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Úvod 

O historii vzniku islámu bylo napsáno velké množství různých publikací, 
jak vědeckých, tak populárních. Jsou však zaměřovány hlavně na mužské 
protagonisty. Velmi ojediněle je možné se dočíst o jejich manželkách, dcerách, 
ženách, vůbec se ale nesnaží zhodnotit jejich roli na těchto dějinách, která podle 
všeho není malá. Je nám známa velká řada významných žen raného islámu, avšak 
jejich úspěchy nejsou moc propagovány. 

Cílem této práce je zjistit, jak jsou významné ženy raného islámu 
zobrazovány v odborných pracích zabývajících se historií islámu. V závěru práce 
budou zjištěné okolnosti porovnány s menším výzkumem o aktuálním vnímání 
role těchto žen, tedy jak jsou chápány a hodnoceny dnešními muslimy. 
Konkrétním cílem je sestavení jejich detailních životopisů a posouzení, zda jsou 
považovány za důležité osoby, které pomohly vzniku a udržení islámu. 

Práce se zaměřuje na tři významné ženy, a to Chadídžu bint Chuwajlid, 
Fátimu az-Zahra a ‘Á’iša bint Abú Bakr. Bakalářská práce není historickou studii, 
neboť pro ni chybí relevantní prameny. Zdroje, které bylo možné zajistit, jsou 
psána velmi komplikovaným středověkým arabským jazykem, proto není možné 
s nimi pracovat. Proto je tato práce spíše antropologickou studií, která se snaží 
zhodnotit obraz těchto žen. Na základě současných zdrojů o historii islámu a 
osobnostech raného islámu, doplněna vybranými výroky z tradičních zdrojů, tedy 
ze sbírek hadíthů a jak jsou zakořeněny v myslích dnešních muslimů.  

Rozdělení této práce je systematicky uzpůsobeno do tří velkých kapitol a 
několika podkapitol. Kapitoly jsou seřazeny, tak jak tyto ženy působily v islámu 
postupně za sebou. V podkapitolách je zmapován jejich život. Plánovaný rozsáhlý 
výzkum, nebylo možné uskutečnit, kvůli celosvětové koronavirové pandemii. 
Proto se menší výzkum související s postojem současných muslimů vůči těmto 
významným ženám nachází v závěru této práce. 

První kapitola popisuje nejdůležitější ženu islámu Chadídžu bint Chuwajlid. 
Ta byla první manželkou Proroka Muhammada, ale také první věřící osobou 
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v islám a hlavně první, kdo uvěřil, že je Muhammad Alláhovým poslem. Byla 
zvaná matkou věřících, neboť díky financím a nemovitostem, které vlastnila, byla 
schopna podpořit Alláhova posla ve chvílích, ekonomické a životní tísně. 
Chadídža byla také jedinou Muhammadovou manželkou, která byla požehnána 
potomky. 

Druhá kapitola se zaobírá dcerou Proroka Muhammada a Chadídži bint 
Chuwajlid, Fátimou az-Zahra. Ač její život trval pouhých 18 let, Fátima měla pro 
islám velký přínos. Fátima je mnohem více uznávána ší‘itskými učenci než 
sunnitskými, neboť byla manželkou imáma ‘Alího a matkou Hasana a Husajna, 
podle ší‘itské tradice jedinými možnými nástupci po smrti Proroka Muhammada. 
I v sunnitské tradici je důležitou osobou, zejména jako dcera Proroka. 

Ve třetí kapitole je popsána ’Á’iša bint Abú Bakr, která se stala manželkou 
Alláhova posla po smrti jeho první manželky Chadídži bint Chuwajlid. Podle 
tradic, které nám jsou známé, byla ‘Á’iša po Chadídže nejoblíbenější manželkou 
Muhammada a také jedinou pannou, kterou si vzal. ‘Á’iša byla provdána za 
Proroka v pouhých šesti letech. Stala se jednou z nejdůležitějších nositelů tradic 
své doby, neboť od ní pochází něco přes 2000 hadíthů. Po mnoho let byla velmi 
politicky aktivní díky vědomostem, které získala od svého manžela a poté byla 
učitelkou islámské víry a duchovna v Medíně. 

Zpracování této práce je převážně z anglických internetových článků, 
internetových knih, anglických a arabských islámských blogů. Dalším zdrojem je 
také sbírka hadíthů Sahíh al-Buchárí, Sunan an-Nasa‘i a Sunan Ibn Madžá. Ale 
také obsahuje malý výzkum od 15 muslimů a muslimek, žijících na českém, 
syrském, emirátském a egytském území. Tento výzkum proběhl u osob žijících 
v České republice osobním setkáním a zodpovězením stanovených otázek. U 
muslimů, žijících mimo Českou republiku, probíhal výzkum pomocí sociálních 
sítích a videohovorů, kde byli zodpovězeny všechny stanovené otázky. Studie 
probíhala od prosince roku 2020 do února roku 2021. Respondenti byli jak muži, 
tak ženy různých věkových kategorií, pocházející z Blízkého východu, a to 
ze Sýrie, Egypta, Jordánska, Palestiny a Turecka.  



3 
 

1 Chadídža bint Chuwajlid 

1.1  Mládí  

První a podle sunnitských muslimských učenců ta nejdůležitější žena 
raného islámu je Chadídža, zvaná matka věřících, narozena roku 555 v Mekce, 
pocházející z ušlechtilého rodu Qurajšovců. Byla dcerou Fátima bint Zajd a 
Chuwajlida bin Asad. Již od svého narození žila v luxusu a čistotě, neboť její otec 
byl velmi významným podnikatelem z kmene Qurajšovců. 1 

Roku 570 se konala bitva u al-Fudžár. Tehdy bylo Chadídže pouhých 15 
let. V této bitvě přišel její otec o život, a proto se o ni začal starat její strýc ‘Umar 
Bin Sa‘ad. Čas, ve kterém se Chadídža narodila, a kmenová společnost, ve které 
poté i žila, neměla žádnou úctu k ženám. Sajjída Chadídža však byla výjimkou. 
Neboť měla velmi dobré charakteristické rysy, jako jsou inteligence, síla a 
opatrnost, ale také měla čisté a velkorysé srdce a velmi silnou a svědomitou 
povahou.2 Mezi její ctnosti patřila krása a byla známá jako čistá a vznešená dáma, 
což je požehnání Alláha.3 Velmi často byla přezdívána jako „Sajjída“ - paní nebo 
„Džajída“ - dobrá a „Táhira“ - čistá.4 

Když dospěla stala se z ní velmi prosperující podnikatelka a zaměstnávala 
tvrdě pracující lidi, ale také významné a čestné obchodníky, kteří cestovali pod 
jejím jménem a nakupovali a prodávali zboží i v těch nejvzdálenějších koutech 
arabského poloostrova. Nakupovali velmi rozsáhlý sortiment, a to od koření po 

                                                 
1AL-JIBOURI, Yasin T. Khadijah, Daughter of Khuwaylid, Wife of Prophet Muhammad [online]. 
Al-Islam.org [cit. 2021-03-12]. Str.5. 
2MANSOORI, Zubair. Khadeeja bint e Khuwaylid [online]. International Muslim Women Union, 
2018 [cit. 2021-03-19]. Str. 10-11. 
3KAMEL, Ahmad. The First Issue Khadijah Bint Khuwaylid The best Woman of 
Mankind [online]. 2012. Media.rasoulallah.net [cit. 2021-03-19]. Str.: 6-8. 
4MANSOORI, Zubair. Khadeeja bint e Khuwaylid [online]. International Muslim Women 
Union, 2018 [cit. 2021-03-19]. Str. 10-11. 
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drahé látky, které po příjezdu do Mekky prodávali dalším obchodníkům putujícím 
z Jemenu do Sýrie a naopak.5  

Chadídža se za svůj život provdala celkem třikrát. Jejím prvním manželem 
se stal Abú Hála bin Nabáš bin Zarára at-Tamímí, kterému porodila dvě děti 
jménem Hála a Hind. Protože paní Chadídža byla bohatá, začala financovat svého 
manžela při zakládání nových, velkých byznysů. Jejím přáním bylo vidět svého 
manžela šťastného a prosperujícího, avšak on zemřel dříve, než se tomu tak stalo. 
O pár let později se Chadídža, znovu provdala za muže jménem Atíq bin Ábad al-
Machzůmí, kterému porodila dceru Hindu. I její druhý manžel velmi brzy zemřel. 

Podle jedné z tradic přišel jednoho dne k mladým ženám sedícím v okolí 
Ka‘aby rabín a upozornil je, že k nim přijde Prorok jménem Ahmed. Rabín řekl, 
že pokud jedna z nich bude mít to štěstí a setká se sním, ať bez váhání přijme jeho 
ruku. Jediná žena, která zůstala poslouchat, byla Sajjída Chadídža, která již tehdy 
byla předurčena k tomu, aby se stala první dámou islámu.6 

Historici tvrdí, že byla velmi žádanou ženou, o její ruku se ucházelo mnoho 
vysoce postavených členů z kmene Qurajš. Nikdo ji však dostatečně nezaujal na 
to, aby se znovu provdala. V jednom snu se jí zdálo, že slunce sestoupí na její 
nádvoří a zalije její dům svou krásnou září. O svém snu se podělila s Waraqou ibn 
Nawfil, jež jí prozradila, že Prorok dorazí a že bude pocházet z rodu Hášimovců.7  

1.2 Seznámení s Mohammadem 

Každým rokem se konaly karavany do Sýrie, přímo do Damašku, a jelikož 
Chadídža patřila mezi největší obchodníky v celé Mekce i ona a její zaměstnanci 
se začali připravovat na tuto dlouhou výpravu. Sajjída Chadídža však potřebovala 
ještě jednoho dobrého a spolehlivého obchodníka, proto začala hledat 

