodinu osobně. Při správně volených
argumentech dle zkušeností autorů publikace vždy rodina souhlas dá. Bez tohoto rozhovoru
však může mít svévolný, i když zcela medicínsky opodstatněný některý výše uvedený zákrok
pro lékaře nedozírné právní a osobní následky!

29

Jde v zásadě o poruchy odchodu moči a menstruační krve.
Pyometra – závažně kompletně zhnisaná až odumřelá děloha.
31
Mnohočetné postižení dělohy myomy – benigními, ovšem značně rostoucími nádory.
32
Někdy po četných porodech, v muslimském světě značně častých, ztrácí děložní stěna svou pevnost a
elasticitu, může pak spontánně či při gynekologických vyšetřeních prasknout.
30
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6. Období těhotenství, narození dítěte, mužská
obřízka, kojení a odstavení dítěte a související
zdravotnická problematika
6.1 Narození dítěte
S narozením dítěte je v islámu spojena závažná problematika, nejen ohledně zvyků, tradic a
náboženských příkazů, ale i zdravotnických a právních. Všechny tyto problémy mohou hrát
roli v přístupu zdravotníka k dítěti a jeho rodičům.

6.1.1 Práva dítěte
Práva dítěte pramení z důležitých faktorů svatby rodičů. Jsou dána již před narozením dítěte,
již tím, že otec pro své potomky volí za manželku a jejich matku správnou a vhodnou ženu.
Dítě má právo být narozeno do harmonické rodiny a v ní vychováno. Má právo na muslimské
jméno a na vzdělání v Koránu. Benefit výchovy v široké muslimské rodině plyne také z toho,
že se dítěti mohou věnovat prarodiče a předávat mu svou moudrost. Dítě vidí úctu a
podřízenost svých rodičů k prarodičům a zvyká si na tentýž přístup k rodičům svým.
Diskutováno je umělé početí dítěte – islám toleruje takovéto početí, pokud je dárcem
spermatu manžel, ale zakazuje cizího dárce. Na takový čin vyhlásili muslimští teologové
fatwu (striktní náboženské rozhodnutí). Islám rovněž zakazuje upřít otcovství svému dítěti,
ať již vlastnímu nebo adoptovanému. Z toho vyplývá, že adopce je v islámu možná, má
ovšem pro adoptované dítě jistá omezení.

6.1.2 Adopce
Adoptované dítě se po smrti rodičů nemůže hlásit o dědictví od ostatních příbuzných rodu,
do něhož bylo přijato. Vlastní dítě se o taková rodinná dědictví hlásit může. Pokud je dítě
adoptováno, musí se mu ponechat jeho původní jméno a příjmení. Má právo dědit pouze po
adoptivních rodičích, ale ve vztahu k vlastním dětem adoptivních rodičů až jako poslední
v řadě.
Adopce je však možná i v rámci rodiny – pár, který má nadbytek dětí, může k adopci předat
dítě jinému páru v rodině, který má dětí nedostatek či je bezdětný. Ať již je ale adopce
pokrevní či nikoli, adoptované dítě má k sourozencům vztah, který neumožňuje sňatek
v nepovolené příbuzenské linii. V rodině se zpravidla některý z párů ujme i dětí, kterým
zemřeli rodiče a adopce je tak vynucená. Nejsou však případy, že by v takové situaci šlo dítě
mimo širokou rodinu. (2)
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Islám přikazuje, že muslimské dítě musí být k adopci dáno opět do muslimské rodiny a nesmí
být vychováváno v jiné, než muslimské víře. Naopak muslimská rodina může přijmout i
nemuslimské dítě, vychovává ho pak ale jako muslima.
Poznámka: Některé jiné náboženské konfese a religiózní skupiny mají tentýž názor. Proto
například někteří ortodoxní rabíni protestovali proti vynikajícímu činu Sira Nicholase
Wintona za II.světové války, který odvezl z Prahy stovky ohrožených židovských dětí do
britských, převážně křesťanských rodin. Ti nejfundamentálnější rabíni zastávali názor, že
jejich záchrana neměla být upřednostněna s vědomím, že budou vychováni jako jinověrci.
Drtivá většina celosvětové židovské komunity, včetně oficiálního stanoviska Izraele však
tento názor nezastává.

6.1.3 Zvyky při narození dítěte
Centrálním bodem náboženského života muslima je šaháda (viz obecná kapitola), tedy
vyznání víry. Toto vyznání, šaháda, je tím prvním, co symbolicky dítě po narození slyší. Otec
dítěte mu ihned po jeho narození zašeptá do pravého ouška: “Není boha kromě Alláha a
Muhammad je poslem Alláhovým.33” Ideální je, pokud to otec může učinit bezprostředně
po narození. To nebývá problémem při domácích porodech, pokud žena rodí v nemocničním
zařízení, vyžaduje to otcovu přítomnost u porodu. Procedura zašeptání Šahády dítěti do
ouška se nazývá “Ceremonie adhánu” a symbolizuje také zodpovědnost otce za další život
dítěte.
Tahník − Blahopřání
Před prvním kojením dítěte se vloží na jeho patro rozmělněný kousek datle, symbolizující
sladkost života. Pokud není k dispozici datle, je možno užít medu. V některých nemocnicích
západního světa bývá problémem přístup otce na porodní sál či na kojenecký pokoj, proto se
preferuje u muslimů porod doma, aby Ceremonie adhánu i Tahník mohly být provedeny
bezprostředně po narození dítěte.
Tácwíz
Jde o černou šňůrku se sáčkem, který obsahuje modlitbu. Jde vlastně o typ amuletu,34 který
je přivázán na krček či zápěstí novorozence. Tohoto zvyku se užívá především na indickém
subkontinentě. Tacwíz má chránit dítě od nemocí. Pro lékaře vyplývá povinnost Taweez
zachovat při ošetřování dítěte, nesmí být odstraněn, pokud to není v zájmu života a zdraví
dítěte. Taková situace nastává zejména při kardiopulmonální resuscitaci dítěte nebo při
operaci, tento případ odstranění Tacwízu muslimové respektují a nijak nesankcionují.

33
34

Jak uvedeno výše, Alláh je přímým překladem slova Bůh (Jeden Bůh).
Wahábistický islám v Saúdské Arábii amulety přísně zakazuje.
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cAqíqa

(Taqdímu ad-dahíja)

Je o obětování ovce po narození každého dítěte, maso je rozdáno členům rodiny a také
nemajetným lidem z okolí. Z tohoto důvodu mají muslimové snahu provést obřad caqíqa,
obětování, v místě trvalého pobytu široké rodiny. Není předepsán počet dnů po narození
dítěte, kdy má bát obětování provedeno, proto je vždy čas, aby se muslimský pár, žijící mimo
svoji širokou rodinu mohl i s dítětem v krátké době po jeho narození k místu obětování,
trvalému pobytu rodiny, dostavit.
Holení vlásků
V islámu se dítě rodí bez viny, bez dědičného hříchu, nemá nic společného s negativními činy
své rodiny ani muslimské společnosti. Jako symbol této nevinnosti se novorozenci oholí
vlásky, které vyrostly během nitroděložního vývoje. K holení vlásků dochází zpravidla 7.den
po narození. Vlásky se poté zváží a hodnota stejného množství stříbra by měla být rodinou
dána na charitativní činnost.
Poznámka: Existuje ještě jedna příležitost pro každého muslima vrátit se do stavu nevinnosti
a bezhříšnosti – při pouti do Mekky, Hadždž. V planině Arafát se muslimští muži zastaví a
prosí Alláha snažně za odpuštění minulých provinění ve smyslu žádosti o čistotu, jakou měli
v den jejich narození. V této chvíli si poutníci rovněž oholí hlavu jako symbol a připomenutí
dosažení takového odpuštění, znovunabytého stavu nevinnosti. Tuto možnost však nemá
žena.

6.2 Obřízka chlapce
Obřízka chlapce (muže) není jakýmsi objevem “abrahámovských náboženství”. Prováděla se
již od dob pravěku a její kořeny nelze zjistit. Dále se provádí u mnoha animistických
náboženství jako jakýsi mysteriózní zvyk. Judaismus převzal obřízku jako “Znamení smlouvy”
– Brith mila – s Hospodinem, kterou učinil za židovský národ Mojžíš s Hospodinem na Sinaji.
Obřízka má v židovství pevná pravidla a je doprovázena bohoslužebným obřadem. Musí být
provedena 8.den po narození chlapce mohelem, tedy obřezávačem s náboženským
vzděláním. Židovská obřízka je přikázána a odvozena již z Písma svatého, zejména je tento
příkaz obsažen již v první knize Mojžíšově (Berešit), lat.Genesis:
“ …aby obřezán byl každý pohlaví mužského..” (Gn 17,10)
“….každý osmého dne obřezán bude.” (Gn 17,12)
“…obřezáni jsou Abrahám a Ismael..” (Gn 17,24–26)
Obřízku zpočátku přijalo křesťanství, které prostřednictvím Ježíše Krista a prvotních dvanácti
apoštolů má své kořeny v judaismu. Odkazy na příkaz obřízky nalezneme v Novém Zákoně
jak respektující, tak i polemické. Obřezání Ježíše zmiňuje Evangelium dle Lukáše:
40

“ Když uplynulo osm dní, nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš…” (Lk 2,21)
Apoštol Pavel z Tarsu, který měl snahu reformovat původní judaistické zvyky, tradice a
příkazy v obci prvotních křesťanů, zejména obřízku a potravní předpisy ve svých listech
zpochybňuje. I on se ale ke své obřízce hlásí, a to zřetelně v Listu Filipským:
“…já….obřezán osmého dne, z rodu izraelského…” (Fp 3,5)
Většina křesťanských konfesí od obřízky upustila, přesto se zachoval tento zvyk v některých
starých orientálních církvích (orientálních ortodoxních církvích), které se od proudu
všeobecné (katolické) církve oddělily před 4.koncilem (Chalcedonským). Dobrovolná je
obřízka v Koptské ortodoxní církvi, povinná a striktně dodržovaná v Etiopské Tewahedo
ortodoxní církvi a její dceřinné Eritrejské Tewahedo ortodoxní církvi. Obřízka chlapce se zde
provádí zároveň se křtem dítěte.
I v islámu je obřízka chlapce schvalována a preferována zvykovým náboženským právem,
není však zde přejata z judaismu a neprovázejí ji náboženské obřady, nýbrž rodinné, světské
oslavy. Jako důvod obřízky uvádějí islámské teologické spisy možnost znečištění při modlitbě.
Za předkožkou může ulpět po urinaci zbytek moči a tento zbytek, vsakující se do šatu
modlícího se muže je nutno považovat za rituální znečištění. Některé moderní muslimské
komunity význam obřízky poněkud zlehčují, ale přesto ji tradičně provádějí a zdá se, že ústup
od obřízky v islámu nelze očekávat, když obřízka nemá na rozdíl od judaismu obrazný příkaz
v Koránu a nemá nic společného s tím, zda muž je či není muslimem.
Problémem u muslimů, žijících v západních zemích je, že se obřízka často ze zákona dané
země musí provést ve zdravotnickém zařízení. Poplatek může být pro otce příliš vysoký (v UK
jde asi o 50–100 Liber). Není však striktně stanoven den, kdy má být obřízka provedena
(jakým je 8.den v judaismu), takže rodiče mohou odjet s chlapcem na místo, kde je možno
obřízku provést v domácím prostředí. Islám rovněž nevyžaduje k obřízce speciální stříbrné
nástroje, jako v judaismu, obřízka se může provést i pomocí elektrokauteru.35
Pozornost je nutno věnovat novorozeneckému ikteru.36 Při něm se obřízka nutně odkládá
pro možné zvýšené krvácení. Rovněž i u jinak nemocných novorozenců je nutno obřízku
odložit do doby uzdravení. To ostatně shodně platí i v judaismu.
U novorozenců s hypospadií37 se obřízka odkládá až do plasticko – chirurgického vyřešení
malformace. K řešení hypospadie je nutno použít vnitřní i vnější list části předkožky (23).

35

Elektrokauter = elektrický nůž, pracuje na bázi elektrokoagulace tkáně. Výhodou jeho užití je vysoká teplota
břitu při řezu, ta koaguluje cévy a rána nekrvácí. U nábožensky motivovaných obřízek však i s touto výhodou
nelze elektrokauter použít, je nutno dodržet tradici (Židé, samaritáni, Etiopská a Eritrejská Tewahedo ortodoxní
církev apod.).
36
Novorozenecká žloutenka (ikterus) je způsobena jistou inkompatibilitou krve matky a plodu. Je zde dočasné
postižení chemismu jater a tím porušena krevní srážlivost.
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Obřízka, provedená neškoleným jedincem může mít mnoho komplikací, proto i muslimští
lékaři i klerikové před takto provedeným zákrokem varují a doporučují provedení lékařem
nebo paramedikem, ve věci školeným. Místy jsou v muslimských zemích zřizovány speciální
ambulance pro rituální obřízku (24). K nejčastějším komplikacím patří:
-

Krvácení po výkonu

-

Záněty lokální

-

Celotělová infekční onemocnění

-

Pooperační či zánětlivé striktury

-

Možnost zasažení glans penis nožem či kauterem

Kazuistika: Do nemocnice byl vystrašenými rodiči přinesen 2 týdny starý novorozenec, který
se jevil somnolentní a bledý. Lékaři byla zjištěna hypotenze38 a hemoglobin v množství pouze
65 g/l. Rodiče sdělili, že před 24 hodinami byla provedena neškolenou osobou obřízka a
chlapec po ní neustále krvácel. Toto krvácení se jevilo rodičům jako malé, porovnávali je se
ztrátou, když například oni se říznou do prstu. Neposoudili množství krve v organismu
novorozence. Chlapec byl okamžitě volumově resuscitován, byly provedeny krevní převody a
fibrinovou pěnou, přiloženou na penis po 24 hodin plně zastaveno krvácení.
Jak uvádíme výše, obřízka v islámu není převzata z Tóry a nejde tedy o proceduru, která by
měla kořeny v judaismu, z něhož ale mnoho předpisů v islámu kořeny má. Obřízka není
doprovázena bohoslužbou a nemá stanovený striktní den provedení u zdravého
novorozence. V muslimské komunitě může být výkon proveden v průběhu několika týdnů po
narození chlapce, na indickém subkontinentě (především v Bengálsku) je často prováděn až
za několik měsíců s preferencí zimního období – je zde v tomto období pozorováno
bezproblémovější hojení. Jsou případy, kdy se obřízka provádí až několik měsíců před
zahájením povinné docházky do základní školy (bývá častější v arabských zemích).
CAVE: U obřezaného novorozence je vhodné častější měnění plen – nejen vzhledem k možné
infekci, ale zejména z důvodů včasného zpozorování či zvážení výraznějšího krvácení. Krev
bývá v pleně často smíšena s močí a krvácení se tak nejeví jako výrazné. V zásadě by
přítomnost krve neměla být zjištěna při třetí výměně pleny.
Rovněž případný zánět může způsobit patologické jizvení cirkulární ranky po obřízce a
v prstenci zbytku předkožky dochází pak k nežádoucím strikturám a stenózám. Řešení je poté

37

Jde o vývojovou vadu – nesprávné vyústění močové trubice na spodní straně penisu, tedy nikoli na vrcholu
glans penis. Velmi vzácné je vyústění na svrchní straně penisu – epispadie. K rekonstrukci chybějící části
močové trubice lze využít dvoulistu předkožky, tu je proto nutno primárně zachovat.
38
Somnolentní = spavý, hypotenze = nízký krevní tlak.
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pouze chirurgické. Může docházet i k ulceracím tkáně a zvýšené tvorbě granulační tkáně –
caro luxurians.39

6.3 Kojení a odstavení dítěte
Kojení a odstavení dítěte je doprovázeno v Islámu jistými zvyky a doporučeními, které ovšem
nemají striktní charakter právního příkazu. Zdravotník se však s touto problematikou často
setkává a je nutno k ní přihlížet při terapii kojící ženy i kojeného dítěte.

6.3.1 Kojení
V islámu by kojení mělo trvat dva roky (Korán, Súra 2,233). Muslimská matka musí kojit
v privátním prostředí – kojení na veřejnosti jako v křesťanských či sekulárních společnostech
nepřichází u muslimek v úvahu. Žena v islámu nesmí ukazovat volně partie svého těla
(s výjimkou rukou, nohou a obličeje)na veřejnosti, vidět je smí pouze manžel. Pozor, je
myšlena skutečně ruka od zápěstí distálně a noha od kotníku distálně. Prs je pochopitelně
považován za velmi intimní partii těla. Muslimské ženy, které nemají možnost kojit
v soukromí, počnou velmi záhy využívat arteficielního krmení dítěte z lahve.
Problémem bývá i prolongovaná hospitalizace rodičky v nemocnici. Muslimové žádají
zpravidla brzké propuštění matky, zejména právě kvůli kojení. Je vhodné, aby lékařský
personál tomuto přání co možná maximálně vyhověl a nezdržoval kojící ženu z důvodů
nadbytečných organizačních důvodů (výsledky budou až zítra, není napsaná zpráva, apod…).
U muslimů je i obava z poruchy tvorby mléka, pokud by žena nezačala volně a záhy kojit.
Některé muslimské komunity věří, že kolostrum40 je pro dítě nebezpečné či že nemá
dostatečnou výživnou kvalitu.(22, 7). Jako doplněk stravy se v těchto komunitách používá
v prvních dnech po narození med, ředěný vodou k výživě dítěte (5). Obava z nebezpečnosti či
nehodnotnosti kolostra nemá náboženský původ a žádná ája (verš) z Koránu k této obavě
nevede. Snahou náboženských autorit, zpravidla široce vzdělaných, je tuto obavu rozptylovat
a působit osvětově.
Matka jednoho dítěte může dle islámského práva kojit i dítě jiné matky, ta o tom ovšem musí
být informována. Jakmile je totiž dítě odkojeno jinou ženou, je již dle práva šarí ca zakázáno,
aby se toto dítě sezdalo v budoucnu s potomkem své kojné. Odkojení cizího dítěte z něho
tímto činí osobu v příbuzenském vztahu v linii, v níž nejsou povoleny příbuzenské sňatky.

39

Striktura = jizevnaté zaškrcení, stenóza = zúžení v místě jizvy, ulcerace = zvředovatění při špatně se hojící
ráně.
40
Kolostrum – též mlezivo, tzv. primární mléko. Tvoří se v mléčné žláze všech savců již před porodem a ještě 3 –
5 dní po porodu. Značně se liší od zralého, tzv. sekundárního mléka. Kolostrum je bohaté na bílkoviny a
imunitní faktory. Ty krátce po porodu chrání mládě (dítě) proti časným infekcím takzvanou “pasívní imunitou”.
Některé muslimské komunity věří ve škodlivost kolostra. Tento postoj je nesprávný a je považován všeobecně
za nepodložený, prospěšnost kolostra je naopak odborně prokázána.

43

Prolongovaná kojení nad dobu 6 měsíců vyžadují suplementační doplňky stravy pro kojené
dítě. Pokud k doplnění stravy nedochází, bývá častá sideropenická anemie41 z nedostatku
železa a rachitida42 z nedostatku vápníku a fosfátů. Časté je to především v Pákistánu, Indii a
Bangladéši, kde jsou ve světovém měřítku nejchudší oblasti muslimských osídlení.(17).
Zdravotníci těchto zemí se snaží o maximální možnou doplňkovou stravu kojeného dítěte
(zejména železo a vitaminy A,C a D).
Poznámka: Jak uvedeno výše, žena by během kojení neměla karenčně strádat. Problémem je
to v extrémně chudých oblastech. Po dobu nejen gravidity, ale i kojení se na ženu nevztahují
potravní předpisy a to ani v období ramadánu.

6.3.2 Odstavení dítěte
Většinou dochází v muslimských rodinách k odstavení mezi 3. – 5. měsícem, dnes se nedaří a
ani není nutné vždy dodržet doporučení Koránu ohledně dvou let (viz výše), které není
striktním příkazem. Spíše to dodržují muslimové v afrických oblastech, kde je dlouhodobé
kojení spíše zachovaným kmenovým zvykem. Na druhé straně v chudých oblastech bývá
arteficielní strava nákladná, přesto je snahou většiny matek doplňovat i kojení o ovocné a
zeleninové komponenty, ty počnou po odstavení dítěte spolu s dobytčím mlékem stravu
dítěte plně nahrazovat. Tam, kde je doporučení Koránu bráno striktněji a kojení se protahuje
na neúměrně dlouhou dobu, mívají děti vitamínové a látkové deficity. Matky často rovněž
během doby kojení nejsou živeny v těchto oblastech karenčně kvalitní stravou. V takových
zemích (Pákistán, Bangladéš, Indie, Kamerun, Nigérie) lze pozorovat zvýšené množství
zubních kazů, zvýšený výskyt diabetu a ICHS43 v muslimské populaci.
Odstavení má i další úskalí a tím je hygiena. Děti jsou po odstavení krmeny rukou a získávají
tak mnohá infekční onemocnění.
Kazuistika: V Pákistánu byly pozorovány autorem muslimské děti, které uměly číst a psát,
vzdělávaly se v Koránu, ovšem neuměly jíst lžící, natož vidličkou a nožem. Autor upozorňuje,
že některé sociologické společnosti stavějí své průzkumy rozvinutosti společnosti také na
bázi schopnosti užívat příbor. Výsledky takových průzkumů jsou často scestné, neboť

41

Jde o jeden z nejčastějších typů anémií (chudokrevností). Je dobře řešitelný změnou stravování dlouhodobě,
akutně pak podáním přípravků, obsahujících železo (Ferritin, Ferronat), kyseliny listové (Vitamin B 8) a další
substituční terapií.
42
Rachitida = křivice. Jde o poruchu vývoje kostí a jejich růstu na základě nedostatku vitamínu D, vápníku a
fosfátů. Vše obsahuje správná a vyvážená strava a zdravé mateřské mléko ve spolupráci se slunečním zářením.
V civilizovaných zemích při normální výživě ke vzniku rachitidy dnes nedochází.
43
ICHS – Ischemická choroba srdeční – je způsobena zúžením koronárních tepen, zásobujících srdeční
svalovinu. Při zvýšené námaze je pak srdeční svalovina nedokysličena, pracuje na kyslíkový dluh, nedochází
k dokončení rozpadu mastných kyselin (výsledkem má být CO2 a voda), ale bez kyslíku rozpadový řetězec končí
u kyseliny mléčné. Její hromadění ve svalu je bolestivé (angina pectoris) či ischemie vede až k úplnému
odumření části srdečního svalu (infarkt myokardu).
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schopnost užívat příboru bývá místy nepotřebná, přesto jde o oblasti s vcelku dobře
promyšleným a uskutečňovaným školským, zdravotnickým i sociálním systémem.

6.4 Dítě s hendikepem
Mentálně či fyzicky postižený novorozenec je v mnoha muslimských komunitách považován
za vůli Alláhovu, někdy za Alláhovu zkoušku a jinde zase za trest Alláha za předchozí hříchy
rodičů. V rozvojových zemích bez náležitě rozvinutého zdravotnictví jsou postižené děti
odsouzeny většinou ke krátkému životu. Některé komunity vidí postižené děti ve stejném
světle, jako zdravé. Například v urdštině a některých dalších jazycích vůbec neexistuje termín
pro mentální či fyzické postižení.
Poznámka: Některé muslimské komunity považují narození hendikepovaného dítěte za
Alláhův trest za hříchy rodičů, jak uvádíme výše. Rodiče v těchto komunitách přijímají
postižené dítě s radostí, jako požehnání, protože takovýto dočasný trest na tomto světě je
přijatelnější, nežli trest na věčnosti v posmrtném životě. Krokem narození dítěte
s hendikepem je tento věčný trest jakoby již “vyčerpán”.
Pro lékaře a zdravotníky platí zřejmé pravidlo, že s hendikepovanými dětmi, zvláště
s mentálním postižením, je pro ně komunikace s dítětem během jeho vyšetřování a léčby
značně komplikovaná. Často nepomůže ani tlumočník. V zemi mnohde nebývá žádná péče
(psychologická, psychiatrická), která by se zabývala řešením mentálních postižení. Jde často
o dlouhodobý proces, mnohdy celoživotní, na nějž i v dobrém úmyslu odeslaný odborník
z vyspělého světa nemůže stačit. Takové děti zůstávají na pospas svému vývoji a osudu
v rodině, která je často ještě “ždímána” z finančních prostředků různými šarlatány, kteří se
staví do role spasitelů, co mohou hendikep dítěte “vyřešit”.
Fyzická postižení, zejména vrozené vady, v rozvojových zemích často velmi pokročilé, řešené
ve vyspělých zemích záhy po narození dítěte, jsou často denním “chlebem” a doménou
lékařů ze západních zemí. Bývají mnohdy stále ještě řešitelné v místě, některé děti
s vrozenými vadami v místě neřešitelnými (například srdečními) mohou být vhodně
vytipovány a přes k tomu určené projekty a organizace odeslány do sofistikovaných
zdravotnických institucí vyspělejší Evropy, Ameriky či Asie. ((Autor má zkušenost z odesíláním
dětí se srdečními a plicními vadami, jejichž operace vyžadovala extrakorporální oběh, do
Evropy prostřednictvím projektu MEDEVAC. Ve spolupráci s dalšími lékaři tak odeslal
k úspěšným výkonům přes 20 dětí z Iráku a přes 30 dětí z Afghánistánu. Šlo o děti s nadějí na
plnohodnotný život). Vrozené vady, řešitelné v místě, bývají pro lékaře a zdravotníky
zdrojem značného poučení, protože jsou často rozvinuté do podoby, kterou v Evropě či
Americe nelze spatřit, mnohé z nich jsou ještě operovatelné a úspěšně léčitelné.
Kazuistika: K autoru práce coby vedoucímu lékaři chirurgického oddělení holandské
nemocnice v Baghu, Pákistánu v rámci humanitární dlouhodobé akce “Winter Race” (po
zemětřesení) přivedli rodiče dvanáctiletého chlapce s vrozenou extrofií močového
45

měchýře.44 Moč trvale odkapávala z oblasti nad pubickou kostí. Stav byl řešen plastikou
nedokonale vyvinutého močového měchýře za použití konduitu z tenké kličky
s transponovanými močovody a částečnou plastikou uretry.45 Autor i jeho tehdejší kolegové
jsou si však vědomi, že do té doby musel chlapec prožívat velmi obtížný a svízelný život.
Trvale nosil na břiše vrstvu plen a textilií, které bylo nutno stále měnit a ve společnosti byl
chlapec velmi obtížně přijímán pro neustálý zápach moči. S podivem bylo, že i přes nízkou
hygienu a pofiderní čistotu vsakovacích textilií u něho nedošlo k závažné ascendentní infekci
horních cest močových, ledviny měl zcela intaktní a tvorba moči byla fysiologická. Muslimská
rodina, do níž chlapec patřil, se v mezích svých možností však vzorně starala o jeho výživu,
ošacení i vzdělání.

