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Fontos 
megjegyzések

Amikor a muszlimok Mohamed nevét említik, vallási előírás a 
tisztelet kifejezéseként a következő szavakat mondani: „Isten 
könyörülete, áldása és békéje legyen vele”. Ebben és sok más 
Mohamed Prófétáról szóló könyvben ezt a következőképpen 
jelezzük röviden: 

Arabul pedig a következőképpen írják: 

Azonban mivel ez egy zsebkönyv, amelyben Mohamed Próféta 
nevét gyakran említjük, néhány helyen kimarad, helyhiány 
miatt, és hogy ne vonja el a nem muszlim olvasó figyelmét. 
Mindezt nem tiszteletlenségből tesszük.

A muszlimok egyetlen Istenben (istenségben) hisznek, Aki 
teremtette az univerzumot és minden létezőt. Az Ő neve „Allah”.  
Amikor az Isten vagy Úr szavakkal találkozunk e zsebkönyvben, 
az a magasztos és a dicsőséges Allahra utal.  
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Az arab szavak átírása a magyar helyesírás szabályai szerint 
történt, mint például Mekka és Medina városának neve.

Mekka városa, ahol Mohamed Próféta született, egyes 
könyvekben Makkah-ként szerepel. Hasonlóképpen a Medina 
szó, amely arra a városra utal, ahová Mohamed Próféta 
kivándorolt, egyes könyvekben Madinah-ként vagy Al-
Madinah Al-Munawwarah-ként szerepel, amely azt jelenti: a 
Fényes Város.

A zsebkönyvben hiteles forrásokból származó információk 
találhatók a szerző legjobb tudása szerint. Az olvasók elküldhetik 
észrevételeiket a következő email címre: 

info@guidetoislam.com
muhammadpocketguide@gmail.com
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„A küldetésem a többi, előttem jött prófétáéhoz képest 

olyan, mint mikor egy ember tökéletesen és kiválóan 

épített egy házat, de egy kő hiányzott a helyéről. Mikor 

az emberek látták a házat, csodálták szépségét és azt 

mondták: Milyen ragyogó lenne ez a ház, ha a hiányzó 

kő a helyére lenne téve! Én vagyok az a kő és én vagyok 

az utolsó Próféta.”  

Mohamed Próféta 
(béke legyen vele)

(Al-Bukhári 4.734, 4.735)
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s Minden dicsőség és hála Allahot illeti, az 
univerzum és minden lény Urát. Ő teremtette az 
embert a legjobb formában, és képességet adott 
neki a hallásra, a látásra és a gondolkodásra. Őt 
tette meg a föld helytartójának, és rá bízta a föld 
felvirágoztatását, és megtiltotta a romlás okozását. 
Ennek megfelelően az embernek Istent kell imádnia 
és az Ő vallását (törvényét) kell követnie a földön. 
Teremtőnk Parancsai világosak. Arra indítják az 
embert, hogy jót cselekedjen és távol tartsa magát 
mindenfajta rossz tettől és gonoszságtól. 

Teremtőnk rövid és ideiglenes életet adott nekünk 
a földön. A földi élet egy híd a túlvilági örök élet 
felé. Eljön az Ítélet Napja. Aki jót tett, látni fogja és 
jutalmat kap érte. És aki rosszat tesz, az is látni fogja 
és büntetést kap érte. 

A történelem folyamán Isten számos prófétát 
küldött az emberiséghez, hogy vezessék őket 
Teremtőjükhöz, és elmagyarázzák nekik teremté-
sük célját és életük értelmét. Nuh (Noé), Ibrahim 
(Ábrahám), Musza (Mózes), Ísza (Jézus) és Moha-
med mind Isten prófétái és Küldöttei voltak, béke 
legyen mindannyiukkal. 
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Mohamed Próféta (béke legyen vele), azonban kitűnik bi-
zonyos különleges tulajdonságai miatt. Isten őt választotta 
arra a nemes feladatra, hogy átadja az utolsó isteni üzene-
tet az emberiségnek. Ezt a Korán őrzi, amely az utolsó isteni 
könyv, amely az emberiséghez érkezett. Mohamed Próféta 
egész élete szintén Isten parancsainak gyakorlati megva-
lósítása volt. Tanításai bemutatták, hogy Teremtőnk tanítá-
sainak őszinte és becsületes elfogadása jóságot, jólétet és 
békét hoz az egész emberiségnek. Mohamed Próféta egy 
olyan társadalom erkölcsi alapját rakta le, amely az emberi-
ség fejlődésének fordulópontja lett. 

Manapság azonban a világ kritikus szakaszon megy keresz-
tül, amelyet társadalmi, gazdasági és politikai problémák 
terhelnek és nagy természeti katasztrófák nehezítenek. 
Minden ember a kiutat keresi ebből a szakaszból. 

Az Osoul Globális Központ bemutatja Mohamed Próféta 
rövid életrajzát és tanításait, amelyek fényt hoznak embe-
rek millióinak szívébe a földön. Amikor az ő társai és kö-
vetői őszintén hittek Isten utolsó Üzenetében és megvaló-
sították Küldötte, Mohamed (béke legyen vele) tanításait, 
akkor képesek voltak igazságot, könyörületet és jóakaratot 
terjeszteni, bárhová is mentek. 
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A világ jelenlegi helyzetében egyre inkább előtérbe kerül 
az erőszak és a terrorizmus, amit a negatív média igazság-
talanul összekapcsol Mohamed Próféta tanításaival. 

Ez a könyv zsebkönyv stílusban íródott, hogy gyors, köny-
nyű, ugyanakkor hiteles információt adjon Mohamed Pró-
fétáról, az életéről és a tanításairól, amelyek békét és nyu-
galmat hoztak Arábiába és minden olyan területre, amely 
elfogadta az iszlámot vallásaként és Isten üzeneteként 
minden ember számára. 

Emellett Mohamed Próféta tanításai meghatározták az 
iszlám társadalmak etikai rendszerét és viselkedésmódját. 
Tanításai szolgálnak az iszlám civilizáció erkölcsi alapjául. 
Isten azt mondja a Koránban: „És csupán könyörületként 
küldünk el téged [ó, Mohamed] a teremtmények számára.” 
(Korán 21:107)

Kérjük Urunkat, az univerzum és minden létező Teremtőjét, 
hogy vezessen minket az igaz és egyenes útra!

Osoul Globális Központ 
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Különleges köszönet és hála illeti meg a következőket szíves 
támogatásukért és együttműködésükért:

Al-Madinah Kutató és Tudományos Központ, Medina, Szaúd-
Arábia

Awqaf és Iszlámügyi Minisztérium, Kuvait

Iszlámügyi és Jótékonysági Részleg, Dubai, Egyesült Arab 
Emirátusok

Awqaf és Iszlámügyi Minisztérium, Jordánia

Iszlám Vallási Tanács, Szingapúr 

Iszlám Fejlesztési Részleg – JAKIM. Malajzia

Ahmed Al-Fateh Iszlám Központ, Bahrain

Fanar Iszlám Kulturális Központ, Katar

Vallásügyi Minisztérium, Indonézia

Vallásügyi Minisztérium, Brunei 
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Arabul a „Mohamed” szó olyan embert jelent, akit 
kiemelkedően, gyakran és ismételten dicsérnek jótetteiért. 

Ezért ő egy dicséretreméltó személy.

 Ez a Mohamed szó kalligráfiával. Úgy néz 
ki, mint egy mecset teteje, egy kupolával a közepén. 
A kupola a h betű a Mohamed szóban. A mecset alsó 
részét a   „raszúlullah” szó alkotja, amelynek jelentése: 
„Allah Küldötte”. 

A hatszöget a „Mohamed” arab írásképe alkotja, egy 
másfajta kalligráfiával, hatszor ismételve.

Farid Al-Ali művész alkotása
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John Adair
A Mohamed vezetése c. könyv szerzője. Vezetéstudományt 
tanít az ENSZ személyzeti főiskoláján Torinóban

„A vezetés Mohamed Próféta életében – ahogy többször 
megfigyelhető – teljesen összhangban van azzal, amit mi 
univerzális igazságként ismerünk a vezetés természetéről 
és gyakorlatáról. Te magad is képes leszel megítélni, 
mennyire közel volt Mohamed ehhez az ideálhoz.”

William Montgomery Watt
(1909 – 2006) Skót történész és az arab és iszlám 
tudományok professzor emeritusa az Edinburghi 
Egyetemen. Mohamed Mekkában c. könyv szerzője 
(Oxford, 1953, 52. old.)

„Készsége, ahogy az üldöztetést viselte hitéért, azoknak 
az embereknek a magas erkölcsi szintje, akik hittek neki 
és vezetőjükként néztek fel rá, és végső eredményének 
nagysága – mind alapvető tisztessége mellett szólnak.  
A nagy történelmi személyek közül senkit nem becsülnek 
annyira alá nyugaton, mint Mohamedet.”
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Mahatma Gandhi
(1869 – 1948), a brit uralom elleni függetlenségi mozgalom 
vezetője Indiában.

„Meg akartam ismerni annak az embernek a tulajdonsá-
gait, aki sok millió ember szívét hódította meg. Teljes mér-
tékben meg vagyok arról győződve, hogy nem kard által 
szerezte meg az iszlám az általa elfoglalt rangot, hanem  
a Küldött egyszerűsége, ugyanakkor pontossága és ígére-
tének betartása által, továbbá barátai és követői iránt ta-
núsított őszinteségével, bátorságával, valamint Istenbe és 
az Üzenetbe vetett teljes bizalma által. Miután elolvastam  
a Küldött életéről szóló könyv második kötetét is, sajnál-
tam, hogy nincs még több könyv, amelyből még többet 
tudhatnék meg erről a nagyszerű életről.”

Alphonse de Lamartine
(1790 – 1869), Költő, író, politikus

Histoire de la Turquie, Párizs, 1854, 2. kötet, 276 – 277. old.

„Filozófus, szónok, apostol, törvény-
hozó, harcos, gondolatok elterjesztő-

je, aki visszahozza az észszerű szabályrendszerét egy olyan 
hitnek, amely nem képekben hisz; húsz földi és egy spiritu-
ális birodalom megalapítója. Ez Mohamed. Bármely szem-
pontból, amivel az emberi nagyságot mérni lehet, feltehet-
jük a kérdést: van-e nála nagyobb ember?”
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William Durant
(1885 – 1981), Történész, filozófus és író. „A civilizáció 
története” szerzője, 4. rész, 4. kötet, 25. old.)

„A neve, amely azt jelenti: „a legjobban dicsért”, egyes bibliai 
részekre utal, amelyek az eljövetelét jövendölték. Mohamed 
nem írt semmit önmaga. Nyilvánvaló írástudatlansága nem 
akadályozta meg abban, hogy recitálja a Koránt, amely a 
leghíresebb és legékesszólóbb arab nyelvű könyv."

Johann Wolfgang Von Goethe
(1749 – 1832), európai költő. Noten und Abhandlungen zum 

Weststlichen Dvan, WA I, 7, 32

„Ő próféta és nem költő, ezért az ő Koránját Isteni 
Törvénynek, nem ember alkotta könyvnek kell tekinteni, 
amelyet tanításra vagy szórakoztatásra írtak.”

Va
llo

m
ás

ok

19



Thomas Carlyle
(1795 – 1881), Történész, filozófus és a „Hősök, hősimádat és 
a hősök története” szerzője

„Hogy volt képes egyetlen ember egyedül arra, hogy az 
egymással háborúzó törzsekből és a vándorló beduinokból 
a legerősebb és legcivilizáltabb nemzetet hozza létre 
kevesebb mint két évtized alatt?”
Megjegyzés: Thomas Carlyle megpróbálta az emberi intellektus fejlődésének képét 
megrajzolni történelmi szereplőkön keresztül, és Mohamed Prófétának egy külön 
fejezetet szentelt a könyvben a „Hős Próféta” címmel. Munkájában Carlyle kifejezte 
szenvedélyes csodálatát Mohamed hegeli reformátori eredményei iránt.

Reginald Bosworth Smith
(1839 – 1908), iskolaigazgató, Salisbury kanonokja, Moha-

med és a mohamedanizmus szerzője, London, 1874, 92. old.

„Állam és egyház feje, ő volt a cézár és a pápa egyben; 
de ő egy követelések nélküli pápa és egy légiók nélküli 
cézár volt, hadsereg nélkül, testőrök nélkül, palota nél-
kül, meghatározott fizetés nélkül. Ha valaha valakinek 
volt joga ahhoz, hogy azt állítsa, hogy isteni jogon ural-
kodott, az Mohamed volt, mert hatalma volt eszközök 
és támogatás nélkül is. Nem érdekelte a hatalom kife-
jezése. Magánéletében ugyanolyan egyszerű volt, mint 
a nyilvánosság előtt.”
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Maurice Bucaille   
(1920 - 1998), Francia orvos és gasztroenterológus szakorvos. 
A Francia Egyiptológiai Társaság tagja, „A Biblia, a Korán és a 
Tudomány” szerzője

„Az iszlám arra tanít, hogy Isten az 
embert ellátta a gondolkodás képességével, ezért azt várja 
el tőle, hogy objektíven és megalapozottan hozza döntéseit. 
Ha figyelembe vesszük a Mohamed idejében lévő általános 
tudásszintet, elképzelhetetlen, hogy a Korán emberi munka 
eredménye. Ha a Koránt objektíven, a modern tudomány 
fényében megvizsgáljuk, az annak a felismeréséhez vezet, 
hogy a Korán és a tudomány megegyeznek.”

Lev Nyikolajevics Tolsztoj
(1828 - 1910), Orosz író és filozófus, a „Háború és béke” 
szerzője

„Kétségtelen, hogy Mohamed Próféta volt az egyik legna-
gyobb társadalmi reformer. Elég annyi ennek alátámasztá-
sára, hogy egész népét az igazság felvilágosodására vezet-
te, felkeltette bennük a nyugalom és a béke iránti vágyat, és 
véget vetett a vérontásnak és az emberáldozatnak, szélesre 
tárta népe számára a fejlődés és a civilizáció kapuját. Ezek 
olyan tettek, amelyekre csak a legnagyobb emberek képe-
sek, és az ilyen ember tiszteletet és csodálatot érdemel.”
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Kalligráfia Mohamed tulajdonságainak felsorolásával:
Jelleme és tulajdonságai lejegyezve, ahogy a társai látták
A spanyol kalligráfus, Nuria García Masip alkotása
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Hogy nézett ki?
Mohamednek (béke legyen vele) 
világos bőre volt, enyhe pírral az 
arcán. Egy kicsivel az áltagosnál 
magasabb volt. Jó testfelépítése, 
széles válla volt. Hasa soha 
nem volt előrébb mellkasánál. 
Határozott lépései voltak, mindig 
felemelte a lábait a földről.

Mohamedet a társai úgy írták le, hogy jóképű férfi volt erős 
homlokkal, magas, hegyes orral, hosszú szempillákkal, 
nagy fekete szemmel, szép fogakkal és kellemes mosollyal. 
Hullámos haja és dús szakálla volt.

Társai szerint barátságos, fényes arca volt, amely a teli-
holdra emlékeztetett. Nem nevetett hangosan; nevetése 
leginkább egy széles mosoly volt, amely látni engedte hó-
fehér fogait. Kedvessége és nyílt személyisége mindenkire 
hatással volt.

 
Mohamed jelleme és tulajdonságai

2. fejezet

 A muszlimok nem rajzolnak vagy festenek képeket
 Mohamed prófétáról vagy az előtte élt prófétákról.
 Azonban a többi vallásalapítóval ellentétben, akik előtte
 éltek, az ő alakja sokkal felismerhetőbb a történelemben,
 mert társai és családtagjai részletesen jellemezték őt és
sok hiteles történetet hagytak hátra életéről az utókornak.
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Természete
Mohamed (béke legyen vele) mindig vidám, 
könnyed természetű volt, kedvesség jellemezte. 
Nem volt hangos, soha nem beszélt illetlenül. 
Nem kereste az emberek hibáit, de nem is 
túlozta el dícséretüket.

Beszédmódja
Mohamed (béke legyen vele) nem beszélt feleslegesen. 
Mindig a lényeget ragadta meg, sallangok nélkül. Pontosan 
és átfogóan fejezte ki magát, néhány szóban átadta mon-
danivalója teljes jelentését. Ékesszólóan beszélt, de nem 
fellengzősen.
Amikor hangsúlyozott valamit, gesztikulálva háromszor 
megismételte azt. Csak arról beszélt, amiért Istentől 
jutalmat remélt. Azt mondta a társainak:

„Egy házat ígérek a Paradicsom külső helyén annak, aki fel-
adja a vitatkozást még akkor is, ha igaza van. És házat ígérek 
a Paradicsom közepén annak, aki nem hazudik, még tréfából 
sem. És házat ígérek a Paradicsom legmagasabb helyén an-
nak, akinek jó az erkölcse.” (Szahíh Abu Dáúd, 4974/4800)

Je
lle

m
e

24



Indulatai
Érzéseit erős ellenőrzés alatt tartotta. 
Amikor zavarta valami, elfordult 
vagy csendben maradt. Ám ha 
valaki megsértette Isten Törvényét, 
akkor szigorú haraggal, keményen 
szembeszállt vele. Senki nem állt meg a 
haragjával szemben, ha az Úr igazságával 
szembeszállt, amíg az Igazság nem győzedelmeskedett. 
Saját személyét ért sértés vagy támadás miatt azonban 
soha nem haragudott meg.

Hogyan viselkedett az emberekkel?
Mohamed (béke legyen vele) mindig elsőként köszöntöt-
te azokat, akikkel találkozott, és soha nem vette el a kezét 
egy kézfogásból elsőként.
Aki csak látta, csodálta és tisztelte, még ha ezt nem is gon-
dolta volna magáról előtte. És aki közelebbről megismer-
te őt, megszerette. Kedves természetű volt. Nem volt sem 
durva, sem tiszteletlen senkivel.

Amikor másokra nézett, az egész arcát odafordította. Ha 
valaki szólt neki, nemcsak az arcával fordult oda, hanem 
egész testével figyelmet mutatott neki.
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Amikor meglátogatott egy csoportot, a legközelebbi 
helyre ült le. Azt tanította társainak is, hogy kövessék 
ezt a gyakorlatát. Akik mellette ültek, azokra maximális 
figyelmet fordított, senki nem érezte úgy, hogy másvalaki 
fontosabb lenne a számára. Nem tartott meghatározott 
ülésrendet a társai között. Igazságos volt 
a társaival és minden emberrel. Csak az 
erények és az istenfélelem alapján lehetett 
valaki kiváló előtte.

Életstílusa

Mindent, amit tett, a mértékletesség jegyében tette, túlzás 
és a részletekbe merülés nélkül. Soha nem kritizálta az ételt 
vagy italt, amelyet neki készítettek, de nem is mondott 
túlzott dícséretet.

Amikor otthon volt, idejét három részre 
osztotta: egy rész Istennek, egy rész a 
családjának és egy rész önmagának. 
Mindig részt vett a házimunkában, volt, 

hogy javította a ruháit, cipőit, vagy felsöpörte a padlót. 
Szépen öltözködött és kellemes illata volt.

A hajnali ima után a mecsetben maradt és a Nemes Koránt 
recitálta, dícsérte Allahot napfelkeltéig. Éjfél után felkelt 
(tahaddzsud) imára, amit egyetlen egyszer sem hagyott ki 
egész életében.
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Mohamed Próféta mecsetje, ahogy 
a leírások alapján elképzelték.

Megtiltotta önmaga és a családja számára, hogy 
bármit elvegyenek a zakátból vagy a szadakából  
(a különböző adományokból). Annyira odafi-
gyelt erre, hogy soha nem bízta meg egyetlen 
családtagját sem a zakát összegyűjtésével.

Házának falai égetetlen agyagból készültek, 
a teteje pálmalevelekből, amelyet tevebőr fedett le.

Mohamed Próféta azt mondta: „Mit kezdjek az evilági 
dolgokkal? Kapcsolatom az evilággal olyan, mint egy 
utazó, aki egy ideig megpihen egy fa árnyékában, majd 
tovább halad.”  (Ahmed, 2/2666-2788)

Amikor meghalt nem hagyott sem pénzt, illetve semmilyen 
vagyont sem, kivéve fehér öszvérét és egy kis darab földet, 
amit a közösség javára adományozott. (Szahíh al-Bukhári)
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Mohamed Próféta háza, ahogy a leírások alapján 
elképzelték, amelyet Medinába érkezése után 
építettek. Háza a mecset déli sarkában volt
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Személyi adatok
Név Mohamed 

Apja neve Abdullah, Abdul-Muttalib fia (a családfa 
visszavezethető Izmael prófétáig, Ábrahám 
próféta fiáig)

Származás A Bani Hásim családból származott (a Bani Hásim 
a Qurais törzshöz tartozott, amely egy nemes 
arab törzs volt.

Születési dátum Kr. u. 570.1

Születési hely Mekka városa – Arab félsziget (jelenleg Szaúd-
Arábia)

Halálának ideje Kr. u. 632. (az iszlám holdnaptár szerint 63 éves 
korában halt meg)

Halálának és 
temetésének 
helye

Medina városa (körülbelül 400 km-re Mekkától)
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 Gyerek- és fiatalkor
Születésétől 
két éves koráig

Mohamednek nem voltak testvérei. Édesapja 
meghalt, mielőtt ő megszületett. Édesanyja 
elküldte Mekkából, hogy egy szoptatós dajka, 
Halima táplálja (régi arab szokás szerint)

2-6 éves koráig Édesanyjával, Aminával élt, Amina Kr. u. 576-ban 
bekövetkezett haláláig.

6-8 éves koráig Nagyapjával, Abdul-Muttalibbal élt, Abdul-
Muttalib haláláig.

8-25 éves 
koráig

Apai nagybátyjával, Abu Tálibbal élt, akinek 10 
gyermeke volt.

Oktatás
Mohamed  írástudatlan volt. Nem tudott írni vagy 
olvasni. Nem tanult idegen tudományokat. A muszlimok 
abban hisznek, hogy Mohamed  Próféta      közvetítette a 
„Nemes Koránt”  Isten üzeneteként és az Ő könyveként az 
egész emberiségnek. Szóról szóra, betűről betűre adta át, 
anélkül, hogy saját szavaival átfogalmazta 
volna.
Mohamed mondásait és tanításait 
nem keverték bele a Nemes 
Koránba: ezeket „a Próféta 
Szunnájának” nevezik, ami azt 
jelenti, hogy tanításai, életmódja 
és a Könyv (Nemes Korán) 
magyarázata2.
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Munkája
Gyerekkora 
– húszas évei 
közepe

Pásztorként dolgozott egy ideig (mások 
birkáira és kecskéire vigyázott). Emellett a 
kereskedelemben is dolgozott nagybátyjával, 
Abu Tálibbal. A hiteles közlések szerint 
Mohamed 12 éves volt, amikor először 
csatlakozott nagybátyjához a Szíriába tartó 
kereskedőúton.

Húszas évei 
közepe – 40 
éves kora

Kereskedőként és üzletkötőként dolgozott 
egy Khadidzsa nevű gazdag üzletasszonynak, 
aki a távolsági kereskedelemben dolgozott 
(megvették az egyik területen az árut és 
eladták máshol).

Mohamedet a közössége sikeres és becsületes 
üzletembernek ismerte meg. Híres volt 
hűségéről, őszinteségéről és megbízhatóságáról, 
ezért hamarosan elnyerte a „Szadiqul-Amín” 
címet, aminek jelentése: „A becsületes és 
megbízható”.

40 – 63 éves 
kora

Negyven éves korában (Kr. u. 610-ben) 
isteni kinyilatkoztatást kapott, és életét ettől 
kezdve annak szentelte, hogy Isten Üzenetét 
átadja minden embernek. Megtanította 
az embereknek, hogy Isten Egyetlen, és 
közvetítette számukra Isten könyvét (a Koránt), 
amely társadalmi igazságosságra, békére, 
harmóniára és jólétre tanít.
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Mohamed szerette 
Khadidzsát, hűséges volt 
hozzá és a gyerekeihez. 

Többször beszélt róla úgy, 
mint a legjobb asszonyról 

a saját idejében, ahogy 
Mária, Jézus anyja is a saját 
idejében a legjobb asszony 

volt. (al-Bukhári)

 Családi állapot
Egyetlen asszony férje 25 éven át:  Mohamed Khadidzsát, 
Khuwailid lányát vette feleségül, aki az Aszad nemesi 
családból származott.

Khadidzsát tiszteletreméltó özvegyasszonyként ismerte a 
közössége. Mohamed már két éve nála dolgozott, amikor 
az asszony felajánlotta neki egy harmadik személyen 
keresztül, hogy feleségül kérheti, mert lojális, becsületes 
és jó erkölcsű embernek ismerte meg.

Sikeres házasság: Bár Khadidzsa 15 évvel idősebb volt 
Mohamednél, hasonló társadalmi osztályból származtak.

A korkülönbség nem akadályozta meg a sikeres házasság 
megalapozását, amely 25 évig tartott3, egészen Khadidzsa 
Kr. u. 619-ben (65 évesen) bekövetkezett haláláig.

Mohamed Khadidzsa halála 
után újra házasodott. (Lásd 
a 6 fejezetet!)

6 gyermek apja, csalá-
dos ember: Mohamed és 
Khadidzsa harmóniában és 
békében éltek együtt, négy 
lányuk született (Zainab, 
Ruqajja, Um Kalthum és 
Fatima) és két fiuk (Al-Qa-
szim, aki 3 éves korában 
halt meg, és Abdullah, aki 4 
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A fotó a Baqí temetőben 
készült, amely Mohamed 
próféta mecsetje mellett van 
Medinában. Mohamed néhány 
társa, rokona, felesége és 
gyermeke itt van eltemetve.

évesen halt meg). Mohamed a szabadidejét családjával töl-
tötte, segített feleségének a háztartásban, megvarrta saját 
ruháit és a gyerekeivel foglakozott.

Al-Ma’ala temető Mekkában, 
ahol Khadidzsát eltemették.
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Kr. u. 610
Elkezdődött az Isteni Kinyilatkoztatás:
Mohamed Próféta megkapta a kinyilatkoztatást Istentől és így 
Isten Küldötte lett az összes emberhez. Ez a küldetés erős hitet, 
odaadást, elkötelezettséget és őszinteséget kívánt.

Kr. u. 610 – 612 
Az első, erős hitű muszlimok:
Mohamed belső köréből kiemelkedő embereket választott, 
hogy elfogadják az iszlámot. A prófétaság első három 
évében körülbelül 130 ember fogadta el az iszlámot és 
olyan erős mag fejlődött ki belőlük, akik képesek voltak az 
iszlámot nyilvánosan hirdetni. Ezen erős hitű muszlimok 
között voltak gazdag és szegény emberek egyaránt.

Kr. u. 613 – 615 
Mohamed nyilvános hívása akadályokba ütközik:
Mohamed és követői elkezdtek nyilvánosan beszélni 
az iszlámról. Bár Mohamedet megbízható és őszinte 
embernek ismerték, a mekkai vezetők nem fogadták el az 
iszlámra hívását és ellenálltak neki. Azt mondták róla, hogy 
költő, varázsló, vagy bolond.

Mohamedet megkísértették és megfenyegették:
A mekkai vezetők megpróbálták rávenni szép szóval és 
fenyegetéssel, hogy hagyjon fel az emberek iszlámra 
hívásával. 

A 23 év alatt teljesített misszió 
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Ezalatt megpróbálták azt is megakadályozni, hogy az 
emberek hallgassanak rá. Egyre nagyobb ellenségességet 
tanúsítottak az új muszlimok felé. Üldözték és kínozták a 
szegény és gyenge muszlimokat.

Mohamed támogatta követőit és javasolta 
néhányuknak a kivándorlást Abesszíniába:  Mohamed 
nagyon közel állt követőihez. Al-Arqam házában találkoztak, 
ami olyan volt, mint egy kis főiskola. Megtanította nekik az 
értékeket és az erkölcsöt, kifejlesztette bennük a felelősség 
és az elkötelezettség érzését.

Mohamed látta, hogy milyen szenvedéseket és csapásokat 
kell elviselnie néhány követőjének, és javasolta nekik, hogy 
Abesszíniában (ma Etiópia) keressenek menedéket, amelyet 
egy erényes földként írt le, egy igazságos keresztény király 
uralma alatt, aki senkivel nem igazságtalan.

Két befolyásos ember felveszi az iszlámot:  Két erős 
és tiszteletreméltó mekkai ember muszlim lett: Omár 
bin Al-Khattab és Hamza bin Abdul-Muttalib (Mohamed 
nagybátyja). Ez fontos fordulópont volt a muszlimok 
számára. Hamza erős támogatója és védelmezője lett 
Mohamednek, az Uhud csatában (625) bekövetkezett 
haláláig. Mohamed Próféta halála utáni harmadik évben 
Omár lett a második kalifa és az iszlám államot több 
mint 10 évig vezette.
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Kr. u. 616 – 618 
Mohamedet bojkottálták: A mekkai vezetők bojkottál-
ták Mohamedet és a követőit, társadalmi és gazdasági 
blokád alá helyezték a nemzetségét 3 évig. Ezalatt az idő 
alatt Mohamed és a követői sokat szenvedtek. Kemény 
próbatétel volt ez türelmük, hitük és az igazsághoz való 
ragaszkodásuk számára.

Kr. u. 619 – 620 
A Szomorúság éve:  A mekkai vezetők eltörölték a 
társadalmi és gazdasági blokádot, amint már nem találták 
hasznosnak. Ugyanabban az évben Mohamed felesége, 
Khadidzsa és nagybátyja, Abu Tálib meghalt.
Mohamed Próféta elveszítette a reményt Mekkában, és 
elhatározta, hogy Mekkán kívül hirdeti Isten Üzenetét és 
ott keres támogatást. Elment Táif városába, de ellenségesek 
voltak vele4. Emellett több mint 20 arab törzzsel beszélt az 
iszlámról, de nem kapott semmilyen pozitív választ.

Kr. u. 620 – 622
Egy reménysugár: Mohamed találkozott hat emberrel 
Jathribból (egy város 450 kilométerre északra Mekkától) 
a zarándoklat idején, és beszélt velük az iszlámról. Hittek 
Mohamed Prófétának és olyan szándékkal mentek 
vissza városukba, hogy még több embert hívnak saját 
törzsükből és más jathribi törzsekből. Megegyeztek, hogy 
a következő évben visszatérnek Mekkába a zarándoklat 
idején és találkoznak Mohameddel, „Isten Prófétájával és 
Küldöttével”.
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Az új muszlimok hűségesküt tesznek Mohamednek:
Ugyanez a csoport visszatért a következő évben (621) 
még hat emberrel. Hűségesküt tettek Mohamed 
Prófétának (elfogadták őt Isten Küldöttének).

