KORTÁRS ISZLÁM ENCIKLOPÉDIA II.
SHARIA AZ ISTENI LEGITIMÁCIÓ RENDJE
FOLYTATÁS:
TRANZAKCIÓK ÉS HOZZÁJUK RENDELT
FOGALMAK, ÉRTÉKÍTÉLETEK

ABDEL RAHMAN MIHÁLFFY

1

IMPRESSZUM

– Szerző: Mihálffy Balázs (Abdel Rahman Mihalffy)
– Anyaggyűjtés kezdete: 1986 – Lezárva: 2021. ápr. 18. Budapest
– Nyelv: magyar, angol, valamint arab hivatkozások a 7-15. század közötti forrásokból.
Ez a mű a szerző 2017-ben lezárt, majd 2021-ben frissített Korán fordításának és magyarázatának
kiegészítő alkotása.

2

TARTALOM
ELŐSZÓ ....................................................................................................................................................... 9

2.2. TRANZAKCIÓS JOG .......................................................................................................................... 10
2.2.1. FOGALMAK, TERMINOLÓGIÁK, MELYEK NÉLKÜL A SHARIA NEM MŰKÖDIK ...................... 10
METODIKA ................................................................................................................................................ 10
AHKAM, ÍTÉLETEK, DÖNTÉSEK ................................................................................................................. 15
BAGHI, AZAZ MOHÓ, KAPZSI VÁGY .......................................................................................................... 17
BID’AH, AZAZ ÚJÍTÁS, KITALÁLÁS ............................................................................................................. 20
ELRENDELÉSSEL ÉS LÉTTEL KAPCSOLATOS ÍTÉLKEZÉS .............................................................................. 24
EVILÁG ÉS TÚLVILÁG EGYÜTT AZ ÉLET ..................................................................................................... 27
FARD AL-KIFAYA ÉS FARD AL-AIN ............................................................................................................. 29
FITNA, AZAZ ZAVARKELTÉS, BOMLASZTÁS, FELBUJTÁS ........................................................................... 31
KÉRDÉSEK ÉS MEGKÖZELÍTÉSÜK TEMATIKÁJA ......................................................................................... 39
A KIS POLITEIZMUS (AL-RIYA’), MAGAMUTOGATÁS FORDÍTJA A VILÁGOT ROSSZ IRÁNYBA ................... 43
KUFR, AZAZ HITETLENSÉG ........................................................................................................................ 46
NIFAQ, AZAZ KÉPMUTATÁS, HIPOKRÁCIA ................................................................................................ 50
ÖNKRITIKA, ÖNVIZSGÁLAT, NAFSZ LAWWAMA ....................................................................................... 55
SHIRK, AZAZ TÁRSÁLLÍTÁS, BÁLVÁNYIMÁDÁS.......................................................................................... 57
SZITRA, AZAZ FIGYELEM ELTERELÉSE MÁSOK HIBÁIRÓL, BOTLÁSAIRÓL .................................................. 63
TÍZPARANCSOLAT ÉS KORÁN SZERINTI FŐBŰNÖK ................................................................................... 64
TUDAT ÁLLAPOTÁNAK HATÁSA A TRANZAKCIÓKRA ................................................................................ 66

2.2.2.

AZ EGYÜTTÉLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK AZ ISZLÁM ÉRTELMEZÉSE SZERINT..... 68

ÖNISMERET, MÁS LÁTÁSA, VILÁGLÁTÁS ....................................................................................... 68
ADOTTSÁG, KÜLDETÉS, TEHERVISELÉS ÉS ILLESZKEDÉS ........................................................................... 68
ALLAHBAN SZERETETT BARÁTOM, TESTVÉREM, HITVESEM .................................................................... 70
ANGYALOK VÁLASZOLNAK HELYETTED, HA TŰRÖD MÁSOK GYALÁZKODÁSÁT ....................................... 73
ARÁNYOK AZ ÉLETBEN ............................................................................................................................. 75
ÁTVERÉS ISMÉRVEI ................................................................................................................................... 79
A FIZIKAI ERŐ KÁPRÁZAT .......................................................................................................................... 81
AZ IGAZI DICSÉRET ................................................................................................................................... 85
AZ ÖREG ÖSSZEFÜGGÉST LÁT, A FIATAL ESEMÉNYEKET .......................................................................... 87
BÉKLYÓK ÉS KORDONOK .......................................................................................................................... 90
BIZONYOSSÁG, SEJTÉS, KÉTSÉG, KÉPZELGÉS ............................................................................................ 92
BOTICELLI ................................................................................................................................................. 94
COMPLIANCE, AZAZ MEGFELELÉS, DE KINEK? ......................................................................................... 97
CSÖNDBEN, ÉRTELMESEN, HITVÁNYSÁGOKAT KERÜLVE, MERT ÉLNI CSAK ÍGY ÉRDEMES! .................... 99
EGYÜTTMŰKÖDÉS EMBERTÁRSAINKKAL ............................................................................................... 101
ÉLD ÁT AZT, AMIT KOLUMBUSZ ............................................................................................................. 104

3

EMBER ISTENEK...................................................................................................................................... 106
ENGEDD EL MAGAD ÉS VITESD MAGAD AZ ÉLET HULLÁMAIVAL .......................................................... 108
ÉRDEKET SZOLGÁLNI, VAGY TEREMTÉST SZOLGÁLNI?........................................................................... 110
ÉRTÉKET ÉRTÉK ALAPON, EMBERT ERÉNY ALAPON ............................................................................... 112
FÉLELEM ................................................................................................................................................. 114
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ............................................................................................................................ 116
FELÜLKEREKEDÉSI VÁGY......................................................................................................................... 118
FITRA ÉS HUDA, AZAZ BELSŐ PROGRAM ÉS ÚTMUTATÁS ..................................................................... 120
FUKAR MÁSOKKAL, BŐKEZŰ MAGÁVAL ................................................................................................. 124
HA A TULAJDON ALLAHÉ, FELSZABADÍT, DE HA AZ ENYÉM, AKKOR RABSÁG ........................................ 127
HA MEGBOCSÁJTASZ ÉS NEM PANASZKODSZ, KÖNNYEBBEN ÉLSZ ....................................................... 130
HAZUG VILÁGBAN HAZUGSÁG AZ IGAZSÁG ........................................................................................... 131
HAZUGSÁG ............................................................................................................................................. 134
HOGY ÉRTELMEZHETŐ AZ IGAZSÁG? ..................................................................................................... 136
IRIGYSÉG A GŐG IKERTESTVÉRE ............................................................................................................. 140
KI AKARJÁK OLTANI ALLAH VILÁGOSSÁGÁT SZÁKAIKKAL ...................................................................... 142
KISEBBRENDŰSÉGI ÉRZÉS ....................................................................................................................... 146
KÖNYVEKKEL MEGRAKOTT SZAMÁR ...................................................................................................... 148
KŐSZÍVŰSÉG ........................................................................................................................................... 150
LEPEL VAN KÖZTEM ÉS KÖZTETEK ......................................................................................................... 154
MARADANDÓSÁG A FÖLDI LÉTBEN ....................................................................................................... 156
MÉG A PRÓFÉTÁNAK (BÉKE REÁ) SEM VOLT JOGA TÉRÍTENI ................................................................. 158
MIÉRT KELLETT LEBORULNI AZ ANGYALOKNAK ÁDÁM ELŐTT? ............................................................. 161
MIÉRT NEM TÖRLI EL ALLAH A GONOSZSÁGOT, IGAZSÁGTALANSÁGOT? ............................................. 163
MILYEN VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK A MUSZLIMOK FELFOGÁSBAN AZ ELMÚLT 1400 ÉVBEN ................ 167
MIT KELLENE, HOGY LÁSSUNK A MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJÉN? .............................................................. 171
NAZERIYA, AZAZ SZEMLÉLET .................................................................................................................. 174
NE VALLÁSBAN, HANEM ÉRTÉKRENDBEN GONDOLKODJ ...................................................................... 177
AZ ISZLÁM ÉRTÉKREND .......................................................................................................................... 177
ÖNISMERET ............................................................................................................................................ 179
ÖSZTÖN, VAGY ÉRTELEM? ..................................................................................................................... 182
ÖT DOLOGBAN NE VERJENEK ÁT ........................................................................................................... 185
SHARIA ÉRTELMEZÉS .............................................................................................................................. 187
SÍITA SZUNNITA VITA AZ ISZLÁM RÉSZE-E? ............................................................................................ 189
SZEKULARIZÁCIÓ .................................................................................................................................... 190
SZERETŐ ÉS NEM SZERETŐ HELY............................................................................................................ 194
SZERZÉSI ÖSZTÖN ................................................................................................................................... 196
TE IS VESZTES AKARSZ LENNI? ............................................................................................................... 198

4

TUDNI KELL: EDDIG TARTOTTAK A HATÁRAIM, INNEN NEM TUDOM ................................................... 200
TÜRÉS, ÁLLHATATOSSÁG ....................................................................................................................... 202
ÚGY ÉRTESZ, AHOGY A PRIZMA BONTJA A FÉNYT ................................................................................. 206
VALLÁSI PÁRTOK .................................................................................................................................... 207
VÉRTANÚSÁG AZ ISZLÁMBAN, ............................................................................................................... 210
VISZONTAGSÁGGAL JÁR A MEGKÖNNYEBBÜLÉS ................................................................................... 213

2.3.

SHARIA JOGTUDOMÁNY ÉS JOGGYAKORLAT .................................................................... 216

2.3.1.1.

SHARIA KIALAKULÁSA, JOGFEJLŐDÉSE ÉS HELYZETE ............................................... 216

BŰN FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE LÉLEKVEZETÉSSEL ....................................................................... 216
DAR AL-ISZLÁM ÉS AZ ISZLÁMON KÍVÜLI TERÜLETEK BESOROLÁSA A SHARIA SZERINT ....................... 219
FATWÁK KÖVETÉSE ................................................................................................................................ 222
JOGFEJLŐDÉS MAI ÁLLAPOTA ................................................................................................................ 224
JOGHARMONIZÁCIÓ............................................................................................................................... 227
JOGI GONDOLKODÁS, JOGTUDOMÁNY ................................................................................................. 231
MIÉRT NEM LEHET ÚJJÁÉLESZTENI A KALIFÁTUS INTÉZMÉNYÉT? ......................................................... 234
NEKÜNK LÉTEZIK HOSSZÚTÁV ................................................................................................................ 236
SHARIA A MEGKÉRDŐJELEZETT JOG ...................................................................................................... 240
2.3.1.2.

EGYEZSÉGEK, FOGADALMAK ÉS ALKOTMÁNY ...................................................................... 243

MENEKÜLÉS ABESSZINIÁBA ................................................................................................................... 245
AQABAH 1. EGYEZSÉG ............................................................................................................................ 248
AQABAH 2. EGYEZSÉG ............................................................................................................................ 251
MEDINA ALKOTMÁNYA .......................................................................................................................... 254
HUDEYBIYAI BÉKE: A FÖLDI ÉSSZERŰSÉG MEGTÉVESZTŐ ...................................................................... 258
VÉDELMI MEGÁLLAPODÁS A SZENT KATALIN KOLOSTOR SZERZETESEIVEL........................................... 263

2.3.2.
2.3.2.1.

POLGÁRJOG, CSALÁDJOG, EMBEREK KÖZTI KAPCSOLATOK, HAHAL-HARAM............. 267
SZÜLETÉS .............................................................................................................................. 267

ÚJSZÜLÖTT ÉRKEZETT, MI A TENNIVALÓ? ............................................................................................. 267
2.3.2.2.

FÉRFI, NŐ, HÁZASSÁG, VÁLÁS ............................................................................................... 269

EGYENJOGÚSÁG ..................................................................................................................................... 269
FÉRFI-NŐ KAPCSOLAT ............................................................................................................................ 273
FOGAMZÁSGÁTLÁS ÉS ABORTUSZ ......................................................................................................... 276
HÁZASSÁG MUT’AH MÓDON ................................................................................................................. 280
HÁZASSÁGHIRDETÉS, PÁRKERESÉS ........................................................................................................ 281
HÁZASSÁGI SZERZŐDÉS AZ ISZLÁMBAN (AQD AL-NIKAH) ..................................................................... 285
HIDZSÁB, AZAZ LEPEL A KORÁNBAN ÉS A VALÓSÁGBAN ....................................................................... 287
HOGY VÁLASSZ PÁRT MAGADNAK ÉS EGYÁLTALÁN KELL-E PÁR?.......................................................... 293
KI LEHET FELESÉG VAGY FÉRJ? ............................................................................................................... 295
LEHET-E EGY MUSZLIM NŐNEK NEM MUSZLIM FÉRJE?......................................................................... 298

5

MENZESZ, SZEXUÁLIS ÉLET ..................................................................................................................... 301
NŐI NEMI SZERVEK MEGCSONKÍTÁSA ÉS AZ ISZLÁM............................................................................. 304
NŐK JOGA HOSSZABBAN, SZEMBEFORDULVA A SZEMBEFORDULÓKKAL.............................................. 307
NŐK JOGA RÖVIDEN ............................................................................................................................... 310
PARÁZNASÁG ÉS HÁZASSÁGTÖRÉS AZ ISZLÁMBAN ............................................................................... 314
TÖBBNEJŰSÉG AZ ISZLÁMBAN ............................................................................................................... 319
VÁLÁS MÓDOZATAI ÉS PROCEDÚRÁJA: TALAQ ..................................................................................... 322
VÁLÁS MÓDOZATAI ÉS PROCEDÚRÁJA: KHULA, FASZKH, TAFWID ........................................................ 324
VÁLÁS TÖRVÉNYE A KORÁNBAN (GONDOSKODÁS AZ ELVÁLT NŐKRŐL, NEM TEHETŐK KI) ................. 326
VÁLÁS TÖRVÉNYE A KORÁNBAN (IDDAT, KÖTELEZŐ KIVÁRÁS) ............................................................. 328
VÁLÁS TÖRVÉNYE A KORÁNBAN (KÉTSZERI KIMONDÁS) ....................................................................... 331
VÁLÁS TÖRVÉNYE A KORÁNBAN (VÁLASZTOTTBÍRÓ, KIHŰLÉSI IDŐSZAK, ELJEGYZÉS FELBONTÁSA) .... 333
VÁLÁS TÖRVÉNYE A KORÁNBAN (VÁLHAT-E NŐ) .................................................................................. 336
2.3.2.3.

ÉLET ...................................................................................................................................... 338

A SEGGMOSÁSRÓL NYÍLTAN, TABUK NÉLKÜL. VAGY TÁN SZÉGYELLED? ............................................... 338
ALKOHOL ÉS MÁS TUDATMÓDOSÍTÓ SZEREK AZ ISZLÁM SZERINT ....................................................... 342
AZ EGYÜTT ELKÖVETETT BŰN ÖSSZETART EMBEREKET......................................................................... 344
VIGYÁZZ, MIBE VONNAK BE! .................................................................................................................. 344
CIRCUMCISIO, SZŐRZET ÉS KÖRÖMÁPOLÁS .......................................................................................... 347
FÜRDÉS, TISZTÁLKODÁS ......................................................................................................................... 350
HALAL MEGVILÁGÍTÁSA EGY KICSIT MÁSKÉPP....................................................................................... 353
HITEHAGYÁS AZ ISZLÁMBAN .................................................................................................................. 355
NEM LÉTEZIK KETTŐ, HA ALLAH NINCS OTT HARMADIKKÉNT ............................................................... 358
SZOMSZÉDOK JOGA ............................................................................................................................... 360
SZÖVETSÉG, EGYEZSÉG, FOGADALOM, ADOTT SZÓ MEGTARTÁSA ....................................................... 362
SZÜLŐK ÉS KÜLÖNÖSEN AZ ANYA TISZTELETE ....................................................................................... 365
TISZTASÁG ÉS TISZTÁTALANSÁG ............................................................................................................ 368
2.3.2.4.

HALÁL ................................................................................................................................... 371

EUTANÁZIA, ÚJRAÉLESZTÉS, AGYHALÁL, SZÍVHALÁL ............................................................................. 371
GYÁSZOLJUNK SZOKÁSOS MÓDON, VAGY ÉRTELMEZZÜK ÁT A GYÁSZT? ............................................. 373
TEMETÉS ELŐTT, ALATT ÉS UTÁN........................................................................................................... 375
TEMETÉS VAGY HAMVASZTÁS? ............................................................................................................. 380

2.3.3.

ÖRÖKÖSÖDÉS .............................................................................................................. 383

ÖRÖKÖSÖDÉSI JOG AZ ISZLÁMBAN ....................................................................................................... 383
ÖRÖKÖSÖDÉS SZABÁLYAI ...................................................................................................................... 388
VÁGYAKOZÁS AZ ÖRÖKSÉGRE ................................................................................................................ 398

2.3.4.

BÜNTETŐJOG, JOGKORLÁTOZÁS, KAFFARAH .............................................................. 400

BÜNTETŐJOG AZ ISZLÁMBAN ................................................................................................................ 401

6

GYILKOSSÁG ÉS QISZASZ ........................................................................................................................ 404
JOGKORLÁTOZÁS (HADZSR) ELVEI AZ ISZLÁMBAN................................................................................. 405
KAFFARAH, AZAZ PÉNZ, VAGY JÓTÉTEMÉNYBELI MEGVÁLTÁS .............................................................. 408

2.3.5.

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÁS .................................................................... 411

ADÓSSÁGKEZELÉS .................................................................................................................................. 411
ISZLÁM BANK ÁLTAL FOLYTATOTT PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEK I. ......................................................... 414
ISZLÁM BANK ÁLTAL FOLYTATOTT PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEK II. ........................................................ 416
ISZLÁM BANK ÁLTAL FOLYTATOTT PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEK III. ....................................................... 418
PÉNZMOSÁS ........................................................................................................................................... 420

2.3.6.

MEGÍTÉLÉSEK, MINŐSÍTÉSEK, AMIRŐL AZ ISZLÁMNAK VÉLEMÉNYE, ÍTÉLETE VAN .... 422

ÁBRAHÁM AZ ALAP ................................................................................................................................ 422
ALLAH FÖLDJE TÁGAS............................................................................................................................. 426
ARANY ÉS SELYEM TILALMA FÉRFIAKON, DE NŐK SZÁMÁRA EZEK MEGENGEDETTEK ......................... 429
ASZTROLÓGIA ÉS CSILLAGÁSZAT ............................................................................................................ 431
BÉKE VELETEK, SZALAM ALEIKUM .......................................................................................................... 434
CSAK AZ A MODERN, AMI NYUGATI....................................................................................................... 437
DOHÁNYZÁS, SZENVEDÉLYEK ÉS TUDATMÓDOSÍTÓ TÉNYEZŐK ............................................................ 441
ÉRTÉK, VAGY ÉRDEK? ............................................................................................................................. 443
ETIKA, MORÁL ÉS AZ EGGYÉ VÁLÁS ELVE ............................................................................................... 446
FEDEZETLENSÉG ..................................................................................................................................... 448
HOMOSZEXUALITÁS ÉS LESZBIKUSSÁG AZ ISZLÁMBAN ......................................................................... 452
GENDER ÉS LMBTQ ISZLÁM SZEMSZÖGBŐL .......................................................................................... 457
KÉRDEZÉS ETIKETTJE .............................................................................................................................. 459
KUTYA AZ ISZLÁMBAN............................................................................................................................ 462
MÁSOK IMITÁLÁSA................................................................................................................................. 468
MENTÁLIS ZAVAROK .............................................................................................................................. 471
MÉRTÉKLETESSÉG .................................................................................................................................. 473
MIÉRT ÉRTELMETLEN A MEGBÉKÉLÉSRŐL BESZÉLNI INTÉZMÉNYESÍTETT KERETEK KÖZÖTT? .............. 475
NE AVATKOZZ BELE MÁS DOLGÁBA ....................................................................................................... 480
ÖNGYILKOSSÁG AKÁR EGY ÜGYÉRT, AKÁR KILÁTÁSTALANSÁG, CSALÓDÁS MIATT .............................. 481
PLURALIZMUS ........................................................................................................................................ 484
RABSZOLGÁK FELSZABADÍTÁSA, EMANCIPÁCIÓ .................................................................................... 487
RABSZOLGASÁG, MINT SZEMLÉLET MA IS JELEN VAN ........................................................................... 490
RÁGALOMHADJÁRATOK SZEREPE A NŐI VISELET ALAKÍTÁSÁBAN ......................................................... 491
RÁOLVASÁS, AMULETTEK, SZEMMELVERÉS AZ ISZLÁMBAN ................................................................. 496
“FEHÉR FELSŐRENDŰSÉG” BEKERÜLÉSE A JOGBA ................................................................................. 500
RASSZIZMUS ........................................................................................................................................... 503
REINKARNÁCIÓ....................................................................................................................................... 506

7

SIETSÉG MEGÍTÉLÉSE ............................................................................................................................. 508
SZERENCSEJÁTÉK, FOGADÁS .................................................................................................................. 510
SZÖVET ÉS SZERV-TRANSZPLANTÁCIÓ ................................................................................................... 513
TAHRIF, AZAZ TORZÍTÁS ......................................................................................................................... 515
TERRORIZMUS ........................................................................................................................................ 519
TETOVÁLÁS, PARÓKA, MŰSZEMPILLA, MŰKÖRÖM, PIERCING STB. ...................................................... 522
VAKCINÁZÁS ........................................................................................................................................... 525
WELAYEH INTÉZMÉNYE .......................................................................................................................... 526
ZENE ÉS MŰVÉSZETEK ÉVEZETE AZ ISZLÁMBAN .................................................................................... 530

2.3.7.

FONTOSABB JOGI ISKOLÁK (SHARIA)........................................................................... 532

2.3.8.

ISZLÁM NEVÉBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK A FŐSODORBAN ...................................... 534

2.3.8.1.

ISZLÁM NEVÉBEN MŰKÖDŐ, MÁST MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZETEK A FŐSODORBAN ........... 534

2.3.8.2.

SZAÚDI URALKODÓHÁZ ÉS A VAHABIZMUS ......................................................................... 538

2.3.8.3.

MUZULMÁN TESTVÉRISÉG ................................................................................................... 550

2.3.8.4.

IRÁNI MOZGALMAK .............................................................................................................. 575

2.3.8.5.

POLITIKA AZ ISZLÁMBAN A JELENBEN ÉS MÚLTBAN ............................................................ 589

MUZULMÁN SZERVEZETEK ÖSSZEFONÓDÁSA AZZAL, AMI NEM MUSZLIM .......................................... 589
KHARIDZSITA MÚLT ÉS JELEN ................................................................................................................. 593
2.3.8.6.

BESZÉLJENEK A SZÁMOK....................................................................................................... 596

8

ELŐSZÓ
A Shariát a köztudatban tévesen Iszlám jognak értelmezik. Nem az. A Sharia helyes fordítása Isteni
legitimáció, tehát törvényesség rendje. Ez éppúgy igaz minden időben és térben, mint az Aqidák,
tehát a Monoteizmus doktrínái. A Sharia nem több jogelveknél, melyek forrása Isten. Amit a
közvélemény jognak vél, az a Fiqh, azaz levezetett jog. Innen a Sharia emberi képződménnyé válik,
melynek forrása a Korán, a Próféta Szunnája, meghagyásai, végül az Idzsma’a, ami a tudósok által
levezetett és elfogadott tan, ítélet. A levezetés tudománya pedig a szunnita iskolákban a Qiyasz. A
síita irányzatokon belül pedig a forrás a Mardzsa’a, aki egy személy, az adott jogág általánosan
elfogadott tudósa. A Fiqh tehát nem más, mint az Isteni legitimációból, tehát Shariából, egy adott
agyi képességgel megértett rész, egy adott időben és helyen.
A fentiekből levonható az a tétel, hogy a Shariából levezetett alkalmazott jog, a Fiqh, minden korban
és helyen más, hiszen csak a jogelvek stabilak, az elveket kitöltő tartalom, szankciók, az adott
társadalom normái szerint eltérhetnek. A világ állandó változásban van időben és térben. Ezért az
alkalmazott jog, a Fiqh is sokféle.
A Koránban néhol fellelhetők szankciókat tartalmazó versek, de ezekhez az adott
történeti/történelmi háttér ismerete szükséges. A szövegkörnyezetből kiragadva éppolyan torz
eredményre jutunk, mintha az Ószövetség ítéleteit próbálnánk szó szerint a mai környezetbe
helyezni.
Tehát, aki arra számít, hogy ebben a fejezetben minden jogágra konkrét fatwát, ítéletet kap, az
téved. Jogelvek következnek, melyek az ítéletek meghozatalához szükségesek.
Az Iszlámban nem csak az elkövetett és megtörtént vétség számít bűnnek, hanem jóval azt
megelőzően az, ahogy az erre vonatkozó szándék egyáltalán felmerül. Nyilván, ez a szakasz nehezen
szankcionálható evilági eszközökkel, így a túlvilág tudat és az ottani elszámolás nélkülözhetetlen. Itt
az Aqida és a Sharia erősen összefonódik. Aki egy európai előképzettséggel és felfogással fut neki az
Iszlám jogi értelmezésének az falakba ütközik. Ha komolyan gondolja, hogy meg akar ismerkedni a
Shariával, sok mindenről el kell felejtkeznie, amit a jogról tud, ki kell ürítenie az agyát. Miért? Mert az
Iszlám terminus-technikusai mások, át kell állítani az agyban a megfelelő fogalmak értelmezését.
Ezért egy fejezetet szentelek a legmeghatározóbb fogalmak értelmezésének. Ebben a fejezetben
kísérlem meg áthangolni az Iszlám értési, felfogási világát az európai értés számára. Az ezt követő
részben a metodikát ismertetem. Ebben két alapelvet mutatok be. Az egyik az, hogy milyennek kell
lenni egyáltalán egy lelkületnek, ami joggal foglalkozik! A másik elv, hogy mi alapján sorolódik be
valami bűnnek? Mely szempont az, ami Isten szempontjából bűn és mit tart az ember maga szerint
bűnnek? Mi a prioritás? Isten, vagy ember szempontja? Ki kell e szolgálni joggal egy zsarnokot? Az
elkövetett bűn mérlegelendő-e csupán, vagy az út is, amit az elkövető bejárt elkövetés előtt? Hogy
alakult ki egy lelkület, amiben felmerül a szándék? A szándék miként változott tervvé, majd
megvalósulássá?
Csak ezt követi az a fejezet, ami az élet eseményeket taglalja. Itt sem szankciókkal találkozunk,
hanem az életeseményekre vonatkozó meghagyásokkal az Iszlám szabályai szerint.
Majd az a rész következik, melyben nem lelkület, nem metodika és nem életesemények terminológiai
magyarázata szerepel, hanem fogalmak, melyekről az Iszlámnak határozott véleménye van. Ilyenek a
tisztálkodás, rasszizmus, pluralizmus, tetoválások, pénzmosás, szerencsejáték és sorolhatnám a
számos egymástól jellegében teljesen eltérő témaköröket, melyekben létezik muszlim álláspont.
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2.2. TRANZAKCIÓS JOG
2.2.1. FOGALMAK, TERMINOLÓGIÁK, MELYEK NÉLKÜL A SHARIA
NEM MŰKÖDIK

METODIKA

A jog nem vélemény kifejtésnek, indulatok összecsapásának színhelye, hanem egy adott időben és
térben kialakított szabályozás az emberek viszonyulásainak formáira. Ezért a jog is evolúción megy
keresztül, fejlődik, ahol egy adott szakaszban jogiskolák, jogtudósok gondolják át az eddig követett
rendszereket, melyekből van, amit elavultnak tekintenek és van, amit továbbfejlesztenek,
környezetükhöz harmonizálnak.
HOZZÁÁLLÁS MÁS EMBER ÁLTAL LÉTREHOZOTT JOGRENDSZEREKHEZ
Az iszlám jog, sharia alapja a Korán. Jelentése: Isteni Legitimáció Rendje. A Korán szavai 1400 éve
változatlanok, minden időben és helyen alkalmazhatók. Ennek oka az, hogy a Korán nem specifikál,
hanem általános elveket határoz meg. A Korán két fontos részegysége a doktrinák (aqida) és sharia
(jog, vagy rendtartás). E tanulmány nem tér ki a doktrínák részletezésére, csak a shariával foglalkozik.
Ahhoz, hogy az iszlám jogalkalmazást felfogjuk, el kell vonatkoztatnunk minden ember által készített
jogtól, sőt a többi vallás által követett kánonjogtól, mert azok már rég elvesztették isteni jellegüket,
emberi alkotások lettek. Az iszlám alkalmazott joga is emberi, de az iszlám esetében az ember a
Koránból, tehát isten szavából vezet le jogot, míg a többi vallás Szent Könyvei a mai formáikban már
nem isteniek. Így ezek egy emberi szerzeményből ember által levezetett jogok. Az isten szavából
történő levezetés a Deduktív Analógia (qiyasz). Ez azt az esetet vizsgálja, hogy a Korán szavait miként
tette gyakorlattá a Próféta (béke reá) a saját hitkövetésében, ítélkezéseiben. Mivel a Próféta 1400
évvel ezelőtt élt az Arab félszigeten, nem minden alkalmazás követhető ugyanúgy, ezért adaptációra,
harmonizációra van szükség mindenhol és minden időben. Viszont a logikát át kell venni és erről a
logikai átültetésről, a mozgatóerőkről, szól a deduktív analógia módszere, melynek hátterében az
ítéletet meghozó szándék áll.
Ego és Lélek. A deduktív analógia objektív tudomány, de valójában minden objektivitás szubjektívvé
válik, ha ember kezébe kerül. A szekuláris kultúrában a test és lélek fogalma egyértelmű. Az
Iszlámban azonban, ez egy kissé összetettebb. A test fogalmának felfogásában nincs eltérés Iszlám és
nyugati kultúrák között, de a lélek mást jelent itt és ott. Az emberben két erős motiváció működik:
Ego (nafsz) és Lélek (Ruh). Az ego mindenáron felszínre akar kerülni, mert le akarja igázni a lelket. Az
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ego a Sátán manifesztációja, a lélek pedig Isten ajándéka. Az ego a test halálakor meghal, de a
léleknek el kell számolnia azokkal a bűnökkel, melyeket az ego ráerőltetett. Szívünket és értelmünket
az ego és lélek csatamezőjének foghatjuk fel. A lelkünk megtaszításához szabad akaratunkkal
győzelmet kell aratnunk egónk felett. Az emberi ego fejlődésének három szakasza van:
- Parancsoló ego (nafsz al-amara). Ebben a fázisban egónk felett nincs kontrol. Ösztönként
működik, és azt teszi, amit akar. A vágyak dominálnak a lélek felett.
- Vádoló, vagy szemrehányó ego. (nafsz al-la’ama). A kontrol működésbe lép, az ember
választani kezd jó és rossz között. A keresztény kultúrában ez a lelkiismeret.
- Örömöt és megelégedést elnyert ego (nafsz al-mutma’inna). Az ego eltűnik, inkább
szellemként van jelen, lelkünk győzedelmes az egónk felett és e győzelmet a szabad akarat
révén vívta ki.
Melye azok az esetek melyek során az ego Allah és az emberiség ellen fordulhat? Mik az Iszlám bűnei,
melyek támogatják ez egót és beszennyezik a lelket? Mely tényezőket kell elkerülni a törvényhozás és
igazságszolgáltatás gyakorlása során? Mely motivációt képesek a Deduktív Analógiát rossz irányba
terelni? Amennyiben legyőzünk öt főbűnt, törvényhozásunk, jogtudományunk és jogalkalmazásunk
helyes irányban fog haladni:
1. Fitna, azaz ármány, zavarkeltés, bomlasztás.
2. Nifáq, azaz képmutatás
3. Kufr, azaz hitetlenség
4. Shirk, azaz társállítás
5. Baghi, azaz mohó kapzsi vágy
E főbűnök tisztázása és jogi vonatkozása a későbbiekben olvasható.
Az iszlám jog isten szavából levezetett jog, ezért más ember által hozott jogrendszereket nem fogad
el. Ez nem azt jelenti, hogy nem követi. Amennyiben a többség által hozott jog pl. EU jog, akkor az
iszlám is a többség által hozott jogok követését támogatja még akkor is, ha nem ért vele egyet. Ez
azonban csak akkor előírás, ha a többség által alkalmazott jog nem sérti a doktrínákat.

ِ َّ
ِ ِ
اه ْم ُي ِنفُقو َن
َّ اموا
َ َوالذ
ُ ورى َب ْي َن ُه ْم َو ِم َّما َرَزْق َن
َ الص ََل َة َوأ َْم ُرُه ْم ُش
ْ ين
ُ استَ َج ُابوا ل َربِه ْم َوأََق
﴾٣٨﴿
… „Kik hallgatnak Urukra, megtartják az imát, dolgukban Súra (tanács) dönt közöttük, s áldoznak a
gondoskodásból, miben részesítettük őket,” (Korán 42:38)
A tanács jelen esetben a népgyűlés, vagy parlament. Az itt hozott törvények, rendeletek az
országgyűlés területi hatálya alá eső muszlimokra is érvényes. Amennyiben e rendelkezések sértik a
vallás követését, akkor sincs joguk párhuzamos jogrendszer kialakítására, a belső rend megbontására.
Csak egy joguk van, a migráció, tehát tovább tudnak állni olyan helyre, ahol szabadon gyakorolhatják
hitüket, joggyakorlatukat.

11

ِ ِإ َّن َّال ِذين تَوَّفاهم اْلم
ِ َظالِ ِمي أ َْنُف ِس ِهم َقالُوْا ِفيم ُكنتُم َقالُوْا ُكَّنا مست
ين ِفي
َ ُآلئ َكة
ْ ُْ
َ ض َعف
ْ َ
ْ
َ ُُ َ َ
ِ
ِ ِ ض َقاْلوْا أََلم تَ ُكن أَرض ّللاِ و ِاسع ًة َفتُه
اءت
ْ اه ْم َج َهَّن ُم َو َس
َ اج ُروْا في َها َفأ ُْوَلئ
ُ ك َمأ َْو
ُ ْ ْ ْ َ ِ األ َْر
َ َ َ
ِم
﴾٩٧﴿ ير
ص ًا
َ

„Amikor az Angyalok magukhoz veszik azok lelkét, akik elkárhozták magukat, mondják: „Mi (bűnben)
voltatok?” Mondják: „Elnyomottak voltunk a Földön.” Mondják: „Nem volt-e Allah Földje elég tágas
ahhoz, hogy elmeneküljetek onnan?” Ezek ők, akiknek hajlékuk a Pokol és sorsuk gyötrelmes.” (Korán
4:97)

Amennyiben elfogadjuk azt a tényt, hogy a Korán Isten szava (márpedig ez minden muszlim hitének
alapja), akkor el kell fogadnunk azt is, hogy az isten szavából levezetett törvény isten törvénye és felül
írja az emberi hibákkal terhelt világi szabályozást. Ez persze akkor igaz, ha a Koránból levezetett
szabályozást az előírt metodikával állítják elő és nem szennyeződik be emberi hibákkal, ahogy az
gyakran tapasztalható a gyakorlatban.
A minden mástól való függetlenedés és az emberi dimenzióból való kiszakadás az első Szúrában, a
Fátihában nyomon követhető. Ez a Szúra minden ima alapja és nincs fohász, melyben ne szerepelne.

﴾١﴿ الر ِحي ِم
َّ الر ْح َم ِن
َّ ِِب ْس ِم ّللا

1. A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

ِ
ِ
﴾٢﴿ ين
َ اْل َح ْم ُد ّلل َر ِب اْل َعاَلم

2. Dicsőség Allahnak, a Világok Urának;

ِ الر ْح
﴾٣﴿ الر ِحي ِم
َّ من
َّ

3. A Mindenhatónak és Könyörületesnek;

ِ ملِ ِك يو ِم
ِ الد
﴾٤﴿ ين
َْ َ

4. A Végítélet Napja Birtokosának

ِ
﴾٥﴿ ين
ُ اك َن ْستَع
َ اك َن ْع ُب ُد واَِّي
َ ِإَّي

5. Hozzád imádkozunk és Hozzád fordulunk menedékért

ِ
ِ اهدنا
َِط المست
﴾٦﴿ يم
ق
ر
ا
الص
َ
َ
َ
َ ُ

6. Vezérelj minket az egyenes ösvényre,
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ِ َّ َ ص ار
ِ
ِ َّ َوب عَلي ِهم وال
ِ غض
ِ مت َعَلي ِه ْم َغ
﴾٧﴿ ين
َ َنع
َ الضال
ُ الم
َ ط الذ
َ ين أ
َ
َ ْ َ
َ ير

7. Azoknak ösvényére, kiket Te kegyedben részesítesz, mely nem azoké, kik kiérdemlik haragod
és nem az eltévelygőké.
Az első négy vers Isten magasztalására szólít. Az ötödik vers egy alku, egyezség. Az ima fejében
menedék jár. Az utolsó két vers pedig Allah kötelezettsége azokkal, aki magasztalják Őt, kiszakadnak
az emberi viszonyulásokból, létük nem az evilágban, hanem a világmindenségben zajlik, tehát az
egyenes ösvényen haladnak Őhozzá, az igazi kegyhez. Ehhez hátra kell hagyni azokat, kik kivívták
Isten haragját, tehát akik szándékosan nem követték törvényét, netán átírták azt. Vagy balgaságból,
ostobaságból ferdítettek ezeken és eltévelyedtek.

ِ
ِ
ِ َّ
نك ْم َفِإن تََن َاز ْعتُ ْم ِفي
َّ يعوْا
ُ ول َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِم
َ َيا أَُّي َها الذ
ُ يعوْا ّللاَ َوأَط
ُ آم ُنوْا أَط
َ الرُس
َ ين
ِ
َِشي ٍء َفرُّدوه ِإَلى ّللا
ِ ِ
ِ الرس
َح َس ُن
و
َّ
َ ول ِإن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِم ُنو َن ِباّلل َواْل َي ْو ِم اآلخ ِر َذل
ْ ك َخ ْيٌر َوأ
ُ ُ ْ
ُ َ
﴾٥٩﴿ ًتَأ ِْويَل
„Ó, kik hisznek! Engedelmeskedjetek Allahnak, engedelmeskedjetek a Prófétának és azoknak, akik
elöljárók köztetek. Ha összekülönböztök valamiben, hagyatkozzatok Allahra, a Prófétára, ha hiszitek
Allahot és a Végítélet Napját. Ez a legjobb és leghelyesebb cél.” (Korán 4:59)
Az Allahra hagyatkozás, a Korán szavaira hagyatkozást jelenti, ami a legmagasabb szintű törvény. Ha
ez nem érthető, akkor jön második lépésben annak vizsgálata, hogy miképpen tette Isten törvényét
joggyakorlattá a Próféta (béke reá). Ha ez sem ad kielégítő választ, akkor következik a Qiyas, tehát a
deduktív analógia. Ez azt jelenti, hogy elöljárók, faqihok, azaz jogtudósok, a fellelhető analógiák
alapján vezetik le a mára és adott helyre vonatkozó jogkövetést. Ahhoz azonban, hogy ezt meg tudják
tenni, elő kell állítani azt a jogforrást, ami a deduktív analógia alapját képezi. Hiszen a jogforrás
szolgál a levezetés alapdokumentumának. Ez a jogforrás nem más, mint a Korán adott idejű Tafszirja,
azaz magyarázata. Egy 9-ik századi egyiptomi magyarázat például nem lehet alapja egy 21. századi
európai döntéshozatalnak. Ez csak a 9. század Egyiptomára volt érvényes, ha azt, akkor a jogtudósok
elfogadták. Ez a jogforrás még a 12. század Egyiptomában sem lehetett érvényes. Ezek a múltbéli
jogforrások ma csak arra alkalmasak, hogy lássuk, milyen logika és metodika alapján dolgoztak a múlt
tudósai. Ezt a logikát érdemes eltanulni, de döntéseiket nem lehet ma érvényesnek tekinteni. Mivel a
modern Európában eddig nem létezett jogforrásnak tekinthető anyag, ezt elő kellet állítani:
http://mek.oszk.hu/17000/17082/
Ez a jogforrás, a 21. század európai körélményeire építi fel a Korán magyarázószövegében
hivatkozásainak tartalmát és referenciáit. Ez már alkalmas a megfelelő metodika alkalmazásával jogi
következtetések levonására, ami a 21. század Európájában követhető. Hozzáteszem, hogy ettől távol
eső kulturális környezetben ugyanez nem alkalmas betölteni jogforrás szerepét, esetleg
értelmezhetetlen. Ez a jogforrás úgy állt össze, hogy nem kell 100 éveket várni a megújítására, ha az
idő elavulttá teszi, hanem az internet segítségével folyamatosan naprakészen lehet tartani.
A síita iszlámot követő világban a Qiyas intézménye helyett a Mardzsa’iya rendszert alkalmazzák. A
mardzsák olyan tudósok, akik gondolkodási és jogi iskolákat hoznak létre, illetve azok tartalmát,
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mondanivalóját meghatározó források. Az ő jogi levezetéseikben is alapvető az aktuális, korhű tafszír,
azaz jogforrás megléte.
Az Iszlámot minden korban fel kell fedezni. Sőt, akár egyéni szinten minden embernek magának kell
felfedezni azt. A hagyományok szépek, logikájukat tanulmányozhatjuk, de nem alkalmazhatjuk
azokat, mert minden emberi adaptáció csak akkor volt igaz, amikor alkalmazták.