6.5 Abortus iatrogenní46
U muslimů je velká neochota až odpor k potratům i při sdělení prenatální diagnózy vážně
poškozeného plodu. Proto je v muslimských komunitách vidět větší množství postižených
dětí, než v jiných religiózních skupinách. K tomu rovněž přispívá i pokrevní příbuzenský
povolený vztah v manželství, což zmiňuji výše (12, 29). Potraty samozřejmě zakazují i
křesťanské konfese a ortodoxní židovské společenství, ale mimo tyto striktní skupiny existují
křesťanská i židovská uskupení, která jistý typ potratu jsou schopna akceptovat. Iatrogenní
abortus však nesmí být proveden z důvodů sociálních, pracovního vytížení rodiny či z důvodu
pouhého neočekávaného a odmítaného těhotenství (někdy je nazýván tím “nejhorším typem
antikoncepce”). V zásadě jsou ve všech komunitách, které jsou schopny akceptovat lékařem
vedené ukončení gravidity a kam je možno řadit i mnohé sekulární muslimské oblasti,
přijímány bez výhrady či s jistými omezeními tři důvody k arteficielnímu abortu:
-

Ohrožení života matky v těhotenství (většinou přijímáno bezvýhradně, život matky je
preferován před životem plodu).

-

Znásilnění matky a z něho vzešlé otěhotnění

-

Vážné, s vysokou jistotou zjištěné postižení plodu prostřednictvím prenatální
diagnostiky, (někde neakceptováno).

Lze říci, že v některých muslimských komunitách je výjimečně akceptováno ukončení
těhotenství, pokud tuto praxi schválí náboženské autority. Primárně abortus podléhá
44

Extrofie močového měchýře je vývojová vada, kdy močový měchýř ústí na břišní stěně v oblasti pupku, kde
byla původně pupeční šňůra a odtok moči byl zajištěn touto cestou. Vada se řeší ještě v novorozeneckém věku
chirurgicky.
45
akto dlouhodobě ústící močový měchýř (viz pozn.44) ztrácí elasticitu, není schopen roztažení a pojmutí
většího penza moči, kdyby chirurg patologické vyústění pouze uzavřel. Je nutno užít dutého orgánu
k arteficielní kapacitní náhradě močového měchýře, užívá se úspěšně vak (konduit), vytvořený z části kličky
tenkého střeva, předtím vyřazené z kontinuity střevní.
46
Iatrogenní abortus je potrat, vedený lékařem. Oproti němu existuje spontánní abortus, tedy potrat
způsobený chorobným stavem ženy či patologickým průběhem těhotenství.
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rozhodnutí fatwy. Je možné právě pro výše uvedené důvody. Musí být však splněna nutná
podmínka:
-

Provedení před 120. dnem těhotenství, kdy foetu ještě není Alláhem dána duše47
(v češtině nemáme vhodný výraz, užívá se anglického termínu “ensoulment”, tedy
jakési “oduševnění”, ale tomuto termínu rozumí čeština jinak).

Nelze tedy tvrdit, že islám abortus zcela a neměnně odmítá a odmítá matce šanci k ukončení
těhotenství, probíhajícího za zvláště frustrujících a mutilujících podmínek. Preferuje se
v akceptujících oblastech svobodné rozhodnutí obou rodičů, když je v rozporu s lékařským i
teologickým názorem. A to v obou směrech, pozitivním i negativním. Příkladem budiž
zajímavá kazuistika z Turecka:
Kazuistika: Velmi inteligentní 22 letá studentka medicíny, muslimka, poprvé gravidní se
v průběhu prvních tří měsíců dostavila k ultrasonografickému vyšetření. Bylo zjištěno, že
plod má velmi silný krk, respektive plynulý přechod hlavy v trup. Bylo vysloveno podezření
na Downův syndrom. Dalšími vyšetřeními bylo zjištěno mnoho malformací, neslučitelných se
životem. Lékařem za konzultace a přítomnosti muslimského klerika byl doporučen mladé
ženě arteficielní potrat. Byla upozorněna, že šance na přežití těžce poškozeného plodu po
narození dosahuje mizivého 1%. Dívka z důvodů víry potrat odmítla. Plod ženského pohlaví
donosila do 34 týdne, kdy předčasně porodila plod mrtvý. Plod – dívka – dostala jméno, byla
řádně pohřbena a hrob je navštěvován rodinou.
Z této kazuistiky je patrno, že abortus může být odmítnut i za takovou to cenu, což islám
připouští.
Poznámka: V judaismu se mrtvě narozený plod nepohřbívá rituálním způsobem a nemá
hrob. Pohřbívají se pouze zemřelí. Na to, aby mohl někdo zemřít, musí nejprve žít.
Nitroděložní život není v židovství považován za samostatný a nezávislý. Že se dítě narodilo
živé se posuzuje podle toho, že má dechovou aktivitu. Dle Halachy, židovského
apodiktického práva je možno za život po narození považovat minimálně (alespoň) dvě
nadechnutí. Pokud k nim nedojde, považuje se stav za porod mrtvého dítěte, tedy neživého
jedince, který neprojevil známky života a nemohl tedy za života zemřít. Pohřbívá se bez
rituálu na hřbitově do neoznačeného místa. Výše uvedená kazuistika by tedy v judaistickém
prostředí nebyla možná ohledně svého vyústění.

47

Arabsky “nafch ar-rúh”, t.zn. “vdechnutí ducha”.
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7. Půsty (ramadán), lačnění při nemoci,postupy při
zákazu perorálního příjmu, stravovací předpisy
Půst má dlouhou historii náboženskou i politickou (např. půst z důvodů protestu, jak ho
praktikoval Gándhí a jiní političtí aktivisté). Je spojen v mnoha náboženských směrech
s určitými svátky a posvátnými dny – v judaismu například na Den smíření (Jom Kippur) či v
den 9.Avu (Tišeo be-Av). Některé půsty jsou i součástí křesťanské věrouky, například denní
půst na Štědrý den apod. Většinou se však jedná o půsty jednodenní, často s povolením
nápojů či některých typů jídel, zvaných “postní strava”.
V Islámu je však známý a respektovaný dlouhodobý půst v měsíci ramadánu. S nařízeními
tohoto půstu se bezpochyby setká každý lékař či zdravotník v muslimské zemi či v zemi
s významnější muslimskou komunitou. Nejde jen o problematiku nutného dietního režimu o
ramadánu, ale také o perorální48 či parenterální49 příjem léků a léčivých přípravků. Často
může být toto postní období překážkou v poskytování terapeutické péče, zvláště
v invazivních oborech.

7.1 Ramadán a půst
Ramadán je devátým měsícem muslimského kalendáře, jeho pravidla se dodržují téměř 1400
let dle nařízení Koránu. Důvody půstu o ramadánu jsou odvozeny od půstů, nařízených již
starozákonními židovskými osobnostmi (Abrahám, Mojžíš, David) a také v novozákonní době
Janem Křtitelem a Ježíšem Kristem. V islámu jsou chápány jako konečné a neměnné příkazy
Alláha.
Pro muslima znamená půst o ramadánu odpoutání se od světských záležitostí a plné
soustředění na ortopraxi – úmyslné dodržování příkazů Alláhových. Dle Muhammada je
svázání s půstem ramadánu branou do Ráje, je požehnáním Alláhovým a svědectvím Jeho
velikosti.

7.1.1 Význam půstu
Pro muslima je lačnění, půst, především záležitostí spirituálního cvičení, sloužícího k mnoha
vzájemně provázaným požadavkům na jeho život. Půst nastavuje a tvoří příležitost
k prohloubení vztahu člověka k Alláhovi (cibádát) a člověka k bližnímu (mucámalát).
Muslimové se během půstu o ramadánu k sobě vzájemně duchovně a bratrsky přibližují, jsou
k sobě vzájemně empatičtí. O ramadánu, podobně jako Židé o svátku Jom Kippur, se
vzájemně prosí o odpuštění, pokud někdo druhému i třeba jen nevědomky nějak ublížil.
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Perorální, per os = podání ústy.
Parenterální – podaný mimo ústa či dutinu tělní (i podkožně či nitrosvalově), zde je míněno ale především
podání nitrožilní.
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Zdraví se slovy: “Jestliže jsem ti v minulosti ublížil, odpusť mi, prosím.” Vzájemná solidarita
jde v tom případě napříč komunitami muslimů i napříč světovými destinacemi muslimské
víry.

7.1.2 Průběh půstu
Postící se muslim se vzdává všeho jídla, pití, kouření a intimních aktů od rozbřesku do západu
slunce. Jestliže se někdo z důvodů nechtěného opomenutí bezděčně dopustí porušení půstu,
půst tím není zrušen, pokud si tuto chybu sám a včas uvědomí. Po západu slunce až do
rozbřesku půst neplatí, ovšem je zapovězeno se jakkoli přejídat či si jinak plnou měrou
jakoby “vynahrazovat” celodenní distanc od zakázaných činností, zejména sycení. Jíst se má
jen to, co je nezbytné pro udržení života a zdraví. Rovněž je při nočním přerušení půstu
nutná sebekontrola, je nutno se vyvarovat lhaní, pomlouvání či frivolních a obscénních
konverzací.
Jak bylo již zmíněno výše, muslimský kalendář je lunární a tudíž je kratší o 10 – 11 dní oproti
civilnímu kalendáři. Proto se ramadán posouvá přes všechna 4 roční období. Problém by
mohl mít muslim, vyskytující se v oblastech polárních, kde může být buďto 24 hodinová tma
(polární noc) či 24 hodinové světlo (polární den). Islámské právo na tuto geografickou
výjimku pomýšlí tím, že doporučuje organizovat dobu půstu dle nejbližší země či oblasti, kde
již ke střídání dne a noci dochází. (28)
Půst je povinný pro každého zdravého člověka, muže i ženu. Výjimky z půstu jsou následující:
-

Děti před věkem puberty

-

Mentálně zaostalé osoby, které nejsou schopny pochopit význam a účel půstu

-

Velmi staré a oslabené osoby

-

Osoby s akutními zdravotními obtížemi

-

Osoby s chronickým onemocněním, u nichž by mohl půst zhoršit zdravotní stav

-

Ti, kteří cestují více, než 50 km pěšky či natolik pomalými prostředky (velbloud
apod.), že by se nemohli nasytit a napít ani v době mimo hodiny půstu

-

Menstruující, těhotné a kojící ženy

Pokud někdo bezdůvodně poruší půst a svou chybu si zavčasu neuvědomí, platí pro něho
dva možné postihy:
a) Za takto ztracený den se musí postit po způsobu ramadánu další 2 dny.
b) Alternativou je, že musí zajistit jídlo a pití pro minimálně 60 osob.
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7.2 Půst a zdraví
Půst má, jak vyplývá z výše uvedeného, výjimky v drtivé většině z důvodů celkové kondice a
zdravotního stavu. Dispens od půstu může být jak jednorázový, tak i celoživotní, trvalý.
Dočasný dispens od půstu mají především osoby s akutními onemocněními, kdy by
hladovění a žíznění mohlo zhoršit jejich zdravotní stav či je přímo ohrozit na životě. Jde
především o nemocné s renálními onemocněními, dehydratované osoby z důvodů zvracení a
průjmových onemocnění, osoby se závažnými infekčními chorobami apod. Jakmile se takový
věřící uzdraví, posouvá počet dní půstu přiměřeně dále v délce trvání ramadánu.
Trvale jsou od půstu osvobozeni jedinci, kteří trpí chorobami nevyléčitelnými, avšak
takovými, u nichž lačnění není možné z důvodů ohrožení života či výrazného zhoršení jejich
zdravotního stavu. Jde zpravidla o maligní onemocnění,50 trvalé postižení GIT, renální a
respirační insuficience51 a podobně. Náhradou za půst je jim zpravidla příprava a zajištění
stravy pro chudé, ovšem pouze tehdy, mají-li k tomu dostatek finančních prostředků. Pokud
je kdokoli nejistý, zda mu jeho zdravotní stav či mentální kondice dovoluje dodržet předpisy
půstu, je povinen se poradit s lékařem. Lékařské rozhodnutí je mandatorní a bývá autoritami
islámu respektováno. Pokud lékař není muslim, pak je zase on povinen konzultovat předem
své rozhodnutí s muslimským duchovním.
Jak již naznačujeme v předešlé větě, oslovení lékaře – nemuslima ve věci půstu může být
značně problematické. Je tomu tak zvláště v místech, kde není dostupná osoba, znalá práva
Šaría, Fiqh či přímo muslimský klerik. Věřícím muslimům se často zdá, že lékař jiného vyznání
dost dobře nechápe význam a účel půstu, vnitřně jej bagatelizuje a raději (z alibismu) jim
dispens od půstu doporučí, aniž by to bylo vždy nezbytně nutné. Proto často muslimové
v této věci neoslovují křesťanské, židovské či jiné lékaře, což mnohdy vyúsťuje v to, že si půst
při nedostupnosti muslimského lékaře modifikují sami nebo půst raději dodrží i za cenu
ohrožení svého zdraví a života.
Výzkumy v muslimských komunitách ukázaly, že přes 50% muslimů si samo upravuje dietní
režim či užívání perorální medikace, pokud nemůže oslovit lékaře – souvěrce. (32).
Problémem je, jak z uvedeného vyplývá, nedodržení pravidelných dávek léků či naopak
zkracování intervalů jejich užití během noci. Některé léky je však nutno užívat pouze při
lačnění, jiné naopak spolu se stravou či v krátkých intervalech před či po jejím požití, jinak
ztrácejí svůj účinek. Některé léky zase při zkrácení intervalu užití mají výrazné vedlejší
nežádoucí účinky či toxický efekt. Oslovení lékaře z nutnosti nějaké úpravy dietního režimu či
zdravotnické medikace je vždy lepším řešením i kdyby nebyl muslimem a byla zde
pochybnost o jeho objektivitě, což doporučují i islámské autority. Lékař – nemuslim však
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Maligní = zhoubný (od “male” – špatně). Opakem jsou onemocnění benigní = nezhoubná (od “bene” –
dobře).
51
Renální a respirační insuficience (doslova nedostatečnost) – jde o selhávání ledvin a dýchacího ústrojí.
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musí dát vždy pacientu najevo, že rozumí a chápe význam půstu a vše rozhoduje s respektem
k vyznání pacienta. Jakákoli bagatelizace či naopak tvrdě autoritativní rozhodnutí okamžitě
zproblematizuje vztah mezi lékařem a pacientem a kontakt je pak zcela neúčinný a vlastně
zbytečný.

7.2.1 Užití perorální a parenterální medikace
Pro lékaře a zdravotníka je stěžejním tématem podání různých forem léků a u tohoto
problému ve spojitosti s půstem je třeba se zevrubněji pozastavit. Některé choroby a užívání
léků samy o sobě nedovolují ještě dispens od půstu (běžné virové a bakteriální choroby
s lehčím průběhem, některé úrazy a poúrazové stavy, z chronichých onemocnění například
hypertenze či některé kardiovaskulární choroby…). Každé perorální požití léků, tedy jejich
průnik do gastrointestinálních traktu, samozřejmě porušuje půst. Lékař na to musí myslet a
volit léky s delšími intervaly užití či s prolongovaným účinkem (depotní medikamenty). Tento
přístup lze zajistit především u chorob:
-

Gastrointestinálních

-

Kardiovaskulárních

-

Respiračních

-

Centrálně nervových

-

Některých endokrinních

-

Pohybových

Samozřejmě, pokud úprava není možná, věřící má právo na distanc od půstu. Problémem
bývá rovněž parenterální nutrice52 či hydratace a jiné zvyšování volumu pomocí infúzních
přípravků. Takováto terapie je považována za jakési obejití, bypass výživy. Parenterální
nutrice, ať již totální či doplňková je vždy ordinována u velmi vážných stavů, jejichž nositelé
mají zpravidla dispens od půstu. Problematištější to bývá u běžných infúzních roztoků, ty se
ordinují i při některých méně závažných stavech či jen jako nosné médium pro parenterální
léčivý prostředek.
Obtíž může nastat i při ordinování nosních nebo očních kapek. I ony se mohou dostat do
zažívacího traktu, ovšem tato záležitost je většinou liberálnějších muslimských komunit
pomíjena, je považována za neúmyslné a zanedbatelné porušení půstu.
Zatímco tedy u požití perorálních medikamentů (tablet, kapslí, kapek, syrupů, tinktur apod…)
a u zavedení parenterální nutrice či volumoterapie bude postup většině lékařů zřejmý, u
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Parenterální nutrice = umělá výživa, podávaná nitrožilně. Může být pouze doplňková při částečných
schopnostech pacienta přijímat ústy (Parciální parenterální nutrice, PPN) nebo úplná při nemožnosti přijmout
potravu a tekutiny ústy vůbec (Totální parenterální nutrice, TPN).
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jiných mechanismů terapie bývá často velmi sporné, zda jejich použití znamená či
neznamená porušení půstu. Většina muslimských autorit se přiklání k tomu, že to, co není
spolknuto či jinak nepronikne do GIT, může být podáno parenterálně do krevního oběhu,
kromě prostředků k nutrici a rehydrataci, aniž by tím byl porušen půst. Tekuté nitrožilní
medikamenty se nepovažují za výživné ani hydratační, pokud je nutno, aby lék byl podán
v infúzním médiu, pak je nutno použít jen nejnižší možné množství takového nosného
roztoku.
Sublinguální53 podání léků, například nitrátů u anginy pectoris, kdy lék je absorbován velice
rychle slizničně, není považováno za porušení půstu. Naproti tomu například rozpuštění
cukru pod jazykem porušením půstu je, protože živina se dostává do GIT slinami a nelze
předpokládat pouze její slizniční rychlou absorpci.
Inhalátory při astmatu či jiných trvalých chorobách jsou zakázány, neboť určité množství
přípravku se dostane slinami do GIT. Opět je ovšem třeba zdůraznit, že při život ohrožujícím
stavu (astmatický záchvat apod.) je podání inhalačního přípravku respektováno a je
automaticky udělen nemocnému dispens od půstu.
Krémy, masti, gely či jiné perkutání prostředky jsou povoleny, stejně jako analgetické či
nitrátové náplasti. Jejich aplikací není půst porušen. Ovšem obdobně, jako je zapovězena
parenterální nutrice a volumoterapie, nesmí se použít náplasti nikotinové, protože se jejím
prostřednictvím opět obchází jeden ze zákazů – kouření v době půstu.
Výše uvedená pravidla by měl tedy zvažovat a respektovat každý lékař a ordinovat léky nejen
s přihlédnutím k jejich účinkům, ale i ke způsobu podání v době ramadánu. Není ostudou,
pokud lékař kontaktuje ohledně podání nevyhnutelného léčiva muslimského kolegu či
klerika. Duchovní pak téměř vždy, kdy neexistuje alternativa, udělí distanc nemocnému od
půstu, tento dispens je naprosto respektován a nevzbuzuje rozpaky či pochybnosti u
nemocného, který nemusí v této věci lékaři – jinověrci vždy důvěřovat. Je třeba zároveň říci,
že muslimské duchovenstvo je ve věci komunikace s lékařem – jinověrcem velmi flexibilní a
zvažuje případ od případu. Často i mění svá trvalá stanoviska s vývojem medicíny, nově
používaných léčebných prostředků a medikamentů.
Je nutno rovněž upozornit na to, že v době ramadánu je změněn cirkadiální rytmus54
každého muslima, což může mít i vliv na určité choroby a jejich terapii. Zvláště pak je třeba
brát do úvahy i období, na které ramadán připadá, v daném období a dané oblasti je nutno
posoudit poměr délky dne a noci, rovněž tak vzít v potaz denní a noční teploty v oblasti.
Dlouhodobý spánkový deficit a dehydratace jsou důležitými faktory u jakkoli oslabeného
jedince. I zde je vhodné se řídit doporučeními islámských autorit, mezi nimiž je i množství
53

Podání tablety či sprejového přípravku pod jazyk (sub lingua).
Organismus jedince je navyklý na určité časové stereotypy denní a noční doby. Při změně těchto algoritmů
reaguje často organismus překotnými změnami svého vnitřního prostředí (metabolickými, hormonálními,
iontovými apod…)
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kleriků vzdělaných v medicíně. U zdravých jedinců zpravidla nic z uvedeného v tomto
odstavci nehraje významnou roli, u oslabených je vždy možno i z těchto důvodů uvažovat o
zbavení povinnosti půstu.
V mnoha muslimských zemích proběhly v posledních 30 letech rozsáhlé studie, posuzující
hladinu denní glykémie a výši dehydratace. Ve výsledku tyto studie seznaly obtíže s tím
spojené jako střední a lehké, zvladatelné pro zdravý organismus. Mírná malátnost, bolesti
hlavy či lehká tachykardie nebyla u zdravého člověka shledána jako život a zdraví ohrožující,
ale například u jedinců po renálních transplantacích byla shledána neúnosnou. Proto byl
schválen trvalý dispens těchto osob od půstu.(1). Těmito výzkumy rovněž nebyl shledán
výrazný úbytek na hmotnosti věřících, spíše naopak – v noci muslimové po denním hladovění
požívají vysoce energetickou stravu a organismus v této chvíli živiny více ukládá, tedy byl
zjištěn spíše nárůst hmotnosti. (29, 32)
Studie rovněž prokázaly, že denní hladovění způsobuje zvýšenou tvorbu gastrických
peptických vředů v důsledku vysoké acidity žaludečního sekretu.(11) Proto musí být brán
zřetel na osoby, trpící vředovou chorobou gastroduodenální, zpravidla je doporučen a kleriky
udělen dispens od půstu.

7.3 Kojící matky a těhotné ženy v době půstu
I přes generální dispens od půstu (viz výše) některé kojící matky půst dodržují ze strachu
před ztrátou Alláhova požehnání, výzkumy však nebyl nikdy zjištěn výrazný váhový deficit
kojence či jakékoli jeho metabolické postižení, jontové či vitamínové dysbalance. Totéž bylo
zjištěno i u novorozenců matek, které držely půst v době gravidity. (10)
Ve velmi teplých oblastech a obdobích s dlouhými dny ve srovnání s nočním časem byly však
zjištěny při lačnění kojících matek závažné nedostatky v nutriční a jontové hodnotě
mateřského mléka (změny v koncentraci laktózy, sodíku a draslíku), v zemích s mírnými
teplotami a menšími diferencemi mezi délkou dne a noci nebyly zjištěny změny žádné.
Je však třeba říci, že u matek, které by proti své vůli i při vědomí úlevy od půstu tento
nedodržely a žily tak během těhotenství a kojení ve stresu,55 strachu ze ztráty Alláhova
požehnání až v depresívních stavech, je dle výzkumů možno říci, že změny v nutriční i
jontové hodnotě a množství mateřského mléka a nebo i délky těhotenství ve smyslu
předčasných porodů či spontánních abortů jsou rovněž alarmující a je tudíž velmi
nedoporučováno takové ženy direktivně od půstu zrazovat. V době ramadánu je důležitým
faktorem právě klid, pohoda a vyrovnanost matky, ve většině částí světa je i tehdy dodržený
půst těhotné či kojící ženy bez výrazných rizik.
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Stres není jen viditelná a pocitová změna vnitřního napětí a psychického rozpoložení, jak je všeobecně
míněno. Jde o závažné biochemické změny a neurogenní změny v hormonální, enzymatické a nervové výbavě
jedince.
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7.4 Diabetes mellitus56 a půst o ramadánu
Diabetes se může pochopitelně půstem velmi komplikovat, i když jinak probíhá vcelku
uspokojivě a bez orgánových komplikací a to jak u inzulin dependentních, tak i u inzulin
non-dependentních diabetiků. Muslimští diabetici se však neradi smiřují s trvalým dispensem
od půstu o ramadánu. Proto byla muslimskými lékaři zvolena metodika a vytvořeny
guidelines pro diabetiky, kteří si přejí dodržet půst: (13)
Diabetici na dietě
-

Jako nejvydatnější a hlavní jídlo považovat časnou snídani před rozbřeskem

-

V noci dodržet mezery mezi jídly jako přes den mimo ramadán

Diabetici na PAD57
-

Pokud jde o jednu denní dávku PAD, požít ji s prvním jídlem po západu slunce

-

Pokud jde o více dávek PAD, spojit je s první noční stravou po západu slunce, tato
ovšem musí být zvýšeně vydatná

Diabetici na inzulinu
-

V žádném případě se půst nedoporučuje při více, než dvou dávkách inzulinu denně.
Zde bývají výkyvy v hladině cukru vysoce ohrožující a rovněž nastupuje výrazná
ketoacidóza.