Aqaba vagy al-Bejaa „a hűségeskü” mecset 5
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A következőket ígérték meg neki:
(1) nem imádnak senkit Allahon kívül, (2) nem lopnak (3) 
nem követnek el házasságtörést (4) nem ölnek (5) nem 
rágalmazzák meg szomszédaikat (6) nem szegik meg Isten 
Küldöttének parancsait.

A csoport visszatért Jathribba és meghívták törzsi 
vezetőiket és népüket, hogy fogadják el az iszlámot. 
Visszatértek ismét a következő évben (622) a zarándoklat 
idején több mint 70 férfival és két nővel. Ugyanilyen 
hűségesküt tettek ismét Mohamed Prófétának (       ).
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Az új muszlim közösség megalakul 400 kilométerre 
Mekkától északra: A két fő jathribi törzs (Ausz és 
Khazradzs) vezetői felvették az iszlámot, és ezek után 
népeik is muszlimok lettek. Mohamed Prófétát (   ) 
meghívták Jathribba, hogy ő legyen a város vezetője.

Kr. u. 622
A mekkai vezetők összeesküvést szőttek, hogy megöljék 
Mohamedet, így elkezdődött a kivándorlás:  A dolgok 
egyre nehezebbé váltak Mekkában. Mohamed megkérte a 
mekkai muszlimokat6, hogy vándoroljanak ki Jathribba. Az 
ő kivándorlásukat követően Mohamed Próféta is elhagyta 
Mekkát 622 szeptemberében. Kivándorlása a legfontosabb 
fordulópont volt az iszlám történelmében. Jathribban az 
iszlám kivirágzott, megalapították az iszlám államot és 
megszületett egy igazságos társadalmi rend.

Kr. u. 623 – 624
Mohamedet választották Jathrib vezetőjének:
Mohamedet, „Isten Prófétáját” választották 
meg Jathrib vezetőjének békésen, az 
emberek többségének támogatásával.

Jathrib népét arabok és zsidók vegyesen 
alkották. Bár két nagyobb arab és három 
kisebb zsidó törzs volt, az arab közösség 
volt az őshonos, nagyobb volt, mint a 
zsidó közösség (akik a Római Birodalomból 
érkezett bevándorlók voltak). 
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Mohamed Próféta megváltoztatta a multikulturális 
társadalom nevét: „Medina” volt az új név, amit Jathrib 
városának adott. A mekkai muszlimok bevándorlása után 
Jathrib már nem egy bizonyos csoport arab városa volt, 
hanem azoknak a hívőknek az otthona lett, akik elfogadták 
az iszlámot.

Mohamed békére és egységre hívott Medinában:
Medina népéhez szóló első beszédében Mohamed 
tömören össszefoglalta a harmónia és a társadalmi 
összefogás fontosságát. Azt mondta: 

Azonban mivel voltak zsidó törzsek is Jathribban 
és olyan arabok is, akik nem lettek muszlimok, 
Mohamed Próféta nem nevezte a várost az iszlám 
városának. Ehelyett egyszerűen az „Al-Madina” 
nevet adta neki, ami csak annyit jelent: „a Város”, 
mert itt minden lakos azonos polgárjogokkal 
rendelkezik.

"Ó emberek, segítsétek elő és terjesszétek a békét, 
kínáljátok egymást étellel, gondoskodjatok rokonaitokról 
és imádkozzatok Istenhez, míg mások alszanak, hogy 
elnyerjétek Isten elégedettségét és beléphessetek az Ő 
Paradicsomába.”   (Ibn Mádzsa, 43331 és at-Tirmidi, 5842)

Mohamed ezeket a cselekedeteket Isten 
elégedettségéhez kötötte, hogy motiválja 
az embereket az egymás iránti szeretetre, 
és hogy békében és harmóniában éljenek 
egy multikulturális társadalomban.
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Kr. u. 624
Az elkerülhetetlen badri csata: Amikor a muszlimok 
kivándoroltak Mekkából Medinába, sokuknak a házukat, 
vagyonukat is hátra kellett hagyniuk, és ezt a tulajdont (a 
mekkaiak) elbitorolták.

 Kr. u. 623 – 624
Mohamed létrehozta az első alkotmányt és az emberi 
szabadságjogok első nyilatkozatát:  A legtöbb zsidó 
abban reménykedett, hogy az utolsó Próféta zsidó 
származású lesz. Bár a zsidók többsége nem fogadta el 
Mohamedet Isten Küldötteként, Mohamed (az állam 
vezetőjeként) létrehozta az első „Emberi Szabadságjogok 
Nyilatkozatát és Alkotmányát”, amelyet minden arab és 
zsidó törzs elfogadott és aláírt.

Az alkotmány vallásszabadságot garantált a 
muszlimoknak, a zsidóknak és azoknak az araboknak 
is, akik nem vették fel az iszlámot.
Az alkotmány emellett védelmezte Medina minden 
polgárának biztonságát és elvárta minden aláíró 
féltől, hogy részt vegyen az állam védelmében, ha 
Medinát megtámadják az ellenségei. Az alkotmány 
kinyilvánította az igazságot, az emberi jogokat, 
a szabadságjogokat, és a bűn és erkölcstelenség 
tilalmát.
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A mekkai vezetők a muszlimoktól elvett pénzt beforgatták 
a kereskedelembe. A muszlimok megtudták, hogy a 
mekkai vezetők kereskedő karavánja Abu Szufián (Mekka 
vezetője, egyik ellenségük) vezetésével a Medinához közeli 
kereskedelmi úton fog elhaladni.
Mohamed Próféta azt mondta a muszlimoknak, hogy 
foglalják le a karavánt a Mekkában elkobzott vagyonukért. 
A csupán 313 muszlimból álló csoport elindult. A mekkai 
vezetés azt tanácsolta Abu Szufiánnak, hogy változtassa 
meg a karaván útvonalát. Mekka emellett egy 950 
katonából álló sereget küldött, hogy ütközzenek meg a 
muszlimokkal, akik nem voltak harcra felkészülve és sokkal 
kevésbé voltak felszerelve, mint a mekkai hadsereg.
Meglepő és váratlan módon a muszlimok megnyerték az 
első csatát a mekkai vezetők ellen. Sok mekkai vezető és 
fontos személyiség veszítette életét ebben a csatában.
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Kr. u. 625
A mekkai vezetők megtámadták Mohamedet és 
követőit az Uhud csatában: A badri csatában történt 
vereségük miatt és félelmükben, hogy elveszíthetik vezető 
szerepüket Arábiában, a mekkai vezetők néhány arab 
szövetségessel 3000 katonából álló sereget küldtek, hogy 
megtámadják a muszlimokat a Medinától északra található 
Uhud hegyénél.

A muszlimok elveszítették a csatát és Mohamed Próféta, 
bár megsérült, de életben maradt. Az Uhud csatában 
Mohamed sok társát, köztük szeretett nagybátyját, Hamzát 
is megölték.

Uhud helyszíne – Medina – Szaúd-Arábia

Az Uhud csata mártírjainak temetője, Uhud temető – Medina – 
Szaúd-Arábia
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Kr. u. 626
A mekkaiak és más törzsek megtámadták Mohamedet 
és követőit az Árok csatában:  Ezt a csatát a „Szövetségesek 
csatájának” is nevezik. Mivel Mohamedet nem ölték meg 
a korábbi csatában, a mekkai vezetők és néhány arab és 
zsidó törzs összefogott, hogy együttesen támadják és ölik 
meg Mohamedet és elpusztítják a muszlim közösséget.

10000 harcos vonult fel Medina ellen. Miután konzultált 
társaival, Mohamed Próféta a perzsa Szalmán javaslatára 
árkot ásott Medina északi bejáratánál (5,5 km hosszú, 4,6 m 
széles).

A muszlimok a legnehezebb helyzetben minden módszert 
bevetettek, köztük a pszichológiai hadviselést is, hogy 
megvédjék magukat. Az egy hónapos ostrom után a mekkai 
hadsereg és szövetségesei elvesztették türelmüket, és az 
erős vihar és szél arra kényszerítette a szövetségeseket, 
hogy szedjék a sátorfát és visszavonuljanak.

Kr. u. 627
A Hudaibijai szerződés, fegyverszünet 
10 évre: Egy évvel az árok csatája után 
Mohamed Próféta békésen elindult, hogy 
umrát végezzen (meglátogassa a Kábát, 
Isten házát Mekkában, és elvégezze a 
vallási előírásokat). Mekka meglátogatása 
istenszolgálat céljából (zarándoklat), olyan 
vallási joga volt Arábia minden népének, amelyet Mekka 
biztosított számukra.

Fegyver-

szünet   

10 évre
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Nagy meglepetés volt a mekkai vezetőknek, amikor 
meglátták Mohamedet, amint 1400 fegyvertelen 
zarándokkal jött Medinából.

Tárgyalások után 10 évre fegyverszünetet kötöttek a 
mekkai vezetők Mohamed Prófétával. Mohamed és társai 
hazamentek azzal a feltétellel, hogy a következő évben 
(628) ismét eljönnek Mekkába. A fegyverszünet 
sok más feltételt is tartalmazott, amely miatt 
a muszlimok csalódottak voltak, mert ezek 
erősen a mekkai oldalnak kedveztek.

Kr. u. 628 – 629
A fegyverszünet alatt Mohamed hirdette 
Isten Üzenetét Arábián belül és kívül:  A béke kiváló 
lehetőséget adott Mohamed Prófétának, hogy hirdesse 
Isten Üzenetét, és szabadon beszéljen az emberekkel az 
iszlámról anélkül, hogy bármilyen erő megállítsa vagy 
megakadályozza ebben.
Mohamed Próféta delegációkat küldött más arab 
törzsekhez Arábiában és leveleket írt a szomszédos 
nagyhatalmaknak, Bizáncnak, Perzsiának és Egyiptomnak, 

amelyben meghívta őket az 
iszlám, mint „Isten Üzenete” 
elfogadására. A muszlimok 
száma növekedett, ahogy 
az emberek megtalálták az 
igazságot az iszlámban.
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Kr. u. 630
Mekka békés átvétele:  Kevesebb, mint két éven belül 
a mekkai oldal megszegte a fegyverszünetet, mikor a 
szövetségeseik megöltek 20 muszlimot.

Erre a sokkoló tettre válaszként Mohamed Próféta 10.000 
muszlimmal felvonult Mekka meghódítására, de azt 
mondta katonáinak, hogy ne támadjanak meg senkit, 
amíg őket meg nem támadják7.

A mekkai vezetők zavarban 
voltak és nem voltak felké-
szülve arra, hogy harcolja-
nak a muszlimokkal. Amikor  
a muszlim hadsereg megérke-
zett Mekkába, Mohamed Próféta 
beszélt Mekka egész népéhez. Beszélt Isten Egyedülvaló-
ságáról, a győzelmet Neki tulajdonította, és emlékeztette 
az embereket, hogy mindannyian Ádám leszármazottai, és 
Ádám a föld porából teremtetett.
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Példás megbocsátás:  A sok nehézség ellenére, amit 
a mekkai emberek okoztak neki az elmúlt 21 évben, 
Mohamed Próféta magasrendű erkölcsiségről tett 
tanúbizonyságot. Azt felelte: „Ne féljetek ma. Menjetek 
(a házaitokba), szabadok vagytok.” Mohamed beszéde 
nagyon hatásos volt, sokan odamentek hozzá, hogy 
hűségesküt tegyenek neki és felvegyék az iszlámot.
(Al-Bajhaqi, 9/118, 18342, 18343)

Kr. u. 630 - 631
Az arab törzsek felvették az iszlámot: Mekka békés 
átvétele után egész Arábiából küldöttségek érkeztek, hogy 
tanuljanak az iszlámról. A Hawazen törzs volt az egyetlen 
kivétel, amely ezt követően megtámadta a muszlimokat, 
de vereséget szenvedtek a hunaini ütközetben. Az arab 
törzsek többsége felvette az iszlámot. Mohamed sok 
társát Arábia különböző területeire küldte, hogy tanítsák 
az embereknek a vallást, „Isten Üzenetét”. 

Ezek után megkérdezte a mekkaiakat: „Mit gondoltok, 
hogy teszek veletek?” Azt felelték: „A legjobbat reméljük. 
Te mindig nagylelkű testvér és nagylelkű rokon voltál.”

Amikor Mohamed Próféta visszatért Mekkába, fő célja a Szent Mecset 
megtisztítása volt. Lerombolta az összes bálványt, amelyeket az arabok 
imádtak, és visszaállította a Kába eredeti funkcióját, mint: Allah, az 
Egyetlen Isten imádatának a háza.
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Kr. u. 632
Mohamed búcsúbeszéde: Mohamed elvégezte a 
küldetését és élete a végéhez közeledett. A 632. évben 
Mohamed Próféta elvégezte a zarándoklatot és végső 
beszédet tartott több mint 100 000 embernek.

Beszédében emlékeztette az embereket a hit alapvető ele-
meire, az Egyetlen Istenben való hitre, az élet és a tulajdon 
szentségére, minden ember egyenlőségére, az igazságos 
törvényekre, a nők jogaira, a kötelességekre, a kizsákmá-
nyolás és a monopólium tilalmára, az erkölcsösségre és 
mások jogaira. 

Mohamed  halála: 

Mohamed Próféta otthonában halt meg Medinában Kr. u. 
632-ben, csupán kevés tárgyat hátrahagyva. Nem hagyott 
semmi pénzt vagy vagyont, csak a hit örökségét, amely 
máig világít Isten fényével emberek millióinak szívében 
szerte a világon.
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Mekka hegyei – Szaúd-Arábia

Panorámafelvétel a Fény hegyéről, ahol a Hira 
barlang található – Mekka 
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A mekkai Szent Mecset 
légifelvételről – Szaúd-Arábia
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Mekka légifelvételen, a Szent Mecsettel 
(Al-Maszdzsid Al-Haram) – Szaúd-Arábia 
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An-Noor hegye
Mekka, Szaúd-Arábia

Híra barlang

Thaur barlang, ahol Mohamed Próféta és társa, Abu Bakr három 
éjjelt töltött útja elején Medinába való vándorlásakor
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Qubaa mecset, az iszlám első mecsete, a 
Próféta mecsetjétől 8 km-re délre – Medina, 
Szaúd-Arábia

Qubaa mecset – Medina, Szaúd-Arábia
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Panorámafelvétel Uhud hegyről 

A badri csata helyszíne

 Badr város madártávlatból

A Qurais hadseregének táborhelye

A badri csata helyszíne, ezen a 
helyen táborozott Mohamed 
Próféta és a társai
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Az Uhud csata helyszíne. A fotó megmutatja az íjászok hegyét és 
a mártírok temetőjét. Több mint hetvenen vannak itt eltemetve 
Mohamed társai közül, köztük szeretett nagybátyja, Hamza.
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Medina városának elképzelt látképe Mohamed Próféta 
(     ) mecsetjével (Nabawi mecset) házakkal és pálmafákkal 
körülvéve
(Medinai Kutató és Tanulmányi Központ, Szaúd-Arábia jóvoltából)
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A Próféta mecsetjének fejlődése
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Isten ismert prófétái közül Mohamed 
Próféta az egyetlen, akinek sírja pontosan 
ismert, és követői a mai napig tudják, hol és 
hogyan lett eltemetve.
Mohamed Prófétát a házában temették 
el, amely a mecsetjéhez, az an-Nabawi 
mecsethez épült, Medinában.
Ez a fotó azt az oldalát mutatja a mecset 
épületének, ahol az emberek bemehetnek, 
hogy megnézzék Mohamed Próféta (    ) 
sírját és házát, amely jelenleg el van zárva.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a 
Próféta saját házában lett eltemetve, nem 
pedig a mecsetben. Amikor Al-Waleed bin 
Abdul Malik bővítette a mecsetet, a Próféta 
háza a mecset új épületének a része lett.
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Mohamed Próféta  sírja az an-Nabawi mecsetben, Medinában. 
Mellette található az iszlám állam első kalifája, Abu Bakr Al-
Sziddíq és a második kalifa, Omár bin Al-Khattáb sírja.
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A Próféta mecsetje (Al-Maszdzsid An-Nabawi As-Sarif )
Noushad Ali fotós jóvoltából

62



63



VÉGJEGYZETEK
1. Néhány elbeszélés és számítás szerint Mohamed Próféta Kr. u. 

571-ben született.

2. Csak egyetlen egy Korán létezik, amely Mohamed Prófétának 
(     ) lett kinyilatkoztatva eredeti arab nyelven. Létezik azonban 
sok jelentés-fordítása a Szent Koránnak különböző nyelvekre, 
többek között angolul, franciául, kínaiul, stb. A Szent Koránból 
idézett verseknek ebben a zsebkönyvben az egyszerű magyar 
jelentés-fordítása olvasható.

3. Néhány elbeszélés szerint Mohamed Próféta házassága 
Khadidzsával 24 évig és néhány hónapig tartott.

4. Mohamed Prófétát megtámadták Táifban és megtapasztalta 
a legrosszabb bánásmódot. Amikor elment Táifból, nagyon 
csalódott volt. Néhány elbeszélés szerint egy csodálatosan szép 
fohászt mondott (lásd a következő oldalt, a Mohamed fohásza 
Istenhez c. részt).

5. Az Aqaba vagy Al-Bejaa („Eskü”) mecset: az abbászida Abu 
Dzsáfar Al-Manszúr kalifa alapította ugyanazon a helyen, 
ahol úgy tartják, a medinai új muszlimok hűségesküt tettek 
Mohamed Prófétának (      ) amikor felvették az iszlámot.

6. Egy kis csoport muszlim Mekkában maradt és nem tudtak 
kivándorolni Jathribba (Medinába).

7. Az iszlám naptár kezdőéve Mohamed Próféta kivándorlása 
Mekkából Medinába (kb. Kr. u. 622 szeptember 13.). Mekka 
békés átvétele kb. Kr. u. 630. január 8-án volt.
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Ó Allah, Neked panaszolom gyengeségemet, 
tehetetlenségemet és megaláztatásomat.

Ó, Legkönyörületesebb a könyörületesek közül, Te vagy 
az Ura azoknak, akiket gyengének tartanak és Te vagy 

az én Uram.

Kire bízol engem? Egy távoli emberre, aki durván bánik 
velem, vagy egy ellenségre, akinek hatalmat adtál 

fölöttem?

Ameddig nem vagy elégedetlen velem, nem számít, 
hogy mivel kerülök szembe, de jobb lenne számomra, 

ha kegyelmedben részesítenél.

Menedéket keresek arcod fényénél - amely eloszlat 
minden sötétséget, és amelynél az evilág és a túlvilág 
minden dolga a helyes útra tér - lesújtó haragodtól, és 

attól, hogy dühöd okozója legyek!

Neked vetem alá magam, amíg el nem nyerem a Te 
elégedettséged!

Rajtad kívül nincs hatalom, nincs menedék.

 (Ibn Hisham, Szíra, 1/421)

Mohamed (�) fohásza Istenhez
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Arab kalligráfia, a japán kalligráfus, Nobuko 
Sagawa alkotása 

„És nem küldtünk el téged, csupán 
örömhírhozóként és figyelmeztetőként, 

minden emberhez”
Korán, 34:28 
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 4

Nur hegy Nur hegy 
Mekka – Szaúd-ArábiaMekka – Szaúd-Arábia
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Mohamed nem tudta, hogy próféta lesz: erkölcsös, 
de hétköznapi életet élt. Hűségéről, becsületességéről 
és megbízhatóságáról volt ismert. Soha nem imádott 
bálványokat, amikor a bálványimádat volt elterjedve a 
többistenhívő társadalomban.

Mindig abban hitt, hogy az egész univerzumot egyetlen 
Isten teremtette és ellenőrzi. Istent imádta, amikor 
elvonult egy barlangba (tengerszint felett 634 méterrel) 
egy Mekkától 4 kilométerre keletre fekvő hegyen.
A barlangot Hira barlangnak nevezik a Hira vagy Nur (Fény) 
hegyen; azért nevezték így, mert Mohamed ott kapta meg 
a kinyilatkoztatást Istentől, amikor ebben a barlangban 
meditált.

Nem illúzió volt és 
nem álom: Amikor 
Mohamed negyven 
éves lett, egyre 
gyakrabban meditált 
a Hira barlangban. Ramadan 
hónapban (a holdév kilencedik 
hónapjában, kb. Kr. u. 610-ben) 
Gábriel arkangyal megjelent 
neki, amikor a barlangban 
volt és felszólította: „Olvass!” 
Mohamed megrémült.

 
Mohamed és a prófécia

Olvass!

Hira barlang
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Gábriel arkangyal eltűnt a rövid találkozás után.

Mohamed megrémült: Sietve, rémülten tért haza. 
Elmondta feleségének, Khadidzsának, hogy mi történt 
vele, és megkérte, hogy takarja be.
Khadidzsa azt válaszolta neki, hogy Isten soha nem hagyná 
őt el, és nem engedné a sátánoknak, hogy a közelébe férkőz-
zenek, hiszen ő jó ember, aki ápolja a kapcsolatot a rokona-

ival, segít a szegényeknek és 
sokat adakozik.
 
                     

 „Olvass, Urad nevében, Aki megteremtett! Megtapadt 
rögből teremtette az embert. Olvass! És Urad a 

Legkegyelmesebb, Aki a toll által tanított, megtanította 
az embernek, amit nem tudott.”

Korán 96: 1-5

Mivel írástudatlan volt, nem tudott olvasni és nem tudta, 
mit olvasson. Gábriel arkangyal többször megismételte 
az „olvass” felszólítást, majd a következő verseket recitálta 
Istentől:

Ez az ábra 
Mohamed név 
arabul leírva, 
Abdul Majid Al-
Noerat alkotása.  
Szimbolizálja, amint 
Mohamed felmegy az al-Noor 
hegyre, és keresi Istent,  
a Teremtőt, minden létező Urát.
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Isteni kinyilatkoztatás vagy sátáni sugallat?
Mohamed attól félt, hogy a gonosz kerítette hatalmába. 
Feleségével, Khadidzsával elmentek Waraqa bin Naufalhoz 
(Khadidzsa rokonához) és elmondták neki az egész törté-
netet. Waraqa vallásos keresztény volt és ismerte a Bibliát. 
Azt mondta, hogy Mohamed próféta lesz, és biztosította 
arról, hogy amit tapasztalt, az Isteni kinyilatkoztatás, ahhoz 
hasonló, amit Mózes, a zsidók prófétája kapott. Waraqa tá-
mogatni akarta Mohamedet, de már nagyon öreg volt ak-
kor. Azt mondta Mohamednek, hogy ki fogja űzni őt Mek-
kából a saját népe és lesznek olyanok, akik ellenségesek 
lesznek vele.

Te vagy Isten Küldötte
Mohamednek szüksége volt néhány napra, hogy meg-
nyugodjon, és nem ment vissza a hegyre. Egy idő után 
Gábriel arkangyal ismét eljött hozzá és tudatta vele, hogy 
Isten küldötte lesz, Allahé, minden létező Uráé. Recitálta a 
következő verset Allahtól (magasztaltassék): 

„Ó, te betakaródzó! Állj fel és figyelmeztess! És magasztald 
Urad [nagyságát]! És tisztítsd meg a ruhádat! És kerüld 

a tisztátalanságot! És ne hánytorgasd fel [a jótetteid], 
soknak tartva! És Uradért tanúsíts türelmet!”

 Korán, 74:1-7
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Gábriel időről időre eljött Mohamed Prófétához 23 éven 
át, amely idő alatt a Nemes Koránt (Isten Szavát) hozta el 
Mohamednek, hogy közvetítse az egész emberiségnek.

Mohamed átadta Isten üzenetét az embereknek: 
Mohamed a 610-ben kapott kinyilatkoztatásnak 
megfelelően viselkedett. Hívta a népét és egész Arábiát 
arra, hogy higgyen az egyetlen Istenben (Allahban) és 
engedelmeskedjen az Ő parancsainak, mivel ezek az egész 
emberiség jólétének érdekében lettek leküldve. 

Miről szól az „Üzenet”?  Az iszlám üzenetének alapja az 
„Aqida”, vagyis a hitelvek (a hit kijelentése, 

hit az Egyetlen Istenben, minden létező 
teremtőjében) és a „Saria”, ami Isten Törvénye; 
egy szabályrendszer, ami az ember minden 

egyéni és közösségi cselekedetét irányítja.
A Sariának három fő ága van: (1) Istenszolgálat: 

vallásgyakorlat és cselekedetek, mint a napi imák, 
böjt, fohászok, adakozás, stb. (2) Élet tevékenységei és 
másokkal való kapcsolatok: igazságszolgáltatás, emberi 
jogok, kereskedelem, stb. (3) Erkölcs: jó viselkedés, etikett, 
és olyan értékek, mint becsületesség, őszinteség, hűség, 
hit, együttműködés, stb. 

Hit
és

törvény

Megjegyzés: miután megkapta az isteni kinyilatkoztatást, Mohamed 
az egyistenhit (aqida) tanítására fókuszált tizenhárom évig. A medinai 
kivándorlás után koncentrált jobban a Saria magyarázatára és 
bevezetésére.
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„Mondd [Ó Mohamed]:
Gyertek! Recitálni fogom azt, amit Uratok 

tilalmassá tett nektek. [Allah azt parancsolja 
nektek] hogy 

(1) ne állítsatok Mellé társként senkit; (2) 
és [legyetek] jóságosak a szülőkkel; (3) és 

ne öljétek meg gyermekeiteket szegénység 
miatt – Mi látunk el titeket és őket is; (4) és ne 
kövessetek el förtelmességeket, se nyilvánosan, 

se titokban; (5) és ne öljetek embert, amit 
[életét] Allah tilalmassá tett, csak joggal 

(jogszerűen halálbüntetésként)! Ezt hagyja 
meg nektek, hátha éltek az eszetekkel.

(6) És ne közelítsetek az árva vagyonához, 
csak a legméltóbb módon, amíg el nem éri 

érett korát; (7) és tegyétek teljessé a kimérést 
(8) és a mérleget igazságosan (mérjetek 

pontosan) – senkit sem kötelezünk többre, 
mint amennyire képes – (9) és ha beszéltek, 
akkor legyetek igazságosak, még ha közeli 
rokonról van is szó; (10) és teljesítsétek az 
Allah előtt tett egyezséget! Ezt hagyja meg 

nektek, hátha okultok [az intésből].” 

 Isten parancsai

Korán 6: 151-152
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Mohamed tanításainak gyakorlati bevezetése 
Abesszíniában:   Dzsáfar bin Abi-Tálib a nyolcvan muszlim 
között volt, akik menedéket kértek Abesszínia (ma: Etiópia) 
földjén. Az abesszin királynak a következőket mondta a 
menedékkérő muszlimok nevében:

„Ó Király, mi olyan nép vagyunk, akik tudatlanságban éltünk, 
bálványokat imádtunk, döghúst ettünk, szemérmetlen 
dolgokat tettünk, elhanyagoltuk a rokonainkat, rosszul 
bántunk szomszédainkkal és megengedtük az erőseknek 
közülünk, hogy elnyomják a gyengéket. Így éltünk, 
mielőtt Isten elküldte hozzánk közülünk való küldöttét, 
akinek családi származása, őszintesége, becsületessége és 
tisztasága jól ismert volt közöttünk.

Arra hívott minket, hogy egyedül Istent imádjuk, és hagyjuk 
el a köveket és a bálványokat, amiket imádtunk, ahogy ős-
apáink is tették. Arra tanított minket, hogy legyünk becsü-
letesek beszédünkben, tartsuk be ígéreteinket és tartsuk 
tiszteletben rokonainkkal szembeni kötelességeinket, és 
megtiltotta nekünk a szemérmetlenséget.

Ezért megbíztunk és hittünk benne, és követtük az 
üzenetet, amit Istentől kapott. Azonban a népünk ellenünk 
fordult, kínoztak minket és mindent megtettek, amit 
tudtak, hogy elfordítsanak minket a vallásunktól. Amikor 
továbbra is elnyomtak minket, eljöttünk a Te földedre, 
ezt választottuk minden más előtt, hogy védelemben és 
pártatlan bánásmódban részesüljünk.”
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A keresztény király elismerte Mohamed vallását: Miután 
Dzsáfar elmondta beszédét, Abesszínia királya (aki vallásos 
és istenfélő volt) megkérte Dzsáfart, hogy olvasson abból a 
Könyvből, ami Mohamednek lett kinyilatkoztatva. 

Dzsáfar olvasott egy 
részt a Szent Koránból a 
„Mária”1 című fejezetből, 
mire a király könnyez-
ni kezdett és a szakálla 
nedves lett a könnyeitől.

„Az üzenet, amit Mohamed hozott és az, amit Jézus 
hozott, ugyanabból a forrásból származik.”

Majd azt mondta:
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 Az iszlám üzenete

Az iszlám címszavakban:  Az 
„iszlám” szó az Egyetlen Istennek 
való alávetést és hűséget jelent. Ez 
az egyistenhit vallása, hit abban, 
hogy Isten egy és nem hasonlítható 
semmihez. Nincs társa és nincs fia. 
Nem nemzett és nem nemzetett 
(és nem szült és nem született). Ő 
teremtette az egész univerzumot és 
minden létezőt. Senki sem osztozik 
Vele Istenségében, és senkinek sincs joga ahhoz, hogy imádják 
vagy imádkozzanak hozzá, csak Neki egyedül.

Magyar Arab Héber Arámi

Isten Allah Eloha Elaha
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Mi Isten neve?  Az Ő neve „Allah”. Ezt hosszú „a” 
magánhangzóval ejtjük ki, mint: „Allaah”. Istennek 
sok szép neve és tulajdonsága is van. Néhányat 

ezek közül az Ótestamentum is említ. Például az 
arab „Quddúsz” név hasonlít a Qados vagy 

Hakkados héber névhez, amelyek jelentése: 
„a Szent”. Az arab „Ahad” név hasonlít a héber 
„Echad” névhez, amelynek jelentése „Egy”. 
Az iszlám Istent gyakran úgy jellemzi, mint „a 
Legkönyörületesebb, a Legirgalmasabb”.

Megjegyzés: Az arab Bibliában is gyakran az Allah szót használják Istenre 
utalva. Az iszlámban 99 elismert „szép neve” és tulajdonsága van Istennek.
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Mohamed és az iszlám:  Amikor egy ember 
megkérte Mohamedet, hogy magyarázza 
el az iszlámot egyszerűen, hogy ne kelljen 
további magyarázatot kérnie mástól, 
Mohamed tömören azt mondta:

Az iszlám hit felvétele egy kiegyensúlyozott életmód 
követését vonja maga után, amelyben az ember 
elkerüli a szélsőségeket a szavakban és a tettekben.