اؤ ُه ْم
َ َآب
َ اءنا أ ََوَل ْو َك
ُ ان َآب

ِ
يل َل ُه ُم اتَِّب ُعوا َما أَ َنزَل ّللاُ َقاُلوْا َب ْل َنتَِّب ُع َما أَْلَف ْي َنا َعَل ْي ِه
َ َوِا َذا ق
﴾١٧٠﴿ الَ َي ْع ِقُلو َن َش ْيئاً َوالَ َي ْهتَ ُدو َن

„Mikor mondják nekik: „Kövessétek, amit Allah kinyilatkoztatott”, mondják: „Mi több! Azt követjük,
amin atyáinkat leltük.” Még akkor is, ha atyáik nem fogtak fel semmit és nem jártak a helyes úton.
(Korán 2:170)
Ez is egyfajta hiba, amit ember és mi Muszlimok is elkövetünk. Atyáink és olyan emberek
lábnyomaiban haladunk, akiket lelki vezetőnek tekintünk. A Korán az áyák követését írja elő. Az
Iszlámban az embernek közvetlen kapcsolata van Istennel, ezért semmi szükség arra, hogy
szokásokat, hagyományokat kövessünk. Tiszteletet kell adnunk mindazoknak, akik felneveltek,
tudással láttak el, de mindez nem menthet fel minket saját erőfeszítéseink alól, hogy az életben
nyitott szemmel járjunk. Az áyák bennünk alakulnak át ihlető erővé, ezért elkerülhetetlen
mindannyiunk számára, hogy ezekben saját magunk merüljünk el. Atyák és lelki vezetők sokat tudnak
segíteni, de ahogy egyedül születtünk és egyedül távozunk, ők nem tudnak helyettünk születni és
meghalni.
Lássuk az előbbiekben megnevezett fő bűnöket, melyek értelmezése a jogszabályalkotás alapja.
A zsidó-keresztény kultúrában a tízparancsolat fogalmazza meg az elkerülendő, elítélendő
cselekedeteket. Az iszlám felfogás szerint ez a tíz cselekedet következmény, nem ok. Nem a
következményt kell megszüntetni, hanem az okot. Ha az ok megszűnik, a következmény sem jön
létre. Pl. az emberölés az iszlámban nem főbűn, mert azt végre lehet hajtani akár jó, akár rossz
szándékkal. Ha az ember a családját vagy hazáját védi meg ilyen áron, az nem bűn. Viszont a
zavarkeltés főbűn, mert azt jó szándékkal nem lehet tenni. Ha zavarkeltés nem lenne, további
következmény sem történhetne, pl. gyilkosság.
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AHKAM, ÍTÉLETEK, DÖNTÉSEK
Ahkam (arabul:  أحكامdöntések, egyes számban hukm ح ْكم
ُ ) egy Iszlám kifejezés, amelynek több
jelentése van. A Koránban a hukm szó különféle értelemben választottbírósági döntést, ítéletet,
hatóságot, vagy Isten akaratát jelenti. A világi végrehajtó hatalomra vagy bírósági határozatra utalva
a szó új jelentést nyert az Iszlám történelem során. Többes számban az Ahkam általában konkrét
Korán-szabályokra, illetve a fiqh (alkalmazott jog) módszertanának felhasználásával levezetett jogi
döntésekre utal. A Saría-ítéletek az „öt döntés" (al-aḥkam al-khamsza) néven ismert öt kategóriába
tartoznak:
1.
2.
3.
4.
5.

farḍ/wadzsib ( فرض/  )واجب- kötelező, előírt
musztaḥabb/mandub ( – )مستحبajánlott
mubaḥ ( )مباح- semleges, tűrt, Isten ítéletével nem jár
makrah ( )مكروه- nem tetsző, elítélendő
ḥaram/maḥzur ( حرام/  – )محظورtiltott

Vétket vagy bűntettet valósít meg az, aki tiltott cselekményt hajt végre, vagy kötelező cselekvést nem
tesz meg. Az elítélendő, nem tetsző cselekedeteket kerülni kell, azonban ezeket a bíróságon nem
tekintik bűntetteknek vagy büntetendőnek. Az elítélendő tettek elkerülése és az ajánlott
cselekmények végrehajtása a túlvilágon jutalom tárgyát képezi, míg az engedélyezett cselekedetek
nem járnak Isten ítéletével. A jogászok különböző szektái szerint (fuqaha) a „Halal” az első három
vagy az első négy kategóriát fedi le. A jogi és erkölcsi ítélet attól függ, hogy a cselekvést
szükségszerűségből követik-e el (ḍarura). Például a disznóhús evése is lehetséges, ha a szükséges és
nincs más lehetőség.
A Fardba értendő többek közt a szalat (ima), Iszlám temetés, az Asz-szalamu alaykum köszöntés
viszonzása stb. Musztahabb-ra példa a Szadaqat (adomány), a szemérem- és hónaljborotválás,
körülmetélés stb. Mubah pl. tulajdonjogban magában foglalja a tulajdonos nélküli tulajdonok
használatát. Makruh például a válás, trágár beszéd, fokhagyma fogyasztása mielőtt valaki mecsetbe
megy, sok víz használata a wudu-hoz (rituális bemosdás) stb. Haram többek közt a zina (paráznaság),
riba (uzsora), shirk (társak állítása Istenhez), valamint a vér és tiltott ételek fogyasztása.
Ezeket az "Ahkamokat" a hittudósok Allah (SWT) előírásai alapján kategóriákba sorolják, majd a
jogászok (fuqaha, mufti) által deklarált rendeletek (fatwa) azok, amelyek az elméletet operatív
szinten gyakorlattá alakítják.
A vallási előírások bizonyos körülmények között enyhítendők. Például, bár a muszlimok kötelesek
böjtölni ramadán ideje alatt, nem csak elfogadható, hanem ajánlott is, hogy egy beteg ember
megtörje a böjtjét, ha az súlyosbítja betegségét.
Van azonban a fenti kategóriák mellett egy nagyon fontos tényező: a racionalitás, a józan ész,
valamint az illem. Nem szabad mindent dobozokba helyezni és dobozokban gondolkodni. Ugyanis az
Ahkam egymást követő kategóriái közt a helyzettől függően van átjárás. Erre példa a Mubah és
Mutah ( ) مباح و متاح, ami a megtűrt és illendő közti különbségtétel. Íme, egy hadith, ami arra ad
tanácsot, mit tegyünk, ha egy házilégy belepottyan az italunkba:
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،عبَ ْيدُ ْب ُن ُحنَي ٍْن
ُ  قَا َل أ َ ْخبَ َرنِي،عتْبَةُ ْب ُن ُم ْس ِل ٍم
ُ  قَا َل َحدَّثَنِي،سلَ ْي َما ُن ْب ُن بِالَ ٍل
ُ  َحدَّثَنَا،ٍَحدَّثَنَا خَا ِلدُ ْب ُن َم ْخلَد
اب فِي
ُ َي صلى هللا عليه وسلم " ِإذَا َوقَ َع الذُّب
َ قَا َل
ُّ ِس ِم ْعتُ أَبَا ه َُري َْرة َ ـ رضى هللا عنه ـ يَقُو ُل قَا َل النَّب
"  فَإِ َّن فِي إِحْ دَى َجنَا َح ْي ِه دَا ًء َواأل ُ ْخ َرى ِشفَا ًء،ُ ث ُ َّم ِليَ ْن ِز ْعه،ُب أ َ َح ِد ُك ْم فَ ْليَ ْغ ِم ْسه
ِ ش ََرا

Ha egy házilégy belebukik valamelyikőtök italába, akkor mártsa azt meg (az italba), majd vegye ki
abból, mert annak egyik szárnya a betegség (hordozza), a másik pedig a betegséget gyógyítja.
Forrás: Szahih Al-Bukhari 3320
Amikor még nem voltak szérumok, gyógyszerek, ez a felfogás élt az immunrendszer megerősítésére.
Ma is ez működik Afrikában sok helyen. Jól emlékszem, amikor az egyik gyerek elkapta a
bárányhimlőt, nem orvost hívtak, hanem bezárták vele egy szobába a falu összes többi gyerekét,
hogy egyszerre essenek át a betegségen és 2-3 hét alatt minden gyerek legyen túl rajta. A túlzott
higiénia, fertőtlenítés sok esetben gátolja a természetes ellenállás kifejlődését. Ha az ember ilyen
környéken vendégeskedik és a légy beleszáll az ételébe, egyszerűen ki kell venni, kidobni és tovább
enni. A légy hiába makruh, vagy mubah, ebben az esetben mutah, azaz illő követni a helyiek
hagyományát, mert ellenkező esetben megsértjük őket.
Nyilván, ha ugyanez az eset egy öt csillagos szállodában fordul elő, akkor az étel, melybe a légy
beleesett makruh, de a követendő protokoll, a mutah miatt nem fogyasztható. Figyelem, itt egy
Halal, tehát megengedett étel átminősítéséről van szó.
Vegyünk egy másik példát. Az Iszlámban semmi sem tiltja a póló, rövid ujjú ing viseletét, tehát az
mubah, megtűrt. De ha egy mufti a hivatalába pólóba járna be, az bizonyos, hogy kiverné a
biztosítékot, tehát mutah protokollt követve jobb, ha nem veszi fel.
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BAGHI, AZAZ MOHÓ, KAPZSI VÁGY

Elértétek, amit akartatok? Ti, akik Haram-ban (törvénytelenségben éltek), eleget tettetek-e el más
javaiból? Vagy több kell? Jól laktatok? Ti, akik Fitnát (zavart, ármányt) hoztok emberek közé,
megnyugodott-e ebben lelketek? Ti, akik képmutatással küzditek fel magatokat az emberek fölé,
megérkeztetek-e oda, ahova akartatok?
A Baghi, mohó kapzsi vágy. Valójában egy mozgatóerő valami felé, vagy birtokába kerüljünk. Ez lehet
egy dominálni akaró tudós mindent elsöprő vágya arra, hogy csak az ő elmélete győzedelmeskedjen,
vagy egy vágy a hatalom és vagyon elbitorlására minden eszközzel. Szekták létrehozói, vallási
elöljárók sem voltak mentesek ettől a főbűntől. Ezzel bemocskolták azt, ami addig szép volt.

ِ
ِ َّ
ِ َّ
ِ
اءه ُم
َ الذ
ُ اب ِإال من َب ْعد َما َج
َ َين أ ُْوتُوْا اْلكت
ِ ِبآي
ِ ات ّللاِ َفِإ َّن ّللاِ س ِريع اْل ِحس
﴾١٩﴿ اب
َ
َ ُ َ

ِ
ِ ِين ِع َند ّللا
ف
ْ اإل ْسَلَ ُم َو َما
َ ِإ َّن الد
َ اخَتَل
اْل ِعْل ُم َب ْغًيا َب ْي َن ُه ْم َو َمن َي ْكُف ْر

„Mert bizony a hitvallás Allahnál az Iszlám (megbékélés Őbenne). Nem különböztek ebben azok,
kiknek már eljött az Írás, csak miután a tudás is eljött, ami irigykedést hozott közéjük. Aki tagadja
Allah Áyáit, hát Allah (annak) gyors Számvető.” (Korán 3:19)
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Nem szabad félreérteni! A Szent Korán értelmezésében az Iszlám, Allah akaratába való behódolást
jelent és nem korunk jelenségét „Iszlám” név alatt. Itt az eredeti jelentést találjuk. Az Iszlám
koncepciójában az emberek egyesítése szerepelt a hit zászlaja alatt annak érdekében, hogy ők Allah
Univerzális tervét szolgálják. Az Iszlám egyet jelentett a toleranciával és elfogadással. Korunkban
azonban, „Iszlám” alatt egy címke szerepel, ami kirekeszt, intoleráns és kivet magából erőszakkal
mindenkit, aki nem illeszkedik bele a „vezér” gondolataiba. Meg kell találnunk az Iszlám eredeti
Ösvényét, ahogy volt. Ma a Muszlimok szenvednek attól a betegségtől, amitől a Keresztények, a
középkorban. Ha olvassuk a Koránt, a Próféta idején élt Zsidók és Keresztények ellen elhangzó vádak
olyanok, mintha ma hangzanának el a Muszlimok ellen. Nem az Iszlámmal van a baj. Az Iszlám
tökéletes. A baj forrása mi magunk vagyunk, Muszlimok.

ِ اهم ِإ َذا ُهم َي ْب ُغو َن ِفي األ َْر
َّ ض ِب َغ ْي ِر اْل َح ِق َيا أَُّي َها
اس ِإَّن َما َب ْغ ُي ُك ْم َعَلى
ُ الن
َ َفَل َّما أ
ْ
ْ ُ َنج
ُِ أ
ُّ اع اْل َحَي ِاة
﴾٢٣﴿ الد ْن َيا ثُ َّم ِإَل َينا َم ْر ِج ُع ُك ْم َفُن َنِب ُئ ُكم ِب َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن
َ ََنفس ُكم َّمت
„Mikor megmenekítette őket, lám! Ők a Földön arra vágytak mohón, mi igaztalan! Ó emberek!
Mohóságotok magatok ellen való. Ez az Evilági élet kínálata, (de) majd Hozzánk vezet visszautatok és
Mi kihirdetjük nektek azt, mit tettetek.” (Korán 10:23)

ِ ِإ َّن ّللا َيأْم ُر ِباْل َع ْد ِل و
ِ اإل ْح َس
نك ِر
َ ان َواِيتَاء ِذي اْلُق ْرَبى َوَي ْن َهى َع ِن اْلَف ْح َشاء َواْل ُم
َ
ُ َ
﴾٩٠﴿ ظ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن
ُ َواْل َب ْغ ِي َي ِع
„Allah elrendeli az Igazságosságot, Jóravalóságot és a hozzátartozók felé mutatott bőkezűséget.
Véget vet a ledérségnek, igazságtalanságnak és kapzsiságnak. Int titeket, hátha magatokba szálltok.”
(Korán 16:90)

ِ َ واِن
ِ ان ِمن اْلمؤ ِمِنين ا ْقتََتلُوا َفأ
ُخ َرى
ْ اه َما َعَلى ْاأل
َ ْ ُ َ ِ َطائَفت
ُ َصل ُحوا َب ْيَن ُه َما َفِإن َب َغ ْت ِإ ْح َد
ْ
َ
ِ َّ َفَق ِاتُلوا َّالِتي تب ِغي حتَّى ت ِفيء ِإَلى أَم ِر
َصلِ ُحوا َب ْي َن ُه َما ِباْل َع ْد ِل
ْ ّللا َفِإن َف
َْ
ْ اءت َفأ
ْ
َ َ َ
ِ ِ
ِ َّ طوا ِإ َّن
﴾٩﴿ ين
ُ َوأَ ْق ِس
َ ّللاَ ُيح ُّب اْل ُمْقسط
„Ha két hívő tábor harcba keveredik, tegyetek békét közöttük. De ha egyikük irigy, kapzsi vággyal veti
magát a másikra, küzdjétek le azt, amelyik törvényt szeg, míg vissza nem tér Allah elrendelésébe. Ha
visszatért, teremtsetek békét köztük Igazsággal, Méltányossággal, mert bizony, Allah szereti a
méltányosakat. (Korán 49:9)
Az összetűzéseknek minden fajtáját érinti a vers, legyenek azok egyéniek, csoportosak, vagy
nemzetek közöttiek. Az Iszlám kollektív hívőközössége több joggal van felruházva, mint csoportok
vagy nemzetek. Ezt a jogot az Igazság beteljesítésére kötelessége gyakorolni. Joga van
békétlenségeket, összeütközéseket lecsillapítani, békét teremteni, mert a béke jobb, mint a harc. De
ha az egyik fél agresszor, akkor az egész kollektív hívő közösség kötelessége, hogy ellene forduljon és
lerendezze. Igazságot és méltányosságot kell érvényesíteni mindenkor, a legmagasabb elvi elvárások
szerint. Az Iszlámban az Igazság és Méltányosság evilági megítélése nem választható el, annak
spirituális megítélésétől, tehát nem rögzülhet a döntés a mindennapi anyagi érdekek szintjére. Az
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Iszlám Jogi megítélése szerint az ENSZ működése hosszútávon holtvágányra jut, ha nem ezeket az
elveket érvényesíti.

ِ الرْز َق لِ ِعَب ِاد ِه َل َب َغ ْوا ِفي ْاأل َْر
ِ ُّللا
ض َوَل ِكن ُي َن ِزُل ِبَق َد ٍر َّما َي َشاء ِإَّن ُه ِب ِع َب ِاد ِه
َّ ط
َ َوَل ْو َب َس
ِ َخِبير ب
﴾٢٧﴿ ص ٌير
َ ٌ
Ha Allah szélesre tárná gondoskodását szolgálóinak, telhetetlen kapzsiság (terjedne) a Földön. De
mértékkel szabja ki azt úgy, ahogy Ő akarja. Mert Ő szolgálóiról Értesült, őket Látja. (Korán 42:27)
Nem minden ima, fohász jár azzal, hogy Allah válaszul juttat valamit, vagy „elintéződnek a dolgok”.
Ennek oka van: 1. Még akkor is, ha valaki jó, nem szükségszerűen tudja, hogy mi az, ami jó, ami
használ neki. A mi világunkban az értékek nagyon torzak, amit emberi ésszel nem fogunk fel. 2. Ha
mindenki megkapná, amit szeretne, elszabadulna a pokol és káosz lenne a Földön. Az emberek nem
tudnának határt szabni vágyaiknak, ami beláthatatlan következményekkel járna, végül „semmi sem
elég” alapon egymás torkának ugranának, ellenségeskedésbe váltana át az, ami szívességként indult.
Ezért Allahra kell bíznunk, miként méri ki adagunkat az Ő kiváltságából, mert Ő a Legjobb Tudója
annak, hogy mi jár és mi a jó.

ِ َو َّال ِذين ِإ َذا أَصابهم اْلب ْغي هم ينت
﴾٣٩﴿ ص ُرو َن
َ َ
َ ُْ ُ َ ُ ُ َ َ
Kik, ha lesújt rájuk a zsarnoki elnyomás, megvédik magukat (és egymást) 24. (Korán 42:39)
Négy lehetséges szituáció adódhat, amikor az egyén jogában áll az elnyomóval szemben felkelni: 1.
Ha lábbal tiporják jogait. 2. Hozzátartozói jogainak védelmében. 3. Közösségéért érzett felelősség és
kötelesség alapján. 4. Bárhol, ahol jogtiprás folyik.

ِ السِبيل عَلى َّال
ِ
ِظل
ِ اس وَي ْب ُغو َن ِفي ْاأل َْر
َّ
ن
ك َل ُهم
الن
و
م
ي
ين
ذ
ْ
َ
َ
َ ض ِب َغ ْي ِر اْل َح ِق أ ُْوَلئ
َ ُ َّ ِإَّن َما
َ
َ
َ
ُ
ِ ع َذ
﴾٤٢﴿ يم
ٌ َ
ٌ اب أَل

A vád útja azokhoz ér el, kik ártást hoznak az emberekre, kapzsi vággyal vetik magukat rájuk a Földön
Igaztalanul. Ezek ők, kiknek fájdalmas büntetés jár. (Korán 42:42)
A Baghi a bennünk lévő sátán műve, ami figyelmünket a szerzés és dominancia irányába ösztökéli. Ha
elhatalmasodik, akkor az ego minden eszközt bevet e vágy kielégítésére. A vágy együtt jár a
megszerzés és birtokba vétel tényével, ezzel következményként járulékos bűnöket okoz.
A Baghi annyira veszélyes, hogy az iszlám, a muszlimok táborában előírja ennek leküzdését még
annak árán is, ha fizikailag kell leküzdeni a Baghi rabságába eső csoportot.
1. Az embert kétféle ösztön mozgatja: létfenntartás és fajfenntartás ösztöne. A létfenntartásból
generálódó Baghi a vagyon harácsolása és a pozíció, befolyás, hatalom iránt érzett
fékezhetetlen vágy. A Fajfenntartás ösztöne pedig a szexuális gyönyörök felé hat. Mindkét
ösztön kielégítése rengeteg más bűn elkövetését eredményezheti.
2. Amennyiben a tudományos, vagy hitéletben üti fel a fejét, az különösen veszélyes, mert
olyan elméletek, szekták jöhetnek létre, ami az egyetemes emberiséget és civilizációt sodorja
veszélybe
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BID’AH, AZAZ ÚJÍTÁS, KITALÁLÁS

Ha a tudomány, technika területén új dolgok, innovációk jelennek meg, az üdvözlendő. De a hit
dolgában léteznek doktrínák, melyek megváltoztathatatlanok. Ezekbe változtatást bevezetni még
rossz szándékú kérdés felvetése szintjén sem lehet, mert Bid’ah, azaz olyan újítás, ami kitalálás,
koholmány. Nem lehet megváltoztatni az ima rendjét, a ramadani böjt megtörésének idejét, az Iszlám
pilléreit és ezer mást, amit a Korán rögzít. Nem lehet változtatni a tilalmakon és megengedett
dolgokon. Ugyan lehet okoskodni kikövetkeztetni a tilalmak okát, de akármi a fejtegetés eredménye,
a tilalmakon, engedményeken, előírásokon változtatni nem lehet.

ِ ن َج ْعفَرِ ب
ْن
ِْ ع
ِْ ع
ُِ ل أ َ ْنبَأَنَا اب
َِ  قَا،اَّلل
ُِ عتْبَ ِةُ ب
عب ِْد ه
ُ أ َ ْخبَ َرنَا
ُ ن
َ ، َس ْفيَان
َ ،ارك
َ ْن
َ َْن ْال ُمب
اَّلل صلى هللا عليه
ِل ه
ُِ سو
ِْ ع
ِْ ع
عبْدِ ه
ُ  قَا َِل َكانَِ َر،اَّلل
َ ِن َجابرِ بْن
َ ،ِ ن أَبيه
َ ،ٍُم َح همد
ْ ل في ُخ
ِن َي ْهده
ِْ ل " َم
ُِ علَي ِْه ب َما ُه َِو أ َ ْهلُ ِهُ ث ُهِم َيقُو
َِط َبتهِ َيحْ َم ِدُ ه
ُِ وسلم َيقُو
َ اَّلل َويُثْني
َِسن
َِاب ه
ُِ صدَِقَِ ْال َحديثِ كت
ِي لَ ِهُ إ ه
َِ لَ هَاد
ِ َن يُضْل ْل ِهُ ف
ِْ ل لَ ِهُ َو َم
ِلَ ُمض ه
ِ َاَّللُ ف
ِه
ْ َن أ
َ ْاَّلل َوأَح
ع ٍِة
ِع ِة َو ُك ه
ِى ُم َح هم ٍِد َوش هَِر األ ُ ُمورِ ُمحْ دَثَات ُ َها َو ُك ه
ُِ ْال َه ْدىِ َه ْد
َ ل ب ْد
َ ل ُمحْ دَث َ ٍِة ب ْد
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َِ َو َكان. " ِع ِةُ َك َهاتَيْن
ُِ  ث ُهِم َيقُو. " ِضلَلَ ٍِة في النهار
ِضلَلَةِ َو ُك ه
ل " بُعثْتُِ أَنَا َوال ه
َ سا
َ ل
َ
ِ ٍ ير َجي
ْش
ُِ ضبُ ِهُ َكأَنه ِهُ نَذ
َ ص ْوت ُ ِهُ َوا ْشت َِده
ِع
ِْ ع ِةَ احْ َم هر
إذَا ذَ َك َِر ال ه
َ غ
َ ت َوجْ نَت َاِهُ َو
َ سا
َ َل
ك دَ ْينًا أ َ ِْو
َِ ن ت ََر
ِْ لً فَأل َ ْهلهِ َو َم
ِ ك َما
َِ ن ت ََر
ِْ ل " َم
َِ  ث ُهِم قَا. " سا ُك ِْم
ُِ يَقُو
صبه َح ُك ِْم َم ه
َ "ل
" َِى َوأَنَا أ َ ْولَى ب ْال ُمؤْ منين
ِعلَ ه
ِعا فَإلَ ه
ً ض َيا.
َ ى أ َ ِْو
Dzsabir bin Abdulla tudósítása
Ebben a szónoklatban Allah Prófétája (béke reá) Allahot dicsőítésével kezdte, majd így szólt: „Akit
Allah vezet, nincs annak eltévelyítője, s kit eltévelyít, nincs annak jó útra vezetője. A legigazabb
Hadith Allah könyve és a legszebb útmutatás, Mohammed útmutatása. A leggonoszabb dolgok a
koholmányok. Minden koholmány egy kitalálás, minden kitalálás eltévelyedés és minden
eltévelyedés a Pokolba vezet.” Majd hozzátette: „Az Órát és engem úgy küldtek, mint ezt a kettőt”.
Amikor az Órát említette, arca mindig elvörösödött, hangját felemelte és elborította a dühös, mintha
egy sereg közeledésére figyelmeztetett volna, majd így szólt: „Hadsereg támad rátok reggel vagy
este! Aki gazdagságot hagy hátra, az családjáé, aki adósságot vagy eltartottakat hagy maga után, ez
az én felelősségem, mert én bírok felhatalmazással a hívők felett."
Fokozat: Szahih, autentikus
Forrás: Szunan Al-Naszai 1578
A Bid’ah nem jelenti a hitbéli viták elutasítását és nem lehet ilyen viták alkalmával a kérdés
feltevőket, indítványozókat minden alap nélkül Mubtad’ah-nak, azaz koholmányt indítványozónak
tekinteni. Hiszen a jószándékú gondolkodás a hit gyakorlatában Idzstihád, azaz törekvés a jobbá
tételre. Tehát a bid’a ugyan súlyos bűn, de vita, átgondolás nélkül nem aggatható senkire, hiszen
nincs kizárva, hogy egy felvetés mögött nem „kitaláción alapuló hitújítás” áll, hanem egyszerű
jószándék.
Bidʿah, az Iszlámban minden olyan újítás, amelynek nincsenek gyökerei a muszlim közösség
hagyományos gyakorlatában (Szunnában). Az Iszlám legfundamentalistább jogi irányzata, a Ḥanbali
iskola (és annak modernkori utóda, a Szaúd-Arábiai Wahabita szekta) teljes egészében elutasítja
bid'ah-t, azzal érvelve, hogy a muszlim kötelessége a próféta példájának (Szunna) követése és nem
azon próbálkozni, hogy javítsunk rajta.
A legtöbb muszlim azonban egyetért abban, hogy lehetetlen a változó körülményekhez
alkalmazkodni bizonyos típusú innovációk bevezetése nélkül. A túlkapások elkerülése érdekében a
bidʿáh-kat jó (ḥaszan), dicséretre méltó (mahmudah), rossz (sayʾah) vagy kifogásolandó
(madhmumah) kategóriába sorolták. Az Iszlám jog az alábbi öt kategóriába csoportosította ezeket:
1. a muzulmán közösségtől által igényelt (farḍ kifayah) bid’ah-között szerepel az arab nyelvtan és
filológia tanulmányozása, mint a Korán megfelelő szintű értésének eszközei, a hadíszok
(Muhammad próféta hagyományai, mondásai) értékelése, érvényességük meghatározása
érdekében, az eretnekségek cáfolata és a törvény kodifikálása.
2. szigorúan tiltott (muḥarramah) bidʿáh-k, amelyek aláássák az ortodoxia alapelveit, így
megalapozzák hitetlenséget (kufr).
3. ajánlott (mandub), pl. az iskolák és vallási otthonok alapítása.
4. elutasítandó (makruh), pl. a mecsetek díszítése és a Korán dekorációja
5. a törvény közömbös (mubaḥah) azokkal a bid'ah-kal, melyek pl. a ruházat módozatával és
ételkínálattal foglalkoznak az Iszlám előírásain belül.
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A Bid’ah vádja nem áll meg társállítás nélkül. Ahhoz ugyanis, hogy valaki koholmányt állítson elő, kell
egy hajlam, ok, motiváció, ami miatt valaki egy felsőrendű színben, Isteni magasságban akarjon
tetszelegni. Tehát a Bid’ah és Shirk (azaz társállítás) együtt jár.
Mint mindig, az amerikai szuperprodukciók a legjobb példa a bid’ah bemutatására is. Dramaturg:
„Száz éve történt! A sivatag kellős közepén, a helyen, ahol ember nem élhet meg a sivár kövek között,
ahol a hőség kiszárítja az élet minden csíráját, egyszer csak feltűnt egy hős. Ez a hős, dacolva a
kihívásokkal, a természet csapásaival Isten éltető szavát hozta el az embereknek (eddig a shirk, azaz
társállítás és innen kezdődik a bid’ah). Engem kövessetek, mondta, majd kezét az ég felé emelte és
így szólt: Isten azt üzente általam, hogy ne Mohamedet kövessétek, hanem engem, mert az ima nem
kötelező …. és ettől kezdve bid’ah.” Ez csak példa volt!
Erről szól a Korán ide vonatkozó verse:

ِ ين ما َلم ي ْأ َذن ِب
ِ أَم َلهم ُشرَكاء َشرعوا َلهم ِمن
ِ ّللا وَلوَال َكلِم ُة اْلَفص ِل َلُق
ِ
ضي
َّ
ه
الد
َ ُ َُ
َ
َ ُْ ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ْ َ
َ
َّ بينهم واِ َّن
ِ الظالِ ِمين َلهم ع َذ
﴾٢١﴿ يم
ٌ َ ُْ َ
ٌ اب أَل
َ ْ ُ ََْ
Vagy társaik (bálványaik) vannak tán, mik olyan vallást törvényesítettek számukra, mit Allah nem
engedett meg? Ha lett volna Ítélő Szó, elrendeződött volna dolguk. A bűnösökre fájdalmas büntetés
vár. (Korán 42:21)
Semmi sem létezhet Allah engedelme nélkül. Hogy mondhatják a bálványimádók, akik hamis
istenségek szolgálatában állnak: „Miért engedi ezt Allah, ha tilos?”
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ELRENDELÉSSEL ÉS LÉTTEL KAPCSOLATOS ÍTÉLKEZÉS
Mindenki tiszta lappal születik. Ezt a lehetőséget Allah (SWT) mindenkinek megadja. A születést
követően jönnek elő a gondok:

ٍ وَنْف
﴾٧﴿ اها
َ س َو َما َس َّو
َ
A Lélekre és annak elrendezésére, (Korán 91:7)
Allah teremti a lelket, alkotja meg annak összetételét, relatív tökéletességét és ruházza fel
képességekkel azért, hogy adaptálódni tudjon az élet körülményeihez. Lásd: 39:2 és 2:117. Allah lehel
bele, hogy megértse mi a bűn és mi a jó. A Jó és Rossz megkülönböztetésének képessége, pedig a
legnagyobb adomány, amit ember kaphat.

﴾٨﴿ اها
َ ورَها َوتَْق َو
َ َفأَْل َه َم َها ُف ُج
Megvilágosodására, hogy mi gyarló és mi erény, (Korán 91:8)

﴾٩﴿ اها
َ َق ْد أَْفَل َح َمن َزَّك
Boldogul, ki tisztítja, (Korán 91:9)

﴾١٠﴿ اها
َ اب َمن َد َّس
َ َوَق ْد َخ
Csalódik, ki megrontja! (Korán 91:10)

ُّ ِعن
ُّ ِعن
ِسعي ِدُ ْب ُن
ُِ  َحدهثَنَا ُم َح هم ِدُ ْب،ن ْال َوليد
ُِ ب ْب
ُِ َحدهثَنَا َحاج
ٍ ن َح ْر
َ ،ي
َ ،ب
َ  أ َ ْخ َب َرني،ي
ِّ الز ْهر
ِّ الز َبيْد
له
ِ ن َم ْولُو ٍِد إ
ِْ اَّلل صلى هللا عليه وسلم " َما م
ِل ه
ُِ سو
َِ ل قَا
ُِ  أَنه ِهُ كَانَِ َيقُو،َ ن أَبي ه َُري َْرة
ِْ ع
ُ ل َر
َ ،سيهب
َ ْال ُم
ْ علَى ْالف
ِْ ج ْالبَهي َم ِةُ بَهي َم ِةً َج ْمعَا َِء ه
َل
ُِ َ سان ِه َك َما ت ُ ْنت
ِّ ط َرةِ فَأَبَ َواِهُ يُ َه ِّودَانهِ َويُن
َ ُيُولَ ِد
َ َص َرانهِ َويُ َم ِّج
ْ ن شئْت ُِْم ف
َ َاَّلل الهتي ف
َِ ط َرِ النه
اس
ِط َرِة َ ه
ِْ ل أَبُو ه َُري َْرِة َ َوا ْق َر ُءوا إ
ُِ  ث ُهِم يَقُو. " عا َِء
ِْ تُحسُّونَِ في َها م
َ ن َج ْد
ْ
َاَّلل اآليَ ِة
ِل لخَلقِ ه
َِ لَ تَبْدي
ِ علَ ْي َها
َ
Senki sem születik úgy, hogy ne lenne benne megteremtve a „Fitra” (az Iszlámba való illeszkedés
képessége). Szülei teszik őt zsidóvá, kereszténnyé vagy zoroasztriánussá, hiszen a vadállatok is
tökéletesek abban, hogy magukhoz hasonló utódokat hozzanak létre. Láttok-e bennük bármi
hiányosságot? Majd a Korán idézte: „Allah mintája az, ami alapján az embereket megmintázta. Nincs
változata Allah teremtésének! Ez a mérvadó hitvallás, de legtöbb ember nem tudja”. (Korán 30:30)
Forrás: Szahih Muszlim 2658 b
Tehát mi is következik a születés után? Mindenki egy adott környezetbe kerül. Ez alapvetően
meghatározza sorsunkat. Neveltetésünk, családi hátterünk, iskoláink, mindennapi
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megpróbáltatásaink, kitettségünk erényre és bűnre, mind meghatározó tényezői életünknek. De
ezzel együtt Allah egy képességet adott mindannyiunknak: a jó és rossz megkülönböztetésének
képességét. A próféták közül sokan hitetlen környezetbe születtek és ebben nevelkedtek. Sőt, házuk
népéből sokan elkárhoztak:

ِِ
﴾١١٣﴿ ين
َ َو َعَلى ِإ ْس َح َق َو ِمن ُذ ِرَّيِت ِه َما ُم ْح ِس ٌن َو
ٌ ظالِ ٌم لِ َنْفسه ُمِب

َوَب َارْك َنا َعَل ْي ِه

Áldást küldtünk rá és Izsákra. Kettejük utódai közt vannak, kik jótét lelkek és vannak, kik
nyilvánvalóan elkárhozták magukat. (Korán 37:113)
Noé maga is hitetlen volt élete első szakaszában. Mohammed (béke reá) szintén hitetlenségben
nevelkedett, hiszen pogány világ vette körül.