-

Pokud jde o jednu denní dávku inzulinu, rozdělit ji na dvě dávky – před rozbřeskem a
po západu slunce, kdy je možno jíst.

-

Pokud jde o běžně aplikované dvě dávky inzulinu denně, použít po západu slunce
celou večerní dávku, ráno před rozbřeskem pouze třetinu až polovinu běžně
ordinované ranní dávky.

7.5 Invazívní výkony v době půstu
Pokud jde o chirurgické onemocnění či jiná onemocnění, vyžadující intervenční zákrok,
muslimové je žádají zpravidla mimo ramadán či v nočních hodinách. Pokud to lze, je možné
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Diabetes mellitus (úplavice cukrová, cukrovka) je nejčastějším metabolickým onemocněním vůbec. Má
závažné dopady na organismus jedince jako celek, ale také představuje významnou zátěž pro financování
zdravotnické péče, zasahuje i do sociálních sfér. Diabetu je proto nutné věnovat extrémní pozornost. Při
hadžidži se odhaduje přítomnost asi 14–18 % diabetiků – viz literatura (13).
57
PAD – perorální antidiabetika = tabletové léky, podporující zbytkovou tvorbu inzulinu a snižující hladinu cukrů
v oběhu. Pokud jedinec nemá ani tuto částečnou schopnost zbytkové produkce insulinu, léčba pomocí PAD je
neúčinnou terapií a pacient je převeden na podávání insulinu přímo.
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jim vyhovět, lze to však pouze u malých akutních výkonů, nevyžadujících po jejich provedení
zvláštní režim či u odložitelných výkonů, zejména elektivních.
Urgentní výkony jsou autoritami islámu schvalovány i v době ramadánu a věřícím je
dlouhodobě udělen dispens od půstu bez jeho nutného nahrazení po úzdravě věřícího.(21)

7.6 Primární lékařská péče v době půstu
V oblastech i mimo muslimské země, kde je velká populace muslimského obyvatelstva, je
vhodné, aby měli praktičtí lékaři (GPs58) a sestry školení v organizaci péče a přístupu
k muslimským pacientům v období půstu. Zpravidla však tomu tak není, což způsobuje
problémy – muslimové s pochybnostmi o nutnosti půstu či dispensu od něho zhusta
ambulance primární péče před ramadánem navštěvují z důvodů konzultace svého postupu
při půstu. Neznalost personálu či bagatelizace problému není namístě a způsobuje nedůvěru
muslimského pacienta v instituci primární péče jako takové.

7.7 Shrnutí problematiky půstu a ramadánu
Jak se tedy nejlépe vyhnout obtížím období ramadánu?
-

Především do tohoto období neplánovat žádné větší elektivní chirurgické výkony. 59 U
akutních výkonů se obtížím nevyhneme plně, ale můžeme se spolehnout, že řádně
konzultovaná rodina i duchovní osoba bude stát na straně lékaře. Porušení ramadánu
ze zdravotních důvodů je zcela běžně akceptováno a to i u velmi ortodoxních
komunit. Musí však předcházet informace pacienta a také uvážlivost v rozsahu
terapie. U elektivních výkonů i vhodné načasování operace. Totéž platí i u jiné
invazivní terapie.

-

V nevyhnutelném případě i v noci, kdy by pacient mohl přijímat tekutiny perorálně je
vhodné doplnit režim příjmu tekutin akcesorní infúzní terapií. Příjem roztoků
intravenózně je nábožensky čistý ve chvíli zproštění povinnosti půstu, vyvarovat se ho
je nutné pokud povinnost půstu trvá.

-

I požití tablet, kapek do nosu či očí (propojenost s dutinou ústní – muslimové jsou
informováni o těchto zakázaných medikamentech) je nepřípustné. Pokud tedy máme
na výběr, volíme jiné lékové formy, je-li nutno tyto medikamenty podávat v průběhu
dne. Tedy i.v. nebo i.m. a s.c. aplikace (nitrožilně, nitrosvalově či podkožně), rovněž je
možno podat lék per rectum (konečníkem) či per vaginam (pochvou), některá
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GPs – General Practicioners = lékaři všeobecného směru, u nás dnes praktičtí lékaři. Hovorově se užívá
v anglofonních zemích této zkratky a je dobré ji znát (GP, GPs – hovoří se o “džípí” a “džípís”).
59
Elektivní výkony jsou operacemi, které lze dlouhodobě odložit (operace žaludku pro vředovou chorobu,
odstranění nezánětlivého žlučníku, náhrada kyčelního kloubu apod…) Akutní výkony jsou naproti tomu
operacemi, odložitelnými jen o několik hodin, např. po dobu předoperačních vyšetření a úpravy vnitřního
prostředí pacienta. Jejich podskupinou jsou výkony urgentní – musejí být provedeny ihned, nesnesou odkladu.
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medikace je možná náplasťovou formou. Někteří muslimové přijali nutnost
některých sprejových aplikací pod jazyk či do hrdla. Tento aerosol uznávají jako
nevýživný a “nepolykatelný”. Veškerá vazo či bronchodilatancia ve sprejích je tedy u
nich možno podávat. Pozor však na nejednotnost názoru islámských autorit v této
věci v dané oblasti a raději použití inhalátorů s nimi konzultovat nebo se poradit
s kolegou muslimské víry.
-

Pokud je to možné, je nejlepší cestou buď volit takové tablety či perorální roztoky,
které je možno podávat po 12 hodinách, tedy před začátkem denního režimu
ramadánu a po něm. Druhou možností, při podávání léků 3 x denně je možné běžný
cyklus podání (ráno, poledne a večer) cirkadiálně otočit, podávat večer, o půlnoci a
ráno, vždy mimo režim ramadánu. Z hlediska biorytmu to není ideální, ale dle
zkušeností z muslimských zemí je to lepším postupem, než zapříčinit, že muslim
nebude užívat lék vůbec. Zvláště ortodoxní věřící jsou ochotni upřednostnit
náboženský příkaz před vlastním zdravím.

Zcela zásadní vyhnutí se jakýmkoli problémům je neprovádění chirurgických plánovaných
výkonů v období ramadánu či krátce před ním. Pozor na výkony, které se jeví jako bezpečné
z hlediska perioperační péče a v zásadě dodržení půstu umožňují. I ty se mohou komplikovat
a následná složitější péče může být pacientem či jeho rodinou lékaři výrazně vytknuta. Může
vést i ke stížnosti k nadřízeným orgánům. Bývá občas i postihována s odůvodněním, že lékař
neuvážil veškeré možnosti vývoje pooperačního stavu.
Mějme ale stále na paměti toleranci islámu k nemocnému a oslabenému věřícímu. Súra
2,185 Koránu říká:
“Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné.”
Na druhé straně ale muslim, kterému byl udělen přímý dispens od půstu a on se přesto postí
i za cenu zhoršení svého zdravotních stavu či ohrožení na životě, dopouští se provinění,
protože sám sebe poškozuje a odmítá akceptovat jasné “ruchsa”, povolení Alláhovo. Alláh
praví:
“…..a nepřivozujte si smrt! A věru Alláh je vůči vám slitovný.”
A ještě jedna zcela obecná rada: Je nevhodné a neslušné, když zdravotnický personál
nemuslimského vyznání, kterému je povoleno stravu a tekutiny přijímat i o ramadánu, takto
činí před zraky muslimů. Jídlo a pití personálu se stává v období půstu o Ramadánu intimní
záležitostí a má být přijímáno v ústraní.
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7.8 Stravovací předpisy v islámu
V této kapitole je vhodné zmínit stravovací předpisy a potravinová omezení v muslimské
víře. Z nich lze totiž odvodit typy potravin a dietní režimy v nemocničních zařízeních či
doporučená dieta lékařem pacientu muslimské víry v domácím ošetřování.
Vše zakázané, znamená nečisté a škodlivé. Je to proto zakázáno všem muslimům bez rozdílu
věku či pohlaví. V ojedinělých případech a situacích jsou však povoleny výjimky. Islám na
rozdíl od judaismu přistupuje k problematice zakázaných a povolených potravin spíše
z hlediska jejich škodlivosti či naopak prospěšnosti pro lidský organismus. Judaismus spíše
bere v potaz souvislost s příkazy a zákazy Tóry. Například kombinace masité a mléčné stravy
společně v jednom jídle není rozhodně zdraví škodlivá, odporuje ale zákazu v Tóře, Lv 11 a
jinde, “Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho”. Mnohé je však z judaismu převzato
prorokem Muhammadem do islámu, v následujících odrážkách je shoda a původ z judaismu
označen (J).
V islámu je zakázáno:
-

Pojídání zdechlin. Nejde však jen o nalezené mrtvé zvíře, ale o zvíře, které nebylo
zabito rituálně a zdechlo samo.60 (J)

-

Konzumace krve zvířat (J)

-

Konzumace vepřového masa (v judaismu jde o všechna zvířata, která nemají
rozdělena kopyta ve dví a nepřežvykují – to již muslimští věřící též přebírají)

-

Požívání masa zasvěceného či obětovaného jinému božstvu, než Alláhovi. Košer maso
oběti je povoleno. Pokud zvíře zabije povoleným způsobem křesťan či Žid a pronese
při porážce formuli “Alláhu akbar” (Bůh je převeliký), třebaže bylo součástí
nemuslimského rituálu, je muslimovi maso zvířete povoleno (zde jsou místní rozdíly).

-

Konzumace zdomácnělých oslů, dravé zvěře se špičáky (tesáky) (částečně J)

-

Konzumace všech dravých ptáků s pařáty (v judaismu jsou to všichni dravci i bez
pařátů, tedy i havranovití apod..)

V islámu je povoleno:
-

Konzumace kobylek a sarančat (shodné v J séfardského typu)

-

Konzumace všech ryb (v J pouze ryb, majících zároveň ploutve i šupiny, ne tedy úhoř
apod.)

60

Mezi zdechliny je od starověku počítáno zvíře zastřelené (šípem, oštěpem či palnou zbraní). Užití zbraně je
považováno za děj, který zvíře smrtelně zranil a ono poté samo zdechlo (podlehlo smrtelným zraněním). K tomu
při rituální porážce nedochází, smrt vykrvácením a přerušením dýchacích cest nastává okamžitě.
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-

Konzumace mořských plodů a všech mořských tvorů61

-

Konzumace všech domácích savců s výjimkou dravců (v J je zakázán králík a velbloud,
což je v islámu povoleno)

-

Konzumace všeho domácího ptactva (J), (v judaismu je zakázán pštros)

-

Konzumace lovných zvířat (v judaismu zakázáni lichokopytníci a zajícovci, v islámu
jsou povoleni)

Zvíře má být zabito způsobem “halál”, tedy podříznuto tak, aby se netrápilo – obě krční
tepny a trachea naráz. Tato porážka se v judaismu nazývá “šchita” a je shodná s muslimským
způsobem. Při halálu je však vždy nutno vyslovit “Alláhu akbar”.
Súrat al Máida (jde o 5.súru “prostřený stůl”) k tomu říká:
1) “Dnes máte vše, co je dobré a čisté. Jsou vám povolena i jídla lidu Knihy (křesťanů a
Židů, pozn.aut.) a vaše jídla jsou povolena jim.”
2) “Opojné nápoje, hazardní hry, obětování kamene (házení kostkou, pozn.aut.) a tahání
šípu (tahání losu, pozn.aut.) jsou odporným dílem Satanovým”
Druhý bod sice nevyznívá jako přímý zákaz, ovšem je tak brán a většinou dodržován. Je však
třeba říci, že muslimové, žijící zpravidla v západních zemích mimo dosah široké rodiny si
často rádi zahrají karty či zajdou na pivo a to i ti, kteří jinak veškeré předpisy a ortopraxi
islámu dodržují.

61

Mořské plody nejsou povoleny všemi typy a odnožemi islámu. Je vhodné si předem ověřit kde je tomu tak či
onak.
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8. Pouť do Mekky (Hadždž) a zdravotnické aspekty
s tím související
Pouť do Svaté mešity v Mekce není pro muslima obyčejný počin. Pro mnohé muslimy to
znamená i několikaleté plánování a přípravy. Každý, kdo pouť absolvuje si může poté ke
jménu připsat čestný titul “Hadži”, (al-haji) tedy Poutník. Pouť trvá 5 dní, pokud muslim
navštíví Mekku v jiné období, než je nařízený Hadždž, pak se tento počin nazývá “malou
poutí” – cUmra.
Každoročně pouť absolvuje více, než 2,5 miliónů muslimů z celého světa, každý věřící je
povinen ji absolvovat alespoň jedenkrát za život. Jak uvádíme v obecné kapitole, pouť není
povinná pro fysicky neschopné, mentálně zaostalé a finančně zcela nezajištěné věřící. Za
trvale neschopného či finančně nezajištěného může pouť vykonat někdo jiný, kdo ji již
vykonal v minulosti sám za sebe. Někteří, zvláště movitější věřící ji vykonají i několikrát za
život.

Zdravotní rizika pouti do Mekky je možno vřadit do dvou skupin rizikových faktorů:
-

Podnebné podmínky – slunce, horko, písečný prach, sucho

-

Velká kumulace osob, úzký kontakt mezi nimi, holení hlavy u mužů

Zvláště u starých osob a věřících s chronickými onemocněními jsou rizika zhoršení stavu či i
smrti zvláště vysoká. Akutně nemocný člověk, těhotná a kojící žena, menstruující žena či
chronicky nemocný jedinec s chorobou, která se zhoršuje výše uvedenými faktory má
dispens od pouti a neměl by ji vůbec podstoupit.

8.1 Rituální aspekty pouti
K ritu pouti uvádíme jen několik málo poznámek, které bývají důležité ze zdravotnického
hlediska, teologickou problematiku ponecháváme v tuto chvíli stranou.62
Dle muslimské tradice byla Svatá mešita v Mekce první svatyní, vztyčenou k uctívání Alláha.
Mnoho rituálů zde používaných je odvozeno z dob praotce Abraháma, proroka islámu z dob
džáhilíje. Mekka je zároveň rodištěm proroka Muhammada, posledního a vrcholného posla
Alláhova, předávajícího Boží vůli člověku.
Každá duchovní pouť nejen pro muslima, ale i pro věřícího jiného vyznání, je vždy
považována a chápána jako spirituální cvičení, sloužící ke zvýšení jeho sebeuvědomění a
vlastní individuální duchovní obnovy.
62

Věroučná problematika pouti do Mekky je rozebrána podrobněji v obecné kapitole, viz 2,5)
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Mnoho muslimů v době, kdy si mohou pouť dovolit již finančně a má za sebou mnohaleté
období příprav, selže proto, že již má ale zdravotní obtíže a pouť je známa svojí fysickou
náročností. Je vlastně nejkomplexnějším souborem rituálů v islámu – pěší přemísťování na
dlouhé vzdálenosti (část poutníků po splnění Hadždže se ještě poté odebere63 do Medíny
k Prorokovu hrobu), dlouhá předcházející cesta z místa často velmi vzdáleného místa
trvalého bydliště věřícího, pobývání v provizorních podmínkách pouštních stanů mnohdy
pouze se základní možností hygieny a stravování – tvoří k povinným rituálům vysoce
náročnou a rizikovou nadstavbu.
Ústředním náročným bodem pouti je setrvání v pouštní planině Arafát od poledne do
západu slunce. Zde muslimové odění do nejjednoduššího bílého oděvu – ihrámu (dva bílé
pruhy látky + sandály, bez pokrývky hlavy) symbolizují jakýsi mikrokosmos coby součást
celého universa, zde se symbolicky situují do stavu, ve kterém budou stát jednou před
Alláhem o Dni Soudu.
Protože každý rituál zde trvá výjimečnou dobu, jsou ho zproštěni lidé se zhoršenou zdravotní
kondicí, jak zmiňuji výše.(28) Mnozí vážně nemocní ale i přes nesouhlas lékařů, zpravidla
muslimských a přes negativní stanovisko rodiny Hadždž i rituály absolvují v naději, že bude
pro ně vysoce záslužné zemřít na Svatém místě, pokud již zemřít mají. Takový čin oddanosti a
naděje i psychologicky pochopitelného přístupu je často lékařem těžko vyvratitelný a
rozmluvitelný.

8.2 Zdravotní rizika teplotní a slunečního záření
Problém slunečního záření a horkého vzduchu je jedním z hlavních rizikových faktorů. Je
problematickým zejména pro věřící ze zemí s mírným či chladným podnebím, protože se
obtížněji aklimatizují a jejich organismus se se změnou hůře vyrovnává. Pro muslimy
z oblastí tropů a subtropů bývá situace mnohem snazší a méně nebezpečnou.
Vždy je třeba vzít v úvahu, že aklimatizace jedince trvá zpravidla jeden až dva týdny. Po celou
tuto dobu jde o zvýšenou perspiraci64 a tudíž pro mnohé o neočekávanou či spíše
neobvyklou ztrátu tekutin. Rovněž popáleniny od slunečního záření jsou vysokým rizikem,
zejména pro osoby s nízkou pigmentací pokožky. Jde zvláště o muslimy z balkánských zemí
(země bývalé Jugoslávie, Albánie apod.) a také o konvertity z euro – amerického regionu. Je
nutno jim doporučit minimální pobyt na slunci, zejména v pouštních exponovaných
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Dnes pouť do Medíny bývá absolvována i dopravními prostředky, mnozí poutníci by několikadenní pěší
putování nezvládli.
64
Jde o zvýšené pocení – běžně při nižších a mírných teplotách člověk běžné hmotnosti ztrácí pocením kolem
200–300 ml tekutiny za 24 hodin. V extrémně vysokých teplotách pouště a při zvýšené námaze může ztráta
přesáhnout bohatě i 2 litry za 24 hodin. S tak vysokou ztrátou je již třeba bilančně počítat.
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lokalitách a užití krémů s vysokým ochranným UV faktorem. Krom častých popálenin až II.a
stupně je pozorován i zvýšený výskyt maligního melanomu.65
Velmi obvyklá jsou vyčerpání organismu horkem, úpaly. U poměrně významného množství
jedinců, zvláště starých či chronicky nemocných a oslabených, bývají nezřídka fatální.
Saúdskoarabský tisk, televize a rozhlas v době před poutí varuje před možnými riziky, rovněž
v zemích, kde se k pouti připravuje větší množství lidí jsou často muslimskými obcemi
organizovány besedy a přednášky lékařů z tématikou možných rizik a ochrany proti nim.
Rovněž jsou na všech letištích a příjezdových cestách do Saúdské Arábie rozdávány
instruktážní a varovné letáčky poutníkům. Ukazuje se ale, že si mnoho lidí i tak rizika
nepřipouští nebo je bagatelizuje.
Bezpečnostní opatření na letáčcích a v médiích jsou zpravidla tato:
-

Minimalizujte pobyt na slunci, zvláště v době, kdy je v nadhlavníku!

-

Cestujte pokud možno raději v nočních hodinách!

-

Vyvarujte se rychlých a zbrklých přesunů se zvýšenou námahou a energetickou
náročností!

-

Kryjte si hlavu po celý den – ženy šátky, muži slunečníky!

-

Konzumujte zvýšené množství tekutin po celý den!

-

Zásobu vody mějte vždy dostatečnou, myslete na následující hodiny!

-

Zajistěte si dostatečný přísun soli (solné tablety, iontové koncentráty)!

-

Vyhněte se denním transportům v otevřených dopravních prostředcích!

Úpal je častý u osob, které nejsou dostatečně aklimatizované a vynakládají zvýšenou
námahu. Vodní a iontová deplece se zvýšenou perspirací nastává vždy. Denní potřeba
(ztráta) tekutin v Arabské poušti bývá kolem 5 l/den a ztráta soli kolem 20 g/den na osobu.
U jinak zdravých osob při alespoň základním dodržení doporučení bývá vyčerpání horkem
střední až mírné, projevuje se slabostí, bolestí hlavy a svalovými křečemi. Vyžaduje zpravidla
odpočinek na stinném místě, ochlazení, dostatek vody a soli. Pokud k náhradě deficitu
nedojde, dostaví se úpal s typickými symptomy. Kůže je horká, pocení je zastaveno, riskantní
je to velmi u starých osob, dětí, diabetiků a jinak chronicky nemocných a oslabených osob.
Extrémní vzestup tělesné teploty vyžaduje samozřejmě okamžitý agresívní zásah. Postižený
musí být okamžitě umístěn mimo sluneční expozici do chladnějšího prostředí, vysvlečen,
65

Maligní melanom = zhoubný nádor kůže, jeho vznik, tedy maligní zvrhnutí buněk predisponovaného kožního
névu (pihy) podporuje mimo jiné i přímé sluneční záření.
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chlazen celotělově poléváním chladnou vodou za zvýšeného proudění vzduchu (fény) a
pokud je při vědomí, nucen k masívnímu příjmu tekutin perorálně. V těchto již závažných
případech má být přivolán lékař, pacient v bezvědomí musí být nutně substituován i.v.
roztoky66.66
Rozvoj úpalu má několik symptomů na sebe navazujících, vedoucích vždy terminálně
k bezvědomí až smrti:
-

Vyčerpání, slabost, malátnost a svalové křeče

-

Bolest hlavy, nausea a zvracení

-

Závrať, někdy v této fázi nastává stav euforie

-

Delirantní stav

-

Kolaps a bezvědomí, bez terapie pak smrt.

U mužů spočívá obtíž také v tom, že mají při pouti zákaz pokrývky hlavy, čímž je samozřejmě
expozice slunečnímu záření zvýšena. U nich se proto doporučují slunečníky, ovšem jejich role
nesmí být přeceňována, nejsou všespasitelné a před horkem a ztrátou tekutin samozřejmě
nechrání.
Rovněž je důležitá vhodná obuv. Písek je v poušti žhavý, způsobuje závažné popáleniny
nohou, rozhodně se nedoporučuje putování naboso. Zvláště u diabetiků s rozvinutou
neuropatií či u osob s neurologickými poruchami čití (syringomyelie apod.), kdy je snížena
vnímavost bolesti a extrémních teplot (nociceptivní čití) je výše uvedené riziko zvláště veliké,
popáleniny nohou se vyskytují často a to místy až III.stupně. U neuropatů, zejména při
diabetu se rány obtížně hojí a velmi často infikují. Častým problémem bývá také to, že při
pobytu uvnitř mešity je tradičně nutné být bez obuvi, která se ponechává na určených
místech před mešitou. Zde se stává, že si bezděčně věřící boty vymění z důvodů omylu, ten,
kdo má pak větší nohu je na tom hůře, pokud zbudou jen boty malé velikosti a jedinec pak
dokončuje poutní povinnosti bos. Je vhodné mít ve stanu či místě ubytování boty náhradní.
Nejde zde o krádeže, o pouhé omyly, které však mohou mít nepříjemné následky.