„Mondd: Hiszek Allahban, azután járj egyenesen (kövesd a 
helyes utat)!” (Muszlim)

Légy 

becsületes

"Ő Allah, akin kívül nincs más [jogosan imádható] 
istenség, a rejtett és a látható dolgok Tudója, Ő a 

Könyörületes, az Irgalmas. 
Ő Allah, akin kívül nincs más [jogosan imádható] 

istenség, a Király, a Szentséges, a Békesség, a 
Biztonságot adó, a [teremtményei felett] Őrködő, a 

Méltóságteljes, a Kényszerítő, a Büszke. Magasztaltassék 
Allah, [mennyire felette van] annak, amit társként 

állítanak [Mellé].
 Ő Allah, a Teremtő, az Alkotó, a formát Adó, Őt illetik 
meg a legszebb nevek. Őt magasztalja mindaz, ami az 
egekben és ami a földön van. És Ő a Méltóságteljes, a 

Bölcs.”
Korán, 59:22-24
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Az iszlám és a béke: nyelvileg az „iszlám” szó az arab 
„szalama” szógyökből származik, amelynek jelentése: 
ártalomtól mentes, és kapcsolatban áll a „szalám” szóval, 
amely békét jelent.  

Az iszlámban „a Béke” Isten (Allah) egyik 
magasztos neve és tulajdonsága. Aki 
Allahnak veti alá magát, az megtalálja a 

belső békét önmagában és békében lesz a környezetével és 
az emberekkel.

Érdekes tény, hogy a muszlim társadalomban az emberek 
úgy köszönnek egymásnak, hogy „asszalámu alaikum”, ami 
azt jelenti, hogy „béke legyen veled”, nem úgy, hogy szia vagy 
helló. E mondat teljes változata a következő: „béke legyen 
veled és Allah könyörülete és áldásai.”

Muszlimok vagy Mohamedánok?  Mohamed követőit nem 
nevezzük mohamedánoknak. Az iszlám követőjét, vagyis 
azt, aki elfogadja az iszlámot hitének és életformájának, 
muszlimnak nevezzük, tehát, aki hisz Allahban és aláveti 
magát Neki.

Az iszlám hit hat pillére:   Az Egy Istenben való hithez 
tartozik a hit Isten Angyalaiban, a Könyveiben, a 
Küldötteiben, az Ítéletnapban és az Isteni Elrendelésben is.

Mohamed Próféta úgy jellemezte a muszlimot, mint „olyan 
embert, akinek nyelve és keze ártalmától mentesek más 
emberek”, tehát olyan ember, aki nem árt másnak sem 
szavakkal, sem tettekkel.
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Az iszlám pillérei, az iszlám hit gyakorlata

Az iszlám vallás öt gyakorlati pillérre épül, amelyeket  
a muszlimoknak el kell végezniük.

1 Sahada                Tanúsítani (kimondani szóval) az
 iszlámban való hitet (Nincs más jogosan
 imádható istenség, csak Allah, és Mohamed Allah
küldötte)

2 Szalát              Elvégezni a napi előírt 5 imát

3 Szijám              Böjtölni Ramadan hónapban (holdnaptár 9. 
hónapja)

4 Zakat              Kötelező adakozás egyszer egy évben

5 Haddzs              Zarándoklat a Szent Mecsethez (Isten Házá-
hoz) Mekkába egyszer egy életben azoknak, 
akik fizikailag és anyagilag képesek rá
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Egy hónap az évben

Spirit
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Believe
in

One God

Böjt

Zarándoklat

Egy 

Spirit
u

en 

öktő
l

Believe
in

One God

Minden nap 

Spirituális elégedettség

Hit Allahban,
Az Egyetlen 

Istenben

Ima

Adakozás

Egyszer egy évben

Társadalmi elkötelezettség 

Ajánlólevél,
szahádasahada
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1. Az iszlám hit kijelentése, a sahada

Az iszlám pillérei

Ez annak az elismerése, hogy csak egyetlen 
Isten létezik, Aki minden létezőt teremtet. Az Ő 
neve Allah.

Az embert akkor nevezik muszlimnak, ha szívé-
ben hiszi és kijelenti (kimondja szóval) a sahada 
hitvallását: „nincs más istenség, csak Allah, és Mohamed 
Allah küldötte”.
(Arabul a kiejtése: Ashadu an lá iláha illallah, wa ashadu 
anna Muhammaden raszúl Allah.)

Mohamed  elismerése Isten 
Prófétájaként és Küldötteként magában 
foglalja mindazoknak a Prófétáknak és 
Küldötteknek az elismerését is, akiket 
Isten korábban küldött.

2. Előírt napi imák, szalát

Az ima (szalát) az iszlámban olyan 
istenszolgálat, amely lehetővé teszi az ember 
számára, hogy kommunikáljon Teremtőjével 
és közel kerüljön Hozzá. Napi öt előírt ima van az 
iszlámban, amelyek az egész napi ciklusban oszlanak el. 
Az istenszolgálat lényege Isten dicsőítése, magasztalása és 
dicsérete szívvel, nyelvvel és testtel (mozdulatokkal). 

Iszlám…

Hit és 

gyakorlat

Ez a tanúságtétel arabul, művészi kalligráfiával. Jelentése: Tanúsítom, 
hogy nincs más istenség, csak Allah, és Mohamed Allah szolgája és 
küldötte.
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Az iszlám pillérei

„S ha Felőlem kérdeznek a szolgáim téged [ó Mohamed], 
Én bizony közel vagyok [hozzájuk]. Meghallgatom 
a fohászkodó fohászát, amikor [őszintén] Hozzám 
fohászkodik. Engedelmeskedjenek hát Nekem és 

higgyenek Bennem, hátha a helyes útra találnak.”.
Korán, 2:186

Valójában a „szalát” szó nyelvi jelentése:   
„forró kapcsolat”. Ez a hit gyakorlati demonst-
rációja. Minden ima fizikai mozdulatokból áll, 
mint meghajlás és leborulás Allahnak. Az ima az 
Allahnak való alávetés egyre fokozódó szintjeit mutatja be. 
Teljes koncentrációt és az evilági dolgoktól való teljes eltá-
volodást igényel. Mohamed Próféta azt mondta: „Az ember 
akkor van a legközelebb Allahhoz, amikor leborul.” 

A napi öt ima lehet, hogy valakinek soknak tűnik. A való-
ságban ez egy olyan meditáció, amely nem vesz igénybe 
negyven percnél többet egy nap. Naponta háromszor 
vagy négyszer eszünk, de soha nem panaszkodunk, mert 
szükségünk van a fizikai tápanyagra a túléléshez. Ugyan-
így szüksége van lelkünknek is a spirituális táplálékra.  
A megfelelő időkben elvégzett ima ezt a spirituális táplá-
lékot biztosítja.

Hajnali 
(napkelte 
előtti) ima

Fadzsr Dhohr Aszr Maghreb Isa

Napfelkelte Déli 
ima

Délutáni 
ima

Naplementi 
ima

Esti ima

Intenzív 

meditáció
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3. Zakát, adakozás  

A zakát az iszlám egyik fontos pillére. 
Adakozást jelent (pénzbeli adományt), 
amit egyszer egy évben ki kell fizetni a 
szegényeknek, a rászorulóknak és mások-
nak, akik a Koránban meghatározottan jogosultak rá. 
A vagyon 2,5%-ában van meghatározva, amit ki kell fizetni. 

A zakát megtisztítja a szívet a kapzsiságtól, és eltávolítja a 
szegények szívéből a gyűlöletet és az irigységet. Elősegíti a 
társadalmi egységet, az együttműködést, az együttérzést 
és a tiszteletet. Előmozdítja az egész társadalom jólétét és 
a társadalmi igazságosság elérését.

Éves nettó 

megtakarítás 

2,5%-a

4. Ramadan havi böjt

A muszlimoknak a teljes Ramadan holdhó-
napot (29 vagy 30 napot) böjtölniük kell 
hajnalhasadástól napnyugtáig. A böjt ideje 
alatt a muszlimok távol maradnak az evés-
től, ivástól és a szexuális kapcsolattól, de 
egyébként ellátják mindennapi teendőiket.

Az Allahért való böjt segít annak felismerésében, hogy az 
ellátás (amelyet könnyű természetesnek venni) valójában 
közvetlenül Allahtól származik.

Az iszlám pillérei
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Amikor az ember érzi az éhség 
mardosását, megtapasztalja a szükséget 
szenvedők küzdelmét, átérzi az olyan 
területeken élők szenvedéseit, ahol az 
éhezők számára a legalapvetőbb ellátás 
sem biztosított.

A gazdag szívesebben adakozik, ha 
böjtöl. Ez a gazdagok és a szegények 
közötti kapcsolatot építi, amelynek 
segítségével megvalósul a társadalmi 
harmónia.

A böjt hozzásegít a vágyak leküzdé-
séhez, az önkontroll megtanulásához, 
és ez által segíti a spirituális fejlődést.  
A böjtnek számos egészségügyi előnye 
is van, az orvosok javasolják is néhány 
betegség kezelésére.

Holdhónapok

1 Muharram

2 Szafar

3 Rabi Al-Awal

4 Rabi Al-Ákhara

5 Dzsumáda Al-Úla

6 Dzsumáda Al-Ákhara

7 Radzsab

8 Sábán

9 Ramadan

10 Sawwál

11 Dhul-Qada

12 Dhul-Hiddzsa

5. Zarándoklat Mekkába, Haddzs
Ahogy különböző 

származású, 
különböző 

nemzetekből 
származó emberek 

összegyűlnek az 
iszlám világ lelki 
központjában, 

megerősítik közös 
származásukat 

Ádámtól és spirituális 
leszármazásukat 

Ábrahámtól

A Haddzs a mekkai zarándoklat, ame-
lyet Dhul-Hiddzsa holdhónapban vé-
geznek el azzal a szándékkal, hogy 
meglátogassák a Szent Mecsetet (Al-
lah Házát) és elvégezzenek megha-
tározott vallási rítusokat. Ez az iszlám 
ötödik pillére, amelyet minden mu-
szlimnak (aki elérte a serdülőkort) el 
kell végeznie, amennyiben képes rá, 
azaz elvégzéséhez megfelelő anyagi 
és fizikai képességgei vannak.

Az iszlám pillérei
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Egy Isten... Egy Üzenet

Isten Prófétái és Küldöttei a Szent Koránban

Az iszlám elismeri az összes prófétát 
és küldöttet, akiket Isten Mohamed 
Próféta előtt küldött az emberiség 
vezetéséért. Ők mind az egyistenhit 
üzenetét hirdették, ami Isten 
létezésében és Egyedülvalóságában 
való hitet jelenti.

Isten azért küldte őket, hogy tanítsák 
az embereket az élet értelmére, 
megvédjék őket a kárhozattól és 
megtanítsák nekik a jó erkölcsöt.

A Nemes Korán 25-öt említ a próféták és küldöttek közül 
név szerint, és néhányuk történetét el is meséli. A Koránban 
Ádám 25-ször, Noé 43-szor, Ábrahám 69-szer, Mózes 136-szor 
és Jézus 25-ször van megemlítve.

Mohamed (béke legyen vele) azt mondta: „Példám a többi, 
előttem jött prófétához képest olyan, mint mikor egy 

ember épített egy házat tökéletesen és kiválóan, de egy 
kő hiányzott a helyéről. Mikor az emberek látták a házat, 

csodálták szépségét és azt mondták: Milyen ragyogó lenne 
ez a ház, ha a hiányzó kő a helyére lenne téve! Én vagyok az 

a kő és én vagyok az utolsó Próféta.” (al-Bukhári 4.734, 4.735)
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A Tóra, az Evangélium és a Korán Isten kinyilatkoztatása: 
Isten kinyilatkoztatott Könyveiben való hit az iszlám hit lé-
nyeges része. A muszlimok hisznek abban, hogy a Korán 
nem mond ellent a korábbi kinyilatkoztatásoknak, csak 
kiemeli és helyreigazítja a történelem során történt elhaj-
lásokat.

 

„És bizony, elküldtünk küldötteket előtted is. Van 
közöttük olyan, akiről beszéltünk neked, és van 

közöttük olyan, akiről nem beszéltünk neked. És nem 
lehetséges az egy küldöttnek, hogy jelet hozzon el, 

hacsak nem Allah engedelmével. És mikor eljön Allah 
parancsa, igazsággal lesz döntve, és vesztesek lesznek 

azok, akik hamisságot találtak ki.”
Korán 40:78

„Mondjátok [ó muszlimok]: Hiszünk Allahban és 
abban, ami lebocsáttatott hozzánk, s abban, ami 
lebocsáttatott Ábrahámhoz, Izmaelhez, Izsákhoz, 

Jákobhoz és a törzseihez (Jákob tizenkét fiának 
leszármazottai), s abban, amit Mózes és Jézus kapott, 

és abban, amit a próféták kaptak Uruktól. Nem 
teszünk különbséget egyikük javára sem közülük, és mi 

Neki (Allahnak) vetjük alá magunkat.” 
Korán 2:136

Pr
óf

éc
ia

83



„Bizony, mi lebocsátottuk a Tórát – amiben útmutatás 
és világosság van…” Korán, 5:44

„És utánuk küldtük, az ő nyomdokaikba, Jézust, Mária 
fiát, igazolva annak az igazságát,  ami előtte volt a 

Tórából, és odaadtuk neki az Evangéliumot, amelyben 
útmutatás és világosság van, igazolva annak az 

igazságát, ami előtte volt a Tórából, útmutatásként és 
intésként az istenfélőknek.” Korán, 5:46

„És lebocsátottuk hozzád [ó Küldött] az Írást (a Koránt) 
az igazsággal, igazolván annak az igazságát ami előtte 

volt az Írásból és döntő tanúként felette.”
Korán, 5:48

„Ők azok, akiket Allah jótéteményeiben részesített a 
próféták közül, Ádám leszármazottai közül, és azok 
közül, akiket Noéval együtt vittünk [a bárkán], és 

Ábrahám és Izrael leszármazottai közül, és azok közül, 
akiket igaz úton vezettünk és kiválasztottunk. Amikor a 
Könyörületes (Allah) jelei recitáltattak nekik, ők földre 

rogytak leborulva és sírva.”
Korán, 19:58

Próféta 
neve Mohamed Jézus Mózes Ábrahám

kb. időszak Kr. u. 570 – 
632 Kr. u. 1-33 kb. Kr. e. 1400 kb. Kr. e. 1700

életének 
hossza 63 33 120 175
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Ábrahámot tartják a zsidó, a keresztény és az 
iszlám vallás atyjának, mert legtöbb ismert 
prófétájuk az ő leszármazottja volt. A muszli-
mok hite szerint Mohamed Próféta első fiától, 
Izmaeltől származik, aki számos arab törzs 
őse is volt. Izrael népe és számos prófétája, 
mint Jákob, József, Áron és Mózes a má-
sodik fiútól, Izsáktól származnak.

Ábrahám életét arra szentelte, azért 
küzdött, hogy az embereknek 
megtanítsa a monoteizmust.  
A Korán gyakran említi 
Ábrahámot és elbeszéli, 
hogy miután mindent megtett 
az igazság keresésében, 
felismerte Isten Egyedülvalóságát, 
az Egyetlen Istent. Ábrahám a 
gyakorlatban is bebizonyította 
őszinteségét, becsületességét, háláját 
és engedelmességét Istennek. Bemutatta 
a legnehezebb helyzetekben is az Egyetlen 
Istennek való teljes alávetés legnagyobb és 
legemlékezetesebb példáját a történelemben. 

Ádám

Énoch

Noé

Ábrahám

Izsák

Jákob

Mózes

 Jézus

Izmael

Kedár

MOHAMED
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Igaz ember volt, aki példás engedelmességet 
tanúsított Istennek, ezért a Korán szerint 
Isten Ábrahámot „barátjává” tette. Ábrahám 
így az evilágon a legjobb emberek, a Túlvilágon 
pedig a jóravalók közé tartozik (4:125, 2:130).
Allah a helyes vallásra vezette, „imámmá”, vagyis az emberek 
vezetőjévé tette (2:124) és népként beszélt róla (16:120).

Ábrahámot a muszlimok kiemelkedő prófétaként tisztelik, 
aki a „muszlim” nevet adta nekik (vagyis akik az Egyetlen 
Istenben hisznek és alávetik magukat Neki). (22:78)

„És kinek lehet szebb vallása, mint annak, aki aláveti 
arcát [önmagát] Allahnak és helyesen cselekszik, és 
követi Ábrahám vallását hanífként (egyistenhívő, a 

bálványimádattól és a tévelygő vallásoktól elforduló). És 
Allah közeli barátjává tette Ábrahámot.”

Korán, 4:125

„Ábrahám nem volt sem zsidó, sem pedig keresztény, 
de haníf (egyistenhívő, a bálványimádattól és a 

tévelygő vallásoktól elforduló) volt, aki alávetette magát 
[Allahnak], és nem tartozott azok közé, akik társat 

állítanak [Allah mellé].”
Korán, 3:67

Megjegyzés : Az „Ábrahám” név eredetileg Abram vagy Avram volt, arabul 
„Ibrahim” a kiejtése. A Római Katolikus Egyház Ábrahámot úgy nevezi: 
„atyánk a hitben”. A Keleti Ortodox Egyház úgy emlékszik meg róla, mint 
„Jó Ősünk Ábrahám”.

 Egyetlen

Isten
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„Urunk! Tégy minket olyanokká, akik alávetik magukat 
Neked, és a leszármazottainkat olyan közösséggé, 
amely aláveti magát Neked! Mutasd meg nekünk 

a szertartásainkat [a Haddzsal és az Umrával 
kapcsolatban], s engesztelődj ki irántunk! Bizony Te 

vagy a Kiengesztelődő, az Irgalmas.” 
Korán, 2:128

Az első, az Egyetlen Isten imádatára emelt ház akkor épült 
valószínűleg, amikor Ádám lejött a Földre. A muszlimok hite 
szerint a legfontosabb ember, aki újjáépítette ezt az épületet 
és felemelte falait, Ábrahám Próféta volt fiával, Izmaellel 
együtt. A kocka alakú épület neve „Kába”. Ez Mekkában 
található, Bakka völgyében (jelenleg Szaúd-Arábiában). 
Isten megparancsolta Ábrahámnak és a fiának, hogy tartsák 
tisztán azok számára, akik imádkoznak, meditálnak és 
leborulnak Előtte. Isten az istenszolgálat szent helyévé tette, 
(biztonságos és nyugalmas hellyé) az emberek számára.

Ábrahám és Izmael fohásza:
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A Szent Mecset  (Al-Maszdzsid Al-Haram) Mekkában, Szaúd- 
Arábiában. Ez a legszentebb mecset az iszlámban (és az egész 
világon). A fekete épület a Kába. A muszlimok hite szerint Isten 
megparancsolta Ábrahám Prófétának, hogy építse meg a Kábát 
az Ő (az Egyetlen Isten) imádatára. Amikor a muszlimok Istenhez 
imádkoznak, arcukat (a világ minden tájáról) a Kába felé fordítják.
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Mohamed Próféta (�) azt tanította, hogy a Szent Mecsetben 
való ima nagyon sok jutalmat hoz. Egy ima a Szent Mecsetben 
megegyezik 100.000 máshol elvégzett imával.
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Minden évben több mint hárommillió muszlim 
végzi el a zarándoklatot, a Haddzsot a Szent 

Mecsetbe, Mekkába (Szaúd-Arábiában). Ez az iszlám 
ötödik pillére, amit egyszer az életben el kell végeznie 
annak, aki anyagilag és egészségi állapotát illetően képes 
az elvégzésére. 

Mohamed Próféta megtanította az embereknek, 
hogy kell elvégezni a Haddzsot, amely sok Ábrahámra 
visszavezethető rítust tartalmaz. Körbejárta a Kábát, az 
Ábrahám által épített kocka alakú épületet, Isten Házát. 

A körbejárást hétszer kell elvégezni, az óramutató járásával 
ellenkező irányban az Isten iránti alávetés jeleként egy 
olyan mozgással, ami a harmóniában van a bolygók és 
még az elektronok mozgásával is.

Haddzs
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Majd imádkozott Ábrahám állóhelye mögött. Jelenleg ez 
egy olyan hely, ami Ábrahám lábnyomát tartalmazza. (A 
muszlimok Maqám Ibrahimnak nevezik a helyet.)
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Majd Mohamed Próféta Szafa és Marwa dombok közt 
ment, ugyanott, ahol Hágár évszázadokkal azelőtt 
keresett vizet, miután férje, Ábrahám otthagyta őt fiukkal, 
Izmaellel. Ábrahám megkérte, hogy maradjon ott Isten 
Parancsának való alávetésből és engedelmességből, 
Aki azt akarta, hogy az a hely szent istenszolgálati hely 
legyen.

A távolság a két domb között körülbelül 395 méter. Ennek 
a Haddzs-rítusnak a neve Szá’i, ami a gyors tempójú járást 
jelenti Szafa és Marwa dombok között. 
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Hétszer  kell megtenni (a tel-
jes távolság 2,76 km), Szafától 
kell kezdeni és Marwánál kell 
befejezni.

A többi Haddzs rítus mellett 
Mohamed Próféta elment 
egy olyan helyre, amelynek 
a neve Dzsamarat egy Mina 
nevű városban (8 kilométerre 
Mekkától keletre). Ott köve-
ket dobált arra emlékezve, 
hogy Ábrahám megkövezte 
a sátánt, aki megjelent neki 
egy öregember képében, és 
megpróbálta lebeszélni arról, 
hogy feláldozza a fiát Isten-
nek. Ábrahám megdobálta 
kővel többször is. Amikor a 
muszlimok elvégzik ezeket a 
cselekedeteket, akkor valójá-
ban a sátánra és a belső rossz 
vágyakra gondolnak, és ezek-
kel szállnak szembe. 

Pr
óf

éc
ia

A Szá’i emlékeztet a mindennapok buzgólkodásaira, 
cselekedeteire, utazásaira, erőfeszítéseire és cselekvéseire, 
amit az ember életében elvégez. Ezek a tettek hasznosak 
és céltudatosak kell, hogy legyenek.  

93



Végül, Isten megmentette Ábrahám fiá-
nak az életét, és egy kossal helyettesítet-
te (azaz Ábrahámnak Izmael helyett egy 
kost kellett feláldoznia). Mohamed azt ta-
nította a muszlimoknak, hogy egy birkát 
vagy egy kecskét áldozzanak Istennek, 
Ábrahám áldozatát szimbolizálva, majd 
osszák szét a húst a szegények között.

„Mondd [Ó Mohamed:] „Az én Uram Egyenes 
Útra vezetett engem, a szilárd [alapokon álló] 

valláshoz; Ábrahámnak, a hanífnak (egyistenhívő, a 
bálványimádattól és a tévelygő vallásoktól elforduló) 
vallásához, és nem tartozott [az Allah mellé] társat 

állítók közé.”
Korán, 6:161

Mohamed Próféta azt tanítot-
ta a muszlimoknak, hogy fo-
hászkodjanak Ábrahámért és  
a családjáért minden imában, 
a napi öt ima alatt.
Fontos azt is megemlíteni, 
hogy Mohamed az egyik fiát 
is Ibrahimnak nevezte, aki 
meghalt gyermekkorában.
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Úgy tartják, hogy Ábrahám Hebronban, Palesztinában 
van eltemetve. Az épületkomplexumot, amely Ábrahám 
síremlékét tartalmazza, „Al-Maszdzsid Al-Ibrahimi”-nak 
(Ábrahám mecsetjének) nevezik. A nem muszlimok „A 
Pátriárkák sírjának” hívják.
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Az épület egy nagy négyzet 
alakú mecset két négyzetes 
minarettel. Számos szoba és 
felszín alatti barlang is tarto-
zik hozzá. 

Az épület központi termében 
található Ábrahám és Sára 
síremléke. A déli szoba (Ohel 
Jitzhak héberül) Izsák és Rebe-
ka síremlékének ad otthont.

Az épület északi termében talál-
ható Jákob és Lea sírja. A közhi-
edelem szerint Ábrahám, Izsák, 
Jákob, Sára, Rebeka és Lea földi 
maradványait az épület alatti 
termekben helyezték el.

Megjegyzés: A muszlimok nem 
imádják a sírokat. Az iszlám ta-
nításai szerint a sír fölé nem 
szabad építeni, és a szintje 
nem emelkedhet a föld szintje 
fölé egy arasznál magasabbra.

Ábrahám síremléke

Jegyzet: Az iszlám azt tanítja, hogy 
tilos imádkozni vagy fohászkodni a 
sírok felé vagy a halottakhoz. Moha-
med Próféta azt mondta: „Ha [vala-
mit] kérsz, akkor kérd azt Allahtól és 
ha segítségért fordulsz, akkor Allah-
hoz fordulj segítségért!
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 Az ember,

 akihez Isten

beszélt
Mohamed  és Mózes   

Mohamed Próféta nagyra becsülte Mózes Prófétát és azt 
mondta, hogy az Ítéletnapon látni fogja Mózest, amint 
Isten (Allah) Trónjának oldalát tartja. ( Sahih Al-Bukhari, 4/157, 

3408. 4/159, 3414)

Egy másik alkalommal, amikor 
Mohamed Próféta Medinában 
megtudta, hogy a zsidók böj-
tölnek Asúra napján (azon a na-
pon, amikor Isten megmentet-
te Izrael gyermekeit a Fáraótól 
Egyiptomban), mondta a mu-
szlimoknak, hogy böjtölhet-
nek ezen a napon önkéntesen, 
mert Mózes is böjtölt Istennek 
adott hálája kifejezéseként.  
(Asúra napja a holdév első hónapjának tízedik napja).
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A Korán körülbelül egyharmada beszél Mózesről és azokról 
az eseményekről és tapasztalatokról, amelyeken Izrael 
gyermekei mentek keresztül. Emellett a Szent Korán említ 
más prófétákat is, akik Izrael gyermekeihez küldettek, mint 
például Áron, Zakariás vagy János.

A Korán elbeszéli, hogy Isten 
beszélt Mózessel, és Mózest az 
öt olyan próféta között említi, 
akiknek nagyszabású, nehéz 
küldetésük volt (Ulul-azm) és 
akiktől Isten erős esküt fogadott 
el. Ezen öt küldött a következő: 
Noé, Ábrahám, Mózes, Jézus és Mohamed, béke legyen 
mindannyiukkal. (Korán 33:7)

Mózes a Nébó-hegy közelében halt meg, ami a Holt-
tengerre néz, Palesztina földjén. Emlékművet emeltek a 
hegyen, ami fontos turistacélpont lett Jordániában.
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A muszlimok sok hasonlóságot 
találtak Mózes és Mohamed 
között. Mindketten próféták 
és küldöttek is voltak, akik 
Isteni Könyvet kaptak, amely 
tartalmazta Isten Törvényét. 
Mindketten vezették népeiket 
és sokáig éltek közöttük. 
Mindketten házasok voltak és 
voltak gyermekeik.
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„Én vagyok a legközelebb minden ember között Mária 
fiához és minden próféta apai ágon testvér, és nem volt 
próféta köztem és közte (Jézus között).” (al-Bukhári, 3285)

Mohamed   és Jézus 

A hiteles forrás szerint Mohamed Próféta azt mondta:

A Korán Jézust „Isten szavaként” és a 
Máriának közvetített „jó hírként” említi. 
Neve: „A Messiás, Jézus, Mária fia”.

Isten a Szentlélekkel (Gábriel arkangyallal) 
támogatta őt és küldöttként küldte el Izrael 
gyermekeihez, hogy az egyenes útra vezesse őket, és 
hogy Istent, „Allahot”, - az Urukat és minden létező 
Urát - imádják.
(Korán 2:87, 3:45-49, 4:171)

Názáret történelmi város alsó Galileában, Palesztinában. Az Evangélium 
szerint ez volt Mária otthona, és itt volt kisgyermek Jézus Krisztus. 
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Koránban
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Fotók Betlehemről. A Születés Temploma az egyik legrégebben működő 
templom a világon. Sok keresztény hite szerint azon a helyen van, ahol 
Jézus Krisztus született.

A Korán Jézust úgy jellemzi, mint egy fontos és kiemelkedő 
személyt az evilágon és a Túlvilágon, olyan igaz embert, 
aki közel került Istenhez.

A Korán szerint Isten tanította Jézusnak az Írást és a 
bölcsességet, a Tórát és az Evangéliumot. Támogatta őt 
csodákkal, úgymint a vak és a leprás meggyógyítása, a 
halott feltámasztása az Ő engedélyével és Akaratával. 

A muszlimok abban hisznek, hogy Jézus vissza fog térni. 
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Damaszkusz látképe. Néhány elbeszélés szerint Mohamed Próféta � azt 
tanította, hogy Jézus Damaszkusz keleti részén fog leszállni.

Mohamed Próféta azt tanította, hogy az 
Ítéletnap nem jön el, amíg Jézus le nem 
száll a mennyből.

Jészus vissza fog térni mielőtt az élet a Földön 
véget ér, hogy bevezesse Isten Törvényét. Le 
fogja győzni az Antikrisztust, és egyesíteni fog mindenkit, 
aki hisz Istenben (a Magasztos Allahban). Igazságosan fog 
uralkodni, és békét hoz az egész világra. A muszlimoknak 
támogatniuk kell Jézust, amikor visszatér.

Jézus 

visszatér
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Mohamed „Üzenetének” egyetemessége: A muszlimok 
hite szerint Mohamed ugyanolyan üzenetet kapott, mint 
amilyet Ábrahám, Mózes, Jézus és más próféták kaptak, 
de az ő küldetése egyetemes. A feladata az volt, hogy 
kijavítsa az emberek hitét és visszahozza őket az igaz hitre, 
megtanítsa nekik a jó tetteket.

Mohamed Próféta � levele Hérakleiosznak 
eredeti arab írással

Mohamed Próféta leveleket küldött a 
szomszédos országok uralkodóinak és 
királyainak, olyan szuperhatalmak-
nak, mint Perzsia, Bizánc és Egyiptom, 

hogy hívja őket az iszlám, „Isten Üzenete” elfo-
gadására. Mikor Hérakleiosz bizánci császár megkapta Mo-

hamed levelét, meghívta magához Abu Szufiánt, az akkor még 
bálványimádó mekkai vezetőt és kereskedőt, aki azon a területen 
volt üzleti úton. Hérakleiosz kérdezett néhány dolgot Abu Szufi-
ántól, és megkérte, hogy őszintén feleljen. 

„És csupán könyörületként küldünk el téged [ó, 
Mohamed] a teremtmények számára.”

Korán, 21:107

Mohamed levele a 

Római Császárnak
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Hérakleiosz: Milyen társadalmi osztályból származik Mohamed?
Abu Szufián: Egy mekkai nemesi családból származik.

Hérakleiosz: Csalt-e, szegett-e meg ígéretet vagy hazudott-e valaha?
Abu Szufián: Nem.

Hérakleiosz: Mit lehet tudni a követőiről? Növekszik vagy csökken 
(a számuk)? Hagyták el már őt a követői azért, mert elégedetlenek 
voltak Mohameddel?

Abu Szufián: Mohamedet csodálják a követői és a számuk egyre 
növekszik.