ووج َدك ض ا
﴾٧﴿ اال َف َه َدى
َ َ َ ََ
Mikor rád talált bolyongtál és Ő vezetett. (Korán 93:7)
De az ember, teremtésétől fogva képes az igaz, a jó felismerésére. Ez a Fitra. Az, hogy kire milyen
hatással van a környezet, az változó. Miriam (Mária) például beleszületett egy jóravaló környezetbe:

ِ
﴾٢٨﴿ ُم ِك َب ِغايا
ُّ ام َأَر َس ْوٍء َو َما َك َان ْت أ
ْ َيا أ
َ ُخ َت َه ُارو َن َما َك
ْ ان أ َُبوك
„Ó Áron húga! Atyád nem volt bűnös ember és anyád sem volt szemérmetlen.” (Korán 19:28)
Mózes fivére, Áron volt az Izraelita papi rend elindítója. Mária és unokahúga, Erzsébet, Jahja
(Keresztelő Szent János) anyja, papok családjából származtak, ezért „Áron nővéreinek”, vagy „Imran
lányainak” szólították őket. Imran volt Mózes és Áron atyja, lásd 3:35. Máriának felemlítik családfája,
apja, anyja tisztességét, ami részéről kötelezettségekkel jár. Hogy lehet, hogy éppen ő esett meg és
válhatott ősei szégyenévé, gondolták!
Térjünk a lényegre! Mi a jó és mi a rossz? Jó az, amire Allah elrendeli az embert. Rossz az, amit Allah
megtilt. Az ima, böjt, zakat, zarándoklat jó. A paráznaság, feslett erkölcs, uzsora, lopás rossz. Ezek
elrendelésen alapuló, tehát abszolút jók és rosszak. Ezekben nincs „relativitás”, azaz nem válhatnak
részlegesen jóvá és rosszá. Ezeket nevezzük Shara’i, ( ب الشرعي
ِ  ) جانazaz Isten által elrendelt
szempontoknak. De létezik más szempont is. Ez a léttel kapcsolatos, Kouni ( ب الكوني
ِ ) جان. Ide
tartozik pl. a betegség, egészség, gazdagság, szegénység, élet és halál. Ezekkel összefüggésben ember
honnan tudhatná meghúzni azt a vonalat, hogy objektíven milyen szándék, tett a rossz és jó? Sőt,
emberi érzékeléssel lehet, hogy pont az jó, ami rossz és pont az rossz, ami jó:

َو َع َسى أَن تَ ْك َرُهوْا َش ْيًئا َو ُه َو َخ ْيٌر َّل ُك ْم َو َع َسى أَن تُ ِحُّبوْا َش ْيًئا َو ُه َو َشٌّر َّل ُك ْم َوّللاُ َي ْعَل ُم
﴾٢١٦﴿ َوأَنتُ ْم الَ تَ ْعَل ُمو َن
Meglehet, hogy gyűlöltök valamit, ami jó nektek és meglehet, hogy szerettek valamit, ami rossz
nektek. Allah tudja, és ti nem tudjátok. (Korán 2:216)
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Lehet, hogy éppen a család válik ellenséggé és egy ismeretlen nyitja meg az utat a jóra. Az élet
rengeteg meglepetést, nem várt eseményt produkál. Az életesemények összefüggésében csak Allah
döntheti el, hogy mi az abszolút igazság. Az ember hiába helyezi el a számára legobjektívabb
kontextusba az eseményeket, csak relatív, tehát részleges igazságot hirdethet. Hogy miért? Azért,
mert az ember csak külső körülményeket elemez, azokat sem pontosan. A lényeg pedig pont az, ami
a lélekben van, ahova nem lát be Allahon kívül más. Csak Allah tudja, hogy egy esemény mögött
milyen tisztaságú lélek áll: „Megvilágosodására, hogy mi gyarló és mi erény, boldogul, ki tisztítja,
csalódik, ki megrontja!” (Korán 91:8-10)
Minden életkörülményben van jóra és rosszra hívó jel. A szegény túl akar élni, megfordul fejében a
lopás, csalás gondolata. A gazdag hiába él jólétben, hatalmat, még több vagyont akar, eszközökben
nem válogat. De ott vannak a jelek arra is, hogy ezekben az életkörülményekben is lehet egy más utat
választani. Egy jó, erényes, példaadó utat. Ezeket a motivációkat bennünk pontosan csak Allah ismeri.
Az, hogy mennyire akar az egyén egy hátrányos környezetből kikerülni, megválogatni barátait,
értékrendet és nem ösztönt követni, egyedül Allah tudja.
Akiben dolgozik a Fitra, minden szándékában cselekedetében felteszi magában a kérdést: ez Allah
megítélésében jó vagy rossz? De nem csak magunkon belül, hanem a külső eseményeket is eszerint
értékeljük. Mások tetteinek elbírálásakor is ez a szempont, de amint mondtam, ebben csak Allah lát
tisztán. Feltehető a kérdés: létezik-e földi igazság, jó és rossz? Válasz: elrendelés, tehát Shara’i
értelemben létezik abszolút, azaz Mutlaq ( ق
ِ  ) مطلigazság, de léttel, tehát Kouni értelemben csak
niszbi ( ) نسبي, azaz relatív, részleges földi igazság létezik.
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EVILÁG ÉS TÚLVILÁG EGYÜTT AZ ÉLET
CSAK AKKOR MÉRLEGELHETJÜK SZÁNDÉKAINKAT, TETTEINKET, HA EZ
TUDATOSUL
Amit Európában életnek neveznek, az a születéstől halálig tartó folyamat.
Ez az Iszlámban más. Az európai (materiális) felfogás csak a test, tehát az anyag útját követi, ami
szintén nem ér véget a test halálával. A test útja folytatódik a lebomlással, földi anyaggá való
visszaalakulással, a sírban eltöltött sorssal, a test feltámadásával, ami tanúvallomást tesz a Végítélet
napján a lélek földi életben elkövetett tetteiről, szándékairól. Az Iszlámban azonban az élet fogalma
nem kötődik a testhez. Az kizárólag a lélekhez kötődik.
Viszont itt a nyelvi kifejezőképesség korlátozott. Ugyanis az Iszlám két szót használ a lélekre. Az egyik
a Ruh ()روح, a másik a nafsz (س
ِ )نف. A Ruh inkább úgy fordítható, hogy életerő, ösztön, ami
működteti a testet, a nafsz pedig az a tudatosság, amivel döntünk sorsunk felett. A testbe van
csomagolva a Ruh és a Ruh-ba van csomagolva a nafsz. Ha fáj a fogunk, akkor nem a test fájdalmát
érezzük, hanem a Ruh-ét. A test nem érez, az egy halott anyag. A Ruh érez fizikai fájdalmakat
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terheléseket. A nafsz lelki fájdalmakat érez és mivel a Ruh-ba van ágyazva, a lelki fájdalom felerősíti a
Ruh fizikai gyötrelmét. Ugyanez fordítva is igaz. A lélek megnyugvása enyhíti a Ruh gondját, ha az
éppen szenved.
Az élet fogalma az Iszlámban a nafsz-hoz kötődik. Ennek pedig van egy evilági és túlvilági szakasza.
Tehát az evilág és túlvilág együtt az élet. Így igenis van életigenlés az Iszlámban! Csupán annak nem
csak evilági, hanem túlvilági része is van, ami felelős döntések meghozatalára késztet. Hiszen egy
evilági életöröm nem kockáztathatja a túlvilági boldogságot.
Ugyanakkor az pedig elfogadhatatlan és Iszlám szempontjából nem igazolható, hogy az evilágot fel
kell áldozni a túlvilági miatt! Az öngyilkos merényletek így nem a túlvilági örömökbe, hanem a pokol
szenvedésébe vezetnek. Mivel a lélek örök, nem hal meg, ezért a szenvedés is örök.
Az evilági boldogság és boldogulás keresése a túlvilág veszélyeztetése nélkül olyan tétel, ami nélkül
nem magyarázható el a Sharia felvezetését szolgáló terminus technikusok zöme.
A „fehér ember” kultúrájában szereplő jogrend a már elkövetett bűntettekre szab ki szankciót. Mire
azonban az ember eljut egy tett elkövetéséig, több fázison keresztül megy át a nafsz. A nafsz földi
jogszabályok értelmében nem büntethető, csak ha a szándék tettekben öltött testet. Ha nincs túlvilág
tudat és ottani számonkérés, a nafsz-tudatos döntéshozásában nincs hathatós visszatartó erő, csupán
egy földi szankció, ami mérlegelés tárgya, hogy megéri-e elkövetni valamit, vagy sem. A Sharia
értelmében már az a tény, hogy ez a fajta mérlegelés felmerül, bűn.
Tévedés ne essék, a Sharia is az elkövetett tettek után szab ki büntetést. Ez a nyilvános szakasz. De
ezen felül létezik egy nem nyilvános, csak az egyén és Isten közti elszámoláson alapuló rész, ami több
fázisú és sokkal erősebb visszatartó erővel bír, mint a fizikai tett elkövetése utáni szankció ígérete.
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FARD AL-KIFAYA ÉS FARD AL-AIN,
AZAZ A KOLLEKTÍV, ELEGENDŐ ÉS MINDENKIRE SZÁMÁRA ELŐÍRT, EGYÉNI
KÖTELESSÉG
A kötelezettségeknek tekintjük a Saría által a Koránban és a Szunnában meghatározott szabályokat és
előírásokat. Ezeket a kötelezettségeket megdönthetetlen bizonyítékokkal igazolták, melyekkel
szemben semmiféle kétség nem merült fel és az Iszlám törvényekben kötelező formában jelentek
meg, akár a Szent Korán, akár a Szunna szintjén. Ezek szerint cselekedni kötelesség, de olyan
muzulmánok esetében, akik mentesülnek bizonyos kötelezettségek alól, eltekintenek a szabály
alkalmazásától. Aki elhagyja e kötelezettségek egyikét, bűnös és aki teljesíti, (túlvilági) jutalomban
részesül. Az Iszlám joggyakorlat szerint a parancs Isten szavában van és a próféta (béke reá) haditha
jelzi a kötelező jelleget. A szükséges (  )واجبvagy kötelező (  )فرضkét szinonim szó azonos
jelentéssel. A kötelezettségek legitimitásának jól specifikált feltételei vannak. E feltételek között
szerepel olyan idő, utazás, betegség stb. bekövetkezése is, amely bizonyos esetekben mentesíti a
muszlimokat azok teljesítése alól.
A kötelezettségek két fajtája, a kollektív, vagy elegendő kötelességek, azaz Fard Al-Kifaya (

فرض

 )الكفايةés egyéni kötelességek, azaz Fard Al-Ain ( )فرض العين.
Az egyéni kötelezettséget minden muszlimnak, azaz minden egyénnek teljesítenie kell. A Saría
határozottan ezt követeli minden, teljes felelősséggel rendelkező (felnőtt, épelméjű, tudatánál levő)
egyéntől.
Kollektív, vagy elegendő kötelezettség, melynek teljesítése néhány muszlim vagy egyikük számára
előírt, de a többiektől mentesülnek ez alól, emiatt fard al-kifaya-nak (elegendő kötelesség) hívják.
Az egyéni kötelezettség soha nem válhat fard kifaya-vá. Ami az elegendő kötelezettséget illeti, a
muszlimok többsége számára ezek teljesítése nem szükséges, ha ezeket a felelős személyek vagy
azok egyike véghez viszi. Ha egyikük sem hajtja végre, mindenki bűnt követ el. A fard al-kifaya
bizonyos esetekben fard al-ayn-é válhat. Ilyen például a jó elrendelése és a gonosz megtiltása.
Például, ha egy muszlim úgy látja, hogy valaki bűnt követ el és nincs más a közelben rajta kívül vagyis csak ő áll rendelkezésre egyedül -, hogy tanácsot adjon, eljárjon, akkor a kötelezettség ebben
az esetben egyéni kötelezettséggé válik, miután kollektív, elegendő kötelezettség volt:

 "من: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال:فاألول
 فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان" ((رواه، فإن لم يستطع فبلسانه، منكرا فليغيره بيده
رأى منكم
ً
.))مسلم
Abu Szaid Al-Khudri (Allah legyen elégedett vele) tudósítása:
Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Aki köztetek gonoszságot lát, annak meg kell azt változtatnia
kezével; ha erre képtelen, akkor a nyelvével; ha erre is képtelen, akkor a szívével; de ez a hit
leggyengébb formája". (Muszlim)
Forrás: Riyad Asz-Szalihin 184
Példák az egyéni kötelességre: ima, jótékonyság, böjt, zarándoklat stb.
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Elegendő kötelességre példák: Dzsihád Allah útján, hogy érvényre jusson az igazság szava, az Iszlám
és Mohamed próféta üzenetének (béke reá) terjesztése, halottak mosása, imádkozás értük,
eltemetésük. Az elhunytnak joga van arra, hogy a muszlimok közössége megmossa, imádkozzanak
érte és eltemessék. A béke üdvözletének (szalamu aleykum) viszonzása. Aki belép egy muszlim
csoporthoz és üdvözli őket, azt a muszlimoknak viszonozniuk kell.

ان َعَلى ُك ِل َشي ٍء َح ِس ًيبا
وها ِإ َّن ّللاَ َك
َح َس َن ِم ْن َها أ َْو ُرُّد
َوِا َذا ُحِي ْيتُم ِبتَ ِحَّي ٍة َف َحُّيوْا ِبأ
َ
َ
ْ
ْ
﴾٨٦﴿
Ha üdvözölnek titeket üdvözlettel, ti annál szebbel üdvözöljetek, vagy (legalább olyannal)
viszonozzátok. (Korán 4:86)
Kérés nélkül udvariasságot és jómodort kell mutatnunk, valamint viszonozni mások szép gesztusait
legalább olyan szinten, ahogy felénk elértek, de ha lehet, annál jobban. Mi mind az Egy Isten
teremtményei vagyunk és mi mind Hozzá térünk meg, együtt.
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FITNA, AZAZ ZAVARKELTÉS, BOMLASZTÁS, FELBUJTÁS

اطين عَلى مْل ِك سَليمان وما َكَفر سَليمان وَل ِك َّن َّ ِ
َّ ِ
َّ
ين َكَف ُروْا
الش ْياط َ
َوات َب ُعوْا َما تَْتُلوْا الش َي ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
الناس ِ
ِ
وت َو َما ُي َعلِ َم ِ
الس ْح َر َو َما أ ِ
ان
وت َو َم ُار َ
ُنزَل َعَلى اْل َمَل َك ْي ِن ِب َباِب َل َه ُار َ
ُي َعل ُمو َن َّ َ
ِ
َح ٍد َحتَّى َيُقوالَ ِإَّن َما َن ْح ُن ِف ْت َن ٌة َفَلَ تَ ْكُف ْر َف َيتَ َعَّل ُمو َن ِم ْن ُه َما َما ُيَف ِرُقو َن ِب ِه َب ْي َن اْل َم ْرِء
م ْن أ َ
ِ
وَزو ِج ِه وما هم ِبض ِآرين ِب ِه ِمن أ ٍ َّ
َّ
ض ُّرُه ْم َوالَ َي َنف ُع ُه ْم
َحد ِإال ِبِإ ْذ ِن ّللا َوَيتَ َعل ُمو َن َما َي ُ
َ ْ ََ ُ َ َ
ْ َ
اشتَراه ما َله ِفي ِ
ِ
َنف َس ُه ْم َل ْو
اآلخ َرِة ِم ْن َخَلَ ٍق َوَلِب ْئ َس َما َش َرْوْا ِب ِه أ ُ
َوَلَق ْد َعل ُموْا َل َم ِن ْ َ ُ َ ُ
َك ُانوْا َي ْعَل ُمو َن ﴿﴾١٠٢
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„Ők azt követték, amit a sátánok olvastak rá Salamon hatalmára. Nem Salamon volt istenkáromló,
hanem a sátánok voltak azok, miáltal megtanították az embereket a mágiára és arra, ami
rábocsátatott a két angyalra, Harutra és Marutra Babilonban. Ők addig nem tanítottak senkit, míg
nem mondták: „Mi ámítás (fitna) vagyunk, ne veszítsd hitedet!” Megtanulták (az emberek) tőlük azt,
ami a férfi és párja (asszonya) között szétválaszt. Nem ártottak (az angyalok) ezzel senkinek, kivéve
Allah engedelmével. És ők (az emberek) megtanulták azt, ami árt, és nem használ nekik. Megtanulták,
hogy aki megvette (a mágiát), annak számára nincs a Túlvilágon boldogulás és becstelenség az, mit
maguknak vettek általa, bár tudnák!” (Korán 2:102)
Salamonnak olyan hatalma volt, amilyen senki másnak, de ez a hatalom Istentől eredt, nem a sátánok
inspirálták. Nagy különbség van hit és mágia között. Az emberek néha a mágiát tartják hitüknek, de
ez istenkáromlás. A mágia a szív és értelem vakságát okozhatja. Kioltja az Istenbe vetett hit lángját és
az embereket letaszítja az ösvényről. Hamis képzetet kelthet speciális készségekről, amikkel emberek
rendelkeznek, de ezek trükkök és megtévesztések. Harut és Marut Angyalok voltak Babilonban. A régi
nyelvezetben az Angyal szó, jó és nemes tulajdonságokkal felruházott férfit is jelentett, ahogy a mai
nyelvben csinős nőt is érthetünk alatta. Ezért létezik egy teória, miszerint Harut és Marut
asztrológusok voltak, akik az embereket olyan újdonságokra tanították, ami lenyűgözte őket.
Azonban a két „Angyal” mindig figyelmeztette őket: Mi ámítás (fitna) vagyunk, ne veszítsd hitedet!
Elérkeztünk minden idők problémájához. Az emberek a mágiát választják és elhagyják a hitet. A
szemüknek hisznek, és figyelmen kívül hagyják szívüket, amíg az meg nem vakul. Egy ember általi
csodára vágynak, ami elválasztja őket feleségeiktől és egy gyönyörű újjal teremt számukra
kapcsolatot. Ez a manipuláció és szemfényvesztés foglalja el a hit helyét. Mindez általános jelenség
volt a történelemben és ma is az. Új „apostolok” rohangálnak le és alá minden vallás nevében, hogy
megtévesszenek minket a Túlvilágunk kárára.
1. Nem csak emberek téveszthetnek meg, hanem hagyományokhoz kötött gondolkodás, legyen
az szándékosan megtévesztő, vagy tudatlanságon alapuló.
1.1. A hagyományok emberi közösségek által követett szokások, melyek lehet, hogy szépek, a
kultúra részei, de jog alapját nem képezhetik. A jog állandóan fejlődik, a hagyományok
pedig csak egy történelmi kor szokását rögzítik.
1.2. A fenti hivatkozásban maguk az angyalok hívják fel a figyelmet arra, hogy még az általuk
végrehajtott a mágia is szemfényvesztés, és mint ilyen, Fitna. Akár egyházi, akár világi
szervezet téveszt meg, hogy akaratát érdekei kiterjesztésére érvényesítse, az Fitnát követ
el.
2. Amit ember hoz létre, abban ott az esélye a tévedésnek, vagy bűnnek. Ha ember törvényt
hoz, azt érdekből teszi. Hiszen a törvény a tulajdont, hatalmat, örökséget, emberek egymás
közti viszonyulását szabályozza és óhatatlanul azok pártján áll, akik tulajdonban, ill.
hatalomban vannak. Ez a látásmód megtévesztő és a megtévesztés Fitna, hiszen zavart kelt
abban a gondolkodásban, ami előírja a Baszírát, azaz a szívvel való látást. Aki csak szemével
lát, tehát csak a fizikai valóságra figyel, az nem látja azt, amit a szív lát, feltéve, ha ez a
látásmód kifejlődik. A szív többet, illetve másként lát, mint a szem. A szív nem csak a lopás,
vagy az elkövetés tényét látja, hanem azokat a motivációkat is, amit a szem nem. Ezért az
ember által hozott törvénynek sokszor megtévesztő, zavarkeltő következménye van, amitől
el kell vonatkoztatni.
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ِ
ََش ُّد ِم َن اْلَق ْت ِل َوال
َ وك ْم َواْل ِف ْت َنةُ أ
ُ َخ َر ُج
ْ وهم ِم ْن َح ْي ُث أ
ْ وه ْم َوأ
ُ َخ ِر ُج
ُ وه ْم َح ْي ُث ثَقْفتُ ُم
ُ َُوا ْقتُل
ِ وكم ِف
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ك َج َزاء
ُ ُيه َفِإن َق َاتل
َ وه ْم َك َذل
ُ ُوك ْم َفا ْقتُل
ُ ُتَُقاتل
ْ ُ ُوه ْم ع َند اْل َم ْسجد اْل َح َار ِم َحتى ُيَقاتل
ِ
﴾١٩١﴿ ين
َ اْل َكاف ِر
„Öljétek meg őket, bárhol is találtok rájuk és űzzétek ki őket onnan, ahonnan ők űztek ki titeket. A
Fitna (zavarkeltés) nagyobb bűn az ölésnél. Ne harcoljatok velük a Sérthetetlen Szentélynél addig,
amíg ők ott rátok nem törnek. Ha rátok törtek, öljétek le őket. Ekképpen részesülnek a hitetlenek”.
(Korán 2:191)
Sokan kiemelik manapság a Koránból azokat a verseket, melyek háborúra hívnak és az Iszlámot az
erőszak vallásának mutatják be. Ez nem igaz. Ha a szöveget kivesszük a környezetéből és nem
ismerjük a körülményt, amiben a kinyilatkoztatás született, félreértelmezzük. Ez a rész a Hudaybiai
eseményeket illusztrálja, a Hidzsra (Iszlám időszámítás, ami a Próféta Mekkából Medinába történő
menekülésével kezdődik) hatodik évében. Ekkorra a Muszlimok már egy erős és befolyásos
társadalom voltak. Sokan közülük Mekkából menekültek ide, ahol a pogányok egy intoleráns
autokráciát tartottak fenn, üldözték a Muszlimokat, megakadályozták őket abban, hogy saját házaikat
meglátogassák. Az általános fegyverszünet (Hudeybiai béke) ideje alatt is erővel visszatartották a
Muszlimokat a zarándoklattól. Ez az intolerancia, elnyomás és autokrácia utolsó foka volt. Csak a
Muszlimok kompromisszum képességének volt köszönhető, hogy Arab polgárokként, vérontás nélkül
tudták érvényesíteni jogaikat egy megállapodásban. A pogányok ezt a megállapodást nem vették
komolyan.
Általában az Iszlámról elmondható, hogy a béke, a jóakarat és kölcsönös megértés vallása. De nem
egyezik bele a rossz tettekbe, követői könnyen feláldozzák életüket a becsület és vallás oltárán, ami
számukra szent. Ebben az áyában és később is találkozunk a „Fitna” szóval. A szó jelentését a kísértés,
zavarkeltés és ármány fogalmat együtt adják. Az Iszlámban a Fitna a legnagyobb bűn, nagyobb, mint
a gyilkosság. Ha nem lenne Fitna, ami az emberek belső szándékának mozgatójaként rossz
cselekedetek elkövetésére indít másokkal szemben, akkor nem lenne elkövetett bűn és gonosz tett
sem.

ِ ِ الد
ِ
ِ
ِ
ان ِإالَّ َعَلى
َ ين ّلل َفِإ ِن انتَ َهوْا َفَلَ ُع ْد َو
ُ َوَقاتُلو ُه ْم َحتَّى الَ تَ ُكو َن ف ْت َن ٌة َوَي ُكو َن
ِ ِ َّ
﴾١٩٣﴿ ين
َ الظالم
„Addig küzdj velük, hogy ne legyen több Fitna (zavarkeltés) és a hitvallás Allahé legyen. Ha
felhagynak, hát ne legyen több ellenségeskedés, csak azokkal, kik gaztevők.” (Korán 2:193)

ِ واْلحرم
اعتَ ُدوْا َعَل ْي ِه
ُ َ ُُ َ
ْ اعتََدى َعَل ْي ُك ْم َف
ْ اص َف َم ِن
ٌ ص
َ ات ق
ِ
َّ اعَل ُموْا أ
﴾١٩٤﴿ ين
َ َن ّللاَ َم َع اْل ُمتَّق
ْ َواتَُّقوْا ّللاَ َو

َّ الشه ُر اْل َح َرام ِب
َّ
الش ْه ِر اْل َح َار ِم
ْ
ُ
ِ
اعتََدى َعَل ْي ُك ْم
ْ ِبم ْث ِل َما

„Tiltott Hónapért Tiltott Hónapot, a tiltásokért arányos elégtételt (Qisas). Aki ellenetek szegül, azzal ti
is szálljatok szembe éppen úgy, ahogy ellenetekbe szállt. Őrizkedjetek Allahtól és tudjátok, hogy Allah
az őrizkedőkkel van.” (Korán 2:194)
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ِ َّ
ِ
ِ
اص ِفي اْلَق ْتَلى اْل ُح ُّر ِباْل ُح ِر َواْل َع ْب ُد ِباْل َع ْب ِد
َ َيا أَُّي َها الذ
ُ ص
َ آم ُنوْا ُكت َب َعَل ْي ُك ُم اْلق
َ ين
ِ َخ
ِ يه َشيء َف ِاتباعٌ ِباْلمعر
ِ واألُنثَى ِباألُنثَى َفم ْن ع ِفي َله ِم ْن أ
ٍ وف َوأ ََداء ِإَل ْي ِه ِبِإ ْح َس
ان
ُ َ ُ َ
َ ٌْ
ُْ َ
َ
ِ َذلِك تَ ْخِفيف ِمن َّربِ ُكم ورحم ٌة َفم ِن اعتََدى بع َد َذلِك َفَله ع َذ
﴾١٧٨﴿ يم
ٌ
ْ َ َ ْ ََ ْ
َ
ٌ َ ُ َ
َْ
ٌ اب أَل
„Ó, kik hisztek! Megíratott nektek az arányos ítélet az emberölésre. Szabad (emberért) szabadot,
rabszolgáért rabszolgát, nőért, nőt. Akinek elengedi (büntetését) az (áldozat) bátyja, az illően
rendezze el és adományozzon neki jóságáért. Ez könnyítés Uratoktól és kegyelem. Aki ezek után
törvényt szeg, annak viszonzása fájdalmas szenvedés. (Korán 2:178)

ِ ِ
ِ اص حياةٌ ي ْا أُولِي األَْلب
﴾١٧٩﴿ اب َل َعَّل ُك ْم تَتَُّقو َن
َ ْ
َ ََ ِ ص
َ َوَل ُك ْم في اْلق
Számotokra az arányos ítéletben (Qisas) élet van, ó, értés emberei, hátha tán feléritek!” (Korán
2:179)
A Qisas, azaz arányos ítélet, elégtétel a háborúban is érvényes. Nem lehet több korlátozás és
szankció, mint az elkövetett cselekmény.
Az arányos ítélet „Qisas” csak olyan emberölési esetekben alkalmazható, ha a gyilkosság szándékosan
következett be. Akkor, ha a halál véletlenszerű esemény következménye, a „Qisas” nem
alkalmazható. A megbocsájtás központi szerepet kap az Iszlámban, ahogy az adomány is, mint pozitív
tett. Pozitív gesztusok pozitív társadalmat eredményeznek.
A „Qisas” intézménye két életet ment meg és egyet ad pluszban. Ha jól alkalmazzák, elijeszti a
támadót a bűn elkövetésétől és a célszemély nem esik áldozatul. Két ember élete marad meg: a
potenciális támadóé és a potenciális áldozaté. Plusz, a társadalom is olyan életet él, ahol mindenki
biztonságban érezheti magát.

ِ َّ وجزاء سِي َئ ٍة سِي َئ ٌة ِم ْثلُها َفمن عَفا وأَصَلح َفأَجره عَلى
ِ ِ َّ
ِ
ين
َ ّللا ِإَّن ُه َال ُيح ُّب الظالم
َ ُُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ
َ ََ َ
﴾٤٠﴿
A rossz viszonzása az éppoly rossz, de ki megenyhül, megjavul, bére Allahra tartozik. Ő (Allah) nem
szereti a bűnösöket. (Korán 42:40)
Akár egyéni, akár társadalmi szinten állunk ki az elnyomással, törvényszegéssel szemben, nem
szabad olyan lépést tenni, ami saját törvényszegésünket eredményezi. Először a törvény útját kell
bejárni, ha az nem kínál lehetőséget jogunk van önvédelemre, de csak annyira, amit a helyi
joggyakorlat lehetővé tesz. A jóvátételnek figyelembe kell venni az arányosságot, tehát bármilyen
sérelem ér, nincs jogom több kárpótlásra, mint a nekem okozott kár. Ha lépéseim
bosszúhadjáratok, leszámolások sorát indítja el, akkor jobb nem nekiindulni. A megbékélés és
reform útja az, amit szem előtt kell tartani. Lásd: 41:34 és 23:96.
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ّللاِ َوُكْفٌر
َوالَ َي َازلُو َن

ِ يه ُقل ِقتال ِف
ِِ ٍ ِ
ِ يه َكِبير وصٌّد َعن سِب
َّ ك َع ِن
يل
َ َُي ْسأَل
َ ون
ٌ َ ْ الش ْه ِر اْل َح َار ِم قتَال ف
َ
َ َ ٌ
ِ
ِِ
َهلِ ِه ِم ْن ُه أَ ْك َب ُر ِع َند ّللاِ َواْل ِف ْت َنةُ أَ ْك َب ُر ِم َن اْلَق ْت ِل
ْ اج أ
ُ ِبه َواْل َم ْسجد اْل َح َار ِم َواِ ْخ َر

ِ
ِ ِِ
نك ْم َعن ِد ِين ِه َف َي ُم ْت
َ َاست
ُ اعوْا َو َمن َي ْرتَِد ْد ِم
ُ ون ُك ْم َحتَّ َى َي ُرُّد
َ ُُيَقاتل
ُ ط
ْ وك ْم َعن دين ُك ْم إ ِن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ اب
ُّ َع َمالُ ُه ْم ِفي
يها
َ ك َحِب
ْ ط ْت أ
َ الد ْن َيا َواآلخ َرِة َوأُْوَلئ
َ َو ُه َو َكافٌر َفأ ُْوَلئ
ُ َص َح
ْكأ
َ الن ِار ُه ْم ف
﴾٢١٧﴿ َخالِ ُدو َن

„Kérdeznek (ó Mohammed) a harcról Tiltott Hónapban. Mondd: „A harc akkor nagy bűn, de az
akadályoztatás az Allahhoz vezető úton, az Ő tagadása, a Sérthetetlen Szentély (tilalma) és
közösségének kiűzése abból, nagyobb (bűn). Allahnál a Fitna (zavarkeltés) nagyobb bűn az
emberölésnél. És ők nem hagynak fel a harccal veletek addig, míg vissza nem térítenek titeket
vallásotokból, ha erre képesek. Aki kitér vallásából közületek és hitetlenként hal meg, azoknak
összeomlanak Evilági tettei és a Túlvilágon a Pokol követői lesznek, ahol ők mindörökkön lesznek.”
(Korán 2:217)
A zarándoklat hava (Dzhu al- Hidzsa) szent hónap volt, amikor az arab hagyományok szerint tiltott
volt a háborúskodás. Az ezt követő (Dzhu al-Qaada) és az utána következő (Muharram) hónapok is a
tiltás hatálya alá estek. Ha az Iszlám pogány ellenségei megtörték a hagyományt és háborút
kezdeményeztek a tiltott hónapokban, akkor a Muszlimoknak is megengedett volt, hogy megszegjék
a szokásokat, de csak ugyanabban a mértékben, ahogy mások tették. Ehhez hasonlóan Mekka
területe is szent volt, ahol tilos volt háborúzni. Minden egyezség hasztalan, ha az egyik fél nem tartja
azt tiszteletben. Ebben is arányos ítélkezés szükséges.

ِ َّ
ِ َنزل عَلي
ِ َات ُه َّن أ ُُّم اْل ِكت
ات
ٌ ُخ ُر ُمتَ َشاِب َه
ٌ ات ُّم ْح َك َم
ٌ اب ِم ْن ُه َآي
َ اب َوأ
َ ْ َ َ َ ُه َو الذ َي أ
َ َك اْلكت
ِ َّ َّ َفأ
ين في ُقلُوبِ ِه ْم َزْي ٌغ َف َيتَِّب ُعو َن َما تَ َش َاب َه ِم ْن ُه ْابِت َغاء اْل ِف ْت َن ِة َوا ْبِت َغاء تَأ ِْويلِ ِه َو َما
َ َما الذ
ِ ِ
ِ َّ يعَلم تَأ ِْويَله ِإالَّ ّللا و
آمَّنا ِب ِه ُك ٌّل ِم ْن ِع ِند َربِ َنا َو َما َي َّذ َّك ُر
ُ
َ الراس ُخو َن في اْلعْل ِم َيُقوُلو َن
َُ
ُ َْ
ِ ِإالَّ أُولُوْا األْلب
﴾٧﴿ اب
َ
ْ
„Ő az, Ki lebocsátotta rád (ó Mohammed) az Írást, benne az ítélő Áyákkal, mik a Könyv
Fundamentumai, mások példázatok. De kiknek szívében romlottság honol, a hasonlatost követik,
keresve a Fitnát (viszálykeltést), keresve az ahhoz vezető értelmezést. De nem tudja más annak
értelmezését, csak Allah. Kik megingathatatlanok a tudásban, mondják: „Hiszünk benne! Ez mind
Urunktól való!” Nem éri fel (az Üzenetet), csak az értés embere.” (Korán 3:7)
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ْم ُنوْا َق ْو َم ُه ْم ُك َّل َما ُرُّد َوْا ِإَلى اْل ِف ْتِن ِة أ ُْرِك ُسوْا
ُ ْم ُن
َ َستَ ِج ُدو َن
ُ ين ُي ِر
َ آخ ِر
َ وك ْم َوَيأ
َ يدو َن أَن َيأ
ِ
وه ْم َح ْي ُث
َّ وك ْم َوُيْلُقوْا ِإَل ْي ُك ُم
ُ ُِفِي َها َفِإن َّل ْم َي ْعتَ ِزل
ُ ُوه ْم َوا ْقتُل
ُ السَل َم َوَي ُكُّفَوْا أ َْيدَي ُه ْم َف ُخ ُذ
ِِ
﴾٩١﴿ ط ًانا ُّمِب ًينا
َ وه ْم َوأ ُْوَلِئ ُك ْم َج َعْل َنا َل ُك ْم َعَل ْي ِه ْم ُسْل
ُ ثقْفتُ ُم
„Azt találjátok, hogy egyesek a bizalmatokba akarnak férkőzni, s hogy elnyerjék bizalmatokat népük
iránt. Mindahányszor Fitnába (kísértésbe) esnek, elmerülnek benne. Ha nem zárkóznak el tőletek és
(nem) intéznek békét hozzátok, (nem) tartják vissza kezeiket, vegyétek és öljétek le őket, bárhol
leltek rájuk. Ezek ők, akik ellen nektek nyilvánvaló hatalmat tettünk meg. (Korán 4:91)
A kegyelmet érdemlő két dezertőr csoporttal szemben, van egy harmadik társaság, akik veszélyesek,
hűtlenek és nem hagyhatók magukra. Ők mindent megtesznek, hogy az emberek bizalmába
férkőzzenek, miközben hűen szolgálják az ellenséget. Ahányszor esélyt kapnak, kísértésbe esnek, és
kettős ügynökök lesznek. A legbiztosabb, ha nyílt ellenségként kezelik őket. Nem lehet bevonni őket
semmibe. Ha békegaranciát adnak, és valóban nem harcolnak, akkor hagyni kell őket. De sokan
átállnak és az ellenség soraiból támadást intéznek a Muszlimok ellen. Számtalan esetben bizonyítják,
hogy hiába adnak biztosítékot, akkor is árulók.
1. A fenti versek az emberek által közvetlenül elkövetet Fitnáról szólnak. Ölni lehet jó
szándékkal, de ármányt szítani, zavart kelteni, bomlasztani nem. Ha nem lenne Fitna,
megszűnne az ok a további bűn elkövetésére. Ezért nem a bekövetkező cselekményre kell
csupán tekinteni, hanem a mozgató erőre is, ami a tettest elindította a bűn elkövetésének
útján. Tehát a Fitnát fel kell tárni. Az abban résztvevő személyek a főbűnösök, hiszen a Fitna
főbűn. Ezt az elvet a háborúk utáni igazságszolgáltatásban alkalmazzák. Ott sem a
közkatonákat büntetik meg a fronton elkövetett cselekményekért, hanem a haditerv
megalkotóit, a parancs kiadóit. A polgári igazságszolgáltatásban is ennek az elvnek kellene
teljesülnie.
2. Az iszlámban a büntetés mértékének arányban kell állnia az elkövetett tett mértékével. Ez az
elv a Qisas.

ِ
ِ َّ
ِ َّ
ِ
ِ يد اْل ِعَق
َّ اعَل ُموْا أ
﴾٢٥﴿ اب
َّ نك ْم َخ
َ ين
ُ ظَل ُموْا ِم
ُ َن ّللاَ َشد
ْ آص ًة َو
َ َواتَُّقوْا ف ْت َن ًة ال تُص َيب َّن الذ
„Őrizkedjetek a kísértéstől, mely nem kizárólag azokat sújtja közületek, kik bűnösök. Tudjátok, hogy
Allah Szigorú Büntető.” (Korán 8:25)
Ez a figyelmeztetés a háború előtti felfordulásban, zűrzavarban fontos volt az Iszlám korai
szakaszában, de nem vesztett jelentőségéből ma sem, hiszen ártatlan és bűnös életeket érint.

ِ
ِ
َّ اعَل ُموْا أََّن َما أ َْم َواُل ُك ْم َوأ َْوالَ ُد ُك ْم ِف ْت َن ٌة َوأ
﴾٢٨﴿ يم
ْ َو
ْ َن ّللاَ ع َندهُ أ
ٌ َجٌر َعظ
„Tudjátok, hogy vagyonotok, gyermekeitek kísértés! Mert bizony, Allah! Nála a hatalmas bér! (Korán
8:28)
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Úgy gondolták, hogy a nagycsalád, sok gyerek, az erő és hatalom jelképe: 3:10. Zsoltárok 127:4-5:
„4Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. 5Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg
tegzét; nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban.” Ugyanígy a tulajdon és javak,
szintén növelik az ember méltóságát és befolyását. Viszont a javak, a család egyben kísértés és
próbatétel is, mert spirituális felszínesedést okozhatnak, ha nincsenek rendben, vagy ha a prioritás
sorában Allah elé kerülnek.
A család és vagyon is lehet Fitna.
1. Az emberek büszkék családjukra, és néha vakon tesznek meg cselekményeket családjuk
gyarapodására, befolyásuk növelésére. Amennyiben ezek a cselekmények mások számára
kárt okoznak, hiába a család szentsége, a család ekkor Fitna, hiszen a bűn útjára indította az
érte tevőt.
2. A vagyon is generálhat bűnt, ahogy generál is. Sokan esnek abba a kísértésbe, hogy a
megszerzett javak a mindenáron történő további szerzés útjára vetik az elkövetőt.

ِ
ِ
ِ
ين ُكُّل ُه ِّلل َفِإ ِن انتَ َه ْوْا َفِإ َّن ّللاَ ِب َما َي ْع َملُو َن
ُ وه ْم َحتَّى الَ تَ ُكو َن ف ْت َن ٌة َوَي ُكو َن الد
ُ َُوَقاتل
ِب
﴾٣٩﴿ ص ٌير
َ
„Küzdj meg velük, hogy ne legyen ármány (Fitna) és a vallás mind, csak Allahé legyen. Ha véget
vetnek, hát Allah Látója annak, mit tesznek. (Korán 8:39)

َّ
ِ ض ِإالَّ تَْف َعُلوهُ تَ ُكن ِف ْتَن ٌة ِفي األ َْر
ٍ ضهم أ َْولِ َياء َب ْع
ض َوَف َس ٌاد َكِب ٌير
َ َوال
ْ ُ ُ ذين َكَف ُروْا َب ْع
﴾٧٣﴿
„Akik tagadnak, egymás oltalmazói. Ha nem ezt teszitek (egymás oltalmazását hívőként), akkor a
Földön kísértés (Fitna) és rontás lesz.” (Korán 8:73)

َّ ُ يكم َّما َزاد
ِ
اعو َن
ُ َل ْو َخ َر ُجوْا ِف
َ ض ُعوْا ِخَلََل ُك ْم َي ْب ُغ
ُ
َ وك ْم ِإال َخَباالً وأل َْو
ُ ون ُك ُم اْلف ْت َن َة َوِفي ُك ْم َس َّم
ِ ِ َّ
ِ
﴾٤٧﴿ ين
َ يم ِبالظالم
ٌ َل ُه ْم َوّللاُ َعل
„Ha kivonulnának veletek, nem gyarapítanának titeket, csak zűrzavart keltenének, fejveszetten
rohangálnának soraitokban, hogy elvessék az ármányt (Fitna) köztetek. Mert vannak, kik hallgatnak
rájuk közületek és Allah ismeri a bűnösöket.” (Korán 9:47)

ِ
ِ ِ
َّ
ظ َه َر أ َْم ُر ّللاِ َو ُه ْم
َ ور َحتَّى َجاء اْل َح ُّق َو
َ َلَقد ْابتَ َغ ُوْا اْلف ْتَن َة من َق ْب ُل َوَقل ُبوْا َل
َ ُم
ُ ك األ
﴾٤٨﴿ َك ِارُهو َن
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„Ők ármányra (Fitna) vágytak azelőtt, felforgatták ügyeidet, míg eljött az Igazság. Allah Ügye érvényre
jutott és ők ettől iszonyodnak.” (Korán 9:48)

َّ وكم ِب
ٍ ُك ُّل َنْف
﴾٣٥﴿ الش ِر َواْل َخ ْي ِر ِف ْت َن ًة َواَِل ْيَنا تُْر َج ُعو َن
ُ ُس َذ ِائَقةُ اْل َم ْو ِت َوَنْبل
„Minden lélek megízleli a halált. Próbára teszünk titeket a rosszal és jóval kísértésként (Fitna).
Hozzánk tértek meg. (Korán 21:35)
A lélek nem hal meg. Amikor elkülönül a testtől és a test meghal, akkor a lélek megízleli a halált.
Életünk a Földön, erényeink, hitünk, megpróbáltatás alatt állnak. Van, akit a balsors, de van, akit a
jószerencse és jólét állít próba elé. Bármelyi utat is járjuk, ha sikerrel vesszük ezt az akadályt, akkor
Allahhoz térünk meg, és Nála kap valós értéket életünk.