                                                 
5KAMEL, Ahmad. The First Issue Khadijah Bint Khuwaylid The best Woman of 
Mankind [online]. 2012. Media.rasoulallah.net [cit. 2021-03-19]. Str.: 6-8. 
6ZEIDAN, Adam. Khadījah wife of Muhammad [online]. Britannica.com [cit. 2021-03-19]. 
7AL-JIBOURI, Yasin T. Khadijah, Daughter of Khuwaylid, Wife of Prophet 
Muhammad [online]. Al-Islam.org [cit. 2021-03-12]. 
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důvěryhodného muže, který povede její podnikání a karavany s obchodníky. 
Nabídla výplatu dva velbloudy pro muže, který tuto práci odvede. Mezi uchazeči 
byl i mladý Muhammad, který byl synovcem Abí Táliba. Přáním jeho strýce bylo, 
aby se Muhammad o tuto práci začal ucházet. Nebylo však zvykem, aby šel muž 
vyjednávat s tak významnou a cizí ženou, proto na doporučení manželky Abí 
Táliba, byl Muhammad doprovozen svým strýcem. Jeho strýc mu pomohl vyjednat 
podmínky o společné spolupráci, a jelikož Chadídža slyšela o čestnosti a 
charakteru Muhammada, ráda ho přijala.8 

Na první výpravu byl vyslán s Chadídžiným mladým a věrohodným 
zaměstnancem Majsarahem. Před cestou Muhammad navštívil strýce a poté 
vyrazil na první cestu s karavanami. Tato cesta procházela přes Wádí al-Qura, 
Dijar, Thamud a Midian. Pro Muhammada byla tato místa známá, neboť na nich 
byl se svým strýcem Abí Tálibem, když mu bylo dvanáct let. Asi po měsíci cesty 
dorazili do Busry, odkud vedla cesta do starobylého Damašku.  Jejich karavana 
obsahovala kůži, parfémy, sušené datle, rozinky, lehké tkané předměty, různé 
druhy bylinek a stříbrné tyče. 

Pobyt v Busře Muhammad velmi obohatil, neboť si všiml velkých neshod 
mezi Židy a křesťany. Problémy mezi největšími křesťanskými sektami nakonec 
vedly k odloučení arménských křesťanů, koptů a syrských nestoriánů. Mladý 
obchodník viděl tyto obrovské teologické rozdíly, které ho přivedly k zamyšlení.9 
Podle jedné z tradic na zpáteční cestě, při přestávce na odpočinek si Muhammad 
lehl pod strom. Během chvíle přišel k Majsarahovi židovský mnich, který mu začal 
vyprávět příběh o tomto stromu. Každý, kdo pod ním odpočíval, se nakonec stal 
Prorokem. Je tradováno, že Majsarah při jejich zpáteční cestě viděl, jak nad 
Muhammadovou hlavou dva andělé nesou mrak, na ochranu před slunečním 

                                                 
88MANSOORI, Zubair. Khadeeja bint e Khuwaylid [online]. International Muslim Women Union, 
2018 [cit. 2021-03-19]. Str.: 12-13. 
9AL-JIBOURI, Yasin T. Khadijah, Daughter of Khuwaylid, Wife of Prophet Muhammad [online]. 
Al-Islam.org [cit. 2021-03-12]. Str.: 7. 
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zářením. Po jejich návratu do Mekky, Majasarah vyprávěl své paní o všem, co se 
při jejich cestě do Damašku odehrálo.10 

Vypráví se, že díky této karavanní cestě Chadídža znásobila svůj majetek 
dvakrát více, než bylo zvykem. Poznatky a dojmy, které si mladý obchodník 
přivezl ze své první karavany, byly obrovské. Obohatil svou mysl o styl života, 
který je v okolních zemích za písečnými dunami a pouští, jaké problémy lidé řeší 
kvůli rozdílnému náboženství. Podle jedné z vyprávěných tradic Waraqa ibn 
Nawfal, byl prvním člověkem, který předurčil Muhammadovu cestu jakožto posla 
Božího. Což se o několik let později prokázalo, a to Muhammadovo prvním 
viděním v jeskyni Hirá’.11 

1.3 Manželství s Prorokem 

Nebylo zvykem, aby žena jako Chadídža byla svobodná. Proto začala 
přemýšlet, že by se znovu vdala. Hledala manžela, který by ji miloval a učinil ji 
šťastnou. Velmi ji zaujal její nový obchodník Muhammad. Jednoho dne se Sajjída 
Chadídža obrátila na svou blízkou přítelkyni Nafisah a poprosila ji, aby zašla za 
mladým Muhammadem a nabídla mu sňatek s Chadídžou. Když k němu Nafisah 
dorazila, ptala se, proč se nechce oženit, avšak on ji odvětil, že neví, koho by si 
měl vzít. Žena mu v tu chvíli řekla: „Přicházím k tobě s nabídkou sňatku s jednou 
krásnou, úspěšnou a bohatou ženou.“ Muhammad se ptal: „Kdo by to měl být?“ 
Nafisah řekla, že Chadídža a Muhammad okamžitě souhlasil.12 

Touto novinou byl Abí Tálib velmi překvapený, ale měl velkou radost, 
neboť znal tuto ženu stejně dobře jako svého synovce. Neměl žádné pochyby a 
věděl, že budou tvořit naprosto ideální pár. Poté šla sestra Abí Táliba Safíja za 
Chadídžou, aby si promluvily o navrhovaném sňatku. Po Safíji příchodu a 

                                                 
10KAMEL, Ahmad. The First Issue Khadijah Bint Khuwaylid The best Woman of 
Mankind [online]. 2012. Media.rasoulallah.net [cit. 2021-03-19]. Str.: 7. 
11AL-JIBOURI, Yasin T. Khadijah, Daughter of Khuwaylid, Wife of Prophet 
Muhammad [online]. Al-Islam.org [cit. 2021-03-12]. Str.: 9. 
12KAMEL, Ahmad. The First Issue Khadijah Bint Khuwaylid The best Woman of 
Mankind [online]. 2012. Media.rasoulallah.net [cit. 2021-03-19]. Str.: 8. 
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rozmluvách s nastávající nevěstou, byla Safíja velmi překvapena, neboť Sajjída 
Chadídža si nepřála nic jiného než, aby se Muhammad stal jejím manželem bez 
jakýchkoliv podmínek a výhrad. Ještě předtím, než sestra Abí Táliba odešla, mladá 
žena ji obdarovala velmi krásnou a elegantní róbou.13 

Dle zvyklostí šla rodina ženicha, nakoupit dary pro nastávající manželku. A 
ženichovi příbuzní muži šli oficiálně vyjednat sňatek mezi Chadídžou a mladým 
Muhammadem. V domě nevěsty byli zastoupeni muži z kmene Qurajšovců, a to 
Chadídžin strýc Amr ibn Asad, bratr Amr ibn Chuwajlid, bratranec Waraqa ibn 
Nawfal a synovec Hakím ibn Hazzam. Dokonce se účastnily i některé ženy z její 
rodiny, avšak též i Muhammadovo dobrý přítel Abú Bakr. Jedním z věcí, o kterých 
se musely rodiny dohodnout, byl mahr, neboli věno pro Chadídžu, Abú Talib 
navrhl, že věno bude dvacet velbloudů.14 

Svatební hostiny se účastnili všichni důležití muži Mekky a členové rodiny 
Qurajšovců. Této neobyčejné svatby se účastnila i Muhammadova kojná Halíma 
as-Sa’díja, Po svatbě novomanželka darovala Halímě velblouda, čtyřicet koz a 
nějakou výbavu do domácnosti jako ukázku vděčnosti za to, že se o Muhammada 
tak dobře starala, když byl ještě dítě. 15 V době jejich svatby bylo Chadídže čtyřicet 
let a Muhammadovi pouhých dvacet pět. Jejich svatba proběhla patnáct let 
předtím, než se stal poslem Božím.16 Sajjída čekala spoustu let na svého ideálního 
manžela, kterého našla v Muhammadovi. Jejich manželství bylo jediné svého 
druhu na celém světě, neboť bylo požehnáno Bohem. Tento svazek byl 
nevyčíslitelně bohatý na lásku, důvěru, vzájemnou úctu a pochopení. 

Chadídža byla pravděpodobně jedinou ženou v Arábii, která dala svému 
manželovi tak rozmanité věno. Věno obsahovalo několik otroků a otrokyň, stádo 
koní a velbloudů, velké pastviny, nemovitosti, ale také velké množství drahých 

                                                 
13RAZWY, Sayyid Ali Ashgar. Khadijatul Kubra, A Short Story of Her Life [online]. Al-Islam.org 
[cit. 2021-03-19]. Chapter 4. 
14MUJAHID, Abdul Malik. Golden stories of Sayyida Khadijah mother of believers.Str.: 22. 
15Khadijah bint Khuwaylid [online]. Sunday, 12 April 2015. HistoryMuslim [cit. 2021-03-19]. 
16MUJAHID, Abdul Malik. Golden stories of Sayyida Khadijah mother of believers.Str.:22. 
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kovů a kamenů, speciálních tkanin, stříbrné mince a také zlaté masy. Toto věno 
nebylo darem od její rodiny, ale přímo od ní, neboť to ona toto všechno sama za 
dlouhá léta práce nastřádala.17  

Podle některých vyprávění si Chadídža moc dobře uvědomovala, jak velký 
je mezi nimi věkový rozdíl, a proto se rozhodla, že nikdy nedovolí, aby jejich 
manželství ohrozila nějaká manželská nerozvážnost nebo hádka.  Pár dní po svatbě 
žili novomanželé u jeho strýce Abí Táliba, protože jejich nový dům nebyl ještě 
dostaven. Novomanželka se začala ukazovat jako velmi schopná a milující žena, 
které se mladý muž zcela podrobil. I když si Muhammad vyženil její tři sirotky, 
byl jim velmi dobrým a milujícím otcem.18 

Toto manželství jim otevřelo novou, krásnou a šťastnou kapitolu v životě, 
která byla požehnána i dětmi. Prvorozené dítě byl syn jménem Qásim, jak již je u 
Arabů zvykem po narození dítěte, otec dostane přízvisko po svém dítěti. I 
Muhammad ho dostal, a to Abú Qásim neboli otec Qásima.19 Podle historiků malý 
Qásim zemřel v pouhých dvou letech. V době, kdy se teprve naučil chodit.20 Jak 
je nám známo z knihy Sunan Ibn Madžá z knihy 6, hadíthu 80: „Po Qásimovo 
smrti řekla Chadídža Muhammadovi, že má mnoho mléka a přeje si, aby neumřel 
a mohla ho dále krmit svým mlékem. Muhammad ji řekl, že se nemusí bát, protože 
bude nakojen v ráji. Na to Chadídža odvětila, pokud budu vědět, že je v ráji, budu 
klidná. Muhammad ji řekl, že pokud bude chtít, poprosí Alláha, aby mohla slyšet 
Qásimův hlas. Natož Chadídža odvětila, že mu věří a nepotřebuje ho slyšet.“21   