Hérakleiosz: Mire tanítja Mohamed a követőit?
Abu Szufián: Az Egyistenhitre és a társadalmi igazságosságra.

Hérakleiosz gondolkozott egy ideig, majd azt mondta: Ha mindaz, 
amit mondasz nekem, igaz, akkor Mohamed fogja örökölni a 
királyságomat.

Hérakleiosz császár uralkodott a Római Birodalomban Kr. u. 610– 641-ig. 
Ez idő alatt három hadjáratot indított, megverte a Perzsa Birodalmat és 
visszaszerezte Szíriát, Palesztinát, Egyiptomot és Észak-Afrika nagy részét. Kr. 
u. 642-ben az iszlám elérte Perzsiát.
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32%

 23%

15%
15%

6.5%

8%

Szikhizmus 
(0.36%)

Kereszténység
(köztük katolikusok, protestánsok,
 keleti ortodoxok, anglikánok,
 monofiziták, 
az utolsó napi szentek, 
evangélikus és mások)

Iszlám 
(szunni és síta)

Nem vallásosok Hinduizmus 

Egyebek

Buddhizm
us 

Júdaizmus 
(0.22%)

Az iszlám egyetemes vallás: Jelenleg az iszlám a második 
legnagyobb vallás a világon a kereszténység után. Egy több 
mint 200 országban végzett átfogó kutatás szerint 1,57 
milliárd muszlim élt a világon, ami a 2009-ben feltételezett 
világ népesség (6,8 milliárd fő) 23%-a (Pew Fórum a vallásról 
és a nyilvános életről, 2009).

Nem minden muszlim arab: Az arab muszlimok kevesebb, 
mint egynegyedét alkotják a világ muszlim népességének.

Körülbelül 2,1 milliárd keresztény van a világon, ami a világ 
lakosságának 32%-a, és 1,1 milliárd nem vallásos/ateista 
van a világon (a világnépesség 15%-a). A judaizmust követi 
a világ lakosságának 0,22%-a (kb. 14 millió fő).
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VÉGJEGYZETEK
1 Mária története a Koránban, Mária szúra (19:16-23):

„És említsd meg [ó Mohamed] az Írásban Máriát, amikor elvonult a 
családjától egy keleti helyen. És elfüggönyözte magát előlük, mi pedig elküldtük 
hozzá a lelkünket (Gábriel angyalt), aki tökéletes emberként jelent meg előtte. 

Azt mondta [Mária]: Bizony, én a Könyörületestől kérek menedéket 
ellened! [Maradj hát távol tőlem,] ha istenfélő vagy! 

Azt mondta [az angyal]: Én csupán a te Urad küldötte vagyok, [azért], 
hogy tiszta ifjú gyermeket ajándékozzak neked. 

Azt mondta [Mária]: Hogyan is lehetne nekem ifjú gyermekem, holott 
nem érintett engem ember, se nem voltam céda. 

Azt mondta [az angyal]: „Ekképpen lesz! A te Urad azt mondta: Ez könnyű 
nekem, és [azért ajándékozzuk őt neked], hogy [csodás] jellé tegyük az 

embereknek, és Tőlünk származó könyörületté. És ez egy eldöntött ügy!” 
És [akkor] várandós lett vele [Jézussal], és elvonult vele egy távoli 

helyen. És eljuttatta a vajúdás [fájdalma] egy pálmafa törzséhez, és 
azt mondta: „Ó, bárcsak meghaltam volna ez előtt, és lennék elfelejtett, 

[aki] teljes feledésbe merült!”

„Bizony, én Allah szolgája vagyok! Odaadta nekem az Írást, és 
prófétává tett. És áldottá tett engem bárhol is legyek, és meghagyta 

nekem az imádkozás [megtartását] és a zakát (a kötelező adomány), 
ameddig csak élek. És hogy édesanyám iránt jámbor legyek, és nem 

tett engem hatalmaskodóvá és boldogtalanná. És békesség reám 
azon a napon, amikor megszülettem, és azon a napon, amikor 

meghalok és azon a napon, amikor [új] életre leszek feltámasztva.
Ez Jézus, Mária fia! [Ez] az igaz beszéd [őt illetően], amely felől kételkednek. 

Allah sosem tesz [valakit] gyermekévé. Magasztaltassék! Ha egy dolgot 
elrendel, akkor csupán annyit mond annak: Legyél! – és az van.” 

(Korán 19:29-35)

A Koránban említett történet szerint Mária elvitte a fiát a családjához, 
akik kérdőre vonták, de Jézus (az újszülött) csodálatos módon 
beszélni kezdett, és a következőket mondta:  
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„És bizony, nagyszerű a te jellemed.”
 Korán, 68:4
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Tökéletes egyensúly a test és a lélek szükségletei közt:
Mohamed Próféta számos alkalommal beszélt a 
megfelelő egyensúlyról a materializmus 
és a spiritualizmus között. A test és a lélek 
igényeit is ki kell elégíteni, de törvényes 
módon és az egyensúly fenntartásával. 
Arra bátorította az embereket, hogy a vallás által életüket 
jobb és könnyebb irányba változtassák meg, a vallás 
követése jobb életmódra vezessen, amely értéket ad a 
testüknek és lelküknek.

Mohamed elítélte a szélsőségességet: 
Kiegyensúlyozott életmódra hívott, ki-
egyensúlyozott nézetekre és racionális 
gondolkodásra. Egyszer három ember 
elment a házába, hogy megkérdezzék  az istenszolgálat 
módjáról. Mohamed Próféta nem volt otthon, ezért a fe-
lesége beszélt velük. Úgy találták, hogy kevesebbet tesz, 
mint ahogy képzelték. Az ő véleményük szerint a vallásos 
életmódnak a spiritualitásra kell koncentrálnia és figyelmen 
kívül kell hagynia az ember testi szükségleteit, az embernek 
meg kell szabadulnia természetes vágyaitól.
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 Értékek és erkölcsök

Személyes fejlődés és vezetés

Nincs 

szélsőségesség
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„Ez az én szunnám (életmódom, ami Istennek 
tetszik). Aki nem fogadja el, az nem közülünk 
való.” (al-Bukhári, 1184, Muszlim, 849)

Azt gondolták, hogy magányosan kell élni, kerülve a 
házasságot. Minden nap böjtölni kell és késő éjszaka sokat 
imádkozni a napi imák mellett. 

Az egyik megfogadta, hogy egész éjszaka imádkozni fog 
minden éjjel. A másik azt, hogy egész évben megszakítás 
nélkül böjtölni fog. A harmadik pedig azt, hogy sohasem 
házasodik meg.
Amikor Mohamed Próféta megtudta, hogy mit mondtak, nem 
tetszett neki, és azt mondta, hogy ő bizony engedelmesebb 

Allah irányába, mint ezek a férfiak, és ő böjtöl 
aztán megszakítja a böjtöt, imádkozik és alszik is 
éjszaka, és házasodik is. Azt mondta:

Mohamed nem szerette a nehézségeket: A közlések 
szerint amikor Mohamed Prófétának döntenie kellett 
és több lehetősége volt, mindig elkerülte 
a nehézséget, és a kevésbé bonyolult 
lehetőséget választotta, ha ez is kielégítette 
az elvárt célt és nem tartalmazott 
törvénytelen dolgokat. 
(Al-Bukhári, 8/160,6786, Muszlim,7/80, 2327)

Egyszerűség

Wiissam Shawkat, 
kalligráfus jóváhagyásával 
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„És tisztítsd meg a ruhádat.” 
Korán, 74:4

A wudu, a mosakodás az 
ima előtt az ima feltételei 

közé tartozik. Ilyenkor az 
ember megmossa a kezét, az 

arcát, a karját könyékig, áttörli a fejét 
és megmossa lábait. 

„...Bizony Allah szereti a bűnbánatot tanúsítókat, és 
szereti a megtisztulókat.”  

Korán, 2:222

Mosakodás 

minden nap

A ghuszl (az egész test megmosása) 
elvégzése rendszeresen és hangsú-
lyosan ajánlott és Mohamed szunná-
jának (tanításának, életmódjának) a része. A ghuszl ezen-
felül kötelező bizonyos alkalmakkor (pl. házasélet vagy 
menstruáció után).

A tisztaság és a személyes higiénia az 
iszlám hit elengedhetetlen részei. A Korán 2. fejezetének 
222. verse kijelenti, hogy Isten szereti azokat, akik 
megtisztítják magukat.

Tisztaság:
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• Öltözz tisztán és rendesen, de ne légy hiú.
• Használj parfümöt, legyen jó illatod.
• Vágd le a körmöt, távolítsd el a fanszőrzetet és a 

hónaljszőrzetet.
• Moss kezet evés előtt és után. Ne nyúlj ételhez 

felkelés után, amíg nem mostál kezet.

Mohamed Próféta hangsúlyozta a tisztaság fontosságát az 
élet minden területén. Arra tanította a társait, hogy tartsák 
tisztán otthonaikat és környezetüket. Megtanította nekik, 
hogy az ártalmas dolgok vagy a szemét eltávolítása az 
útból jutalommal járó cselekedet, olyan mint az adomány.

Mohamed Próféta azt tanította társainak, hogy ügyeljenek 
személyes higiéniájukra és tisztaságukra. Ebben a 
kontextusban részletezte a következőket:

A tisztaság a vallás 

után jön
A tisztaság a hit 

fele 

Mohamed  

(Szahíh Muszlim és at-Tirmidhi)
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Mohamed Próféta azt mondta: „Ha nem terhelne 
titeket túl, utasítanálak benneteket arra, hogy 
mossatok fogat miszwákkal minden ima előtt.” 
(naponta ötször) (al-Bukhári és Muszlim)

Fogápolás

  Mi a miszwák?
  A miszwák a Salvadora persica (fogkefe fa, 
más néven arakfa) köznyelvi elnevezése. Szaúd-Arábia 
területén elterjedt. A miszwák szálai megtisztítják a fogak 
közötti részt, nem törnek el nyomás hatására, hanem 
rugalmasak és erősek maradnak.
A miszwák kémiai analízise 
megmutatja, hogy számos hasznos 
ásványi anyagot és elemet 
tartalmaz, mint nagy mennyiségű 
fluorid, kovasav, C vitamin, és kis 
mennyiségben kloridokat, tanninokat, 
szaponinokat, flavonoidokat és szterolokat 
is tartalmaz.
Megjegyzés: Az analitikus vizsgálat szerint a miszwák segít 
megküzdeni a lepedékkel, a fogak elvesztésével és az ínyvérzéssel. A 
miszwák ág friss nedvet és kovasavat (csillogó anyag) bocsát ki, amely 
lecsiszolja a foltokat. A miszwák finoman és hatékonyan tisztítja és 
fehéríti a fogakat a fogzománc és az íny károsítása nélkül.

A klorid tartalom segít eltávolítani a lepedéket 
és a fogkövet, a C vitamin pedig részt vesz a 
szövetek gyógyításában és regenerálásában. A 
miszwák kivonat állítólag a fejfájást, a megfázást, a 
hányingert, a feszültséget és a szédülést is enyhíti.

A miszwák és a fogápolás. Tisztítja a szájat és 
jó lehelletet biztosít egész nap:
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A tudás keresése

Mohamed Próféta a fény és a vezetés üzenetét 
hozta, amely évszázadokig a civilizáció és a 
tudományos fejlődés forrása volt. Az isteni 
kinyilatkoztatással kezdődött, amelynek 
első szava az volt: „Olvass”. A következő 
évtizedekben ez forradalmasította a tudást 
és minden fajta tudományt Arábiában és az 
egész világon.

A következő szavak: olvass, gondolkozz, 
tanulj, figyeld meg, fedezd fel, értsd meg, 
elmélkedj, lásd át, gondold át, gyakran 
szerepelnek a Koránban.

olvass

gon-
dolkozz

tanulj

figyeld 
meg

fedezd 
fel

gondold 
át

„Bizony, az egek és a föld megteremtésében, 
és az éjszaka és a nappal váltakozásában 

jelek vannak az értelemmel bíróknak. Akik 
megemlékeznek Allahról állva, ülve és az 
oldalukon [fekve], és elgondolkodnak az 

egek és a föld teremtésén, (és azt mondják:) 
Urunk! Te nem teremtetted mindezt hiába! 

Magasztaltassál, óvj hát meg minket a Pokol-
tűz gyötrelmétől!”

Korán, 3:190-191
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Mohamed Próféta értéket adott 
az emberek életének azáltal, 
hogy arra ösztönözte őket, hogy 
tanuljanak, és hasznos tudást 
keressenek. Társainak azt tanította, 
hogy a tudást az emberiség javára 
használják, ne arra, hogy romlást 
okozzanak a földön. Ezt Isten 
megelégedettségéhez kötötte, 
mikor azt mondta: 

„És a földön jelek vannak azoknak, akik bizonyosak és saját 
magatokban is. Hát nem látjátok?”

Korán, 51:20-21

„Aki a tudás kereséséért indul útnak, Isten megkönnyíti 
számára az utat a Paradicsomba.” 

Évszázadokon át a muszlim tudósok voltak az elméleti és 
az alkalmazott tudomány előfutárai. A Korán nyelve, az 
arab lett a tudomány nyelve és ezt tanították a kémiai, 
matematikai, számtani, orvostudományi, csillagászati, 
földrajzi, mérnöki, művészeti és irodalmi diplomát biztosító 
egyetemeken.

Néhány tudós elismeri annak igazságát, hogy a nyugati 
civilizáció elsősorban az iszlám civilizációból származik. 
Enélkül a nyugati civilizációnak legalább még 500 évre lett 
volna szüksége, hogy elérje azt, amit elért.

(Muszlim, 8/71, 2699)
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Tudós Legnagyobb munkája

Geber

A kémia atyja

Kr. u. 721 - 
815

Dzsáber ibn Hajjan jelentős tudós volt több 
területen: kémikus, csillagász, asztrológus, 
mérnök, földrajztudós, filozófus, fizikus, 
gyógyszerész és orvos. Sok tudós a kémia 
atyjának tartja.
Ő volt az első, aki sok savat felfedezett, pl. a 
nitrát-, a hidroklór- és a kénsavat. Felfedezett 
olyan kémiai folyamatokat, mint a párolgás, az 
oldódás és a desztilláció. Erick John Holmyard 
kémia-történész Gebernek tulajdonítja az 
alkímia kísérleti tudománnyá fejlesztését.

Algoritmi 

Az algoritmus 
atyja

Kr. u. 780 - 
850

Mohamed Ibn Músza Al-Khawarizmi  volt 
ideje legnagyobb tudósa. Matematikus, 
csillagász és földrajztudós volt. Ő vezette be a 
tízes számrendszert a világon.
Nagy eredményeket ért el a matematikában, 
amikor kifejlesztette az algebrát (al-Dzsabr 
szóból származik) és az „algoritmusokat”, 
amelynek az ő nevéből származik a neve. Az ő 
neve az eredete továbbá a spanyol „guarismo” 
és a portugál „algarismo” szavaknak, amelyek 
számjegyet jelentenek.

Rhazes
(Rasis)

Az orvosok 
atyja

Kr. u. 865 - 
929

Abu Bakr Mohamed Ibn Zakarija Al-Razi.  
Sok tudós őt tartja az orvosok atyjának. Ő 
volt az első, aki meghatározta a különböző 
himlőket. 
Számos anyagot és vegyszert fedezett fel, pl. 
az alkoholt és a kerozint. Edward Granwille 
Browne a legeredetibb orvosnak tartja. 
Sok fontos könyvet írt, amelyet különböző 
nyelvekre fordítottak le, mint például „Al-Hawl” 
orvosi enciklopédia, a nagy Gyógyszerészet, 
Vese és hólyag kövek, és a Tapasztalatok 
könyve.
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Avicenna

A modern 
orvostudomány 
atyja

Kr. u. 980-
1037

Abu Ali Al-Husszein Ibn Szína  az egyik leg-
nagyobb muszlim orvos tudós és az egyik 
leghíresebb muszlim tudós a világon. Több 
tudománnyal foglalkozott, majdnem 200 
könyvet írt a tudományról, vallásról és filozó-
fiáról.
Avicenna két legfontosabb munkája a Sifa 
(gyógyulás könyve), ami egy filozófikus en-
ciklopédia az arisztotelészi hagyományon ala-
pulva, és Al Qanún fi Tibb (Az orvostudomány 
kánonja).
A Kánon 14 kötetes mű, ami csoportosítja 
és meghatározza a betegségeket, és ír a fel-
tételezett okaikról is. Különböző nyelvekre 
fordították, és ez volt Európában is az alapvető 
orvostudományi tananyag hét évszázadon 
keresztül (egészen a 18. századig).

Al Jazari

Kr. u. 1136 
-1206

Abul-Izz Bin Iszmail Al-Dzsazári 
Legismertebb műve a Mechanikai eszközök 
tudományos könyve, amelyben ötven 
eszközt mutat be, megépítésükre vonatkozó 
instrukciókkal együtt.
Al-Dzsazári emellett a legnagyob csillagászati 
„kastély-óra” feltalálójaként is ismert, amelyet 
az első programozható analóg számítógépnek 
tartanak.
Donald Routledge Hill szerint Al-Dzsazári írta 
le a legkifinomultabb gyertya-óra működését 
is. Feltalált emellett egy víz-órát is és egy 
főtengelyt, ami a körkörös mozgást egyenes 
irányú mozgássá tudja alakítani.

Avicenna

Római számok:

Arab számok:
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Személyes fejlődés a sporton keresztül:

Mohamed Próféta bátorította társait, hogy testük 
egészségét megőrizzék és tanuljanak különböző 
sportokat, mint úszás, vívás és lovaglás.

Emellett számos futóversenyen is részt vett a társaival. 
Ez a sport boldogságot és izgalmat hoz. Közölték, hogy 
Mohamed Próféta többször futott versenyt feleségével, 
Aisával. Egyszer a felesége 
nyert, máskor ő. Ez a kölcsö-
nös szeretetről, és harmóniáról  
tanúskodik, amelyben Moha-
med Próféta élt feleségével.

(Abu Dáud, 2/334, Ibn Mádzsa 3/149, 1979)

Mohamed Próféta egy helyet különített el a versenyzésre 
az an-Nabawi mecset nyugati oldalán Medinában. Lovas 
versenyeket is tartottak itt. 
Egy mecsetet is építettek 
a versenypálya mellett, 
és ezt Szabaq mecsetnek 
(versenypálya mecsetnek) 
nevezték.
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Mohamed Próféta azt 
mondta: „Istenre esküszöm, 
hogy nem lesztek igaz 
hívők, amíg nem szeretitek 
egymást. Mondok nektek 

valamit, amit ha megtesztek, szeretni 
fogjátok egymást. Köszönjetek egymásnak 
gyakran, tegyétek ezt általános szokássá.” 
(Muszlim 54)

És azt mondta: „Senki sem lesz jó hívő, 
csak ha azt kívánja testvéreinek, amit saját 
magának.”  ( Muszlim 2699)

Azt is mondta: „Aki segít egy hívőnek a 
nehézségben, Isten segíteni fog annak egy 
nehézségben az Ítéletnapon, és Isten addig 
fog segíteni annak az embernek, amíg ő is 
segít másoknak.” 1(Muszlim)

Társadalmi értékek
Mohamed arra tanította az embereket, hogy szeressék 
egymást:

Találkozni 
egymással 

csillogó 
mosollyal 

adakozásnak 
számít.

Mohamed 

Köszönés az embereknek a béke üzenetével: Mohamed 
Próféta azt mondta: „Ne becsüljetek le soha semmilyen 
kedvességet, még azt se, ha egymással mosolygó arccal 
találkoztok is.”2 Azt is mondta: „Aki először köszön a má-
siknak, az közelebb van Istenhez, mint a másik.”3 Egy má-
sik alkalommal azt mondta valakinek, aki az emberekkel 
való szép viselkedésről kérdezte: „Kínáld az embereket 
étellel, és köszönj annak, akit ismersz és annak, akit nem.” 
(Muszlim 2626)



Mohamed melegen üdvözölte az embereket: A hiteles 
elbeszélések szerint Mohamed 
az embereket mosolygós 
arccal üdvözölte, és mikor 
kezet fogott velük, soha nem 
húzta el előbb a kezét, mint a 
másik ember.

Mohamednek jó humorérzéke volt: Nagyon vidám és 
optimista ember volt. Az emberek, akikkel találkozott, 
kellemes társaságként jellemezték, aki ugyanakkor nagy 
tiszteletnek örvendett. Különböző alkalmakkor viccelődött 
a barátaival és családtagjaival.

Mohamed idejében a versenyfutás egy szokásos 
szórakozási forma volt. A közlések szerint 
Mohamedet gyakran látták versenyt futni 
feleségével.

Jó humorérzék egy idős asszonnyal:
Közölték, hogy egy idős asszony megkérte, hogy 
imádkozzon érte, hogy beléphessen 
Isten Paradicsomába. Mohamed 
Próféta nem komolyan válaszolt: „Isten 
Paradicsomában nincsenek idős nők.” 
A nő nem értette, és csodálkozott. 
(Mohamed) elmagyarázta: „Te fiatal 
leszel, mikor belépsz a Paradicsomba (és 
minden ember az lesz).   
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Jó humorérzék barátaival:  Egyszer Mohamed Próféta látta 
Szuhaib al-Rúmit, akinek csúnyán be volt gyulladva az egyik 
szeme, miközben éppen egy érett datolyát evett. Mohamed 
Próféta viccelődni akart vele, hogy felvidítsa, ezért azt mondta 
neki: „Hogyan tudod megenni a datolyát, ha a bal szemed be 

van gyulladva?” Szuhaib észrevette, hogy Mohamed 
viccelődik vele, ezért azt felelte: „Ne aggódj, a szám 
jobb oldalán eszem (azon az oldalon, ahol egészséges 
a szeme).” (Al-Hakim 4/411, Ibn Mádzsa 4/500, 3443)

Anasz bin Malik közölte, hogy egy ember elment 
Mohamedhez és megkérte, hogy vigye el a tevéjén. 
Mohamed Próféta azt mondta: Elviszlek a nőstényteve 
kölykén. Az ember azt mondta: Mit csináljak én a teve 
kölykével? Mohamed azt mondta: Talán nem 
minden teve egy nőstényteve kölyke?5

Mohamed gondoskodott a gyerekekről és 
szerette őket: Mohamed figyelt a gyerekekre. 
Köszönt nekik és játszott velük. Egyszer Mohamed 
Próféta látott egy kisfiút, aki szomorú volt, mert a kis 
madara meghalt. Bár Mohamed Próféta éppen máshová 
tartott, eltöltött egy kis időt a kisfiúval, hogy elűzze 
szomorúságát.6 (Al-Bukhári 8/30, 6129, Muszlim 6/176, 2150)

Mohamed Próféta azt tanította a szülőknek, hogy fejezzék 
ki szeretetüket a gyerekeiknek puszival, öleléssel és azzal, 
hogy igazságosan bánnak minden gyerekkel.

Mohamed Próféta úgy beszélt az olyan apáról, aki soha nem 
puszilta meg a gyerekeit, hogy hiányzik a könyörület a szívéből.
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„A hívő nem szidalmazó, se nem átkozódó, se nem 
szemtelenül beszélő, se nem ronda beszédű.” 9 

„Ne gyűlöljétek egymást és ne irigykedjetek egymásra, 
hanem legyetek testvérek.” 8

Mohamed szerette a szomszédait:  Mohamednek volt egy 
zsidó szomszédja, aki nem fogadta el az iszlámot. Amikor 
a zsidó szomszéd beteg lett, Mohamed 
Próféta meglátogatta az otthonában, ami 
meglágyította a szomszéd szívét. Mohamed 
Próféta meglátogatott egy zsidó fiút is 
az otthonában, amikor beteg lett, mert a 
fiú nála dolgozott egy ideig kisegítőként.
(Al-Bukhári 2/94, 1356)

Mohamed hangsúlyozta a szomszédokkal való 
kedvességet: Mohamed Próféta azt mondta társainak, 
hogy Gábriel arkangyal kifejezetten hangsúlyozta 
a szomszédokkal való jóságot.7 Mohamed 
Próféta kijelentette, hogy aki hisz Istenben és 
az Utolsó Napban, annak kedvesnek kell lennie 
szomszédaival. (Al-Bukhári 8/10, 6015)

Egyszer azt mondta Abu Dharr nevű társának: „Ha 
levest főzöl, adj hozzá még vizet (főzz többet), hogy elég 
legyen arra is, hogy a szomszédoknak is adhass belőle.”  
(Muszlim 8/37, 2625)

Mohamed megtiltotta a  rossz viselkedést:  Többször 
mondta, hogy a jó viselkedésű emberek lesznek 
legközelebb hozzá az Ítéletnapon és őket szereti a 
legjobban. Azt is mondta:

Légy kedves a 

szomszédaidhoz!
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Nincs gúnyolódás és rágalmazás:   
Mohamed Próféta a következőt recitálta a Koránból: (a muszlimok 
Isten Szavának, nem Mohamed saját szavainak tartják).

„Ti, akik hisztek! Ne gúnyolódjék egy nép egy másik 
népen! Talán azok jobbak, mint ők. És az asszonyok se 

gúnyolódjanak más asszonyokon! Talán azok jobbak, mint 
ők. És ne sértegessétek a közületek valókat, és ne szólítsátok 

egymást gúnyneveken. Nyomorúságos dolog a bűnösség 
neve a hit után! És aki nem gyakorol bűnbánatot, hát ők 

azok, akik bűnösök.”
Korán, 49:11

Nem szabad a rossz hírt terjeszteni:

„Ti, akik hisztek!
Ha egy bűnös jön hozzátok valamilyen hírrel, vizsgáljátok 
meg, nehogy tudatlanságból ártsatok egy népnek, és később 

megbánjátok azt, amit tettetek.”
Korán, 49:6

Nincs rossz feltételezés, gonosz gyanakvás, kémkedés és pletyka:

„Ti, akik hisztek!
Kerüljétek a sok gyanakvást! Bizony, van olyan 
gyanakvás, ami bűn. És ne kémkedjetek, és ne 

rágalmazzátok egymást!
Szeretne valamelyikőtök a halott testvére húsából enni? 

Nem, azt gyűlölnétek! És féljétek Allahot, bizony, Allah a 
bűnbánat Elfogadója, Irgalmas..”

Korán, 49:12
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 Értéket adni az erkölcsön keresztül
Mohamed Próféta  nagyon fon-
tosnak tartotta a megfelelő 
viselkedést. Megtanította 
társainak, hogy a jó er-
kölcs az ő példájának 
és életmódjának (szun-
nájának) a része. A Ko-
rán sok verse is a kedvesség-
ről és a szép viselkedésről beszél. 
Mohamed Próféta azt tanította, hogy az 
angyaloknak sem tetszik, ami az embereknek 
nem tetszik (pl. hangos kiabálás, rossz szagok, stb.)

• A következő pontok az iszlám etikett néhány 
jellemzője: Ne beszélj túl hangosan és ne járj 
arrogánsan. Ne maradj túl sokáig, ha egy beteg 
embert látogatsz, adj neki időt a pihenésre.

• Ha valaki mecsetbe megy, legyen jó illatú.

• Aki fokhagymát vagy hagymát evett, az ne menjen 
mecsetbe, hogy ne zavarjon másokat a kellemetlen 
szaggal vagy cselekedettel (böfögés).

• Légy kedves és adj helyet másoknak a zsúfolt helyen, 
ahol nehéz helyet találni.

• Olyan becenevet mondj másoknak, amit szeretnek.
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• A szád elé tedd a kezed, ha ásítasz és küldj áldást 
másokra, ha tüsszentenek.

• Ha beszélsz másokkal, a legjobb és legelfogadhatóbb 
szavakat használd, hogy tetsszen nekik. A jó szó 
adomány az iszlám szerint.

• Kedvesen beszélj szüleiddel, ne kiabálj velük és soha 
ne mondj nekik rossz szót, még annyit se, hogy „uff” 
(ami a legkisebb negatív szó arabul).

• A gyerekek mindig kopogjanak az ajtón és 
kérjenek engedélyt a belépéshez, mielőtt a szüleik 
hálószobájába mennek.

• Ha vízzel kínálsz másokat, mindig te légy az utolsó, aki 
iszik (a jómodor szerint).

• Ha meghívnak egy vacsorára vagy egy eseményre, 
fogadd el a meghívást, étkezéskor a tálon a hozzád 
legközelebbi ételből egyél, és ne zavard a többieket.

• Ne lélegezz bele a csészébe, amiből iszol.

• Etikett a nőkkel szemben: Süssétek le a tekinteteket, 
és ne bámuljátok a nőket (és más embereket se).

Mohamed Prófétát  látták, hogy letérdel, hogy 
segítsen feleségének, Szafijának, hogy felszálljon a 

tevére úgy, hogy a térdére lépett. 
(Anasz bin Malik elbeszélése, al-Bukhári 9/20)
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Mohamed Próféta tiszteletben tartotta mások nézeteit:
Amikor úgy tanította követőit, hogy azt két különböző 
módon lehetett érteni, mindkettőt elfogadta, ha a célnak 
mindkettő törvényes módon megfelelt.

A Dhat asz-Szalasszel csata alatt a muszlim parancsnokot, 
Amr Bin Al-Ászt kritizálták, hogy ghuszl és mosakodás vég-
zése nélkül vezette az imát (mikor tisztátalan állapotban 
volt). Mohamed Próféta meghallgatta a magyarázatát és 
elfogadta. Amr azt mondta Mohamednek, hogy nagyon 
hideg volt éjszaka, és félt, hogyha megfürdött volna, beteg 
lett volna, és nem tudta volna vezetni a csapatát.

Mohamed bátorította a tanácskozást és a közösségi 
döntést (súra): Mohamed Próféta mindig tanácskozott 
a társaival és feleségeivel. Azt tanácsolta társainak, hogy 
objektívek legyenek és racionálisan gondolkodjanak. 
Felhatalmazta őket és bevonta őket a döntéshozás 
folyamatába.

Anasz bin Malik azt mondta, hogy 
tíz évig dolgozott Mohamed 
Prófétának, de ő soha nem 
kérdezte meg, hogy miért csináltad 
ezt, vagy miért nem csináltad azt.”  
(Al-Tirmidhi, 3351)

Mohamed realista 

volt és könnyű volt 

vele szót érteni

(Al-Hakim, 1/177, 634. Abu-Dawoud 1/132, 334)
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Amikor a mekkai vezetők más arab 
törzsekkel azt tervezték, hogy 
megtámadják Medinát, egy perzsa 
muszlim azt javasolta, hogy ássanak 
árkot Medina északi oldalán. 

Bár ezt a hadviselési módot Arábiában még senki sem 
alkalmazta korábban és egy közember javasolta, Mohamed  
komolyan vette és a legtöbb muszlim elfogadta, így 
megásták az 5,5 km hosszú, 4,6 m széles árkot. 

Mohamed szó arabul művészi írással. Farid Al-Ali művész jóvoltából. 