ِيل ّللا
ِ
ِ
ِ َن َلهم الجَّن َة يَق ِاتُلو َن ِفي سِب
ْ َِإ َّن ّللا
ُ ين أ
َ اشتََرى م َن اْل ُم ْؤ ِمن
ُ َ ُ ُ َّ َنف َس ُه ْم َوأ َْم َواَل ُهم ِبأ
َ
ِ نج
ِ اإل
ِ َف َيْقتُُلو َن وُيْق َتُلو َن و ْع ًدا َعَل ْي ِه َحاقا ِفي التَّوَرِاة و
ِ يل َواْلُق ْر
آن َو َم ْن أ َْوَفى ِب َع ْه ِد ِه ِم َن
َ ْ
َ
َ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ّللاِ َف
ِ ِ
﴾١١١﴿ يم
َ استَ ْبش ُروْا ِبَب ْيع ُك ُم الذي َب َاي ْعتُم ِبه َوَذل
ْ
ُ ك ُهَو اْلَف ْوُز اْل َعظ
„Allah megváltotta a hívőktől azok életét, vagyonát, miáltal övék az Égi Kertek. Küzdenek Allah útján,
ölnek és megöletnek. Ez az Ő Igaz ígérete a Tórában, Evangéliumban és a Koránban. Ki hűbb
Ígéretéhez, mint Allah? Örvendezzetek fogadalmatok miatt, amit tettetek! Ez a hatalmas győzelem.”
(Korán 9:111)
Magunkat és minden tulajdonunkat Allahnak ajánljuk és Allah ezért megváltást ad. Ez a megváltás
Igaz doktrínája. Tanításaink alapján ez a doktrína szerepel a korábbi kinyilatkoztatásokban, az eredeti
Mózesi Törvényekben és eredeti Jézusi Evangéliumban is. Az Iszlám minden más megváltást elutasít.
Így a Keresztényi megváltást sem ismeri el, ahol egy másik ember szenvedése, kínhalála és vére váltja
meg az embereket saját bűnüktől. Saját önelszámolásunk az, ami alapja lehet saját megváltásunknak
és ezt nem alapozhatjuk más ember erényeire. Elszámolásunk önmagunkkal vezethet minket a
küzdelemre az Ügyért spirituális és fizikai utakon egyaránt. A fizikai küzdelem tekintetében az eltérő
korok, eltérő teológiai véleményt fogalmaznak meg. Szent Pál a Hit értékes gyümölcseként, ideálként
említi Gideont, Barakot és az Ótestamentum többi harcosát. „32És mit mondjak még? Hiszen
kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a
prófétákról; 33Akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az
oroszlánok száját betömték. 34Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől,
felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.”
(Zsidó levél 11:32-34).
A Fitna, ahogy látjuk, minden szinten jelen van. Ott van személyek, család, vagyon, társadalmi
hagyományok, megtévesztések, sőt törvények szintjén. Mi a megoldás? Spirituális megoldásra szolgál
a doktrínák és a hitszolgálat (Ibadat) követése. Iszlám jogi alapállása pedig a fenti versek hivatkozása
szerint az, hogy se az élet, se a vagyon nem tekinthető az ember tulajdonának. Mindez Allahé, ahogy
a föld is, ahova egyik helyről a másikra lehet vándorolni, menekülni. Az élet és vagyon, csak
kölcsönben van az embernél arra, hogy az élet időszakában Isten ezekkel próbára tegye. És mint
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kölcsönadó, joga kikötni, hogy a kölcsönbeadott javakkal a kölcsönbevevő hogy bánjon. Jöhet Fitna,
megpróbáltatás, ármány, de mindez hatástalan, ha az Istennel fennálló egyezség betartásra kerül. A
kölcsönbe adott test meghal, a lélek nem. A léleknek el kell számolni a kölcsönbe adott javakkal. Az
iszlám ugyanezt az elvet tartja érvényesnek a Judaizmuson és Kereszténységen belül.

KÉRDÉSEK ÉS MEGKÖZELÍTÉSÜK TEMATIKÁJA
Amikor a legnagyobb nemzetek összerabolják magukat, elvész értékítéletük és hiába próbálják
elhitetni magukról hatalmasságukat, a józan eszű emberekkel ez nem fog sikerülni. Ezért tönkre
teszik a józan észt:

سو َل
ُ  أَنَّ َر:) بسند صحيح عن أبي موسى األشعري6710 روى ابن حبان في صحيحه (الحديث رقم
،»ُ «ا ْلقَتْل:َ َو َما ا ْله َْرجُ؟ قَال: قَالُوا،»ج
َ سا
َ ع ِة ا ْله َْر
ِ
َّ  « ِإنَّ بَ ْينَ يَدَي ِ ال:َ قَال، "هللا "صلى هللا عليه وسلم
 َو َم َعنَا: قَالُوا،»ً َولَ ِك ْن قَتْ ُل َب ْع ِض ُك ْم َب ْعضا، َْس ِبقَتْ ِل ُك ُم ا ْل ُمش ِْر ِكين
َ  « ِإنَّهُ لَي:َ أَ ْكثَ ُر ِم َّما نَ ْقتُلُ؟! قَال:قَالُوا
َّ َعقُو ُل أَ ْه ِل ذَ ِلك
ان
ُ ع
ُ  «إِنَّهُ لَت ُ ْن َز:َعقُولُنَا؟! قَال
ُ »
ِ الز َم
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Ibn Habban tudósítja a 6710 sz. hadithában Abi Musza Al-Isha’ari-ra hivatkozva: Allah Prófétája (béke
reá így szólt: „Az Óra eljövete előtt (megtelepszik) az ingerlékenység. Kérdezték: Miben áll az
ingerlékenység? Erre ő: Öldöklésből. Mire ők: Több lesz annál, mint amit mi öldöklünk? Erre ő: Az
nem (olyan, mint) a ti öldöklésetek a bálványimádókkal, hanem egymás közti öldöklésetek lesz. Mire
ők: És velünk lesz az ép elménk? Erre ő: Az akkor élők fosztják meg az embereket elméiktől.
Aki megtanulta az Iszlám érvelés és logika alapjait, azzal nehéz lesz megetetni azt a sok botorságot,
amivel a világot ma médiumok, kommunikáció szintjén táplálják. Nyilván, hasonló logikai metodikát
lehet felfedezni az Iszlámmal párhuzamos többi kultúrában is.
Az agyat addig lehet sorvasztani, míg úgy viselkedik, akár egy amőba. Kap egy ingert és az ad egy
választ. Az agy szintjén az inger a kérdés. És a válasz pedig egy valami, ami képet ad annak adójáról.
Lássuk, milyen analízis előzi meg a választ, ha azt egy Iszlám klasszikus gondolkodási iskolák
valamelyikének tematikája szerint adják. Ez egyben a Qiyasz tudományához is kapcsolódik, ami a
deduktív, tehát levezetett analógiák tana. Az alábbi logikai lépések alapján történik ott is a Sharia
törvények levezetése és Fiqh-é, azaz alkalmazott törvényekké alakítása.
Kapcsolódás az idő és hely összefüggésében
ارتباط بالزمن و مكان
Ezen a ponton nagyon sok válaszadó elcsúszik. Minden válasz tér-idő függvénye, amikor és ahol a
kérdés felmerül. A múlt kijelentéseire a mában választ adni irreleváns. Mai válaszaink a múlt bázisán
csak következtetettek, levezetettek lehetnek. Ugyanez vonatkozik a hellyel kapcsolatban is.
Törvény vonatkozásában az 1400 évvel ezelőtti törvények Medinában kiválóan szolgálták az akkori
állam működését. Szó szerint véve azokat, ma alkalmazhatatlanok. Logikájuk azonban él, sőt örök
érvényű, abból levezethető mára is törvény (Fiqh).
Kapcsolódás a célok összefüggésében
ارتباط باهداف
A kérdező céllal tesz fel kérdést és a választ adó is céllal válaszol. Ha e kettő nem találkozik, a
beszélgetés kisiklik.
A törvényben is cél fogalmazódik meg. Ha ez nem tiszta, akkor sem a jogalkalmazás, sem a jogkövetés
nem teljesül.
Kapcsolódás az érdekek összefüggésében ارتباط بالمصالح
Sokszor hallunk előadást, ahol értjük az előadó szándékát, de a szövegből nem derül ki, hogy ebben
hol a helyünk, mi az érdekünk. Ehhez magunkkal kell tisztában lennünk. Sokszor megfeledkezünk
magunkat képviselni. Élő példa a szappanoperák esete, amivel egyértelmű, hogy a figyelem lekötése,
elterelése a cél. A néző együtt él a szereplőkkel, alig várja a folytatást, elméjét abban a történetben
tartja folyamatosan és megfeledkezik saját nyomoráról, éhségéról, pénztelenségéről.
Törvényi oldalon is jó, ha a törvényhozó érdekei pontosan kivehetők, de az ne veszélyeztesse az
alkalmazhatóságot és a jogkövetést.
Érvek sorrendje
تسلسل الحجج
Az életben mindent fel kell építeni. Amint egy ház is téglákból épül, a gondolat is részekből tevődik
össze. Ezek a részek sok esetben érvek. Ha az érvek ütik egymást, akkor saját magunk oltjuk ki
gondolatunk értelmét. Ha pedig az érvek egymást erősítik, gondolatunk átütő erejűvé válik.
Hivatkozási lánc

سلسلة االسانيد
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Egy érv, állítás, ha hivatkozáson alapszik, nem mindegy, hogy az hiteles, vagy nem. Ezért a forrás
hitelességének megállapításakor lényeges az a hivatkozási lánc, amin keresztül a forrás keletkezett és
érvéként használjuk. Amennyiben a hivatkozási láncban bizonytalanság, emberek, irodalmak
megbízhatatlanságának fennáll a lehetősége, forrásunkat nem tekinthetjük hitelesnek. Ez a hiba
rendszeresen felmerül modern kori orientalisták publikációiban, magyarázataiban.
Konszenzus
اجماع
Ez a hittudósok többségének jóváhagyását jelenti egy ügy kapcsán. A konszenzus kapcsolódik a
hivatkozási lánchoz is, mert abban több tudós is szerepelhet, hasonló, megalapozott véleménnyel egy
esettel kapcsolatban. A Konszenzus, tehát a tudósok többségének egybehangzó ítélete, a harmadik
legerősebb érv a Korán és a Szunna után.
Kettő közül a kisebb kár okozás
ارتكاب أخف الضررين
Kevés területe van az életnek, amikor egy adott reagálás csont nélkül, simán ül, nem sért érzelmeket,
más, korábbi döntéseket. Döntéshozóként nem csak az ítélet, válasz hasznosságát kell mérlegelni,
hanem azt, hogy mit sért. Ez a kettő (vagy több) közül a kisebb károkozás elve.
Eddig a tematikáról volt szó. Most lássuk, milyen személyi feltételek szükségesek. A nagyon sok közül,
a nagy terjedelem miatt csak hármat emelek ki:
Szövegértés فهم النص
Iszlám tekintetében az arab nyelv értése és magas szintű művelése nélkülözhetetlen. Ugyan lehet a
Koránt és Szunnát interpretációkból, idegen nyelvekből, fordításokból tanulni, de Allah (SWT)
szavának igazi érintése, csak arabul érzékelhető.
Valóság értés فهم الواقع
Az szép dolog, ha valaki jól ismeri az elméleteket. Ha azonban azok elszakadnak a gyakorlattól, akkor
nem sokat érnek. Ezért az érvelő, magyarázó embernek a valóságot is jól kell ismernie, melybe
mondanivalóját helyezi.
Hogyan történik az abszolútum vonatkoztatása a relatívra كيف يتم تطبيق المطلق على النسبي
E három az elme függvénye, ezért e három ma célpontban van. Mindenki döntse el maga, hogy e
vonatkozásokban hogy áll.
Az első kettő a tudás és intelligencia függvénye.
A harmadik feltétel az abszolútum vonatkoztatása a relatívra azért körülményes, mert a többség
tudatában sincs annak, mi az abszolútum. A mi esetünkben ez Allah (SWT) szava. Ha pedig nincs egy
stabil elv, ami kiállja az idők próbáját, akkor nincs mit vonatkoztatni az állandóan változásban levő
relatívra, az életre. Ebből a szögből látszik legjobban, hogy Isten adja ezt a stabilitást és ember ezt a
talajt húzza ki alólad, nehogy megkapaszkodj. Te csak földi törvények szerint kapaszkodhatsz, amit
egy másik ember ad a kezedbe, azt sem ingyen. Ennek megértése személyi feltétel, mindenki saját
értésének mélysége arányában érti az abszolútum lényegét és annak vonatkoztatását saját
életszituációira, adandó válaszaira.
Ha mindezeket a fejezeteket (mert mind egy fejezet az Iszlám érvelés tudományában) figyelembe
veszem és így alkotok véleményt, így beszélek az Iszlámról akkor mondhatom el, hogy Allah (SWT)
szavával nem játszadozom, azzal nem felelőtlenül dobálódzom, hanem komolyan veszem.
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A fentiek összefüggésében elemezd, hogy mit ad egy tévéműsor, egy politikai kampány, egy
hitszónok, egy beszélgetés a szomszédoddal, vagy bármi más. Ha az szórakoztat, élményt nyújt, azzal
nincs semmi baj, csak ne az legyen a mérték és értékrend, aminek meg akarsz felelni.
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A KIS POLITEIZMUS (AL-RIYA’), MAGAMUTOGATÁS FORDÍTJA A VILÁGOT
ROSSZ IRÁNYBA

ِ َفويل لِْلم
﴾٤﴿ ين
َ صل
َ ُ ٌَْ
Jaj, az imádkozóknak, (Korán 107:4)

ِ َّ
ِ
﴾٥﴿ اهو َن
َ الذ
ُ ص ََلت ِه ْم َس
َ ين ُه ْم َعن

Kik felszínesek imáikban, (Korán 107:5)
Az igazi ima nem formalitás. Szív, odaadás, elmélyültség nélkül mit sem ér. Ilyenkor Allah Színe előtt
vagyunk, az Ő társaságát élvezzük, és azt fürkésszük, mi lehet az Ő Akarata, Terve, amibe
beilleszthetjük magunkat.

ِ َّ
﴾٦﴿ اؤو َن
َ الذ
ُ ين ُه ْم ُي َر
Kik (csupán) láttatják magukat (mások előtt), (Korán 107:6)
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﴾٧﴿ اعو َن
ُ َوَي ْم َن ُعو َن اْل َم
És megtagadják (még a szomszédok) segítségét (is). (Korán 107:6)
A Hipokriták számára az ima, jótékonyság, csupán kirakat, látszat, nem jóság, odaadás, adakozás
motiválja. Abban a pillanatban megbuknak, ha szomszédjuk a legapróbb segítségüket kéri. Az sok
apró szívesség, amit nap, mint nap tehetünk, lehet, hogy számunkra semmiség, de sokak számára
rengeteget jelenthet.
Egy napon a próféta (béke reá) követői félelemmel telve beszélgettek Dadzsal, az Antikrisztus
eljöveteléről. A próféta (béke reá) így szólt:
„Amitől jobban féltelek titeket az a kis politeizmus, az „al-riya”. Allah a Végítélet Napján, amikor az
emberek elnyerik részüket tetteik alapján, így fog szólni: Menjetek azokhoz, akik riya-t követtek el,
akik magukat más színben tüntették fel a világnak és látni fogjátok mi az ő büntetésük.
[Ahmed (5/428, 429) és Baghawi Kis Szunnája (4135) nyomán, Mahmud bin Lubayd-ra hivatkozva,
autentikus hivatkozási lánccal Muszlim által megfeleltetve]
A próféta (béke reá) így szólt:
„Nem mondtam-e még, hogy mi az a félelem, ami felülmúlja az Antikrisztus eljövetelét? Ez a rejtett
shirk (politeizmus). Ez az, amikor egy ember úgy áll fel imára, hogy egy másik számára, aki látja őt
szépíti, cicomázza azt (feltűnősködik).”
[Ibn Madzsah (2604) nyomán Abu Sa’id al-Khudri-ra (Allah megelégedése legyen vele) hivatkozva. Jó
minősítésű Hadisz]
A riya az, amikor mások gyönyörét, megelégedését keresi valaki szándékosan és erre Allahot (SWT)
használja eszközként. Ezt szívből és nem csupán szavakkal teszi.
Példák: Allah (SWT) közelségét keresve az ima és sok más hitszolgátat (ibadaat) révén. Így pl. a
leborulást indokolatlanul hosszan végzi és magát mutogatja mások szemei előtt.
Ha valaki olyan cikket ír, amivel a hittudós saját bölcsességét láttatja mindenek felett.
Ha valaki saját magát fényezi és ilyen értelmű (lenyűgöző) előadást ad.
Ha valaki olyan Khutbát, szentbeszédet tart, amivel az emberekkel láttatni kívánja saját nagyságát.
Ha valaki szándékosan szegénynek mutava magát rongyokba öltözik, hogy egyszerűségét láttassa.
Ha valaki magamutogatásból szakállat növeszt és dzselabiyát hord, hogy az emberekkel láttassa,
mennyire követi a Szunnát.
Ha valaki lehajtott fejjel közlekedik, az emberek előtt alázatot, erényt színlelve.
Ha valaki egy kisméretű Koránt tart magánál abból a célból, hogy azt nyilvános helyeken, feltűnő
módom olvassa.
Egy olyan valóságban élünk, ahol a feltűnési viszketegség nem ébreszt szégyenérzetet, sőt, a
Muszlimok többsége naiv és nincs tudatában ennek hátsó motivációjával. A riyát csak Allah (SWT)
képes felfedezni. Még sokszor az, aki elköveti sincs tisztában azzal, hogy mit tesz, ha nem rendelkezik
Khalis Ikhlasszal, tiszta, őszinte belsővel. A riya (magamutogatás) teljességgel tilos.

ٌ علَيْهٌ َر ُج
ل
ٌَ ن أَ َّو
ٌَّ سله َم إ
صلهى ه
سو ُل ه
ُ ع ْن أَبِي ه َُري َْرةَ قَا َل قَا َل َر
َ ٌضى يَ ْو ٌَم ْالقيَا َمة
َ ل النَّاسٌ يُ ْق
َ ُاَّلل
َ
َ علَ ْي ِه َو
َ ِاَّلل
ُ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌَل كذبْتٌَ َولكنك
ٌَ ى ا ْستشهدْتٌُ قا
ٌ عملتٌَ في َها قا ٌَل قاتَلتٌُ فيكٌَ َحت
ٌَ ي ب ٌه فعَ َّرف ٌهُ نعَ َم ٌهُ فعَ َرف َها قا
ٌَ ا ْستشه ٌدَ فأت
َ ل ف َما
ُ
ُ
ْار َو َر ُجلٌ تَعَلَّ ٌَم ْالعل ٌَم
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ٌ ي في الن
ٌَ على َوجْههٌ َحتى ألق
ٌَ سح
ٌَ ل َجريءٌ فق ٌْد قي
ٌَ ن يُقَا
ٌْ َ قَات َْلتٌَ ِل
ُ ل ث ٌَّم أم ٌَر بهٌ ف
َ ب
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ٌَعلَّ ْمت ُ ٌهُ َوقَ َرأْتٌُ فيك
ٌَ عم ْلتٌَ في َها قَا
ٌَ ي بهٌ فَ َع َّرفَ ٌهُ ن َع َم ٌهُ فَ َع َرفَ َهٌا قَا
ٌَ علَّ َم ٌهُ َوقَ َرٌأَ ْالقُ ْرآنٌَ فَأُت
َ ل تَ َعلَّ ْمتٌُ ْالع ْل ٌَم َو
َ ل فَ َما
َ َو
ب
ٌَ سح
ٌَ عالمٌ َوقَ َرأْتٌَ ْالقُ ْرآنٌَ ليُقَا
ٌَ ْالقُ ْرآنٌَ قَا
ُ َل ه ٌَُو قَارئٌ فَقَ ٌْد قي ٌَل ث ُ ٌَّم أُم ٌَر بهٌ ف
َ ل َكذَبْتٌَ َولَكنَّكٌَ تَعَلَّ ْمتٌَ ْالع ْل ٌَم ليُقَا ٌَل
َ علَيْهٌ َوأَ ْع
ُي ب ٌه فَعَ َّرفَ ٌهُ نعَ َم ٌه
ٌَ صنَافٌ ْال َمالٌ ُكلِّهٌ فَأُت
ٌْ طا ٌهُ م
ٌَّ س ٌَع
ٌَ علَى َوجْ ههٌ َحتَّى أ ُ ْلق
َّ ي في النَّارٌ َو َر ُجلٌ َو
ْ َن أ
َ ُاَلل
َ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌَل كذبْت
ٌَ َل أنفقتٌُ في َها لكٌَ قا
ٌ ن يُنفَقٌَ في َهٌا إ
ٌبأ
ٌ يل تح
ٌ سب
ٌ ل َما ت ََركتٌُ م
ٌَ عملتٌَ في َها قا
ٌَ فَعَ َرف َها قا
َ ل ف َما
َ ن
ار
ٌ َّي في الن
ٌَ ى َوجْ ه ٌه ث ُ ٌَّم أ ُ ْلق
ٌ َعل
ٌَ سح
ٌَ اد فَقَ ٌْد قي
ٌ ل ه ٌَُو َج َو
ٌَ َولَكنَّكٌَ فَعَ ْلتٌَ ليُقَا
ُ َل ث ُ ٌَّم أُم ٌَر بهٌ ف
َ ب
1905 صحيح مسلم كتاب اإلمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النا
Abu Hureira nyomán:
Allah prófétája (béke reá), a következőt mondta: „Bizony, az első, aki felett a Feltámadás Napján
ítéletet hoznak, a mártír lesz. Amikor előhozzák, Allah áldásai köztudottak lesznek és ő ezeket ismerni
fogja. Allah így szól majd: Mit tettél ezek érdekében? Az ember ezt válaszolja: harcoltam a Te
ügyedért, mígnem mártír lettem. Allah ezt feleli majd: Hazudsz! Mert te csak azért harcoltál, hogy
bátornak mondjanak és annak is mondtak. Majd, Allah elrendeli, hogy vonszolják ki őt az arcán és
vessék a pokol tüzére. Egy másik vallástudományokat tanulmányozott, másokat tanított és Koránt
recitált. Amikor előhozzák, Allah áldásai köztudottak lesznek és ő ezeket ismerni fogja. Allah így szól
majd: Mit tettél ezek érdekében? Az ember ezt válaszolja: vallástudományokat tanulmányoztam,
másokat tanítottam és a Koránt olvastam a Te megelégedésedre. Allah ezt feleli majd: Hazudsz! Te
csak azért tanultál, hogy hittudósnak mondjanak és azért recitáltad a Koránt, hogy jó Korán
előadónak tartsanak, ahogy annak is tartottak. Majd, Allah elrendeli, hogy vonszolják ki őt az arcán és
vessék a pokol tüzére. Jön egy harmadik is, akinek Allah bőséggel juttatott áldásából és mindenféle
javakból. Amikor előhozzák, Allah áldásai köztudottak lesznek és ő ezeket ismerni fogja. Allah így szól
majd: Mit tettél ezek érdekében? Ő majd azt mondja: nem mentem el egy olyan ügy mellett sem,
miket szeretsz úgy, hogy ne költöttem volna azokra, a Te megelégedésedre. Allah ezt feleli: Hazudsz!
Te csak azért költekeztél, hogy azt mondják rád, hogy nemesszívű vagy és ezt is mondták. Majd, Allah
elrendeli, hogy vonszolják ki őt az arcán és vessék a pokol tüzére.
Forrás: Szahih Muszlim 1905.
Sok kérdés kapok, hogy miért nem örülök, amikor az Iszlám egy új trendet mutat, ahol a látványosság
és show elemek az új konvertek és revertek tömegeit vonzzák. Az ok, a fentiekben idézett Korán és
Hadiszok. Üldöztetve lenni jobb, mint divatban lenni. Amikor a Muszlimok üldöztetést szenvednek el,
a tanítások mélyek maradnak. Kérem, ne értsetek félre! Üldöztetés alatt nem az Iszlám nevében
elkövetett bűnök miatti üldöztetést értem. Az természetesen rendben van. Azzal, hogy a muszlimok
népszerűvé, „magamutogatóvá” válnak, bekövetkezik a kis shirk, azaz a kis politeizmus, ami minden
baj kezdete. A kis shirk az álszentség alapja és az álszentség Dadzsal, az Antikrisztus eljövetelének
előfutára.
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KUFR, AZAZ HITETLENSÉG
A Kufr nem egyenlő az ateizmussal, ami gyakorlatilag egy felfogás, ahol működhet etika, erkölcs.

ِ َّ
﴾٦﴿ اء َعَل ْي ِه ْم أَأَن َذ ْرتَ ُه ْم أ َْم َل ْم تُ ِنذ ْرُه ْم الَ ُي ْؤ ِم ُنو َن
َ ِإ َّن الذ
ٌ ين َكَف ُروْا َس َو
„Kik hitetlenek, mindegy számukra, hogy intetted őket, vagy sem, nem hisznek.” (Korán 2:6)

46

ِ َّ َّ ّللا الَ يستَحِيي أَن يض ِرب مثََلً َّما بعوض ًة َفما َفوَقها َفأ
آم ُنوْا َف َي ْعَل ُمو َن
َ َما الذ
ْ ْ َ َ َّ ِإ َّن
َ ين
َ ْ َ َ َُ
َ َ َْ
ِ َّ َّ أََّنه اْلح ُّق ِمن َّربِ ِهم وأ
ِ ّللا ِبه َذا مثََلً ي
ض ُّل ِب ِه َكِثي اًر
َ َما الذ
ُ َ َ ُ َّ ين َكَف ُروْا َف َيُقولُو َن َما َذا أ ََرَاد
َ ُ
َ ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
﴾٢٦﴿ ين
َ َوَي ْهدي ِبه َكثي اًر َو َما ُيض ُّل ِبه ِإال اْلَفاسق
„Lám! Allah nem szégyell példát vetni, akár hangyányi legyen az, vagy mi efölött. Hanem kik hisznek,
tudják, hogy az Igaz az Úrtól való. De akik tagadnak, mondják: „Allah mit akar ezzel a példával?”
Eltévelyít vele sokakat és helyes irányba vezet vele sokakat; de nem tévelyíti el azzal, csak a
züllötteket,-„ (Korán 2:26)
Allah megerősíti módszerét, hogy magyarázza és felfoghatóvá tegye Útmutatását. Ez a módszer:
példák és szimbólumok adása. Könnyen félrecsúszhatunk, ha a Korán útmutatásait szó szerint
vesszük anélkül, hogy nem mélyedünk el a példabeszédek és jelképek mögötti jelentésben.
1. Aki Isten felsőrendűségét elveti, tagadja a teremtést és az abból eredő rendet, az Isten
törvényeit tagadja. Ha pedig Isten törvényeit tagadja, akkor a hívő érvrendszere sohasem fog
találkozni a hitetlen érvrendszerével. Két külön világ, melyben bűn és erény összehasonlítása,
közös értelmezése reménytelen.
2. Aki a természetben, világmindenségben működő erőket, törvényszerűségeket aláveti saját
szűk határok közt mozgó emberi gondolkodásának, az tagad, vele egyezkedni reménytelen.
Ennek ítélete téves, megtévesztő. Nem mágia által bemutatott csodákat kell keresni és
azokon elámulni, hanem körbenézni. A természet minden sejtjében ott van a milliónyi csoda,
törvényszerűség, melyre nem nyitott szemünk. Ezek a példák azok, melyeknek értése ad
útmutatást környezetünk és saját világunk felfogásához, hiszen mindenhol ugyanazok a
törvényszerűségek működnek.
3. Aki tagad, az meggyőzhetetlen, mert egója nem viseli el az alárendeltséget. Márpedig az
alárendeltség nem csak a hit, hanem a tudás alapja is.

تُْر َج ُعو َن

ِ َّ َكيف ت ْكُفرون ِب
يك ْم ثُ َّم ِإَل ْي ِه
ُ اك ْم ثُ َّم ُي ِميتُ ُك ْم ثُ َّم ُي ْحِي
ُ َحَي
َ ُ َ َْ
ْ اّلل َو ُكنتُ ْم أ َْم َواتاً َفأ
﴾٢٨﴿

„Hogy tagadjátok Allahot, midőn halottak voltatok, s életre keltett, majd elmúltatok Általa, majd
(újra) felélesztett titeket, majd Hozzá tértek meg? (Korán 2:28)
Csak a modern tudományok kialakulása után válhatott tisztává ennek az áyának az értelme. A Próféta
idejében lehetetlen lett volna azon a szinten érteni, mint ma. Ez egy gyönyörű leírás arról, hogy mi
teremtmények, miként keltünk életre élettelen anyagokból. Kémiai összetétele testünknek ugyanaz,
mint a föld talajáé. Egy írástudatlan Próféta és követői nem tudhatták ezt! Ebből az élettelen
stádiumból Ő ad nekünk életet, majd el is veszi azt. A Földi életből való távozásunk egy időben
következik be a Túlvilági életbe való megérkezésünkkel. A Túlvilágon egy másik életünk veszi
kezdetét, ahol Hozzá térünk meg.
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ِ
ِ َّ
ِ
ِ
ِ
اب
َ ِإ َّن الذ
َ ين َكَف ُروْا َلن تُ ْغن َي َع ْن ُه ْم أ َْم َوالُ ُه ْم َوالَ أ َْوالَ ُد ُهم م َن ّللا َش ْيًئا َوأ ُْوَلئ
ُ َص َح
ْكأ
ِ
َّ
﴾١١٦﴿ يها َخالِ ُدو َن
َ الن ِار ُه ْم ف
„Kik tagadnak, soha nem segít rajtuk vagyonuk és gyermekeik Allahhal szemben egyáltalán. Ezek a
Pokol követői, s ebben ők mindörökkön lesznek.” (Korán 3:116)

ِ يا أَُّيها َّال
ِ
َنف ِس ُك ْم أ َِو اْل َوالِ َد ْي ِن
ين
ذ
ُ ين ِباْل ِق ْس ِط ُش َه َداء ِّللِ َوَل ْو َعَلى أ
ُ آم ُنوْا ُك
َ ونوْا َق َّوام
َ
َ
َ َ
ير َفاّللُ أ َْوَلى ِب ِه َما َفَلَ تَتَِّب ُعوْا اْل َه َوى أَن تَ ْع ِدُلوْا َواِن َتْل ُووْا
ين ِإن َي ُك ْن َغِنايا أ َْو َفَق ًا
َ َِواألَْق َرب
﴾١٣٥﴿ ير
ان ِب َما تَ ْع َمُلو َن َخِب ًا
َ ضوْا َفِإ َّن ّللاَ َك
ُ أ َْو تُ ْع ِر

„Ó, kik hisznek! Legyetek megtartói az Igazságnak, megvallói Allahnak még akkor is, ha ez ellenetek
lenne, vagy szüleitek, hozzátartozóitok (ellen), legyen az gazdag, vagy szegény. Allah az ő
Oltalmazójuk. Ne kövessétek a vágyakat, amikor Igazságot tesztek, hogy azok elfordítsanak, vagy
szembeállítsanak (az igazsággal). Mert bizony, Allah Értesült arról, amit tesztek (Korán 4:135)
Az Iszlám jog magasabb szinten áll, mint a korábbi Római Jog, vagy más emberi jogi létesítmény.
Sokkal áthatóbb, szókimondóbb, mint a finomkodó, spekulációra alkalmas Görög filozófusok
joghirdetése. A belső mozgatókat kutatja. Minden motivációnkat, cselekedeteinket Allah előtt éljük
meg és realizáljuk, így Ő mindenről tud.
Néhányan a gazdag oldalára állnak, reménykedve abban, hogy kapnak valamit tőlük. Mások pedig a
szegényeket istápolják, mert hat rájuk az ő védtelenségük. Mindkét viselkedés hibás. Igazságot kell
keresni, nem félelmet, vagy előnyt. Ami a jogos érdekeket illeti, a gazdag és szegény egyaránt Allah
védelme alatt áll, de egyik sem várhatja el, hogy mások felett plusz jogokat, kiváltságokat élvezzenek.

ِ يا أَُّيها َّال ِذين آمنوْا
ِ َاب َّال ِذي َن َّزل َعَلى رسولِ ِه واْل ِكت
ِ َآم ُنوْا ِباّللِ ورسولِ ِه واْل ِكت
اب َّال ِذ َي
َُ َ
َ
َ
َ ُ
َ ُ ََ
َ َ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ َأ
ِ
ًضَلَال
َ ض َّل
َ َنزَل من َق ْب ُل َو َمن َي ْكُف ْر ِباّلل َو َمَلَئ َكته َو ُكتُِبه َوُرُسله َواْل َي ْو ِم اآلخ ِر َفَق ْد
﴾١٣٦﴿ َب ِع ًيدا
Ó, kik hisznek! Higgyetek Allahban, az Ő Prófétájában, a Könyvben, ami az Ő Prófétájára
kinyilatkoztatott és a Könyvben, mi előtte nyilatkoztatott ki. Aki tagadja Allahot, az Ő Angyalait, az Ő
Könyveit, az Ő Prófétáit és a Végítélet Napját, az messzi eltévelyedéssel tévelyedett el.” (Korán 4:136)
Ez a Monoteizmusról szóló tiszta nyilatkozat. Mindegy, hogy melyik Könyv, Próféta vagy Angyal essen
szóba, ha valakinek igaz hite van ezekben, Allahban és a Végítélet Napjában, akkor hívőnek
tekintendő
1. Az igazság nem korlátozódik egy könyv követőjére sem. Az igazság egyetemes és az
emberiség egészére érvényes. Ahogy a gravitáció mindenkire éppúgy hat, nem részesíthető
senki sem előnyben, vagy hátrányban saját elgondolása, tézise miatt.
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2. A mikrokörnyezetre is igaz ugyanez a tétel. Családon belül sincs kiváltság igazság
tekintetében. A jogalkalmazás folyamán tilos tekintetbe venni, hogy ki kinek hozzátartozója,
a tanúvallomás tekintetében pedig tilos tekintettel lenni a családi kötelékre, ha az igazság a
tét.

َوُرُسلِ ِه َويُقوُلو َن ُن ْؤ ِم ُن
﴾١٥٠﴿ ًَسِبيَل

ِِإ َّن َّال ِذين ي ْكُفرون ِباّللِ ورسلِ ِه وي ِريدون أَن يَف ِرُقوْا بين ّللا
َ ُ َُ َُُ
َ ُ َ َ
َ َْ
ُ
ِ
ِ
ٍ ض وَن ْكُف ُر ِبَب ْع
ٍ ِ
ك
ُ ض َوُي ِر
َ يدو َن أَن َيتَّخ ُذوْا َب ْي َن َذل
َ ب َب ْع

„Azok, kik tagadják Allahot, az Ő Prófétáit és el akarják választani Allahot az Ó Prófétáitól, mondván:
„Hiszünk néhányban és tagadunk néhányat.” Ezek között akarják az utat venni,- (Korán 4:150)

ِ
ِ ِ
ِ
﴾١٥١﴿ ين َع َذ ًابا ُّم ِه ًينا
َ َعتَ ْد َنا لْل َكاف ِر
ْ ك ُه ُم اْل َكاف ُرو َن َحاقا َوأ
َ أ ُْوَلئ
Ezek ők, a hitetlenek valóban. Előkészítettük a hitetleneknek az iszonyú büntetést.” (Korán 4:151)

ِ َّلَق ْد َكَفر َّال ِذين َقالُوْا ِإ َّن ّللا ثَالِ ُث ثََلَثَ ٍة وما ِم ْن ِإَل ٍه ِإالَّ ِإَله و
احٌد َواِن َّل ْم َينتَ ُهوْا َع َّما
َ
َ
َ
ٌَ
ََ
ِ يُقوُلو َن َليم َّس َّن َّال ِذين َكَفروْا ِم ْنهم ع َذ
﴾٧٣﴿ يم
ٌ َ ُْ
َ
ُ َ
ٌ اب أَل
ََ
„Tagadnak, akik mondják: „Mert bizony, Allah a harmadik a háromból (Szentháromságból egy).”
Nincs más Isten, csak az Egy Isten. Ha nem fejezik be azt, amit mondanak, megérinti azokat, kik
hitetlenek közülük, a fájdalmas büntetés.” (Korán 5:73)

ِ َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ َ ان َداو
ك ِب َما
َ ُلع َن الذ
َ يسى ْاب ِن َم ْرَي َم َذل
َ ين َكَف ُروْا من َبني إ ْس َرائ
َ ود َوع
ُ ِ يل َعَلى ل َس
﴾٧٨﴿ صوا َّوَك ُانوْا َي ْعتَ ُدو َن
َ َع
„Átkot szór Dávid és Jézus, Mária fia nyelve azokra, kik tagadnak Izrael fiai közül, miáltal
engedetlenek voltak és törvényt sértettek. (Korán 5:78)
1. A hit vagy teljes, vagy nem létezik. Ha Isten lebocsájt egy könyvet saját törvényével, nem
lehet előállítani azt a helyzetet, hogy egyik részét elfogadom, a másikat nem. Isten nem
specifikál. Általános Igazságot ad az ember kezébe, melyet a kor embere specifikálhat saját
idejére és helyére, de az általános téziseket nem változtathatja meg, azokat kétség nélkül el
kell fogadnia.
2. Mivel az ember sosem azt nézi, hogy miként szolgálhat, hanem azt, hogy miként uralhat egy
helyzetet, Isten törvényeit átírják, hogy e cél teljesüljön. A Korán előtti Szent Könyvek ezt az
esetet példázzák. Mai állapotukban nem azok, amik eredeti állapotaikban lehettek. Az
eredeti állapotukról pedig senki sem tud. Az Iszlám elfogad minden Ábrahámi alapon működő
Monoteizmust és azok Szent Könyveit. Istentagadásnak tartja azok átírását.
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NIFAQ, AZAZ KÉPMUTATÁS, HIPOKRÁCIA
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ِ
ّللاُ َي ْش َه ُد ِإ َّن
َّ ك َل َرُسولُ ُه َو
َّ ّللاِ َو
َّ ول
َ ّللاُ َي ْعَل ُم ِإَّن
َ اءك اْل ُم َنافُقو َن َقالُوا َن ْش َه ُد ِإَّن
َ ِإ َذا َج
ُ ك َل َرُس
ِِ
﴾١﴿ ين َل َك ِاذ ُبو َن
َ اْل ُم َنافق
„Mikor eljönnek hozzád a képmutatók, így szólnak: „Valljuk, hogy te vagy valóban Allah Prófétája.”
Allah tudja, hogy valóban te vagy Allah Prófétája és Allah vallja, hogy a képmutatók valóban hazugok”.
(Korán 63:1)
Ha vannak Hipokriták (képmutatók) a társadalomban, akkor ők képezik a gyenge láncszemet. Amikor
a Próféta Medinába menekült a Hidzsra idején, minden városlakó örömmel fogadta. A város életében
pozitív változások következtek be. A törzsi viszálykodások megszűntek, tisztesség, becsület,
világosság vette át a korábbi zűrzavaros hétköznapok helyét. Egy Próféta költözött a városba, aki az
Egységet hirdette. Voltak azonban olyanok, akik irigykedve fogadták a Prófétát és követőit, mert
reményeket tápláltak a város feletti hatalom, királyság megszerzésére. Az ő kilátásaik most
szertefoszlottak. Mivel látták, hogy a világi és spirituális hatalom a Próféta kezében összpontosult,
nyíltan nem mertek vele szembeszállni, inkább titokban szövetkeztek ellene. Mindent elkövettek,
hogy aláaknázzák az Iszlám Ügyét és ellehetetlenítsék a Próféta küldetését. Az álarc azonban lehullott
róluk az Uhudi csata idején.