Manželský pár byl touto ztrátou velmi raněn. Ale Alláh je požehnal i 
dalšími dětmi. Jedním chlapcem a čtyřmi děvčátky. Syn se jmenoval Abdalláh, ale 

                                                 
17RAZWY, Sayyid Ali Ashgar. Khadijatul Kubra, A Short Story of Her Life [online]. Al-Islam.org 
[cit. 2021-03-19]. Chapter: 4. 
18MANSOORI, Zubair. Khadeeja bint e Khuwaylid [online]. International Muslim Women Union, 
2018 [cit. 2021-03-19]. Str.: 16-18. 
19RAZWY, Sayyid Ali Ashgar. Khadijatul Kubra, A Short Story of Her Life [online]. Al-Islam.org 
[cit. 2021-03-19]. Chapter: 4. 
20MUJAHID, Abdul Malik. Golden stories of Sayyida Khadijah mother of believers. Str.: 23. 
21AL-QAZVINI, Muhammad bin Yazid Ibn Majah. Sunan Ibn Majah. 
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byl přezdívaný jako Táhir (čistý) a Tajjib (dobrý). A dcery byly Ruqajja, Zajnab, 
Fátima a Umm Kulthúm. V této době a v hlavně v tak vysoké společnosti nebylo 
zvykem, aby matka kojila své děti, a proto i Chadídža měla svoji kojnou jménem 
Salma. Salma se velmi dobře starala o každé nově narozené miminko, až na 
Fátimu, kterou si Chadídža sama kojila a starala se o ni.22 

1.4 První zjevení 

Podle některých učenců neměla Chadídža po svatbě s Muhammadem chuť 
zvyšovat svůj majetek, a proto se rozhodla ukončit svůj život obchodnice a chtěla 
si začít užívat společného poklidného manželského života. Ani Muhammad neměl 
zapotřebí žít v luxusu. Jeho posláním bylo vytvoření míru, aby ukázal světu, že 
mnohobožství, uctívání model není správné. Brzy začal meditovat, a to v něm 
prohloubilo jeho pocity zármutku. A tak se po krásných patnácti letech společného 
žití s Chadídžou stal Alláhovým poslem. 

První zjevení Muhammad obdržel roku 610, v jeho čtyřiceti letech, 
v jeskyni Hirá‘ na Hoře světla, zvané Džabal an-Núr, což bylo třináct let před 
Hidžrou. Po návratu domů, byl velice zmatený a měl těžké srdce. Poprosil svou 
manželku Chadídžu, aby ho zabalila, protože mu byla zima, měl horečku a cítil se 
velmi slabý. Když si Muhammad odpočinul a udělalo se mu lépe, začal své milující 
ženě vyprávět, co se v jeskyni odehrálo. Chadídža ho vyslechla a poté ho uklidnila, 
že se nemusí ničeho bát. 23 

Chadídžino přesvědčení, které v sobě nosila již několik let o tom, že 
Muhammad dostane nějaké boží poselství, které bude muset splnit, bylo pravdivé. 
Ukázalo se, že jeho úkolem bude předávat lidem Boží poselství. Tato velká životní 
změna se dotkla i Lady Chadídži, která mu musela být v každé situaci oporou a 
jakožto jeho manželka, musela věřit v jeho učení. Zde se prokázal její obrovský 

                                                 
22MUJAHID, Abdul Malik. Golden stories of Sayyida Khadijah mother of believers. Str.: 23. 
23AL-JIBOURI, Yasin T. Khadijah, Daughter of Khuwaylid, Wife of Prophet 
Muhammad [online]. Al-Islam.org [cit. 2021-03-12]. Str.: 12-13. 
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charakter, zralost a moudrost, neboť něčeho takové žádná jiná žena nikdy 
nedosáhla.24 

Z tradujících se vyprávění je nám známo, že Sajjída Chadídža byla 
princeznou Mekky, před příchodem islámu, ale i po něm. Dle tvrzení sunnitských 
učenců byl Alláh Chadídžou údajně velmi potěšen, a proto se stala matkou 
věřících. Titul „matka věřících“, byl speciálně navržen přímo pro ni. Při vzniku 
islámu byla Mekka velmi chudým městem. Většina prvních muslimů ekonomicky 
strádala. V tuto chvíli hrála Prorokovo manželka velkou a významnou roli. To byla 
právě ona, kdo každý den krmil chudé muslimy a poskytoval jim útočiště. Jakožto 
správná matka v sobě chudoby a hladomoru dala prvně najíst svým dětem 
(muslimům), i kdyby měla sama trpět hlady.  Toto je považováno za hlavní důvod 
vzniku i její přezdívky „matka věřících“. Jak se můžeme domnívat, díky této oběti, 
zaručila Lady Chadídža přežití islámu v jeho nejranější fázi.25  

1.5 Smrt matky věřících 

Sedm let poté, co se Muhammad stal Alláhovým Prorokem, začali mít 
obyvatelé Mekky obavy, neboť stále více lidí konvertovalo k islámu. A proto se 
rozhodli udělat ekonomický a politický bojkot rodu Hášimovců. Tento bojkot byl 
podepsán čtyřiceti vysoce postavenými muži a poté ho pověsili na Ka‘abu. Bojkot 
spočíval v zákazu obchodu, kontaktu i v uzavření manželství s rodinou Hášimovců 
a Mutálibů. A proto jim nezbylo nic jiného než se někde ukrýt. Abí Tálib jim 
poskytl útočiště v údolí ši’ab Abí Tálib, což bylo poblíž hory Hajun.26  

Tato etapa je považována za velmi náročnou pro všechny tehdejší muslimy. 
Nevěřící si mysleli, že tímto bojkotem od islámu odpadne spoustu lidí, ač všichni, 
hlavně děti trpěli hladem, museli se živit listy ze stromů, aby přežili. Muslimové 

                                                 
24Khadijah bint Khuwaylid [online]. Islamswomen.com [cit. 2021-03-19]. 
25RAZWY, Sayyid Ali Ashgar. Khadijatul Kubra, A Short Story of Her Life [online]. Al-Islam.org 
[cit. 2021-03-19]. Chapter: 5. 
26Let us learn about Sayyida Fatima Zahra (pbuh) [online]. Duas.orgc [cit. 2021-04-12]. Str.: 6-
7. 
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však z tohoto utrpení vyšli mnohem silnější a více oddáni Alláhovi než dříve.27 
Bojkot trval celé tři roky. Po tak dlouhé době se mohli muslimové konečně vrátit 
zpět do Mekky. Posléze se mohli začít zotavovat z náročného života v horách, kde 
se po celou dobu ukrývali.  

Avšak v tuto dobu milující manželka, nejlepší přítelkyně a velká opora 
Muhammada vážně onemocněla. Jelikož byla zvyklá žít celý život v luxusu. Tyto 
tři roky ji přivodily sice velmi krátkou, ale za to smrtelnou nemoc. Matka věřících 
obětovala všechen luxus a svůj styl života Prorokovi. Aby mu byla dobrou 
manželkou, a hlavně oporou v těchto chvílích, kdyby však zůstala ve svém domě 
v Mekce, pravděpodobně by se dožila více let. V době, kdy byli v horách, musela 
snášet jak extrémní horka, tak extrémní zimy a nejvíce hlad a žízeň v dobách, kdy 
byli obléhání. I v těchto náročných chvílích byla Chadídža veselá a nikdy si na nic 
nestěžovala. To bylo pro Proroka to největší pohodlí, které u ní měl. V těchto 
časech však přišla o všechno své jmění, neboť nakupovala jídlo a nezbytné 
prostředky k jejich přežití.28  

Smrt zasáhla matku věřících pouhé tři roky před Hidžrou do Medíny ve 
věku šedesáti pěti let.29 Což je připisováno k desátému dni měsíce Ramadánu. Tři 
dny před tím, než Chadídža opustila tuto zemi, zemřel Abí Tálib Muhammadův 
strýc.30 Podle hadíthu 121 z knihy 63: „Chadídža zemřela tři roky před hidžrou do 
Medíny. Muhammad se dva roky poté oženil s ‘Á’išou.“31 Její hrob byl v Hujun 
v Mekce. Říkávalo se, že kdyby každá žena byla stejná jako Chadídža bint 
Chuwajlid, ženy by měly přednost před muži. Byla Prorokovou největší láskou a 

                                                 
27Khadijah bint Khuwaylid [online]. Islamswomen.com [cit. 2021-03-19]. 
28RAZWY, Sayyid Ali Ashgar. Khadijatul Kubra, A Short Story of Her Life [online]. Al-Islam.org 
[cit. 2021-03-19]. Chapter: 12. 
29KAMEL, Ahmad. The First Issue Khadijah Bint Khuwaylid The best Woman of 
Mankind [online]. 2012. Media.rasoulallah.net [cit. 2021-03-19]. Str.: 16. 
30Let us learn about Sayyida Fatima Zahra (pbuh) [online]. Duas.orgc [cit. 2021-04-12]. Str.: 6-
7.  
31AL-BUKHARI, Muhammad. Sahih al-Bukhari. Darussalam. ISBN 978-1567445190. 
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zanechala obrovskou díru v jeho srdci. Vždy na ni velmi rád a s láskou vzpomínal 
a všem svým dalším ženám ji vždy dával za vzor.32 

  

                                                 
32KAMEL, Ahmad. The First Issue Khadijah Bint Khuwaylid The best Woman of 
Mankind [online]. 2012. Media.rasoulallah.net [cit. 2021-03-19]. Str.: 16. 
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2 Fátima az-Zahrá 