Egy másik alkalommal (a badri csata 
előtt) egy közember azt mondta 
Mohamednek: 

„Ó Próféta, ha a választásod, hogy ezen a 
helyen táborozzunk nem kinyilatkoztatás 

volt, javasolhatom, hogy egy másik helyen táborozzunk?” 

Az ember elmagyarázta, miért javasolta a másik helyet, 
megtárgyalták, majd a muszlimok többsége elfogadta a 
javaslatot, így átmentek a másik helyre. 

Tanácskozás
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Más vallású emberek tisztelete:  Mohamed Próféta 
bátorította társait, hogy barátságosak és nyíltak legyenek 
a más vallású emberekkel, miközben megőrzik határozott 
személyiségüket és iszlám hitük helyes megértését. 
Mohamed Próféta számos alkalommal megmutatta, 
mennyire tiszteli az embereket hitüktől függetlenül. 
Közölték, hogy egyszer tiszteletből felállt, amikor egy 
zsidó ember temetési menete elhaladt előtte és a társai 
előtt. Amikor az egyik társa megkérdezte, miért állt fel a 
holttestnek, azt felelte: „mert ő egy ember.” (nem számít a 
származása, a vallása, a társadalmi helyzete).

Vallásközi párbeszéd és békés együttélés más vallásúakkal: 
A vallásközi párbeszéd egy kétoldali párbeszéd különböző 
vallásokkal és hagyományokkal rendelkező emberek 
között pozitív eredmények elérése 
érdekében, például, hogy a gyanakvás és 
a zavaros gondolatok helyett kialakuljon 
a megismerés és a megértés, az 
ellenségeskedés helyett a barátság. 

 Vallásközi

 párbeszéd

(Sahih Al-Bukhari, 2/85, 1312, Sahih Muslim, 3/58, 961)
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Kr. u. 632-ben Mohamed Próféta 
Medina városában a mecsetben 
fogadott egy keresztény delegációt 
Nadzsranból (Jemenből), akik azért 
jöttek, hogy tanuljanak az iszlámról 
és megtárgyalják a különbségeket az 
iszlám és a kereszténység között. 

Mohamed  a Korán tanításai alapján határozta meg a 
párbeszéd és a vita módját és etikettjét, amely a tiszteleten, 
a bölcsességen, a kölcsönös megértésen és a kedvességen 
alapszik. A következő verseket recitálta a Koránból:

„És ne szállj vitába az Írás népével, csak úgy, ahogy  
a legjobb – kivéve azokat, akik igazságtalanságot 
követtek el! És mondjátok: „Hiszünk abban, ami 

lebocsáttatott hozzánk és ami lebocsáttatott hozzátok! 
A mi Istenünk és a ti Istenetek egy. És mi Neki 
(Allahnak) vetjük alá magunkat!” Korán, 29:46

„Hívj az Urad Útjára bölcsességgel és szép intéssel, és 
szállj vitába úgy, ahogy a legjobb! Bizony, az Urad 
jobban tudja, hogy ki tévelyedett el az Ő útjától, és 

hogy kik lelnek rá az igaz útra.”
Korán, 16:125

Párbeszéd egy 

keresztény 

delegációval

Arab kalligráfia: „Az emberek legjobbjai 
azok, akik mások javát szolgálják.” 
Hasan Çelebi jóvoltából.
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Omár mecset és a Szent Sír Temploma, 
Jeruzsálem 
Jeruzsálem óvárosa évszázadokig a vallási 
tolerancia példája volt. Akkor kezdődött, mikor az iszlám 
állam második uralkodója, Omár bin Al-Khattáb kalifa Kr. 
u. 638-ban békésen bevonult Jeruzsálembe egy csepp vér 
kiontása nélkül.
Omárt meghívta a jeruzsálemi 
püspök, Szophróniosz, hogy 
imádkozzon a Szent Sír 
Templomában. A templom a 
Feltámadás Temploma néven 
is ismert (Anastasis a keleti 
orthodox keresztényeknek). 
Ez a legszentebb keresztény 
emlékhely a világon. 

Vallási 

tolerancia
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Itt helyezkedik el a Kálvária, ahol a keresztények hite szerint 
Jézust keresztre feszítették és a sír, ahol eltemették. Nagyon 
fontos zarándokhely volt a Kr. u. 4. századtól kezdve.
Egy figyelemreméltó gesztussal Omár elutasította, hogy 
imádkozzon a templomban, a következőt mondva: „Ha 
imádkoznék a templomban, akkor a muszlimok mecsetet 
vagy imahelyet csinálnának a templomból.”
Omár ehelyett a templomon kívül imádkozott. Tette 
megerősítette a békés együttélést az iszlám és más vallások 
között. Megerősítette a nem muszlimok vallásszabadságát 
az iszlám államon belül.
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Egy mecsetet építettek ott, ahol Omár imádkozott, hogy 
megemlékezzenek erről a történelmi eseményről (később 
ezt Omár Mecsetnek nevezték).
Omár kalifa a Szent Sír Templom őrzését Ubádah ibn 
Asz-Számitra, Mohamed Próféta egyik társára bízta, aki 
Jeruzsálem első muszlim bírója lett. Ubádah Kr. u. 658-ban 
halt meg, és a „Könyörület Kapuja” temetőben temették el, 
a fal déli sarkánál, ahol a Nemes Szentély is elhelyezkedik. 
A Szentély magába foglalja a Szikladómot és az al-Aqsza 
mecsetet is.
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 Omár szerződése:

Omár Jeruzsálem népével béke- 
és védelmi szerződést kötött, 
amely Omár szerződéseként vált 
ismertté. A mecset ajtajára volt 
kifüggesztve évszázadokon át, 
és máig is ott van.

Omár szerződése
A Könyörületes és Irgalmas Allah (Isten) Nevében
Ez a béke és a védelem biztosítéka, amelyet Allah 

szolgája, Omár ad „Ilia” (Jeruzsálem) népének. 
Megadja nekik az életük, vagyonuk, templomaik 

védelmének biztosítását, a betegeknek és az 
egészségeseknek, és az egész vallásos közösségnek.
A templomaikat nem szabad elfoglalni, lerombolni, 
sem teljesen, vagy részben elszállítani. Nem szabad 
őket vallásukban kényszeríteni, és senkinek közülük 

nem szabad sérülést okozni. Ilia népének adót 
(dzsizia) kell fizetni, ahogy a városok lakói teszik (és 

a muszlimoknak hasonlóképpen adót (zakátot - ami 
a dzsiziánál magasabb összegű) kell fizetniük.
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 Kereskedelmi és üzleti etika

   

Mohamed Próféta elősegítette, hogy a kereskedelem az 
olyan nemes iszlám értékekre alapuljon, amelyek nem 
teszik lehetővé a csalást, az etikátlan üzleteket, a becsapást, 
a hazugságot, a monopóliumot és a kizsákmányolást.  

Mohamed Próféta azt mondta: „Aki csal, az nem közülünk 
való” (nincs az igaz hívők között). (Muszlim gyűjteménye). Azt 
mondta: „Isten a könyörületét adja az olyan embernek, aki 
engedékeny, amikor vásárol, engedékeny, amikor elad és 
engedékeny, amikor a jogait kéri.”  (A tanítás férfiakra és 

nőkre is alkalmazható – al-Bukhári, 2076/16)

A hazugság és az ígéret megszegése 
képmutatás:

„Aki rendelkezik a következő négy (jellemvonással), az 
képmutató, és aki rendelkezik eggyel közülük, annak van 
egy képmutató tulajdonsága, amíg fel nem hagy vele:

Ha megbízzák valamivel, becsap;
Ha beszél, hazudik;
Ha esküszik, hitszegőnek bizonyul;
Ha veszekszik, akkor nagyon udvariatlan, sértő módon 
viselkedik.”

Mohamed Próféta azt mondta: 

Nincs 

képmutatás

1

2
3
4
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 Szabad

 kereskedelmi

zóna

A következő kép mutatja azt a terüle-
tet jelenleg körülvevő falat, amelyet 
Mohamed Próféta kijelölt a szabad ke-
reskedelem céljára 14 századdal ezelőtt.

Miután megérkezett Medinába, 

  arra utasította társait, hogy vegyenek 
egy földet, amelyet szabad kereskedelmi 
zónává alakított. Az emberek vettek és el-
adtak anélkül, hogy bármilyen díjat vagy 
adót kellene fizetniük. Manakha volt a 
hely neve.

Manakha kerítése, napjainkban

A Manakha az a hely, ahol a tevék leülnek, hogy le lehessen venni a hátukon 
szállított árut (kereskedelmi célokra).

Ér
té

ke
k 

és
 e

rk
öl

cs
ök

135



Fotó Qábúsz Szultán Nagymecsetről. Ez a legnagyobb mecset Ománban. 
A kifinomult iszlám építészet visszatükröződik a fa mennyezetekről, az 
iszlám boltívekről és fali díszekről.
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VÉGJEGYZETEK:
1. Rijád Asz-Szalihin (183/3), (245/2), Szahíh al-Bukhári (13)

2. Rijád Asz-Szalihin (121/5)

3. Rijád Asz-Szalihin (858/2)

4. Szahíh al-Bukhári (11)

5. Szahíh Al-Albáni, Abu Dáwúd, Imám Ahmed és Tirmidi

6. Rijád Asz-Szalihin (862/1), al-Bukhári (598/10)

7. Mohamed Próféta azt mondta társainak, hogy Gábriel 
arkangyal annyira hangsúlyozta a szomszédokkal való 
jóságot, hogy Mohamed Próféta már azt hitte, hogy az 
is ki lesz nyilatkoztatva, hogy egymástól örökölhetnek a 
szomszédok.

8. Rijád Asz-Szalihin (1591/1), al-Bukhári (6065)

9. Rijád Asz-Szalihin (1734/1) (1738/3)

A Szikla Mecset, Jeruzsálemben. Peter Sanders fotós képei

Ér
té

ke
k 

és
 e

rk
öl

cs
ök

137



Kék Mecset, Isztanbul, Törökország
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A nők jogai

Az iszlám eljövetele előtt a nőknek nem voltak törvényes 
jogai. Az arabok a fiúgyerekeknek jobban örültek, mint a 
lányoknak. Ez odáig fajult, hogy sok apa élve eltemette 
lánycsecsemőit vagy leánygyermekeit.

Nincs nemi diszkrimináció:  Mohamed Próféta elítélte 
a nemek közötti diszkriminációt és könyörületességre 
tanította társait, hogy egyformán szeressék gyerekeiket, 
és megfelelően neveljék fel őket nemüktől függetlenül. 
Valójában azt hangsúlyozta, hogy a lánygyerekeknek 
adjanak több gondoskodást és figyelmet, amíg felnőnek és 
férjhez mennek. Mohamed Próféta azt mondta:

„A nők a férfiak ikerpárjai.”1 (at Tirmidi 1/154, 113)

A nők is örökölnek, akárcsak a férfiak: Az iszlám előtt 
a nőknek nem volt öröklési joguk. Mohamed ezt a 
szokást sikeresen megváltoztatta. A nők megszerezték 
a jogot, hogy örököljenek, csakúgy, mint a férfiak. 
Azonban nem Mohamed Próféta volt az, aki 
kidolgozta az iszlám öröklési rendszert, ő csak 
közvetítette Isten Szavait (a Koránból), amely 
meghatározza, hogy milyen arányban örököl 
egy-egy öröklésre jogosult egyén (férfiak illetve nők).

A „Mohamed” szó arab kalligráfiával szimmetrikus művészi módon. A szó 
valójában így néz ki: . Az M és a H betű, amelyek a Mohamed szó első 
felét alkotják, szimmetrikusak az M és D betűkkel, amelyek a Mohamed szó 
második felét alkotják arabul.
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A nők saját identitással rendelkeznek: 
A feleség nem a férj tulajdona. Ő egy 
szabad ember, aki önálló személyiséggel 
rendelkezik. Amikor egy nő férjhez megy, 
nem kell megváltoztatnia a családnevét. 
Identitását megőrzi, vagyonát és 
tulajdonát védi az iszlám törvénykezés. 
Ha meghal a férje, akkor ő az egyik örököse 
lesz, nem egy vagyontárgy, akit a férfi örökösök 
egyike örököl, ahogy az iszlám előtt volt. (Az iszlám 
előtt a nők tárgynak számítottak.)

A nő nem szexuális játékszer: A prostitúció és a 
házasságtörés az iszlámban szigorúan tilos. Mohamed 
Próféta azt tanította: Ha valaki paráznaságot vagy 
házasságtörést követ el, akkor ő nincs az Imán (hit) 
állapotában (tehát az Istenben való hit nem alapozódott 
meg erősen a szívében, ezért nem érez bűntudatot, vagy 
nem féli Istent, miközben elköveti a paráznaságot.) Isten 
kinyilatkoztatta a Koránban:

N
ők

Ez a kalligráfia azt jelenti: „A bölcsesség csúcsa az 
istenfélelem.” Ismail Hakki kalligráfus jóvoltából.

„És ne közelítsetek a paráznasághoz! Bizony förtelmesség és 
milyen rossz út!”

Korán, 17:32
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A hidzsáb és a szemérmes öltözék az isz-
lámban: A kendőviselés és a szemérmes 
öltözék kötelező a felnőtt nők számára. 
Emellett az iszlám tanításai megtiltják  
a nőknek, hogy testüket vagy nőiessé-
güket közszórakoztatásra vagy szexu-
ális csábításra használják.

Az olyan üzletek, hirdetések vagy reklámok, amelyek a nők 
testét és szexuális vonzerejét csábításra használják, nem 
megengedettek az iszlámban.

Az iszlám tanításai meggátolják azokat az utakat, amelyek 
szexuális bántalmazáshoz, szexuális támadáshoz, erőszak-
hoz, nemi betegségekhez vezetnek. Ezért tilos a meztelen-
ség és a pornográfia.

N
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Házasságon kívüli szex

Házasságon kívüli szex

szexuális bántalmazás,

szexuális bántalmazás,

törvénytelen gyerekek

törvénytelen gyerekek

AIDS

AIDS

házasságon

házasságon

kívüli szex

kívüli szex

meztelenség

meztelenség

szexuális

szexuális

támadás pornográfia

támadás pornográfia

nemi erőszak

nemi erőszak

nemi betegségek, stb.

nemi betegségek, stb.

nemi betegségek, stb.

nemi betegségek, stb.

TILOS
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Egy fiatal férfi megkérte Mohamed Prófétát , hogy en-
gedélyezze neki a paráznaságot (szexuális kapcsolat há-
zasság nélkül, barátnővel vagy prostituálttal). Mohamed 

 azt felelte: „Elfogadnád, hogy valaki ezt te-
gye az édesanyáddal?” A férfi azt felelte: „Nem.” 
Mohamed Próféta  azt felelte: „A többi ember sem 
szeretné, ha valaki ezt tenné az édesanyjukkal.”

Ezután megkérdezte a fiatalembert még háromszor „Sze-
retnéd, ha ezt tenné valaki a lányoddal, a húgoddal, vagy a 
nagynénéddel?” A férfi minden alkalommal nemmel felelt, 
és Mohamed Próféta  megismételte ugyanezt a kijelentést:  
„A többi ember sem szeretné, ha valaki ezt tenné a lányukkal, 
a testvérükkel vagy a nagynénjükkel”.

Mohamed Próféta akkor a kezét a férfi szívére tette és fohász-
kodott Istenhez: „Ó Uram, bocsásd meg a bűnét, tisztítsd 
meg a szívét és adj neki tisztaságot!” (Ahmed 10/5220, 22641)

Házasodjatok! 
Mohamed Próféta ösztönözte az embereket 
a házasságra és a családalapításra. Megta-
nította követőinek az iszlám nemes értékeit, 
amelyek tiltják az olyan szexuális kapcsola-
tot, amelyek kívül esnek a férfi és nő közötti 
házasság határain. 

Házasságon 

kívüli 

szex

N
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(Al-Bukhári 3/26, 1905)

Megjegyzés: Az iszlám nem fogadja el a kényszerhá-
zasságot; mind a férfinek, mind a nőnek a beleegye-
zése szükséges a házasságkötéshez. A férfinek olyan 
jegyajándékot kell adnia a menyasszonyának (nem  
a menyasszony családjának), amiben ők ketten meg-
állapodtak. Ez lehet pénzösszeg vagy vagyontárgy.
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Mohamed hatalmat adott a nőknek: 
Mohamed sokat tett azért, hogy a nők jelentősebb szere-
pet kapjanak a társadalomban. Egy külön napot határozott 
meg minden héten, amikor csak a nők tanításával foglal-
kozott.
Bátorította őket, hogy részt vegyenek a muszlim esemé-
nyeken, ünnepeken és imákon. A szolgálóknak is lehetősé-
get adott Mohamed Próféta, hogy beszéljenek vele, segít-
séget vagy tanácsot kérjenek tőle.
A nőktől is elfogadta az eskü alatt tett tanúvallomást 
(ahogy a férfiaktól), mert ők is felelősségre vonhatók az isz-
lám törvény előtt.
A nők kulcsfontosságú szerepet töltenek be a társadalom-
ban, mert ők nevelik a nemzet következő generációját. A 
muszlim nőket feljogosította, hogy aktív szerepet vállalja-
nak a társadalomban anélkül, hogy szembe állította volna 
őket a férfiakkal.
Bár a prioritás mindig a gyermeknevelés és az ő jólétük biz-
tosítása volt, a nők (házon kívül is – a ford.) dolgoztak és 
részt vettek a társadalmi és politikai életben is.

Mohamed a lányok oktatására ösztönzött
Mohamed Próféta számos alkalommal hangsúlyozta a 
nőkkel való jó bánásmódot és „üveghez hasonlóan töré-
kenynek” írta le őket. A társainak azt tanította, hogy aki a 
lányait megfelelően felneveli, féli Istent a velük való gon-
doskodásban és a hitre neveli őket, az a Paradicsomba jut.2

N
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 Mohamed  az anyák teljes tiszteletére ösztönzött:

Egy ember megkérdezte Mohamed Prófétát: „Ki 
érdemli meg a legközelebbi támogatásomat 
és társaságomat?” Mohamed azt felelte: „Az 
édesanyád.” Az ember megkérdezte Mohamed 
Prófétától: „Ki jön utána?” Mohamed Próféta azt 
felelte: „Az édesanyád.” 

Az ember ismét megkérdezte ugyanazt a kérdést, és 
Mohamed Próféta harmadszor is azt felelte: „Az édesanyád.” 
Majd kiváncsiságból megkérdezte ugyanazt a kérdést 
negyedszer (rájött, hogy Mohamed hangsúlyozni akarja 
a legjobb bánásmódot az anyákkal). Akkor Mohamed 
Próféta azt mondta neki: „Az édesapád” (tehát az édesapád 
jogosult az édesanyád után a legközelebbi támogatásra és 
társaságra).

A tudósok ezt a történetet úgy magyarázzák, hogy az 
anyák nem kerülhetik el (1) a terhesség, (2) a szülés, és (3) a 
szoptatás szenvedéseit.

Mohamed szorgalmazta a feleséggel való jó bánásmódot: 
Kijelentette, hogyha egy férfinak nem tetszik a nő egyik 
tulajdonsága, tetszeni fog neki egy másik. Azt mondta:

A hívők, akiknek a legtökéletesebb a hitük, azok, 
akiknek a legjobb a jellemük; és azok a legjobb 
hívők, akik a legjobbak a feleségükhöz. (At-Tirmidi 

6/188, 3895)

Ebből szeretet, harmónia és kölcsönös megértés 
származik.

N
ők

((Al-Bukhári 2/8, 5971, Muszlim 8/2, 2548)
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Válás az iszlámban
A válás az iszlámban megengedett, mint 
utolsó lehetőség, miután az ember kimerí-
tett minden őszinte és becsületes kiséletet 
a házassága megmentésére. Amennyiben 
a válás elkerülhetetlen, azt megfelelő módon, 
illendően kell véghezvinni.3

Mohamed szerette a feleségét:  Néhány évvel az után, 
hogy első felesége, Khadidzsa meghalt, Mohamed felesé-
gül vette Aisát, legjobb barátja, Abu Bakr lányát. Eltávozott 
felesége iránti lojalitása ellenére szerette Aisát és őszinte 

volt vele. Egyszer megkérdezte tőle 
Amr bin Al-Ász (egyik társa): „Kit sze-
retsz a legjobban?” Mohamed Próféta 
gondolkodás nélkül azt felelte: Aisát. 
(Al-Bukhari, 5/5, 3662)

Fejezd ki szerelmedet feleségednek: 
Aisa közölte, hogy Mohamed Próféta 

az iránta való szerelmét egy kötélen erősen megkötött 
csomóhoz hasonlította. Aisa időről időre megkérdezte 
Mohamedtől: „Milyen a csomó?” Mohamed Próféta 
megerősítette a szerelmét iránta, és azt mondta: „A csomó 
még mindig olyan erős, mint amikor megkötötték.”

Válás 

N
ők

„És ha elváltok az asszonyoktól, és elérték a [várakozási] 
határidejüket, akkor vagy tartsátok meg őket helyénvaló 

módon, vagy bocsássátok el őket helyénvaló módon. 
De ne tartsátok őket vissza, hogy ártsatok [nekik] 
ezáltal, túlkapásra vetemedve! És aki ezt megteszi, 

igazságtalanságot követ el önmaga ellen.”
Korán, 2:231
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Mohamed Próféta példás lojalitást 
tanúsított elhunyt felesége iránt 

Mohamed megkérte Aisát, hogy küldjön egy 
adag ételt eltávozott felesége, Khadidzsa 
barátainak minden alkalommal, mikor Aisa birkát vagy 
bárányt sütött.

Mohamed elmondta Aisának, hogy senki nem volt jobb 
Khadidzsánál az ő idejében, mert ő hitt neki, mikor először 
megkapta Isten kinyilatkoztatását, és a legtöbb ember 
(köztük nagybátyjai és más rokonai közül többen) nem 
hitt neki. Vigaszt nyújtott neki és támogatta lelkileg és 
anyagilag gondolkodás nélkül.

Annak ellenére, hogy sokan azt gondolják, 
Mohamed szavai elhunyt feleségéről, 
Khadidzsáról féltékenységet keltettek 
az akkori feleségében, Aisában, 
Mohamed Próféta igazságos és lojális 
férje volt feleségeinek. 

Ez a Mohamed szó arabul, virág alakban leírva. 
Farid Al-Ali alkotása

Légy 

lojális 
férj
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Mohamed és a poligámia 

Nem Mohamed Próféta vezette be a poligámiát:  
A poligámia létezett az iszlám előtt számban való korláto-
zás nélkül. Teljesen általános volt, hogy egy férfinak több 
felesége van, akár feleségként, akár ágyasként vagy rab-
szolgaként.4

Ismert tény, hogy Ábrahám prófétának két felesége 
volt, Sára, Izsák édesanyja, és Hágár, Izmael édesanyja.  
A közlések szerint Jákob négy nővel élt együtt: két felesége 
és két ágyasa volt.5

Mohamed életének legnagyobb részében 
egy nő férje volt: Khadidzsával élt házasságban 
majdnem 25 évig, 4 lányuk és 2 fiuk született. 
Mindkét fiuk meghalt még gyermekkorában.
Miután Khadidzsa meghalt, feleségül vett egy 
szegény, idős özvegyet, Szaudát. Szauda férje meghalt, mi-
után visszatértek Abesszíniából, abból az országból, ahová 
Mohamed Próféta társai egy részét elküldte, hogy menedé-
ket kérjenek.
Szaudával kötött házassága támogatás volt az asszony 
számára. Mohamed Próféta majdnem 50 éves volt, mikor 
feleségül vette Szaudát, aki nála is idősebb volt.

Egy feleség 

25 éven át
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Mohamed Próféta feleségül vette legjobb barátja, Abu 
Bakr lányát:  Néhány évvel később Mohamed 
Próféta feleségül vette Aisát, a legközelebbi 
barátja és legtámogatóbb társa, Abu Bakr 
lányát. A házasság tisztelet volt Abu Bakr és 
Aisa számára. 

Mohamed feleségül vette második leg-
közelebbi társa, Omár lányát: Két évvel később Hafsza 
-  második legközelebbi társa, Omár lánya - elvesztette 
férjét az uhudi csatában és így megözvegyült. Omár azt 
szerette volna, hogy egyik megbízható barátja vegye fe-
leségül a lányát, de senki nem kérte meg. Végül Mohamed 

Próféta kérte feleségül. A házasság tisztelet 
és támogatás volt Omár és a lánya, Hafsza 

számára.

Mohamed feleségül vett egy muszlim 
özvegyet, aki az ellensége lánya volt:  Ramla „Um 
Habibah” néven volt ismert. Ő egy mekkai vezető, Abu 
Szufián lánya volt. Bár Abu Szufián nem hitt Mohamednek 
és 20 évig harcolt ellene, de a lánya muszlim lett.

Ő egyike volt azoknak a korai muszlimoknak, akik 
Abesszíniába emigráltak. A férjével ment és ott élt majd-
nem 15 évig.
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A férje keresztény lett és ott halt meg. Egyedül maradt 
Abesszíniában, ezért Mohamed Próféta feleségül kérte Um 
Habibát, ő elfogadta és hozzá ment feleségül. Meglepő, 
hogy egy évvel később az apja is muszlim lett.

Mohamed feleségül vette Szafiját, egy zsidó törzsből 
származó asszonyt:  A Banu Nadhir az egyike volt azon 
zsidó törzseknek, akik becsapták Mohamed Prófétát 
és ellene szervezkedtek. Miután Mohamed Próféta 
megostromolta őket Khaibar városánál, megadták 
magukat.
Szafija, a vezető lánya (aki már kétszer 
megözvegyült – a ford.) a hadifoglyok között 
volt. Mohamed Próféta elengedte és feleségül kérte. 
Szafija elfogadta és összeházasodtak. 
Mohamed Próféta bebizonyította mindenkinek, hogy nem 
tekinti ellenségnek a zsidó közösséget, az aggresszorokat 
azonban meg kell állítani, származástól és vallástól 
függetlenül.
Szafija számos alkalommal, Mohamed Próféta halála után 
is szerető és igazságos férjként jellemezte Mohamedet. 

N
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(At-Tirmidi 6/188, 3894, Ahmed 5/2609, 12587)

149



Marija, a kopt:

Ugyanebben az évben Mohamed Próféta követet küldött 
az egyiptomi uralkodónak, aki keresztény volt, és hívta őt 
az iszlám üzenetének elfogadására.

Egyiptom uralkodója udvariasan elnézést kért, és küldött 
Mohamednek néhány ajándékot, egy orvost és egy 
szolgálót, akinek Marija (Mária) volt a neve. Mohamed 
Próféta elfogadta az egyiptomi uralkodó ajándékait. 
Feleségül vette Mariját, aki egy kisfiút szült neki, akit 
Ibrahimnak neveztek. Ibrahim kiskorában halt meg, és 
Mohamed Próféta nagyon szomorú volt, hogy elveszítette.6 
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Korlátozások Mohamed Próféta számára:  Mohamed 
Prófétának több mint négy felesége volt már e 
kinyilatkoztatás előtt. Isten Küldötte feleségének lenni 
nagy megtiszteltetés volt a számukra, és emellett a 
hívők anyjaiként is tekintettek rájuk. 
Isten kinyilatkoztatta a Koránban, 
hogy Mohamed számára a feleségei 
törvényesek. Nem vehetett el azonban 
több nőt, akkor sem, ha esetleg elvált 
volna valamelyik feleségétől.7

Mohamed átadta Isten Parancsát a többnejűség 
szabályozásáról: Az iszlám nem tiltotta meg a 
többnejűséget, de szabályok közé szorította. Az 
iszlámban nem kötelező egynél több feleséget elvenni, de 
megengedett természetes okokból.

Egy férfi akkor vehet el egy második 
feleséget, ha minden tiszteletet, 
igazságosságot és pártatlanságot 
meg tud adni a feleségeinek. A Korán 
4. fejezetének 3. idézete világosan 
kimondja, hogy egy férfi nem vehet 
el egynél több nőt, ha nem tud velük 
igazságosan és egyenlően bánni.

A Koránidézet négy feleségnél húzza meg a határt az 
igazságos férjeknek. 

Ez előtt a kinyilatkoztatás előtt a férfiak akárhány nőt 
elvehettek korlátozások és feltételek nélkül.

Ha nem tudsz igazságos lenni, vegyél el csak egyet

Ist
en Szava
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Határok Mohamed Próféta feleségei számára:
A muszlimoknak nem volt szabad feleségül venni 
Mohamed Próféta egyik feleségét sem az ő halála után, 
mert ők az anyjuknak számítottak.

A Koránban Isten a Próféta feleségeiről 
azt mondja, hogy nem olyanok, 
mint más nők (a többi muszlimnak 
példaképként kell tekintenie őket és a 
hívők anyjainak).

Ha a Próféta valamelyik felesége 
valamilyen nyilvános bűnös tettet 
követett volna el, az ő büntetése kétszeres 
lett volna, mint bárki másé. Ha azonban 
odaadóan szolgálták Istent és a Küldöttét 
és jótetteket cselekedtek, akkor kétszeres 
jutalom illette őket.

Mohamed feleségei szabadon választhattak:
Isten megkérte Mohamedet (ahogy a Korán 33:28-29 
leírja), hogy adjon a feleségeinek választási lehetőséget, 
hogy szabadok lehetnek (tehát elválhatnak), ha 
bármelyikük az evilági életet és annak díszeit választja, 
vagy házasságban maradnak Mohamed Prófétával és 
egész életüket teljesen az iszlám ügyének szentelik.

Mindannyian a második lehetőséget választották és mind há-
zasságban maradtak Mohamed Prófétával. Miután Mohamed 
Próféta eltávozott az élők sorából, egyikük sem házasodott újra.

A hívők 

anyjai
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VÉGJEGYZETEK
1. Más elbeszélések szerint Mohamed Próféta azt tanította, 

hogy akinek egy vagy kettő, vagy három lánya van és meg-
felelően gondoskodik róluk (amíg függetlenné nem válnak), 
az bejut Isten Paradicsomába.

2. A Korán sok helyen hangsúlyozza, hogy mindkét szülővel jól 
kell bánni (pl. Korán 17:23)

3. Lásd még: Korán 2:229-232
4. Ami a többnejűséget illeti, más vallásokban korábban nem 

voltak korlátozások, még a hindu vallásban sem. Csak 1954-
ben vezették be a hindu házassági szerződésbe, hogy tilal-
mas egy hindu számára egynél több feleséget elvenni. Jelen-
leg az indiai törvény korlátozza a hindu férfiakat abban, hogy 
egynél több feleségük legyen, nem a hindu szent írások.

5. Jákob családjáról több információ a Genezis 32:23-24 alatt 
található.

6. Mohamed Próféta annyira elszomorodott fia elvesztése mi-
att, hogy társai előtt is sírt. Apaként nem tudta visszatartani 
könnyeit, de azt mondta a társainak, hogy csak azt mondja, 
ami Allahnak tetszik, és hogy a hívőnek el kell fogadnia Allah 
elrendelését.