8.3 Zdravotní rizika infekční
Při obrovském množství poutníků a neobvyklé kumulaci osob je samozřejmé, že je zde
přítomna podmínka pro zvýšený přenos infekčních chorob. U britských muslimů putujících
do Mekky v roce 1989 byla zjištěna vysoká incidence onemocnění meningokokovou
meningitidou.(18) Po zveřejnění zdravotnických údajů bylo tentýž rok hlášeno vysoké
množství tohoto onemocnění i mezi navrátivšími se muslimy v jiných zemích. Na doporučení
saúdskoarabských zdravotnických kruhů a islámských kleriků je od té doby vyžadována
66

Jde o nutnou nitrožilní (i.v. = intravenózní) náhradu tekutin, často velmi masívní.
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vakcinace proti meningokoku A + C před poutí, alespoň 5 – 7 dní před jejím započetím.
Tehdy je již organismus proti nákaze chráněn a imunní proti bakterii Neisseria meningitidis je
po dobu 3 let. Certifikát o očkování či záznam v mezinárodním očkovacím průkazu je
vyžadován již při vydávání saúdskoarabského víza.
Rovněž je doporučována vakcinace proti hepatitidě A a profylaxe malárie.67 Vzhledem
k častějším obtížím působením horka, kdy může pacient – poutník vyžadovat infúzní terapii
v poměrně hygienicky rizikových podmínkách je doporučována i vakcinace proti hepatitidě
B. Krytí je vhodné také proti břišnímu tyfu, tetanu, difterii a poliomyelitidě.
Poutníci z rural areas Afriky a indického subkontinentu bývají opět saúdskoarabskými
informačními zdroji a letáčky upozorňováni na alarmující symptomy, které u nich mohou
nastat po návratu do domovské oblasti, kde zpravidla není příliš frekventovaná a dostupná
lékařská péče. Jsou varováni zejména ohledně výrazných průjmovitých stavů a také ohledně
dlouhotrvajícího kašle (přesahujícího 2 týdny). Mezi poutníky se dle průzkumů výrazně šíří
TBC. (3)
Povinností poutníka mužského pohlaví je podstoupit během Hadždže oholení hlavy (viz
obecná kapitola). Holení probíhá v provizorních a špatně vybavených holírnách, často přímo
v poušti, kdy holič používá tutéž břitvu či žiletku na několik desítek oholení bez jakékoli
sterilizace. Nelze se vyhnout drobné traumatizaci kůže a krevní přenos infekčních agens je
nabíledni. Obvyklý je přenos hepatitidy B a C, částečně také HIV. Muslimové však nebývají
často HIV pozitivní, nejsou výrazně rizikovou skupinou a to ani v zemích vysoce HIV
epidemických, nejsou promiskuitní jako většina místní populace (země jižní Afriky, indického
subkontinentu apod.).
Poznámka: Autor pracoval v letech 1998 – 2002 v jihoafrické Botswaně, kde je nakaženo
virem HIV asi 60% populace, muslimské komunity z toho tvoří ani ne 0,5 %. (viz podrobněji v
publikaci Hájek,M., Novák,K., Sedláček,D., Pazdiora, P.: HIV / AIDS pozitivní pacient
v chirurgických oborech, GRADA Publ.a.s., Praha, 2006).
Přenos sexuálních chorob během Hadždže je zcela zanedbatelný, sexuální styk je po dobu
pouti zakázán i mezi manželi, nemanželský styk je zakázán zcela obecně. U poutníků se
předpokládá hlubší víra a tudíž i striktnější respekt k zákazům a příkazům. Obtíže s nákazou
přes pohlavní orgány u žen i bez sexuálního kontaktu, běžnou při menstruačním cyklu, zde
nepřicházejí v úvahu. Jak uvádíme výše, ženy medikamentózně menstruaci pro účast na
pouti oddalují, menstruující žena se pouti nesmí účastnit vůbec.
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Profylaxí se rozumí preventivní podávání léků. U malárie jde o stále diskutovaný problém, profylaxe malárie
má své zastánce i odpůrce. Preventivní podání antimalarik působí a kryje jedince jen asi ze 60–65%, prevence
tedy není úplná. Antimalarika také mají mnoho vedlejších účinků, jsou toxická k játrům, působí nepříznivě na
zažívací trakt, zároveň jsou drahá a ne každý si je může dovolit.
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8.4 Konzultace lékařů před poutí do Mekky
Konzultace lékařů muslimskými klienty v mnoha zemích se před poutí do Mekky znásobují,
často v tomto případě s důvěrou i v lékaře – jinověrce. Čeho by se měl lékař vyvarovat?
-

Nedoporučovat kontaktní čočky – v aridních oblastech s vysokou prašností jsou čočky
nevhodné, riziko vysoké adherence s písečnou komponentou lze sice snížit užitím
okulárního lubrikantu (např.Hypomellóza 1% gtt.), lépe je ale doporučit zcela
bezpečné brýle.

-

Chronicky nemocným, u nichž choroba sama o sobě pouť neznemožňuje, se
doporučuje se zásobit léky v dostatečném množství, v místě nebudou zajistitelné.

-

Doporučuje se užít repelenty proti hmyzu, krémy s vysokým ochranným UV faktorem
(viz výše), antiseptické prostředky, antidiarrhoické prostředky68 a vodu sterilizující
tablety.

-

Doporučují se výše uvedené vakcinace a profylaxe malárie, popřípadě antimalarika
k terapii alespoň 1 balení na 5 – 6 osob.

-

U hraničně schopných osob pouť absolvovat má vyjít lékař maximálně vstříc, pouť
rozhodně nebagatelizovat.

-

U osob bez zhoršení zdravotního stavu neschopných pouť absolvovat či u osob poutí
vážně ohrožených na životě pouť nedoporučit, ovšem v případě pevného přání
v naději případného úmrtí na Svatém místě pouť důrazně nerozmlouvat, postupovat
jako při negativním reversu u řádně poučeného jedince.

-

Důrazné nedoporučení pouti však užít u těhotných žen, mají od pouti v době gravidity
dispens, ovšem sama gravidita význam pouti neruší.

-

Ženám, kterým by se v době pouti blížil termín menstruace umožnit užívání periodu
oddalujících prostředků, menstruace sama činí ženu rituálně nečistou a duchovní
význam pouti by vyšel v niveč.

68

Diarrhoe = průjem, zde jde tedy o léčebné prostředky proti průjmům, kterými lze v těžkých případech ztratit
obrovské množství tekutin (až 7 litrů denně). Průjmy mohou u predisponovaných jedinců končit i smrtí ze zcela
dehydratovaného organismu, potažmo hypovolemického šoku a rozvratu vnitřního prostředí.
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9. Smrt a problematika umírání – nevyléčitelná
nemoc, sebevražda, euthanasie, pohřeb
Péče o umírající pacienty a komunikace s jejich příbuznými je jedním z nejobtížnějších úkolů
v klinické praxi lékaře a to nejen v muslimském světě, ale kdekoli. Umožnění jedinci zemřít
s důstojností a v úctě může přinášet pro lékaře značné uspokojení. Kompetence k paliativní
medicíně a stanovení správného okamžiku ustoupení nevyhnutelné smrti vyžaduje v každé
kultuře znalosti a zkušenosti, v religiózních skupinách pak navíc znalost zvyků, tradic a
přístup komunity ke smrti jako takové, přístup k posledním věcem člověka. Je třeba se
vyhnout systémovým chybám nejen v paliativní terapii, ale i v komunikaci, v přístupu
k umírajícímu i k jeho rodině.
Islámské právo definuje jistá očekávaná chování ve chvíli umírání a smrti. Co platí
v některých věroukách plně, to platí v islámu dvojnásob. Příbuzní umírajícího rovněž
potřebují vědět a konzultovat s lékařem případné obtíže, které se mohou vyskytnout a
dotknout se jich v období truchlení nad zemřelým členem rodiny. Důležitým a velmi citlivým
tématem v této souvislosti je téma případného darování orgánů k transplantacím a tématika
pitvy (viz 10. kapitola), jak tyto situace muslimové vnímají je třeba brát na zřetel a
respektovat.

9.1 Smrt a umírání
“Každá duše má okusit smrt” (Korán, Súra 2,185)
Jak se muslimská komunita dívá na věci, týkající se přirozené smrti, sebevraždy a euthanázie?
Pro muslima znamená smrt přechod z jednoho stavu existence do dalšího. Islám učí, že život
na zemi je velkou zkouškou a cvičením, život, který nastává po smrti, je věčný pobyt, kde
každý bude užívat ovoce dle svých činů a zásluh v životě pozemském. Není tedy smysluplné
se smrti výrazně bránit za každou cenu nebo s ní bojovat, ale přijmout ji jako součást Božího
plánu, plánu Alláha s každým svým synem a dcerou.
Je důležité vědět, že v islámu není smrt nijak tabuizována, v rodinách i společnosti se o ní
otevřeně hovoří a je neustále reflektována. Při konzultaci muslimských věřících ohledně
terminálních stavů a infaustních nemocí či konzultaci pozůstalých při jejich truchlení nad
zemřelým je třeba mít na paměti několik důležitých bodů.
Vyplývají z toho, že život člověka má několik fází, které se nekryjí pouze se životem
pozemským:
a) Život před početím
b) Život v nižším světě (pozemský život)
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c) Přechodná sféra (mezičlánek)
d) Soudný den (den Božího soudu)
e) Ráj a Peklo
Islám vidí život jako posvátný a jako svěřený Alláhem, takže sebevražda či úmyslná
euthanázie (aktivní) jsou přísně zakázány (30). Asistovaná sebevražda je rovněž zapovězena.
Avšak zbytečné utrpení rovněž nemá v islámu v pojetí života své místo a jestliže je smrt
urychlena podáním adekvátní analgesie či analgosedace a nebo tišících prostředků jinak život
zkracujících, jde o povolený postup (euthanázie pasívní).69
V Islámu je důležité si uvědomit, že primární úmysl je zamezit utrpení a nikoli urychlit
odchod z pozemského života. Problém nastává v případě sebevraždy ve smyslu politického
sebeobětování.
Prorok pronesl:
“ Činy se posuzují podle úmyslů a člověk pouze zodpovídá za svůj úmysl.” (4.Hadíth, p.26)
Podle takovýchto vyjádření se sebeobětování, sebevražda z důvodů náboženského či
politického boje bývá mnoha muslimskými komunitami tolerována a důsledky jsou známy
z médií, zvláště v poslední době.

9.2 Nevyléčitelné onemocnění u muslimského pacienta
Značnému utrpení se lze u nevyléčitelně nemocného vyhnout, jestliže si každý lékař či
zdravotník osvojí jisté tradice a věroučné poznatky, týkající se smrti, které jsou téměž
všeobecně uznávané všemi muslimy.
Především muslimové preferují zemřít doma. I velmi dobře zajištěné umírání a smrt
v nemocničním prostředí neodpovídá tradici islámu. Umírající jedinec si přeje a očekává, že
bude kolem sebe mít přítomny přátele a příbuzné, kteří jsou připraveni se modlit za jeho
úspěšnou cestu do dalšího, vyššího, mimopozemského života. Zároveň se takové chvíle
stávají okamžikem, kdy se umírající může s každým smířit a poprosit ho za odpuštění, pokud
mu někdy nevědomky ublížil, tutéž snahu a přání mají v opačném pohledu k umírajícímu
příbuzní a přátelé.
Asi 50 – 80 návštěv u umírajícího během několika dnů nebývá v muslimském světě výjimkou,
takže mnohdy striktní nařízení nemocnic na omezený počet návštěv denně a pouze
69

Euthanázie pasívní = neodporování smrti, ukončení již bezvýznamné kauzální léčby, upuštění od marných a
mutilujících zákroků, neprodlužování utrpení jedince.
Euthanázie aktivní = lékařem způsobené uspíšení smrti jednorázovým podáním toxických látek apod.
Asistovaná sebevražda = lékař pouze připraví a poskytne nemocnému prostředky, které mohou citlivě přivodit
smrt. Nemocný si je ale aplikuje sám.
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v určitých hodinách se mohou stát problémem. Nejbližší příbuzní z rodiny se zdržují celé
hodiny u lůžka umírajícího, recitují z Koránu a doufají, že se naplní naděje srdce jejich
milovaného v jeho nejtěžších chvílích.
Samozřejmostí by měla být přítomnost Knihy – Svatého Koránu na každém oddělení
zdravotnického zařízení, pokud již je nezbytné, aby nemocný umíral tam. Recitace z Koránu
hraje klíčovou roli a provází každého muslima celým pozemským životem, o to větší roli hraje
při utrpení a bolesti bližního. Příbuzní setrvávají v modlitbách s umírajícím po celou dobu
tohoto procesu.
Před modlitbou je vyžadováno rituální omytí modlícího se (viz obecná kapitola) a je nutno ho
respektovat i u pacienta zcela připoutaného na lůžko. Vzhledem k dodržení qibla, tedy směru
modlitby k Mekce, musí personál nemocnice respektovat a umožnit i natočení lůžka
nemocného muslima tak, aby i on v modlitbě hleděl směrem k Mekce. V místech, kde se dá
předpokládat hospitalizace muslimských pacientů, je vhodné mít na odděleních i kompas,
jímž je vždy směr k Mekce ověřitelný a také časovou tabuli k určení časů modliteb. To se
samozřejmě týká všech nemocných, nikoli jen umírajících. V nemocnicích v zemích Islámu
jsou takto již pokoje předem vybaveny, je s tím vždy počítáno. Muslimská rodina je vždy
zdravotnickému personálu velmi vděčna za výše jmenovaná umožnění a respekt.

9.3 Rituály při smrti
Jakmile muslim zemře, jeho oči a ústa mají být zavřena, končetiny narovnány (horní podél
těla, dolní v přirozené poloze). Tvář zemřelého by ideálně měla směřovat opět k Mekce.
V islámu je zvykem pohřbít zemřelého co nejdříve a proto by bez průtahů měla být vystavena
veškerá nutná dokumentace, týkající se úmrtí a pohřební certifikát. Tělo musí být umyto a
zabaleno v lehkou bílou tkaninu, plátno, ideálně v zemřelého vlastní oděv – ihrám – v němž
absolvoval Hadždž, pouť do Mekky, oděv, ve kterém stál prostý před Alláhem v planině
Arafát. Pohřební modlitby se odehrají v lokální mešitě a poté se k závěrečným modlitbám
rodina odebere na hřbitov, kde je ukládáno tělo zemřelého k poslednímu odpočinku,
samozřejmě tváří k Mekce. Ideální je, když je zemřelý pohřben do několika málo hodin po
smrti. V muslimských zemích je to běžnou praxí.
Truchlení pozůstalých má mnoho podob a liší se od komunity ke komunitě, často je
konformní dle muslimské tradice, jinde je spontánní dle místních zvyklostí. (Například islám
zapovídá kvílení a hlasité bědování pozůstalých, přesto je možné se s tímto jevem mnohde
setkat.) Truchlení má zpravidla trvat 3 dny, kdy navštíví dům pozůstalých a zemřelého
množství známých a sousedů. Úloha zdravotnického personálu v období truchlení
příbuzenstva zemřelého skončila, pokud truchlení započne již ve zdravotnickém zařízení, kde
pacient skonal, je třeba truchlení pouze respektovat.
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Z lékařského hlediska je dobré znát období smutku vdovy po zemřelém. Trvá průměrně 29
dní,70 aby byla jistota, zda vdova v sobě nenosí “sémě” zemřelého. Samozřejmě se to týká
spíše mladších vdov, ovšem tradice tento odstup nařizuje všem vdovám. Smutek gravidní
ženy – vdovy pak trvá až do porodu.
Truchlící těhotná žena by měla setrvávat především v domě rodinném, může často
navštěvovat nezbytná lékařská vyšetření a veškerou diagnostickou a léčebnou
gynekologickou péči – v těchto chvílích má dispens od truchlení. Vše by měla absolvovat
v doprovodu ženské příbuzné zemřelého manžela.
Pozůstalý syn zemřelého, pokud má splněn Hadždž za svoji osobu, může na předešlé přání
umírajícího otce či děda vykonat pouť do Mekky za ně, pokud některý z nich za svého života
neměl dostatek sil či prostředků sám Hadždž vykonat.

70

Jak uvedeno výše, stanoveno je období 40 dnů, zde by měla být jistota alespoň jedné menstruace, zvykově je
držena lhůta 3 měsíců, souvisí rovněž se smutkem ženy.
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10. Pitva a transplantace orgánů
Některé složité záležitosti, které do muslimského života přinesl moderní novověk, nejsou po
staletí uspokojivě podány v muslimském právu, muslimští právníci pak studují souvislosti
s textem Koránu, Sunny a daného problému, studují veškeré Hadíthy a vydávají pak právní
názor, známý pod termínem “fatwa”.
Fatwa je názorem a nikoli závazkem či příkazem, jak je často mylně nemuslimským okolím
chápána a vykládána. Záležitosti, obsažené ve fatwě je vhodné respektovat, avšak nejsou pro
každého muslima striktně závazné. Tak je tomu právě i v případech pitvy a transplantace
orgánů.

10.1 Pitva
Většinově je v islámu míněno, že pitva povolena není. Především je však tomu tak proto, že
pitva prodlužuje čas od smrti do pohřbení zesnulého. Dále je po staletí v islámu udržována
víra v to, že zesnulý stále ještě cítí bolest. To je založeno na Prorokově vyjádření, že:
“…zlomit kost mrtvému člověku je jako lámání kosti živému.” (as-Asqalami:Bulugh
al-Maram, pp.199–200)
Tam, kde právo státu pitvu v některých případech vyžaduje, například na žádost koronera,
muslimové nemají jinou právní možnost, než souhlasit. Důležité je oznámení koronerovi, že
zemřelý je muslimem, koroner pak zpravidla při znalosti zvyklostí islámu celý proces kolem
pitvy urychlí. Koroner v mnohonárodnostních a multireligiózních oblastech by měl být
obeznámen s různými tradicemi přístupu k zemřelému a k samotnému faktu nařízené
pitvy.71
Zákony tolerantních zemí mají pamatovat na to, co může zbytečně nařízená pitva rodině
zesnulého působit za bolest a trápení a omezit pitvy pouze na nařízené z forenzních důvodů,
neprovádět tedy prosté pitvy patologicko-anatomické či pouhé studijní anatomické pitvy.
Obdobně totéž platí i v židovských komunitách i u některých protestantských konfesí
v křesťanství (25).
Neforenzní pitvy lze uskutečnit pouze se souhlasem muslimské pozůstalé rodiny, tato musí
být však zpravidla velmi liberální.

71

Patologicko-anatomická pitva se provádí z důvodů ověření diagnóz, vede k lepší informovanosti lékařů a má
také vědecko-výzkumné výstupy. Studijní, tedy anatomické pitvy jsou prováděny za účelem výuky mediků.
K ověření případného trestného činu, vedoucího ke smrti jedince či k prověření chybných postupů lékařů a
zdravotnických zařízení nebo k ozřejmení zcela nejasného a neočekávaného úmrtí je předepsána pitva soudní –
forenzní. V drtivé většině zemí je nařízena soudem, uzákoněna a nelze ji stran příbuzných zemřelého
odmítnout.
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10.2 Transplantace orgánů
Na orgánové transplantace je v islámu více rozdílných názorů, než je tomu u pitvy. Generální
domněnkou, jež převládá je, že transplantace povolena není a běžné je odmítání darování
orgánů ať již formou “living will” (životní vůle)72 či informovaného souhlasu rodiny.
Argumentováno je tím, že život je člověku svěřen Alláhem, nikdo tedy nemůže dát část těla,
tedy toho, co je mu svěřeno, někomu jinému. Tento názor je běžný u muslimů původem
z Asie.
Většina muslimského světa však dnes všeobecně míní, že pokud darovaný orgán zachraňuje
jiný život, pak jde o nejen povolený, ale dokonce bohulibý krok – “nutnost povoluje
zakázané”. “Ad-darúrát tubíhu al-mahzúrát.”
Zajímavá je velmi kladná fatwa, vystavená a provolaná právníky a kleriky muslimského práva
ve Velké Británii (Sharia Council) v roce 1995, která plně podporuje transplantace a
dárcovství orgánů. Tato fatwa nastartovala velice důležitou debatu v muslimských
komunitách Evropské unie i amerického kontinentu. (4)
Při dodržení citlivého přístupu k pozůstalým a při řádném poučení a vysvětlení je dnes takto
nastartovaná praxe v mnoha liberálních muslimských zemích slibně se vyvíjející (Maroko,
Tunisko, Egypt, Jordánsko, Indonésie, Turecko apod.).

72

Living will (životní vůle) je možná v některých zemích a zde je také uzákoněno její respektování rodinou i
státními orgány. Člověk ještě za svého života písemně za asistence notáře vyjádří svojí vůli (například co se smí
a nesmí s ním provádět při jeho trvalém bezvědomí, zda mu smějí být odebrány orgány k transplantaci, zda smí
být po smrti pitván apod…). Living will musí být provedena za plného vnímání jedince. Nelze v ní odmítnout
forenzní pitvu !!

70

11. Závěr
Předložená práce může sloužit na jedné straně v orientaci zdravotníka, přicházejícího do
profesního styku s pacientem – muslimem nebo jeho rodinou. Na straně druhé je vhodná i
pro teologa či religionistu, který poskytuje své služby v krizových oblastech s významnou
většinou muslimského obyvatelstva. Při nepřítomnosti muslimského klerika můře být
takováto osoba konzultována lékaři a zdravotníky při nejasnostech v poskytování zdravotní
péče. Ne každý z nich musí být nutně v dané oblasti informován a může nabýt přesvědčení,
že osoba s teologickým vzděláním bude umět v situaci vhodně poradit.
Obecně je mezi zdravotnickou veřejností (věřící i nevěřící) rozšířen vcelku správný
předpoklad, že i duchovní jiné víry je schopen poskytnout alespoň základní informace o
tradicích a věrouce vyznání jiného. To by mělo platit, neboť každý absolvent teologických
studií v rámci religionistiky jistých znalostí nabude, respektive je k tomu studijním
programem i nucen. Praxe autora však ukazuje něco jiného.
Autor práce pobýval téměř 10 let na zahraničních vojenských misích, jak uvádí v úvodu,
převážnou většinou v zemích islámu (Irák, Kuvajt, Afghánistán, Pákistán a také v Izraeli
s významnou muslimskou menšinou). Zde byl v úzkém kontaktu s mnoha duchovními –
vojenskými kaplany z České republiky i jiných zemí, sdružených v NATO. Často byl sám nucen
rozšiřovat jejich vědomosti přednáškami religionistického charakteru, protože jejich
informace o islámu byly značně neúplné a často i nesprávné.
Autor se proto domnívá, že by duchovní jakékoli konfese, který se rozhodne vykonávat
duchovní službu v zemi s populací, vyznávající většinově jinou víru, měl nabýt předem
nezbytné penzum informací o dané věrouce a tradicích svého dočasného působiště. Má za
to, že tato práce mu v mnohém může rozšířit obzory a to i v práci sociálního charakteru a
komunikace s muslimy, nikoli pouze ve specifické oblasti zdravotnických postupů a že by
tato práce nemusela sloužit pouze k archivaci po jejím obhájení.
Autor ještě jednou informuje, že současně s jeho diplomovou prací vznikala pro
nakladatelství GRADA Publishing a.s. – zdravotnická sekce monograie s názvem. “Muslimský
pacient, diagnostika terapie a komunikace”, která se v drtivé většině nosných témat
s diplomovou prací shoduje, doplněny jsou však informace pro zdravotníka či lékaře nutné,
ovšem přesahující religionisticky výraznější charakter této diplomové práce.
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PŘÍLOHY

1.