2.1 Dětství 

Po ukončení Muhammadovy čtyřicetidenní meditace mu Alláh oznámil, že 
jeho odměnou je jeho nenarozené dítě. Chadídža řekla, že již v době, kdy byla 
s Fátimou těhotná, tak na ni promluvila z jejího lůna. Když začala rodit, nebyl 
nikdo, kdo by ji pomohl, proto ji Alláh z nebe zaslal čtyři duše žen, aby ji pomohly 
s porodem. Byla to matka Proroka Izáka, Mojžíšova sestra, Kristova matka a 
manželka Firwana.33  

Není nám přesně jasné datum narození Fátimy, dcery Muhammada a 
Chadídži. Někteří sunničtí učenci se domnívají, že tomu bylo pět let po začátku 
jeho kázání jakožto Proroka, který byl přijat z vyprávění Ahl al-bajt. Druhý názor 
o jejím narození, je podporován učenci a tradicionalisty z Ámahu, že se narodila 
již pět let před Muhammadovým první zjevením.34 Mnohem více je však 
přijímáno, že se Fátima se narodila v Mekce 20. den měsíce Džumádá, pět let poté, 
co se Muhammad stal Poslem Alláhovým, což je datováno na rok 615 našeho 
letopočtu.35 

Fátima byla nejmladší z dcer Muhammada a Chadídži a měla další tři sestry 
Umm Kulthúm, Zajnab a Ruqíja. Fátima byla svou matkou tak moc milována, že 
neměla kojnou z okolní vesnice, jak tomu bylo zvykem. Kojení a všechnu péči, 
kterou potřebovala, dostala od své matky. Jak se někteří historici domnívají, bylo 
tomu tak, protože se o ni Lady Chadídža velmi bála, ale také ji velice milovala. 
Jak Fátima az-Zahrá, tak i její sestry přijali islám a prožili dětství se svými 
milujícími rodiči. Fátima měla již od dětství ráda spravedlnost a vše co je 

                                                 
33Let us learn about Sayyida Fatima Zahra (pbuh) [online]. Duas.orgc [cit. 2021-04-12]. Str.: 6-
7. 
34JAFFER, Tahir Ridha. Fāṭimah al-Zahrāʾ (ʿa) - From the Cradle to the Grave [online]. 2015. 
Academia.edu [cit. 2021-03-19]. Str.: 41. 
35AL-JIBOURI, Yasin T. Fatima (sa), the Daughter of Muhammad(S), a Brief 
Biography [online]. Al-Islam.org. [cit. 2021-03-19]. 
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posvátné.36Již od brzkého dětství byla velmi moudrá, odvážná a trpělivá a svému 
otci vždy velmi nápomocná. Hlavně ve chvílích, kdy se k němu lidé otočili zády, 
či když u sebe nikoho neměl. Díky jejímu božskému chování si zasloužila 
přezdívku Umm Abúhá, což znamená matka jejího otce.37 Fátima měla devět 
přízvisek, které ukazovali její vysoké kvality. Byly to az-Zahrá, jako květina, 
údajně ji měl takto nazvat Muhammad, neboť kvetla pro nebeský lid. Další byly 
„al-Batúl“ - Panna, „as-Sadíqa“ - Věřící, „al-Mubáraka“ - Blahoslavený, „az-
Zakíja“ – Duševně čistá, „al-Mardíja“ - Poslušná, „al-Muhadatha“ – Mluvící s 
anděli, „al-Hawrá“ - mající krásné oči a „at-Táhira“ - Čistá.38 

Již od raného dětství se připravovala na svoji pozdější roli, a proto neměla 
tolik volného času na hraní ani žádné jiné dětské aktivity. Už jako dítě si 
uvědomovala, že její role jakožto dcery Alláhova posla je velmi důležitá. Fátima 
cítila tlak, který byl kladen na jejího otce, jaké měl problémy s polyteisty. Když 
přišel domů, vždy ho láskyplně objala a vždy se o něj velmi laskavě starala.39 
Muhammad ji naučil spoustě znalostem a díky tomu Fátima pochopila hlavní 
význam islámu, víry a zbožnosti. Bohužel již od počátku jejího narození byla 
svědkem toho, jak polyteisté jejího otce týrají a šikanují. Bohužel to i ona 
v pozdějších letech zažila na vlastní kůži. 

Jednou z nejtěžších chvílí jejího života byli tři roky, kdy byla Fátima se 
svými rodiči a zbylými muslimy schována v údolí ši‘ab Abíú Tálib. Když tento 
bojkot začal, byly Fátimě pouze dva roky. Ona i všichni ostatní trpěli žízní a 
hladem v horké, vyprahlé arabské poušti. Největší ránou pro ni byla smrt její matky 
Chadídži, tehdy jí bylo pouhých pět let. Když ji byla tato zpráva oznámena jejím 

                                                 
36Fatimah bint Muhammad [online]. Islamswomen [cit. 2021-03-19]. 
37DUNGERSI, M.M. A Brief Biography of Hazrat Fatima (A.S.) [online]. 2021 [cit. 2021-03-
19]. ISBN 9976-956-86-7. Str.: 13. 
38ORDONI, Abu Muhammad. Fatima The Gracious [online]. Al-Islam.org [cit. 2021-03-19]. 
Chapter.: 5. 
39FADLALLAH, Sayyid Muhammad Husayn. Fatimah al-Ma'sumah (as): a role model for men 
and women [online]. Al-islam.org [cit. 2021-03-19]. Chapter: 1. 
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otcem Muhammadem, neutišitelně plakala.40 Prorok Muhammad svou dceru velmi 
milovat, byla mu velkou oporou v těžkých chvílích života. Jednoho dne řekl: „Kdo 
zraní Fátimu, ten zradí mě, kdo zradí mě, ten zradí Alláha, kdo zradí Alláha je 
nevěřící. O Fátimo! Pokud se budeš hněvat, bude se hněvat Alláh a budeš-li 
potěšena i Alláh bude potěšen.“41 

Po smrti Abí Táliba a Chadídži se Muhammad rozhodl k emigraci do 
Medíny, neboť v Mekce už nebyl nikdo, kdy by ho dokázal zaštítit. Jelikož 
Muhammad věděl, že na něj chtějí polyteisté zaútočit, nařídil ‘Alímu, aby zůstal 
v jeho domě místo něj i s Fátimou. Muhammad byl tou dobou schován v jeskyni 
nedaleko od Mekky.42 

2.2 Sňatek s ‘Alím 

V jejích devíti letech, začaly přicházet první muži s nabídkami k sňatku. 
První přišel Muhammadův dlouholetý partner Abú Bakr, poté přišel ‘Umar avšak 
Muhammad je oba odmítl. Když však přišel o její ruku požádat ‘Alí, Muhammad 
se jen decentně usmál a šel za svou dcerou. Tento krok byl velmi důležitý, neboť 
Prorok tím ukázal, že není možné provdat dceru bez jejího svolení.43 Poté 
upozornil Fátimu, že ‘Alí je velmi věrný islámu a jejich rodině dosti blízký. Na to 
však Fátima nic neřekla, ale Prorok z její tváře vypozoroval radost a štěstí a zvolal: 
„Alláhu Akbar, její mlčení znamená souhlas“.44 Mlčela, neboť skromnost ji bránila 

                                                 
40Let us learn about Sayyida Fatima Zahra (pbuh) [online]. Duas.orgc [cit. 2021-04-12]. Str.: 6-
7. 
41AL-JIBOURI, Yasin T. Fatima (sa), the Daughter of Muhammad(S), a Brief 
Biography [online]. Al-Islam.org. [cit. 2021-03-19].. 
42ORDONI, Abu Muhammad. Fatima The Gracious [online]. Al-Islam.org [cit. 2021-03-19]. 
Chapter: 5. 
43JAFFER, Tahir Ridha. Fāṭimah al-Zahrāʾ (ʿa) - From the Cradle to the Grave [online]. 2015. 
Academia.edu [cit. 2021-03-19]. Str.: 132,135. 
44 DUNGERSI, M.M. A Brief Biography of Hazrat Fatima (A.S.) [online]. 2021 [cit. 2021-03-
19]. ISBN 9976-956-86-7. Str.: 15. 
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v tom, aby otevřeně souhlasila. Když by nesouhlasila, jasně by nesouhlas dala 
najevo.45 

Když se rozneslo, že Prorok dal ‘Alímu svoji dceru Fátimu, mnoho z jejich 
nápadníků bylo velmi rozhněváno, neboť všichni věděli, že ‘Alí nebyl příliš 
movitý a mysleli si, že to oni by byli pro Fátimu lepšími manželi. Poté jim však 
Muhammad řekl, že k němu sestoupil anděl a řekl mu, že Alláh provdal Fátimu 
‘Alímu v nebi, a že i on musí udělat to samé na Zemi. Alláh vybral pro Fátimu 
ideálního muže s dobrými hodnotami a kvalitami a věrného islámu.46 

Jediným majetkem, který ‘Alí měl, bylo brnění. Prorok ho nakázal prodat 
za 500 dirhamů a nechal je přinést k sobě domů. Zde peníze rozdělil na tři části, 
jednu část dal Bilálovi, aby šel a koupil Fátimě parfém. Muhammadovým darem 
pro Fátimu v její svatební den byly nově ušité šaty. Jejich svatba se konala přesně 
měsíc od oznámení jejich zásnub. Haríth dal ‘Alímu vlastní dům, kde se konala i 
svatební hostina a byli pozváni všichni obyvatelé města Medína. Svatební hostina 
se nedá považovat, za velmi bohatou, neboť se podávalo vařené maso, máslo a 
chléb.47 Podle dochovaných tradic se celá svatba odehrála tak, jak Prorok 
Muhammad požadoval. 