7. Lásd a Korán 33:50-52, Mohamed Próféta feleségeiről.
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„Ó, ti emberek! Bizony, Mi egy férfiból és 
egy nőből teremtettünk titeket, és népekké 

és törzsekké tettünk benneteket, hogy 
megismerjétek egymást. Bizony, a legnemesebb 
közületek Allah előtt, [az] aki a legistenfélőbb. 
Bizony, Allah Mindentudó, jól ismer mindent.”

Korán, 49:13
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„Nincs kényszer” az iszlámban
Mohamed  Isten Küldöttének mondta magát. Megkapta 
az embereknek szóló Isteni Üzenetet és igyekezett azt 
minden embernek átadni, de nem kényszerített senkit, 
hogy elfogadja. Recitálta a Koránt, ami megerősítette a 
vallásszabadságot és a választás szabadságát minden 
ember számára.

Erkölcsösség és egyenlőség minden 
népnek:
Az iszlámban minden ember egyenlő 
a törvény előtt, mivel mindannyian az 
emberi fajhoz tartoznak. A jóság és a 
kiváló erkölcs és jellem az egyetlen 
olyan kritérium, amely alapján az egyik 
ember magasabb rangú a másiknál 
Isten előtt. Mohamed Próféta ezt a 
következőképpen fogalmazta meg: 

„És ha Urad úgy akarta volna, akkor hinne mindenki, aki a 
földön van, mindnyájan. Hát vajon arra kényszerítenéd az 

embereket, hogy hívők legyenek?” (Korán 10:99)

„Nincs kényszer a Vallásban! Bizony a helyes út 
megkülönböztethetővé vált a tévelygéstől. Aki megtagadja a 
hamisan istenítetteket (Tághút), és hisz Allahban, az bizony 

megragadta a szilárd kapaszkodót, mely nem szakad el. S 
Allah Mindent Halló, Mindentudó.” (Korán 2:256)

7. fejezet
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„Az Uratok egy és az apátok egy. Nincs felsőbbrendű-
sége egy arabnak a nem arabbal szemben vagy a nem 
arabnak az arabbal szemben vagy a vörösnek a feke-
tével szemben vagy a feketének a vörössel szemben, 
csak az istenfélelem (taqwa: alázat, Isten-tudatosság) 
által. Bizony az a legnemesebb közületek aki a legis-
tenfélőbb.” (Musnad Ahmad 10/5586, 23972) 

Mohamed ösztönzött a rabszolgák felszabadítására és 
bevezette az iszlám szabályait, amelyek véget vetnek a 
rabszolgaságnak:
A rabszolgaság létezett Mohamed 
ideje előtt is. Valójában sok társa-
dalmi rendszer alapjául szolgált  
a világon. A rabszolgákat tárgyak-
nak, más emberek vagyontárgyainak 
tekintették. Mivel az iszlám védelme-
zi az ember vagyonát és tulajdonát, a rabszolgaságot fokoza-
tosan törölte el. Az iszlám korai szakaszában a rabszolgák bán-
talmazása vagy ok nélkül való büntetése is a felszabadításukat 
vonta maga után, ugyanis aki ilyet tett, így vezekelhetett bű-
néért.2 Ezenkívül az iszlám bizonyos egyéb szabályainak meg-
szegéséért való bűnbánat és jóvátétel szintén egy rabszolga 
felszabadítása (vagy egy rabszolga megvásárlása és felszaba-
dítása). Ez a folyamat oda vezetett, hogy a rabszolgaság vég-
leg megszűnt. Mohamed Próféta ösztönözte a hívőket, hogy 
szabadítsák fel a rabszolgákat Istenért. Egyszer Mohamed  
Próféta látott egy embert, a neve Abu Masz’úd Al-Badri volt, 
aki verte és ostorozta a rabszolgáját. Mohamed Próféta azt 
mondta neki határozottan:
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„Tudnod kell, hogy Istennek több képessége és nagyobb 
hatalma van feletted, mint amennyi képességed és 
hatalmad van neked efölött a rabszolga fölött.” Abu 
Masz’úd lehiggadt és azt mondta Mohamed Prófétának 
megbánó hangon: „Szabadon engedem Istenért.” 
Mohamed Próféta azt mondta neki: „Ha nem tennéd ezt, a 
pokol tüze megérintené az arcodat.” 3 

Védelem és biztonság az embereknek: Több mint 
százezer emberhez intézett búcsúbeszédében Mohamed 
Próféta azt mondta:

Minden ember egyenlő a törvény előtt: 

Mohamed Próféta hangsúlyozta, hogy 
mindenkinek tisztelnie kell a törvényt, és hogy 
a törvényszegők büntetésben részesülnek 

társadalmi helyzetükre való tekintet nélkül. Ha a törvényt 
igazságosan alkalmazzák, mindenki élvezi az igazságot és 
a biztonságot. 

Ó emberek, a hívők csak testvérek lehetnek. Senki sem 
veheti el testvére tulajdonát engedély nélkül. Átadtam az 
üzenetet. Ó Allah, Uram, légy a tanúm!

Soha ne térjetek vissza ahhoz, hogy egymást 
megtámadjátok. Valóban, hagytam közöttetek 
valamit, amibe ha erősen kapaszkodtok, nem 
fogtok eltévelyedni eltávozásom után: Isten 
Könyvét és az én Szunnámat (tanításaimat). 
Átadtam az üzenetet. Ó Allah, Uram, légy a tanúm!
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(Al-Hákim 1/93, 317. Al-Bejhaqi 6/96, 11640)
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Mohamed Próféta azt tanította, 
hogy senki sem áll a törvény felett, 
még Mohamed Próféta rokonai 
sem. A lopás és a rablás például az 
ember tulajdona elleni támadás. A 
törvénysértőket meg kell büntetni, 
bármilyen származásúak, bármilyen 
társadalmi helyzetűek. Világosan kijelentette, hogy 
szeretett lányát (Fatimát) is megbüntetné, ha lopna.4

Ítélj igazságosan; Tomah és a zsidó ember története: 
Egyszer egy Tomah bin Ubairiq nevű arab férfi ellopott egy 
fém pajzsot, amely egy páncélzathoz tartozott, és elrejtette 
zsidó barátjának a házában. A zsidó férfit megvádolták, 
hogy ellopta a pajzsot, ő tagadta, és elmondta, hogy 
Tomah volt a tettes.

Mivel még nem tudták, hogy ki volt a 
tolvaj, sok arab muszlim Tomah pártját 
fogta, és megpróbálták abba az irányba 
befolyásolni Mohamed véleményét, hogy a 
zsidó ember ellen ítéljen. Az iszlám igazsága 
azonban győzedelmeskedett, Tomah-t elítélték és a zsidó 
férfit ártatlannak nyilvánították. Ezt az esetet követően jött 
a Korán kinyilatkoztatása az igazság kinyilvánításáról:
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(Al-Hákim, 4/385, 8256. at-Tirmidi 5/128, 3036)
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Az árvák jogainak védelme:
Mohamed Próféta átadta Isten 
parancsát az árvákkal kapcsolatban. 
A Nemes Korán kedvességet, 
igazságos bánásmódot ír elő, és a 
jogaik védelmét.

A nők jogai és kötelességei:
Mohamed Próféta megerősítette a nők 
jogainak védelmét búcsúbeszédében. 
Azt mondta: 

„Bizony, akik felfalják az árvák vagyonát igazságtalanul, 
azok bizony csupán tűzzel tömik a hasukat, és égni 

fognak a lángoló [Pokol-tűzben].”
Korán, 4:10

„Ó emberek, igaz, hogy vannak jogaitok 
a feleségeitekkel szemben, de nekik is 
vannak jogaik veletek szemben.
Emlékezzetek rá, hogy csupán Isten megbízásából és 
engedélyével vettétek őket feleségül. Viselkedjetek 
ezért szépen a feleségeitekkel és legyetek kedvesek 
velük, mert ők a társaitok és odaadó segítőitek.”

„Bizony, mi lebocsátottuk neked az Írást az Igazsággal, 
hogy azzal ítélj az emberek között, amit Allah tett 
láthatóvá neked. És ne legyél az, aki vitába száll az 

árulók mellett!”
Korán, 4:105
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(Al-Bukhári, 6/27, 5185. Muszlim, 4/178, 1468)
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Visszaadni mindenkinek a letétbe helyezett dolgait:
Mohamed Prófétát megkérték, hogy vezessen egy temetési 

imát. Az első kérdése az volt a társaihoz: 
„Ez az ember kért kölcsön valakitől, vagy 
van nála rábízott tulajdona másnak?” 
Azt mondták: „Igen.” Mohamed Próféta 
megkérte őket, hogy először adjanak 

vissza mindent a tulajdonosoknak, majd imádkozott érte. 
A Korán kijelenti:

Mohamed Próféta azt mondta:

„Én és az, aki gondoskodik egy árváról, a 
Paradicsomban így leszünk (mutatóujját és 
középső ujját egymás mellé helyezte.”5 

Gondoskodás 

az árvákról

Az örökös jogainak védelme:
Az iszlám törvénykezés szerint, ha valaki meghal, a legközelebbi 
családtagjai meghatározott arányban kapnak az örökségből. 
Az iszlám nem engedi, hogy egy harmadnál többet adjon 
valaki vagyonából adakozásként vagy jótékonyságként. 
Ez védelmezi az örökösök jogait és biztosítja közöttük az 
igazságos vagyonelosztást.

„Bizony, Allah felszólít titeket, hogy adjátok vissza a 
rátok bízott letéteket a tulajdonosaiknak. És ha ítélkeztek 

az emberek között, akkor igazságosan ítéljetek. Milyen 
kitűnő ez az intés, amelyben Allah részesít titeket. Bizony, 

Allah Mindent Halló és Mindent Látó!”  Korán 4: 58
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(Al-Bukhari, 7/53, 5304)
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Mohamed Próféta meglátogatta 
az egyik társát, miután ő felépült a 
betegségéből. Az ember azt mondta, hogy 
nagy vagyona van és csak egyetlen lánya az 
örököse. Megkérdezte Mohamed Prófétától, 
hogy kétharmadot adhat-e adakozásként a 
vagyonából. Mohamed azt mondta: „Nem.” Az 
ember megkérdezte, hogy felet lehet-e. Mohamed 
azt mondta: „Nem.” Az ember megkérdezte az 
egyharmadról. Mohamed azt mondta (beleegyezve): 
„Egyharmad, és egyharmad sok. Az örököseidet 
gazdagon hagyni jobb, mintha szegényen hagynád őket, 
hogy másoktól kérjenek segítséget.”
Tilos az uzsora az iszlámban:
Mohamed Próféta azt mondta: „Isten megtiltotta nektek, 
hogy kamatot (uzsorát) szedjetek, ezért mostantól minden 
kamatkövetelés érvénytelen. A tőkétek a tietek, tartsátok 
meg. Nem bánhattok mással és más sem bánhat veletek 
igazságtalanul. Allah törvénybe iktatta, hogy ne legyen 
uzsora (kamat).”

Ez a Mohamed szó arabul kalligráfiával, művészileg 
ismételve. Farid Al-Ali művész alkotása.

 „Allah pártfogója azoknak, akik hisznek, kivezeti őket 
a sötétségekből a világosságra. Ám akik nem hisznek, a 
hamisan istenítettek (Tághút) az ő pártfogóik, kiviszik 

őket a világosságból a sötétségekbe. Azok a Pokol-tűz lakói 
lesznek, örökké abban fognak maradni.”

Korán, 2:275
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A becsületgyilkosság és a vérbosszú tilos: Mohamed 
Próféta eltörölte a vérbosszút (a bosszúállásból elkövetett 
gyilkosságot) és megtiltotta a becsületgyilkosságot (egy 
családtag megölése a többi családtag által, amelyben az 
elkövetők szerint az áldozat megsértette a család becsüle-
tét). Búcsúbeszédében kijelentette:

„Minden iszlám előtti időkből származó gyilkossági jog 
ezennel megszűnik, és az első, amit megszüntetek, Rabi’ah 
(Mohamed rokona) meggyilkolása (miatti vérbosszú).” 

Előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság és 
véletlen baleset: A szándékos gyilkosság 

miatt el kell ítélni a gyilkost.

Ha azonban véletlen baleset okozza 
valakinek a halálát, akkor az áldozat 
családját kártérítés illeti. Mohamed 
idejében a vérdíj száz teve volt. Mohamed 

Próféta azt mondta, hogy aki ennél 
nagyobb összeget kér, az a Tudatlanság 

Korának embere.

Harc az iszlámban: Mohamed Próféta azt tanította 
követőinek, hogy határozottak legyenek el-
lenségeikkel, védjék meg magukat, de ne le-
gyenek agresszívak. Fontos szerepe volt ennek 
a harcmezőn. Mohamed Próféta meghatározta  
a harc etikáját és szabályait, valamint a hadifog-
lyokkal való bánásmódot.

Ne ölj
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Mohamed azt tanította  
a muszlimoknak, hogy hábo-
rú idején ne támadjanak civi-
lekre, és ne öljenek meg gye-
rekeket, nőket vagy időseket. 
Megkérte őket arra is, hogy 
ne tegyék tönkre a természe-
tet, ne vágják ki a fákat, ne 
égessék fel a földet.

Mindig emlékeztette őket 
arra, hogy a védekező csatá-
ban való részvétel Istenért van, és Ő nem szereti a törvény-
szegőket. A Korán meghatározta az ellenségek és agresz-
szorok elleni harc alapvető szabályait.

Mohamed az öngyilkosságot a nagy bűnök közé sorolta:
Mohamed Próféta ezt a következőképpen fogalmazta 
meg: „Aki megöli magát egy fém tárggyal, az azzal a fém-

tárggyal fog feltámadni, és a Pokolban örökösen 
azzal fogja magát megölni. Aki méreggel öli 
meg magát, az azzal a méreggel fog feltámad-
ni és folyamatosan azt fogja inni a Pokolban, 
és aki úgy öli meg magát, hogy egy magas 
helyről, pl. egy hegyről leugrik, ugyanezt fog-

ja tenni a Pokolban örökké.”6

Ne ölj meg 
civileket, gyerekeket,  

nőket és időseket!

Ne rombold le
a környezetet és ne 

vágd ki a fákat!

„És harcoljatok Allah útján (Allahért) azok ellen, akik 
harcolnak ellenetek! Ám ne kövessetek el túlkapást (a 

harcolókkal és fegyvertelenekkel szemben sem). Allah bizony 
nem szereti a túlkapásokra vetemedőket [akik megengedetté 

teszik azt, amit Allah tilalmassá tett].” Korán 2:190

Ne öld

 meg 

magad
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„Emiatt írtuk elő Izrael fiainak: „Az, hogy 
valaki megöl egy embert – nem emberölés 

vagy a Földön való pusztítás [büntetéseként] 
– olyan, mintha megölné az összes embert, 

és az, hogy valaki életben tartja, olyan 
mintha az összes embert életben tartaná! 
Bizony, eljöttek hozzátok a küldötteink a 

világos bizonyítékokkal, ám ezek után sokan 
közülük mértéktelenek a Földön.”

Korán, 5:32

Az emberélet szentsége és sérthetetlensége:
Mivel Isten teremtette az embert, ő adta és ő irányítja az 
életét, ezért minden ember élete az Ő tulajdona. Isten 
kijelenti a Koránban az első gyilkossággal kapcsolatban, 
amikor Káin, Ádám fia megölte testvérét, Ábelt:
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Mohamed elítélte az erőszakot:   
a Próféta soha nem használta az 
erőszakot Isten Üzenetének átadása 
eszközeként, és nem kényszerített 
senkit Isten vallására. Bár a Medinában 
megalapított állam az iszlám törvényei szerint működött, 
soha nem kérte a Mekkában maradt kis közösséget, hogy 
problémát okozzanak, vagy gyilkolják meg ellenségeiket. 
Ellenkezőleg, azt kérte társaitól, hogy tartsák tiszteletben 
annak a társadalomnak a rendjét, amelyben élnek.

Tilos 

az erőszak

Mohamed Próféta azt tanította a hívőknek, hogy amikor  
kedvesen és udvariasan viselkednek, az mindig értéket és 
jó eredményt hoz. Azt is tanította, hogy a durvaság és az 
udvariatlan viselkedés minden ügyet elront. (Muszlim)
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Iszlám kalligráfia, a török kalligráfus Hassan 
Chelebi   alkotása, amely idézetet  tartalmaz 
a Koránból. Isten így szól az emberekhez: 
„És ha ítélkeztek az emberek között, akkor 
igazságosan ítéljetek.”
Korán, 4:58

Iszlám kalligráfia, az egyiptomi kalligráfus 
Isaam Abdul Fattah alkotása, amely idé-
zetet  tartalmaz a Koránból. Isten így szól 
az emberekhez: „És egyetlen terhet cipelő 
sem cipeli egy másiknak a terhét.”  Korán, 
17:15
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Művészi design a „Mohamed" szóból arabul. Farid Al-Ali alkotása.

VÉGJEGYZETEK
1. Nelson Mandela (Dél-Afrika első 

demokratikusan megválasztott elnöke).  
Ő képviselte a demokratikus és szabad Dél-
Afrikáért vívott harcot, amelyben mindenki 
együtt él egy különbözőségében egyesült 
egyetlen nemzetben.

 A Korán tanításai alátámasztják azt a tényt, hogy Allah teremtette 
az emberiséget népekké és törzsekké, hogy megismerhessék 
egymást. A fehér ember nem felsőbbrendűbb a  nem fehérnél, 
csak az istenfélelem által (és fordítva is igaz). „Bizony, Allah előtt 
az a legnemesebb közületek, aki a legistenfélőbb. Bizony, Allah 
Mindentudó, jól ismer mindent.” (Korán 49: 13)

2. Rijádh Asz-Szalihin (1603/4), (1605/5)

3. Mohamed Próféta arra figyelmeztetett, hogy az 
Ítélet Napján, az Isten lesz az ellenfele annak, aki 
embereket alkalmaz és nem fizeti ki a bérüket. 
Mohamed Próféta azt hangsúlyozta, hogy a 
dolgozóknak fizetni kell, mielőtt megszáradna 
a verejtékük. A bérek kifizetését nem lehet 
késeltetni, hanem a munka elvégzése után közvetlenül ki kell azt 
fizetni.

4. Az iszlám törvényről és igazságszolgáltatásról további információt 
találhat a következő címen: 

 http://www.islamreligion.com/category/110/

 http://www.islamhouse.com

5. Szahíh al-Bukhári (34/8)

6. Szahíh al-Bukhári (5778) és Szahíh Muszlim (109)
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„Ha egy muszlim elültet 
egy magot, amelyből ami 
kinő, hasznos az emberek, 
az állatok vagy a madarak 

számára, akkor ez a cselekedet 
szadaqának (Isten által 

jutalmazott adománynak) 
minősül.”

Mohamed Próféta  
(Al-Bukhári 2320, Muszlim 1188)

Környezetvédelem
8. fejezet
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tA környezet megóvását összekapcsolta egy olyan Isten 
ben való hittel, aki teremtette az összes lényt. Ezért Isten 
hívője nem okozhat káros hatásokat a környezetben, 
hiszen az része az Isten Királyságának. Mohamed egy zöld 
világ megvalósítására hívott:
Mohamed tanításai a környezet védelmében: 
A környezet megóvását az Istenben – minden létező 
teremtőjében - való hithez kötötte. Ezért az, aki hisz 
Istenben, nem teheti tönkre a környezetet, mert az része 
Isten Királyságának. A környezetszennyezés és a természeti 
kincsek (víz, növényzet, állatok, termőföld, levegő, tengeri 
élővilág, stb.) tönkretétele nem elfogadható az iszlám 
szerint!
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Természeti források tökéletes egyensúlyban:
Mohamed Próféta arra tanította követőit, hogy minden 
természeti erőforrást Isten teremtett, és Ő tökéletes 
egyensúlyt hozott létre közöttük. Isten azt mondja a 
Koránban, ami kinyilatkoztatott Mohamed Prófétának: 

Minden ember egyenlő jogokkal rendelke-
zik a természeti források tekintetében: 
A természeti források Isten ajándékai 
az emberiségnek. Nem lehet őket 
elpazarolni vagy monopolizálni. 
Mohamed Próféta kijelentette, 
hogy minden ember egyenlő 
jogokkal használhatja a 
vizet, a füvet (legelőt) és 
a tüzet (energiát) (kivé-
ve, amit hivatalosan 
magántulajdonként 
birtokol valaki).

„Bizony, mindent mérték szerint teremtettünk.”
„...És Nála minden dolognak [meghatározott] mértéke van.”

„...Allah műve ez, aki minden dolgot tökéletessé tett...”
Korán, 54:49; 13:8; 27:88

Ne károsítsa a környezetet

Ne szennyezze a környezetet

Ne pazarolja a természeti erőforrásokat

Hozzáadott értékek

Használja hatékonyan a természeti erőforrásokat, 
fontolja meg az újrahasznosítást
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Fauna, flóra és Isten teremtése
„Áldassék hát Allah, a legjobb Teremtő!” 

Az ártalom tilalma általános 
szabály: Mohamed Próféta 
meghatározta a természeti 
források védelmének 
általános szabályát, ami 
megvédi a környezetet 
és biztonságot ad az 
embereknek. Azt mondta: 

„Az (Istenben) való hitet 
több mint hetven részre 
lehet osztani. A legfelső 
ezek közül tanúsítani Isten 
E g y e d ü l v a l ó s á g á t . A z 
utolsó, az ártalmas dolog 
eltávolítása az emberek 
útjából." Mohamed Próféta  

Ez a Mohamed szó kalligráfiával. Olyan, mint 
egy fa ága levelekkel és egy bimbóval.

„Nem szabad kárt okozni 
vagy viszonozni a kárt.”

Korán, 23:14
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Al-Bukhári 1/11, 9
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Mohamed Próféta hangsúlyozta a víz tudatos 
felhasználását és elítélte a pazarlást és a pocsékolást:

Mohamed Próféta 
világosan kijelentette 
egy társának (aki éppen 
mosakodott), hogy ne 
pazarolja a vizet akkor 
se, ha egy bővizű folyó 
mellett lenne is.

Egy másik alkalommal 
Mohamed Próféta  azt mondta a társainak, hogy ne 
szennyezzék az állóvizet és ne vizeljenek bele.

 

A környezet jobbítása: Mohamed Próféta arra ösztönözte 
az embereket, hogy folyamatosan dolgozzanak környezetük 
jobbításán, még ha az egész univerzum összedől és az élet 
véget is ér ezen a bolygón. Azt mondta:

„és a vízből hoztunk létre minden élő dolgot.”

„Bizony a pazarlók a sátánok testvérei, és a sátán  
az ő Urával szemben mindig nagyon hálátlan.”

„..egyetek, és igyatok, ám ne legyetek mértéktelenek! 
Bizony, Ő nem szereti a mértékteleneket!”

Korán, 21:30; 17:27; 7:31
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„Ha eljött az Óra (a földi élet 
vége) és valakinek van egy pa-
lánta a kezében és el tudja ültet-
ni, ültesse el.” 

Az istenhívőknek értéket kell adniuk a 
környezethez és védelmezniük kell. Isten 
nem szereti azokat, akik romlást okoznak (a 
földön) és tönkreteszik az erődket, mezőket 
és pusztítják az állatokat.

„És keresd azzal, amit Allah adott neked, a túlvilági 
lakhelyet, ám ne feledkezz meg a részedről az evilágon! És 
tegyél jót [az emberekkel], miképpen Allah is jót tett veled, 

és ne okozz romlást a földön! Bizony, Allah nem szereti 
azokat, akik romlást okoznak.”

Korán, 28:77

Érték 

hozzáadása
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(Musnad Ahmad, 5/2727, 13100)
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Mohamed Próféta az állatokkal való etikus bánásmódra 
hívott: A Próféta ellene volt annak, hogy az állatokat ok 
nélkül korlátozzák, ketrecbe zárják vagy megkötözzék. Nem 
szerette azt sem, ha megostorozzák őket vagy megütik 
a fejüket. Többféleképpen kihangsúlyozta az állatokkal 
való jó bánásmódot (pl. közvetlenül erre utasított, illetve 
közvetetten, történetet mesélve, vagy valós helyzetek 
esetén gyakorlatban tanított erre).

„És nincs egyetlen mozgó [élőlény] a Földön, sem pedig 
madár, amely a két szárnyával repül, amelyek ne lennének 
közösségek hozzátok hasonlóan. Semmit sem hanyagoltunk 
el az Írásban (az Őrzött Táblán). Majd az Uruk elé lesznek 

egybegyűjtve.” Korán, 6:38

Az állatok és minden teremtmény egy része a nagyobb 
életközösségnek a Földön: 

 
Állatvédelem, állatjólét
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A halal többet jelent a halal ételnél:

A „halal” kifejezés leggyakrabban a megen-
gedett ételek jelölésére szolgál, de a kifejezés 
sokkal szélesebb körű. A „halal” megengedett 
ételeket és cselekvést jelent, ellentéte a ha-
ram-nak, ami tilosat jelent. Mohamed Próféta 
arra tanította a muszlimokat, hogy nincs joguk megölni sem-
milyen állatot, csak amelyiket Isten megengedte. Csak Isten en-
gedélyével (Akié minden teremtmény) történik, hogy egyes álla-
tokat le lehet vágni emberi fogyasztás céljára. Csak növényevő 
állatokat lehet levágni étkezés céljából (pl. szarvasmarha, birka, 
szárnyasok, és olyan madarak, amelyek nem esznek húst).

Mint ismeretes, a sertés mindenevő állat, amely növényekkel és ál-
latokkal is táplálkozik, sőt ha hozzáfér, dögöt is eszik. A sertéshús 
fogyasztása tilos az iszlámban és a judaizmusban.
Mohamed Próféta arra tanította követőit, hogy a meg-
engedett (halal) állatvágást olyan módon kell elvégezni, 
hogy az a legkevésbé legyen fájdalmas:

Az állatot például nem szabad levágni tompa élű késsel (a 
késnek nagyon élesnek kell lennie). Az állatot nem szabad 
kővel megütni, és nem szabad úgy levágni, hogy egy má-
sik állat lássa. Mohamed Próféta azt mondta egy ember-
nek, aki egy állatot egy másik mellett vágott le: „A másik 
állatot kétszer akarod megölni?”

Halal
hús

Kö
rn

ye
ze

t

(Al-Hakim, 4/231, 7658)
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Egyszer Mohamed Próféta 
át akart adni egy üzenetet 
az állatokkal való jó bánás-
módról egy embernek. Azt 
mondta neki, hogy a tevéje 
„panaszkodott” neki, mert 
túl nagy terhet rakott rá.

Egy másik alkalommal Mohamed Próféta azt mondta a 
társainak: „Aki elfogta ennek a madárnak a fiókáit, az adja 
vissza őket az anyának” (amely kétségbeesetten repdesett 
körbe).

Etikus bánásmód az 

állatokkalKö
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(Abu Dáúd 2/328, 2549)

(Abu Dáúd, 3/8, 2675, 4/539, 5268)
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Jutalom jár az állatokkal való kedvességért: 

A kedvesség, még ha állatokkal történik is, jutalmat 
érdemel Istentől. Mohamed Próféta egyszer elmesélt egy 
történetet a társainak egy emberről, aki talált egy vízzel 
teli kutat és lement, hogy igyon. Amikor feljött, talált 
ott egy szomjas kutyát, ezért lement a kútba megint, 
hogy megtöltse a cipőjét vízzel, és felhozza a kutyának. 
Isten olyan elégedett volt ezzel az emberrel, hogy 
megbocsátotta a múltbeli bűneit. (Al-Bukhári 3/132, 2466. Muszlim, 

7/44, 2244)

Egy másik alkalommal Mohamed Próféta azt mondta a 
társainak, hogy Isten megbüntetett egy nőt, mert bezárva 
tartott egy macskát, amíg az elpusztult. Nem etette a 
macskát és nem is engedte el. (al-Bukhári, 3071)
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„Távol áll ettől a Korántól, hogy 
kitalálható lenne Allahnak 

tulajdonítva. Azonban igazolása 
annak, ami előtte volt (a korábbi 
kinyilatkoztatásokból) és az Írás 

részletes magyarázata - nem fér kétség 
hozzá - a teremtmények Urától.”

Korán, 10:37 
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Isten csodája Mohamednek

Sok tudós úgy gondolja, hogy Mohamed 
küldetése az Isteni Üzenet átadásában az 
embereknek és az emberek hitre hívásá-
ban nehezebb volt, mint sok előtte lévő 
küldött küldetése. A legnagyobb csoda, 
amit hozott a Korán volt, amelyet eredeti 
arab nyelven recitált Isteni Kinyilatkozta-
tásként. Annak ellenére, hogy saját népe 

közül sokan, akik arabul beszéltek, ellenálltak, az iszlámot el-
juttatta más népekhez és közösségekhez az Arab félszigeten 
kívül, akiknek más volt a nyelvük, a kultúrájuk és a vallásuk.

Miért tartják a Koránt örök csodának? 
A Koránnak nincs emberi szerzője. A muszlimok 
Isten Szavának és örök Üzenetének tekintik, 
ami az egész emberiséghez érkezett. Hitük 
szerint ez az egyetlen olyan könyv, amely 
Isten Szavát úgy tartalmazza, hogy Küldötte 
vagy bárki más nem fogalmazta át.

„Vajon hát nem gondolkodnak el a Koránon? Ha nem 
Allahtól lenne, bizony sok ellentmondást találnának benne"

Korán, 4:82

9. fejezet
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A fizikai csodákkal ellentétben, 
amelyeket igaz próféták és küldöttek 
hoztak, és csak azok az emberek láttak, 
akik az ő idejükben éltek, a Koránt a 
muszlimok örökös csodának tartják, 
amelyet meg lehet érinteni, lehet 
látni, olvasni és átadni generációról 
generációra. A 17. fejezet 88. verse 
kijelenti:

„Mondd [ó Mohamed]: ’Bizony, ha összegyűlnének a 
dzsinnek és az emberek, hogy ehhez a Koránhoz hasonlóval 

álljanak elő, nem lennének képesek ehhez hasonlóval 
előállni, még ha egyikőjük a másiknak segítője is lenne.” 

Korán, 17:88

A Korán szövege páratlan módon megőrződött:  A mai 
Korán megegyezik azzal, ami Mohamed Prófétának lett 
kinyilatkoztatva több mint tizennégy évszázaddal ezelőtt. 
Kezdetben a legistenfélőbb muszlimok memorizálták 
(szóról szóra, betűről betűre). 
Majd röviddel Mohamed Próféta halála után a teljes Koránt 
egy könyvbe kötötték, Abu Bakr Asz-Sziddíq (az első kalifa) 
uralkodása alatt. 13 évvel Mohamed Próféta halála után 
készítettek néhány másolatot és szétosztották a különböző 
tartományokban az iszlám államon belül Oszmán bin Affán 
(a harmadik kalifa) uralkodása alatt.