َخَلُفوْا ّللاَ َما َو َع ُدوهُ َوِب َما َك ُانوْا َي ْك ِذ ُبو َن
ْ َعَق َب ُه ْم ِنَفاًقا ِفي ُقُلوبِ ِه ْم ِإَلى َي ْو ِم َيْلَق ْوَن ُه ِب َما أ
ْ َفأ
﴾٧٧﴿
„Ezért Ő képmutatással terheli szíveiket a Napig, mikor találkoznak Vele, miáltal megszegték az
egyezséget, mit Allahhal kötöttek és miáltal hazudtak.” (Korán 9:77)
Ha az emberek nem hűek egyezségeikhez, szavukhoz, akkor ennek természetes eredője a
képmutatás, amivel leplezni tudják hűtlenségüket. Ennek következményeivel szembesülnek az
egyezségszegők a Végítélet Napján, amikor el kell számolniuk. Azt hiszik, hogy képmutatással
megtéveszthetik az embereket. De Allahot, nem tudják megtéveszteni! Ő ismeri a legrejtettebb
titkaikat is. Összeesküvésük sem maradhatott titok.
Létezik bocsánatos képmutatás és létezik képmutatás, mint főbűn.
1. Az iszlám korai mekkai szakaszában a vallás üldözött volt. Ekkor a muszlimok egy része nem
vallotta meg vallását, a pogányok közt éltek pogányságot színlelve. Ha másként tettek volna,
veszélybe sodorták volna magukat és családjukat. Voltak gazdag kereskedők, akik
elvesztették volna üzleti kapcsolataikat, befolyásukat, ha kinyilvánítják hitüket. Pozícióban
maradva tudták hittársaikat segíteni, a közösség életét támogatni. Ez bocsánatos tett volt.
2. Az iszlám medinai szakaszában egy másfajta képmutatás jelent meg, amit nem lehet
jóindulatból elkövetni és számos más bűn csírája. Ennek mozgatója is a személyes érdek, ami
letapos mindent, ami útjába akad. Ez főbűnnek minősül. Ugyanis ez a fajta képmutatás
vezetett el szerződések megszegéséig, háborúk szításáig, árulásig és emberéletek tömegének
elvesztéséig. Jogi szempontból ez a fajta képmutatás szankcionálható.
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ِ
َّ
ِ
يم
َ اب أ
َ ود َما أ
َ َج َد ُر أَال َي ْعَل ُموْا ُح ُد
ْ األ
ْ َش ُّد ُكْف ًار َوِنَفاًقا َوأ
ُ َع َر
ٌ َنزَل ّللاُ َعَلى َرُسولِه َوّللاُ َعل
ِ
﴾٩٧﴿ يم
ٌ َحك
„A nomád Araboknál (nincs) hitetlenebb, képmutatóbb és versengőbbek annál, hogy miként ne
vegyenek tudomást a kotlátokról, miket Allah az Ő Prófétájának kinyilatkoztatott. Allah a
Mindentudó, a Bölcs. (Korán 9:97)

ِ
ِ
ِ ْ و ِم َن األ
َّ ص ِب ُكم
َّ ُالد َو ِائ َر َعَل ْي ِه ْم َد ِآئ َرة
ُ َع َراب َمن َيتَّخ ُذ َما ُينف ُق َم ْغ َرًما َوَيتََرَّب
ُالس ْوِء َوّللا
َ
ُ
ِ
ِ
﴾٩٨﴿ يم
ٌ َسم
ٌ يع َعل
A nomád Arabok között van, ki ha áldoz, azt büntetésnek veszi és balsorsot vár rátok. Hanem rájuk
vár a becstelen balsors. Allah a Meghalló, a Mindentudó.” (Korán 9:98)
Az áldozat a kötelező alamizsnára utal, amit az Iszlám az alappillérei közé sorol. Ha erre büntetésként,
teherként tekintenek, akkor elvész erkölcsi értéke. Ha megörvendeztet annak tudata, hogy ez a
hozzájárulás támogatja a Közösséget adminisztratív teendőinek ellátásában, a szegénység, nyomor
felszámolásában, akkor ez az adomány elérte célját. Nincs annál utálatosabb, amikor tolakodó
hitványságból emberek ezt befizetik, de szívükben legbelül annak örülnek, hogy megszabadultak
ennek terhétől. Az emberiség problémáinak, éhínségnek, szegénységnek csak közös erőfeszítésekkel
lehet elejét venni. Ha ebben egyéni szinten mindenki ellátja a rá kirótt feladatot, akkor közelebb
kerülünk Allahhoz.

ُّللا
اْلَف ْوُز

ِ ان َّر
ِ الساِبُقو َن األََّوُلو َن ِم َن اْلمه
ٍ وهم ِبِإ ْح َس
ضي
ين اتََّب ُع
َنص ِار َو َّال ِذ
ين َواأل
اج ِر
َّ َو
َ
َ
ُ
َ
َُ
َ
ٍ ع ْنهم ورضوْا ع ْنه وأَع َّد َلهم جَّن
ِ ات تَج ِري تَحتَها األ َْنهار َخالِ ِد
ِ
ك
َ
َ يها أ ََب ًدا َذل
ْ
َُ
َ ُْ َ َ ُ َ ُ ََ ُْ َ
َ ين ف
َ ْ
ِ
﴾١٠٠﴿ يم
ُ اْل َعظ

A menekülők (Muhadzsirin) élcsapatában elsők, a segítők (Anszár) és akik őket jótéteményekben
követték, hát Allah elégedetté teszi őket, ők is elégedetté teszik Allahot. Készen állnak számukra az
Égi Kertek, mik alatt folyók futnak, miben ők örökkön lesznek, az idők végezetéig. Ez a hatalmas
győzelem. Korán 9:100)
Az Iszlám élcsapatát képezik azok, akik az Ügyért legelőször szenvedtek, teljes önfeláldozással
adóztak. Ők voltak a Muhadzsirek és Anszárok. A Muhadzsirok, többes számban Muhadzsirin, akik
hátrahagyták Mekkában otthonaikat és Medinába menekültek. A Próféta volt az, aki közülük utoljára
hagyta el a várost, de a vers itt az elsők között említi őt. Az Anszárok, vagy Segítők, Medinai lakósok,
akik behívták a Prófétát és követőit. Szállást, támogatást adtak nekik és megteremtették az új
társadalom alapját. Majd azok következnek, akik hozzájuk csatlakoztak és követték őket. Ezek nem
csupán azok a követők, akik abban az időben és ott csatlakoztak az élcsapathoz, hanem minden időre
és minden helyre szól az utalás. Áldozatuk, eltűrt szenvedéseik, terheik viselése után örvendezhetnek
Allah hatalmas kiváltsága miatt. Ezt szimbolizálják az Égi kertek.
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Figyeljük meg az emberi sors végső beteljesülését. Matematikai kifejezéssel az egy egyenlet lehetne,
amelyben számos ok-okozati felsorolás lenne. Itt és a korábbi Szúrákban (9:72, 9:89) egy gyönyörű
szimbólum fejezi ki mindezt.

ِ اب من ِافُقون و ِمن أَه ِل اْلم ِدين ِة مردوْا عَلى
ِ
ِ النَف
اق الَ تَ ْعَل ُم ُه ْم
ْ َو ِم َّم ْن َح ْوَل ُكم م َن األ
َ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ِ َع َر
ٍ َن ْح ُن َن ْعَلمهم سُنع ِذبهم َّم َّرتَ ْي ِن ثُ َّم يرُّدو َن ِإَلى َع َذ
﴾١٠١﴿ اب َع ِظي ٍم
َُ
ُُ َ َ ْ ُ ُ
A nomád Arabok közül körülöttetek, vannak, kik képmutatók, ahogy Medina népe között is. Ők
megrögzöttek képmutatásban. Nem ismered fel őket. Mi felismerjük őket, kétszer sújtjuk őket
büntetéssel, majd betaszíttatnak a fájdalmas büntetésbe.” (Korán 9:101)
A nomád Arabok nem egységes társadalmat alkottak. Sok volt köztük, aki a Hipokritákhoz tartozott. A
Medina körüli sivatagban, sátorokban, de Medinán belül is éltek.

ِ نك ِر وي ْنهو َن ع ِن اْلمعر
ِ
ِ
ِ
ٍ
وف
ُ اْل ُم َنافُقو َن َواْل ُم َنافَق
ُ ات َب ْع
ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْم ُرو َن ِباْل ُم
ُ ض ُهم من َب ْعض َيأ
ِ ويْقِبضو َن أَي ِديهم نسوْا ّللا َفن ِسيهم ِإ َّن اْلمن ِاف ِقين هم اْلَف
﴾٦٧﴿ اسُقو َن
ُ ََ
َُْ َ َ
ُ َ َُْ ْ
ُُ َ َُ
„A képmutató férfiak és nők egymásnak valók. Elrendelik az álnokságot, véget vetnek az illőnek és
visszafogják kezeiket. Elfelejtik Allahot és Mi elfedjük őket. Mert bizony, a képmutatók, ők a
züllöttek.” (Korán 9:67)

ِ واِ ْذ يُقول اْلم َن ِافُقو َن و َّال ِذ
﴾١٢﴿ ور
ّللاُ َوَرُسوُل ُه ِإ َّال ُغ ُر ًا
َّ ض َّما َو َع َد َنا
ٌ ين في ُقُلوبِ ِهم َّم َر
َ َ
ُ ُ َ َ
„Így szólnak a képmutatók és azok, kiknek szívében betegség honol: „Allahnak és az Ő Prófétájának
nekünk tett ígérete nem volt más, mint megtévesztés!” (Korán 33:12)
A Medinát ért támadás előtt a Muszlimok sikeresen érték el a Szíriai határt északon és Jemenig
terjeszkedtek délen. A Próféta a Muszlimok expanziójának és győzelmének jeleit látta. Most, hogy az
„Árok” ütközetben beszorultak saját védelmi állásaik közé, a Hipokriták azzal gúnyolták őket, hogy
hiú ábrándokat dédelgettek. Az események azonban azt mutatták, hogy reményeik nem alapultak
„megtévesztésen”.

ِ ِ
ِ
ك ِب ِه ْم
َ َواْل ُم ْر ِجُفو َن في اْل َمد َينة َلُن ْغ ِرَيَّن
﴾٦٠﴿ يَل
ً َِقل

ِ َلِئن َّلم ينتَ ِه اْلم َن ِافُقو َن و َّال ِذ
ض
ٌ ين في ُقُلوبِ ِهم َّم َر
َ َ
َ ْ
ُ
ِ ون
يها ِإ َّال
َ َ ثُ َّم َال ُي َج ِاوُر
َكف

„Ha nem fejezik be (a rágalomhadjáratot) a képmutatók, kiknek szíveiben betegség honol, és kik
zavart keltenek a városban, akkor Mi buzdítunk fel téged ellenük, s majd nem bírnak
szomszédságodban lenni, még keveset sem. (Korán 33:60)
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Véget kellett vetni a Próféta városában eluralkodott illetlen, undorító szóbeszédnek. A
legegyszerűbb, de legérthetőbb szavak, megtették hatásukat.
A Zsidó Törvények ennél szigorúbbak voltak, lásd: 33:26. Az Iszlám enyhített ezen a szigoron. Az
viszont általános elv, hogy bárki, aki önhatalmúlag törvényt szeg és agresszív módon felforgató
tevékenységet folytat, akár nyíltan, akár titokban, tilalom és szankció alá esik. A társadalom
egészének biztonságát meg kell óvni.

ِ َِّ يوم يُقول اْلمن ِافُقون واْلمن ِافَق
ِ ِ ونا َنْقتَِبس ِمن ُّن
يل ْار ِج ُعوا
ُ آم ُنوا ان
َ ظ ُر
ُ َُ َ َ َُ ُ َ َ َْ
َ ات للذ
ْ
َ ورُك ْم ق
َ ين
ِ اطنه ِف
ِ ظ
ِ
ِ
َّ ٍ ور َفض ِرب بيَنهم ِبس
اه ُرهُ ِمن ِقَبلِ ِه
َّ يه
َ الر ْح َم ُة َو
ُ َوَر
ُ ُ اب َب
ٌ ور ل ُه َب
ُ ُ ْ َ َ ُ اءك ْم َفاْلتَم ُسوا ُن ًا
﴾١٣﴿ اب
ُ اْل َع َذ
„Egy Napon a képmutató férfiak és képmutató nők így szólnak a hívőkhöz: „Várjatok meg minket!
(Hadd) gyújtsunk magunknak (fényt) világosságotokból.” Mondva lesz: „Térjetek vissza és keressetek
világosságot (magatoknak, ahol akartok)!” Fal emelkedik kettőjük közé egy kapuval. Mögötte, belül a
Megbocsájtás, a Felszínén, kívül Büntetés vár.” (Korán 57:13)
A Hit világosságának gondos követése, a hit karbantartása Evilági feladataink közé tartozik, ezek nem
olyan dolgok, amiket kölcsön lehetne adni, vagy venni. Erről szól Máté Evangéliumának példabeszéde
a tíz szűzről is. (Máté 25:1-13). Ebben a bolondok hagyják, hogy kifogyjon lámpásaikból az olaj, majd
kölcsön akarnak kérni a bölcsektől, de azok elhárítják, mondván: „… inkább menjetek azokhoz, kik azt
árulják és vegyetek magatoknak.”
Fal fogja elválasztani a Jót a Rossztól, de a kapu lehetőséget biztosít a kommunikációra a két térfél
között.
1. A főbűnnek minősülő képmutatás hazug megnyilvánulás, ami hazugság folyamatot indít el.
Egy hazugság akkor tartható életben, ha a következő napon egy nagyobb hazugság
megtámogatja.
2. A képmutatás hétterében hatalom, vagyon, pozíció megszerzése áll, ehhez pedig egy fennálló
rend hatalmát, beosztottjainak érdekrendszerét kel manipulálni. A manipulálás érdekében
minden eszközt bevet. Rágalom terjesztés, felforgató tevékenység, intrika mind a képmutatás
mellékterméke, ezek kiszűrése egy társadalom életéből rengeteg további bűn elkövetését
akadályozza meg.
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ÖNKRITIKA, ÖNVIZSGÁLAT, NAFSZ LAWWAMA

Az egónak három állapota van. Nafsz al-ammara, parancsoló ego (12:53), ami bűnre csábít, nafsz allawwama, a szemrehányó ego, ami megfelel a lelkiismeretnek és a nafsz al-mutmainna, az Őbenne
megelégedést nyert és békéjére talált ego (89:27-28).
Most csak a szemrehányó egóval fogok foglalkozni.

َّ ِ َّ وَال أُْق ِسم ِب
﴾٢﴿ ام ِة
َ النْفس الل َّو
َ
ُ
Esküszöm az önvádló lélekre, (Korán 75:2)
Lássuk Naszrudin esetét a bíróval.
Naszrudin esti sétája közben belebotlott egy fűben fekvő férfiba. Felfordította és felismerte, hogy a
részeg nem más, mint a bíró - aki híres az erkölcsi vétségek tárgyában hirdetett szigorú ítéletek
meghozataláról. Látva, hogy a bíró eszméletlen, Naszrudin levette díszes papucsát, kabátját és
továbbment.
A bíró csak másnap, amikor hazament jött rá, hogy kirabolták. Utasította rendőrséget, hogy
kutakodjanak minden házban, amíg meg nem találják a tettest. Nem sokkal később Naszrudint
bíróság elé állították.
„Honnan szerezte ezeket a papucsokat és a kabátot?” kérte számon a bíró.
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„Egy részegtől vettem azokat kölcsön, akit tegnap este a csatornában találtam." felelte a Mulla.
„Azóta megpróbáltam visszaadni azokat, de nem ismerem az ember személyazonosságát. Esetleg
nem ismeri őt?"
„Egész biztos, hogy nem!" felelte a bíró, miután rájött, hogy minden további válasz rontja hírnevét.
„Kereset elutasítva!”
Az eset jól mutatja, hogy a bíróban egy pillanat alatt felébredt a bűntudat, amint a lebukás veszélye
felmerült. Működésbe lépett a nafsz el-lawwama. De ez nem ilyen egyszerű. Ugyanis három dolognak
kell teljesülnie ahhoz, hogy az önvád, lelkiismeret felébredjen. Az egyik a félelem egy szankciótól. Ez
lehet evilági és túlvilági szankció. A bíró esetében evilági lebukást látunk. A másik az értékrend,
amihez képest mérjük tetteink, szándékaink súlyát. A tanmese értékrendje szerint az alkoholos
állapot rossz érték, ehhez képes mérve, ha a részegség állapota kedvezőtlen megítélést vált ki, akkor
felébredhet a lelkiismeret. Az sem mindegy, hogy mikor ébred fel és ez a harmadik tényező! Ha a
nafsz al-lawwama rendesen működik, akkor még a tett elkövetése előtt működésbe lép, azaz a bíró
igazság szerint be sem rúghatna. Így utólag lépett működésbe az önvád, mert félt a lebukástól. Ez egy
rosszul működő nafsz al-lawwama. Jól is néznénk ki, ha csak üzlettársunk átverése után, vagy a
szomszéd feleségének megdugása után éreznénk lelkiismeretfurdalás. Akkor hol a fék? Rossz a
fékbeállítás!
És most tegyük össze. A mai nap problémája a lelkiismerettel kapcsolatban így három dolog:
1. csak az evilági szankció visszatartó ereje és a túlvilági semmibe vétele
2. hamis értékrendet használunk etalonként
3. a lelkiismeret visszatartó erejének késedelme.
Vegyük sorra. A ma emberének nincs túlvilág tudata. Egyszerűen kipusztult, megsemmisült. Ritka az,
akinél működik. A szekuláris gondolkodásnak sikerült azt elérni, hogy mindent, ami nem embernek
tulajdonítható, beírjanak egy nevetséges, maradi szokásvilágba, amit szégyelleni kell. Ez hosszú távon
oda vezetett, hogy a túlvilág tudat és ezzel összefüggésben az ottani számonkérés ma nem nagyon
hívható elő. Az emberek többsége inkább attól tart, hogy hány évet kap, ha sikkaszt és eszébe sem
jut, milyen kérdéseket fog feltenni Isten ezzel kapcsolatban.
Ami az értékrendet illeti, szerintem itt beszélhetünk a legnagyobb bajról. Ahogy az emberiség maga is
biológiai selejtté vált, annyit ette saját mérgeit, pusztította egészségét, immunrendszerét stb., bizony
gondolkodása is aberrált lett. Ami régen bűn volt, ma az lépett elő követendő mintává. Nem akkor
érez a ma embere bűntudatot, ha megdugja legjobb barátja feleségét, hanem akkor, ha nem! Nem
akkor, amikor elutalja a cég számlájáról a saját számlájára azt a pár milliót, hanem akkor, ha nem!
Nem akkor, amikor gyűlöletre szítja hallgatóit, hanem akkor, ha nem! Olyan értékrendek adják a
zsinórmértékeket, melyek teljesen ellentétesek Szentírásaink tanításaival. Egy olyan kontraszelekción
átment gondolkodásban élünk, amikor az embereknek akkor van hiányérzete, ha nem basznak ki a
másikkal. És itt a vád a sok semmirekellő egyház ellen, mert hiába tanítanak mást, de ők is a ma
értékrendjének kapzsi követői!
A harmadik pedig a későn működésbe lépő visszatartó erő. De minek erről részleteiben beszélni, ha
már az előző kettő nincs rendben?
Naszrudin történetei a maguk idejében a humor mellett tanítást adtak. Ma csak humoros történetek
és az emberek azt sem értik, hogy hol ebben a tanítás?
Sokszor merengek el egy-egy szónok tömjénező beszédén, melyben árad az általa képviselt gondolat
nagyszerűségéről. Ahogy az igazság nem ér semmit hatalom nélkül, úgy a gondolat sem ér szart sem,
ha nem alkalmazzák.
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SHIRK, AZAZ TÁRSÁLLÍTÁS, BÁLVÁNYIMÁDÁS

A Shirk, társállítás az a főbűn, melynek elkövetésekor Isten helyére emberek, diktátorok, ember által
kiötlött eszmék, művek, esetleg tárgyiasult dolgok kerülnek. Ez a helycsere nem történhet meg jó
szándékkal. Cél a befolyás, hatalom megszerzése manipulációval, Isten helyére kerüléssel.

ِ
ِ اهيم حِن ًيفا وما َك
ِ
َّ ِ
ين
ُ َوَقالُوْا ُك
ً ونوْا ُه
َ ان م َن اْل ُم ْش ِرك
َ َ َ َ َ ص َارى تَ ْهتَ ُدوْا ُق ْل َب ْل مل َة ِإ ْب َر
َ ودا أ َْو َن
﴾١٣٥﴿
„Mondták: „Legyetek Zsidók, vagy Keresztények, s jól lesztek vezetve!” Mondd: „Sőt! Mi Ábrahám
felekezetét követjük, az egyenest. Ő nem állított társakat (Allahnak)!” (Korán 2:135)
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ٍ
َّ
َّ
ِ ََهل اْل ِكت
ك ِب ِه
َ اب تَ َعاَل ْوْا ِإَلى َكَل َمة َس َواء َب ْي َنَنا َوَب ْي َن ُك ْم أَال َن ْع ُب َد ِإال ّللاَ َوالَ ُن ْش ِر
َ ْ ُق ْل َيا أ
ِ
اش َه ُدوْا ِبأََّنا ُم ْسلِ ُمو َن
ْ ض َنا َب ْعضاً أ َْرَب ًابا ِمن ُدو ِن ّللاِ َفِإن تََوَّل ْوْا َفُقولُوْا
ُ َش ْيًئا َوالَ َيتَّخ َذ َب ْع
﴾٦٤﴿
„Mondd: „Ó Könyv Népe! Gyertek az egyforma szóra köztünk és köztetek: hogy nem szolgálunk mást,
csak Allahot és nem társítunk Hozzá senkit! (Hogy) nem veszi egyikünk se a másikat Úr gyanánt Allah
helyett.” Ha elfordulnak, mondjátok: „Vallom, hogy mi Muszlimok (Őbenne megbékéltek) vagyunk.”
(Korán 3:64)
Teljesen mindegy mely vallásról legyen szó, ha az intézményessé válik, ember, mint Pápa, papság,
Rabbinátus (a Zsidóknál ez hagyományosan öröklődő pozíció volt), vagy Brahman irányítása alá kerül,
és Isten hátul marad. Az eredeti Iszlám tanok arra hívnak, hogy mindenki hagyja el az ember által
kreált különbözőségeket és keressük azt, ami közös, amit mi mind elfogadunk. Miért kell háborúknak
bekövetkeznie ember által kieszelt manipulációk miatt a vallás nevében, ha a lényegi tartalom közös?
Az eredeti Iszlám elvek tanítások, melyek egyesülésre hívnak.

ِ ِ ما َك
ِ اهيم يهوِدايا والَ نصرِانايا وَل ِكن َكان حِن ًيفا ُّمسلِما وما َك
ِ
ين
َ ان م َن اْل ُم ْش ِرك
َ ََ ً ْ
َ َ
َ َ
َ ََْ َ
ُ َ ُ ان إ ْب َر
﴾٦٧﴿
„Nem volt Ábrahám sem Zsidó, sem Keresztény, hanem Egyenes és Megbékélt (Muszlim) volt. Nem
volt bálványimádó.” (Korán 3:67)
Vajon Ábrahám, Izmael és Izsák Zsidók, vagy keresztények voltak-e? Micsoda kérdés! A Judaizmus
sokkal később, Mózes misszójával kezdődött. Mózes előtt nem volt olyan koncepció, amit Zsidónak
lehetne tekinteni. Izrael Háza pedig Jákobbal kezdődött, jóval Mózes után. Kit tekinthetünk akkor
Zsidónak? Csak azt, aki magát annak tekinti a Mózesnek eljött kinyilatkoztatásokat, vagy Izrael
Házának alapítását követően. Ábrahám jóval Mózes előtt született Úr városában, Káldeában, ami a
mai Irak területén van. Ilyen emberi logikával ma az irakiak őt irakinak kellene, hogy követeljék.

ِ َّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اع ُب ُدوْا
ْ يل
َ َلَق ْد َكَف َر الذ
ُ ال اْل َمس
ُ ين َقاُلوْا ِإ َّن ّللاَ ُه َو اْل َمس
َ يح َيا َبني إ ْس َرائ
َ يح ْاب ُن َم ْرَي َم َوَق
ِ ّللا ربِي ورَّب ُكم ِإَّنه من ي ْش ِرك ِباّللِ َفَقد ح َّرم ّللا عَل
َّ ُيه اْل َجَّن َة َو َمأ َْواه
الن ُار َو َما
ْ ُ َ ُ ْ ََ َ َ
َ ُ َ َ ْ
َّ ِل
ِ لظالِ ِم
﴾٧٢﴿ َنص ٍار
َ
َ ين م ْن أ
„Tagadnak azok, akik mondják: „Mert bizony, Allah, Ő Krisztus, Mária fia.” De Krisztus így szólt: „Ó,
Izrael fiai! Imádkozzatok Allahhoz, (Aki) Uram és Uratok.” Aki társat állít Allahnak, annak Allah
megtiltja az Égi Kerteket, hajléka a Pokol és nincs pártfogója az elkárhozottaknak.” (Korán 5:72)
Máté 4:10, Jézus rendre utasítja a Sátánt, hogy csakis Allahhoz forduljon imával. János 20:17, Jézus
így szól Mária Magdolnához: „Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én
Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti
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Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” Lukács 18:19, ahol Jézus megszid egy
főembert, amiért Jó Mesternek szólította: „Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak?
Nincs senki jó, csak egy, az Isten.” Vagy Márk 12:29, ahol Jézus így szól: „Halljad Izráel: Az Úr, a mi
Istenünk egy Úr.”
A papság Egyiptom óta közvetítő szerepet tölt be az égiek és a földi halandók között. Ezt a pozíciót
csak úgy tarthatta meg, ha misztifikál, azaz a titokzatos, magyarázat nélküli jelenségek egyedüli
értőjének és interpretálójának helyezi el magát. A későbbiekben a Judaizmus és Kereszténység is
elszenvedte a papság hasonló szerepvállalását. Ahhoz, hogy ezt a szerepet a papság el tudja látni, elő
is kellett állítani a titokzatos, magyarázat nélküli jelenségeket. Így a hit, melyet a Próféták eredetileg
azért terjesztettek, hogy az emberek és Teremtőjük közt közvetlen kapcsolat legyen, felszabaduljanak
a gondolkodás és a hatalmasságok által kreált dogmák abroncsaiból, spirituális rabszolgaságba
torkollott. Isten ilyen állapotot nem akart sohasem. Ezért az Iszlámban ez főbűn.

ِ ظ ُه
ورُك ْم َو َما َن َرى
ُ اك ْم َوَراء
ُ اك ْم أََّو َل َم َّرٍة َوتََرْكتُم َّما َخَّوْل َن
ُ ونا ُف َرَادى َك َما َخَلْق َن
َ َوَلَق ْد ِج ْئتُ ُم
ِ َّ ُ مع ُكم ُشَفع
َّ
نكم َّما ُكنتُ ْم
ُ ض َّل َع
ُ ين َزَع ْمتُ ْم أََّن ُه ْم ِف
َ يك ْم ُش َرَكاء َلَقد تََّقط َع َب ْي َن ُك ْم َو
َ اءك ُم الذ
َ ْ ََ
﴾٩٤﴿ تَ ْز ُع ُمو َن
„Mert bizony, eljöttök Hozzánk mezítelen, ahogy megteremtettünk titeket legelőször, hátaitok
mögött hagyva azt (a kiváltságot), amit nektek juttatunk. Nem látjuk (akkor) veletek
közbenjáróitokat, akikről azt véltétek, hogy ők társaitok dolgaitokban. Ekkor megszakadnak köztetek
(a szálak), majd eltévelyít titeket az, mit véltetek.” (Korán 6:94)
A teremtéssel kapcsolatos gondolat a 2:117-ben olvasható. Az ember teremtésének különféle fázisai
vannak. Ha a test agyagból, föld anyagaiból áll össze, akkor a teremtésnek egy korábbi szakasza is
van, amikor ezek az anyagok előálltak. Itt most a test hátrahagyásáról esik szó és csak a lélekhez szól
az Úr. A lélek számos folyamaton megy át az élet során, ami alakítja, környezetének megfelelő
döntéseket, hoz, illeszkedik, vagy éppenséggel szembeszáll valamivel (32:7-9). Minden egyes lélek
úgy tér vissza, ahogy teremtve volt, magával hordozva történetét „a tetteket, miket elnyert”.
Egyetlen külső dolog adódik a lélek fejlődéséhez, ami nem más, mint a kiváltság, amit az életünk
során kapunk. Ilyen a vagyon, tulajdon, erő, befolyás, utódok, család, barátok stb. vagy eszmei
kiváltságok, mint tehetség, intelligencia, stb. Ezeket a lélek nem viheti magával a végső
megmérettetésre.
Azok a bálványként tisztelt emberek, eszmék, ideák, vagy tárgyak, akik, vagy amik a földi életben oly
megkülönböztetett szerepet kaptak, a halált követően hirtelen eltűnnek. Ott már nincs szerepük. Ott
csak a lélek számol el úgy, ahogy annak idején a földre érkezett. Ez a bálványok értéke,
beszámíthatósága.

ِ ُقل ِإَّنما ح َّرم ربِي اْلَفو
ِ ط َن و
اإل ْث َم َواْلَب ْغي ِب َغ ْي ِر اْل َح ِق َوأَن
ظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب
َ
َ ش َما
َ اح
َ
َ َ َ َ َ َ ْ
َ
﴾٣٣﴿ ط ًانا َوأَن تَُقولُوْا َعَلى ّللاِ َما الَ تَ ْعَل ُمو َن
َ تُ ْش ِرُكوْا ِباّللِ َما َل ْم ُيَن ِزْل ِب ِه ُسْل
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„Mondd: „Uram megtiltotta a ledérséget, annak látszatát és valóját, a vétkeket, az igaztalan
túlkapást. (Megtiltotta), hogy társat állítsatok Allahnak, minek nem rendeltetett hatalom, s hogy azt
mondjátok Allahról, amit nem tudtok.” (Korán 7:33)

ِ
ِ النصارى اْلم ِسيح ابن ّللاِ َذلِك َقوُلهم ِبأَ ْفو
ِ
اه ِه ْم
ُ َوَقاَلت اْل َي ُه
ُْ ُ َ
َ َ َّ ود ُع َزْيٌر ْاب ُن ّللا َوَقاَل ْت
َ ُ ْ َ
ِ َّ
ِ ي
﴾٣٠﴿ ين َكَف ُروْا ِمن َق ْب ُل َق َاتَل ُه ُم ّللاُ أََّنى ُي ْؤَف ُكو َن
َ ضاه ُؤو َن َق ْو َل الذ
َُ
„A Zsidók Ezrást mondják Allah fiának, a Keresztények Krisztust (Jézust) mondják Allah fiának. Ezt
mondják szájaikkal, utánozva azok beszédét, kik azelőtt tagadtak. Allah rontást hoz rájuk, miáltal
megátalkodottak. (Korán 9:30)
Lásd 5:18. Számos alkalommal idéztünk a korábbiakban az Ószövetségből, ahol az „Isten fiai”
kifejezést következetesen használták a Zsidók. Egyik szektájuk Ezrást Isten fiaként tisztelte. Lásd
részletesen a 6. Szúrához tartozó Függeléket. A Judaizmus mai formája Ezrástól (Uzair) számítható. A
Keresztények, Jézust ma is Isten fiának nevezik.
Embert isteni színben magasztalni, vagy Isten fiának tekinteni nem új keletű dolog. Az ókori
mitológiában rengeteg ezzel foglalkozó irodalmat találunk. Miután Allah elküldte Prófétáit, az
embereknek nem lehetett többé kétségük az Egy Isten valóságáról és a több istenhitben rejlő
blaszfémiáról. Úgy látszik, az embert időről időre visszahúzza a csábítás a tudatlanság és babonák
világa felé, így hitét ebbe az irányban alakítja.

ِ اتَّ َخ ُذوْا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دو ِن ّللاِ واْلم ِسيح ابن مريم وما أ
ُم ُروْا ِإالَّ لِ َي ْعُب ُدوْا
ُ
ً َ ْ ْ ُ َ َْ ُ َ ُْ َ َ ْ
َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ
ِ ِإَلها و
﴾٣١﴿ اح ًدا الَّ ِإَل َه ِإالَّ ُهَو ُس ْب َح َان ُه َع َّما ُي ْش ِرُكو َن
َ ً
Lelkészeiket, szerzeteseiket urukká tették maguk fölött, Allahon kívül. (Uruknak vették) Krisztust,
Mária fiát, miközben nem parancsoltak nekik mást, minthogy az Egy Istenhez imádkozzanak. Nincs
más Isten, csak Ő. Legyen Dicső mindattól, mit Őneki társul állítanak. (Korán 9:31)
Papokhoz, szentekhez, aszkétákhoz és más közbenjárókhoz szóló ima az ember hiedelmeiből,
babonáiból táplálkozik szinte valamennyi történelmi korban. A Zsidó babonák világa jól nyomon
kísérhető a Talmudban, a Kereszténységé pedig a pápai tévedhetetlenség doktrínájában és a
szentekhez szóló imákban. A köztes, vagy közvetítői szerep ember és Isten között, ami kisajátítja
magának a jogot az Istennel való kommunikációra és az embert elszigeteli Teremtőjétől, valamint
sugallva az a misztériumot, hogy létezik egy tudás, ill. titok állomány, amit csak a papság birtokol és
ez emberfölötti, mindez alapjaiban rengeti meg a Monoteizmus hitelélt, mert ez már nem is az. Ez
visszaalakulás a politeizmusba, ahol a köztes istenségek szerepét maga a papság játssza el.

ِ ظ ِهره عَلى
ِ
ِ الد
ِ ُه َو َّال ِذي أ َْرَس َل َرُسوَل ُه ِباْل ُه َدى َوِد
ين ُكلِ ِه َوَل ْو َك ِرَه
َ ُ َ ْ ين اْل َح ِق ل ُي
﴾٣٣﴿ اْل ُم ْش ِرُكو َن
„Ő az, Ki elküldte az Ő Prófétáját az Útmutatással, az Igaz hitvallással, hogy érvényesítse azt minden
(más) vallás fölött, még akkor is, ha iszonyodnak (ettől) a bálványimádók. (Korán 9:33)
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Minden vallás, amit emberek különböző időkben és helyeken követnek, magukban hordozzák az
Igazság egy darabját. Az Iszlámban ezek a darabok egy egységes egésszé állnak össze és ez a
világosság mindent beborít. Lásd szintén 48:28 és 61:9.

ِ اس ِباْلب
ِ يا أَُّيها َّال ِذين آمنوْا ِإ َّن َكِث ا
ِ الرْه َب
َّ ال
اط ِل
ُّ َحَب ِار َو
ُ ان َل َيأ
َُ َ
ْ ير م َن األ
َ ِ الن
ً
َ ْكلُو َن أ َْم َو
َ َ
ِيل ّللا
ِ
َّ يل ّللاِ و َّال ِذين ي ْكِن ُزو َن
ِ ونها ِفي سِب
ِ ويص ُّدو َن َعن سِب
َّ الذ َه َب َواْل ِف
َ َ َ
َ
َ َ ض َة َوالَ ُينفُق
َ
ُ ََ
ٍ َفب ِش ْرُهم ِبع َذ
﴾٣٤﴿ اب أَلِي ٍم
َ
َ
Ó, kik hisznek! A lelkipásztorok és szerzetesek közül sokan nyelik el az emberek vagyonát hamisan és
akadályoznak Allah útján. (Vannak), kik aranyat, ezüstöt halmoznak fel és nem áldozzák azt Allah
útján. Hát hirdesd ki nekik a fájdalmas büntetést.” (Korán 9:34)
A Középkori Európában ennek fényes jelét találjuk. Sok pap, szerzetesi rend vált gazdaggá
bűnbocsánati és búcsúcédulák árusításából. Hivatalukat eltöltötte a világi igény és tulajdonlási vágy.

ِ
ِ
ان َي ْر ُجو لَِقاء َرِب ِه
َ وحى ِإَل َّي أََّن َما ِإَل ُه ُك ْم ِإَل ٌه َواحٌد َف َمن َك
َ ُق ْل ِإَّن َما أ ََنا َب َشٌر م ْثُل ُك ْم ُي
ِ ِ ِ
ِ َفْليعمل عم ًَل
﴾١١٠﴿ َح ًدا
َ صال ًحا َوَال ُي ْش ِر ْك ِبع َب َادة َربِه أ
َ َ َ ْ َ َْ
„Mondd: „Én ember vagyok, mint ti. Az sugallott rám, hogy Istenetek Egy Isten. Ki reméli Ura
találkozóját, vigyen véghez jó cselekedetet és ne társítson Ura szolgálatához senki mást.” (Korán
18:110)
Felhívás a jóravalóságra és Allah számon tartására minden körülmények között. Aminek szolgálatát el
kell kerülni: 1. Bálványok, istenített személyek. 2. természeti erők, jelenségek, égitestek. 3. emberi
tulajdonságok, képességek. 4. Az Ego. Ha ezeket elkerüljük és csak Allah a cél, imánk célba ér.

يك ْم َه ْل ِمن ُش َرَك ِائ ُكم َّمن َيْف َع ُل ِمن َذلِ ُكم
ُ ثُ َّم ُي ْحِي
﴾٤٠﴿ َوتَ َعاَلى َع َّما ُي ْش ِرُكو َن

ّللاُ َّال ِذي َخَلَق ُك ْم ثُ َّم َرَزَق ُك ْم ثُ َّم ُي ِميتُ ُك ْم
َّ
ِمن َشي ٍء ُس ْب َح َان ُه
ْ

„Allah az, Ki megteremtett titeket, majd gondviselésben részesített, majd elmulaszt, majd életre kelt
titeket. Van-e egy is a bálványaitok közt, mi ezt teszi? Legyen Ő Dicső és Magasságos azok felett,
mikhez társítják. (Korán 30:40)
Azok a személyek, dolgok, ideológiák, politikai vezetők, akiket rajongással veszünk körül,
bálványokként imádunk, a „Partnerek, vagy Társak”, kiknek állítását eddig minden oldalról
megközelítve tiltja az Iszlám. Valós imádatunkat kizárólag csak Allahnak tartogathatjuk.
Köszönhetjük-e létünket nekik? Ellátnak-e minket fenntartó gondviseléssel? Elveszik-e, ill.,
visszaadják-e életünket? Bizonyosan nem. Akkor, hogy lehetünk ilyen bolondok, hogy megosztjuk
Allah imádatát velük?
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ِ ِ ِ ِ َّ صى ِب ِه نوحا و َّال ِذي أَوحينا ِإَليك وما و
ِ َشرع َل ُكم ِمن
ِ الد
يم
َّ ين َما َو
ََ
َ
َ َ َ َ ْ َْ َ ْ
َ ً ُ
َ ص ْي َنا به إ ْب َراه
ِِ
ِ
ِ
ِ وموسى و ِعيسى أ
وه ْم ِإَل ْي ِه
ْ َ َ َ َُ
َ ين َوَال تَتََف َّرُقوا فيه َك ُب َر َعَلى اْل ُم ْش ِرك
َ يموا الد
ُ ين َما تَ ْد ُع
ُ َن أَق
ِ
ِ
ِ
ِ
﴾١٣﴿ يب
َّ
ُ ّللاُ َي ْجتَِبي ِإَل ْيه َمن َي َشاء َوَي ْهدي ِإَل ْيه َمن ُين
„Ugyanazt tette Törvénnyé nektek a vallásban, amit előírt Noénak, s mit neked sugallottunk.
Ugyanezt rendeltük el Ábrahámnak, Mózesnek és Jézusnak: Tartsátok meg a hitvallást, ne váljatok
szét benne. Nehéz a bálványimádóknak az, amire hívod őket. Allah azt választja ki, akit ő akar, és azt
vezeti, ki Hozzá fordul.” (Korán 42:13)
Hit, Kötelesség, Vallás, nem vita tárgya, mert minden esetben ugyanaz, ha Allah áll mögötte. Szekták
létrehozása a Vallási elvek és az Egység ellen való. Állhatatosságot gyakorolva arra kell törekednünk,
hogy vallási gondolkodásunkat a Monoteizmus alapján hozzuk egységbe.

ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
الس ْوِء َعَل ْي ِه ْم
َّ ين ِب
َّ ظ َّن
َ ِاّلل
َ ين َواْل ُم ْش ِرَكات الظان
َ ين َواْل ُم َنافَقات َواْل ُم ْش ِرك
َ َوُي َعذ َب اْل ُم َنافق
ِ
ِ اءت م
ِ السوِء و َغ
﴾٦﴿ ير
ص ًا
َّ ض َب
َ ّللاُ َعَل ْي ِه ْم َوَل َع َن ُه ْم َوأ
َ ْ َع َّد َل ُه ْم َج َهَّن َم َو َس
َ ْ َّ َُدائ َرة
„Hogy megbüntesse a képmutató férfiakat, nőket, bálványimádó férfiakat, nőket és az Allahról
rosszat feltételezőket. Bezárul körülöttük a gonosz köre és Allah haragja ül rajtuk. Az Ő átka száll
rájuk és előkészítette számukra a Poklot, mi gyötrelmes végzet.” (Korán 48:6)
A társállítás minden Monoteizmust követő vallásban tilos. Formái az egyházi és világi társállítás.
Mindkettő során a lélek eltiprása és a hatalom megszerzése a cél, emberek leigázása árán. Ezt a bűnt
nem lehet jó szándékkal elkövetni, tehát főbűn. Azt a jogalkotást és alkalmazást, ami a társállítást
kiszolgálja, bűnösnek kell tekinteni.
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SZITRA, AZAZ FIGYELEM ELTERELÉSE MÁSOK HIBÁIRÓL, BOTLÁSAIRÓL
Egy egykori diák visszalátogatott iskolájába, hogy találkozzon régi tanárával. Amikor meglelte,
üdvözölte és rákezdett:
„Tetszik emlékezni rám? A tanár megvizsgálta a férfit, de semmi nem árulkodott arról, hogy
felismerné. Erre a férfi belekezdett egy történetbe.
Egy alkalommal az osztályban óralopás történt. Az egyik gyereknek eltűnt az órája és jelentette a
tanár úrnak. Fel kellett állnunk és a fal előtt kellet felsorakoznunk. A tanár úr felszólított, hogy
csukjuk be a szemünket. Mi ott álltunk a fal előtt csukott szemmel és a tanár úr módszeresen
végigjött a sor mögött és mindannyiunk zsebébe belenyúlt. Amikor elért hozzám és a zsebembe
nyúlt, megtalálta az órát. Kivette, de nem állt le, ment tovább a soron, míg minden diákot át nem
vizsgált. Majd kinyithattuk a szemünket, helyünkre ülhettünk és a tanár úr visszaadta az órát a
gyereknek. Mindenki csodálkozott, hogy ezt az esetet semmiféle megjegyzés, elítélő szó nem
követte. Az óra folyt tovább, mintha mi sem történt volna.
Erre megszólalt, az öreg tanár. Igen, most már emlékszem. Csak azért nem tudtam ki vagy, mert
amikor átvizsgáltam a fiúk zsebeit én is csukva tartottam a szememet, így nem tudhattam, kinél
találom meg az órát. Azért tettem, nehogy egy ilyen botlás akár még magamban is rossz fényt vessen
egy gyerekre, aki egy diákcsínyt követett el.”
Nos, így működik a Szitra, azaz سترة, ami azt szolgálja, hogy leplezzünk dolgokat, ami másokra rossz
fényt vethet. Természetesen nem bűnök eltusolásáról, hamis tanúvallomások megtételéről van szó.
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Emberek vagyunk, mindenki megbotolhat, hibázhat. Nem jó, ha ezek a hibák lábra kelnek és az
emberekről olyan kép terjed el, ami károsan érinti megítélésüket, hiszen ők valójában mások.

TÍZPARANCSOLAT ÉS KORÁN SZERINTI FŐBŰNÖK

Lássuk mit ír a tízparancsolat:
1. Ne tisztelj más isteneket.
2. Ne csinálj faragott képet (bálványt) és ne imádd.
3. Isten nevét hiába ne mondd.
4. Szenteld meg a hetedik napot.
5. Tiszteld apádat és anyádat.
6. Ne ölj.
7. Ne törj házasságot (ne paráználkodj).
8. Ne lopj.
9. Ne tégy hamis tanúságot.
10. Ne kívánd, ami embertársadé.
Ezzel szemben mik az Iszlám fő bűnei:
1. Fitna, azaz ármány, zavarkeltés, bomlasztás.
2. Nifáq, azaz képmutatás
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3. Kufr, azaz istentagadás
4. Shirk, azaz társállítás
5. Baghi, azaz mohó kapzsi vágy
Ez eltérés, vagy valami más?
A Tízparancsolat közül az első hármat vegyük ki, ezek az Iszlám fő bűnei közt is szerepelnek, egy kicsit
más megfogalmazásban. Most tekintsük a fennmaradó hetet.
A Tízparancsolat olyan bűnökről szól, melyek egy gondolatsor, szándék következményei. Tehát
elkövetésükhöz szükség van egy olyan emberre, akiben az ego diktál a léleknek. Ez a parancsoló ego
(nafsz al-amara). Ebben a fázisban egónk felett nincs kontrol. Ösztönként működik, és azt teszi, amit
akar. A vágyak dominálnak a lélek felett. Így a fennmaradó hét parancsolat egy zabolátlan, neveletlen
ego ténykedésének tudható be.
Az Iszlám gondolatmenete más. Ha felálltunk a székről, hogy elkövessük a bűnt, már túl késő. Nem
szabad eljutni oda, hogy felálljunk és nekiinduljunk. Egónkat nevelni kell, mederbe kell terelni. Ha
ezzel tudatosan foglalkozunk, eljuthatunk a vádoló ego állapothoz. Vádoló, vagy szemrehányó ego.
(nafsz al-la’ama). A kontrol működésbe lép, az ember választani kezd jó és rossz között. A keresztény
kultúrában ez a lelkiismeret. De megelégedést még ez az állapot sem hoz. Örömöt és megelégedést
elnyert ego (nafsz al-mutma’inna), amikor az ego eltűnik, inkább szellemként van jelen, lelkünk
győzedelmes az egónk felett és e győzelmet a szabad akarat révén vívta ki.
Így az Iszlám főbűnei azok, amik az egónkban lévő motivációk, melyek elindítanak egy úton, aminek
végeredménye a tízparancsolatban is ismertetett bűnsor.
Így a két lista nem ellentétben áll egymással, hanem kiegészítik egymást. Ez fontos, mert ennek
alapos elemzése során jutunk el oda, hogy a bűn értelmezésének azonosnak kell lenni. Tudom, ez
nevetségesen hangzik, de nem az! Ugyanis még ennyi ezer év után is mást értünk bűnnek minden
oldalon. Ami az egyik helyen hőstett, az a másikon terrorcselekmény. Folytassam?
Nos, itt kell elindulnunk, a főbűnöknél és ebből kell jogot formálni.
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TUDAT ÁLLAPOTÁNAK HATÁSA A TRANZAKCIÓKRA
Egy korábbi cikkben „Felelősségvállalás” címmel írtam tetteink, ill. mások tetteinek
következményeiről.
Az alábbi Hadisz jelzi, kik nem vonhatók be a felelősségre vonás körébe:

ِي
ِْ ع
ِْ ع
ِْ ع
ُّ ن أَبي ال
علَيْهِ ال ه
َ سلَ ُِم
َ ،ٍي
َ ن
َ ،ض َحى
َ ،ٍن خَالد
َ ، َحدهثَنَا ُو َهيْب،َسى بْنُِ إ ْس َماعيل
َ حدهثَنَا ُمو
ِّ عنِ النهب
ِّ عل
ِعن
ِِّ صب
َِ عنِ النهائمِ َحتهى َي ْستَيْق
ِْ ع
َِ صلى هللا عليه وسلم قَا
عنِ ال ه
َ ي َحتهى َيحْ تَل َِم َو
َ ظ َو
َ ن ثَلَثَ ٍِة
َ ل " ُرف َِع ْالقَلَ ُِم
ِعن
ِِّ عل
ِْ ع
ٍِ ل أَبُو دَ ُاو ِدَ َر َواِهُ ابْنُِ ُج َري
َِ  قَا. " ل
َِ ْال َمجْ نُونِ َحتهى يَ ْعق
َ ي ٍ رضى هللا عنه
َ ن
َ َعنِ ْالقَاسمِ بْنِ يَزِي ِد
َ ْج
" ِي صلى هللا عليه وسلم زَ ا ِدَ فيهِ " َو ْالخَرف
ِِّ النهب
Ali Ibn Abu Talib tudósítása:
A Próféta (béke reá) így szólt: „Három olyan személy van, akiknek cselekedetei nem ítélhetőek meg
(kiknek tetteit a tollak nem rögzítik): az alvó, míg fel nem ébred, egy gyermek, míg felnőtté nem érik
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és egy eszement, míg tudatában nincs mit tett. Abu Dawud hozzátette: és az öregember, kinek
megbomlott az elméje.
Szahih (autentikus) Al-Albani szerint
Forrás: Szunan Abi Dawud 4403
Ebben a cikkben csak az elme zavarából bekövetkező eseteket elemzem kizárólag Sharia
szempontból. Ezen belül is csak azokat az eseteket, ahol a tudati állapot zavara nem mesterséges
beavatkozás, kábítószer, alkohol stb. következménye.
Hülye, félnótás, eszement, bolond stb. Nyelvünk bővelkedik az ilyen esetek gúnyos, vicces vagy
komoly érzékelteltetésével. Nézzük a Sharia osztályozását:
A tudat zavara négy tényező fel nem ismeréséből azonosítható: tér, idő, személy és állapot. Tehát az
illető nem tudja hol van, milyen időben van, nem ismeri fel önmagát és másokat, illetve nincs
tisztában saját állapotával, helyzetekkel, képtelen alkalmazkodni, szocializálódni.
Ha ez a helyzet előáll, a kór három területen vizsgálható:
1. Tudat zavara, Khalal ’Aqli ( ) خلل عقلي
2. Pszichotikus zavar Khalal Dzihani () خلل ذهاني
3. Ego és identitás zavara Khalal Nafszi (ي
ِ )خلل نفس
Jogi szempontból minhárom eset korlátozza, sőt lehetetlenné teszi a felelősségvállalást.
Miért foglalkozik a Sharia ezekkel az esetekkel? Mert nem csupán a tettek szintjén jönnek elő ezek a
kérdések. Sok szerződés, megállapodás születik emberek között. Életünk tranzakciók sorozatából áll.
Kereskedelem, munkavállalás, házasság, mind egyezségek során jönnek létre.
Most vegyük példa kedvéért a házasságot.
A házassági szerződés megkötése előtt minden félnek kötelessége felhívni a másik figyelmét
bármilyen betegségre, egészségügyi zavarra, feltéve, ha ennek az illető tudatában van. Ha ezzel
együtt társa bevállalja őt, akkor automatikusan lemondott arról a jogáról, hogy ebből az okból váljon
a jövőben. Ha valaki tud betegségéről és nem közli, ez hatályon kívül helyezheti a házasságot, azaz
Batil al-’Aqd () باطل العق ِد. A hatálytalanítás jogi folyamata pedig arabul Faszkh al-’Aqd () فسخ العق ِد.
Tehát hangsúlyozom, nem válóok, hanem házassági szerződést hatálytalanító ok, ha erre szándék
van. Azért nem válóok, mert ha ezzel együtt tudnak a felek élni, akkor nem idéz elő automatikusan
válást.
Amennyiben házasságkötés után lép fel a tudat bármilyen zavara, amiről a felek addig nem tudtak, ez
lehet szerződést hatálytalanító ok, de ha a felek tartósan együtt élnek ebben a helyzetben, ez
automatikusan rögzíti a házasságot és megszűnik a szerződést hatálytalanító ok.
Eddig a házassági szerződés keretein belül vezettem le a tudati állapot megváltozásának szerződést
befolyásoló hatásait. Hasonló logika érvényes egyéb megállapodások esetében is.
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2.2.2.

AZ EGYÜTTÉLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK AZ ISZLÁM
ÉRTELMEZÉSE SZERINT.
ÖNISMERET, MÁS LÁTÁSA, VILÁGLÁTÁS

ADOTTSÁG, KÜLDETÉS, TEHERVISELÉS ÉS ILLESZKEDÉS
Ha van gyermeked, azt lesed, mire van készsége, vele született adottsága és ha felfedezed, abban az
irányban fejleszted. Ha jól rajzol, ha jól énekel, ha szép várat épít kockákból, ez mind mutatja az
adottságot, amivel kezdeni lehet és kell. Majd hosszú évek szorgalmas tanulásával, az adottságokra
alapozva gyermekeink olyan emberekké válhatnak, akik tudják mi a küldetésük. Mert mindenkinek
van küldetése, Neked is. Ha gyermeked esetében rájöttél, mire van adottsága, saját magad esetében
is rá kell, hogy jőj. Boldogtalan az, aki nem tudja megvalósítani önmagát, mert nem tudja, mire
alkalmas.
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ِ الَ ي َكلِف ّللا َنْفسا ِإالَّ وسعها َلها ما َكسب ْت وعَليها ما ا ْكتَسب ْت رَّب َنا الَ تُؤ
اخ ْذ َنا ِإن
َ
َ ََ
َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ
ً ُ ُ ُ
ِ َّ
ِ
ِ
َين ِمن َقْبلِ َنا َرَّب َنا َوال
َ َخ
ْ َّن ِس َينا أ َْو أ
َ ص ًار َك َما َح َمْلتَ ُه َعَلى الذ
ْ طأ َْنا َرَّب َنا َوالَ تَ ْحم ْل َعَل ْيَنا إ
ِ ْ طاَق َة َل َنا ِب ِه واعف عَّنا و
انص ْرَنا َعَلى
َ َتُ َح ِمْل َنا َما ال
َ اغف ْر َل َنا َو ْار َح ْم َنآ أ
ُ َنت َم ْوالََنا َف
َ َ ُ ْ َ
ِ
﴾٢٨٦﴿ ين
َ اْلَق ْو ِم اْل َكاف ِر
Allah nem ró a lélekre többet, mint mit elbír. Övé, mit elnyert, de ellenére kel az, mit ő másoktól
nyert el. Urunk! Ne végy minket feledésünk és hibáink által! Urunk! Ne tégy ránk terhet, ahogy
azokat terhelted, kik előttünk voltak. Urunk! Ne rakj ránk annyit, amit nem bírunk el! Oldozz fel
minket, bocsáss meg nekünk, kegyelmezz nekünk! Te vagy a Fenségünk, hát légy Pártfogónk a
hitetlenekkel szemben! (Korán 2:286)
Az adottság egy teher. Egy édes teher, melyet cipelni öröm és kötelesség. Kötelesség, mert az általa
kifejlesztett készségeink szolgálnak másokat is. Ahogy mások készségei, jártasságai minket szolgálnak.
Normális esetben ez a dolgok rendje.
Ugyanakkor az is fontos, hogy képességeinket ne abba az irányba fejlesszük, ami másnak kárt okoz.
A Baqara Szúra utolsó verse támpontot ad küldetésünkről, egyben egy fohász, melyben kérjük Allahot
(SWT), hogy terheink ne legyenek akkorák, mint elődeinké, akik elbuktak, sem akkorák, amire nincs
erőnk, hogy elbírjuk.
Hadd ejtsek pár szót néhány különleges teherről.
Tán tudjátok, tán nem, hogy akik kivételes adottsággal vannak megáldva, legyenek tudósok, harcosok
vagy művészek, azok belül magányosak. Mivel kivételes személyek, ritkán adódik, hogy olyan társra
találnak, kiben lelkük megnyugszik. Ez a helyzet akkor is, ha valaki több kultúrában nevelkedik fel és
képes több fejjel gondolkodni, több szemmel látni. A tömegember más. Sablonos és mintákat követ.
De, akik ezekbe az emberi szabványokba nem férnek be, óriási terhet cipelnek. Ahhoz, hogy ki tudják
magukból beszélni belső tartalmukat, értő elmékre lenne szükségük, de olyanok nincsenek, hiszen az
ő értésükhöz hasonló kvalitások, tartalmak kellenének. Sokan fordulnak közülük Istenhez. Isten
multikulturális Alhamdulillah.
Embertársaink között vannak, kiknek nincs hazájuk. Lehet, hogy már dédszülőiket elűzték őseik
földjéről, lehet, hogy éppen ma vesztik el földjüket. Aki hazátlan, hazát akar és hazátlansága
teherként nehezedik rá. Sokan közülük a hazát Istenben találják meg. És Isten leveszi róluk a
hazátlanság gondját, megnyílik és befogadja őket. Tán nem erről szól a Biblia? Nem a zsidók
vándoroltak hazátlanul a pusztában és lelték Istenben meg a hazát? Erről szól (részben) a
kiválasztottság princípiuma. Nyilván, a fizikai hazával ez a kérdés más megvilágításba kerül… De
vegyük a kurdokat, cigányokat és más népeket, akiknek fizikai országuk nincs. Sokan vannak közülük,
akik szintén Istenben oldják fel ezt a terhet.
Folytathatnám a példát nemzeteink vagy saját magunk személyes Istenhez fordulásaival. Istent
általában akkor szólítjuk, ha a terheinken akarunk könnyíteni.
Pedig sokszor az extra terheket magunk állítjuk elő. Nem vesszük figyelembe mi az az Univerzális
Isteni terv, vonulat, amibe adottságainkat be kellene illeszteni, hogy ez az áramlat magával ragadjon
és beteljesítse küldetésünket. Mert küldetése, igenis minden egyes embernek van. Kinek az, hogy jó
anya, apa legyen, akik jóravaló családot alapítanak, kinek az, hogy különleges példával járjon elől.
Még a sérült, fogyatékos betegnek is van küldetése! Ha rájuk nézel, nem adsz hálát, hogy te
egészséges vagy? Mert az ő betegségük, terhük, erre kell, hogy figyelmeztessen téged és
jótékonyságra kell, hogy ösztönözzön.
Így az adottság, küldetés és teherviselés csak akkor teljes, ha beilleszkedik abba az egyensúlyba,
melynek negyedik eleme az Isteni tervbe való illeszkedés (Tawakkul).
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ALLAHBAN SZERETETT BARÁTOM, TESTVÉREM, HITVESEM
ALLAHBAN ELRENDELT SORSOM
A nem muszlim világ különösnek tartja a muszlimok viselkedését és nem tartja azt a világi normákba
illeszkedőnek. Ne legyen kétsége senkinek sem afelől, hogy ez fordítva is igaz. Lassan 2 milliárd
emberről beszélünk muszlimok esetében és nem lehet ezt a tömeget egy tollvonással lehúzni, ideje a
mi oldalunknak is feltárulkozni, megmutatkozni.
A nem muszlim világban az élet mozgatóereje az érzelmek, indulatok és a számított érdekek.
Gyakorlatilag a „fehér ember” vallásai is e háromba sorolhatók be. Mindhárom emberi motiváció.
Nem tagadom, a muszlim világban is van jelentőségük ezeknek, sőt, a jelenlegi, Iszlám erejét tompító,
hamisító támadások is e három tényezőben gyökereznek és e háromba „húzzák be” Allah (SWT) és a
70

Próféta (béke reá) tanításait. Erre vonatkoznak a sokszor hangoztatott miért tette, mi oka volt rá,
hogy ezt mondja stb. kérdések. Aki ez ember által racionális világnak vélt valamibe próbál elhelyezni
egy ember által irracionálisnak vélt világot, az nem fog normális magyarázatot kapni.
Az olvasók többsége tudja, mi az a szerver. Számítógépeink ebbe csatlakoznak be és ezen keresztül
jutnak a világháló információihoz. Egy véges adatbankból töltünk le, vagy töltünk fel abba tudást,
információt. Most pedig képzeljünk el egy olyan tudástömeget, ami végtelen, egyesíti magában a
múlt, jelen és jövő összes tudását. Egy olyan halmazt, ami minket is ismer, tudja mi a jó nekünk, mit
kell elkerülnünk és irányt ad. Ez a virtuális felhő nekünk, muszlimoknak 1400 éve rendelkezésünkre
áll és rákapcsolódva szerverünkön, Mohameden (béke reá) keresztül, megnyílik a tudástár. Ez nem
érzelmi, indulati és érdek alapon nyílik meg, hanem Isteni elrendelés alapján. Ezért van az, hogy
érzelmeinket, indulatainkat és érdekeinket felülírja Allah (SWT) szava.
Európában egy barát, házastárs kiválasztása szintén beleesik a három motiváció egyikébe, de
többnyire érzelmek motiválnak. A példa kedvéért vegyünk egy szélsőséges esetet, csak az értés miatt,
ahol egy muszlimot nem a szerelem, baráti kötődés motiválja baráti, házastársi kapcsolata
kialakításában, hanem az Allahhoz kötődés. Ezért mondjuk, hogy barátom Allahban, szerelmem
Allahban stb. A prioritást az Allahban való együttlét és nem a földi motivációk adja. Ezért van az, hogy
párválasztásnál az élet tapasztalatával és hitbéli odaadással rendelkező szülők választják ki a
menyasszonyt és vőlegényt. Ugyanis az ő „rákapcsolódásuk” a hit internetére több próbát kiállt, mint
a fiataloké. Tudom az európai fül számára mindez furcsa, de ha a statisztikát nézzük, nem biztos,
hogy a csak érzelmi alapon kötött házasságok tartósabbak. Direkt kihangsúlyoztam, hogy szélsőséges
példát hozok, mert persze, hogy az Iszlám világban is létezik szerelem, érzelem, indulat és érdek. Íme
erre is van példa:

ِ َّ ُعبَ ْيد
عبَ ْي ِد
ُ ع ْن
ُ  َو، َو ُم َح َّمدُ ْب ُن ْال ُمثَنَّى،ب
ٍ َحدَّثَنَا ُز َهي ُْر ْب ُن َح ْر
َ س ِعي ٍد
َ  ْب ُن، قَالُوا َحدَّثَنَا يَحْ يَى،ٍس ِعيد
َ اَّلل ْب ُن
" ع ِن النَّبِي ِ صلى هللا عليه وسلم قَا َل
َّ
َ ،َ ع ْن أَبِي ه َُري َْرة
َ ،ع ْن أَبِي ِه
َ ،ٍس ِعيد
َ س ِعيدُ ْب ُن أَبِي
َ  أ َ ْخبَ َرنِي،ِاَّلل
ْ
ْ ِين ت َِر َب
" َت َيدَاك
ِ س ِب َها َو ِل َج َما ِل َها َو ِلدِينِ َها فَاظفَ ْر ِبذَا
َ ت ُ ْن َك ُح ْال َم ْرأَة ُ أل َ ْر َب ٍع ِل َما ِل َها َو ِل َح
ِ ت الد
Abu Hureira (Allah legyen vele elégedett) tudósításában Allah Prófétája (béke reá) így szólt: Egy nőt
négy okból vehetnek feleségül: vagyonáért, vagy státuszáért, szépségéért és vallásáért. Legtöbbet
azzal nyersz, ha kezedet arra helyezed, aki vallásos.
Forrás: Szahih Muszlim 1466
Ez a rákapcsolódás valójában olyan értékrendre történik, ami nem emberi normákat tekint
prioritásnak. Ezért történhet az, hogy érthetetlen módon szakadnak meg öröknek vélt barátságok egy
európai és muszlim ember között. Az érzelmek, érdekek összehozták ugyan őket, de elég egy
mondat, ami mindent tönkretesz, felülír. Az egyik földi normák szerint, a másik az égbe küldött
kérdés és az onnan kapott válasz szerint értékel át egy-egy mondatot. Az egyik fél saját megítélés
szerint teremt kapcsolatot, a másik pedig saját megítélését próbálja felülírni egy Allahnak tetsző
értékrenddel. Itt jön elő a számítógépes példa, tehát érzéseit, ítéleteit felküldi Allahhoz és ha Benne
találkoznak a másik fél érzései, ítéletei, akkor Allahban szeretett baráttá, testvérré, vagy hitvessé
válnak. Nos, ez a rákapcsolódás hoz létre és választ szét az Iszlám értékrendjében kapcsolatokat.
Persze, a hétköznapi életünkben minden változik, ez is.
Az Allahban kötött testvériségről a Korán így szól:
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ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ و
َّ
ف
ْ يعا َوالَ تََف َّرُقوْا َوا ْذ ُك ُروْا ن ْع َم َة ّللا َعَل ْي ُك ْم ِإ ْذ ُكنتُ ْم أ
ْ َ
َ َع َداء َفأَل
ً اعتَص ُموْا ِب َح ْبل ّللا َجم
ِ
َّ َص َب ْحتُم ِبِن ْع َمِت ِه ِإ ْخَو ًانا َو ُكنتُ ْم َعَلى َشَفا ُحْف َرٍة ِم َن
الن ِار َفأَنَق َذ ُكم ِم ْن َها
ْ َب ْي َن ُقلُوب ُك ْم َفأ
َ
ِ
﴾١٠٣﴿ ك ُي َبِي ُن ّللاُ َل ُك ْم َآي ِات ِه َل َعَّل ُك ْم تَ ْهتَُدو َن
َ َك َذل
Ragadjátok meg Allah kötelét mind és ne különbözzetek! Emlékezzetek Allah kegyére felétek, midőn
ellenségek voltatok és összhangot teremtett szíveitek között, s az Ő kegye által testvérek lettetek! A
Pokol gödre szélén voltatok és Ő megmentett attól! Ekképpen nyilvánítja ki Allah az Ő Áyáit, hátha
tán jó útra tértek. (Korán 3:103)
Yathribot polgárháborúk, törzsi viszályok és állandó széthúzás szakította részekre, mielőtt a Próféta
földjére lépett. Ezt követően Medina, a Próféta Városa lett, ahol páratlan Testvériség alakult ki az
emberek között és az Iszlám otthonává vált. Mai civakodó világunk hasonlatos az egykori Yathrebhez.
Rá tudjuk-e helyezni a Próféta lábnyomát erre a világra és tudunk-e ebből egy nagyobb Medinát
építeni? Ez az áya a Muszlimok Egységére és azok Testvériségére hív, akik jótéteményűek, békét,
prosperitást akarnak ezen a világon.
Hasonló rákapcsolódás van jelen a sorssal kapcsolatban. A sorsnak az elrendelt része, melyet ember
nem befolyásol a Qida () قضاء. Ez egyedül Allah kezében van. Mibe születünk, milyen csapás, vagy
szerencse ér, a Qida függvénye. De az, hogy az ember az elrendelt sorsot miként éli meg, az az ember
tudatos döntésétől függő sors, a Qadr ()قدر. Ez mutatja azt, hogy az ember miként úszik az
időfolyamban, mennyire tartja Allah előírásaihoz magát. Ennek megfelelően a balsors, vagy a
szerencse megélésének folyamata nem különbözik. Ugyanis mindkettő Qida, mely Allah által
elrendelt és csak próbatétel, ami út a Mennyország felé. Az Iszlám helyzetértékelésében itt is első
lépés az Allahra történő rákapcsolódás, nem a helyzet zsigereink által érzékelt közvetlen gyönyöre
vagy gyötrelme. Ennek megfelelően:

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "عجبا:وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي هللا عنه قال
، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا ً له:  وليس ذلك ألحد إال للمؤمن،ألمر المؤمن إن أمره كله له خير
.))وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا ً له" ((رواه مسلم
Abu Yahia Szuhaib bin Szinan (Allah legyen vele elégedett) tudósítása:
Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Milyen csodálatos egy hívő dolga. Számára mindenben ott a jó és
ez csak a hívő emberre vonatkozik. Ha a jólét éri, háláját fejezi ki Allahnak és ez jó neki. Ha pedig
megpróbáltatások érik, türelemmel viseli és ez jó neki". (Muszlim)
Forrás: Riyad Az-Szalihin 27
Az Allahban kötött összekapcsolódások, akár emberi kapcsolatok, akár sors vonatkozásban
megmenekít a pokoltól és utat nyit a lélek örökkévalósága számára a mennyországban.
Mivel a rákapcsolódás közvetlen, nincs pap, közvetítő ember és Allah között, ezért a hívő óriási
felelősséggel bír. Ha nem műveli tudatát és lelkét, akkor furcsa ítéletek születnek. Sokszor vagyunk
tanúi ezeknek a köznapi életben. Még inkább terheli a felelősség azokat a sejkeket, imámokat,
ulemákat, akik tanítják az Iszlámot és rossz tudást adnak át. Erre is van példa. Ezért hangsúlyozom,
hogy írásaimban az ideális, elvárt állapotot, az elméletet ismertetem, nem a muszlimok helyes, vagy
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helytelen gyakorlatát a mában, vagy a múltban. Ebben mi sem vagyunk mások, mint a többi vallás
követői.
Ha írásaimban hibáznék, kérem Allah (SWT) bűnbocsánatát.

ANGYALOK VÁLASZOLNAK HELYETTED, HA TŰRÖD MÁSOK GYALÁZKODÁSÁT

سى ْب ُن َح َّمادٍ ،أ َ ْخبَ َرنَا اللَّي ُ
س ِعي ِد ب ِْن
ير ب ِْن ْال ُم َح َّر ِرَ ،
س ِعي ٍد ْال َم ْقب ُِريَِ ،
ْثَ ،
ع ْن َ
ع ْن َ
َحدَّثَنَا ِعي َ
ع ْن بَ ِش ِ
سو ُل َّ ِ
س َو َم َعهُ أ َ ْ
ب ،أَنَّهُ قَا َل َب ْينَ َما َر ُ
ص َحابُهُ َوقَ َع َر ُج ٌل ِبأ َ ِبي َب ْك ٍر فَآذَاهُ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم َجا ِل ٌ
سيَّ ِ
ْال ُم َ
سو ُل
ام َر ُ
ص َمتَ َ
ع ْنهُ أَبُو َب ْك ٍر ث ُ َّم آذَاهُ الثَّا ِلثَةَ فَا ْنت َ َ
ص َمتَ عنه أَبُو َب ْك ٍر ث ُ َّم آذَاهُ الثَّا ِن َيةَ فَ َ
فَ َ
ص َر ِم ْنهُ أَبُو َب ْك ٍر فَقَ َ
اَّللِ
سو َل َّ ِ
َّ ِ
سو ُل َّ
اَّلل فَقَا َل َر ُ
ى يَا َر ُ
ص َر أَبُو بَ ْك ٍر فَقَا َل أَبُو بَ ْك ٍر أ َ َو َج ْدتَ َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم ِحينَ ا ْنت َ َ
علَ َّ
ش ْي َ
ص ْرتَ َوقَ َع ال َّ
طا ُن فَلَ ْم أ َ ُك ْن
صلى هللا عليه وسلم " نَزَ َل َملَكٌ ِمنَ ال َّ
س َم ِ
اء يُك َِذبُهُ بِ َما قَا َل لَكَ فَلَ َّما ا ْنت َ َ
ش ْي َ
س ِإ ْذ َوقَ َع ال َّ
طا ُن " .
ألَجْ ِل َ
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Sza’id ibn al-Muszayyab tudósítása:
Míg Allah küldötte (béke reá) néhány társával elidőzött, egy férfi gyalázta és sértegette Abu Bakrt. De
Abu Bakr csak hallgatott. Kétszer is megsértette, de Abu Bakr uralkodott magán. Amikor harmadszor
is megsértette, Abu Bakr bosszút akart állni rajta. Amikor ez bekövetkezett, Allah küldötte (béke reá)
felkelt a helyéről.
Abu Bakr így szólt: haragszol tán rám, Allah prófétája?
Allah prófétája (béke reá) így válaszolt: Egy angyal szállt le a mennyből és szembeszállt azzal, amit ő
neked mondott. Amikor bosszút akartál állni, egy ördög jelent meg. Nem akartam tovább itt ülni,
amikor az ördögöt láttam.
Forrás: Szunan Abi Dawud 4896
Nem gyengeség csendben maradni. Igazi erő kell hozzá. Csak akkor fog bántani az, amit mások
mondanak, ha engeded. Létesíts magadban egy „hulladék újra-hasznosító telepet”, majd próbáld az
emberek sértegetéseit olyan építő, pozitív dologgá átalakítani, ami saját magad és mások javára
szolgál.
Sokszor tapasztaltam magamon mások intrikáinak súlyos terheit még akkor is, ha a felém kilőtt nyilak
baráti tüzek voltak. Nem találtam vigasztalóbbat annál ilyen helyzetekben, mint hogy csendben
maradjak és azt mondjam magamban: "Allah elegendő számomra, Ő a legjobb arra, hogy Rábízzam
magam dolgaimban."

حسبي هللا ونعم الوكيل

Haszbi Allah wa ni’am elwakil
Nem érdemes beleszállnod olyan küzdelembe, ahol az oldalak nem tisztázottak, ahol a tudatlanok
keverednek azokkal, akik tudással rendelkeznek. Amikor az indulatok lecsillapodnak, akkor itt az idő
arra, hogy kommentárt fűzzünk bármihez.
Ha a feszültség nagy és a kérdések nem világosak, ez tovább komplikálhatja a szituációt. Ilyenkor
mondhatsz olyat is amire nem gondolsz és amit nem lehet könnyen visszavonni, ha már kimondtad.
Nagyobb valószínűséggel fogják félreérteni szavaidat még akkor is, ha igazak. Jó eséllyel elidegeníted
és elűződ azokat is, akiket meg akarsz győzni.
Ne feledd azonban azt sem, hogy a csendben maradás ugyanakkor néha önző is lehet.
Ez egy olyan reakció, melyet jó, ha tudatosan vetsz be. A csönd az arrogancia, elzárkózás és mások
megvetésének kifejezésévé válhat. Ne használd a csöndet arra, hogy gőgödet érvényre juttasd és
másokat megalázz. A csönd, többek közt egy kifejezőeszköz, ami a jó és rossz kinyilvánítására
egyaránt alkalmas, ezért inkább arra törekedj, hogy a jóravalóság és igazság érdekében használd.
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ARÁNYOK AZ ÉLETBEN

Kérdést kaptam családról, egészséges életmódról.
Sok szó esett eddig is a párkapcsolatokról, női, férfi szerepkörről, Halal és Haram ételekről étkezési
szokásokról. Ezek részletes tárgyalására korábban is sor került és a jövőben is foglalkozunk vele.
Viszont a kérdés komplex és érdemes ennek kapcsán az élet arányairól beszélni, hiszen család,
életmód kapcsolódik ehhez.
Tudom, a médiumok által sugallott képben egy lövöldöző, kiabáló, veszekedő alakot azonosítanak a
muszlimokkal. Lehet, hogy ma az az érdek, hogy a muszlimok és rajtuk keresztük az Iszlám képe így
rögzüljön és félelmet keltsen. De ki kell ábrándítanom mindenkit, hogy a kép más.
Csak egy rendezett, békességét megtalált belső képes arra, hogy a külvilágban is harmóniát,
környezetébe beilleszkedést produkáljon. Ehhez pedig fel kell fedezni az arányokat.
Az Ar-Rahman szúra alábbi sorai felületes olvasás során egy piaci képet vetítenek elénk. Pedig a
jelentés sokkal összetettebb. Allah (SWT) arra int, hogy az univerzumba lehelyezett arányokat
ültessük át saját emberi világunkba. Tanuljunk a teremtésből! Ha az emberi mikrovilág egyensúlyát
borítjuk, a külvilágunk, környezetünk egyensúlya is borulni fog.
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Családunk, egészségünk, életmódunk harmóniája kihat környezetünk harmóniájára. Ha bennünk és
mikrokörnyezetünkben disszonancia van, akkor makró környezetünkben is disszonanciát hozunk
létre.

ِ
﴾٧﴿ ان
َّ َو
َ ض َع اْلم َيز
َ الس َماء َرَف َع َها َوَو
Az Égboltot magasba emelte és beállította az Egyensúlyt (Igazságot), (Korán 55:7)
Az „Igazság Egyensúlya”, vagy mérlege ebben a versben kapcsolódik a következő két vers
egyensúlyaihoz, igazságaihoz. Ember nem hághat át határokat, az egyensúlyt megtartva, az arany
középutat kell választania. Az egyensúly, vagy mérleg, azonban három vonatkozásban az Éghez
kapcsolódik: 1. Az Igazság Égi erény. 2. Az Ég és az abban mozgó minden szereplő egy matematikai
egyensúlynak fenntartói, annak alárendeltjei. 3. A Mérleg csillagkép az állatövi, zodiákus év közepére
esik.

ِ ط َغ ْوا ِفي اْل ِم َيز
﴾٨﴿ ان
ْ َأ ََّال ت
Hogy ti ne borítsátok föl az egyensúlyt. (Korán 55:8)

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
﴾٩﴿ ان
َ يموا اْل َوْزَن ِباْلق ْسط َوَال تُ ْخس ُروا اْلم َيز
ُ َوأَق
Mérjétek ki a súlyt méltányosan és ne rövidítsétek meg a mértéket. (Korán 55:9)
Szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. Az embernek hűnek kell lennie napi dolgaiban a
mértékekhez, amibe beletartozik a fizikai mértékek betartása, súlyok, hosszok, egyebek, ha
kereskedelemről van szó, de a mérték át kell, hogy hassa magasabb viselkedési formáit, emberekkel
való kapcsolatát, beszédét és mindezt Allah törvényeinek való megfeleléssel kell párosítania.