Prorokovým přáním bylo, aby manželství Fátimy a ‘Alího bylo jedinečné. 
Proto nechtěl, aby jeho dcera pociťovala smutek, protože neměla svoji matka, po 
svém boku. Po cestě na do domu novomanželů, uslyšel Prorok nějaký hluk, když 
se otočil, spatřil v anděla Gabriela a Michaela, zeptal se jich, co je přimělo 
sestoupit na zem. Odvětili, že chtějí doprovodit Fátimu do jejího nového domova 
i s dalšími sedmi tisíci anděli.48 

                                                 
45JAFFER, Tahir Ridha. Fāṭimah al-Zahrāʾ (ʿa) - From the Cradle to the Grave [online]. 2015. 
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Podle některých historiků se svatba odehrála dva roky po hidžře.49 Po 
svatbě se Fátima odstěhovala se svým manželem do nového domu, který ležel 
vedle Prorokovy mešity. Bylo to úplně poprvé, kdy byla Fátima oddělena od svého 
otce. Muhammad druhý den šel k nim domů a zjistil, že Fátima není oblečena ve 
svých svatebních šatech. Zeptal se, kde jsou a ona mu odvětila, že v její svatební 
noc přišla chudá žena a poprosila o nějaké oblečení. Fátima ji chtěla dát své staré 
šaty, ale poté vzpomněla na Alláhova slova, že člověk nikdy nedosáhne zbožnosti, 
dokud nedá to, co miluje.50 

2.3 Společný život Fátimy a Imáma ‘Alího 

Jak je tradováno, ‘Alí a Fátima žili velmi skromně a pokorně, ale byli 
obklopeni vírou v Alláha. az-Zahrá pomáhala svému manželovi dosahovat jeho 
náboženských a vznešených cílů. Jejich vztah byl takto krásný díky vzájemnému 
respektu a harmonii. Stejným způsobem k ní přistupoval i ‘Alí, který k ní měl 
velkou úctu, a to nejenom kvůli tomu, že byla jeho manželkou, ale také kvůli tomu, 
že byla nejoblíbenější osobou Alláhova posla, ale hlavně byla dáma všech dam. 
Jejich manželství bylo plné lásky a harmonie. Ale své role měli jasně rozdělené, 
ona se starala o chod domácnosti, přípravu chleba a úklid domu a on obstarával 
věci, které bylo nutné zařídit nebo přinést z venku, jako nakoupit jídlo či přinést 
dříví. 

Podle jedné z tradic zažil tento manželský pár i žárlivost a nepřejícnost od 
ostatních lidí. Jednalo se o lež, která byla rozšířena o ‘Alím, který si měl údajně 
chtít vzít za ženu dceru Abú Džahla, který byl vůdcem polyteistů. Tato pomluva 
se dostala až k Sajjídě Fátimě, která byla touto zprávou velice raněna, a proto 
odešla na pár dní ke svému otci. Pravda byla po pár dnech odhalena. Bylo zjištěno, 
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že to byl pouze vymyšlený příběh.51 Tento příběh je popisován také v knize 44, 
hadíthem 140 v Sahíh al-Buchárí. 

 První Fátimino těhotenství je připisováno na období jejích dvanácti let. 
Údajně musel Prorok opustit Medínu těsně před jejím porodem, proto jim nechal 
pár pokynů pro narozené miminko.52 Prvním potomkem Fátimy a ‘Alího byl 
chlapec. Jeho datum narození se datuje k patnáctému dni měsíce Ramadánu ve 
druhém nebo třetím roce po hidžře.53 Když Muhammad uviděl svoje první vnouče, 
vzal ho do náruče, políbil jej a zvedl k nebi, poté se zeptal ‘Alího, zda ho již 
pojmenovali, on však odvětil, že čekali na něho. Po chvíli sestoupil na zem anděl 
Gabriel, který s sebou nesl jméno pro novorozeného chlapce od Alláha. Anděl mu 
řekl, ať ho pojmenuje Al-Hasan.54 Jak je nám dochováno v knize Mishkat al-
Masabih 20, hadíthu 89: „Alláhův posel nakázal, aby sedmý den po narození 
Hasana, aby byla obětována jedna ovce a aby Fátima Hasanovi oholila hlavu a 
tolik kolik budou vlasy vážit musí dát stříbra chudým.“55  

Prorok se sám aktivně podílel na výchově i vzdělání svého vnuk Hasana. 
Muhammad vzdělával svého vnuka svými vlastními ideály o víře, i ‘Alí ho 
vzdělával o islámu a také k morálce, neboť byl druhým nejlepším učitelem o 
islámu na světě. Jeho matka ho učila, aby měl víru a velkou lásku ke 
Všemohoucímu Alláhovi. Hasan se stal kopií těchto neomylných osob islámu.56 

Ani ne půl roku poté, co Sajjída Fátima porodila svého první syna, zjistila, 
že je znovu těhotná. Narodil se znovu syn. Anděl Gabriel znovu sestoupil na zem 
a řekl Muhammadovi, aby ho pojmenoval Al-Husajn, poté sestoupila na zem velká 
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skupina andělů, aby pogratulovali Alláhovu poslu k narození druhého vnoučete, 
ale také utěšili Proroka, za mučednictví, které Husajna čeká. Muhammad potom 
každý den chodil do domu Fátimy a ‘Alího, navštívit své vnuky. Sedmý den po 
narození malého Husajna dal Prorok příkaz, aby byly novorozenci ostříhány vlasy 
a tolik kolik vlasy vážily, dal Muhammad stříbra chudým lidem jako charitu a 
nechal obětovat jednoho berana.57 

Třetím dítětem byla dcera, která se narodila v měsíci Šábánu pět let po 
hidžře. I tuto holčičku pojmenoval ctihodný Muhammad, a to jménem Zajnab, 
které pro ni vybral Alláh. Zajnab byla čestná a ušlechtilá, bohužel v dětství zažila 
spoustu smutných chvil, jako smrt svého děda Proroka Muhammada nebo 
mučednictví její matky Fátimy az-Zahrá.58 Předposledním dítětem byla znovu 
holčička. Všichni byli zaplaveni radostí a štěstím, stejně jako u předchozích dětí. I 
ona byla velmi laskavá, hodná a věrná svému Bohu jako ostatní děti Fátimy a 
‘Alího.59 Bohužel Fátima o své páté dítě přišla v událostech, které bezprostředně 
vedly k její smrti a budou popsány vzápětí.60 

Dle některých vyprávění měl Prorok Muhammad velmi kladný a blízký 
vztah ke svým vnoučatům od Fátimy a ‘Alího. Bylo tomu tak, protože jeho synové 
zemřeli již v raném dětství. Byla to jedna z věcí, ze které se nevěřící velice 
radovali, protože on jako Alláhův posel nebude mít žádné potomky. Proto Alláh 
seslal lidem tento verš:61 „Hojnosti dali jsme ti věru plnou míru, modli se proto ke 
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svému Pánu a přinášej mu obětiny! Vždyť ten, jenž nenávidí tě, bez mužských 
potomků je věru!“62 

2.4 Vztah Fátimy a Proroka a jeho smrt 

Podle tradic Prorok Muhammad velmi miloval svou dceru. Pohlížel na ni 
s obrovskou úctou, a to nejen jako otec na dceru. Bylo to pravděpodobně 
způsobeno tím, jak byla Fátima talentovaná, pokorná a ušlechtilá. Podle některých 
vyprávění, to mohlo být Alláhovým přáním, aby ji takto uctíval a miloval. 
Pokaždé, když o ní začal mluvit, vždy mluvil o jejím talentu a velikosti, a hlavně 
o tom, jak má blízko k Alláhovi. Jedním ze znamení je to, že Muhammad nikdy 
nevěnoval tolik pozornosti, náklonosti a lásky k jiné ze svých dcer. Čímž je zřejmé, 
že lásku a úctu, kterou k ní choval, nebyla spojována pouze s jeho otcovstvím, ale 
i úctou, kterou k ní choval. 

Deset let po emigraci do Medíny v měsíci Ramadánu se Prorok chystal na 
svoji pouť na rozloučenou.63 Pří této příležitosti Muhammad jasně stanovil 
všechny rituály a různé obřady spojované s touto poutí.64 Předtím než se vydal na 
cestu, se svěřil své milované dceři, že si myslí, že přišel jeho čas. Po návratu zpět 
do Medíny vážně onemocněl.65 Podle některých sunnitských učenců se Prorok 
snažil vymyslet, jak celé ummě objasní dokonalost a velikost Fátimy az-Zahrá. 
Obával se toho, že až zemře, někteří rádoby muslimové se k ní nezachovají hezky 
a způsobí ji jen další trápení, když bude trpět po smrti svého otce. Proto se tradují 
vyprávění o velikosti Sajjídy Fátimy az-Zahrá, které řekl Prorok a jsou 
následovány jak sunnitskými, tak i šíitskými učenci.66 

Jak je nám známo ze svazku 5, knihy 57 a hadíthu 62 z knihy Sahíh al-
Buchárí: „Sájjída Fátima šla navštívit svého otce před jeho smrtí. Objala ho a v tu 
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chvíli jí Muhammad něco zašeptal, napřed se velmi rozplakala a poté se jen něj 
něžně usmála. Lidé se jí ptali, co jí Muhammad na smrtelné posteli řekl a jak je 
možné, že se z jejího pláče stal úsměv, v tak těžkou a smutnou chvíli. Sajjída jim 
poté řekla, napřed mi otec pošeptal, že již brzy odejde, což jí velice ranilo a 
rozplakalo, ale poté jí pošeptal, že to ona bude z jejich rodiny první, kdo ho bude 
následovat k Alláhovi, a to byl ten důvod, proč se usmála a zalil ji klid na duši.“67 

Jak je nám známo z některých tradic toto nebylo jediné, co Alláhův posel 
řekl své milované dceři, upozornil ji na to, co ji čeká v blízké budoucnosti. Víme, 
že všechny informoval o mučednictví, které čekalo imáma Husajna. I své milované 
dceři sdělil, jaká muka, útrapy, neštěstí a soužení ji čeká.68 Od začátku měsíce 
června, byl Muhammad připoután na lůžko. Šestý den měsíce června roku 632 
skonal zakladatel druhého největší náboženství na světě Islámu. A to v domě své 
nejoblíbenější manželky ‘Á’iši, kde byl poté i pochován. V pozdějších dobách zde 
byl zbudován velký náhrobek, který je v nynější době součástí Prorokovy mešity 
v Medíně.69 

2.5 Smrt Fátimy Az-Zahra 

Věci, které se odehráli po Prorokově smrti, byli katastrofální a zdrcující. 
Když ‘Alího informovali o tom, že se chalífou muslimské obce stal Abú Bakr, 
nesouhlasil a nechtěl ho jako chalífu akceptovat. Proto muži, kteří byli u zvolení 
Abú Bakra novým chalífou, se rozhněvali a šli za ‘Alím do jeho domu, on je však 
nechtěl přijmout a pustit je dovnitř. Oni se však snažili dostat dovnitř a dveřmi 
přitiskli Sajjídu Fátimu ke zdi. Její zranění byla tak obrovská, že jí zlomili několik 
žeber a tím byl zabit i její nenarozený syn Muhsín.70 