Ez egy idézet a Koránból, amelyben  Isten azt mondja az embe-
reknek: „Hívjatok Engem, és Én válaszolok nektek.” (A Megbocsátó 
fejezet, 40:60)
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A Tawátor fogalma megerősíti a Korán abszolút hitelessé-
gét, mert azt jelenti, hogy ugyanazt a szöveget (egymástól 
függetlenül) különböző csoportok és emberek is ugyan-
úgy recitálták, és közvetítették generációról generációra 
ellentmondás, eltérés és a tanítványi láncolat megsza-

kadása nélkül olyan nagy 
számban, hogy kizárható a 
tévedés vagy az elferdítés 
lehetősége.

A Korán különlegessége: 
Észre kell vennünk, hogy 
Mohamed  mondásai és 
tanításai nem keveredtek 
bele a Koránba (amely csak 

Isten Szavait tartalmazza, emberi kommentár és ma-
gyarázat nélkül). Mohamed mondásait és tanításait más 
könyvekben gyűjtötték össze, ezeknek a neve A Próféta 
Szunnája vagy Hadíszok. Ezek tartalmazzák a tanításait, 
életmódját és a Könyv (a Szent Korán) magyarázatát. 

A Hadísz gyűjtemények és más szent könyvek összeha-
sonlítása: A legtöbb vallás szent könyveit emberek írták 
saját szavaikkal és megfogalmazásukkal. Mivel a Hadísz 
könyveket muszlim tudósok 
gyűjtötték össze és Mohamed 
saját mondásait és tanításait 
tartalmazzák, ezért sok tudós 
hasonlónak tartja őket más 
szent könyvekhez.
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A Korán recitálás stílusának összehasonlíthatatlan meg-
őrzése: A Koránt a tadzswídnak megfelelően olvassák. 
(Tadzswíd a neve azoknak a szabályoknak, amelyek meg-
határozzák az olvasás módjait.) 
A muszlimok nemcsak abban hisznek, hogy a Korán szö-
vege egyedien megőrződött, hanem abban is, hogy az ol-
vasási módok ugyanígy megőrződtek, visszavezethe-
tők  Mohamed Próféta és társai Korán recitálására.  
A Korán olvasási stílusokat a narrátorok neveivel 
együtt dokumentálták, a recitátorok sorai azokkal a 
személyekkel kezdődnek, akik közvetlenül Mohamed 
Prófétától hallották, és a jelen korig megszakítás nélkül 
folytatódik. Az egész iszlám világ generációról generációra ezt 
az utat követte a mai napig.

A Biblia például 1400–1800 évig tartó időszak alatt 
íródott, 40 különböző szerző műve. Hatvanhat különböző 
könyvből áll, és két különálló részre oszlik: Az Ószövetség 
(39 könyv) és az Újszövetség (27 könyv)1.

Meg kell jegyeznünk, hogy Isten úgy utal magára, hogy 
a „Mi” személyes névmást használja, vagyis többes szám-
ban beszél magáról a Korán szövegében, ami az arab 
nyelvben kifejezi a hatalmat és a nagyságot. A magyar 
nyelvben ismert a királyi vagy a fejedelmi többes, ami-
kor az „én” helyett a „mi” kerül használatra az egyes szám  
1. személyként. A Korán nyelvezete megmutatja, hogy 
ebben a könyvben Isten beszél az emberiséggel. Gyakran 
használta a „mondd” igét (pl. „Mondd, ó Mohamed, ne-
kik…”). Mohamed Próféta kijelentette, hogy amit Korán-
ként recitált, azok Isten Saját Szavai, nem az övéi.
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A tadzswídhoz hasonló tudomány való-
színűleg nem létezik más vallásoknál. Ez 
a legmagasabb fokú figyelem, amelyet a 
társak Mohamed Próféta irányába tanú-
sítottak, hogy szóról szóra megőrizzék a 

Korán olvasási módját.

A Korán gazdag nyelvezete:  Eredeti arab nyelven lett 
kinyilatkoztatva. A muszlim tudósok szerint az arab nyelv 
fejlettebb sok más nyelvnél, és ezt a szavak hatalmas szá-
ma, nagyon precíz nyelvtan is alátá-
masztja. Ezért az arab nyelv ponto-
sabban képes kifejezni Isten Szavait, 
mint bármilyen más nyelv. Az arab 
nyelvnek 28 betűje van, amelyek 
közül több nem létezik más nyelvek-
ben, mint például a „Dad”, az erős „d” 
és a „Ta”, az erős „t”. 

Egy szógyöknek több mint 
100 származéka lehet, és 
ennek megfelelően az arab 
nyelv szavainak száma 
meghaladhatja a hatmillió 
szót. Ez messze magasabb, 
mint az általánosan ismert 
nyelvek szavainak a száma.

Tadzswíd, 

ez egyedi 

tudomány
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Jelentős tudományos tények a Koránban
Az ősrobbanás és az univerzum teremtése. 
Mohamed Próféta idejében senki sem tudott semmit az 
univerzum teremtéséről és a bolygók mozgásáról, vagy 
arról, hogy a föld lapos vagy gömbölyű. A muszlimok hite 
szerint Isten, az Univerzum Teremtője az Egyetlen, Aki tud-
ja, hogy lett megteremtve.

Tizennégy évszázaddal ezelőtt a 
Korán említette (csodálatos mó-
don) az univerzum teremtését, a 
Nap és a Hold mozgását, a Föld 
forgását és a nappal és az éjszaka 
váltakozását.

A modern tudomány az univerzum 
teremtését az ősrobbanás elméleté-
vel magyarázza, amelyet évszázadok 
alatti megfigyeléseken és kísérle-
teken alapuló adatok támasztanak 
alá. Az ősrobbanás elmélete szerint 
az egész univerzum a kezdetekkor 
egy nagy massza volt, majd történt 
egy nagy robbanás, amelynek ered-
ményeként létrejöttek a galaxisok a 
füst- vagy gázformában létező, űr-
ben lévő összegyűlt anyagfelhőből.
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 Az univerzum tágulása:
1925-ben Edwin Hubble amerikai csilla-
gász megfigyelésen alapuló bizonyítékot 
szolgáltatott arra, hogy a csillagok távo-
lodnak egymástól, amiből az következik, 

hogy a galaxisok és az egész univerzum 
tágul. Az is megalapozott tudományos tény, 

hogy a bolygók elliptikus pályán keringenek a 
Nap körül, és saját tengelyük körül is forognak.

Az ember meglepődik, hogy milyen hasonlóságok vannak 
a modern tudományos felfedezések és a Korán következő 
versei között, amelyeket Mohamed Próféta több mint 14 
évszázaddal ezelőtt recitált, és amelyek mai napig fenn-
maradtak.
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„Hát vajon nem látták azok, akik hitetlenek, hogy az 
egek és a föld egybefüggőek voltak, majd szétválasztottuk 

azokat, és a vízből hoztunk létre minden élő dolgot"     
Korán, 21:30

„Aztán az ég fele fordult, amikor az még füst volt, és 
azt mondta annak és a földnek: „Jöjjetek készségesen, 
vagy akaratotok ellenére!” Mindketten azt mondták: 

„Készségesen jövünk!”    Korán, 41:11

„És Ő az, aki megteremtette az éjszakát és a nappalt,  
és a Napot és a Holdat, valamennyien   

[égi] pályán úsznak (keringenek)”

Korán, 21:33

„És az egeket erővel építettük meg, és bizony,  
Mi vagyunk a kiterjesztői.”

Korán, 51:47
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 „...Ő teremtett meg benneteket az anyáitok méhében, 
teremtéssel teremtés után, háromszoros sötétségben. Ez 

Allah, a ti Uratok, Övé az uralom! Nincs más Isten, csak Ő, 
hogyan fordulhattok hát el?” 

Korán, 39:6

A modern tudomány megmagyarázza, 
hogy három réteg van, amelyek sötétségbe 
burkolnak, és körbeveszik a magzatot az 
anyaméhben; ezek biztos védelmet adnak 
az embriónak. (1) az anya belső hasfala, (2) 
a méhfal és (3) a magzatburok.

Embriológia és az emberiség teremtése: Mohamed Próféta 
a következő csodás verset recitálta, amely elmagyarázza 
az emberiség teremtését. Ez a tudás nem volt ismert az ő 
idejében és az embriológia tudományát 1400 évvel ezelőtt 
még nem fedezték fel.
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Meglepő, hogy az orvostudomány felfedezései 
ugyanúgy írják le a magzat fejlődését, ahogy a 
Korán leírja. Azt is felfedezték, hogy a csontok 

a hús (izmok) 
előtt jönnek létre, 
pontosan úgy, ahogy 
a fenti vers leírja.2

„És bizony megteremtettük az embert 
agyag kivonatából. Majd egy cseppként 

(megtermékenyült ivarsejtként) helyeztük el 
egy biztos helyen. Majd a cseppet vérröggé 
teremtettük, a vérrögöt pedig húsdarabbá, 

a húsdarabot csontokká teremtettük, a 
csontokat hússal ruháztuk fel, majd egy 
másik teremtményként hoztuk őt létre [a 

lélek belefújásával]…”
Korán, 23:12-14

Az ember teremtését 
csodálatosan leírja 
a Korán következő 
verse:
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Magzat

Csontok

Hús
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Emellett a tudósok azt is felfedezték, hogy az embrió 
hallóképessége az anyaméhben előbb fejlődik ki, mint a 
látó érzéke. Ez megegyezik azzal a sorrenddel, amelyet a 
Korán említ. A 9:32, 2:76, 78:23 versek mind előbb említik 
a hallást a látásnál:

„...Áldassék hát Allah, a legjobb Teremtő!”
Korán, 23:14

Az évek meglepő számítása:
A Korán a Barlang c. fejezete (18: 
25) olyan ifjakról szól, akik álomba 
merülve háromszáz évet töltöttek 

a barlangban, és még kilencet hozzá. Senki nem tudta 
Mohamed idejében, hogy a vers miért nem egyszerűen 
309 évet említ a fenti kifejezés helyett.

Arábiában akkor senki sem tudta a holdév és a napév 
(Gergely naptár) közti különbséget. A holdév 11 nappal 
rövidebb, mint a napév. A csodás tény az, hogy három-
száz év alatt a holdév és a napév (Gergely év) közötti kü-
lönbség 9 év.

A Koránt általában 604 oldalra nyomtatják. Körülbelül 
80 ezer szót tartalmaz, amelyek 6348 verset alkotnak, 
114 fejezetre tagolva. A Korán leghosszabb fejezete 
286 verset tartalmaz, a legrövidebb pedig csak 
hármat.
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Mohamed Próféta idejében gyakorlatilag lehetetlen volt 
az arabok számára megjósolni, hogy a két szuperhatalom 
közötti konfliktus a következő tíz évben hogyan alakul, és 
hogy egy vereséget szenvedett birodalom vissza tudja-e 
szerezni a győzelmet néhány éven belül. Történelmi tény, 
hogy a Perzsa Birodalom legyőzte a Római Birodalmat a Kr. u. 
614 – 619 közötti időszakban Palesztina területén és elfog-
lalta Jeruzsálemet. Néhány éven belül azonban a rómaiak 
visszaszerezték a győzelmet Ninive városánál (Irakban).

Hihetetlen földrajz:
Meglepő, hogy a jelen földrajzi kutatás felfedezte, hogy a Holt 
tenger, amely a Jordán völgyében található, a legmélyebb 
sóstó a világon. 422 méterrel fekszik a tengerszint alatt. 
Partjai a legalsó pontok a föld felszínén. A fenti Korán-versek 
szerint a legközelebbi római földön szenvedtek vereséget 
a rómaiak, és Arábiához valóban az a római föld volt a 
legközelebb, amely a „legalsó föld” a világon.

Megjegyzés: az eredeti arab „adna” (3. vers) szó jelentése „legközelebbi”, és 
„legalsó”.
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„Legyőzettek a bizánciak a [Perzsiához] 
legközelebb eső [bizánci] földön, ám 
legyőzetésük után ők fognak győzelmet aratni. 
Néhány éven belül - Allahra tartozik az ügyek 
[eldöntése] ezelőtt és ezután is - és azon a napon 
örvendeznek majd a hívők Allah győzelmének. Ő azt 
visz győzelemre, akit akar és Ő a Méltóságteljes, az 
Irgalmas.” Korán, 30:1-5

Csodálatos információk a jövő eseményeiről:
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VÉGJEGYZETEK

1. Az Ótestamentum héberül íródott Kr. e. 1500 – 400 között. 
Az Újtestamentumot görög nyelven állították össze és a Kr. utáni 
első század második felében íródott. Általános megegyezés 
szerint Máté Evangéliuma volt az első evangélium, ezt Kr. u. 50 
és 75 között írták. A négy evangélium közül Jánosét tartják a 
legkésőbbinek, körülbelül Kr. u. 85-ben írták.

2. Az embriológiáról és a szent Korán további tudományos 
csodáiról a következő weboldalon találhatunk információt: 
www.eajaz.org, www.islamhouse.com

A vizek közötti akadály: A modern tudomány nemrégiben 
tudta megmagyarázni, miért nem keveredik össze a két óceán 
vize, habár az óceánok között nincs látható akadály, amely 
megakadályozza, hogy összekeveredjenek. A tudósok felfedezték, 
hogy az óceánok nem keveredhetnek, mert vizük különböző 
hőmérsékletű, sótartalomú és sűrűségű. Mohamed Próféta soha 
nem utazott olyan helyekre, ahol két óceán találkozóhelyét 
láthatta volna, de a Korán csodálatosan leírta: „Szabadon hagyta 
a két tengert, hogy találkozzanak (egymással); közöttük akadály 
(van, melyet nem hághatnak át.)" Korán, 55:19-20
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Mohamed Próféta  azt mondta:  
„A hívők kapcsolata egymással egy 

építményhez hasonlatos: erősítik egymást.” 
Majd [a hasonlatra utalva] összefonta ujjait. 

(Al-Bukhári 481, Muszlim 2585)

Mohamed Próféta  három vonalat rajzolt a 
homokba, és azt mondta: „Ez az ember (akinek 

sok reménye és terve van az evilági életben). 
Miközben megpróbálja elérni reményeit, közben 

eljön hozzá a halál.”

(Al-Bukhári 6417, Muszlim 1671)

Remény

Előírt halál

Emberiség

192



„A hívők közül azok a legteljesebb hitűek, akik a legjobb 
erkölcsűek.."

(At-Tirmidhi gyűjteménye)

„Használj ki öt dolgot, mielőtt öt dolog 
bekövetkezne:
A fiatalságodat, mielőtt megöregszel;
az egészségedet, mielőtt megbetegszel,
a gazdagságodat, mielőtt szegény leszel,
a szabadidődet, mielőtt elfoglalt leszel
és az életedet, mielőtt meghalsz.”
(Al-Hakim Al-Mustadriq gyűjteményében 7846 (4/341))
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iMohamed mondásai és tanításai nagyon fontosak és az 
élet minden aspektusát átfogják. Bölcsességből és Isteni 
kinyilatkoztatásból származnak.

Mondásai, tettei, hallgatólagos jóváhagyásai és tulajdonságai 
„Szunna” néven ismertek, és ez alkotja az iszlám törvénykezés 
második forrását a Korán után:

Álljon itt egy válogatás mondásaiból az élet különböző  
kérdéseire vonatkozóan:

„A társatok (Mohamed) nem tévelyeg, nincs 
félrevezetve, és nem a saját vágyai szerint beszél"

Korán, 53:2-3

Mondásai
10. fejezet
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„Két dolog van, amit a legtöbb ember nem értékel: 
egészség és szabadidő.”  (Al-Bukhaari, 6049)

„Nem megengedett az irigység csak két esetben: 
[Irigyelni] egy olyan embert, aki Allahtól vagyont 

kapott, és az igazság útján költi, vagy egy olyat, aki 
Allahtól bölcsességet (tudást) kapott, és aszerint 

ítélkezik és tanítja azt.” (Al-Bukhari, 73/15)

„Könnyítsetek, és ne nehezítsetek! Hozzatok örömhírt 
és ne riasszátok el az embereket!”

(Bukhari, 69/11)

„Akik tisztességes és tiszta kereskedést és üzletet 
folytatnak, Isten megáldja az adásvételüket. Ennek 

ellenkezőjeként, ha hazudnak és elrejtik a tényeket, Allah 
semmivé teszi adásvételük áldását.”   (Al-Bukhari, 2082/22)
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„Egyikőtöknek sem teljes a hite, amíg nem szeretné 
(kívánja) azt a hittestvérének, amit saját magának 

szeretne (kíván).”  (Al-Bukhari, 13/7)

„Minden muszlimra nézve van egy [kötelező] ado-
mány.” Mire társai azt kérdezték: Mi van akkor, ha 
nincs semmije? Azt mondta: „Saját kezével dolgozzon, 
így hasznot hoz magának és adakozik.” Azt kérdezték 
(erre): Mi van akkor, ha nem tud? Azt mondta: „Segítsen 
a segítségre szoruló szűkölködőn.” Azt kérdezték: Mi 
van akkor, ha nem tud? Azt felelte: „Parancsolja meg a 
helyénvalót vagy a jót.” Azt kérdezték: Mi van akkor, ha 
nem teszi? Azt válaszolta: „Ne tegyen rosszat, mert ez 

neki adomány.”
(Al- Bukhari, 1445/30)

„Ha meghal Ádám fia (gyermeke), megszakad 
a cselekedete, csak három dologban nem (amit 
hátrahagy maga után): a folyamatos adomány, 
a hátrahagyott tudás, és a jó gyermek, aki érte 

fohászkodik.”  
(Ez is, mint a többi tanítás férfiaknak és nőknek egyaránt szól)

(Muszlim, an Naszái, at-Tirmidi)
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„Féld Allahot bárhol is vagy! A rossz cselekedet után 
nyomban tégy jó cselekedetet, és el fogja törölni azt. S jó 

erkölccsel viselkedj az emberekkel!”
(At-Tirmidi 1987 és Ahmed 5/1535/153)

„A jóság a jó erkölcs, és a bűn az, ami szégyenérzetet 
kelt benned (ami miatt kényelmetlenül érzed magad), 

és nem akarod, hogy az emberek megtudják.”
(Muszlim 15/2553)

„Az erős ember nem az, aki az ellenségeit a földhöz 
csapja. Az erős ember az, aki visszatartja magát, ha 

haragszik.”
(Al-Bukhári 5785, Muszlim 4853)

„Aki hisz Allahban és az Utolsó Napban, az mondjon 
jót, vagy hallgasson! És aki hisz Allahban és az Utolsó 

Napban, legyen bőkezű és nagylelkű a szomszédjával! 
És aki hisz Allahban és az Utolsó Napban, legyen 

bőkezű és nagylelkű a vendégével!”
(Al-Bukhári 6018 és Muszlim 74 – 47)
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A megelőzés jobb, mint a gyógyszer

Bár Mohamed Próféta nem volt orvos, de az étkezésről, 
az egészséges étkezési szokásokról, a gyógyfüvekről és 
alternatív gyógymódokról szóló mondásait könyvekbe 
gyűjtötték, amelyekből később összeállították a „Prófétai 
orvoslás” című könyvet.

Mohamed Próféta többször említette, 
hogy a gyomrunk a legrosszabb edény, 
amit megtölthetünk. Kis adagok vagy 
néhány falat elég az éhség csillapítására, 
és ez jobb, mint megtölteni a gyomrot. 
Ez sokat segít az egészségügyi 
problémák elkerülésében.

Arra ösztönözte társait, hogy tartsanak 
mértéket az evésben és az ivásban, kerüljék az elhízást és 
aktív és egészséges életmódot folytassanak. Isten Szavait 
idézte ezzel kapcsolatban a Korán 7. fejezete 31. verséből:

A gyomor 

a legrosszabb, 

amit 

megtölthetünk

„Ó Ádám fiai! Vegyétek fel díszeteket 
(ruhátokat) minden imádkozásnál, 

és egyetek, és igyatok, ám ne legyetek 
mértéktelenek! Bizony, Ő nem szereti 

a mértékteleneket!”

 Mohamed Próféta mondásai az 
ételről és a gyógymódokról
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Mohamed az árpát ajánlotta:

Manapság sok kutatás bizonyítja 
az árpa csodálatos egészségügyi 
hasznát. Az árpa teljes értékű étkezési 
alapanyag.

Enzimek, vitaminok, ásványi anya-
gok, fitokemikáliák széles skáláját tar-
talmazza, és benne van mind a nyolc 
elengedhetetlen aminosav, köztük a 
triptofán, ami segít megelőzni a depressziót. 

Mohamed Próféta az árpakását (talbina) ajánlotta 
gyomor-problémák esetén és azt tanította 

megkérdőjelezhetetlen mondásaiban, 
hogy segít enyhíteni a szomorúságot és a 
depressziót. Felesége, Aisa az elhunytak 
közeli rokonainak ajánlotta, hogy egyenek 

talbina kását a szomorúság enyhítésére.
(Al-Bukhári 5365, Muszlim 2316)

Az árpa, 

mint 

antidepresszáns
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A három fő neurotranszmitter, amely a hangulattal kap-
csolatos a szerotonin, a norepinefrin és a dopamin. Az 
árpa a kutatások szerint pozitív irányban befolyásol-
ja a szerotonint, és segít enyhíteni a depressziót. Az 
árpát Mohamed Próféta 1400 évvel ezelőtt javasolta, 
ami mindenképpen egy csodálatos gyógymód.

Az orvostudományi kutatások szerint a depressziót, mint 
betegséget, egyes kémiai anyagok vagy a neurotranszmit-
terek csökkenése okozza az agyban, amelyek a hangula-
tért felelősek. Az antidepresszánsok stimulálják azokat a 
kémiai változásokat, amelyek megnövelik a neurotransz-
mitterek szintjét.
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Figyelemre méltó, hogy 
Mohamed Próféta nem 
evett általában búzát, 
hanem leginkább árpát 
és árpalisztből készült 
kenyeret.

Felfedezték, hogy a teljes kiőrlésű árpának számos 
egészségügyi haszna van. Szabályozza a vércukrot, 
megelőzi a kisebb vérrögök kialakulását és csökkenti a test 
koleszterin-termelését.

Búza vagy 

árpa?

Mohamed tanításainak része, hogy 

kisebb adagokat kell enni napközben. 

Ha valaki többet akar enni, a hasat nem 

lehet kétharmadnál tovább megtölteni. 

Azt mondta a társainak, hogy hasuk 

egyharmadát tölthetik meg étellel, 

egyharmadát itallal és az 

utolsó harmadot üresen kell 

hagyni a lélegzetvételhez.

 (Rijád Asz-Szalihin 516, Miqdam bin Ma’d 

Jakrib jegyezte le) 

ital 

étel

üres

1/3

1/3

1/3
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Zamzam ásványvíz: Zamzam a neve annak az 
ásványvíznek, ami a Kábától húsz méterrel keletre 
található kútból származik Mekkában, az iszlám 
legszentebb városában. A muszlimok hite szerint 

évszázadokkal ezelőtt keletkezett, amikor Ibrahim fia, 
a gyermek Iszmail szomjas volt, sírt és lábával a földet 
rúgdalta, amíg víz szökött fel a földből, a Zamzam forrás.

Zamzam víze enyhén lúgos (pH 7,5) és különleges íze van. 
(Fontos megjegyezni, hogy az olyan ásvány-mentesített vizek fogyasztása, 
mint a desztillált víz savas pH érték miatt előnytelen, emellett a refluxot is 
súlyosbítja.)

Mohamed Próféta azt mondta, hogy a Zamzam vizet Isten 
megáldotta. Bőséges táplálék és gyógyír van benne sok 
betegségre. (Al-Bazzar és at-Tabarani közlésében)

Az U.S.FDA amerikai élelmiszer- és gyógyszer hatóság az 
ásványvizet úgy határozta meg, hogy legalább 250 részt 
kell, hogy tartalmazzon egymillió részenként (ppm) (az 
egész oldott szárazanyag-tartalomból).

A Zamzam víz kémiai analízise kimutatta, hogy több mint 
1000 ppm feloldott szárazanyag-tartalma van. Ez megfelel 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) fogyasztásra 
alkalmas víz szabványának.
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https://www.researchgate.net/publication/52005800_Mineral_Composition_

and_Health_Functionality_of_Zamzam_Water_A_Review
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A Zamzam víz az egyik 
legdúsabb kalciumban 
gazdag ivóvíz. 195-200 
mg/L kalciumot tartal-
maz (ez körülbelül 20%-a 
a felnőtteknek javasolt 
átlagos napi kalciumbe-
vitelnek).

Ez magasabb, mint szá-
mos ismert ásványvízé, 
például az Evian 78-80 
mg/l, a Perrier 147-150 
mg/l kalciumot tartal-
maz.

Raszúl-Allah” (Allah Küldötte) szó arabul kalligráfiával, amely úgy néz ki, mint egy 
vízcsepp. Farid Al-Ali alkotása.

Az ásványvíz bőséges terápiás funkcióval is rendelkezik, 
nyugtatja és kezeli az izom- és ízületi gyulladást, a reumát.

Zamzam víz bőséges táplálék, hiszen számos olyan ásványi 
anyagot tartalmaz, amelyre az emberi testnek szüksége 
van, mint a kalcium (erre szükség van az erős csontokhoz, 
a szívnek, izmoknak és az idegeknek a megfelelő 
működéséhez), fluorid, amelyre a fogaknak van szüksége 
és bikarbonátok, amelyekre az étel lebontásához van 
szükség.M
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A szarvasgomba egy a föld alatt csírázó és a talajban 
fejlődő gombafajta, amely csoportokban nő a föld felszíne 
alatt (kb. 2-50 cm mélyen), a sivatag nedves részein is 
megtalálható.  Különleges szaga van, lehet fehér, szürke 
vagy barna színű.

Az analitikus kutatás szerint a szarvasgomba 77%-a víz, a 
többi része fehérje, zsír, szénhidrát és más anyagok. 

A modern tudományos felfede-
zés megmutatta, hogy a szarvas-
gomba leve hatásosan gyógyít 
számos szembetegséget, többek 
között a trachomát (szemcsés kö-
tőhártya-gyulladás vagy egyip-
tomi szemgyulladás), amely egy 
fertőző szembetegség és a sza-
ruhártya sejtjeinek károsodását 
okozza, súlyos esetben megvaku-
láshoz is vezethet.

 Szarvasgomba orvosságként:

Mohamed Próféta azt mondta: 
„A szarvasgomba egyfajta manna 
(mint amely Izrael gyermekeinek 
lett leküldve) és a leve gyógyír a 
szemnek.” (Al-Bukhári 5708, Muszlim 
5244)
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Minden modern tudományos ku-
tatás megerősíti, hogy az olívaolaj-
nak számos pozitív hatása van. Az 
olívaolaj egyszeresen és többszö-
rösen telítetlen zsírsavat (hasznos 
zsír) tartalmaz, amely védelmezi 
a szívet a betegségektől azáltal, 
hogy az LDL (ártalmas koleszterin) 
szintet ellenőrzés alatt tartja, míg 
megemeli a HDL (hasznos kolesz-
terin) szintjét. 

Az olívaolaj nagyon 
jó a gyomornak. Véd 
a gyomorfekély és a 
gyomorhurut ellen.

Mohamed Próféta és az olívaolaj:

Mohamed Próféta az olívaolajat 
úgy jellemezte, mint ami egy ál-
dott fáról származik. Javasolta 
társainak, hogy fogyasszanak olí-
vaolajat, és kenjék be vele a bőrü-
ket. (at-Tirmidi 1851)
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Az extra szűz olívaolaj, az olajbogyó 
első préselése után nagyon magas 
antioxidáns szinttel rendelkezik, 
különösen sok E vitamint és fenolokat 
tartalmaz, alacsonyabb feldolgozottsága 
miatt.

Ma az olívaolaj alkalmazását jó 
gyógymódnak tartják a bőrproblémák 
esetén és hatásos hidratálónak is tekintik.

Akiket veszélyeztet a cukorbetegség, 
azoknak javasolt, hogy alacsony zsír- és 
szénhidráttartalmú diétájukat 
olívaolajjal kombinálják. A 
tanulmányok azt mutatják, 
hogy ez az étrend 
hatásosabb a 
vércukor szinten 
tartásában, 
mint  a csupán 
alacsony 
zsírtartalmú 
ételeket 
tartalmazó diéta.
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„Allah 
az egek és 

a föld világossága. 
Világossága hasonlatos egy 

falmélyedéshez, amelyben lámpás 
van, a lámpás pedig üvegben van, 

az üveg mintha ragyogó égitest lenne. 
[A lámpás] egy áldott fáról, olívafáról 

gyújtódik meg, mely nem keleti, se nem 
nyugati. Olaja majdnem izzik, még 
ha nem is érintette tűz. Világosság a 
világosságra. Allah azt vezeti az Ő 
világosságához, akit akar. És Allah 

példázatokat ad az embereknek, 
és Allahnak minden dologról 

tudomása van.”
Korán, 24:35



Mohamed Próféta mecsetje (A-Maszdzsid 
An-Nabáwi), Medina,  Szaúd-Arábia
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Ez az arab nyelvű „Mohamed” szó mecsetet 
formáló alakban van tervezve.



A történelem megőrizte Mohamed  nemes és emberi vi-
selkedését. Hívása és tanításai barátságosságra és testvé-
riségre alapultak. Az ellenségeskedésnek nem volt helye 
viselkedésében.

Michael Hart „A száz legbefolyáso-
sabb történelmi személy rangsora” 
című könyvében kijelentette:

„Mohamed szerény körülmények között 
megalapozta és elterjesztette a világ 
egyik nagy vallását és nagyon befolyá-
sos politikai vezető lett. Ma, tizenhárom évszázaddal halála után ha-
tása még mindig erős és átható. Az e könyvben szereplő személyek 
többsége olyan előnnyel indult, hogy civilizációs központokban, po-
litikai vezető nemzetekben születtek és nevelkedtek.”

„Mohamed azonban Kr. u. 
570-ben született Mekka vá-
rosában, Arábia déli részén, 
amely abban az időben a világ 
elmaradott része volt, távol a 
kereskedelem, a művészet és 
a tudomány központjaitól.”

„A példa nélküli világi és 
vallásos befolyás az, ami 
- úgy érzem - feljogosítja 
Mohamedet arra, hogy 

őt tartsuk az emberi 
történelem legbefolyásosabb 

szereplőjének.” 

Michael Hart

11. fejezet
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Mohamed… az ember

207

Megjegyzés: A muszlimok Mohamed Prófétát nem nevezik vallásalapítónak, 
Isten küldöttének tekintik őt.