ٌل قَا َل
ٌَ للا عنه ـ قَا
ٌ ٌن أَبي ه َُري َْر ٌة َ ـ رضى
ٌْ ع
ٌْ ع
َ ٌ،ي
َ ٌ، َحدَّثَنَا اب ُْنٌ أَبيٌ ذ ْئب،َحدَّثَنَا آدَ ُم
َ ن
ِّ سعيدٌ ْال َم ْقبُر
َّ ل
َّ ل
ٌاَلل
ٌَ سو
ٌ  قَالُوا َو." ُع َملُ ٌه
ٌَ ن يُ َن ِّج
ٌْ َللا عليهٌ وسلم " ل
ٌ اَللٌ صلى
ٌُ سو
ُ َلَ أ َ ْنتٌَ َيا َر
ُ َر
َ ي أ َ َحدًا م ْن ُك ٌْم
َّ ن َيتَغَ َّمدَني
ٌَش ْىءٌ من
َ ٌ َو، َوا ْغدُوا َو ُرو ُحوا،سدِّدُوا َوقَاربُوا
ٌْ َ  إَلٌَّ أ،َلَ أَنَا
ٌ ل " َو
ٌَ قَا
َ ،اَللٌُ ب َرحْ َمة
." ص ٌدَ تَ ْبلُغُوا
ْ َص ٌدَ ْالق
ْ َ َو ْالق.ٌالد ْل َجة
Abu Hureira tudósítása:
Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Tetteitek nem fognak megmenteni titeket e (pokol) tüzétől.”
Erre a követők: „Még téged sem (fognak megmenteni tetteid), ó, Allah prófétája?” Erre ő: „Engem
sem mindaddig, míg Allah kegyelmében nem részesít. Ezért tegyétek a jót őszintén, komolyan,
mérséklettel és imádkozzatok reggel, délután, az éj egy részében. Maradjatok középen,
mérsékletesen, míg célba (Mennyországba) nem értek.
Szahin, autentikus
Forrás: Szahin al-Bukhari 6463
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َّ  أ َ ْخ َب َرنَا ُح َم ْيدُ ْب ُن أ َ ِبي ُح َم ْي ٍد، أ َ ْخ َب َرنَا ُم َح َّمدُ ْب ُن َج ْعفَ ٍر،س ِعيدُ ْب ُن أ َ ِبي َم ْر َي َم
ََس بْن
َ ُ أَنَّه،ُالط ِويل
َ َحدَّثَنَا
َ س ِم َع أَن
ع ْن
ِ َمالِكٍ ـ رضى هللا عنه ـ يَقُو ُل َجا َء ثَالَثَةُ َر ْهطٍ إِلَى بُيُو
َ َاج النَّبِي ِ صلى هللا عليه وسلم يَ ْسأَلُون
ِ ت أ َ ْز َو
ِعبَادَةِ النَّبِي ِ صلى هللا عليه وسلم فَلَ َّما أ ُ ْخبِ ُروا َكأَنَّ ُه ْم تَقَالُّوهَا فَقَالُوا َوأَيْنَ نَحْ ُن ِمنَ النَّبِي ِ صلى هللا عليه وسلم
ُ قَ ْد
صو ُم الدَّ ْه َر
ُ َ  َوقَا َل آخ َُر أَنَا أ.ص ِلي اللَّ ْي َل أَبَدًا
َ ُ  قَا َل أ َ َحدُ ُه ْم أ َ َّما أَنَا فَإِنِي أ.غ ِف َر لَهُ َما تَقَد ََّم ِم ْن ذَ ْن ِب ِه َو َما تَأ َ َّخ َر
اَّلل صلى هللا عليه وسلم فَقَا َل " أ َ ْنت ُ ُم
ُ  فَ َجا َء َر.سا َء فَالَ أَت َزَ َّو ُج أَبَدًا
ِ َّ سو ُل
َ ِ َوقَا َل آخ َُر أَنَا أ َ ْعت َِز ُل الن.َوالَ أ ُ ْف ِط ُر
ص ِلي َوأ َ ْرقُدُ َوأَت َزَ َّو ُج
ُ َ  لَ ِك ِني أ،َُّلل َوأَتْقَا ُك ْم لَه
ِ َّ ِ اَّلل ِإ ِني أل َ ْخشَا ُك ْم
ِ َّ الَّذِينَ قُ ْلت ُ ْم َكذَا َو َكذَا أ َ َما َو
َ ُ  َوأ،صو ُم َوأ ُ ْف ِط ُر
." ْس ِم ِني
ِ
ُ ع ْن
َ ب
َ  فَ َم ْن َر ِغ،سا َء
َ الن
َ سنَّ ِتي فَلَي

Anasz bin Malik tudósítása:
Három ember tért be a próféta (béke reá) feleségeinek házába, érdeklődve, miként tesz eleget ő
(béke reá) Allah szolgálatának. Amikor erről tájékoztatást kaptak, nem voltak megelégedve saját
hitszolgálatukkal és így szóltak: „Hol vagyunk mi a prófétától (béke reá), hiszen néki megbocsájtattak
múltbeli és jövőbeli bűnei?" Majd az egyik megszólalt: „Átimádkozom éjjeleimet és ezt (Allahnak)
ajánlom.” A másik így szólt: „Tartom a böjtöt, amíg csak a világ világ és nem töröm meg!” A harmadik:
„Távol tartom magamat az asszonyoktól és soha nem nősülök meg.” Allah prófétája (béke reá)
megjelent és így szólt: „Ti vagytok-e azok, akik ezt, meg azt mondták? Allahra mondom, hogy
istenfélőbb és őrizkedőbb vagyok nálatok, mégis, ha böjtöt tartok, azt megtöröm, imádkozom, de le
is fekszem és asszonyokkal is házasodom. Aki nem az én hagyományomat (szunnámat) követi, az nem
tőlem való (nem engem követ).
Forrás: Szahih al-Bukhari 5063.
Összegezve:
Nem kell áhítatoskodni és nem kell trágárkodni. Nem kell fellengzősködni, de alá sem kell vetni
magunkat más ember akaratának, ha az ellenünkre való. Nem kell dominálni, de elnyomva sem kell
élni. A külvilágban és bennünk sok óra ketyeg. Ezek precíz pontossággal mérik ki az idő és tér
egyensúlyait, mértékeit. Bennünk is ott ketyegnek genetikai, biológiai és erkölcsi programjaink.
Hallgatunk-e ezekre a szívünk által sugallott mértékekre, melyeket Koránunk megerősít, vagy nem?
Rajtunk múlik! Vagy tán az ember okosabb? Olyan mértéket követ-e, amit más ember talál ki? Ezt az
utat is választhatod, de nézz körül, mit tett a világgal és önmagával. Ha átgondoltad, akkor azt az utat
válaszd, ami könnyebben járható és belső programjaid összhangba kerülnek a teremtés arányaival,
mértékeivel. Meg fogod találni boldogságodat és békédet. Hidd el! Amen.
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ÁTVERÉS ISMÉRVEI

Ha leszűkülünk szerény terünkre, akkor vagyunk érthetők globálisan, míg azok, akik globális, kötelező
érvényű igazságot hirdetnek, elvesznek saját semmisségükben. Ők ezt érzik, ezért eszközökhöz
folyamodnak.
Rám figyeljetek emberek! Megmondom a tutit! Ha ezzel kezdi valaki, akkor baj van. Nem kell
megmondani sem a tutit, sem a frankót. Oda kell tenni egy véleményt, ha van és megbékélt életet
kell élni.
Ha valaki teljes vehemenciával magyaráz, elkötelezetten hirdet valamit, az csak azt tárja ezzel eléd,
hogy honnan kapja a pénzt. Semmi több.
Fizesd be adód 1%-át nálunk! Fizesd itt az egyházi adót, vagy Zakat-ot! Vedd meg ezt a könyvet és
megtanulhatod a titkot, hogy légy gazdag! Mi megmutatjuk az utat!
Ismerős? Ezek mind átverések ahhoz, hogy a hirdető boldoguljon, te pedig fizess, vagy állj
rendelkezésre szolgálataiddal. Mert áldozatul esel a szavaknak. Lássuk, melyek a szóbeli átverésre
használt módszerek közül a tíz leggyakoribb.
Az elbeszélő kihagyja magát egy tett elkövetőinek köréből. Aki megtéveszt, gyakran olyan nyelvet
használ, amely minimálisra csökkenti a rá vonatkozó utalást, beazonosíthatóságot. Az önmegjelölések
csökkentésének egyik módja az események passzív, szenvedő szerkezetben való leírása. Pl. "a széf
nyitva maradt", nem pedig a "széfet nyitva hagytam."
Igeidő. Az igazat állító emberek általában a történelmi eseményeket múltidőben írják le. Aki
megtéveszt, olykor úgy hivatkozik múltbeli eseményekre, mintha az események a jelenben
történnének.
Kérdésre kérdéssel adott válasz. Még a hazugok sem preferálják minden esetben a hazugságot.
Mielőtt egy kérdésre hazugsággal válaszolnának, általában megpróbálják elkerülni a kérdésre adott
választ és visszakérdeznek.
Mellébeszélés. Az alany úgy kerüli el a feltett kérdést, hogy állításait bizonytalanságot keltő,
módosítgató és homályosító kifejezésekkel tölti ki.
Fogadkozás. Aki megtéveszt, megkísérli a kérdéseket feltevők számára a lehető legkevesebb hasznos
információt szolgáltatni, valamint fogadkozással ad nyomatékot annak, hogy az állítása igaz.
Szépítés. Számos nyelv kínál alternatív fogalmakat különféle tettek, szituációk leírására. A bűnösök
nyilatkozata gyakran enyhe, vagy homályos szavakat tartalmaz, a durvább, kifejezőbb szinonimák
helyett.
Cselekményre utalás. Az emberek sokszor anélkül utalnak a cselekményre, hogy abban magukat
pontosan megjelölnék, mit is hajtottak végre.
Részletek hiánya. Az igazságot tartalmazó állítások általában konkrét részleteket tartalmaznak,
amelyek némelyike nem is releváns a feltett kérdés szempontjából. Ez azért történik, mert az
emberek az eseményeket a hosszú távú memóriából hívják elő és emlékeink tucatnyi egyéb tényt is
tárolnak az egyes eseményekhez kötődően. Azok, akik egy történetet maguk állítanak elő, hajlamosak
állításaikat egyszerűnek és rövidnek előadni.
Elbeszélés egyensúlya. Egy elbeszélés három részből áll: felvezetés, esemény leírása és befejezés. A
felvezetés háttér információkat tartalmaz és ismerteti azokat a történéseket, melyek a leírásban
tárgyalandó esemény előtt zajlottak. Az elbeszélés legfontosabb része, a tárgyban szereplő esemény.
A befejezés leírja, mi történt az esemény után. Egy teljes és valóságot feltáró narratívában az
egyensúly körülbelül 20–25% bevezetés, 40–60% esemény tárgyalás és 25–35% befejezés. Ha az
elbeszélés tárgyaló része lényegesen rövidebb a vártnál, akkor fontos információk elmaradhattak. Ha
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pedig az esemény tárgyalása lényegesen hosszabb a vártnál, akkor sok téves információ kerülhet
abba.
A mondatok átlagos hossza. A legtöbb ember 10-15 szót tartalmazó mondatokban beszél. Amikor az
emberek idegesek, izgulnak valami miatt, hajlamosak olyan mondatokban beszélni, amelyek vagy
lényegesen hosszabbak vagy rövidebbek, mint a normális esetben.

ِ
﴾٥٤﴿ ين
َ َو َم َك ُروْا َو َم َك َر ّللاُ َوّللاُ َخ ْي ُر اْل َماك ِر
Cselt szőttek (a hitetlenek), de Allah is cselt szőtt. Allah a Legjobb Cselszövő. (Korán 3:54)

ِْس
َِ س َل
َِ ن َح َم
ِْ ل َم
َِ سله َِم قَا
ِصلهى ه
ِل ه
َِ سو
ِع ْن ُه َما أَ ه
ِي ه
َِ ع َم َِر َرض
ِعب ِْد ه
ِْ
ِّ علَ ْينَا ال
ُ ِاَّلل بْن
ُ ن َر
َ ل
َ ُاَّلل
َ ُاَّلل
َ عن
َ علَيْهِ َو
َ اَّلل
َ ح فَلَي
منهِا
غ ه
ْس منهِا
َِ شنَا فَلَي
َ ن
ِْ وفي رواية أخرى قال َم
Abdullah Ibn Umar tudósítása:
Allah Prófétája (béke reá) így szólt: „Aki fegyvert fog ellenünk, az közénk való."
Egy másik elbeszélésben a Próféta így szólt: „Aki rászed minket, az nem közénk való".
Forrás: Szahih al-Bkhari 6659, Szahiih Muszlim 98.

اَّلل ب ِْن
ُ ُصةُ بْن
ُ  قَا َل َحدَّثَنَا،َع ْقبَة
ِ َّ ع ْب ِد
ِ َّ ع ْب ِد
َ ع ْن
َ ،ق
َ ،َاَّلل ب ِْن ُم َّرة
َ ع ْن
َ ،ع ِن األ َ ْع َم ِش
َ ،ُس ْفيَان
َ َحدَّثَنَا َق ِبي
ٍ ع ْن َمس ُْرو
َ
ٌ
ْ  َو َم ْن كَان،صا
ي صلى هللا عليه وسلم قَا َل
ْ َت فِي ِه َخ
ً " أَ ْربَ ٌع َم ْن ُك َّن فِي ِه َكانَ ُمنَافِقًا خَا ِل
َ صلَة
َّ  أ َّن النَّ ِب،ع ْم ٍرو
ْ َِم ْن ُه َّن كَان
َ ع َها ِإذَا اؤْ ت ُ ِمنَ خَانَ َو ِإذَا َحد
ص َم
َ َعا َهد
ْ ت فِي ِه َخ
َ ب َو ِإذَا
َ ََّث َكذ
َ َق َحتَّى يَد
َ  َو ِإذَا خَا،غدَ َر
ِ صلَةٌ ِمنَ النِفَا
َ
ُ
ُ ُ تَابَ َعه." فَ َج َر
.ع ِن األ ْع َم ِش
َ ش ْعبَة
Abdullah bin Amr tudósítása:
A Próféta (béke reá) így szólt: „Aki a következő négy (tulajdonsággal) rendelkezik, teljességgel
képmutató, de aki a következő négy jellem csupán egyikével rendelkezik, az a képmutatás egyik
jellegzetességét mutatja addig, amíg fel nem adja.
1. Ha bíznak benne, elárul
2. Ha megszólal, hazudik
3. Ha szövetséget köt, megszegi
4. Ha összetűzésbe kerül, alattomos.”
5.
Forrás: Szahih al-Bukhari 34
Miért is mondom el mindezt nektek? Mert a Dadzsal (Antikrisztus) neve magyar fordításban azt
jelenti: megtévesztő.
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A FIZIKAI ERŐ KÁPRÁZAT
FITOGTATNI LEHET VELE, DE TÚLÉLNI NEM
Az emberiség történelme az erőszak történelme. Ha pontosabban akarok fogalmazni, akkor az ölés és
a prostitúció történelmével büszkélkedhetünk. Sokszor meg is jegyezzük, hogy e kettő a legősibb
foglalkozás. Gondolatainkban, fejlesztéseinkben, kutatásainkban, irodalmunkban is e két
alapgondolat mindenféle árnyalata jelenik meg. Ha nincs erő és csábítás, figyelmünk nem kötődik le,
nem tulajdonítunk jelentőséget a dolgoknak. Ha nem dörögnek a fegyverek és nincs ágyjelenet egy
filmben, akkor meg sem nézzük. Talán egy virágszál életét végig néznénk-e? Pedig abban sokkal több
a csoda. Férficentrikusan, de férfiakat ironizálva jegyzem meg, hogy a csoda számunkra egy földi
hatalom és egy női fenék. Ráadásul képesek vagyunk a női fenékből következtetni a női
gondolkodásra! Nem így látod? Biztos van kivétel…
Most csak a földi hatalomról és erőről írok.
Háborúk, területfoglalások, hatalmi pozíciók megszilárdítása, stratégiai biztonság, érdekbevitel és
ezer más. Ezek a célok. Érveket, szónoki meggyőzéseket nem nagyon hallottunk, melyek eldöntötték
volna a fenti célokat. Esetleg akkor jöttek ezek számításba, ha erőben kiegyenlített felek álltak
egymással szemben. Az erőszak győzelmét követte egy ideológia bevitele, amivel a győztes leláncolta
a vesztest. Vallásaink is így nyerték el mai formáikat. Nem hitet mondtam, hanem vallásokat! A mai
egyházaink is a győztes seggének kinyalására és beletörődésre tanítanak a prófétákkal ellentétben.
De nem csak a vallások, hanem az ideológiák, így a demokrácia eszméje is. Először jön egy csapat, aki
legyőz, majd az felállítja azokat az arányokat, ami mindig a győztes hatalmának biztosítására szavaz.
Mert ha nem ezt teszi, akkor nincs demokrácia! Ha valami hiba csúszna be a szavazásnál, akkor a
szavazat számlálásnál lehet ezt korrigálni. Valahol a demokrácia is erővel kezdődött és erővel marad
fenn. Hiszen a vívmányokat meg kell védeni! Kitől? A külső erők támadásától, akik a vívmányokat,
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kultúránkat meg akarják semmisíteni! És ha mégsem ezt akarnák, akkor előállítjuk azt az ellenséget,
akinek ez a szándéka és fenntartjuk a támadás potenciális veszélyét. Így mindig fejleszthetjük az
„elrettentő” erőt, ami megvéd. Nem az ész, logika, érvek, hanem az erő áll a központban. Katonai
parádék, hadgyakorlatok stb.
Eddig a nemzetközi tér. Most lássuk a kis hazai terepedet. Hány minisztériumod van? Jelenleg: agrár,
belügy, emberi erőforrások, honvédelmi, igazságügyi, innovációs, külgazdasági, pénzügy,
miniszterelnöki kabinetiroda, miniszterelnökség. Van-e olyan ezek közül, ami nem az erő közvetlen,
vagy közvetett képviseletéről szól? Még az egészségügy is az, ami a legártatlanabbnak tűnik, hiszen az
ellátás hiánya is manipulálható! Az erő megmondja, hogy hány év alatt jár ellátás és hány év felett
hagyják a sorsára a beteget. Milyen betegség gyógyítását finanszírozzák, melyiket nem. Megmondja,
hogy milyen régiókban jár ellátás és hol nem. Bármely tárcát elemzed, az erő riogatása motivál. Vagy
tán találsz kötészeti minisztériumot? Ha lenne, biztos lehetsz, hogy idővel csak megfelelő tartalmú
versekkel lehetne pályázatokat nyerni. Mondjuk az erő magasztolásával. A gyenge, elesett
magasztolása csípi az erőt gyakorlók szemét. Ez reakció lenne!
Mire tanít minket Allah (SWT)?
Arra, hogy ez az erő, amit ember produkál, egy megtévesztő valami. Egy szappanbuborék, ami
bármikor elpukkan. Igaz, lehet vele gyilkolni, hatalmasságot demonstrálni, zsarolni, adminisztrációkat
életben tartani, de ha Isteni erő jelenik meg a láthatáron, köddé válik. Bármekkora hadereje van USAnak, Oroszországnak, Kínának, egy földrengéssel, aszteroida becsapódással nem tudna megküzdeni.
Isten ezerszer kért minket a történelemben, hogy Rá hallgassunk és földi erő helyett az illeszkedést,
ráhagyatkozást (tawakkul) válasszuk. Ha egy kis ideig ráhagyatkoztunk felvirágoztunk, de a
felvirágzással bejött az erő, ami csak idő kérdése és elveszetté tette a kor civilizációját. Ennek
ismétlődő ciklusát látjuk az ember történelmében.
Allah Mózes történetét adja számunkra tanulságul, aki egyedül szállt szembe korának
nagyhatalmával, a fáraóval. Matematikailag mennyi lehetett az esélye? Zéró. Mózes maga is az erő
káprázatában élt, félt a fáraó haragjától. Kétségei voltak küldetése sikeréről. Nem úgy kell őt
elképzelni, mint Lenint, hogy gyerekkora óta tudta, ő lesz a bolsevik forradalom vezére és erre
készült! Minket még ilyen hülyeségekre tanítottak. A Korán Mózest emberként mutatja be,
félelemmel, kétségekkel, kérdésekkel. Isten megadja a válaszokat, kérését teljesíti és mögé áll. Nincs
földi erő, ami Felette állhat! Nem kell becsinálni, ott vagyok! „Nem így van az! Menjetek mindketten
Áyáinkkal. Mi veletek leszünk és meghallunk titeket.”
És a fáraó elveszett…

ِ ِ وِا ْذ نادى رُّبك موسى أ
ِ ِ َّ
﴾١٠﴿ ين
َ َن ا ْئت اْلَق ْوَم الظالم
َ ُ َ َ ََ َ
Mikor Urad Mózest szólította: „Menj a bűnösök népéhez,-” (Korán 26:10)
Mózes küldetésének történetét itt Mózes szemszögéből látjuk. 1. Allah biztosítékot adott neki. 2.
Miként ment a Fáraóhoz az Áyákkal, Jelekkel. 3. Miként utasította el őt a Fáraó és az ő népe. 4.
Miként ütött istentelenségük vissza rájuk és győzedelmeskedett felettük Allah Igazsága. Látjuk,
milyen reakciót vált ki egy bűnös népből az, ha rájuk vetül a világosság, és hogy látja ezt abban a
pillanatban Allah Prófétája?

﴾١١﴿ َق ْوَم ِف ْرَع ْو َن أ ََال َيتَُّقو َن
„A Fáraó népéhez, kik nem őrizkednek.” (Korán 26:11)
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ِ
﴾١٢﴿ اف أَن ُي َك ِذ ُبو ِن
َ ال َر ِب ِإني أ
ُ َخ
َ َق
Mondta: „Ó, Uram! Félek, hogy meghazudtolnak!” (Korán 26:12)

ِ
﴾١٣﴿ طلِ ُق لِ َس ِاني َفأ َْرِس ْل ِإَلى َه ُارو َن
َ ص ْد ِري َوَال َين
ُ َوَيض
َ يق
„Keblem beszűkül, nyelvem nem forog, küldj hát Áronért.” (Korán 26:13)
Mózes beszédhibával küzdött, ami akadályozta küldetése sikerét. Allah Terve azonban csodálatosan
működik. Áron társa lett küldetésben és Mózes hiányossága, Allah kegyelméből hatalommá alakult
át, ami végül Izrael népének első számú vezetőjévé tette.

﴾١٤﴿ اف أَن َيْقتُلُو ِن
َ نب َفأ
ُ َخ
ٌ َوَل ُه ْم َعَل َّي َذ
„Bűnnel vádolnak engem, félek, hogy megölnek.” (Korán 26:14)
Mózes a Fáraó palotájában nevelkedett, ahogy a korábbi versekben is láttuk, pl. 20:39-40. Egy
alkalommal látta, hogy egy Egyiptomi kinevet egy Izraelitát. Az Egyiptomiak szolgasorba taszították az
Izraelitákat, ott alázták meg őket, ahol tudták, ezért Mózes, aki amúgy is indulatos természetű volt,
haragra gerjedt és megölte az Egyiptomit. Ezután menekülnie kellett. Így került Median népéhez a
Sinai félszigetre, ahol az Úr kijelölte őt a küldetésre. A gyilkosság vádja, azonban ott lebegett felette.
Allah megbízatásával jelleme megváltozott. Ülepedettebb, érettebb, nyugodtabb, bölcsebb lett, ami
meglátszott párbeszédén a Fáraóval és embereivel. Félelme alábbhagyott és nem ő félt, hanem tőle
féltek, különösen Egyiptom népe, amikor bemutatta nekik Allah Áyáit.

﴾١٥﴿ ال َك ََّل َفا ْذ َه َبا ِب َآي ِات َنا ِإَّنا َم َع ُكم ُّم ْستَ ِم ُعو َن
َ َق
Így szólt (Allah): „Nem így van az! Menjetek mindketten Áyáinkkal. Mi veletek leszünk és meghallunk
titeket.”
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AZ IGAZI DICSÉRET

Az igazi dicséret, elismerés a teljesítménynek szól. Háziasszonynak a főztje a büszkesége, egy tudós
számára a Nobel díj, vagy találmányának gyakorlati alkalmazása, egy családfőnek a család mások
általi megbecsülése, egy tanulónak az elért eredmény. Nem az a dicséret, ha a háziasszony csípőjét, a
tudós bajuszát, a családfő szemüvegét és a diák rövidnadrágját halmozzuk el szép szavakkal. Aki
letesz valamit az asztalra, annak elismerés jár. Az alkotó annak örül, ha munkája hasznosul és
megbecsülést élvez. Az írónak öröm, ha könyveit olvassák, gondolatai átültetődnek.
Isten nem akármit alkotott: a világmindenséget és benne az embert. Az Ő igazi elismerése ember
által nem más, mint Teremtésének és benne az embernek megbecsülése és szolgálata. Ebbe tartozik
környezetünk megóvása és jótétemények embertársaink felé:
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ِ ِإ َّن ّللا َيأْم ُر ِباْل َع ْد ِل و
ِ اإل ْح َس
نك ِر
َ ان َواِيتَاء ِذي اْلُق ْرَبى َوَي ْن َهى َع ِن اْلَف ْح َشاء َواْل ُم
َ
ُ َ
﴾٩٠﴿ ظ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن
ُ َواْل َب ْغ ِي َي ِع

Allah elrendeli az Igazságosságot, Jóravalóságot és a hozzátartozók felé mutatott bőkezűséget. Véget
vet a ledérségnek, igazságtalanságnak és kapzsiságnak. Int titeket, hátha magatokba szálltok (Korán
16:90)

ِْ ان ِإ َّال
ِْ َه ْل َج َزاء
ِ اإل ْح َس
﴾٦٠﴿ ان
ُ اإل ْح َس
Hát nem Jó a Jónak viszonzása? (Korán 55:60)
És álljon itt egy megmagyarázandó tétel:

ِنك ِر وتؤ ِمنون ِباّلل
ٍ َّ ُكنتم خير أ
ِ اس تَأْمرو َن ِباْلمعر
ِ
ْ ُمة أ
َ ُ ْ ُ َ َ وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن اْل ُم
ُْ َ
ُ ُ ِ ُخ ِر َج ْت ل َّلن
َ ْ َ ُْ
ِ اب َل َكان َخي ار َّلهم ِم ْنهم اْلمؤ ِمنو َن وأَ ْكثَرهم اْلَف
ِ ََهل اْل ِكت
﴾١١٠﴿ اسُقو َن
ُ ْ آم َن أ
َ َوَل ْو
ُُ ُ َ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ًْ َ

Ti vagytok (voltatok) a legjobb Umma, mi az embereknek előhozatott (mindaddig, amíg), elrendelitek
az illőt, véget vettek a romlottnak és hisztek Allahban! Ha hinne az Írás Népe, hát jobb lenne nékik.
Köztük kik hisznek, de legtöbbjük züllött. (Korán 3:110)
Az arab nyelvben a múlt idő feltételes módot is kifejez. Szó szerint ez az áya így hangzik. „Ti voltatok a
legjobb nép… Ezért ez az áya két jelentéssel bír, mindkettő igaz és örök:
- Ti voltatok a legjobb nép akkor, amikor elrendeltétek a jót, véget vetettek a romlottnak és
hittetek Allahban.
- Ti vagytok a legjobb nép akkor, ha elrendelitek a jót, véget vettek a romlottnak és hisztek
Allahban.
A mondanivaló nem fejez ki állandóságot. A tartalmat történelmi időhöz vagy feltételhez köti. A valós
jelentés csak akkor jön elő, ha a kort, vagy a feltételt összetesszük.
Tehát mikor leszünk a legjobb nemzet megint? Akkor, ha meg tanuljuk a Teremtőt a teremtményein
keresztül becsülni. Ha megőrizzük világunkat, nem rontunk a földön és az igazzal szolgáljuk
embertársainkat. Egy hadisz értelmében kell mernünk tenni a rossz ellen:

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه: عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قا ِل
 فإن ل ِم،  فإن لم يستطع فبلسانه،  (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده: وسلم يقول
 وذلك أضعف اإليمان ) رواه مسل ِم، يستط ِع فبقلبه
Abi Said Al-Khudary arról tudósít, hogy a Próféta (béke reá) így szólt: „Aki köztetek bűnös dolgot lát,
változtasson rajta kezével. Ha erre nem képes, akkor nyelvével (szóljon ellene). S ha erre sem képes,
akkor szívével (ne érezzen együtt azzal), de ez a hit leggyengébbike. (Muszlim nyomán)
Ha erre int hitünk (és minden hit!), akkor miért ember előtt törünk be, hajlongunk? Ki ez a gyenge
lény, aki képes szenvedést, halált osztani, de életet nem teremt? Miért őt helyezzük Az elé, aki Életet
ad és Utat mutat, hogy ezt a pályát miként járjuk be?
Biztos, hogy megtettünk mindent?
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AZ ÖREG ÖSSZEFÜGGÉST LÁT, A FIATAL ESEMÉNYEKET

Az öreg emberek egyik nagy hibája, így az enyém is, hogy 10-20 éves tapasztatot adnak át
megkérdőjelezhetetlen igazságként, közben a világ nagyon felgyorsult és a tegnapi valóság mára
elavult. Súlyozni kell az állandó és változó között és mi, öregek nem vagyunk képesek erre. Pedig az
agyat karban kell tartani és folyamatosan képben kell maradni.
Régebben, ha egy esti megbeszélésen voltam egy társasággal, azzal a tudattal jöttünk el
mindannyian, hogy Pesten mi voltunk naprakészek egy adott témában. Ma már ez nem igaz.
Összejöhetünk, megbeszélhetünk akármit, de közben kattognak a gépek, röpködnek a virtuális
térben az infók és lehet, hogy éppen a megbeszélésre fecsérelt időben mi maradunk le rengeteg
anyagról.
Felhívnak és szakértőként kérdeznek Afrikáról, Iránról Közel-Keletről, de köpni-nyelni nem tudok,
mert hiába éltem ezeken a vidékeken évtizedeket, mára egy szó sem igaz abból, amit tájékoztatásul
adni tudok. Egy laptoppal sokkal többre mennek.
Ezért olyan irányban próbálok utat találni magamnak, ami egész életem alatt állandóságot és
biztonságot adott és ez a Korán tanulmányozása. Ebben viszont fordított a helyzet. Akkor volt a
legmodernebb a Korán felfogása, követése, amikor az Iszlám a kezdeti szakaszában volt. Akkor adta
azt a gondolkodásbéli vázat, amire ráfűzve a napi infókat, rendszert adott az egyéni és társadalmi
létnek.
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Ma fordítva van. Az állandóan változó, áradó információtömeg a váz és erre próbál rácsatlakozni a
muszlim gondolkodás, ami ezzel szétforgácsolódik. Ha meg merev vázat alakít ki, az olyan kis
területet lát a világból, hogy erre ráaggatva az infókat nevetségessé, anakronisztikussá válik.
Ma az Iszlám által elfoglalt hely a világban nem az Iszlámé. Az araboké, azon belül is törzseké,
családoké. Iráné, azon belül is törzseké, családoké. Törököké, azon belül is városállamoké, falvaké.
Sorolhatnám a végtelenségig. A világ nem az Iszlámot ismeri annak rangja, helye szerint, hanem
egyes csoportok önmaguk közti leszámolós vetélkedéseit! Ezzel a tendenciával kapcsolatosan
naprakész vagyok! Sőt! Előre látok! Csak az a baj, hogy a világnak nehezen tudom elmagyarázni a
tendenciákat, mert a rendszerben az él, hogy a muszlimok az Iszlám követői! Pedig ez
általánosságban nem igaz. Talán úgy helyes, hogy a muszlimok abban a hiszemben vannak, hogy az
Iszlámot követik. Szavakban követői, de önmagukon belül vitatói. Akármilyen irányt is vesznek
önhatalmúlag, rámondják, hogy Iszlám. Te pedig ebből szűröd le azt, amit leszűrsz.

ِْ ان
ِ آن لِ َّلن
ِ ص َّرْف َنا ِفي َه َذا اْلُق ْر
ان أَ ْكثََر َشي ٍء َج َد ًال
نس
اإل
اس ِمن ُك ِل َمثَ ٍل َوَك
ُ
َ
َ
َ َوَلَق ْد
ْ
﴾٥٤﴿
Mi az embereknek mindenféle példát értelmezünk ebben a Koránban, de az ember a legtöbb dolgot
vitatja. (Korán 18:54)
Az Iszlám nem nézhet, elemezhet semmit földi léptékkel. Nem fűződhet hozzá nemzeti,
hovatartozásbéli identitás. Nem testeket lát, hanem lelkeket, nem földi hierarchia előtt hódol, hanem
csak egy Úr előtt. Nem dominál, hanem visszahúzódó, nem harsog, hanem a csöndet és tettet
választja. Nem veszi észre a pénzt, hatalmat, de észreveszi a jámbor erényt. Nem tekinti magát
felsőrendűnek, hanem helyét keresi egy Allah által komponált mozaik képben és abba illeszkedik.
Nem háríthatja az egyén Allahra sorsa alakításának minden mozzanatát, hanem tesz, dolgozik, fárad
és csak ekkor hagyatkozik Rá. Nem egy földi 60-80 évben lát, tervez egy életet, hanem egy időbeni
végtelenben, mert csak a test halálát ismeri el, a lélekét nem. Nem egy falu, város, ország polgára,
hanem az univerzumé. Ugye, nem ez volt az Iszlám, képetek? Pedig ebbe a kontextusba helyezve adja
a Korán tanítása azt, amivel Allah időről időre útjára indította a gondolatot, de végül az ember
minduntalan határokat vont köré. Ennek megélésére szolgálnak törvényeink, szabályozásaink, ezekről
faggathatjátok az öregembert, van sejtésem, valamennyi tudásom, átlátok egy időtávot, agyam
feldolgozott egy erre vonatkozó könyvtárat, de az előtt, ami ma van, sokszor értetlenül állok.
Allah adott egy utolsó lehetőséget 1400 évvel ezelőtt, amikor Mohamed (béke reá) kapta meg a
kinyilatkoztatásokat ebben a szellemben, ahogy írtam.

ِ وَك َذلِك أَنزْلناه ُقرآنا عربِايا وص َّرْفنا ِف
يه ِم َن اْلَو ِع ِيد َل َعَّل ُه ْم َيتَُّقو َن أ َْو ُي ْح ِد ُث َل ُه ْم ِذ ْك ًار
َ َ َ ََ ً ْ ُ َ َ َ َ
﴾١١٣﴿
Ekképpen bocsátottuk le neki az Arab Koránt, miben részleteztük néhány ígéretünket, hátha tán
őrizkednek, vagy arra készteti őket, hogy magukba szálljanak. (Korán 20:113)
A Korán tiszta, Arab nyelven szól. Akinek ez az anyanyelve, azokhoz az itt elhangzó figyelmeztetések
és tanítások közvetlenül szólnak. Egyben az ő kötelességük, hogy érthetővé tegyék a Korán
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kinyilatkoztatásait azoknak, akiknek nem ez az anyanyelve. Remélem, hogy egyszer eljön újból az az
idő, amikor érdemesek lesznek Muszlimjaink arra, hogy mély értelmezését adják a Koránnak. A
történelemben volt már ilyen időszak. A ma az nem az.
Évekig tartott Kairóban az Al-Azhar sejkjeinek, hogy felrobbantsák a gondolkodásomat határok közé
szorító kereteket. Sikerült. Kiszabadítottak és szárnyalhattam olyan helyeken is, ahol a szárnyalás
tiltott cselekmény volt. És íme! Most én próbálkozom hasonlóval a digitális térben. Ez sokemberes
feladat. Örvendek, ha olvastok, ha átmegy a gondolat, de az nem elég, ha megnyílik a börtönajtó, a
rabnak fel kell állnia és ki kell sétálnia.

ِِ ِ
﴾٨٤﴿ ًَه َدى َسِبيَل
ْ َعَل ُم ِب َم ْن ُه َو أ
ْ ُق ْل ُك ٌّل َي ْع َم ُل َعَلى َشاكَلته َف َرُّب ُك ْم أ
Mondd: „Mindenki saját feje szerint cselekszik. Uratok a Legjobb Tudója, ki az, kinek útja a legjobb
irányba halad.” (Korán 17:84)
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BÉKLYÓK ÉS KORDONOK

A következő sorok elrettentőek. Többen az Iszlám brutális képi ábrázolását vélik felfedezni bennük,
holott az emberek saját brutális belső baromságait festik le a szavak. Arról van szó, ugyanis, hogy
Isten felszabadít. Ha az Ő Szava megérint és követed, akkor ki tudsz szabadulni földi béklyóidból. Ha
nem, akkor rab maradsz. E béklyókat vagy Te magad helyezed magadra korlátolt látásmód,
szenvedélyek, tévúton járás, rasszizmus, nemzeti sovinizmus, előítéletek, főnököd, vezetőd seggének
nyalása okán, vagy mások béklyójában vagy. Tévedés ne essék, az is teheti rád a béklyót, aki hitedet
magyarázza! Sok magyarázó ugyanis a következő sorokat kizárólag a hitetlenekre érti, akiket
korlátoltságuk köt felfogásukhoz. De tegyük szívünkre a kezünket: a hívők egy részére nem illenek rá
a versek? Azokra gondolok, akik hitüket ész nélkül, bigottságban, egy agymosott vak követésével,
kábítószerként élik meg.

﴾٧﴿ َلَق ْد َح َّق اْلَق ْو ُل َعَلى أَ ْكثَ ِرِه ْم َف ُه ْم َال ُي ْؤ ِمُنو َن
A Szó legtöbbjükön beigazolódott és ők nem hisznek. (Korán 36:7)
7:30 és 17:16. Ha az emberek makacsul elutasítják a hitet, az Útmutatást, figyelmeztetést, Allah végül
megvonja tőlük kegyét és saját ellenszegülésük lesz gátja annak, hogy helyrehozzák tévedésüket.

ِ
ِ َغَلَالً َف ِهي ِإَلى األَ ْذَق
﴾٨﴿ ان َف ُهم ُّمْق َم ُحو َن
ْ َع َن ِاق ِه ْم أ
ْ ِإَّنا َج َعْل َنا في أ
َ
Nyakukat béklyóba szorítjuk egészen az állukig, míg ki nem merevednek. (Korán 36:8)
Allah világosságának elutasításával az ember saját szabadságát korlátozza: 1. A bűn béklyóba zárja,
ami egyre csak szorul nyaka körül egészen az álláig. 2. A fej már meg se tud moccanni, kimerevedett
állapotba kerül, az értelmen köd telepszik meg. A morális elferdülés beszennyezi a szellemet. 3. A
kegy megvonása megbénítja a spirituális vitalitást, míg az áldozat továbblépni sem tud és vissza sem
tud fordulni.