Dle dochovaného hadíthu 3, z knihy 85 Sahíh al-Buchárí: „Fátima šla za 
Abú Bakrem a žádala o dědictví po svém otci. Chtěla dostat nazpět svou půdu ve 
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Fadaku. Abú Bakr ji však sdělil, že slyšel Alláhova posla říkat: „Náš majetek nelze 
zdědit a vše co zanecháme, bude utraceno na charitu“. Abú Bakr ji majetek 
nenavrátil a ona už s ním do konce života nepromluvila.“71 

Sajjída Fátima měla velké štěstí, neboť v průběhu jejich manželství se Imám 
‘Alí nikdy neoženil s jinou ženou. A tak mu chtěla vyjádřit svůj vděk za to, jak po 
celou dobu jejich manželství na ní byl vždy hodný, milý a laskavý. Imám ‘Alí 
přiznal, jakou ztrátu utrpí, když umře a že je pro něj velmi bolestivé rozloučit se 
s ní a vědět, že o ni nadobro přijde, ač ví, že se setkají u Alláha.72 

Pár dní předtím, než tato významná žena zemřela, řekla svému manželovi 
svá poslední přání. Přála si, aby provedl její pohřební obřad, aby na její pohřeb 
nepřišel nikdo z lidí, které neměla ráda nebo se jí nelíbil a posledním přáním byla, 
aby její mrtvola, byla na hřbitov přenesena v noci.73 Dalším z jejích přání bylo také 
to, aby její hrob byl srovnán se zemí. Tímto gestem chtěla, aby se probudilo 
svědomí v těch, kteří ji utlačovali, a také si přála zvěčnit nespravedlivost, kterou 
utrpěla.74 

Její zdravotní stav se začal rychle zhoršovat, když jednoho rána se 
vykoupala a poté zavolala na Asmu, aby za ní přišla. Když Asma vstoupila do 
pokoje, zjistila, že je Fátima Az-Zahra mrtvá. Fátima zemřela jedenáct let po 
hiždře do Medíny v pondělí třetí den měsíce Džamádí a sedmdesát pět dní po smrti 
svého milovaného otce, Alláhovo posla. Její pohřeb byl přesně tak, jak si přála.75 

Ač není jisté, kde se její hrob nachází, podle vyprávění některých imámů 
byla Fátima az-Zahra pohřbena ve svém domě. Jiní muslimští učenci však tvrdí, 
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že ji ‘Alí pohřbil v zahradě, což je jedna z nejvíce pravděpodobných verzí, a to 
díky hadíthu, který pochází od Proroka Muhammada: „Mezi mým hrobem a 
kazatelnou je zahrada, která je jednou ze zahrad ráje.“ Třetí a poslední verzí je, 
že Prorokova milovaná dcera byla pohřbena na hřbitově al-Baqí v Medíně.76 
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3 ‘Á‘iša bint Abú Bakr 

3.1 Dětství  

V době vzniku druhého největšího náboženství na světě se zrodily i velmi 
prominentní a významné ženy islámu, které inspirovaly a inspirují jejich 
současníky. Podle některých sunnitských muslimů a historiků, tou nejvýznamnější 
ze všech měla být právě ‘Á’iša bint Abú Bakr, třetí z dvanácti Muhammadových 
manželek. Mnoho mladých žen a dívek ji považují za svůj vzor.77 Její narození je 
datováno k roku 613-614 n. l., bylo tomu cca tři až čtyři roky po začátku 
Muhammadovi prorocké mise. Její matka byla Umm Rúmán bint Ámr a otec byl 
velmi dobrý přítel Proroka Muhammada Abú Bakr As-Sadíqq. Oba její rodiče 
patřili mezí jedny z nejvěrnějších společníků Alláhova posla.78 Její rodina 
pocházela stejně jako Prorok Muhammad z kmene Qurajšovců. ‘Á’iša následovala 
svého otce při přijetí islámu již jako velmi malé dítě. Stejně tak ho následovala na 
jeho cestě do Etiopie, kam emigrovala většina muslimů kvůli špatné situaci 
v Mekce, aby nemuseli být již pronásledování polyteisty.79 

O mládí této mladé dámy je nám známo jen velmi málo. Jednou z jejích 
oblíbených aktivit, které v dětství prováděla, bylo hraní si s panenkami a houpání 
se. Alláhův posel navštěvoval dům Abú Bakra velmi často, a proto malou ‘Á’išu 
velmi dobře znal. Jednoho dne, když byl Alláhův posel na návštěvě u Abú Bakra, 
zpozoroval, jak si ‘Á’iša hraje s okřídleným koněm, v té době ji bylo pouhých pět 
let. Proto ji Muhammad položil otázku, s čím si to hraje, odvětila mu, že přeci 
s koněm. On se jen jemně usmál a dodal: „kůň přeci nemá křídla“. V tu chvíli 
‘Á’iša celá rozlícená odsekla Proroka slovy, že Prorok Sulajmán měl koně s křídly. 

Jak tvrdí velká část historiků, ‘Á’iša byla dívkou neobyčejných 
charakteristických rysů. Její inteligence a paměť neznala soupeře. Byla znalá všech 

                                                 
77WAGNER, Cayla. Aisha: A Life and Legacy [online]. May 2016. Eiu.edu [cit. 2021-03-20]. 
78Biography of Aisha Bint Abi Bakr (R.A.) [online]. October 23, 2019. Thequrancourses.com 
[cit. 2021-03-19]. 
79Aisha — 9 year-old bride: Sahih Bukhari [online]. [cit. 2021-03-19]. 



25 
 

možných historických a náboženských otázek. Jakmile něco zaslechla, téměř 
nikdy to nezapomněla.80 Podle některých muslimů byla v mnoha případech 
mnohem znalejší, než někteří muži. Stala se učitelkou různých vědců a učenců 
islámu. Také byla obdarována neuvěřitelnou krásou, a hlavně láskyplnou péči jak 
o své blízké, ale i o lidi, kteří její pomoc zrovna potřebovali. Díky všem svým 
neobvyklým znalostem,81 krásou a emočnímu cítění, získala naprostou pozornost 
Alláhova posla,82 ale také se stala velmi významnou a důležitou učitelkou. 
Zastávala a prosazovala velmi významné a odvážné názory v oblasti islámu.83 

Po dobu tisíce let jsou její hadíthy studovány muslimskými učenci na 
vysokých škola. Jednou z nejvíce obdivuhodných věcí na tom je to, že velkou část 
svých znalostí získala již jako malé dítě. A to vše díky svému otci. Abú Bakr byl 
známý svými rozsáhlými znalostmi, které ji předával svou výchovou.84 

3.2 Manželství s Prorokem 

Jedno z nejtěžších období pro Proroka islámu byl rok, kdy zemřela jeho 
milovaná manželka Chadídža bint Chuwajlid a také jeho strýc Abí Tálib. Jelikož 
byl smrtí svých nejbližších a nejvěrnějších blízkých velice zdrcen, bylo mu 
navrženo Chúlou bint Hakím, aby se znovu oženil. Ona sama mu vybrala vhodné 
nastávající manželky, Súda bint Zamá, která však byla vdovou po svém zesnulém 
manželovi, a druhou dívkou byla ‘Á’iša bint Abú Bakr, která byla ještě pannou.85 
Jak se domnívají někteří historici, byl to jeden z důvodu, proč se zrovna ‘Á’iša 
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stala tou nejmilovanější manželkou Proroka Muhammada, protože jakožto jediná 
z jeho dvanácti manželek přišla o své panenství právě s ním.86 

Podle raného islámského historika al-Tabarího byla ‘Á’iša již od svého 
dětství zasnoubená s židovským chlapcem jménem Džubajr. Roku 615, kdy došlo 
k migraci některých muslimů do Etiopie, mělo dojít ke sňatku mezi Džubajrem a 
‘Á’išou, avšak Džubajrův otec Mut’am ibn Adí zrušil dlouholeté zasnoubení mezi 
těmito dětmi, neboť nechtěl mít nic společného s muslimskými vyděděnci.87 

Jiní historici však tvrdí, že Prorok poslal svou věrnou společnici a manželku 
Uthmána Chúlu do domu svého dobrého přítele Abú Bakra a jeho manželku Umm 
Rúmán, aby ho požádala, zda provdá svou dceru právě Prorokovi. Avšak ‘Á’iša 
byla již zasnoubená s Džabajrem ibn Mut’am. Jelikož byl Abú Bakr muž slibu, 
odešel do domu Džabajrova otce promluvit si o jejich zasnoubení. Ten se obával, 
že Abú Bakr bude chtít, aby se jeho syn stal muslimem, a proto se oba muži dohodli 
na zrušení zásnub. Díky tomu se mohla stát ‘Á’iša třetí manželkou Alláhova 
posla.88 

Podle hadíthu 7011 z knihy Sahíh al-Buchárí, který je uveden jakožto slova 
‘Á’iši bint Abú Bakr: „Sňatek mezi Prorokem a ‘Á’išou na přání samotného 
Alláha. Prorok ji jednoho dne řekl, že měl sen, který se opakoval dvakrát. V tom 
snu k němu z nebe sestoupil anděl a v náručí nesl ‘Á’išu oděnou v hedvábí. Anděl 
mu sdělil, že je to jeho žena.“89 

Dalším hadíthem, který pochází od ‘Á’iši bint Abú Bakr z knihy 26 hadíthu 
184, z Sunan an-Nasa’i: „Alláhův posel se se mnou oženil, když mi bylo 6 let, ale 
do svazku manželského jsme vstoupili, když mi bylo 9 let.“90 Když ‘Á’iša se svou 
rodinou do Medíny dorazila, náhle onemocněla a začaly jí vypadávat vlasy. Když 
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se tato dívenka uzdravila a vlasy jí dorostly, její matka Umm Rúmán ji vzala a 
postavila ke dveřím, kde ji otřela vodou a poté ji svěřila ženám, které již seděly 
v domě, aby ji připravily na manželství. V odpoledních hodinách dorazil do jejich 
domu Alláhův posel a odvedl si jí do svého domu, tím začalo její manželství 
s Prorokem, v té době ji bylo devět let.91 