Slovník vhodných medicínských výrazů

1.1

Výslovnost některých hlásek, které se v češtině nevyskytují

A) Arabské souhlásky
Následující arabské souhlásky (uvádíme je v pořadí arabské abecedy) se vyslovují stejně nebo
velice podobně jako souhlásky české: b, t, d, r, z, s, š, f, k, l, m, n, h, j.
Podrobnější popis uvádíme pouze u souhlásek od češtiny odlišných.
ʼ – arabsky se tato souhláska nazývá “hamza”, česky “ráz”. Jde o tvrdé nasazení samohlásek
(klepnutí hlasivek). Také v češtině má v několika případech rozlišovací schopnost – srovnejme
např. “kočku” a “k očku” (druhý případ bychom foneticky přepsali “kʼočku”). Příklady: ʼab – أب
otec, máʼida –  مائدةjídelní stůl. V přepise vynecháváme tzv. “hamzatu ʼl-wasl” na začátku věty.
ṯ – tvoříme je tak, že jazyk vsuneme mezi zuby a vyslovíme “s”, např. ṯaláṯa –  ثالثةtři.
ž – v evropských učebnicích se popisuje jako “dž”, což odpovídá výslovnosti v oblasti Iráku a
některých okolních oblastech. V syrsko-palestinské oblasti a v severní Africe se vyslovuje “ž”,
v Egyptě “g”, v Súdánu a v Jemenu podobnějako naše “ď” (např. žamíl –  جميلhezký).
ḥ – souhláska hrdelní, úžinová, nehlasná. Popis je dosti obtížný, je ji nutno slyšet. Ústa se široce
rozevřou, jazyk se stáhne dozadu a vyklene proti zadní stěně hrdelní. Zvuk, který vznikne, je
podobný našemu “ch”, ale tvořený hluboko v hrdle. Vyznačuje se ostrým šumem (nikoli
chrčením). Mechanicky lze tento zvuk napodobit tak, že stlačíme krk nad ohryzkem a vyslovíme
slabé “h”. Příklady: ḥasan –  حسنdobrý, baḥr –  َبحْ رmoře, ḥibr –حِ بْرinkoust.
ch – artikuluje se proti čípku, je chrčivější než české “ch”, např. chabar –  خبرzpráva, chubz –خبزchléb.
ḏ – jazyk vsuneme mezi zuby a vyslovíme “z”, např. ḏahab –  ذهبzlato, ḏakí – ذكِيchytrý.
ṣ – důrazné, temné “s” tvořené přibližně tak, že zadní část jazyka se vyklene proti zadní hrdelní
stěně. Tuto hlásku (a následující tři – s tečkou dole – nazývané odborně emfatické souhlásky =
důrazné) je třeba slyšet vyslovovat od rodilého mluvčího. Příklady: ṣabáḥ –  صباحráno, ṣabr – صبر
trpělivost.
ḍ – temné, důrazné “d”. Vyslovuje se tak, že se špička jazyka opírá o alveoly a zadní část jazyka se
vyklene proti zadní hrdelní stěně. Např. ḥáḍir –  حاضرpřítomný.
ṭ – temné, důrazné “t”, jde o nehlasný protějšek k “d”, např. ṭálib –  طالبstudent, ṭabíb – طبيب
lékař.
ẓ – vyslovuje se buď jako temné, důrazné “z” nebo temné, důrazné “ḏ”, např. miḥfaẓa – محفظة
taška, ẓill – ظلstín.
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ᶜ– souhláska hrdelní, úžinová, hlasná. Pokládá se za hlasný protějšek “h”. Mechanicky ji lze
přibližně napodobit tak, že stlačíme krk nad ohryzkem a vyslovíme důrazné “a”, např. ᶜalá – على
na, ᶜamal –  عملpráce.
ġ – ráčkované “r”, např. luġa –  لغةjazyk, ġarb –  غربzápad.
q – jde o “k” vyslovené co nejhlouběji v ústech, jazyk artikuluje proti čípku, např. qalb –  قلبsrdce,
qamar –  قمرměsíc (na obloze), qubba –  قبةkopule.
w– obouretná souhláska, její výslovnost zhruba odpovídá anglickému “w”. Rty se našpulí
k vyslovení “u”, ale vyslovíme “v”, např. walad –  ولدchlapec, wulida –  ُو ِل َدnarodit se.
Všechny souhlásky se mohou vyskytovat i jako zdvojené, např. kuttáb –  كتَّابspisovatelé, muḥarrir
– محرر
ِ redaktor.
Poznámka:
Spojení di, ti, ni vyslovujeme tvrdě, tedy dy, ty, ny.
B) Arabské samohlásky
Spisovná arabština rozeznává tři samohlásky krátké “a”, “i”, “u” (příklad: ba – ب,
ِ , bu – ُ )بa
َ bi – ب
tři samohlásky dlouhé “á”, “í”, “ú” (příklad: bá – بَا, bí – بِي, bú – )بُو. V hovorových jazycích
(dialektech) se vyslovuje ještě “e” (varianta “a” v sousedství souhlásek obouretných, retozubných,
předopatrových apod.), “é” (varianta “á” místo spisovného “aj”) a “o” (většinou místo spisovného
“aw”).
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1.2 Stručný slovník medicínských výrazů

A
alergie

ḥasásijja

alkohol

kuḥúl

ambulance

mustawṣaf ʼal-mustašfá,
mustašfá mutanaqqil

amnézie

nasaján

amputace

batr

analýza

taḥlíl

anatomie

ᶜilm ʼat-tašríḥ

androfobie

karh ʼar-rižál

anestézie

tachdír

anémie

faqr ʼad-dam

angina

ʼiltiháb ʼal-lawzatajn

angina pectoris

ḏabḥa ṣadrijja

antibiotika

ʼantibiotik

anus

ʼaš-širž, al-ʼist

aorta

šaraján ʼal-ʼabhar,ʼalwatín

apendicitida

ʼiltiháb ʼaz-záʼida

abendix

ʼaz-záʼida ʼad-dúdijja

artérie

šaraján, mn. č. šarájín

arteroskleróza

taṣallub ʼaš-šarájín

artitida

ḥummá ʼaḍ-ḍanak,
marad
ʼabú ʼar-rikab

astma

rabú

B
bacil

žurṯúma

bakterie

baktirijá

balzám

balsam

bezvědomí

ʼiġmáʼ,ġašaján, ġašja

bérec

sáq

bílkovina

ʼáḥijját

blána

ġišáʼ
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panenská blána

ġišáʼ ʼal-bakára

bok

cháṣira, žánib

bolest

ʼalam

bolest na prsou

ʼalam fí ʼaṣ-ṣadr

bolest v kloubech

ʼalam fí ʼal-mafáṣil

bolest v zádech

ʼalam fí ʼaẓ-ẓahr

ostrá bolest

ʼalam ḥádd

tupá bolest

ʼalam ġajr ḥádd

bradavka

ḥalama

zranění bradavky

šuqúq fí ʼal-ḥalama

brachykardie

tabáṭuʼḍarabát ʼal-qalb

bránice

ḥižáb ḥážiz

břicho

baṭn

nadmutí břicha

ʼintifách ʼal-baṭn

břišní

baṭnijj, -a

slinivka břišní

bankrijás

bubínek

ṭabil ṣaġír, ṭabla

ušní bubínek

ġišáʼ ʼal-ʼuḏn

buňka

chalijja

C
citlivost

ḥasásijja

císařský řez

ᶜamalijja qajṣarijja

cukr

sukkar

cukrovka

maraḍ as-sukkarí,
dáʼ ʼas-sukkar

Č
čelist

fakk

dolní čelist

fakk suflí

horní čelist

fakk ᶜulwí

čelo

žabha, žabín

čich

ḥásat ʼaš-šamm

čočka

ᶜadas, ᶜadasa
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D
dáseň

luṯṯa

debilita

chabal, baláda

dentista

ṭabíb ʼasnán

dermatologie

ᶜilm ʼal-ʼamráḍ ʼal-žildijja

dědičnost

ʼintiqál ʼaṣ-ṣifát bil-wiráṯa

děloha

raḥm

dětství

ṭufúla

diabetický

sukkarijj, -a

diabetický chléb

chubz sukkarijj

diagnóza

tašchíṣ ʼal-maraḍ

stanovit diagnózu

šachchaṣa ʼal-maraḍ

dieta

ḥimja, niẓám ġiḏá ʼí

dilatace

tawsíᶜ

dna

naqras

doktor, mn.č. doktoři

duktúr, mn. č. dakátira,
ṭabíb, mn.č. ʼaṭibbáʼ

dospělý, -á

báliġ, -a

droga

muchaddirát, mustaḥḍarát
ṭubbijja

dudlík

maṣṣáṣa

dusík

ʼázút

dutina

žajb, tažwíf, fažwa

dutina lebeční

tažwíf ʼal-žumžuma

dvanácterník

ʼal-ʼiṯná ᶜašrí

dýchací

tanaffusijj, -a

dýchací ústrojí

žiház tanaffusí

dýchání

tanaffus

umělé dýchání

tanaffus ʼiṣṭináᶜí

E
ejakulace

tafríġ ʼas-sáʼil ʼal-manawí

elefantiasis

dáʼ ʼal-fíl

EKG

tachṭíṭ ʼal-qalb

epidemie

ʼáfa, wabáʼ, žáʼiḥa

erekce

ʼintiṣáb

excitace

tahajjuž
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ezofágus

ʼal-marí

F
farmakologie

c

fétus

žanín

flebitida

ʼiltiháb ʼal-waríd

fosfor

fúsfúr

furunkl

dummala, ḥabba

fyziologie

ᶜilm ʼal-faráʼiz,

ilm ʼal-ʼadwija

ᶜilm waẓáʼif ʼal-ʼaᶜḍáʼ

G
gangréna

ġarġaríná

gáza

šáša

glukóza

sukkar ʼal-ᶜinab

glycidy

sukkarijját

H
hemoglobin

chuḍáb ʼad-damm

hemoroid, mn.č. -y

básúr šaržijj, mn.č.
bawásír šaržijja

hepar

kibd

histologie

ᶜilm ʼan-nasíž/ ´al-´ansiža

hlasivka, mn.č. -y

šuᶜajra, mn. č.šuᶜajrát

hlava

raʼs

hltan

balᶜúm

hluchý, -á

ʼaṭraš, ṭaršáʼ

hnis

qajḥ

hojení

ʼiltiḥám

holeň

qaṣaba, sáq

horečka

ḥummá, ḥarára

proti horečce

ḍiḍ ʼal-ḥummá

hormon

harmún

hrdlo

ḥalq
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hruď

ṣadr

hrudní

qafaṣijj -a,

hrudní koš

qafaṣ ṣadrí

hrudník

ʼaṣ-ṣadr

hygiena

naẓáfa, ᶜilm ʼaṣ-ṣiḥḥa

hymen

ġišáʼ ʼal-bakára

hypertrofie

ġudda nuchámijja

hypnóza

baráṯijja, tanwím maġnáṭísí

hysterie

haraᶜ, histajrijá

hýždě

wark

CH
chinin

kinín, kinjá

chirurgie

žiráḥa

chlopeň, mn.č. chlopně

disám, mn. č. -át, miṣráᶜ

chlór

klúr

chodidlo

qadam,mn.č. ʼaqdám

cholera

hajḍa, kúlírá

choroba

maraḍ,dáʼ

vnitřní choroby

ʼamráḍ dáchilijja,
ʼamráḍ báṭinijja

choromyslný, á

muṣáb ᶜaqlijjan, muṣába ᶜaqlijjan

chropot

baḥḥa

chrápání

šachír

chrlení krve

qajʼ ʼad-damm

chronický, á

muzmin, -a

chronická choroba

maraḍ muzmin, dáʼ

chrupavka

ġuḍrúf

chřipka

nazla ṣadrijja,
nazla wáfida,
ʼanfluwanza

chudokrevnost

fiqr ʼad-damm

chuť

šahijja

chůze

sajr, maší

I
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imunita

manáᶜa

vrozená imunita

manáᶜa ṭabíᶜijja

implantace

zarᶜ ᶜuḍú

infarkt

sudád

infekce

ᶜadwa

influenza

ʼanfluwanza, ʼanf ʼal-ᶜanza

injekce

ʼibra, ḥuqna

inkubační doba

fatrat ʼal-ḥaḍána
zaman ʼal-ḥaḍána
muddat ʼal-ḥaḍána

intenzivní

mušaddad, -a

intenzivní péče

ᶜinája kaṯíra
ᶜinája mušaddada

interupce

ʼižháḍ, ʼisqáṭ ʼiṣṭináᶜí

iris

qazaḥijja

ischias

ᶜirq ʼan-nisá

J
játra

kibd

jehla

ʼibra

jícen

ʼal-marí

jód

Júd

K
kalcium

kálsjúm

kalorie

waḥda ḥarárijja

kámen

ḥaṣwa, ḥažara

kanál

qanát, mažrá, ʼunbúb

kanálek, mn. č. kanálky

qunajwa, mn. č. -át

slzní kanálky

qanát damᶜijja

kapátko

qaṭṭára

kapavka

sajalán, taᶜqíba

kapka

qaṭra

karanténa

ḥažr ṣiḥḥí

kardiograf

tachṭíṭ ʼal-qalb

kartáček,mn.č. kartáčky

furšát mn.č. faráší
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zubní kartáček

furšát ʼasnán

kašel

suᶜál

černý kašel

ʼas-suᶜál ʼad-díkí

kašlat

saᶜala

kaz

nachr, chalal

kinetóza

duwwár, dáʼ ʼal-baḥr

kleště

kallába, binsa

kloub, mn. č. klouby

mifṣal, mn. č. mafáṣil

klystýr

ḥiqna širžijja

kojit

ʼarḍaᶜa

kolektomie

ʼisti ʼṣál ʼal-kúlún

koleno

rikba

komora

buṭajn, ġurfa

levá komora

buṭajn ʼjsar

pravá komora

buṭajn ʼajman

komplikace

taᶜqíd, muḍáᶜafát

končetina

ʼal-taráf

konečník

šarž, širž

konkrement

ḥaṣát, ḥaṣwa

kontrakce

ʼinqibáḍ ᶜaḍalí

kontrola

muráqaba

konzultace

ʼistišára

kopřivka

ṭafiḥ

kost

ᶜaẓm

kostní

ᶜaẓmí, - íja

kostní dřeň

muchch ʼal-ᶜaẓm

kostní tkáň

chalijja ᶜaẓmíjja

kotník

káḥil

krev

dam, mn.č. dimáʼ

krevní

damawijj, -a

krk

raqaba

krvácení

nazíf, nazf

krvinka, mn. č. -y

kurajja, mn. č. -át

bílá krvinka

kurajja bajḍáʼ

červená krvinka

kurajja ḥamráʼ

křeč

tašannuž, taqalluṣ

křeče v břiše

ʼiᶜṣár bil-maᶜida

svalová křeč

ʼinkimáš ᶜaḍalí

kůže

žild

kyčel

wark
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kyselina

ḥamḍ

kyselina močová

ḥamḍ ʼal-bawl

kysličník

máʼ ʼal-ʼuksižín

kyslík

ʼuksižín

kýla

fatiq ᶜaḍalí

L
laboratoř

muchtabar

lačný, -á

žáʼiᶜ, -a

na lačno

ᶜalá ʼar-ríq

na lačný žaludek

bidún fuṭúr

laktace

riḍáᶜa

lalůček ušní

ṣadafat ʼal- ʼuḏn

látka

mádda

lebka

žumžuma

ledvina

kilja, kilwa

umělá ledvina

kilja ʼiṣṭináᶜijja

lepra

žizám

leukémie

dáʼ ʼal-kurajját

léčba

ᶜiláž

léčit se

dáwá

lék

dawáʼ

brát lék

tanáwala ʼad-dawáʼ

lékárna

ṣajdalijja

lékař, mn. č. -i

ṭabíb, mn. č. ʼaṭibbáʼ

lékařství

ṭubb, ṭibb

dětské lékařství

ṭubb ʼal- ʼaṭfál

lien

ṭiḥál

lopatka

minkab, lawḥ ʼal-kitif,
krajk

lupa

ᶜadasa

lymfa

limf, balġam

lýtko

baṭṭat ʼar-rižl

M
malárie

malárjá, bardáʼ
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malátnost

chumúl

malomocenství

žuzám

mandle

lawza

masáž

tadlík, tamsíd

maso

laḥim

drůbeží maso

laḥm ʼaṭ-ṭujúr

hovězí maso

laḥm ʼal-baqar

skopové maso

laḥm ʼal-charúf

velbloudí maso

laḥm ʼal-žamal

vepřové maso

laḥm ʼal-chinzír

mast

marham

máta peprná

naᶜnaᶜ -a

mdloba

ġašaján, ʼiġmáʼ, ġašja

medikament

mustaḥḍar, dawáʼ

menstruace

ḥajḍ, ṭamaṯ,
ʼal-ᶜáda ʼaš-šahrijja

menstruční doba

fatrat ʼal- ḥajḍ

měchýř

ḥuwajṣil

migréna

ṣudáᶜ, ʼaš-šaqíqa

mikrob, mn. č. -y

žurṯúma, mn. č. žaráṯím

mikroskop

mižhar

mícha

ʼan-nucháᶜ ʼš-šawkí

mléko

ḥalíb

moč

bawl

močit

bawwala

močovod

ʼiḥlíl, másurat ʼal-bawl
maṯána, ḥuwajṣil ʼal-bawl

močový, -á

bawlí, bawlíja

močová trubice

másúrat ʼal-bawl

močový měchýř

ḥuwajṣil ʼal-bawl

močový systém

žiház ʼal-bawl

mor

ṭáᶜún

morfium

múrfín

mozeček

muchajch

mozek

dimáġ

mozkový, -á

muchchí, -íja

mozková blána

saḥájá

mozková mrtvice

žalṭa dimáġijja

mozková plena

saḥájá, ġišáʼ u ʼl-much

mrkání

ġamz, raffa
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mrtvice

fáliž

mrtvola

žuṯṯa

N
nakazit se

ʼinᶜadá bi..

nakažlivý, -á

sári, sárija, muᶜdi,
muᶜdija

narkomanie

ʼidmán

narkóza

amalijat tachdír

nádor

waram

nákaza

ᶜadwá

náplast

laḏqa

nápoj

šaráb

nehet, mn. č. nehty

zifr, mn.č. ʼaẓáfir

nechutenství

faqd aš-šahijja

nemoc

maraḍ

nemocnice

mustašfá

nemocný, -á

maríḍ, -a

být nemocný

mariḍa

není

lájakún, lajsa

nerv, mn. č. nervy

ᶜaṣab, mn. č. aᶜṣábᶜ

nervový, -á

ᶜaṣabijj, -aᶜ

nervové choroby

amráḍ ᶜaṣabijjaʼ

neštovice

al-žudaríʼ

neurochirurgie

žiráḥat ʼal-muchch

neurolog

ṭabíb ʼaᶜṣáb

neuróza

ᶜuṣáb, ʼiḍṭirábᶜ

noha

rižl

nos

ʼanf

nosítka

naqqála

O
obecný, -a

ᶜámm,-a

obecná chirurgie

žiráḥa ᶜámma

oběh

dawra

krevní oběh

dawrat ʼad-damm
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malý krevní oběh

ʼad-dawra aṣ-ṣuġrá

velký krevní oběh

ʼad-dawra ʼal-kubrá

obinadlo

mašadd ribáṭí

obklad

rifáda, ḍammáda

obratel, mn. č.obratle

faqara, mn. č. -át

obrna

kusáḥ, maraḍ ʼaš-šalal

obřízka

chitán, taṭhír

obvaz, mn. č. obvazy

ribáṭ, mn. č. ʼarbiṭa

očkování

talqíḥ

oční

ᶜajní, -a

oční koutek

ʼaz-záwija ʼal-ʼunsijja

oční lékař

ṭabíb ʼal- ᶜujún

odborník, mn. č. odborníci

ʼichtiṣáṣijj, mn. č.,
ʼichtiṣáṣijjún

odsávačka

mamaṣṣa, maṣṣáṣa

odstavit

faṭama

ochrnutí

tašallul

oko, mn. č. oči

ᶜajn mn. č. ᶜujún

kuří oko

mismár laḥmí

olej

zajt

olivový olej

zajt ʼaz-zajtún

ricinový olej

zajt ʼal-chirwaᶜ

operace

ᶜamalijja

operovat

qáma bi ᶜamalijja žiráḥijja

ordinace

ᶜijáda

orgán, mn. č. orgány

ᶜuḍw,mn. č. ʼaᶜḍáʼ

pohlavní orgán

ᶜuḍw tanásulí

osrdečník

támúr ʼal-qalb

otok

waram

otrava

tasammum

otrava krve

tasammum fí ʼad-damm

otřes mozku

ʼirtižáž muchchí

otylost

samna, tašaḥḥum

ozařování

ʼišᶜáᶜ

P
pach

ṣanna, natna

palec

ʼibhám
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pankreas

ʼal-muᶜaṯkila, bánkirjás

pankreatitida

ʼiltiháb ʼal-bánkirjás

parazit, mm. č. -iti

ṭufajlijja, mn. č. -át

pasterizace

bastara, taᶜqím

pata

kaᶜb

pavouk

ᶜankabút

paže

ᶜaḍad

pálení

ḥarqa

pálení při močení

ḥarqa bawlijja

pánev

ḥawḍ

páteř

ʼal-ᶜamúd ʼal-faqarí

pediatrie

ṭubb ʼal-ʼaṭfál

penicilin

binsilín

penis

ʼal-qaḍíb

piha

nadba, chál, namaša

pinseta

milqaṭ

pít

šariba

píchání

wachz

píchání na prsou

wachz biṣ-ṣadr

píchání v boku

wachz bil-žánib

píchání v zádech

wachz biẓ-ẓahr

písek

raml

pláč

bukáʼ

pleš

ṣalaᶜ, ṣalᶜa

pleť

bašra

plíce

ríʼa

zápal plic

ʼiltiháb ʼar-ríʼa

plíseň

taᶜaṭṭun

plísňové onemocnění

dá ʼal-fuṭr (ʼal-fiṭr)

plod

žanín

plomba

ḥašwa

pobřišnice

bariṭún

pocit

ʼiḥsás

pocit nevolnosti

šuᶜúr ʼat-taqjjuʼ

podagra

ʼan-naqras

podvýživa

sú ʼtaġḏijja

pohlavní

žinsijj, -a

pohlavní orgán

žiház tanásulí

pohrudnice

ġišáʼ ʼar-ríʼa,
ʼal-ḥižáb ʼal-mustabṭin
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pohyb

ḥaraka

pochva

mihbal

polyurie

farṭ ʼal-bawl

pomoc

musáᶜada

první pomoc

ʼisᶜáfát ʼúlá

porod

wiláda, ʼinžáb

porodní

tawlídijj, -a

porodní asistentka

qábila qánúnijja

potit se

ᶜariqa

potrat

ʼižhád, ʼisqáṭ

samovolný potrat

taṭríḥ, ʼisqáṭ

umělý potrat

ʼižháḍ, ʼisqáṭ ʼiṣṭináᶜí

pravidelný, -á

muntaẓim, -a

prevence

wiqája, ṣijána

prohlídka

kašf, faḥṣ

lékařská prohlídka

kašf ṭibbí

projímadlo

musahhil

propustit

ʼachraža

propustit pacienta

ʼachraža ʼal-maríḍ

prostata

brostat, ʼal-mawṯa

prostředek

wasíla, wáṣiṭa

desinfekční prostředek

mádda muṭahhira

protéza

ᶜuḍu ʼiṣṭináᶜí

zubní protéza

ṭaqm ʼasnán

protijed

tirjáq, ḍid ʼas-samm

protilátka

mádda muḍáda

prs,mn.č. prsy

ṯadjj, ṣadr

prst,mn.č. prsty

ʼiṣbiᶜ,mn.č. ʼaṣábiᶜ

průdušky

qaṣabát hawáʼijja

průdušnice

ʼal-qaṣaba ʼal-hawáʼijja

průjem

ʼishál

průzračný

naqijj, -a

první

ʼawall, ʼúlá

první pomoc

ʼisᶜáfát ʼúlá (ʼawwalijja)

předpis

waṣfat ʼad-dawáʼ

předsíň

ʼuḏajna

levá předsíň

ʼuḏajna jusrá

pravá předsíň

ʼuḏajna jumná

přechod

fatrat ʼintiqál

období přechodu

marḥalat ʼal-jaʼs,
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marḥalat ʼichtifáʼ
ʼaṭṭamaṯ
příušnice

ʼabú kaᶜb, nukáf
ʼiltiháb ʼal-ġudda
ʼad-diraqijja

příušní žláza

ġudda nakfijja

příznaky

ʼaᶜráḍʼ

psychiatr, mn. č.

ṭabíb nafsí, mn. č.

psychiatři

ʼaṭibbáʼ nafsíjjún

psychiatrická léčebna

maṣaḥḥ ʼal-ʼamráḍ
ʼal-ᶜaqlijja

puberta

muráhaqa

puchýř

fuqáᶜa

pupek

surra

půst

ṣawm, ṣijám

R
rada

naṣíḥa

rakovina

saraṭán

rameno

kitf

rána

žurḥ

reakce

radd fiᶜl

rehabilitace

naqáha, ʼiᶜádat taʼhíl

rentgen

rintgin, taṣwír bil-ašiᶜᶜa

rentgenový, -á

ʼišᶜáᶜijj, -a

rentgenové paprsky

ʼašiᶜat rintgin

reumatický, -á

rumátizmijj, -a

reumatická artritida

rumátizm ʼal-mafáṣil,
ʼabu ar-rikab, ḥumma aḍ-ḍanak

rodit

´anžaba, walida

rozmnožování

takáṯurʼ

roztok

maḥlúl

RTG

ṣúra šuᶜáᶜijja

ruka, mn. č. ruce

jadd, mn. č. ʼajdí

rukavice

quffáz, kufúf

rýma

zukám, rašḥ

alergická rýma

zukám taḥassusí

senná rýma

zukám ġubár ʼan-nabátát
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Ř
řasa,mn. č. řasy

hudb, mn. č. ʼahdáb

řezák,mn. č. řezáky

qáṭiᶜ, mn. č. qawáṭiᶜ

řiť

šaraž, šarž

S

c
samec

ḏakar

samice

ʼunṯá

sanitka

sajjárat ʼisᶜáf

sanatorium, mn. č.