„Soha nem tűzött ki még ember szándékosan vagy aka-
ratlanul fennköltebb célt, mert ez a cél minden addigit fe-
lülmúlt: megszüntetni a babonát, amely a teremtmény és 
a Teremtő között volt; visszaadni Istent az embernek és 
az embert Istennek, visszaállítani az istenség racionális 
és szent gondolatát a bálványimádás anyagi és eldeformá-
lódott isteneinek káoszában. Soha nem ért még el ember 
ilyen rövid idő alatt ilyen mély és hosszantartó forradalmat 
a világon.”
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„Valószínű, hogy Mohamed relatív hatása az iszlámra 
nagyobb volt, mint Jézus Krisztus és Szent Pál együttes 
hatása a kereszténységre. Tisztán vallási szinten valószínűnek 
tűnik, hogy Mohamed akkora befolyással volt az emberi 
történelemre, mint Jézus.”

Mohamed a vezető:

Objektíven beszélve Mohamedről, 
a francia író és politikus Alphonse 
de Lamartine „Histoire de la 
Turquie” című könyvében azt írta:
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„Ha a cél nagysága, az eszközök korlátozottsága és az 
eredmény hatalmassága az ember géniuszának három 
fokmérője, ki merészelne emberileg összehasonlítani egy 
modern történelmi személyt Mohameddel?”

Lamartine azt is mondta, hogy Mohamed nem fegyverek 
és birodalmak irányításával jutott evilági hatalomhoz, 
hanem gondolatokat, hiteket és lelkeket mozgatott meg. 
Egy Könyvre alapozott; amelynek minden betűje törvény 
lett; egy spirituális nemzetet alapított, amely magába 
foglalja a világ összes nyelvét és származását.
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Amikor Mohamed Próféta kivándorolt Medinába közeli 
társával, Abu Bakr-ral (Kr. u. 622-ben), a mekkai vezetők 
100 tevét ígértek annak, aki elhozza Mohamed Prófétát 
élve vagy halva.

Mohamed Prófétát  és a társát megtalál-
ta egy arab lovag, Szuráqa bin Malik, akit 
csábított a nagy jutalom. Útközben a lova 
többször megbotlott és ő néhányszor lee-
sett a földre. Szuráqa, aki gyakorlott lovas 
volt, ezt úgy értelmezte, hogy Mohamed 
Prófétát Isteni Erő támogatja.

Amikor Szuráqa közelebb ment Moha-
med Prófétához, Mohamed azt mond-
ta neki: „Térj vissza a népedhez és meg-
ígérem neked, hogy egy nap (az iszlám 
állam idején) te fogod viselni Koszró (a perzsa uralkodó) 
karkötőit.” (Al-Bejhaqi, Al-szunan al-kubra 6/357, p. 13156)

Szuráqa csodálkozásában megkérdezte Mohamed Pró-
fétától, hogy Koszró bin Hormuzra, Perzsia uralkodójára 
gondolt-e. Mohamed Próféta teljes önbizalommal és erős 
hittel igent mondott arra, hogy az iszlám vallás el fogja 
érni Perzsiát és ismert lesz az egész világon.
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Szuráqa története; előrejelzés, ami húsz évvel később 
történt meg:

Mohamed, Isten Küldötte:
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Szuráqa visszatért Mekkába, de 
nem vette fel az iszlámot, amíg 
Mohamed Próféta nyolc évvel 
később (Kr. u. 630-ban) békésen 
el nem foglalta Mekkát.

Mohamed Próféta Kr. u. 632-ben 
meghalt, és Szuráqának tett ígé-
retéről tudták a társai, hogy egy 
nap bekövetkezik.

Telt az idő, s Omár bin Al-Khattáb lett a második kalifa (a 
muszlim állam vezetője). Az ő idejében, Kr. u. 642-ben el-
érte az iszlám Perzsiát, és Koszró császár kincsei eljutottak 
Omár kezébe.

Omár emlékezett Szuráqa történetére, és megkérte társait, 
hogy hívják oda. (Húsz év telt el közben, és Szuráqa öreg-
ember lett).

A közösségi ima után Omár azt mondta Szuráqának: 
„Itt vannak Koszró, a perzsa császár karkötői, ez az, amit 
Mohamed Próféta  megígért neked. Vedd fel, és mutasd 
meg minden muszlimnak, hogy biztosak legyenek benne, 
hogy Mohamed  ígérete beteljesedik.”

Szuráqa sírt és mindenki könnyezett. 
Mohamed előrejelzése valóra vált tíz 
évvel a halála után.
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 A Kába kulcsainak története, egy tartós ígéret

Kr. u. 630-ban Mohamed Próféta 
győzelmet aratott a mekkai 
vezetők felett és békésen 
bevonult Mekkába. Visszatért 
a hazájába, de nem azért, hogy 
ott éljen hátralévő életében, 
hanem hogy megtisztítsa a 
pogányságtól és felszabadítsa és 
visszaállítsa a Kába (a kocka alakú 
épület, amelyet Ábrahám Próféta épített Isten szolgálatára) 
eredeti célját. Eltávolította az összes bálványt a Kába 

körül és megkérte társát, Bilált, hogy menjen fel a Kába 
tetejére, és mondja: 

Isten a Leghatalmasabb, Isten a Leghatalmasabb, 
tanúsítom, hogy nincs más isten, csak Allah, és 

tanúsítom, hogy Mohamed Allah küldötte.

Mohamed kérte a Kába ajtajának a kulcsait, ezért 
hívta Oszmán bin Talhát (a Bani Saiba családból), 
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aki a Kába kulcsainak őrzője volt. Fontos tudni, hogy az 
iszlám előtt volt egy szerződés, amely a Kába őrzőjének 
tisztségét a Bani Saiba családnak adta. Ezt a tisztséget és 
felelősséget apák adták át fiaiknak, így jutott el Oszmán 
bin Talhához. 

Oszmán bin Talha új muszlim volt abban az időben. Sok 
évvel azelőtt elutasította, hogy Mohamedet beengedje 
a Kábába, hogy ott bent imádkozzon, más emberekhez 
hasonlóan, mert akkor még nem hitt neki. Amikor 
Mohamed Próféta visszatért Mekkába, Oszmánnak nem 
volt más választása, mint hogy odaadja neki a kulcsokat és 
elveszítse az őrzésükkel járó megtiszteltetést.
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„Ma a lojalitás és a jámborság napja van. Vedd vissza, mert 
mostantól az Ítéletnapig senki sem veheti el tőletek (a Bani 
Saiba családtól), csak egy ellenszegülő vezető.” (at-Tabaráni, 
Alkabír 11/120p. 11234)
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Akkor sokan kérték Mohamed Prófétától, hogy adja 
nekik a megtiszteltetést (a Kába kulcsainak őrzését), és 
muszlimok ezrei figyeltek Mohamed Prófétára, hogy 
lássák, ki lesz a Kába kulcsainak új őrzője.

A csend pillanatát megtörve Mohamed Próféta kinyitotta 
a Kába ajtaját, és megtisztította a bálványoktól. Oszmán 
bin Talhára nézett és azt mondta neki (a korábbi meg-
egyezést tiszteletben tartva):
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A hűségnek e példája a mai napig él:  talán meglepő, de a 
kulcsokat a mai napig a Bani Saiba család leszármazottai 
őrzik!

Több mint 1400 év eltelt és a kulcsokat generációról 
generációra a Bani Saiba család adja tovább. Máig senki sem 
merészelte elvenni tőlük, mert akkor „ellenszegülőnek” 
minősülne, Mohamed szava szerint. 

Manapság, mikor a szaúdi hatóságok elvégzik a Kába éves 
tisztítását és felkészítését a zarándoklatra, a Bani Saiba 
családot (amely ma egy szaúdi család) kérik meg, hogy 
nyissák ki nekik az ajtót.
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 Mohamed, a mi időnk prófétája

Karen Armstrong, „Mohamed, a mi időnk prófétája” 
(Magyarországon csak „Mohamed” a könyv címe – a ford.) 
szerzője azt írja, hogy Mohamed Próféta életét megfelelő 
módon kell tanulmányoznunk, hogy értékelni tudjuk a 
figyelemre méltó eredményeit. Fontos leckék vannak benne 
nemcsak muszlimoknak, hanem a nyugati (nem muszlim) 
embereknek is.

Armstrong szerint, ha el akarjuk kerülni a katasztrófát, 
akkor a muszlim és a nyugati világnak meg kell tanulniuk 
nemcsak elviselni, hanem értékelni is egymást. Mohamed 
személyisége a legjobb kiindulópont ebben a folyamatban.

Ep
iló

gu
s

216



Mohamed Próféta (�) Mecsetjének (Al-Maszdzsid An-
Nabawi) arannyal díszített ajtaja, Medina, Szaúd-Arábia
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Peter Gould fotója, Qabúsz szultán nagymecset, Omán
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Peter Gould, Ausztrália
A Sidney-ben született tervező és művész, Peter Gould, 
szenvedélye a modern grafikai tervezés, művészet, fényképészet 
és az iszlám gazdag vizuális és spirituális hagyományainak 
tanulmányozása. A muszlim világban tett utazásai és tanulmányai 
egyedi kulturális fúziót inspiráltak, amely egy meg nem értett 
világot mutat be. Peter művei széles közönséghez eljutottak 
hazájában és szerte a világon kiállítások és más művészekkel való 
együttműködések alkalmával.

 
Iszlám művészet és kalligráfia, Bahrain
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Peter Sanders, Egyesült Királyság

Peter Sanders brit fotós, aki 
az 1960-as évek közepén 
kezdte munkáját. Egy 
több mint negyedmillió 
képből álló fotóarchívumot 

hozott létre az egész világról. 
Első könyvében, melynek 
címe: „A fa árnyékában” 
csodálatos betekintést nyújt 
a különböző muszlim népek 
kultúrájába szerte a világon. 
Sanderst választotta a 

marokkói kormány, hogy lefényképezze és dokumentálja 
a legfontosabb mecseteket és iszlám építészeti emlékeket 
Marokkóban.
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Hassan Çelebi, Törökország

Ő az egyik leghíresebb muszlim kalligrá-
fus a világon. Amióta 1976-ban elkezdte 
tanítani az iszlám kalligráfiát, több mint 40 
diák szerezte meg nála „idzsázát” (iszlám 
kalligráfiai diplomát) a világ különböző 
országaibóll. Egyedi kalligráfiákat készített 
az iszlám történelem kiemelkedő helyeire, 
valamint mecsetekre világszerte, például: 
Mohamed Próféta Mecsete és Quba Me-
cset - Medina, Szaúd-Arábia; Kék Mecset 
- Isztanbul, Törökország; Fatih Mecset – 
Pfortzheim, Németország; Jum’ah Mecset 
– Johannesburg, Dél-Afrika; Dzsumaa Me-
cset - Almati, Kazahsztán és az Iszlám Or-
vosi Központ – Kuvait.
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Mohamed Zakariya, Egyesült Államok  

Zakarya egy amerikai kalligráfus, 
akit az iszlám kalligráfia művészet 
legkiválóbb nagykövetének tekintenek 
Amerikában. 19 éves korában tanulta 
meg az arab nyelvet és az iszlám 
kalligráfiát Marokkóban, illetve tanult 
Spanyolországban és Angliában. Ő az első 
amerikai, aki két kalligráfiai bizonyítványt 
is szerzett Törökországban. Arról is 
ismert, hogy ő tervezte az „Eid (ünnepi) 
jókívánságok” postabélyeget az Egyesült 
Államokban. Elsősorban klasszikus arab 
és oszmán török kalligráfiákat készít. 

A kalligráfia a Korán 55:60 idézete
„A jó jutalma lehet-e más, mint a jó?”
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Nuria Garcia Masip, Spanyolország

Ő egy hivatásos kalligráfus a spanyolor-
szági Ibizából. Miután irodalmi diplomát 
szerzett az Egyesült Államokban a George 
Washington Egyetemen, iszlám művésze-
tet tanult Marokkóban, majd Isztambulba 
költözött, ahol iszlám kalligráfiai diplomát 
szerzett 2007-ben. Jelenleg kalligráfus-
ként dolgozik, kiállításokon, versenyeken 
szerepel és tanfolyamokat tart az Egye-
sült Államokban, Marokkóban, Törökor-
szágban, Európában, Dél-Afrikában és a 
Közel-Keleten. Esztétikusan lebilincselő 
munkái új életet adnak a klasszikus szöve-
geknek.
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Salva Rasool, India

Salva iparművészeti diplomát szerzett 
Mumbaiban 1985-ben. A harmónia 
fedezhető fel minden művében, ahogy 
egyensúlyt tart az eredeti arab szöveg 
és a modern művészet között. Arról 
ismert, hogy kreatívan használja fel az 
olyan szokatlan anyagokat műveiben, 
mint a terrakotta, a kerámia, a cserép, az üveg és a bőr.

„A Könyörületes és az Irgalmas Allah nevében. 
A hálatelt dicséret Allahot illeti, a teremtmények 
Urát, a Könyörületest és az Irgalmast, az Ítélet 
Napjának Birtokosát. Csak Téged szolgálunk, 
és csak Tőled kérünk segítséget. Vezess minket 
az egyenes útra, azoknak az útjára, akiket 
jótéteményekben részesítettél, nem azokéra, 
akiket haragvás sújt, sem a tévelygőkére!”
(Korán, 1:1-7)

Ez a mű a Korán egyik kiemelkedő fejezetét mutatja be, amelyet a 
muszlimok napi imájukban recitálnak. Címe: Al-Fatiha, vagyis a Megnyitó.
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Allah a Könyörületes, az Irgalmas nevében, 
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„Aki nem hálás az embereknek, 
nem lesz hálás Istennek.” 

„Ha nem vagy könyörületes másokkal, 
Allah nem lesz könyörületes veled.”  

Celina Cebula, Lengyelország
A krakkói Pedagógia Egyetemen diplomázott dekoratív 
művészetből és művészeti nevelésből. Különleges tehet-
séggel vegyíti a kalligráfiát a festészettel, új jelentést adva 
művészi dizájnjainak.
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Mohamed, Isten Küldötte 
arabul tükörképpel, színes 
háttérrel
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Haji Noor Deen, Kína 
1963-ban született Kína Sangdong tartományában. Ő 
az egyik legnevesebb kalligráfus, aki egyedi kapcsolatot 
teremtett a kínai és az arab kalligráfia között.

A művek jelentése: „Nincs más Isten, csak Allah, Mohamed Allah küldötte.” 
A lenti kupola-rész a „Mohamed Allah küldötte” szövegből áll össze.
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Nobuko Sagawa, Japán

Ő az egyik legismertebb japán dip-
lomás kalligráfus, az arab kalligráfia 
mestere. Képzőművészetet tanult Ja-
pánban, majd érdeklődését felkeltet-
te az arab kalligráfia. Sagawa asszony 
kifejlesztette a japán írás (kana), a 
kínai karakterek (kandzsi) és az arab 
betűk „együttműködésének” stílusát. 
Tehetsége a „szulusz” és a „kúfi” arab 
betűk írásában lehetővé tette számára, hogy kreatív kallig-
rafikus dizájnokat hozzon létre. 

„És nem küldtünk el téged, 
csupán örömhírhozóként és 
figyelmeztetőként, minden 

emberhez. Azonban a legtöbb 
ember nem tudja [ezt].”

Korán, 34:28
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Farid Al-Ali, Kuvait
Ő a Kuvaiti Iszlám Művészeti Központ igazgató-
ja és az egyik legismertebb művész a Közel-Ke-
leten fantáziadús dizájnjai és találékony művé-
szete miatt. 2005-ben kiadta a „Muhammadijat” 
gyűjteményt, amely a Mohamed szó arab leírá-
sát tartalmazza 500 különböző művészi módon 
(lásd lejjebb). Az 500 dizájnt 11 csoportra lehet 
osztani (lágy, szögletes, hatszög, nyolcszög, 
stb.). Ezek után Al-Ali a Muhammadijat-hoz ha-
sonló gyűjteményt hozott létre az Allah szóból.
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Mohamed Mandi, Egyesült Arab Emirátusok
Egyedi tapasztalatával és kreatív dizájnjaival őt kérték fel 
arra, hogy tervezze meg az arab kalligráfiát az Egyesült Arab 
Emirátusok és más országok bankjegyein és útlevelein. 
Emellett őt bízták meg, hogy ellenőrizze a Sejk Zajed 
Nagymecset kalligráfiai dizájnjait Abu Dhabiban, az Egyesült 
Arab Emirátusokban és sok más mecsetben a világon.

A „Mohamed” szó művészi leírása az arab betűkön 
alapulva, de különálló betűkkel. Ez az elsődleges 

komponense a Mandi által tervezett műnek, amelyben a Mohamed szó 
jelenik meg arab és latin betűkkel.
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  A mű a Mindenható Allahot 
dicsőíti arab nyelven írt szöveg-
gel. Jelentése: „Dicsőség és hála 
Allahnak, nincs más isten, csak 
Allah, Allah a Leghatalmasabb.”  
A hagyományos arabeszk minta és 
a modern dizájn egyesült. Az arab 
betűket a művész úgy nyújtotta 
meg, hogy elefántagyarra emlé-
keztetnek.

A Korán első fejezete (Al-Fatiha 
Szúra) kúfi arab írással.

Achmat Soni, Dél-Afrika
Ő a Dél-Afrikai Iszlám Művészeti Alapítvány létrehozója. 
Műveiben sikeresen ötvözte az arab kalligráfiát és az afrikai 
kultúrát. A ndebele törzs népművészetét alkalmazta, 
amelyet élénk színek és geometrikus formák jellemeznek.
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Székesegyház Mecset, Moszkva, Oroszország
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Kuvaiti Nagymecset: Ahmed Al-Amin fotóművész a böjt szent hónapja 
(Ramadan) huszonhetedik éjszakáján készítette ezt a felvételt. A mecset a 
külső terültével együtt több mint 45 ezer hívőt fogad be. 
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A muszlimok egész Ramadan hónapban hajnalhasadástól naplementéig 
böjtölnek. Éjszaka sokat imádkoznak és fohászkodnak.
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Sejk Zajed Nagymecset, Abu Dhabi, Egyesült Arab Emirá-
tusok: Ez a legnagyobb mecset az Egyesült Arab Emirátusokban és a nyolca-
dik legnagyobb mecset a világon. A mecset területe körülbelül akkora, mint 5 
futballpálya, 40 ezer ember tud benne imádkozni. 
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82 kupolája van és négy, egyenként 107 méter magas minaretje. A mecsetben 
van a világ legnagyobb szőnyege, amelynek területe 5627 m2, és a világ 
legnagyobb csillárja (15 méter magas, 10 méter átmérőjű). A mecset az 
Emirátusok egyik legfontosabb turistalátványossága.



Dzsumeirah Mecset, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok: az 
egyik legszebb mecset Dubaiban, modern iszlám építészeti stílusban.

Husszein Király Mecset, Amman, Jordánia:  2005-ben nyitották 
meg, mint Amman egyik legnagyobb mecsete, amely a modern iszlám 
művészetet és kalligráfiát mutatja be. Négyszög alaprajzával és négy 
minaretjével tekint le Amman városára, ahogy egy tengerszint felett kb. 1000 
méterre emelkedő hegyen épült.
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Ahmed Al-Fateh Mecset, Bahrein: Bahrein előző emírje, Sejk Isza bin 
Szalmán Al-Kalifa nyitotta meg 1988-ban. A mecset területe 6500 m2, 7000 
hívőt fogad be. A mecset stílusa az iszlám építészet a helyi hagyományokkal 
ötvözve.
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Al-Szaleh Mecset, Szanaa, Jemen:  Ez a legnagyobb mecset 
Jemenben. 2008-ban nyitották meg, 22400 m2 az alapterülete és 40 ezer hívő 
befogadására alkalmas. A mecset jemeni stílusban épült. 15 fa ajtaja és 6 nagy 
minaretje van.
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Qabúsz Szultán Nagymecset, Omán: Ez a legnagyobb mecset 
Ománban. 2001-ben nyílt meg, itt található a világ második legnagyobb 
kézzel szőtt szőnyege és a második legnagyobb csillárja. (A mecset területe 
416000 m2, a mecsetkomplexum még további 40 000 m2-re kiterjed).
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Al-Aksza Mecset, Jeruzsálem:  A muszlimok hite szerint a második 
mecset a földön az emberiség számára Isten imádatára (megjegyzés: az 
első a mekkai Szent Mecset volt). Az Al-Aksza mecset szent hely a muszlimok 
számára, és ez volt az első Qibla (imairány, ami felé a muszlimok fordultak, 
amikor Istenhez imádkoztak) az iszlámban. Majd Isten kinyilatkoztatást 
küldött, amelyben a muszlimok parancsot kaptak, hogy változtassák meg a 
Qiblát a mekkai Szent Mecset felé, amelyben a Kába található (a kocka alakú 
építmény, amelyet Ábrahám Próféta  épített Isten szolgálatára).
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Az Al-Aksza Mecset teljes területe körülbelül 14,4 hektár vagy 144 ezer m2, két 
fontos szentélyt tartalmaz: a Qibli Mecsetet (ahol az imám általában vezeti az 
imát) és a Sziklamecsetet.

Sziklamecset – Jeruzsálem:  Ez szent hely az iszlámban és egy 
mecset, amelyet Kr. u. 688-692 között épített az Umajjád kalifa, Abdul Malik 
bin Marwan azon a sziklán, ahonnan a muszlimok hite szerint Mohamed 
Próféta felment a Mennyekbe. Nyolcszög alakú épület egy 29,4 méter 
átmérőjű arany kupolával.



Umajjád Mecset, Damaszkusz, Szíria
Az Umajjád mecsetet Kr. u. 706-715 között építette az Umajjád kalifa Al-Walid. Ez 
az egyik legnagyobb és legrégebbi mecset a világon és építészeti szempontból 
nagy jelentőséggel bír (a mecset belső területe körülbelül 4000 m2.)
2001-ben II. János Pál pápa meglátogatta a mecsetet, elsősorban Keresztelő 
János maradványai miatt. Ez volt az első alkalom, hogy egy pápa meglátogatott 
egy mecsetet. A délkeleti sarokban található minaret neve Jézus Minaretje, mert 
sok muszlim hite szerint Jézus visszatérésekor ennek a minaretnek a közelében 
fog leszállni a földre.
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Szamarrai Nagymecset, Irak
Ez egy 9. századi mecset, az iraki Szamarra városában. A mecsetet 848-ban 
kezdték építeni és 851-ben fejezték be az Abbászida Al-Mutawakkil kalifa 
uralkodása alatt.
A Szamarrai Nagymecset volt egy ideig a világ legnagyobb mecsete; minaretje, 
a Malwija torony, egy vastag spirális tölcsér alakú építmény, ami egy csigára 
emlékeztet. 52 méter magas és 33 méter széles, spirális feljáróval. A mecsetnek 17 
hajója volt és falai sötétkék üvegből álló mozaikokkal voltak kirakva. A minaret 
stílusa olyan, mint a Babiloni Zikkurat (toronytemplom, lépcsős templom).
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Ahmet Szultán mecset – Törökország: leginkább Kék Mecsetként 
ismert, egymás tetején lévő kupoláival és hat karcsú minaretjével. Az Oszmán 
Birodalom Ahmet nevű szultánja építtette a 17. században (az építkezés 1609-
ben kezdődött és hét évig tartott).
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 Aja Szofia, Isztanbul, Törökország :
Az Aja Szofia (Hagia Sophia) Isztanbulban, Törökországban. Egy korábbi 
bizánci templom, amely oszmán mecsetként működött körülbelül 500 évig. 
Ma múzeum, és fontos turistalátványosság.
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Tadzs Mahal, Agra, India: Sah Dzsahan (1592-1666) építette 
felesége emlékére. Építészeti különlegessége miatt az egyik 
legfontosabb turistalátványosság a világon. A Tadzs Mahal mellé, 
Sah Dzsahan egy mecsetet is épített, amely része a Tadzs Mahal 
komplexumnak. A Tadzs Mahal falaiba teljes Korán fejezetek 
(szúrák) vannak belevésve.

Megjegyzendő, hogy az iszlám tanításai tiltják a sír fölé való 
építkezést. A sírbolt a föld fölötti építmény, a sír a föld alatti üreg. 
Mohamed Próféta tanításai szerint a sírbolt nem lehet nagyobb, 
mint egy „sibr” (arasz), vagyis maximális magassága körülbelül 20 
cm a földtől. Miután behelyezték a testet a sírba, a kiásott földet úgy 
helyezik vissza, hogy a sír egy teve púpjára emlékeztet.

Mohamed Próféta ajánlotta az embereknek, hogy látogassák a 
sírokat, hogy emlékezzenek arra, hogy minden élőlény meg fog halni 
és vissza fog térni Urához. Egyedül Istent imádjuk, magasztaljuk és 
szolgáljuk, nem emberi lényeket.
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Vörös erőd, Agra, India
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Dzsama Mecset Új-Delhiben, Indiában. A legnagyobb mecset a 
világon, 1656-ban épült.



Faiszal Mecset, Iszlamabad, Pakisztán     
Lahore erőd, Pakisztán
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Csillag Mecset, Dakka, Banglades    
Gallipoli Mecset, Sydney, Ausztrália
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  Szultán Mecset, Szingapúr         
Szultán Omar Ali Szaifuddin Mecset, Brunei, Darussalam
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Tokiói dzsámi, Japán Pattani Mecset, Thaiföld
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Putradzsaja Mecset, Malajzia

Kristály Mecset, Kuala Terengganu, Malajzia:  
A mecset nagyrészt kristályból épült. Az Iszlám Örökség Parkjában talál-
ható, a Wan Man szigeten. Hivatalosan 2008-ban nyitották meg. 
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Kuantan Mecset, Malajzia
Ubudiah Mecset, Perak, Malajzia
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Al-Azhar Mecset, Kairó, Egyiptom: Kr. u. 971-ben alapították, a 
világ egyik legrégebbi működő egyeteme tartozik hozzá (Kr. u. 988-ban 
nyitották meg).
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Ahmed Ibn Tulun Mecset Kairóban, Egyiptomban: Kr. u. 879-ben 
lett kész, ez az egyik legnagyobb a világon (26378 m2), híres szép építészetéről és 
egyedi minaretjéről.
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A Cordobai Mezquita, Spanyolország: A Mezquita spanyolul 
Mecsetet jelent. A mecsetet muszlim építészek tervezték a cordobai emír, 
Abdul-Rahman (822-852) vezetése alatt. Ma a Mezquita a Cordobai 
Katedrális, hivatalos neve Mária Mennybemenetele Katedrális.
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Alhambra Calat, Spanyolország:   „Vörös erődnek” is nevezik. Egy 
palota- és erődkomplexum, Granada muszlim szultánja uralkodása idején 
(Kr. u. 1353 – 1391) építették. Ma ez Spanyolország egyik legnagyobb 
turistalátványossága, amely bemutatja a híres iszlám építészetet 
Spanyolországban.
Megjegyzés: Az Alhambrán belül V. Károly római császár Palotáját Kr. u. 
1527-ben építették.
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 Isztiqlál, Mecset, Jakarta:   Ez a legnagyobb mecset Délkelet-
Ázsiában. Isztiqlál függetlenséget jelent. A legnagyobb katedrális mellett 
helyezkedik el Indonéziában

 Baiturrahman Mecset, Darussalam, Aceh: Ez egy történelmi 
mecset Aceh Darussalamban. Ez a mecset az egyik olyan mecset, amely 
túlélte a cunamit 2004-ben.
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A II. Hasszán Mecset, Casablanca, Marokkó:  1993-ban készült el. 
Michel Pinseau francia építész tervezte. A Nagymecset minaretje a legnagyobb 
épület Marokkóban és a legnagyobb minaret a világon (210 méter magas). Éjjel 
lézerfénysugár indul a minaret tetejéről a Mekkai Szent Mecset irányába. (25 ezer 
hívő befogadására alkalmas).
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Kairaouine Mecset, Fez, Marokkó:   Kr. u. 987-ben alapították, ez a 
második legnagyobb mecset Marokkóban a casablancai új II. Hasszán Mecset 
után) és az egyik legrégebbi egyetem a világon. Ez a legrégebbi iszlám műemlék 
Fez városában.
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Kipcsák Mecset, Asgabat, Türkmenisztán
Azad Mecset, Asgabat, Türkmenisztán
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Shir-Dor Madrasza, Szamarkand, Üzbegisztán
Kalan Mecset, Bukhara, Üzbegisztán
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Párizsi Nagymecset, Franciaország:  Ez a legnagyobb mecset 
Franciaországban, az I. világháború után kezdték építeni, 1926. július 15-én 
nyitották meg.
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Megjegyzés: az iszlámban 
öt ima van egy nap. Alább az 
„azán” (imárahívás) szavainak 
fordítását olvashatjuk: Allah 
a leghatalmasabb (4-szer). 
Tanúsítom, hogy nincs más 
istenség, csak Allah (2-szer). 
Tanúsítom, hogy Mohamed 
Allah Küldötte (2-szer). Gyertek 
az imára (2-szer). Gyertek 
a sikerre (2-szer). Allah a 
Leghatalmasabb (2-szer). Nincs 
más istenség, csak Allah.

Penzbergi Mecset, Németország: A minareten az azán, az imára 
hívás szavait lehet olvasni. Az arab kalligrafikus díszítést a díjnyertes emirátusi 
kalligráfus, Mohamed Mandi tervezte.
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Xi’an Nagymecset, Kína 
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Nagymecset Indonéziában
Hui Mecset, Ningxia, Kína
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Auwal mecset Bokaapban, Fokváros, Dél-Afrika. Az első mecset 
Dél-Afrikában (1794)         

Qudsz-mecset 
Gatesville-ben, 
Fokváros, Dél-
Afrika 

Nizamiye-mecset 
Midrand-ben, 

Johannesburg, Dél-
Afrika
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Djennében található a világ legnagyobb vályogból készült mecsete. Ez meglepő, 
mivel az épület hatalmas és mind közelről, mind távolról elegáns. Az évben kétszer 
a város lakói, minden egyéb dolgot félre téve, agyagot hoznak a közeli Bani folyóból 
és együtt újratapasztják a mecset falait.

 Nagymecset, Bobo Dioulassa, Burkina Faso
Djenné Mecset, Mali
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Értékek és erkölcsek

Fotók az iszlám művészetről és építészetről a világ minden tájáról

Az Iszlám Prófétája

„A választásom, hogy Mohamed vezesse a világ legbefolyásosabb 
embereinek listáját, meglephet néhány olvasót, és mások meg is 
kérdőjelezhetik ezt. De ő volt az egyetlen ember a történelemben, 
aki rendkívül sikeres volt mind vallási, mind világi szinten.” 

Michael H. Hart
Szerző: „A 100: A történelem legbefolyásosabb személyeinek rangsorolása”

Vallomások
Prófécia

Emberi jogok
Mondásai

Jelleme

Környezet

Epilógus

Életrajza
Nők

A csoda
Kalligráfia 

MOHAMED     Életrajz és zsebkönyv