‘Á’iši svatební den začínal jako každý jiný, houpala se na houpačce 
s rozcuchanými vlasy, do té doby, než pro ni přišla její matka a šla ji připravit na 
svatbu. ‘Á’iša byla oblečena do červených šatů z jemné látky pocházející 
z Bahrajnu. Poté byla odvedena do Prorokova domu, kde ji hned u vchodu uvítaly 
ženy Ansáru92. ‘Á’iša byla posazena vedle Proroka a když byla přinesena mísa 
s mlékem, Alláhův posel se napil a nabídl ‘Á’iše, která se napila a podala ji své 
sestře a každý, kdo byl svědkem této svatby, se z té mísy napil. To byla oslava 
jejich svatby.93 

Prorok Muhammad byl v době jejich sňatku o dost starší, v roce, kdy si vzal 
‘Á’išu, mu byl o něco přes padesát let. Toto je ovšem jedna z věcí, která uvádí 
západní muslimy do rozpaků. Proto se často snaží zpochybnit pravost toho hadíthu, 
který máme podložený nejen z knihy Sahíh al-Buchárí, ale také z knihy Sahíh 
Muslim.94 Je velmi pravděpodobné, že si ‘Á’išu Alláhův posel nevybral pouze 
kvůli fyzickému potěšení, ale hlavně, kvůli jejímu mladému věku, protože se 
domníval, že se díky jejímu nízkému věku, bude moci pořádně naučit všechny 
náboženské zvyklosti a tím bude moci učit další muže a ženy o islámské víře. Což 
se po několika letech potvrdilo, neboť se stala jednou z nejaktivnějších učenkyň 
své doby.95 
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Dům, do kterého byla tato mladá dívenka odstěhovaná, ležel hned vedle 
Prorokovy mešity v Medíně. Jeho konstrukce byla postavena z hlíny a palem. Měl 
pouze jednu místnost, v které byla matrace z palmových listů, ležící na rohoži a 
místo dveří byl závěs.96 Prorok byl ‘Á’iše vždy velmi nakloněn, a to nebylo 
změněno, ani když se oženil s jinými ženami.97 

3.3 Společný život Proroka Muhammada a ‘Á’iši 

Podle jedné z tradic ‘Á’iša doprovázela Proroka na jedné z expedic roku 
627.98 Muhamamad se rozhodl zaútočit na Baní al-Mustaliq. Na zpáteční cestě se 
celá výprava zastavila na část noci kousek od Medíny. ‘Á’iša na chvíli odešla se 
svým náhrdelníkem kolem krku. Když se vracela zpět, zjistila, že jí musel někde 
spadnout a vrátila se jej hledat. Když ho však našla a vrátila se zpět, zjistila, že 
odešli bez ní a zůstala ztracená v poušti.99 Neznámý muž ji poté doprovodil zpět 
do Medíny. Kde byla obviněna Muhammadovými nepřáteli z nevěry. Následně 
bylo odhaleno, že byla nevinná. Proto Alláh seslal Muhammadovi súru, která trestá 
a kritizuje ty, co se snaží pošpinit jméno ctnostné ženy.100 

Jak se někteří domnívají, jejich manželství bylo ze začátku založeno kvůli 
politickým vazbám mezi Alláhovým poslem a Abú Bakrem. Podle většiny raných 
zpráv se do sebe Muhammad a ‘Á’iša velmi zamilovali. ‘Á’iša je považována za 
jednu z Muhammadových nejoblíbenějších manželek. Toto tvrzení však ší‘a 
popírá a snaží se dokázat, že nejoblíbenější manželkou Alláhova posla byla jeho 
první manželka Chadídža bint Chuwajlid.101 Údajně měla zaujmout skvělé místo 
jakožto manželka Proroka islámu. Byla vzorem pro všechny ženy islámu, od 
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počátku do nynějška. Traduje se, že žili dva až tři měsíce bez vařeného jídla a 
stravovali se pouze datlemi a vodou. Od svého manžela se hodně naučila, proto 
byla schopná po jeho smrti předávat víru dalším muslimům. Je považována za 
velký zdroj většiny hadíthů, které jsou nám známy.102 

Láska, kterou Muhammad choval k ‘Á’iše, nebyla jen díky jejím fyzickým 
přednostem, neboť měl spoustu dalších manželek, které byli také velmi krásné, ale 
žádná z nich nebyla krásnější než ‘Á’iša. Nejvíce si ji však zamiloval kvůli její 
inteligenci, totální podřízenosti a oddanosti, kterou k němu chovala. Ač měla 
služebnou, která ji měla se vším pomáhat, většinu věcí si obstarala a udělala 
sama.103 

Podle hadíthu č. 3775 z knihy Sahíh al-Buchárí: „Dům, kde žila 
Muhammadova nejmladší manželka ‘Á’iša, byl požehnanou pokladnicí, neboť 
neexistoval jediný příbytek z domů všech jeho manželek, kde dostal Prorok zjevení 
od Alláha. Z tohoto hadíthu, je možné usoudit, že ‘Aiša byla i v očích samotného 
Alláha vznešenou osobností.“104 

Jedinou věcí, kterou Muhammad na ‘Á’iše neměl rád, byla její obrovská 
žárlivost na všechny jeho žijící manželky, ale nejvíce však žárlila na již dávno 
mrtvou Chadídžu bint Chuwajlid. Jedním z důvodů bylo, že žádná jiná manželka 
nikdy nezaujala stejné místo v jeho srdci jako jeho první manželka Chadídža. 
Často líčil svým manželkám její zásluhy, kolika věcem ho naučila, jak byla štědrá 
ke všem chudým a nemocným, že i v těch nejtěžších chvílích se dokázala usmívat. 

‘Á’iša dala svému manželovi velmi jasně najevo svou nenávist vůči jeho 
první manželce, což se jí velice vymstilo. Prorok ji na to odvětil, že Alláh mu dal 
potomky pouze prostřednictvím jeho první manželky Chadídži. Tato slova byla 
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pro ‘Á’išu velmi zraňující, neboť ona sama děti mít nemohla, a to ji vždy 
způsobovalo velkou bolest.105 

Tato její nenávist je zmíněna v mnoha hadíthech, které nám jsou známé viz 
hadíth 43, knihy 63 Sahíh al-Buchárí, pocházející přímo od ‘Á’iši: „Nikdy jsem 
necítila, takovou žárlivost na žádnou z Prorokových manželek jako na Chadídžu, i 
když jsem ji v životě nepotkala. Prorok velmi často zmiňoval Chadídžu, kdykoliv 
zabil ovci, rozřezal její části a poslal je Chadídžiným přítelkyním. Potom co jsem 
se ho párkrát zeptala: „Není na světě jiné ženy než Chadídži?“ Na to mi Prorok 
odvětil, byla taková a taková a ještě mi dala děti.“106 

3.4 Smrt Proroka Muhammada a život po jeho smrti 

Roku 632 se konala pouť do Mekky, jako tomu bylo každým rokem, ale 
tato pouť, byla nazvána poutí na rozloučenou. Po jeho návratu vážně onemocněl a 
věděl, že již brzy zemře. Proto se ptal každé své manželky, kdy by u ní měl být. 
Jeho manželky pochopili, že se ptá, aby věděl, kdy bude moci být u ‘Á’iši. Proto 
mu všechny jednomyslně řekly, ať dožije svých pár dní v jejím příbytku.107 
Poslední, co Alláhův posel pronesl, když ležel v lůně jeho milované manželky 
‘Á’iši, bylo: „Nyní jdu k Alláhovi k nejušlechtilejšímu společníkovi“ a poté 
zemřel.108Podle jedné súry zapsané v Koránu, bylo všem muslimům zakázáno vzít 
si vdovu po Muhammadovi největšího Proroka islámu. Proto se ‘Á’iša po jeho 
smrti již nikdy znovu nevdala.109 Tím skončilo jejich manželství. ‘Á’iša žila ještě 
další 47-48 let po jeho smrti. Zbytek svého života zasvětila studiu Koránu a 
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sepisováním hadíthů, které dnes známe v podobě Sunny a byla jednou ze tří 
Prorokových manželek, které byly tzv. pamětnicemi Koránu.110 

Poté, co Muhammad opustil tento svět, měla ‘Á’iša velmi významnou roli 
v předávání znalostí dalším muslimům. Vypráví se, že více než 2200 hadíthů, které 
tvoří sunnu, pochází právě od ‘Á’iši. Po smrti jejího muže Alláhova posla, 
pomáhala jeho bývalým společníkům s řešením důležitých a velkých problémů. 111 
Podle tradičních vzor se asi šestina hadíthů v knize Al-Buchárí je citována od ní. 
‘Á’iša je dnešními muslimkami vnímána jakožto zosobnění ideální ženy raného 
islámu, a hlavně sociální a právní rovnocennost s muži. Čímž jsou zhodnoceny její 
příspěvky jak v soukromé, ale i veřejné sféře.112 

Po smrti Proroka Muhammada se stal „vůdcem“ celé ummy a prvním 
správně vedeným chalífou ‘Á’išin otec Abú Bakr. Jak tvrdí sunnitští muslimové, 
stalo se tomu tak na přání Proroka Muhammada. Avšak ší‘itští muslimové s touto 
teorií absolutně nesouhlasí, protože podle nich se měl stát prvním chalífou imám 
‘Alí, protože byl manželem Muhammadovo dcery Fátimy a také byl jeho 
bratrancem.113 

Muhammad před svou smrtí nařídil všem věřícím, aby se od ‘Á’iši naučili 
většinou jejich náboženských znalostí. Většina dnešních vědců se domnívá, že 
alespoň čtvrtina islámské právní vědy pochází právě od ‘Á’iši bint Abú Bakr, 
protože právě ona měla tak obrovské znalosti o islámu, které dál předávala 
muslimské komunitě. Jak řekl jejím synovec ibn Zubajr, nikdy nepotkal nikoho, 
kdo by byl znalejší než ‘Á’iša, třetí Prorokova manželka. Byla nejučenější osobou 
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té doby, měla základy všech náboženství, medicíny, poezie, genealogie a arabské 
historie.114 