maṣaḥḥ, mn. č. -át

sanatoria
sádra

žibs, žiṣṣ

sediment

baqijja, rásib, faḍla

sen, mn. č. sny

ḥulm, áḥlám

sexualita

šahwa žinsijja, šabaq

sérologie

ᶜilm ʼal-muṣúl

sérum

maṣl ʼad-damm

schizofrenie

ʼinfiṣám ʼaš-šachṣijja

schopnost

qudra

sirup

šarba, šaráb

skalpel

mišraṭ, mibzaġ

skleróza

taṣallub ʼal-ʼansiža,
ʼan-nasaján

skvrna

buqᶜa

slečna

ʼánisa

slepý, -á

ʼaᶜmá, ᶜamjáʼ

slepé střevo

muṣrán ʼal-ʼaᶜwar

slezina

ṭiḥál

slina

ríq

slinivka břišní

ʼal-muᶜaṯkila, bánkirjás

sluch

samaᶜ

slza

damᶜa

smrt

mawt

smrtelný, -á

mumít, -a

sodík

ṣúdjúm
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sonda

misbár, mižaṣṣ

soud

maḥkama

soudní lékařství

ṭibb šarᶜí

souložit

nakaḥa

sousto

luqma

spála

ḥummá qurmuzijja

spalničky

ḥaṣba, ḥumajra

spát

náma

sperma

nuṭfa

spolknout

balaᶜa

sraženina

chaṯra, chuṯára

srážlivost

tachaṯṯur

krevní srážlivost

tachaṯṯur ʼad-damm

srdce

qalb

srdeční

qalbijj, -a

srdeční sval

ᶜaḍalat ʼal-qalb

stav

waḍᶜ, ḥála

stav před smrtí

fí ʼan-nizáᶜ ʼal-ʼachír

zdravotní stav

ʼal-waḍᶜ ʼaṣ-ṣiḥḥí

stehno

fachḏ

sterilizace

ᶜamalijjat ᶜuqm,
taᶜqím

sterilizovaný, -á

muᶜaqqam,-a

sterilní

ᶜaqím, -a

stěna

židár, ḥáʼit

břišní stěna

židár ʼal-baṭn

stín

ẓill, chajál

stolice

buráz, ġáʼiṭ

stomatochirurgie

žiráḥat ʼal-ʼasnán wa
ʼal-famm

strach

chawf

střevní

miᶜawijj, -a

střevní paraziti

didán miᶜawijja

střevo

ʼamᶜáʼ

tenké střevo

ʼal-ʼamᶜáʼ ʼad-daqíqa

tlusté střevo

ʼal-ʼamᶜáʼ ʼal-ġalíẓa

studený, -á

bárid, -a

sůl,mn. č. soli

milḥ, mn. č. ʼamláḥ

sval

ᶜaḍala

svědění

ḥakka
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svědomí

ḍamír

svrab

ḥakka, žarab

syfilis

ʼaz-zahrí, ʼal-ʼifranží

Š
škodlivý, -á

ḍárr, -a, muʼḏi, -ja

škrábnutí

chadša, chamša

šok

ṣadma

šourek

ʼaṣ-ṣafn

špatný, -á

sajjiʼ -a, ġajr ḥasan, -a

štíhlý

naḥíl, -a

T
tachykardie

ʼisráᶜ ʼal-qalb

tekutina

sáʼil

tenký

daqíq, -a, rafíᶜ, -a

tenké střevo

ʼal-ʼamᶜáʼ ʼad-daqíqa

tep

nabaḍ, nabḍa

normální tep

nabaḍ ᶜádí

zrychlený tep

nabaḍ mutasáriᶜ

teplota

ḥarára

teplý, -á

ḥárr, -a

tepna, mn. č. tepny

šaraján, mn. č. šarájín

tetování

wašm

těhotná

ḥámil

těhotenství

ḥaml, ḥabal

tělo

žism, badan, žasad

tlak

ḍaġṭ

nízký tlak

ḍaġṭ munchafiḍ

normální tlak

ḍaġṭ ᶜádí

vysoký tlak

ḍaġṭ murtafiᶜ

tlustý, -á

samín, -a, badín, -a

tračník přímý

ʼal-mustaqím

trachea

ruġámí

trachom

ramad, tráchumá

transfuze

naql ʼad-damm
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transplantace

naql ʼal-ʼaᶜḍáʼ

trávení

haḍm

třesavka

ražfa, hazza

tuberkulóza

ʼas-sill, dáʼ ʼad-daran

tuk

dasam, duhn

rybí tuk (rybí olej)

zajt ʼas-samak

tukový, -á

duhnijj, -a

tuková tkáň

ʼansiža duhnijja

tvář

chadd, wažh

tyfus

tifuʼid, namašijja

U
účinek

taʼṭír

účinný, -á

faᶜᶜál, -a

uhlovodany

našawijját

ucho

ʼuḏn, mn. č. ʼáḏán

střední ucho

ʼal-ʼuḏn ʼal-wusṭá

zevní ucho

ṣíwán

užívat lék

ʼistaᶜmala ʼad-dawáʼ,
tanáwala ʼad-dawáʼ

úchylka

ʼinḥiráf

sexuální úchylka

ʼinḥiráf žinsí

ukazovák

subába

umělý, -á

ʼiṣṭináᶜijj, -a

unavit se

taᶜiba

únava

taᶜab

úplavice

zuḥár, zinṭárijja, dizántirijá

ureter

iḥlíl, mn. č.,ʼaḥálílʼ

urolog

ṭabíb bi ʼamráḍ ʼal-mažárí

urologie

ᶜIlm ʼal-mažárí ʼal-bawlijja

úraz

iṣába, ḥádiṯʼ

usazenina

rásib

ústa

famm

ústrojí

žiház

ušní

ʼuḏnijj, -a

ušní bubínek

ġišáʼ ṭablí

ušní chrupavka

ṣiwán ʼal-ʼuḏn

ušní maz

ṣimách
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utišující prostředek

dawáʼ musakkin

uzdravení

šifáʼ

úžeh

ḍarba šamsijja

V

D

vada

chataʼ, ᶜajb

zraková vada

ᶜujúb ʼr-ruʼjá

vaječník

mabíḍ

vakcína

taṭᶜím, luqáḥ, ṭuᶜm

variola

žudarí

vařený, -á

maṭbúch, -a, maslúq, -a

vata

quṭun muᶜaqqam

váha

wazn

vápno

kils

vdech

ʼistinšáq, saḥb, šahíq

veš, mn. č. vši

qamla, mn. č. qaml

véna

waríd

virus

fírús, ḥuma

vitamin, mn. č. vitaminy

fítamín

vitamin A

fítamín A

vitamin B

fítamín B

vitamin C

fítamín C, S

vitamin D

fítamín D

vitamin E

fítamín E

vitamin K

fítamín K

bohatý na vitaminy

ġaní bil fítámín

víčko, mn. č. -a

žafn, mn. č. žufún

vlas, mn. č. -y

šaᶜir, mn. č. šuᶜúr

vlákno, mn. č. vlákna

líf, mn. č. ʼaljáf

nervová vlákna

líf ᶜaṣabí

voda, mn. č. -y

máʼ, mn. č. mijáh

borová voda

máʼ ʼal-búrík

minerální vody

mijáh maᶜdanija

vodík

hidrúžín

vřed

qarḥa

žaludeční vřed

qarḥa maᶜidijja

vulva

farž

vyčerpaný, -á

murhaq, -a

22

výdech

zafír

vyléčení

šifáʼ

vyrážka

ḥasásijja, ṭafḥ, rašš

výron

ʼinfižár ʼawᶜija taḥta
ʼal-žild, nazf damawí

vyšetření

faḥṣ, kašf

výtok

sajalán

výživa

taġḏija

vzácný, -á

nádir, -a

vzduch

hawáʼ

vztah

ᶜaláqa

vzteklina

suᶜár, kalab, dáʼ ʼal-kalab

Z
zanícený, -á

multahib, -a, muᶜammil, -a

zastavení

ʼinqiṭáᶜ

zastavení krvácení

ʼinqiṭáᶜ ʼad-damm

zažívací trakt

žiház haḍmí

zácpa

ʼimsák

záda

ẓahr

záchvat

nawba, ġaṯaján

srdeční záchvat

nawba qalbijja

zákal

kadr, ᶜakar

šedý zákal

majj zarqá, máʼʼazraq

zákrok

tadachchul, ᶜamalijja

chirurgický zákrok

ᶜamalijja žiráḥijja

zánět

ʼiltiháb

zánět apendixu

ʼiltiháb ʼaz-záʼida
ad-dúdijjaʼ

zánět ledvin

ʼiltiháb ʼal-kaláwí

zánět mozkových blan

ʼiltiháb ʼas-saḥájá

zánět plic

ʼiltiháb ar-riʼa,
dát ʼr-riʼa

zánět pochvy

ʼiltiháb ʼal-mahbal

zánět slepého střeva

ʼiltiháb ʼal-ʼaᶜwar

zánět středního ucha

ʼiltiháb ʼal-ʼuḏn al-wusṭá

zánět žil

ʼiltiháb ʼal-ʼawrida

zápal plic

ʼiltiháb ʼar-riʼatajn
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zápěstí

rusġ ʼal-jadd

zástava

tawaqquf

zástava dechu

ʼichtináq

zástava moče

ʼinqitáᶜ ʼal-bawl

zdraví

ṣiḥḥa

zdravý, -á

salím, -a, sálim, -a

zhoubný, -á

chabíṯ, -a

zhubnutí

ʼinqáṣ ʼal-wazn

zimnice

raᶜša, bard

žlutá zimnice

ḥummá ṣafráʼ

zkouška

faḥṣ

zlomenina

kasr

zmenšení

taqlíl

zmírnit

chaffafa, sakkana, haddaʼa

zmírnit bolest

sakkana ʼal-ʼalam

znecitlivění

tachdír mawḍiᶜí

zornice

ḥadaqa

zotavování

naqáha

zpráva

maṣaḥḥ,mašfa

lékařská zpráva

taqrír ṣiḥḥí (ṭibbí)

ztráta řeči

faqd ʼan-naṭq

zub, mn. č. zuby

sinn,mn. č. ʼasnán

mléčné zuby

ʼasnán labanijja

zub moudrosti

ḍirs ʼal-ᶜaql

zvracení

taqajjuʼ

zvracet

taqajjaʼ

zvuk

ṣawt, ḥafíf, laġṭ

zvukovod

dihlíz as-samaᶜ,
mamarr ʼaṣ-ṣawt

Ž
žaludeční šťáva

ᶜuṣárat ʼl-maᶜida

žaludek

maᶜida

železo

ḥadíd

žena, mn. č. -y

ʼimraʼa, mn. č. nisáʼ

žíla, mn. č. žíly

waríd,mn. č. ʼawrida

žláza, mn. č. žlázy

ġudda, mn. č. ġudad

mléčná žláza

ġudda ḥalíbijja
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slinná žláza

ġudda luᶜábijja

štítná žláza

ġudda daraqijja

žloutenka

jaraqán

žluč

marára

žlučník

kís al-marára, ḥuwajṣila
ṣafráwijja

2.

žlutá zimnice

ḥummá ṣafráʼ

žvýkat

maḍaġa

Slovníček arabských encyklopedických hesel

(sestaveno za spolupráce Ch.Bahbouha a spol. A za použití jeho publikace (6) – viz literatura.
Zde užito jako příloha s jeho souhlasem.)
cABBÁSOVCI
cAbbásovci

“Banú ´l-cAbbás” nebo “al-chulafá’ al-cabbásíjún” vládli v letech 750–1258. V této
době vládlo celkem 37 vladařů; nejznámějšími z nich byli Abú ´l-cAbbás (749–754), al-Mansúr
(754–775), Hárún ar-Rašíd (786–809) a al-Ma’mún (813–833). cAbbásovci měli černou vlajku,
hlavním městem jejich říše byl Bagdád “Baġdád” ()بغداد.
cABDULLÁH
cAbdulláh

Ibn cAbdulmuttalib Ibn Hášim –
Zemřel před Muhammadovým narozením, tvrdí se, že v pětadvaceti letech.
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manžel Áminy.

ABÚ BAKR
Abú Bakr Ibn as-Siddíq – první ortodoxní chalífa. Byl otcem Prorokovy (→Muhammad)
nejmilejší manželky cÁ’iši a jedním z nejvěrnějších Prorokových druhů. Po Muhammadově
smrti (8. 6. 632) byl prohlášen chalífou. Zemřel v roce 13 h. / 634 n. l.
ABÚ TÁLIB
Abú Tálib – otec čtvrtého chalífy cAlího a strýc Muhammadův. Po smrti Muhammadova
dědečka cAbdulmuttaliba se staral o Muhammada. Patřil rovněž k Muhammadovým
ochráncům. Zemřel roku 619 ve věku asi 80 let.
ADÁN (ADHÁN)
Adán  – آذانvolání k modlitbě, které zpívá mu’addin (muezzin):
ًّللا اكبر ّللا اكبر ّللا اكبر ّللا اكبر أشهد أن ال إله إال ّللا أشهد أن ال إله إال ّللا أشهد أن محمداً رسول ّللا أشهد أن محمدا
رسول ّللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح ّللا اكبر ّللا اكبر ال إله إال ّللا
Transliterace:
Alláhu akbar (4x). Ašhadu an lá iláha illá Lláh (2x). Ašhadu anna Muhammadan rasúlu ´Lláh
(2x). Hajja calá ´s-salát (2x). Hajja calá ´l-faláh (2x). Alláhu akbar (2x). Lá iláha illa Lláh (1x).
Překlad:
Bůh je převeliký (4x). Vyznávám, že není boha kromě Boha (2x). Vyznávám, že Muhammad je
posel Boží (2x). Vzhůru k modlitbě (2x). Vzhůru ke spáse (2x). Bůh je převeliký (2x). Není boha
kromě Boha (1x).
Při ranním adánu se po větě “Hajja calá ´l-faláh” (Vzhůru ke spáse) přidává ještě dvakrát
“As-salátu chajrun mina ´n-nawmi” (Modlitba je lepší než spánek). Šícité pokaždé ještě
přidávají dvě věty, které souvisejí s cAlím (→cAlí).
cALÍ

IBN ABÍ TÁLIB

cAlí

Ibn Abí Tálib – Prorokův (→ Muhammad) bratranec a čtvrtý chalífa. Vládl v letech
656–661. Jeho sídelním městem byla irácká Kúfa. Pochován je v Nadžafu u Kúfy.
cAlí

se narodil v Mekce kolem roku 600. Oženil se s Prorokovou dcerou Fátimou a měl s ní
dva syny, al-Hasana a al-Husajna.
cAlí

má u šícitů zvláštní postavení, pokládají ho za svatého a za jedinou osobu hodnou
nástupnictví Proroka. Mnozí, jako např. alavité, o jeho osobě tvrdí, že je v ní inkarnováno
božství.
ÁMINA
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Ámina ( – )آمنةmatka proroka Muhammada. Zemřela, když bylo Prorokovi 6 let (přibližně
v roce 577).
ARABSKÉ MĚSÍCE
Arabské názvy měsíců islámského lunárního kalendáře:
1. al-muharram

المحرم

2. safar

صفر

3. rabícu ´l-awwal

ربيع االول

4. rabícu ´t-tání

الثاني ربيع

5. džumádá ´l-úlá

جمادى األولى

6. džumádá ´l-áchira جمادى اآلخرة
7. radžab

رجب

8. šacbán

شعبان

9. ramadán

رمضان

10. šawwál

شوال

11. dú ´l-qacda

ذو القعدة

12. dú ´l-hidždža

ذو الحجة
ARABŠTINA

Arabština (al-carabíja  – )العربيةjazyk patřící do jižní větve semitských jazyků (spolu
s jihoarabskými a etiopskými jazyky). Termín “Semité”, “semitský” je odvozen od
legendárního předáka semitů Šéma, jednoho ze synů Noema, a to od presemitského
slovního základu sam/šem = slyšet, rozumět si, tedy lidé, kteří si navzájem rozumí (obdoba je
odvození názvu Slované od pojmu “slova”).
Arabské písmo vzniklo z nabatejské varianty aramejského písma. První arabský nápis
pochází z roku 328 n. l. (náhrobní nápis krále ’Imru’u ´l-Qajse z an-Numáry).
V současné době je arabština mateřským jazykem více než 350 miliónů lidí a
náboženským jazykem více než jedné miliardy muslimů (kromě Arabů).
Al-BASMALA
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Al-basmala  – البسملةzkráceně pro slova “Bismi ´lláhi ´r-rahmáni ´r-rahím” ()بسم ّللا الرحمن الرحيم:
“Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.” Těmito slovy zahajuje muslim každé konání.
Basmala bývá rovněž na začátku každé knihy sepsané muslimem.
AL-BUCHÁRÍ
Al-Buchárí, Abú cAbdulláh Muhammad Ibn Ismácíl (810–870) – historik a sběratel tradic o
Prorokovi. Narodil se a zemřel v Bucháře (Buchárá). Hodně cestoval, studoval v Mekce a
v Egyptě. Jeho hlavním dílem je “Al-džámic as-sahíh”
“Sahíh  ”صحيحcož je sbírka tradic, která se těší v muslimském světě velké vážnosti). Rovněž
sepsal dvě významné historické knihy “At-tárích al-kabír” a “cAn-ridžáli ´s-sind”.
ČISTOTA RITUÁLNÍ
Čistota rituální (“al-wudú’”  – )الوضوءje podmínkou při provádění náboženských úkonů.
Dosahuje se jí omýváním. Omývání odstraňuje znečištění (“nadžas” )نجس, které je dvojího
druhu:
a) těžké (“džanába”  – )جنابةnastává vyměšováním spermatu, vzájemným dotykem
pohlavních orgánů osob různého pohlaví, menstruací, porodem a šestinedělím;
b) lehké (“hadat”  – )حدثnastává dotykem nečisté věci, konáním potřeby, spánkem,
omdlením a smrtí, dotykem osoby druhého pohlaví (vyjímajíc ty, s nimiž je zakázáno vstoupit
do manželství), dotýkáním se vlastních pohlavních orgánů.
Těžké znečištění se odstraňuje úplným omýváním (“ġusl” )غسل, lehké znečištění
částečným omýváním (“wudú’” وضوء, “tawaddu’” )ت ََوضُّؤ.Před obojím omýváním je nutný
úmysl (“nija”  )نيةa je třeba pronést basmalu (→ basmala) بسملة. Úplného omývání se
dosahuje umytím celého těla a vypláchnutím úst a nozder.
Částečné omývání se provádí následujícím způsobem:
- třikrát umytí rukou po zápěstí
- třikrát vypláchnutí úst
- třikrát vypláchnutí nozder (voda se čerpá z pravé ruky)
- třikrát omytí obličeje
- třikrát umytí pravé ruky až po loket
- třikrát umytí levé ruky až po loket
- jedenkrát přetření hlavy mokrými dlaněmi odpředu dozadu
- kdo má vous, pročistí vous mokrou rukou zdola nahoru
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- palcem a ukazováčkem přetřít ušní boltce a vyčistit ušní dírky
- umytí pravé nohy třikrát po kotník
- umytí levé nohy třikrát po kotník
AL-DŽÁHILÍJA
Al-džáhilíja ( – )الجاهليةslovo odvozené od slovesa “džahila” (جهلbýt nevědomý).
Džáhilíja se překládá jako “období nevědomosti”. Je to termín pro období zhruba
120–200 let před → islámem. Arabové byli převážně beduíni, neměli pevné státní útvary.
Beduínské kmeny chovaly dobytek, zejména velbloudy, ovce a kozy. Hlavními rysy
předislámského beduína byly pohostinnost, hrdost a čestnost, ale zároveň i krevní msta,
tvrdost a hrubost. Jídla beduínů byla velmi jednoduchá, převládalo maso a datle.
Islám způsobil v životě obyvatel džáhilíje velké změny. Byla zakázána krevní msta,
požadována čistota tělesná i duchovní. Jedním z cílů → modlitby bylo i zjemnit hrubé
vlastnosti Arabů.
DŽIHÁD
Džihád ( – )جهادpůvodní význam slova je “snaha, píle, úsilí”, dále “úsilí o víru”,“boj na
Alláhově cestě” “al-džihád fi sabíl Alláh”. الجهاد في سبيل ّللاÚčastník džihádu se nazývá
“mudžáhid” مجاهد. Vynakládání úsilí na šíření víry (individuálního nebo kolektivního),
upevňování islámské obce, boj proti zlu a nepřátelům. Jednotlivé prostředky se volí podle
konkrétních podmínek.
Koncepce později rozpracované právními znalci (“faqíh” فقيه, mn. č. “fuqahá’”  )فقهاءrozlišují
čtyři formy džihádu:
- džihád srdcem (“al-džihád bi-´l-qalb” )الجهاد بالقلب, tj. boj s vlastními pokušeními a hříchy,
prohlubování osobní zbožnosti
- džihád jazykem (“al-džihád bi-´l-lisán” )الجهاد باللسان, tj. podporování a šíření pravdivého,
odmítání špatného
- džihád rukou (“al-džihád bi-´l-jad” )الجهاد باليد, tedy obecně záslužná, charitativní činnost
- džihád mečem (“al-džihád bi ’s-sajf” )الجهاد بالسيف, což je obrana islámu šavlí silou, boj proti
rozkladu zevnitř nebo proti vnějšímu nepříteli.
I džihád mečem má svá pevná pravidla. Je třeba používat přiměřených prostředků a
započetí války by se mělo nechat pokud možno nevěřícím. Válečné akce lze ukončit nebo
přerušit mírovými dohodami.
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Ozbrojený džihád se vede:
- proti Alláhovým nepřátelům (tedy těm, kteří chtějí rozložit islámskou náboženskou obec,
kteří pronásledují muslimy, a proti pohanům)
- proti těm, kteří neuznávají nedotknutelnost hranic muslimského světa
- proti odpadlíkům od víry
- proti utlačovatelům
- proti lupičům
Pokud jsou muslimové napadeni zvenčí, jsou určité kategorie obyvatel osvobozeny od
džihádu (neplnoletí, choromyslní, sluhové, ženy, nemocní, nemohoucí, neschopní právních
úkonů, starci apod.).
V Koránu a sunně se rovněž rozlišuje velký a malý džihád. Velkým džihádem je označován
boj nevěřícího s pokušením, tedy duchovní boj věřícího sama se sebou. Malým džihádem
jsou označovány jeho ostatní formy. V moderní době bývá za džihád považován například boj
za ušlechtilý cíl (např. boj za národní osvobození).
Většina muslimů odmítá výklad evropských publicistů a některých arabistů, kteří džihád
označují za “svatou válku”. Zdůrazňují, že Korán neschvaluje šíření víry zbraní (súrat
al-Baqara, ája č. 256: “Lá ’ikráha fí ´d-dín.” = Není žádné donucování v náboženství) viz. súrat
al-cAnkabút, ája č. 8, súrat al-Baqara, ája č. 216 a súrat al-Anfál, ája č. 60.
و إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما (سورة العنكبوت اآلية8)
كتب عليكم القتال و هو كرهُ لكم (سورة البقرة األية216).
و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة (سورة األنفال اآلية60).

Džihád je snaha a úsilí srdcem, majetkem nebo názorem. Prorok Muhammad řekl svému
básníkovi Hassánu Ibn Tábit: “Hárib anta bi-´l-lisán” (Bojuj jazykem).
Džihád se dnes chápe jako obrana proti vnějšímu nepříteli. Některé politické strany nebo
hnutí se snaží tvrdit, že džihád je povinnost podporovat jejich stranu (strany) v boji o moc,
ale to je stranický výklad, nikoliv islámský.
FAQÍH
Faqíh (فقيه, množ. č. “fuqahá’”  – )فقهاءislámský právník, znalec islámského práva a znalec
Koránu.
FÁTIHA
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Al-Fátiha ( – )الفاتحةprvní súra → Koránu, jakýsi muslimský otčenáš. Má sedm veršů. Je
nejpodstatnější součástí liturgických modliteb islámu.
Súratu “´l-Fátiha”.
Bismi ’Alláhi ´r-Rahmáni ´r-Rahími
Al-hamdu li-Lláhi Rabbi ´l-cálamína
Ar-Rahmáni ´r-Rahími
Máliki jawmi ´d-díni
’Ijjáka na cbudu wa-’ijjáka nasta cínu
’Ihdiná ’s-siráta ´l-mustaqíma
Siráta ’lladína an camta calajhim, ġajri-’l-maġdúbi calajhim wa lá ´d-dállína.
Překlad:
Ve jménu Alláha Milosrdného, Slitovného. (1) Chvála Alláhovi, Pánuvšech světů, (2)
Milosrdnému, Slitovnému, (3) Vládci posledního dne. (4) Tebe jediného uctíváme a Tebe
jediného o pomoc žádáme, (5) Veď nás stezkoupřímou, (6) stezkou těch, jež jsi zahrnul
štědrostí Svou,ne těch, na něž jsirozhněván, ani těch, kteří v bludu jsou. (7)
FÁTIMA
Fátima (606–asi 632) – dcera → Muhammada a jeho první manželky Chadídži. Narodila se
v Mekce. Stala se manželkou Prorokova bratrance a čtvrtého chalífy → cAlího Ibn Abí Tálib,
s ním měla dva syny al-Hasana a al-Husajna. Mezi šícity se Fátima těší velké úctě.
FATWA
Fatwa (fatwá  – )فتوىprávní názor nebo doporučení či dobrozdání, které navrhne
kvalifikovaný islámský právník (“muftí” )مفتي. Muftí je osoba, která studovala islámské právo
a má autoritu. Pokud někdo jeho autoritu uznává, pak se má podle jeho názorů řídit. Názory
muftího mají být podepřeny Koránem nebo výrokem Muhammada (hadítem).
Dnešní fatwa je pouze názor nebo výklad (buď ho uplatníme, nebo ne). Může být
rozporná i protikladná, záleží na úrovni vykladačů a právníků. Například: Muslimské státy
nemají dovolit cizím státům používat muslimské země při útoku na jiné muslimské země.
Rozporná fatwa bývá často v rodinných nebo finančních otázkách.
FIQH
Fiqh ( – )فقهislámská teologie, je to věda o víře a poznání náboženských zásad, věda o
zákonech vydaných v souladu s islámskou vírou a islámskou společností.
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GABRIEL
Gabriel (“Džibrá’íl” جبرائيلvyslovuje se rovněž Džabríl nebo Džabrá’íl) – je podle lidové
islámské víry jedním ze čtyř archandělů. Gabriel má za úkol přenášet rozkazy Boží na lidské
proroky.
ĠÁR HIRRÁ’
Ġár Hirrá’ ( – )غار حراءjeskyně na hoře Hirrá’ 4 km severovýchodně od Mekky, kde měl
Prorok → Muhammad kolem roku 610 první zjevení. V době před zjevením a vznikem islámu
trávil v této jeskyni každoročně jeden měsíc.
HADÍT
Hadít (hadít nabawí  – )حديث نبويtradice o výrocích a skutcích Proroka Muhammada. Hadíty
jsou jedním z hlavních zdrojů islámského práva. Každý hadít musí mít “opření” (“isnád” )إسناد,
tj. řetěz tradentů, a dále vlastní text (“matn” )متن.
Hadíty byly nejprve ústně tradovány a od 8. století se začaly zapisovat. Bylo jich velké
množství, některé z nich byly podvrhy. Tato situace si vynutila zkoumání pravosti hadítů. Při
zkoumání se ovšem uplatňovalo pouze formální hledisko – podle spolehlivosti řetězu
tradentů (isnádu). Zkoumalo se zejména, zda se jednotliví tradenti mohli setkat.
Podle tohoto hlediska pak byly rozeznávány tyto druhy hadítů:
• “hadít sahíh” ( حديث صحيحzdravý) – řetěz tradentů je správný, hadít splňuje všechny
požadavky spolehlivosti;
• “hadít mursal” ( حديث مرسلzaslaný, předaný, oslabený) – jako isnád je neúplný, chybí
jméno Prorokova druha (“sáhib”  )صاحبnebo druhého tradenta (“tábic” ;)تابع
• “hadít dacíf” ( حديث ضعيفslabý) – isnád nespolehlivý, hadít nesplňuje požadavky
autenticity.

Od 9. století byly sestavovány sbírky hadítů. Nejznámější (a současně považované za
nejspolehlivější a nejsprávnější) jsou Sahíh od → al-Buchárího (zemřel 870) a Sahíh od →
Muslima Ibn al-Hadždžádž (zemřel 865).
AL-HARAM AŠ-ŠARÍF
Al-Haram aš-šaríf ( – )الحرم الشريفcentrum muslimské víry v Jeruzalému. Toto prostranství je
ukázkou islámské architektury. Stojí zde několik nádherných historických islámských budov,
mešit a škol. Nejznámější z nich je mešita al-Aqsá, pocházející z 8. století, a mešita Qubbatu
´s-Sachra s překrásným interiérem.
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HIDŽÁB
Hidžáb ( – )حجابmá dva významy. Je to označení pro závoj, který kryje vlasy a přitom
nezahaluje obličej ženy, objevil se za vlády Turků; také je to amulet.
AL-HIDŽRA
Al-hidžra ( – )الهجرةje termín používaný ve významu vystěhování, emigrace, přerušení
kmenových a rodových svazků a navázání jiných.
Nejčastěji se hidžrou míní přestěhování proroka Muhammada z Mekky do Jatribu, který
byl nazýván Město Prorokovo (“Madínatu ´n-Nabí” )مدينة النبى, zkráceně Medína (“al-Madína”
)المدينة. Příčinou vystěhování byl neúspěch mnohaletého prorockého působení Muhammada
v jeho rodném městě. Jeho stoupenci již delší dobu pátrali za hranicemi Mekky po vhodném
a bezpečném místě k vystěhování, což vedlo k dohodě se zástupci Jatribu, že uznají
Muhammada smírčím soudcem a vůdcem. Přesídlení se událo postupně; jako jedni
z posledních odjeli z Mekky Muhammad a Abú Bakr, kteří se museli několik dní skrývat
v okolí Mekky, aby zmátli nepřátele, kteří je pronásledovali. Do Medíny dorazili 24. září 622.
Ten, kdo vykonal v této době cestu do Medíny, byl nazývan “muhádžir” مهاجر.
Hidžra hrála rozhodující roli při formování a rozšiřování islámu. Zpřetrháním rodových
svazků a navázáním nových vyvedl Muhammad muslimskou obec z úzkého rámce jednoho
města a kmene a vytvořil podmínky pro přeměnu na organizovaný stát. Za chalífy cUmara
(Omara) byla hidžra (v roce 637) vzata za základ nového letopočtu. Přesné datum jeho
počátku je ovšem 16. července 622 (začátek tehdejšího nového roku – 1. muharram), nikoliv
již uvedené 24. září.
CHADÍDŽA BINT CHUWAJLID
Chadídža Bint Chuwajlid – bohatá vdova, obchodnice v Mekce. Muhammad u ní nejdříve
sloužil, později se s ní oženil. Jedna z prvních, kdo uvěřili v Muhammadovo prorocké poslání
a přijali → islám. Chadídža zemřela roku 619. Muhammad s ní měl čtyři dcery (nejznámější je
Fátima) a dva syny, kteří však zemřeli ještě v dětském věku.
CHALÍFA
Chalífa (( )خليفةv naší literatuře někdy psáno rovněž kalífa nebo kalif) – zkrácený titul,
původně “chalífatu rasúli ´Lláh” (خليفة رسول ّللاnáměstek posla Božího, tzn. Proroka →
Muhammada. Jde o představeného obce věřících, později o vládce. Chalífa znamená
následník a může to být i vlastní jméno.
První čtyři chalífové, nazývaní → “pravověrní chalífové” nebo “chalífové kráčející
správnou cestou” (al-chulafá’u ´r-rášidún )الخلفاء الراشدون. První chalífové se v průběhu své
vlády řídili především Boží knihou (Koránem), Prorokovými výroky, zkušenostmi mudrců a
logikou věcí.
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První chalífové byli voleni, ostatní byli dosazováni, většinou nedemokratickým
způsobem. Další (Umajjovci, cAbbásovci apod.) se ujímali vlády na principu dynastickém.
Chalífa měl dva úkoly – bránit víru a vládnout.
CHATÍB
Chatíb ( – )خطيبmuslimský kazatel nebo ten, kdo přednáší projev pro veřejnost; vyžaduje se,
aby jeho projev byl přesvědčivý. Chatíbové často se svou promluvou vystupují při páteční
modlitbě na kazatelně (minbar  )منبرa mluví o nastávajících problémech. Druhý význam slova
chatíb je snoubenec.
IDŽTIHÁD
Idžtihád ( – )إجتهادosobní úsilí při zkoumání. Dle volnější interpretace pak také “mudžtahid”
مجتهدznalec věcí nebo znalec → Koránu nebo výroků či zákonů.
Původní význam termínu je “úsilí, velká snaha”. Jde o činnost bohoslovců při studiu a
řešení otázek nábožensko-právního komplexu, systém principů, argumentů a metod
používaných při zkoumání, interpretování a komentování nábožensko-právních pramenů.
Podle tradice vznikl idžtihád ještě během života Prorokova. Jako druh cílevědomé činnosti se
objevil koncem 7. století.
Hlavním cílem idžtihádu je odhalení a řešení otázek nových a neřešených předchůdci tak,
aby se tato řešení opírala o zásady islámu a podporovala je. U některých sporných otázek se
hledaly kompromisy. Základním “nástrojem” idžtihádu byla arabština, v níž byl seslán →
Korán, sepsaný hadíty
t), a další náboženská literatura a dokumenty.
IHRÁM
Ihrám ( – )إحرامstav zasvěcení hadždžího při vstupu do haramu, do posvátného místa.
Hadždží mívá dvoudílný oděv z bílého režného plátna.
ILHÁD
Ilhád ( – )إلحادtermín používaný ve významu “bezbožnost, hereze, ateismus”. Je definován
jako popírání existence Boží nebo odklon od textů Knihy a sunny a pravd v nich existujících.
Patří sem i pojmenování Boha takovými jmény, která mu nenáleží, jako např. u křesťanů
pojmenování “Otec”. Za ilhád je považováno i pojmenování některých stvoření Božím
jménem nebo přidávání takových přívlastků, jež mu nenáležejí. Také Bohu nelze dávat
jména, která necharakterizují jeho dokonalost, případně srovnávat Tvůrce a stvořené, pokud
jde o podstatu a vlastnosti.
Islámskými bohoslovci byli považováni za bezbožníky např. vynikající lékař Abú Bakr ar-Rází
(864–925 nebo 865–932) nebo velký básník a myslitel Abú ´l-cAlá’ al-Macarrí (973–1058).
Rovněž súfijové byli obviňováni z ilhádu.
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IMÁM
Imám  – إمامslovo má více významů:
1. Osoba, která vede modlitbu, pokud se současně modlí více než dva lidé; musí být starší 16
let a musí umět vést modlící se osoby.
2. Duchovní vůdce, pronáší páteční promluvy v mešitě; musí mít určité vzdělání.
3. U šícitů nejvyšší titul, nositel nejvyšší autority.
AL-ISLÁM
Al-islám ( – )االسالمznamená doslova “odevzdání se do vůle Boží”. Muslim ( )مسلمpak má
význam “odevzdávající se do vůle Boží”.
Podle islámské věrouky je islám posledním z velkých světových náboženství. Je to
náboženství hlásané nejen Prorokem Muhammadem ale i → proroky, kteří byli před ním.
Podle islámu není mezi Bohem a člověkem žádných prostředníků. Každý je zodpovědný
přímo Bohu a před Ním bude skládat účty za své skutky.
Ten, kdo přijal islám, se nazývá → muslim. Muslimů je na celém světě něco přes 1
miliardu, většinou jsou to sunnité, 150–160 mil. je šícitů, 5 mil. tvoří cháridžovci a 2 mil.
ostatní menší skupiny.
AL-ISMÁcÍLÍJA
Al-ismácílíja ( )اإلسماعيليةnebo také as-sabcíja ( – )السبعيةsekta → šícy, která byla nazvána podle
Ismácíla, syna šestého imáma (→ tituly muslimských učenců), Džacfara as-Sádiqa. Ismácílité
tvrdí, že Ismácíl postoupil hodnost imáma svénu synu Muhammadovi, po něm ji dědí jeho
potomci jako skrytí, případně ve východní větvi (nizáriji) žijící, tj. přítomní imámové.
V 9. století si Ismácílíja vytvořila kromě učení exoterického (“záhir”  )ظاهرtéž učení
ezoterické (“bátin” )باطن, do něhož byli vzdělaní členové sekty uváděni iniciací. Ismácílité
tvrdí, že duše a rozum jsou ztělesněny v 49. imámovi, Karimovi IV., který má titul Ágá Chán a
sídlí v Indii. Dnes jsou ismácílité především v Íránu, Sýrii (Salamíja), Indii, pákistánu, východní
Africe a v Egyptě.
ISTIHSÁN
Istihsán ( – )إستحسانprávní metoda spočívající v opravování spekulativního úsudku tím, že se
vezmou v úvahu okolnosti a obecný zájem.
AL-KALÁM
Al-kalám  – الكالمtermín se užívá ve významu “promluva, disputace”. Ve středověké islámské
literatuře má dvojí význam:
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a) V širším smyslu se jím označovaly jakékoliv úvahy na nábožensko-filozofická témata.
b) V užším smyslu šlo o spekulativní disciplínu (“cilmu ´l-kalám”  )علم الكالمdávající dogmatům
islámu výklad založený na rozumu a ne na následování náboženských autorit (“taqlíd” )تقليد.
Obracení se k rozumu spojovalo kalám s filozofií (“falsafa”  )فلسفةa odlišovalo jejich zastánce
(“mutakallimún” متكلمونa “falásifa”  )فالسفةod dogmatiků (“salafíjún”  )سلفييونna jedné straně a
od mystiků na straně druhé.
Rozdíl mezi mutakallimy a filozofy byl ten, že mutakallimové považovali za východisko
svých úvah principy islámu (“qánúnu ´l-islám” )قانون االسالم, zatímco filozofové principy
rozumu (“qánúnu ´l-caql” )قانون العقل.
KORÁN
(KURÁN, AL-QUR’ÁN)
Korán (Al-Mushaf aš-šaríf  ;المصحف الشريفal-Qur’án al-karím  – )القران الكريمsvaté písmo
muslimů, soubor Muhammadových zjevení. Definitivní formální podobu (uspořádání) dostal
za chalífy (→ chalífa) cUtmána (vládl v letech 644–656).
Korán se dělí na 114 súr (súra = kapitola), jednotlivé súry se dělí na áje (ája = verš). Súry
jsou s výjimkou první (nazvané → al =الفاتحهotevírající) seřazeny podle své délky.
Nejdelší súra “al-Baqara” (البقرةKráva) má 286 ájí, nejkratší, súra číslo 108 “al-Kauthar”
(الكوثرHojnost), má 3 áje. Sto třináct súr začíná slovy “Bismi ´Lláhi ’r-Rahím” بسم
(ّللا الرحمن الرحيمVe jménu Boha milosrdného, slitovného), pouze 9. súra
“at-Tawba”
(التوبةPokání) tuto úvodní formuli nemá.
Súry se dělí na mekkánské a medínské, mekkánské pak teologové a historikové rozdělují
na tři období.
Názvy súr jsou někdy odvozeny od toho, co tyto súry obsahují, někdy podle slova
vyskytujícího se na jejím počátku, nebo podle počátečních písmen (tzv. záhadná písmena).
Pokud jde o počet slov a veršů v Koránu, nejsou názory vědců v této oblasti jednotné
(proto dělení na verše se v různých vydáních může lišit, v arabštině je rovněž někdy
problémem definice slova). Počet veršů se udává v rozmezí od 6204 do 6236, počet slov od
77 347 do 77 437. Některé předložky a zájmena se spojují s podstatným jménem, píší se
dohromady, proto ten rozdíl v údajích, každý to počítá jinak.
Podle islámských učenců “culamá’” (→ cálim) existují čtyři základní okruhy svaté
knihy:





věci víry (al-caqída) العقيدة
předepsané kultovní věci (al-cibádát) العبادات
morálka člověka (al-achláq) االخالق
vztahy mezi lidmi (al-mucámalát) المعامالت
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Korán na rozdíl od křesťanství neuznává Trojici Boží, vtělení a vykoupení.
Čtením Koránu se zabývá samostatný obor nazvaný “at-tadžwíd” التجويد.
Ke čtení Koránu se vyžaduje dobrá znalost arabštiny a je také třeba studovat způsob
čtení Koránu.
Podle islámu (→ islám) není platná žádná modlitba, která není pronášena v arabštině a
při níž není recitováno několik veršů z Koránu.
Koránu se nesmíme dotýkat, pokud neprovedeme rituální očistu (→čistota rituální). Na
některých Koránech bývá vytištěna následující formule: “Lá jamussuhu ’illá ’l-mutahharún” ال
سهُ إال المطهرون
ُّ يَ ُم, v překladu “Ať se ho nedotýkají ti, kteří nejsou rituálně čistí.”
Podle muslimských teologů je sice zakázáno překládat Korán, tento zákaz však nikdy
nebyl z praktických důvodů dodržován. První překlad do latiny se objevil již v roce 1143.
V průběhu 19. a 20. století byl Korán přeložen do všech světových a do značného počtu
méně rozšířených jazyků
AL-MAHDÍ
Al- Mahdí ( – )المهديpůvodní smysl je “Bohem správně vedený” (ten, který našel správnou
cestu), také “obdarovaný” a “spasitel”. V šícitské terminologii se tímto termínem později
označoval skrytý, očekávaný imám (al-Mahdí al-muntazar )المهدي المنتظر, který se v příhodné
době opět vrátí na tento svět a obnoví v něm víru a spravedlnost (v podstatě spasitel).
MADRASA
Madrasa ( – )مدرسةznamená v arabštině místo, kde se učí, tzn. škola. Toto slovo přešlo také
do jiných jazyků a může označovat školu vysokou nebo náboženskou.
MANÁRA
Manára ( – )منارةarabský název pro vysoký minaret, zároveň se užívá jako označení pro místo,
kde svítí signální světlo pro lodi, tedy maják.
MASDŽID
Masdžid ( → – )مسجدmešita – název je odvozen od slova sadžada = modlit se, dotýkat se
čelem země; místo, kde tuto činnost provádíme, je pak nazýváno masdžid. První masdžidy
měly pouze dvůr, čtyři stěny a vchod. Ve směru Kacby bývá katedra nebo výklenek, což je
zachováno dodnes. Původně masdžidy neměly minarety, od 11. století pak začaly plnit také
funkci škol a začaly se po obvodu dvora stavět budovy (zimní část). Pro mešitu je v arabštině
používán dále název džámicجامع.
MEDÍNA
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Medína (al-Madína  – )المدينةměsto nacházející se v Saúdské Arábii, jeho nezkrácené jméno je
al-Madína al-munawwara ( )المدينة المنورةanebo také Madínatu an-Nabí ()مدينة النبي. Původně se
jmenovalo Jatrib يثرب. Je známo již z předislámské doby. Je to druhé svaté město islámu,
nachází se v něm Prorokův hrob. Pro poutníky (→ pouť do Mekky) není návštěva Medíny
povinná, přesto se ji však každý snaží navštívit.
MEKKA
Mekka (Makka al-mukarrama  – )مكة المكرمةnejdůležitější z hidžázských měst, dnes v ní žije asi
půl milionu obyvatel. Již v době předislámské byla významným obchodním střediskem a
poutním místem. Od 6. století byl obchod v Mekce převážně v rukou Kurajšovců
(Qurajšovců).
Mekka byla rovněž kultovním centrem, stála zde Kacba, což byla budova přibližně
krychlového tvaru (rozměry 10 x 12 m, výška 15 m), která byla vystavěna nad černým
kamenem (zřejmě jde o meteorit). Toto kultovní místo bylo obklopeno posvátným územím
(→ haram), kde bylo zakázáno bojovat a prolévat krev.Dnes se v Mekce nachází jedna
z největších mešit na světě al-masdžid al-Harám.
MEŠITA
Mešita (masdžid  = مسجدdžámic – )جامعpředevším kultovní stavba, arabsky se nazývá buď
masdžid (místo pokleknutí k modlitbě) nebo džámic (místo shromažďování).
Nejnápadnější venkovní částí mešity bývá minaret, z něhož → mu’addin مؤذنsvolává
k modlitbě. Minarety bývají zpravidla osmihrané (obvyklé pro hanafíjský směr), čtyřhranné
(pro málikovský směr) nebo s kruhovým půdorysem (Turecko a dále na východ). Další
součástí mešity je nádvoří s vodní nádrží určenou k částečnému rituálnímu omývání (→
čistota rituální).
Uvnitř je výklenek (→ mihráb )محرابve směru → qibly قبلةa napravo od něho kazatelna
(→ minbar )منبر. V mešitách sídelních měst bývá pro vladaře nebo pro místodržícího
vybudována zvláštní lóže (maqsúra )مقصورة.
Mešity ve velkých městech bývaly rovněž důležitými vzdělávacími středisky, konaly se
v nich přednášky zejména z nábožensko-právních oborů.
MI’DANA
Mi’dana (mi’dana  = مئذنةma’dana  = )مأذنةminaret – věž, která se nachází v mešitě nebo
vedle ní, je určena ke svolávání věřících k modlitbě. Při jejich stavbě jsou užívány různé
půdorysy, zpravidla mívají schodiště uvnitř, ale existují i mi’dany, které mají schodiště vnější.
Některé mi’dany jsou 200 metrů vysoké (→ manára).
MIHRÁB
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Mihráb ( – )محرابvýklenek ve stěně mešity určující modlitební směr (→ qibla). Je orientován
směrem ke →Kacbě v →Mekce. V Medíně existuje jedna mešita, která má mihráby dva, jeden
je orientován směrem k Mekce a druhý směrem k Jeruzalému – dříve se muslimové modlili
právě tímto směrem, ale od druhého roku od cesty Muhammada do → Medíny, → hidžry, se
začali modlit směrem k Mekce.
MINBAR
Minbar ( – )منبرslovo označuje kazatelnu v měšitě a katedru ve škole. Je to vyvýšené místo,
na němž stojí řečník, bývá vpravo od → mihrábu.
V mešitě je minbar používán pro páteční promluvu imáma (chutba )خطبة. První minbar
v mešitě se objevil roku 669 v Medíně a měl tři schody. Minbar bývá ze dřeva, mívá tři, šest
nebo i více schodů. Na konci vlády Umajjovců se minbar začal stavět v každé mešitě.
MNOHOŽENSTVÍ V ISLÁMU
Mnohoženství je v islámu povoleno. Korán připouští čtyři manželky s podmínkou, že manžel
bude ke všem stejně spravedlivý a vytvoří jim stejné materiální podmínky včetně bydlení.
V souladu s islámskými zákony musí každé z nich zaplatit první věno (mahr muqaddam مهر
)مقدم, což bývá dosti nákladná záležiost. Některé právní autority ovšem vycházejí z toho, že
muž nemůže být stejně spravedlivý ke všem manželkám, a proto doporučily svým státům
přijmout zákon, který polygamii zakazuje. Některé státy také vyžadují v případě dalšího
sňatku souhlas první manželky, případně potvrzení obchodní komory, že finanční situace
muže umožňuje vytvoření odpovídajících materiálních podmínek. Ve většině případů ovšem
s druhým sňatkem žena nesouhlasí a dochází k rozvodu. Pokud je rozvod vyvolán mužem,
musí ženu do její smrti živit (pokud se znovu neprovdá) a musí jí vyplatit druhé věno (mahr
mu’achchar)مهرمؤخر, které několikanásobně převyšuje věno první. Pokud se manželství
rozvádí na žádost ženy (al-chalc)الخلع, ztrácí tato nárok na vyplacení druhého věna; to se
v tomto případě vyplácí, jen pokud je muž alkoholik.
V některých státech je dnes uzákoněna monogamie, stará polygamní manželství ovšem
byla zachována.
MODLITBA
Modlitba (as-salát  – )الصالةnejdůležitější náboženská povinnost → muslima. Muslim má
denně konat pět modliteb:
∙ Ranní modlitbu (salátu ´s-subh صالة الصبح, salátu ´l-fadžr  – )صالة الفجرkdykoliv mezi
rozedněním (tulúcu ´l-fadžr) a okamžikem těsně před východem slunce (tulúcu ´š-šams).
∙ Polední modlitbu (salátu ´z-zuhr – )صالة الظهرkdykoliv od chvíle, kdy je slunce nejvýše na
obloze, do chvíle, kdy stíny vrhané předměty začínají být delší než tyto předměty samotné.
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∙ Odpolední modlitbu (salátu ´l-casr  – )صالة العصرkdykoliv od chvíle, kdy stíny jsou delší
než předměty, které je vrhají, až do chvíle těsně před západem slunce.
∙ Večerní modlitbu (salátu ´l-maġrib  – )صالة المغربkdykoliv od západu slunce (ġurúbu
´š-šams) až do chvíle, kdy zapadnou poslední červánky.
∙ Noční modlitbu (salátu ´l-cišá’  – )صالة العشاءkdykoliv od zmizení červánků (aš-šafaq, tj.
asi hodinu a čtvrt po západu slunce) až do uplynutí první třetiny noci a tuto dobu je možno
prodloužit až do východu slunce.

K modlitbě jsou lidé svoláváni → ’ádánem, který se ještě jednou opakuje v mešitě
s přídavkem “qad qámati ´s-salátu” (již nastává modlitba) po slovech “hajja calá ´l-faláh”.
Toto opakování ’adánu s přídavkem se nazývá iqáma.

Aby byla modlitba platná, musí být splněny určité podmínky:
Rituální čistota – dosahuje se omýváním částečným (→ wudú’) nebo úplným (ġusl) nebo
očištěním pískem (→ tajammum).
Čistota těla modlícího se, jeho oděvu a modlitebního místa.
Zakrytí nahoty – pro muže vše mezi pupkem a koleny, pro ženu zakrytí celého těla kromě
obličeje a rukou po zápěstí.
Dodržení času určeného k příslušné modlitbě.
Dodržení modlitebního směru (→ qibla) na Kacbu.
Při modlitbě musí být člověk vážný, nesmát se, nehrát si a nemluvit s ostatními.
Dodržení postupu modlitby.
Postup modlitby je následující:


1. Po provedení rituální očisty (→ čistota rituální) stojí muslim ve vzpřímeném postoji
(qijám) na čistém místě ve směru → qibly, zvedne obě ruce s dlaněmi otevřenými tak,
že se palce dotýkají ušních boltců. Je třeba pronést předsevzetí (nija  )نيةa (takbír)تكبير
(tj. “Alláhu akbar”  – ّللا أكبرBůh je převeliký). Tím se muslim dostává do stavu
zasvěcení a smí provádět pouze to, co je předepsáno v ritu modlitby.



2. Dále ve vzpřímeném postoji (qijám  )قيامobejme muslim pravou rukou zápěstí levé
ruky a s očima upřenýma před sebe tam, kde se při prostraci čelem dotkne země,
recituje první súru z Koránu (→ al-Fátiha) a libovolnou súru, verš nebo několik veršů
z Koránu (obvykle se recituje 112. súra).
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3. Po skončení recitace a pronesení slov “Alláhu akbar” (Bůh je převeliký) následuje
předklon (s dlaněmi na kolenou), kdy muslim třikrát řekne “Subhána Rabbija ´l-cazím”
ي العظيم
ُ (Sláva mému Pánu nesmírnému).
َّ سبحان رب



4. Muslim se vzpřímí a řekne: “Samica ´Lláhu li-man hamidahu” س ِمع ّللا لمن َح ِمدَه
َ (Bůh
slyší toho, kdo Ho chválí).



5. Pak muslim pronese takbír (“Alláhu akbar”), poklekne a čelem se dotkne země
(sudžúd سجود, sadžda )سجدة. Během předklonu třikrát řekne “Subhána Rabbija
´l-´aclá” سبحان ربي األعلى
ُ (Sláva mému pánu převznešenému).



6. Dále pronese “Alláhu akbar”, zvedne se do kleku a usedne na patu pravé nohy
(levá noha je natažena pod pravou) a dlaně natažených rukou spočívají na stehnech
(džulús جلوس, qucúd )قعود.



7. Následuje další předklon, kdy muslim třikrát řekne “Subhána Rabbija ´l-´aclá”.



8. Muslim pronese “Alláhu akbar” a postaví se do vzpřímeného postoje před další
rakcou (části 3–7 modlitby). Pak recituje al-Fátihu a libovolnou krátkou súru nebo verš
z Koránu.



9. Dále muslim řekne “Alláhu akbar” a následuje předklon (dlaně na kolenou),
přičemž třikrát pronese “Subhána Rabbija ´l-´aclá.