V době vlády jejího otce a dalších dvou správně vedených chalífů, byla 
‘Á’iša velmi důležitou postavou pro raný islám, neboť se podílela na jejich vládě, 
a hlavně také v politice raného islámu. V této době nebylo zvykem, aby žena 
pracovala mimo domov a ‘Á’iša se v těchto časech účastnila války, přednášela 
veřejné projevy. A to vše díky jejím znalostem o islámu.115 Roku 655 se v Iráku 
odehrála „Velbloudí bitva“. Což bylo povstáním vdovy ‘Á’iši proti ‘Alímu. 
Důvodem této bitvy byl nesouhlas ‘Á’iši, že byl ‘Alí neúspěšný v hledání vraha 
třetího chalífy Uthmána. Když byl ‘Alí prohlášen za chalífu podnítila vzpouru proti 
jeho vládě. Tato bitva je považována za první velkou občanskou bitvu v islámu. 
Dnešní feministky rády zdůrazňují tuto bitvu, jakožto příklad zásahu ženy do 
politiky. Po této prohrané bitvě už ‘Á’iša nikdy nezasahovala do politiky a zbytek 
svého života dožila v Medíně.116 

3.5 Smrt ‘Á’iši bint Abú Bakr 

Smrt této významné ženy připadá k sedmnáctému dni měsíce Ramadánu 58 
let po hidžře do Medíny. Bylo jí 66-67 let a umřela na stejném místě jako její 
manžel, a to ve svém domě v Medíně. Avšak nebyla pohřbena vedle svého 
manžela ve svém domě, ale na hřbitově al-Báqí, ležící vedle Prorokovy mešity 
v Medíně.117 

Když se rozneslo, že ‘Á’iša zemřela, celou Medínu zaplavil smutek, lidé 
plakali a křičeli žalem. Z mnoha vyprávění je nám známo, že v den, kdy se konal 
její pohřeb, lidé se shromáždili do velkého průvodu a doprovodili ji až na hřbitov 
al-Báqí, kde byla pohřbena vedle dalších Prorokových společníků. Je tradováno, 
že ‘Á’iša byla třetí nejvýznamnější ženou islámu a až po Chadídže bint Chuwajlid 
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117Biography of Aisha Bint Abi Bakr (R.A.) [online]. Islamicfinder.org [cit. 2021-03-19].. 
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a její dceři Fátimě az-Zahra. Ač často litovala, že se zapojila do války, i tak se stala 
nejvýznamnější ženou své doby.118 

  

                                                 
118GILANI, Sadi. Aiesha bint Abu Bakr: Early life [online]. April 2014. Academia.edu [cit. 
2021-03-19]. 



34 
 

4 Závěr 

V této práci byly zkoumány tři významné ženy rané historie islámu.  
Chadídža bint Chuwajlid, Fátima az-Zahra a ‘Á’iša bint Abú Bakr. Studie se 
zaobírala jejich životem, a tím, jak ovlivnily vznik a udržení islámu. 
Zrekonstruování životopisů těchto významných žen dá se považovat za náročné, 
neboť se mi podařilo sehnat jen velmi málo důvěryhodných zdrojů. Mnoho 
pramenů si velmi často protiřečí, a proto není možné, aby byly tyto životopisy 
považovány za stoprocentně pravdivé. Celkový nedostatek zdrojů poukazuje na 
základní problém, tedy, že těmto ženám není dopřáváno tolik pozornosti, které by 
si podle všeho zasloužily. Nenajdeme o nich zmínka ani v historických filmech o 
islámu, a pokud tak jen okrajově. Historické práce jen málo hodnotí například 
ústřední roli Chadídži, na jejímž finančním zabezpečení závisela existence celé 
rané islámské komunity. Zdroje se obvykle soustřeďují pouze na hodnocení jejich 
kladných charakterových vlastností a na tom, jakou oporou byly pro Proroka. 
Jejich role je viděna čistě pasivně, větší aktivní úlohu v dění zdroje nezmiňují. 
Mezi lehkou výjimkou patří ‘Á’iša, avšak až po smrti Proroka, a to díky tomu, že 
se účastnila bojů mezi znepřátelenými frakcemi. Stala se pamětnicí Koránu a díky 
ní se dochovala něco přes 2000 hadíthů, které jsou v dnešní době obsaženy 
v Sunně. 

Druhým cílem této studie bylo zjistit, jak jsou tyto ženy reálně vnímány 
dnešními muslimy. V myslích muslimů a muslimek, jsou ovšem silně zakotveny. 
Také jsou známy důležité kroky a věci, které tyto ženy obětovaly jak pro Proroka 
Muhammada, tak pro islám. Avšak nejsou za to dostatečně uznány. Ti je shodně 
vnímají jako významné a velmi důležité. Převážná část dnešních žen vidí v těchto 
ženách svůj vzor a snaží se je následovat, jakožto příklad dobrých manželek. 
Existují rozpory, ve kterých se lidé rozcházejí v názorech, zda byla lepší a 
příkladnější ženou ‘Á’iša bint Abú Bakr, anebo Chadídža bint Chuwajlid.  

Dotázaní muslimové a muslimky se dohadovali, zda byla lepší Chadídža, 
nebo ‘Á’iša. O první manželce Proroka Muhammada vypověděli, že nebylo lepší 
ženy a manželky než právě Chadídži. Z devadesáti procent dotázaných je 
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považována, za dokonalý příklad ženy. Právě proto, že od samého začátku věřila 
v Muhammada, a že je Alláhovým poslem. Chadídža byla prvním člověkem, který 
začal věřit v islám. Také obětovala svůj životní standart a luxus, ve kterém žila. A 
to vše pro podporu islámu. Tyto fakty jsou důvodem proč si vysloužila přezdívku 
„Matka věřících“. Mezi dotázanými byli i tací, kteří přiznali, že Chadídža byla 
důležitou ženou. Avšak významnější je pro ně ‘Á’iša bint Abú Bakr. 

Zastánci názoru, že právě Chadídža bint Chuwajlid, byla nejdokonalejší a 
nejlepší manželkou Proroka Muhammada. Vše se opírá o tradice, kdy Lady 
Chadídža byla psychickou oporou pro Muhammada v začátcích své prorocké 
cesty. Především v dobách, kdy se od něj lidé spíše odvraceli, právě ona stála po 
jeho boku a neustále ho podporovala. Traduje se, že Prorok a celá muslimská 
komunita museli na tři roky opustit Mekku. Po celé tři roky Chadídža muslimskou 
komunitu finančně podporovala. Můžeme se domnívat, že právě díky ní tato 
společnost, tuto těžkou dobu přečkala. 

Další manželkou Proroka Muhammada byla ‘Á’iša bint Abú Bakr. Ta se 
zapsala do historie tím, že díky ní je zapsáno bezmála přes 2000 hadíthů, které jsou 
nám známé až doposud. Po smrti jejího manžela se stala významnou a 
vyhledávanou učitelkou islámu. Avšak u dotázaných se názor na ‘Á’išu velmi 
rozcházel. Všichni souhlasili, že byla důležitou ženou pro islám, ale někteří ji 
dávali za zlé, její přílišnou žárlivost, na Muhammadovu zemřelou manželku 
Chadídžu a také na jeho dceru Fátimu. ‘Á’iša záviděla dceři Alláhova posla, že 
byla požehnána tolika dětmi. Poté je jí velmi zazlíváno nehezké chování vůči 
Fátimě a její rodině po smrti Proroka Muhammada. Druhá část dotázaných, však 
tvrdí, že nebylo lepší ženy než ‘Á’iši. Právě proto ji Muhammad miloval ze všech 
svých žen nejvíce a vždy si k ní chodil pro rady a útěchu. To byl údajně i důvod, 
proč se Alláhův posel rozhodl strávit posledních pár dní právě v jejím příbytku a 
zemřel v jejím klíně. 

Další významnou ženou je velká oblíbenkyně ší‘itských muslimů Fátima 
az-Zahrá. Ta byla matkou imámů Hasana a Husajna, ale také manželkou čtvrtého 
správně vedeného chalífy ‘Alího. Fátima je považována za velkou bojovnici, 
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protože navzdory jejímu krátkému životu, dokázala být po smrti její matky, velkou 
oporou jejímu otci. Dotázaní sunnitští muslimové o Fátimě věděli opravdu velmi 
málo. Na otázku, kdo byla Fátima az-Zahra odpověděli, že byla dcerou Proroka 
Muhammada a byla důležitou osobou pro islám, ale jejich znalosti o ní byli 
minimální. Vysvětlili to tím, že se dožila pouze nízkého věku, a proto ji nepovažují 
za příliš důležitou. 

Jak v literatuře a studiích, tak i ve vnímání muslimů mají tyto ženy stejnou 
pozici. Jsou velebeny za své vlastnosti, za podporu, ale to jak je nad nimi smýšleno, 
je v podstatě pouze okrajové. 
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6 Resumé 

My bachelor thesis is focused on three significant women of the early 
historical period of Islam, namely Khadijah bint Khuwaylid, Fatima az-Zahra and 
bint Abu Bakr. This thesis documents their lives, crucial contributions and 
sacrifices they made to Islam.  

I have decided to ascertain the characterisations of the significant women 
living in the early Islam in the scholarly literature on the history of Islam and how 
their personalities are being understood by today’s Muslims. The aims of this 
thesis are to compile their detailed biographies and to provide appraisals whether 
or not they are being considered as significant persons who helped to the genesis 
of Islam and its maintenance in history. 

The first chapter is dedicated to the first wife of Prophet Muhammad, 
Khalid bint Khuwalid, who became the first Muslim woman. She was Prophet’s 
biggest support in the difficult times when everyone had turned away from him.  

The second chapter discusses Fatimah az-Zahra, the daughter of Prophet 
Muhammad and his first wife Khalid bint Khuwalid. 

The third chapter is concerned with the personality of Aisha bint Abu Bakr, 
the third wife of Prophet and the one and only virgin, who he got married with. 
Aisha represented a scholar of Islam, thanks to her over 2 thousand hadiths still 
exist, which are incorporated in Sunna.  

Finally, I have provided a research consisting of a few opinions of Muslims 
on how they perceive these significant women. 
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