10. Muslim se vzpřímí a říká: “Samica ´Lláhu li-man hamidahu”.



11. Dále modlící se poklekne, pronese “Alláhu akbar”, dvakrát se dotkne čelem země
a při každém předklonu řekne třikrát “Subhána Rabbija ´l-´aclá”. Pak klečící, přičemž
zvedne ukazováček pravé ruky, recituje tašahhud.



12. Po skončení tašahhudu končí modlitba slovy “As-salámu calajkum wa rahmatu
´Lláhi” السالم عليكم و رحمة ّللا, přičemž se muslim otočí napravo.



13. Následují tatáž slova s otočením nalevo.

Tímto modlitba končí a muslim se dostává ze stavu zasvěcení.
Hlavní částí modliteb je (rakca )ركعة. Každá modlitba má určitý předepsaný počet
(rakcát)ركعات, které jsou pokládány za povinnost (fard)فرض. K nim se ještě přidávají další
rakcy, pokládané za zvyklost, tradici (sunna سنة
ُ ). Povinnost (fard) je u jednotlivých modliteb
c
následující: ranní modlitba 2 rak y, polední modlitba 4 rakcy, odpolední modlitba 4 rakcy,
večerní modlitba 3 rakcy, noční modlitba 4 rakcy.
Modlitba má přinést klid duše a vnitřní mír. Má přispět k sebeovládání. Dalším cílem, o
který usilujeme modlitbou, je Boží pomoc. Ta má pomáhat při překonávání životních strastí a
potíží.
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MODLITEBNÍ SMĚR
Modlitební směr (al-qibla  → – )القبلةmuslim se modlí směrem k Mekce; v ideálním případě
by se měl modlit ve směru svatyně Kacby, která stojí na nádvoří Velké mešity v → Mekce.
MU’ADDIN (MU’AZZIN)
Mu’addin (مؤذنMu’azzin) – člověk, který z minaretu svolává věřící k modlitbě. Má mu být
nejméně 16 let, má se modlit, znát způsob svolávání a nemá pít alkohol.
MUDŽÁHID
Mudžáhid ( – )مجاهدbojovník za národní osvobození; například veteráni Syrského povstání
nebo alžírské války proti Francouzům byli označováni za mudžáhidy (al-mudžáhidún
)المجاهدون. Slovo vzniklo od slovesa džáhada  =جاهدusilovat nebo bojovat.
MUFTÍ
Muftí ( – )مفتيčlověk mající právní autoritu; má mít určité vzdělání, v některých státech se
vyžaduje, aby měl muftí vysokou školu, aby studoval islámské právo. Muftí dává dobrozdání,
které není povinné (nemusí se dodržovat), je doporučením; pokud však jeho dobrozdání
schválí parlament nebo vláda, pak se povinným stává.
MULLA
Mulla – původně slovo vzniklo z arabského slova mawlá  =مولىpán nebo pečovatel (mawláná
= náš pán nebo náš vladař). U → šícitů je to označení duchovního učitele nebo kazatele.
MUSALLÁ
Musallá ( مصلىmnož. číslo musallaját  – )مصلياتmodlitební místo; může být v budově nebo na
volném prostranství. Například mnoho letišť má místo sloužící turistům k modlitbám, stejně
jsou určena modlitební místa na nádražích apod. (a to i v neislámských zemích).
MUSLIM
Muslim ( – )مسلمten, kdo přijímá → islám, ten, který se oddává jedinému Bohu - Alláhovi.
Gramaticky je tento výraz participiem aktivním od slovesa IV. kmene ’aslama = oddávat
se jedinému Bohu. I když kolébkou islámu je Arabský poloostrov a liturgickým jazykem je →
arabština, muslim není totéž co Arab. → Arabové tvoří jen asi 23 % všech muslimů na světě.
MUSLIM IBN AL-HADŽDŽÁDŽ
Muslim Ibn ´l-Hadždžádž – známý znalec a jurista. Narodil se v Nišápúru roku 817. Cestoval
do Hidžázu, Egypta, Sýrie a Iráku. Sbíral Muhammadovy výroky. Sepsal známou sbírku tradic
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nazvanou as-Sahíh, obsahující kolem 300 000 hadítů (→ hadít). Zemřel v roce 261 h./ 865 n.
l.
PRÁVO ISLÁMSKÉ (FIQH)
Právo islámské → (fiqhÝŢĺ) – Před islámem řešili Arabové své spory tím, že se obraceli na
náčelníka kmene. Šlo o právo zvykové.
Prorok Muhammad se při řešení právních záležitostí snažil soudit v souladu s tím, co mu
bylo zjeveno. Byl vlastně také prvním muslimským soudcem.
K ustavení samostatné soudní moci dochází za vlády druhého chalífy → cUmara Ibn
al-Chattáb, který vládl v letech 634–644.
K rozvoji právního systému dochází až za doby vlády cAbbásovců ve 2. polovině 8. století.
Výkladem zákona Božího se zabývá “fiqh” (islámská jurisprudence). Znalec fiqhu sa
nazývá “faqíh” (ÝŢíĺ) = právník.
Předmětem islámského práva (šarc ÔŃÚ, šaríca ÔŃíÚÉ) jsou dvě oblasti:
1. poměr člověka k Bohu (cibáda ÚČÇĎÉ) – sem spadají povinnosti kultovní
2. poměr člověka k člověku (mucámalát ăÚÇăáÇĘ) – sem spadá právo
soukromé, správní, trestní, válečné a soudní řád
Islámské právo rozlišuje pět kategorií lidských činů:
a)
ÝŃÖ
ÝŃíÖÉ) – příkaz vyvozený z Koránu, jeho zanedbání
je hříchem. Povinností jsou například → sloupy víry (modlitba, povinná almužna apod.).
b) Zvyklost, praxe (sunna ÓäřÉ) – příkazy vyvozené z hadítu. Jejich opominutí zákon kárá.
c)
ăČÇÍ, džá’iz ĚÇĆŇ), které zákon ani nedoporučuje, ani nezavrhuje.
d) Činy hodné zavržení (makrúh ăßŃćĺ), které nejsou trestné, ale jsou hodné pokárání.
e)
ÍŃÇă), které jsou trestné.
PROROCI
Proroci – arabsky se prorok nazývá “nabí” äČí nebo “rasúl” ŃÓćá, množné číslo “’anbijá’”
ÇäČíÇÁ či “rusul” ŃÓá. Prorok je podle → Arabů člověk vyvolený Bohem, mající prorocké
poslání (“risála” ŃÓÇáÉ) a sdělující je lidstvu. Pečetí proroků (tj. posledním z proroků) je
podle muslimů Muhammad. Jeho zjevení jsou obsažena v → Koránu, svaté knize → muslimů.
Zjeveními v této knize byla také anulována zjevení dřívějších proroků, která byla věřícími
překroucena.
c

Jacqúb (Jákob), Júsuf (Josef Egyptský), Ajjúb (Job), Dú ´l-Qifl (o něm víme málo), Šucajb
(Jethro), Músá (Mojžíš), Hárún (Árón), Iljás (Eliáš), al-Jasúc (Eliseus), Dáwúd (David), Sulajmán
cÍsá (Ježíš).
PŮST
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Půst – arabsky se půst nazývá “sawm” Őćă nebo “sijám” ŐíÇă. Pro → muslima je povinný
během celého měsíce Ramadánu, což je devátý měsíc muslimského kalendáře (→ muslimské
měsíce, → arabské měsíce), a trvá 30 dní. Půst začíná ráno (od doby, kdy lze rozeznat bílou
nit od černé) a končí západem slunce. V průběhu noci se muslim nepostí.
V průběhu půstu se muslim musí zdržet jídla a pití, polknutí čehokoliv, kouření a
jakéhokoliv ukájení pohlavního pudu.
Po západu slunce je záslužné půst přerušit (toto přerušení se nazývá ’iftár ĹÝŘÇŃ) a
rovněž se doporučuje najíst se ráno před započetím půstu (suhúr ÓÍćŃ).
Předpoklady půstu: Postící se osoba má být dospělá (od 14.–16. roku), duševně zdravá a
rituálně čistá. Před započetím každého postního dne je třeba vyslovit předsevzetí (nija äíÉ).
Půst nemusí držet lidé staří, nemocní, ženy těhotné, kojící a v době menstruace, osoby
těžce pracující a lidé na cestách. Staří a nemocní lidé musí dát jako výkupné určité množství
potravy chudým, ostatní pak půst nahradit.
AL-QADARÍJA
Al-qadaríja (ÇáŢĎŃíÉ) – dogmatický směr hájící svobodu lidské vůle a činící věřícího
zodpovědným za své činy. V názorech je al-qadaríji blízká al-muctazila.
AL-QIBLA
Al-Qibla (ÇáŢČáÉ) – modlitební směr na Mekku. V → mešitě je určen prázdným
výklenkem nazvaným → mihráb. Pro muslimské architekty je mihráb místem, kolem něhož je
uspořádána veškerá dekorace, “jádrem, z něhož paprskovitě vybíhá krása”.
Původní modlitební směr byl na Skálu v Jeruzalémě, ale 16 nebo 17 měsíců po příchodu
Proroka do Medíny se změnil na Kacbu v Mekce (v roce 623).
RAMADÁN
Ramadán (ŃăÖÇä) – název devátého měsíce v muslimském kalendáři, trvá jeden lunární
měsíc (29 nebo 30 dnů). Během Ramadánu má každý dospělý a zdravý → muslim dodržovat
pravidla → půstu, a to v době od východu do západu slunce.
SADAQA
Sadaqa (ŐĎŢÉ) – dobrovolná almužna chudým.
SADŽDŽÁDA
Sadždžáda (ÓĚřÇĎÉ) – koberec; nejčastěji bývá vyroben z vlny, může mít různé tvary a
velikost, ale většinou je to koberec (nebo spíše kobereček) ve tvaru obdélníku; nemívá
vetkané žádné kresby, jen geometrické tvary a květy (případně může být vetkán obraz
mešity); tento koberec je používán k modlitbám, proto není dovoleno šlápnout na něj
v botách.
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AS-SALÁM cALAJKUM
As-Salám calajkum (Úáíßă) – pozdrav, který se může použít kdykoliv, znamená Mír s Vámi
(případně Bůh s Vámi), odpověď zní: Wa calajkum as-salám (ć Úáíßă ÇáÓáÇă).
SLOUPY (PILÍŘE) VÍRY
Sloupy víry (arkánu ´d-dín ÇŃßÇä ÇáĎíä), rovněž se uvádí “sloupy islámu” (arkánu ´l-’islám
ÇŃßÇä ÇáÇÓáÇă).
Existuje pět sloupů víry:






vyznání víry (šaháda ÔĺÇĎÉ)
modlitba (salát ŐáÇÉ)
půst (sawm Őćă, sijám ŐíÇă)
almužna (zakát ŇßÇÉ, sadaqa ŐĎŢÉ)
pouť do Mekky (hadždž ÍĚ)
SUNNA

Sunna (as-Sunna) – má původně dva významy. Jednak je to zvyklost, praxe (→ právo
islámské), jednak toto slovo označuje také princip, že hodnost náčelnictví v obci muslimské je
volenou hodností, což se ovšem uplatňovalo pouze do roku 661. Poté byl již uplatňován
princip dynastický (tradice předků).
Sunna ve významu “zvyk, příklad” – celý název je “sunnatu rasúli ´Lláhi” (sunna Alláhova
posla  – )سنة رسول ّللاje příklad života Proroka jako vzor pro každého muslima (a pro celou
náboženskou obec) hodný následování. Je to také pramen pro hledání řešení všech
problémů člověka a společnosti.
Sunna sestává z Muhammadových činů (ficl )فعل, výroků (qawl  )قولa nevysloveného
schválení (schválení mlčky – taqrír )تقرير. Sunna se nejprve tradovala ústně, později byla
zaznamenávána písemně ve formě hadítů (→ hadít) u sunnitů a ve formě chabarů (jedn. číslo
chabar خبر, mož. číslo achbár  = اخبارzpráva) u šícitů (→ šíca). Sunnité se nazývají ahlu ´s-sunna
wa ´l-džamáca اهل السنة و الجماعة, což je překládána jako “lid sunny a pospolitosti” nebo “lid
tradice a společenství” a dnes tvoří asi devět desetin muslimů.
Protikladem k sunně je bidca ( بدعةnovotářství). Je spojováno zejména se “stranou cAlího”
(šícat cAlí شيعة علي, zkráceně šíca )شيعة, což bylo původně politické uskupení hlásající právo →
cAlího Ibn Abí Tálib (Prorokův bratranec) a jeho potomků na nejvyšší funkci v náboženské
obci.
ŠAJCH
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Šajch (česky šejch nebo šejk) – pojmenování vzniklo ze slovesa šácha = stárnout. Tento titul
se používá pro osoby hodné úcty a respektu nebo pro člověka, který má nějakou zásluhu
nebo je moudrý, či pro člověka, který už má bílé vlasy.
ŠARÍcA
Šaríca ( – )شريعةje souhrn právních norem zakotvených v Koránu, výrocích Proroka a
v tradicích islámských právních směrů. Sloveso “šarraca”znamená vydat zákon. Národní
shromáždění nebo parlament může být pojmenován al-madžlis at-tašrící.
AŠ-ŠARÍcA AL-ISLÁMÍJA
Aš-šaríca al-islámíja ( – )الشريعة االسالميةpřeloženo “islámská šaríca” nebo také volněji “islámský
právní řád”.
Výraz šaríca je v arabštině odvozen od slovesa šarraca, což v Koránu znamená “uzákonit,
předepsat jako povinnost”. Šaríca má význam “přímá, správná cesta; zákon; předpisy
autoritativně stanovené jakožto povinné”.
Jde o kodifikovaný komplex předpisů podepřených zejména Koránem (→ Korán) a
sunnou (→ sunna), jež určují přesvědčení, formují mravní hodnoty, náboženské vědomí
muslimů a rovněž slouží jako zdroje konkrétních norem regulujících lidské chování. Někdy je
šaríca chápána jako celkový islámský způsob života, komplex pravidel chování obsahující
různé normy a rovněž zvyky. V tomto širokém pojetí se často nazývá “náboženským
zákonem”. Někteří arabští autoři uvádějí, že cílem šarícy je reformovat společnost tak, aby
se osvobodila od nespravedlnosti, anarchie a útlaku.
Šaríca vymezuje zejména tři okruhy:
1. vztah člověka k Bohu – povinnost (cibádát  )عباداتmuslima vůči Bohu (např. modlitba, půst,
náboženská daň apod.).
2. vztah člověka k člověku a člověka ke společnosti (mucámalát )معامالت, což se týká zejména
věcí rodinných, majetkových, dědických apod.
3. vypočítává činy zakázané (harám  )حرامa nevhodné (makrúh  – مكروهdoslova
opovrženíhodné) a stanoví tresty.
Rozdíl mezi šarícou a fiqhem (právem) je chápán tak, že šaríca (mající božský zdroj) se obrací
ke všem lidem, ve kterékoli době a na každém místě na světě, zatímco fiqh řeší konkrétní
problémy času a místa.
ŠÍcA
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Šíca (aš-šíca  – )الشيعةšícité tvrdí, že jedině cAlí (→ cAlí Ibn Abí Tálib) a jeho potomci mají právo
na vedení muslimské obce. Šíca vznikla za vlády chalífy (→ chalífa) cUtmána (→ cUtmán Ibn
cAffán) (Osmána).
Mezi muslimy je asi 15–18 % šícitů, z nichž devět desetin náleží k tzv. ortodoxnímu
šícismu.
Jedna desetina vyznává různé tendence: zajdité v Jemenu, ismácílité v Indii, Pákistánu a
Sýrii, calawité neboli nusajrité v Sýrii, drúzové v Libanonu, v Sýrii a v Palestině. cAlawité
a drúzové jsou teologicky orientováni k ezoterismu.
Mezi státy s největším počtem šícitského obyvatelstva patří Írán (80 milionů), Indie (25
milionů), Pákistán (20 milionů), ve středoasijských republikách bývalého SSSR jich žije asi 15
milionů, následující Afghánistán (9 milionů), Irák (9 milionů), Libanon (1,5 milionů) a Saúdská
Arábie (0,5 milionů), dále sem patří Bahrajn a Ázerbájdžán. V dalších muslimských státech je
šícitů poměrně málo.
AT-TÁBIcÚN
At-tábicún ( – )التابعونtzv. “následovníci”, t. j. generace následující po generaci Prorokově.
AT-TAHÁRA
At-tahára  – الطهارةčistota šatů, těla a místa (vysvěcení).
Očistu těla provádíme vždy po použití WC, sexuálním styku, sportu, u žen při menstruaci
nebo po porodu, rovněž po kontaktu se zemřelým.
Očistu šatů provádíme praním.
Očistu místa pak mytím vodou (pro vysvěcení používáme vodu dešťovou, z řek, studánek,
z moře, popřípadě i ze sněhu).
At-tahára může mít tři druhy: →al-wudú’, al-ġasl a → at-tajammum.
Pokud je muslim znečištěn, nesmí se modlit, číst z Koránu ani se jej dotknout. Al-wudú’
se provádí vždy znovu po použití WC (vykonání potřeby), při plynatosti, po spánku, stejně i
po ztrátě vědomí, po sexuálním styku nebo jen sexuálně motivovaném doteku těla druhého
pohlaví.
TAHSÍN A TAQBÍH
Oba termíny jsou převzaté ze šarícy (→ šaríca), (at-)tahsín ( )التحسينve významu “považovat
něco za hezké, hodnotit jako hezké”, (at-)taqbíh ( )التقبيحmá význam opačný, tedy “považovat
něco za ošklivé, hodnotit jako ošklivé”. Jde o rozhodnutí o vykonání dobré či špatné věci na
základě zvláštních hledisek, přičemž zdrojem rozhodnutí je rozum.
47

AT-TAJAMMUM
At-tajammum ( – )التيممdruh náhradní očisty. Tento termín je odvozen od slovesa tajammama
= uskutečnit rituální očistu bez vody.
Tajammum provádíme, pokud máme málo vody a bojujeme s žízní, voda je špinavá nebo
vzdálená více než půl hodiny chůze, také během onemocnění nebo při strachu z nemoci.
V tomto případě můžeme pro očistu použít čistý písek nebo zeminu, popřípadě čistou látku a
postupujeme při ní, jako bychom měli vodu (→ čistota rituální).
TAQÍJA
(At-)taqíja ( – )التقيةznamená “uvážlivost, opatrnost”. Je to synonymum slova kitmán =كتمان
skrývání, utajování.
Jde o opatrnost při veřejném projevování svého přesvědčení (toho, co máme v duši,
v srdci) nebo porušování zásad víry v nebezpečí (v ohrožení života). V případě krajního
nebezpečí dovoluje Korán zřeknutí se víry navenek: Na toho, kdo zapře Boha poté, co již
uvěřil – kromě toho, kdo byl donucen...”), přátelství s nevěřícími (súra ´Al cImrán آل عمران,
verš 27/28) a porušení rituálních předpisú (súra al-’Ancám األنعام, verš 119). V této souvislosti
se uvádí příklad jednoho z Prorokových současníků, cAmmára Ibn Jásir, který byl donucen
navenek se zříci islámu (→ al-islám), ale v srdci si zachoval víru v Alláha a jeho Proroka.
AT-TAWHÍD
At-tawhíd ( – )التوحيدmonoteistické náboženství, jednobožství nebo víra v jediného boha.
Slova “al-wáhid” الواحدnebo “al-ahad” األحدznamená jeden, jediný, jedinečný, jeden Bůh.
TITULY MUSLIMSKÝCH UČENCŮ
Hlavní tituly muslimských učenců jsou následující:
• al-Qádí (→ qádi) – soudce; qádi šarcí – soudce pro rodinné záležitosti. Musí znát zákony
státu a → šarícu. Tyto obory studuje na univerzitě. Nejváženější univerzitou v muslimském
světě je → al-Azhar.
Kněží v islámu neexistují. Muslimové uznávají pouze učence (culamá’ → cálim), kteří vědí
o Bohu a o islámu (→ al-islám) více než ostatní. Proto neexistuje žádná církev jako
organizace.
• Imám (→ imám) – člověk, který řídí modlitbu v → mešitě, je obvykle zaměstnancem města
nebo vesnice, jedním z obce sestávající ze sobě rovných osob. Funkce imáma u sunnitů (→
sunna) je jiná než u šícitů (→ šíca). U sunnitů není tato funkce dědičná, má ji získat člověk
znalý teologie, čestný, který je schopen žít podle muslimského práva. U ší citů je to zástupce
Proroka nebo Alího (→ cAlí Ibn Abí Tálib) na zemi (→ imám).
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• Šajch (→ šajch) – titul zkušeného hodnostáře znalého teologie a islámského práva. Rovněž
se tímto titulem označuje náčelník kmene nebo soudce.
• Háfiz nebo chátim – každý → muslim znající nazpaměť → Korán.
• Muftí (→ muftí) – znalec islámského práva, který může vydávat “fatwy” (→ fatwa), což jsou
náboženskoprávní dobrozdání veřejného anebo soukromého charakteru.
• Ájatulláh (→ ájatulláh) – titul íránských duchovních vůdců, jehož doslovný překlad zní
“znamení Boží” nebo “boží slova”.
• Hádždž (někdy hadždží) – muslim, který vykonal → pouť do Mekky (hadždž).
• Mu’addin (→ mu’addin) – člověk svolávající k → modlitbě, obvykle z minaretu → mešity.
UMAJJOVCI
Umajjovci (Omajovci - al-’Umawíjún  – )االمويونdynastie, jež vládla v letech 661–750. Hlavním
městem jejich území byl Damašek. Po převratu Abbásovců unikl jediný člen dynastie
Umajjovců Abdurrahmán do severní Afriky a potom do Andalusie ve Španělsku, kde roku 756
založil emirát. Od roku 929 pak byl nezávislým chalífátem, hlavním městem se stala Cordóba.
cUMAR

IBN AL-CHATTÁB

cUmar

Ibn al-Chattáb – druhý ortodoxní chalífa, který vládl v letech 13–23 hidžry/634–644
n. l. Byl také současně jedním z prvních Prorokových druhů. Byl to energický dobyvatel,
zdatný administrátor a hlavní strůjce muslimských výbojů.
cUTMÁN

IBN cAFFÁN

cUtmán

Ibn cAffán – třetí ortodoxní → chalífa, vládl v období let 23–35 hidžry/644–656 n. l.
Doba jeho vlády byla poznamenána nepořádky a politickou a náboženskou agitací. V roce
656 byl zavražděn. V době jeho vlády došlo k definitivnímu uspořádání → Koránu do dnešní
podoby.
VYZNÁNÍ VÍRY
Dva základní články víry (ímán) jsou vyjádřeny ve vyznání víry (šaháda; někdy se používá duál
šahádatán nebo kalima; někdy duál kalimatán).
Arabský text:
ال إله إال ّللا أشهد ان
و أشهد ان محمدا رسول ّللا
1. ’ašhadu ’an lá ciláha ’illá ´Lláhu (Vyznávám, že není boha kromě Boha)
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2. wa ’ašhadu ’anna Muhammadan rasúlu ´Lláhi (a vyznávám, že Muhammad je posel Boží).
První část znamená víru v jediného Boha a druhá část znamená víru ve vše, co Bůh
Muhammadovi sdělil.
WAHJ
(Al-)Wahj ( – )الوحيtermín má význam “Boží zjevení seslané Prorokovi”. V Koránu označuje
okamžité zjevení obrazu nebo myšlenky, které Prorok sdělil svému okolí a postupoval
v souladu s nimi.
-nabí, tj. (Boží) zjevení pro
proroky (určené všem lidem), a ilhámu ’l-wálí, tj. (Boží) inspirace určená samotnému světci.
Podobně mystikové rozlišují Boží zjevení (al-wahj  )الوحيa Boží inspiraci (al-ilhám )اإللهام.
WAZÍR
Wazír (vezír  – )وزيرslovo pochází z perštiny a znamená “ministr, prostředník mezi
poddanými a vladařem”. Pokud měl panovník vezírů více, nejvyšší z nich se nazýval
velkovezír.
WUDÚ’
Wudú’ ( – )وضوءslovo je odvozeno od slovesa tawadda’a = uskutečnit rituální očistu nutnou
před modlitbou (→ čistota rituální).
ZAKÁT
Zakát ( – )زكاةdobročinná almužna – třetí povinnost → muslima. Každý muslim má
dobrovolně zaplatit ročně nejméně 2,5 % ze svého výdělku (platí se i za movitý a nemovitý
majetek) někomu, kdo to potřebuje.
Doporučuje se zakát věnovat chudým, postiženým, zaplatit za osvobození nevolníků
nebo zajatců, těm, kdo mají dluhy a nemohou je splatit, novému muslimovi nebo
cestujícímu, který už nemá peníze na to, aby se vrátil domů, nebo těm, kteří se bezplatně
starají o rozdělování zakátu (místo platu), případně přispět taktéž na výstavbu mešity,
nemocnice apod. Cílem zakátu je pomáhat těm, kteří pomoc potřebují, aby se osamostatnili
a stali se tak produktivními členy společnosti.
Zakát má jak vnější formu, tj. určitý poplatek ve prospěch vyřešení určitých
společenských problémů, tak formu vnitřní, tj. způsob očisty duše.
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