ِ
ِ َغ َشيناهم َفهم الَ يب
ِ
ِ
﴾٩﴿ ص ُرو َن
ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ َو َج َعْل َنا من َب ْي ِن أ َْيدي ِه ْم َس ادا َو ِم ْن َخْلف ِه ْم َس ادا َفأ
Kordont teszünk eléjük és kordont teszünk mögéjük, s befedjük őket, míg nem látnak. (Korán 36:9)
Visszavonulásuk útja el van zárva, előrelépni nem tudnak. További fényt felülről nem kapnak,
reménytelen helyzetbe kerülnek, hiszen a spirituális értés utolsó szikrája is kialszik bennük.
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A béklyóba zártság állapota nem áll meg egy adott szenvedély, téma, emberi viszonyulás addiktív
követésénél, hanem kordonok keletkeznek az ember előtt és mögött. Ez ember csak e korlátok közt
tartja meg gondolatait.
Életből vett példa a kábítószer, alkohol, de egy ember szavainak átgondolás nélküli elfogadása még
akkor is, ha bűnre hív. Ezek azok a béklyók, melyek fojtogatnak, egyre jobban birtokba veszik a
tudatot, míg lezárulnak a szabad gondolkodás határai.
Nem a Korán szóképe brutális, hanem a valóság, melybe beleesel és rabjává válsz.
Ha kórházi ágyon fekszel és életedet csak egy vese mentheti meg, akkor nem kérdezed, ki a donor!
Ha elsodor az ár és egy kéz nyúl feléd, hogy kihúzzon az örvénylő vízből, nem kérdezed kié a kéz!
Szabadulj meg előítéleteidtől, béklyóidtól, mert életet menthet az evilágon és túlvilágon.
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BIZONYOSSÁG, SEJTÉS, KÉTSÉG, KÉPZELGÉS
A Shariya a Koránban kinyilatkoztatott hitbéli bizonyosság fokozatai alapján vezet le világi fogalmakat
egy vélemény hitelességéről.
Mindjárt a Baqara Szúra bevezetésében előjön, ki az, aki hitében bizonyos, megrendíthetetlen,
szilárd. Az, akiben semmi kétség a következőkről:

ِِ
ِ ِ
ِ َِذل
﴾٢﴿ ين
َ اب الَ َرْي َب فيه ُه ًدى لْل ُمتَّق
َ
ُ َك اْلكت
Ez az Írás, semmi kétség: Útmutatás az őrizkedőknek. (Korán 2:2)

ِ ِ ِ
ِ َ َّال ِذ
﴾٣﴿ اه ْم ُي ِنفُقو َن
َّ يمو َن
َ الص
ُ َلة َو ِم َّما َرَزْق َن
ُ ين ُي ْؤم ُنو َن باْل َغ ْيب َوُيق
Kik hiszik a Láthatatlant, megtartják az imát, s mindabból, mit Mi nékik adtunk, áldoznak, (Korán 2:3)
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ِ َّ
ِ ُنزل ِمن َقبلِك وِب
ِ ين ُي ْؤ ِم ُنو َن ِب َما أ
﴾٤﴿ اآلخ َرِة ُه ْم ُيوِق ُنو َن
َ والذ
َ ُنزَل ِإَل ْي
َ ِ ك َو َما أ
َ َ ْ
Kik hiszik, mi néked (Ó Mohammed) lebocsájtatott és mi még előtted lebocsájtatott, s a Túlvilágban
bizonyosak. (Korán 2:4)

Mózest is kétkedők vették körbe:

ِ وَلَقد آتينا موسى اْل ِكتاب َفاختلِف ِف
ِ يه وَلوالَ َكلِم ٌة سبَق ْت ِمن َّربِك َلُق
ضي َب ْي َن ُه ْم َواَِّن ُه ْم
َ
َ ُْ َ َ
َ
َْ
َ َ
َ ُ َ َْ ْ َ
َ
ٍ َل ِفي َش ٍك ِم ْن ُه م ِر
﴾١١٠﴿ يب
ُ
Megadtuk Mózesnek a Könyvet, miben összekülönböztek. Ha ezt nem előzte volna meg Urad Szava,
elrendeltetett volna dolguk, de ők efelől gyanakvón kétkednek. (Korán 11:110)
Példa a sejtésre, amire hit épül:

ُشِب َه
َُق َتلُوه

ِ
ِ وَقولِ ِهم ِإَّنا َق َتْلنا اْلم ِس
صَل ُبوهُ َوَل ِكن
َ َ َ
َ يسى ْاب َن َم ْرَي َم َرُس
َ ول ّللا َو َما َق َتُلوهُ َو َما
َ يح ع
ْ ْ َ
ِ َلهم واِ َّن َّال ِذين اختَلُفوْا ِف
َّ يه َل ِفي َش ٍك ِم ْنه ما َلهم ِب ِه ِمن ِعْل ٍم ِإالَّ ِاتباع
الظ ِن َو َما
َْ َ
َ َ
ْ
ُ
ُ َ
َ ُْ
﴾١٥٧﴿ َي ِق ًينا

(Megszegték egyezségüket) Beszédükkel: „Megöltük a Megváltót, Jézust, Mária fiát, Allah
Prófétáját!” De nem ölték meg és nem feszítették keresztre, csak úgy tűnt nekik. Akik ebben
összekülönböznek, kétségek közt hányódnak. Nincs nekik ebben tudásuk, csak a sejtést követik. Nem
ölték meg (Jézust), bizonyosan! (Korán 4:157)
Ebből a következő levezetés adódik:
A bizonyosság 100%-os elkötelezettség egy állítás, hit mellett. Ez arabul Yaqeen ن
ِ يقي
A 70 % körüli elköteleződés a Zann ظن, azaz sejtés, nem teljes bizonyosság.
50 %-os kiállás a kétség, aggály, amire két szó is van Reib ب
ِ  ريés a Shekk ك
ِش
A leggyengébb kötődés egy fogalom mellett a Wahm وهم, ami képzelgést, hallucinációt jelent.
Természetesen a százalékok csak nagyságrendeket fejeznek ki.
Ezek agycsiszoló fogalmak, melyek elsajátítása azért fontos, hogy saját állításainkat ezek szerint
vizsgáljuk át, mielőtt kimondjuk.
Mások véleményének mérlegelésekor, sőt a felettem hozott intézkedések elemzésekor jó a fogalmak
erősségét tisztázni. Mert tudd, hogy te választod meg a törvényedet, nem a törvény választ téged.
Feltéve, ha tudatos vagy.
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BOTICELLI

Vegyünk egy pillantást Boticelli Tavasz c. képére. Hagyjuk most a figurális ábrázolás tilalmát, mert
remélem értelmes emberekhez szólok és nem Arábia 1400 évvel ezelőtti arabjaihoz, akik minden
szirhez-szarhoz imádkoztak, amiben formát véltek felfedezni. Bár sokan ma is ezt az agymennyiséget
hordozzák magukban és láss csodát, pont náluk fordul elő, hogy félmilliárdos festményeket
vásárolnak, majd felejtenek véletlenül a jachtjukon.
Szóval Boticelli így képzelte el a tavaszt. Ez egy vélemény, az ő véleménye. Egy érzés, amely benne
keltődött, amikor pattantak a rügyek, virágoztak a fák és zöldült a táj. Egy másik festő másképp
festette volna meg ugyanezt. Lehet, hogy mást látott volna meg, más érzései keletkeztek volna, vagy
teljesen más technikával és tartalommal oldotta volna meg. Az egy másfajta vélemény, magyarázat
lett volna a tavaszról. De bárki is festette le a tavaszt, ha azt őszinte és nem tavaszt kigúnyoló
szándékkal tette, valamit átadott a tavasz sugallatából. Valójában senki sem tudja lefesteni a tavaszt
úgy, ahogy az van. Ráadásul minden évben másképp megy végbe. Ez egy csoda, ami Isten
teremtésében minket körbevesz, de ennek ellenére mi csak egy festményt látunk és azt kritizáljuk. A
világ dinamikus, változó, az ember statikus, megrögzött, sztereotípiákban él.
Az Iszlám is ehhez hasonló. Mindenki egy képet fest róla és kinyilatkoztat: ez az igazság! Közben nem
ért belőle semmit. Amit mi, emberek értünk belőle, az csak egy ösztön, egy érzés, amit igazságnak
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vélünk, sőt a legelvetemültebbek bizonyosságnak élik meg. Egy bizonyosság létezik csupán: a hit! És
mint tudjuk, a hívő tud, a tudós hisz. De hogy a hiten belül mi az igazság, az csupán egy érzet. Egy
vélemény, amit Boticelli is lefesthetett volna. De ha valóban meg akarjátok tudni, hogy mi az igazság,
akkor haljatok meg!

ِ ِ
ِ ِ
ِ الن
َّ ص ًة ِمن ُدو ِن
َّ ُق ْل ِإن َك َان ْت َل ُكم
اس َفتَ َمَّن ُوْا اْل َم ْو َت ِإن
َ الد ُار اآلَخ َرةُ ع َند ّللا َخال
ُ
ِ ِ ُكنتُم
﴾٩٤﴿ ين
َ صادق
َ ْ
ِ َّ
ِ
ِ ِ
ِ
﴾٩٥﴿ مين
َ يم ِبالظال
ٌ َوَلن َيتَ َمَّن ْوهُ أََب ًدا ب َما َق َّد َم ْت أ َْيديه ْم َوّللاُ َعل

Mondd: „Ha a Túlvilági Lakhely csak néktek van (fenntartva), a többi embernek nem, akkor kívánjátok
a halált, ha igazak vagytok.”
De ők azt sosem vágyják mindazért, mit kezük megelőlegezett58. Allah Ismerője az elkárhozóknak.
(Korán 2:94-95)
Ugye, erre már visszahőköltök? De ha közelebb akartok érni az igazsághoz, akkor éljetek ezer évig és
akkor tán agyatok többet vesz be, többet tanultok, többet éltek meg stb. Tehát vagy halál, vagy
halhatatlanság. Ha pedig egyik sem, akkor beszorultunk egy rövid időtartamba, ahol minden relatív.
Mert egy egyszerű színdarabban is más az igazság az első, a második és a harmadik felvonásban.
Akkor, hogy lehetne embernek abszolút igazságot hirdetni a hit megvallásán kívül? Íme az igazságról
csak egyetlen szúrában, igaz a leghosszabbikban ennyit esik szó:
2:26, 2:42, 2:61, 2:71, 2:91, 2:109, 2:119, 2:121, 2:144, 2:146, 2:147, 2:149, 2:180, 2:213, 2:228,
2:236, 2:241, 2:247, 2:252.
És mindahányszor figyelmeztet, hogy Allahnál van az igazság. Ezért légy szerény, alázatos és ha
beszélsz, azzal kezd: véleményem szerint, meglátásom szerint stb. Mert kinyilatkoztatni nincs jogod!
Iszlámmal kapcsolatban pedig pláne! Történelmi bűnt követnek el azok, akik a hitet saját pozíciójuk
erősítésére, politikai előnyök szerzésére, népek nemzeti érzéseinek becsomagolására használják. Akik
ezt teszik, Boticelli képet festenek a tavaszról és nem engedik, hogy más ne úgy lássa a tavaszt, ahogy
ők, akár a bibliamagyarázók egykor:

ِ والَ َتْلِبسوْا اْلح َّق ِباْلب
﴾٤٢﴿ اط ِل َوتَ ْكتُ ُموْا اْل َح َّق َوأَنتُ ْم تَ ْعَل ُمو َن
َ
َ
ُ
َ

Ne öltöztessétek át az igazat hamisba, elhallgatva az igazat, s ti tudjátok azt. (Korán 2:42)
Ezért nem szeretem, hogy emberek vitájába, népek harcába, felszabadító mozgalmakba az Iszlámot
amolyan igazságcsinálóként bevonják. Erről majd külön fogok írni.
Egy másik hasonlattal közelítsünk. Tudom nehéz, de próbáljuk meg. Képzeljünk el egy végtelen
könyvtárat, mely tartalmazza a világ összes eddig megírt és még meg nem írt könyvét. Tehát egy
tudástárról van szó. Sőt, ennél többről, mert eddig csak egy emberi tudást tudtam érzékeltetni. De
maradjunk ennyiben. E tudástárnak képzeljük el a tartalomjegyzékét. Nos, ez a Korán. A Koránt, aki
olvassa, egy tartalomjegyzéket olvas. Megmosolygom azt, amikor valaki belekap mondatomba és
kijavít, mert ő olvasta a Koránt és abban ez, meg az másként van. Itt felmerül a Boticelli tavasz c. képe
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a valóság látásáról, illetve a kontextusok hiányáról, amit csak akkor pótolhatna az igen tisztelt
hozzászóló, ha az említett könyvtárat is elolvasta volna.
Ebben a műfajban nem csak kommentek, hozzászólások hangzanak el, hanem iszlamofóbiával teli
irodalmak is megjelennek. Brossúrák az Iszlám terrorizmusról, meg egyéb marhaságok, melyek
próbálják a hitet összemosni azzal, ami a hittel szembe megy. Igény van az ilyenre manapság és a
politika is támogatja. Érdemes ezekre reagálni? Íme, most megtettem.
Ami nagyobb baj, hogy mi, muszlimok talajt adunk ezeknek a véleményeknek, fals híreknek. Mert a
hírek igazak, csak a hírek mögött nem az Iszlám tanai állnak, hanem mi! Hiába kilencvenkilenc
normális, elég, ha egy marha, a többi kilencvenkilencet is behúzza a sárba! Mi még addig sem jutunk
el, mint Boticellii! Kinyilvánítunk, igazságot hirdetünk, közben vakon bolyongunk. Azt a végtelen
könyvtárat pedig nem olvassuk, nem kutatjuk. Abban a tudatban idézzük a tartalomjegyzéket, hogy
térdre borul előttünk a világ, de közben nevetségessé válunk, mert a világ is tudja már, hogy a
tartalomjegyzék mögött kötetek vannak, melyeket nem ismerünk. Lassan a világ többet tud abból,
mint mi. Egyszerűen felfedezi! A világ érti, mi meg mantrázzuk és nem értjük!
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COMPLIANCE, AZAZ MEGFELELÉS, DE KINEK?
Van egy csúnya szó, ami divatba jött: compliance, azaz megfelelés. Mások megmondják nekünk, hogy
minek kell megfelelnünk. A dolgoknak, folyamatoknak is előírják a megfelelési rendjét. Majd bukik a
rend és jön egy másik, aminek újból meg kell felelni. Mikor felelhetünk meg magunknak? Miért kell
egész életünkben más megfelelésébe illeszkednünk. De ha már illeszkedünk, miért nem olyanba, ami
harmonizál velünk és örök?
A matematika, geodézia és absztrakt tudományok már ősidők óta felfedezték, hogy egy stabil külső
pont nélkül nem lehet távolságot, helymeghatározást végezni. Kiválasztanak egy szilárd hegyet,
magassági pontot és ahhoz képest határozzák meg egy telek, birtok helyét a térképen. Vagy a
naphoz, éjjel a csillagokhoz viszonyítva tájékozódnak. Tehát emberi hibáktól mentes objektumokról
beszélünk, ugye? Ehhez képest a compliance viszonyítási alapja mindig emberi hibákban dúskáló
szabály. Ha ennek ideig-óráig megfelelek, saját hibáimon kívül még az abban rejlő hibákat is magamra
aggatom.
Hadd idézzem fel Bagdad elestét (1258). Ekkorra a muszlimokat megosztotta a hatalom. Számtalan
kalifátusban élték gyönyörökkel teli életüket. A kalifák nem az államot és hitet egy kézben tartó
erőskezű uralkodók voltak többé, hanem verselő, finomlelkű poéták lettek, akikre inkább
művészeteket kellett volna bízni, nem Ummát. De Umma sem volt már. A nacionalizmus darabokra
szabdalta azt, amit az Iszlám korábban egybekovácsolt. Nemzeti függetlenség szintjén vonultak be az
ellentétek népek, törzsek, családok közé. Persze, mind külön kalifátust akart. Bagdadban ekkor
Musta’sim volt a kalifa. Dzsingiszkán érkezését félvállról vette. Pedig Dzsingiszkán erővel jött.
Jelszava: egy a nap, kán is egy! Ő volt az igazodási pont. Ő volt a compliance a mongolok számára! És
hozzá lehetett igazodni, mert stabil volt.
Amikor a mongolok Bagdad határához értek, Musta’sim éppen egy hastáncosnő táncában
gyönyörködött. Egy mongol megfeszítette íját és a palota ablaka felé lőtt. A nyílvessző átment a
függönyön és megölte a hastáncosnőt. Musta’sim reakciója csak annyi volt: hozzatok egy másik
hastáncosnőt! Egy ilyen Ummát töröltek el a mongolok! És most kizárólag az akkori közerkölcsről
beszélek, nem a tudományos vívmányokról. De ez az Umma kiérdemelte az eltörlést! A Muszlimok
büntetése ebben a világban jön el:

ِ سو ُل ه
علَ ْي َها
َ َْس
صلهى ه
ُ سى قَا َل قَا َل َر
َ ُاَّلل
َ
َ سله َم أ ُ َّمتِي َه ِذ َِه أُمَّةَ َمرْ حُو َمةَ لَي
َ علَ ْي ِه َو
َ ع ْن أ َ ِبي ُمو
َ اَّلل
َ
ْ
َْالز ََل ِز َُل َو ْالقَت ُل
َّ ن َو
َُ َ عذَابُ َها فِي الدُّ ْنيَا ْال ِفت
َ عذابَ فِي اْل ِخ َر َِة
َ
سنن أبي داود كتاب الفتن والمالحم باب ما يرجى في القتل
4278 المحدث األلباني خالصة حكم المحدث صحيح في صحيح أبي داود
Abu Musza nyomán, Allah Prófétája (béke reá) így szólt: „Népem (Ummám) kegyben részesül.
Büntetése nem a Túlvilágon jön el. Büntetése az evilági Fitna (ármány, megpróbáltatás), földrengés
és gyilkosság (vérfürdő).”
Forrás: Abi Dawud Szunna 4278
Majd a mongolok Mekka és Medina ellen fordultak azzal a szándékkal, hogy megsemmisítik az Iszlám
otthonát. Ha nem születik újjá a Muszlim egység, akkor ez a terv megvalósul. Muzaffar Kutuz,
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Mameluk Szultán, az Ayyubita emírek összefogásával Ain Dzsalutnál 1260-ban megsemmisítő
vereséget mértek a mongol seregre.
Mi szimbolikája mindennek a mában?
Eltunyultunk, vezetőink az Iszlám lejáratói. Az a tudós nemzedék, akikre még büszkék lehettünk,
áldozatul estek az ISIS-nek, Al-Kaidának és a többi Iszlámot lejárató bűnszövetkezetnek. Moszul
utcáinak fáin lógtak a síita és szunnita tudósok, akik a toleranciát tanították. Maradt a selejt. A selejt
mögé beállt az a világ, akinek érdeke, hogy Iszlám címszó alatt selejt terjedjen, amitől félni, rettegni
kell. Így eladható a félelem és a selejt-Muszlimok, maguk mennek a játékba!
Eközben pedig vérfürdő Jemenben, Szíriában, Irakban, Afganisztánban. Kínában egyedül kétmillió
ujgur van koncentrációs és átnevelő táborokban.
Mi lenne, ha Európában százezer ember koncentrációs táborba kerülne? Hagyná ezt Európa?
Íme, itt van a Próféta (béke reá) szavainak beteljesülése, a Kis Jelek. A Fitna, ami átszövi a világot és
ebből nem maradtunk ki, sőt élen járunk. Földrengések. Az elmúlt 20 évben megfigyeltétek-e, hogy
hány természeti csapás, földrengés, cunami sújtott le Muszlim országokra? És vérfürdő. Nincs vége.
Folytatódik.
Ezek szellemében kérdezem, minek kell megfelelnünk? Milyen compliance az, amit szem előtt kell
tartani? A választ mindenki tudja.
Hála Istennek, azért az emberek belsőjében tovább él az, ami velünk teremtett és bennünk működő
kód. Erre hagyatkozva újjáéledhet isten igazsága.
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CSÖNDBEN, ÉRTELMESEN, HITVÁNYSÁGOKAT KERÜLVE, MERT ÉLNI CSAK ÍGY
ÉRDEMES!

Sokszor csak a halálos ágyon döbbenünk rá életünk hiábavalóságára. Mennyire nem arra figyelünk
amire kellene! Biznisz, érdekek, pénz bemegy, kijön, haszon, veszteség, megszerzem, eladom,
magamévá teszem, elhódítom stb. Majd eljön az óra és nem tudom mi értelme volt ennek az
egésznek. Nem hagyok magam mögött maradandót, csupán dolgokat, melyek miatt szeretteim
veszekedni fognak. Pedig minden embernek küldetése van, hidd el! Nem várja el Tőled senki, hogy
köteteket írj. Ha egy jóravaló gyermeket nevelsz, az is hatalmas küldetés. Ne vesztegesd el életedet
hitványságokra, találd meg az igazi értékeket:

ِ َّ
ِ
ِ َّ ِ
ُّ ين َال َي ْشه ُدو َن
﴾٧٢﴿ اما
َ َوالذ
َ الز
ً ور َواِ َذا َم ُّروا بالل ْغو َمُّروا ك َر
َ
Azok, kik nem állnak ki a hamis mellett, s nemes büszkeséggel hagyják maguk mögött a hitványságot,
(Korán 25:72)
Nem csak a nyílt hitványság, vagy az arra utaló jelenség elutasításáról van szó, hanem az üres
beszédről, ízléstelen tréfákról, dicsekvésről stb. Ha egy jóravaló ember ilyen körben találja magát,
akkor nem feltűnően, nem arrogáns módon, hanem nemes büszkeséggel, méltósággal távoznia kell.
Mi az a két dolog, amit ingyen kaptál Allahtól és hitványan bánsz vele? Nézz magadba és valld be: az
egészség és az idő!
Miért nem törődsz az egészségeddel? Miért nem mozogsz, sportolsz? Miért stresszeled magad, mész
bele hasztalan ütközetekbe? Hogy bánsz azzal, amit épen kaptál? Az egészség nem mérhető pénzben.
Ha van, természetesnek veszed, ha nincs, mindent megadnál, hogy legyen, de már késő. Allah
megadta az összes szabályt, melyek szerint élve tested, lelked megőrizheted.
Az idő is hasonló. Ahogy fogy, úgy látod, hogy mennyire értelmetlenül töltötted el. Ha szabadságra
mész, úgy jössz vissza, hogy nem is pihentél, nem kapcsolódtál ki, nem építettél magadba értékeket.
Eltelt és kész. Ha az életed múlik el, nem tudod megmagyarázni se magadnak, se másnak miért is
voltál itt. Hiányzik a konstrukció, a kreativitás, a „valamit itt hagyok”, „érdemes volt” életérzése.

 " ثلثة ل يكلمهم هللا يوم القيامة ول:وعن أبي ذر رضي هللا عن ِه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
 قال.ث مرار
ِ  فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثل:ب ألي ِم" قال
ِ  ول يزكيهم ولهم عذا،ينظر إليهم
"ب
ِ  والمنفق سلعت ِه بالحلف الكاذ، والمنان، المسبل:هللا ِ؟ قال
ِ  خابوا وخسروا من هم يا رسول:أبو ذر
.))((رواه مسل ِم
Abu Dharr (Allah legyen vele megelégedve) így emlékezett:
A próféta (béke reá) így szólt: „Három féle ember van, akikkel Allah nem beszél a Feltámadás Napján,
hozzájuk sem szól, nem enyhíti dolgaikat és osztályrészük fájdalmas szenvedés. Majd Allah prófétája
(béke reá) ezt háromszor elismételte. Abu Dharr (Allah legyen vele megelégedve) hozzátette: romba
dőlnek és elvesznek! Kik azok, Allah prófétája? Majd ő így szólt: aki bokája alá engedi öltözékét
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hivalkodásból, aki folytonosan emlékeztet arra, ha szívességet tesz és az, aki hamis szavak
kíséretében adja el áruját.”
Muszlim. 18, Könyv, 78. Hadisz
Megmosolyogtató az, ami nem is az! Allah (AWT) büntetést mér arra, aki bokája alá engedi öltözékét
hivalkodásból. Képzeljünk el egy 1400 évvel ezelőtti helyszínt, ami poros a száraz évszakban és sáros,
ha esik az eső. Ha a karaván átszeli a sivatagot, akkor ebben a teljesítményben a ruha is szerepet kap.
Ezt célozza a boka fölé érő ruházat. Nem piszkolódik azzal, hogy a földet sepri és nem akad bele a
szerelésekbe. Ez eddig a célszerűség. De íme a lényeg: a hivalkodás! Oktalan, hitvány feltűnés keltés.
Ez a mondanivaló!
Sokan tesznek szívességet úgy, hogy utólag felemlítik. Jobb, ha ilyen ember nem tesz szívességet.
Ugyanis egy szívesség teljesítése idején az egyik fél pozícióban van, a másik fél gyenge. He nem lenne
gyenge, nem kérne segítséget. Az utólagos felemlítésekkel társunk gyengeségére emlékeztetünk. Ez
hiba!
A harmadik említett típus az, aki hazugsággal adja el mondanivalóját. Itt nem csak fizikai árura
vonatkozik a Hadisz. Sokszor találkozunk olyannal, aki arra hivatkozik, hogy 90 dollárért szerzett be
valamit (wallahi!) és nem adhatja el 100-nál olcsóbban, mert nem marad haszna. Miért kell ezt a 90et megemlíteni? Úgyis hazugság! Senki sem vallja be a valós beszerzési árat. Nem egyszerűbb azt
mondani, hogy 100 dollár az ára és nem tudom olcsóbban adni? Ilyen egyszerű!
Ugyanez a piaci példa rengeteg más tranzakciónkat átszövi. Annak érdekében, hogy elhitessük
megszólalásunkat, hazugságokkal tűzdelt érvanyagokkal támasztjuk azt alá. Ugye milyen sok van?
Hivalkodás, felemlítés és hamis érvek. Ezekre milyen vár tud felépülni? Hivalkodó, dicsekvő és
álságos. Érdemes ilyen várban élni?
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EGYÜTTMŰKÖDÉS EMBERTÁRSAINKKAL
NEM MUSZLIMOKKAL A JÓBAN ÉS A ROSSZ ELVETÉSÉBEN

Ebben a cikkben a szokásosnál több idézetet hozok fel a Koránból azért, hogy próbáljam ne saját
véleményként feltűntetni mondanivalómat. Kérem Allahot, álljon mellém e próbálkozásomban.
Embert próbáló időkben mutatkozik meg, hogy ki kicsoda és mi az a példa, minta, ami követhető.
Amíg a baj nem ütött be, csak olyan példákat láthattunk, ami az ego felemelkedését, dominanciáját
sugallta. A tőke példátlan koncentrációja mellett a nyomor tömeges megjelenését éltük meg. Ebben
a folyamatban mi, muszlimok is bűnt követtünk el. A muszlimok tőkéje, vezetőinek elvtelen árulása
hozzájárult kevesek gazdagodásához és sokak elszegényedéséhez. Tehát a rosszban
együttműködtünk még úgy is, hogy csak sejtettük, hogy az rossz. Ez nem ment fel senkit:

َّ
ِ ِ
ِ
يم ِب َما َيْف َعُلو َن
َ ََّو َما َيتَِّب ُع أَ ْكثَ ُرُه ْم ِإال
ٌ ظانا إَ َّن الظ َّن الَ ُي ْغني م َن اْل َح ِق َش ْيًئا إ َّن ّللاَ َعَل
﴾٣٦﴿
Legtöbbjük nem követ mást, csak a sejtést. A sejtés az Igazsággal szemben semmit nem ér. Allah
Tudója annak, mit tesznek. (Korán 10:36)
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ِ
َّ ك ِب ِه ِعْل ٌم ِإ َّن
ًان َع ْن ُه َم ْس ُؤوال
َ ك َك
َ ص َر َواْلُف َؤ َاد ُك ُّل أُولئ
َ ف َما َل ْي َس َل
ُ َوالَ تَْق
َ الس ْم َع َواْلَب
﴾٣٦﴿
Ne állj a mellé, miben nincs tudásod. Mert bizony, a hallás, látás és szív, ezek mind számon lesznek
kérve (dolgaidról). (Korán 17:36)

ِ اإلنسان عَلى نْف ِس ِه ب
﴾١٤﴿ ٌص َيرة
َ َ ُ َ ِْ َب ِل
َ
Mi több! Az ember bizonyíték lesz önmaga ellen, (Korán 75:14)
„A Napon tanúságot tesz ellenük nyelvük, kezük és lábuk, abban, mit tettek.”. Nem ember fog vallani
önmagáról, nem is mások fognak vallani róla. Saját belső valósága, testrészei árulják el.
Most átrendeződnek az elvek, az emberiség új példák követésére kényszerül (insha Allah). Az ember
nem akkor fontos, ha magát annak tartja, hanem ha más számára is fontos. Ha ezt az értékrendet
követjük, összhang teremtődik szíveink között. Itt vetődik fel a kérdés: létezhet muszlim és nem
muszlim közt összhang, együttműködés?

ِ َّ
ِ
يم
َّ ّللاُ َق ِد ٌير َو
َّ ين َع َاد ْيتُم ِم ْن ُهم َّم َوَّد ًة َو
َّ َع َسى
َ ّللاُ أَن َي ْج َع َل َب ْيَن ُك ْم َوَب ْي َن الذ
ٌ ّللاُ َغُف
ٌ ور َّرح
﴾٧﴿
Meglehet, hogy Allah szeretetet tesz meg köztetek és azok közt kikkel (most) ellenségeskedtek. Allah
erre Képes! Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. (Korán 60:7)
Vallás elleni düh vagy ellenségeskedés vagy üldözés, lehet, hogy tudatlanság, túlzott buzgalom
eredménye, melyeket későbbiekben Allah megbocsájt. Ez történt Omarral, aki az Iszlám felvétele
után összehasonlíthatatlanul más ember lett.

ِ ِ ُ ين وَلم يخ ِرج
ِ ِ ُ ُّللا ع ِن َّال ِذين َلم يَق ِاتل
وه ْم
ُ َال َي ْن َه
ُ وكم من دَي ِارُك ْم أَن تََب ُّر
َ ُ َّ اك ُم
ُ ْ َ
ُ ْ ُ ْ َ ِ وك ْم في الد
ِ ِ
ِ
ِ َّ طوا ِإَلي ِهم ِإ َّن
﴾٨﴿ ين
َ ّللاَ ُيح ُّب اْل ُمْقسط
ْ ْ ُ َوتُْقس
Allah nem tilt el titeket attól - kik nem hitetekkel állnak harcban és nem űznek el házaitokból-, hogy
Méltányosan, Igazságosan bánjatok velük. Mert bizony, Allah szereti azokat, kik Igazságosak. (Korán
60:8)
Függetlenül attól, hogy a hitetlenek hitünk elpusztítására törekednek, a Méltányosság és
Igazságosság elve alapján kell bánni velük. A Próféta maga járt elől ilyen példák mutatásával.

102

ِ
ِ بر والتَّْقوى والَ تَ َعاوُنوْا َعَلى
ِ اإل ْث ِم َواْل ُع ْد َو
يد
ُ ان َواتَُّقوْا ّللاَ ِإ َّن ّللاَ َشد
َ
َ َ َ ِ  َوتَ َع َاوُنوْا َعَلى اْل...
ِ اْل ِعَق
﴾٢﴿ اب
…Működjetek együtt a jóban, az őrizkedésben és ne működjetek együtt a bűnben, az
ellenségeskedésben. Őrizkedjetek Allahtól, mert bizony, Allah Szigorú Büntető (Korán 5:2)
A fentiekben két választ kaptunk. Egy történelmi és egy Isteni eredetű választ. Történelmi annyiból,
hogy teljesen mindegy, hogy mekkai példával élek, ahol a muszlimok voltak kisebbségben a Qureish
fölénnyel szemben (lásd Abu Talib), vagy a medinai példát veszem alapul, ahol a muszlimok képezték
a többséget, egy egymást szolgáló, konstruktív értérend építésében muszlim és nem muszlim közt
megértés, összhang és együttműködés kell, hogy kialakuljon.
Ne feledjük, hogy a muszlim és nem muszlim, csupán szavak. A szó mögött pedig számos tartalom
húzódhat meg. Lehet, hogy éppen egy nem-muszlim értékrendje Iszlám-szerű és egy muszlimé nem
az.
A másik az Isteni elrendelés, ami ezt az elvet kinyilatkoztatás szintjére emeli.
Idealista vagyok és még belül, mélyen hiszem, hogy van jó, amiért érdemes összefogni. Ez csupán hit,
feltételezés, mert szemem mást lát. A jót még látom, de az azért küzdő embert, egyre kevesebbet.
Remélem látásommal van baj.
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ÉLD ÁT AZT, AMIT KOLUMBUSZ

Valójában az általunk „primitívnek” nevezett népek között jöttem rá a hit lényegére, amit könyvekből
sosem értettem meg.
Ezeknek az embereknek mindenből több van, így nem élik meg traumaként, ha egyet valamiből
elveszítenek. Életből is több van. Ha ez a fizikai lét nem jól alakul, hát egye meg a fene, egy spirituális
valamiben élik meg nehézségeiket, mintha egy szigetre úsznának és ott várják ki a helyzet jobbra
fordulását. Ha meghalnak, az sem baj, mert egy másik létben folytatják. Afrika egyes országaiban
családnevek helyett totem nevek vannak, melyek lehetnek állatok, jelenségek elnevezései. Ngulube
(varacskos disznó), ndlovu (elefánt), unyoga (kígyó), mind állatnevek, de egyben családok, törzsek
nevei is. Minden totem valamit szimbolizál, erőt, termékenységet, éles látást stb. Általában ezek az
állatok az adott törzs számára nem vadászhatók, tehát tabuk. Az élet folyamatosságát is a totemek
biztosítják, így az ember saját totemjétől származik és teste fizikai halála után lelke ugyanebbe a
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totembe költözik vissza. Ezért, amikor egy kígyót agyonütöttem, az asszonyok éles sikítozással adtak
hangot rosszallásuknak, mert úgy vélték, hogy egy ősük látogatott el hozzájuk kígyó alakban, akit én
megöltem.
Ha egy asszony gyereket szül, a csecsemőt nem Mózes kosárba teszi, hanem a hátán hordozza. De
nem csak ő, hanem az összes lánytestvére is ezt teszi. Tehát egy csecsemő kb. 4-5 asszony „hátát”
szokja meg, ennyit fog anyaként érezni. Ha már beszél, mindet anyának kell szólítania és oda-vissza
kialakul egy anya-gyerek viszony 4-5 anya és egy gyerek között. Ha a vér szerinti anya valami oknál
fogva meghal, ez nem érinti annyira fájdalmasan a gyereket, mert ott van még 3 anya!
Itt döbbentem rá a világok fontosságára. Milyen fontos, hogy az emberek ne egy, hanem több
világban éljenek!
A „fejlett, civilizált” Európa és a fehér kultúra az a hely, ahol a polgárokat megfosztották világaiktól és
csak egyet hagytak: azt, amit racionálisan, az adott kor tudományos szintjén elmagyaráznak nekik.
Hát, ez az a világ, ami sok esetben idegen az egyéntől. A mai gondolkodási diktatúrák kifelé szabad
véleményt hirdetnek, de a valóságban egyféle gondolat elfogadását jelentik. Mert ugyan lehet szabad
gondolkodásod, de ha mást vallasz, mint a munkaadód, akkor nem kellesz a munkahelyeden. Ezt
aztán ragozhatjuk tovább és eljuthatunk a politika szintjéig is. Ha pedig a valóság ilyen, akkor a
hirdetett nagy szabadság maga a lelki terror, ami depresszióhoz vagy teljes kiégéshez vezet.
Egyszerűsödik a gondolkodás, hiszen az is egy pályához van rögzítve, ami „tudományos”, racionális és
szépen lassan megszűnik az a sok színes világ, amiben őseink boldogságukat lelték. A maihoz képest
az „átkos” is jobb volt, mert az emberek ugyan kényszerpályákon futkorásztak, de megtanultak a
sorok közt érteni és élni. Úgy kommunikáltak, hogy volt egy sorok közti „világuk”. Ma azt sem értik
sokan, ha seggbe rúgják őket.
A hit egy óriási világ. Nem teszek ajánlatot a meglévő kényszerpálya mellett erre, mert nem is
tehetem. A hit csak akkor ér valamit, ha ezt a pályát az alany önmaga fedezi fel. Akkor átéli
Kolumbusz élményét és Újvilágba tér be. Ezt a világot az Iszlám A’alam al-Ghaibnek, Láthatatlan, vagy
Rejtett Világnak nevezi.

َُّقل الَّ أَ ُقول َل ُكم ِع ِندي خ َزِآئن ّللاِ وال أَعَلم اْل َغيب وال أَُقول َل ُكم ِإِني مَلك ِإن أَتَِّبع ِإال
ُ َ
ُ ْ ٌ َ
ْ ُ
َ َْ ُ ْ َ
ْ ُ
ِ
﴾٥٠﴿ ير أََفَلَ تَتََف َّك ُرو َن
ْ وحى ِإَل َّي ُق ْل َه ْل َي ْستَ ِوي األ
ُ َع َمى َواْل َبص
َ َما ُي
Mondd: „Nem mondom nektek, hogy nálam vannak Allah kincstárai, azt sem, hogy ismerem a
Láthatatlant és azt sem mondom, hogy Angyal vagyok. Csak azt követem, ami rám sugallott.” Mondd:
„Egyenlő-e a vak a látóval?” Nem gondolkodtok el? (Korán 6:50)
Isten embere nem jövendőmondó ripacs, aki azt színleli, hogy rejtett erő, hatalom birtokában van,
ami elvezet a gazdagsághoz, jövőlátáshoz, egészséghez stb. A jelentés ennél mélyebb. 1. Valóban
Allah kincsével, tárházával dolgoznak, de az nem materiális gazdagság, hanem az Igazság, ami Allahé
marad, nem veszik azt el Tőle, nem sajátítják ki, nem lesz saját Igazságuk. 2. Isten embere mélyebben
belelát a rejtett világ dolgaiba, de ez nem saját „géniuszából”, hanem Allah inspirációjából adódik. 3.
Ők éppen olyan hús és vér emberek, mint mi. Szavaik és tanításaik Allah kiváltságából érik el
mélységüket, erejüket azok számára, akik hallják azokat.
És látható a módszer is. Ez a ráhagyatkozás és rácsatlakozás (tawakkul) az inspirációra. Ezt az utazási
iroda titkárnőjéhez tudnám hasonlítani, aki saját kútfőből természetesen nem tudja az összes
repülőjárat adatát. Amikor bemész hozzá és elmondod hova szeretnél utazni, ő visszakérdez, hogy
mikor és hány fő? Majd a komputerében rácsatlakozik egy központi adatbázisra és ráhagyatkozik
arra, amit az közöl. Ehhez hasonló a rácsatlakozás és ráhagyatkozás a spirituális világban is. Óriási
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veszteség az emberiségnek, ha attól a biztonságától megfosztja magát, amit az A’alam Al-Ghaib-hez
való csatlakozás és ráhagyatkozás jelent.

EMBER ISTENEK
Korosztályom érintett volt földi személyek isteni dicsőítésében. A velem egykorúak és idősebbek, ha
még élnek tudják, hogy kellett éljenezni Sztálin, Rákosi alatt. Ezek után Kádár proletárdiktatúrája
enyhébb volt. A rendszerváltás a várakozásokkal ellentétben nem megnyugvást hozott a lelkekben,
hanem versengést. Versengeni kellett abban:
- hogy ki nyúlja le leggyorsabban az országot,
- hogy ki tud a demokrácia égisze alatt új karizmatikus vezetőket, ember-isteneket produkálni.
A lenyúlás sikerült, az ember-istenek pedig tömegével köztünk vannak. Ők azok a mindentudó
megmondó emberek!

﴾١﴿ اك ُم التَّ َكاثُُر
ُ أَْل َه
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Erőt vesz rajtatok a versengés a javak halmozásában, (Korán 102:1)
A szerzési vágy, szenvedélyek, vagyon halmozás, pozíció, követők számának növelése olyan ösztönök,
melyek nem csak az egyének, hanem társadalmak gondolkodását is motiválják. Ha ez versengésbe,
rivalizálásba csap át, rossz vége lehet. A javak gyűjtése egy bizonyos szintig jó és elvárt, de amikor
szenvedéllyé, széteső jellem okozójává, mindent uraló, monopolizáló személyiségek kialakító
tényezőjévé válik, akkor káros, romlásba visz. Az ilyen szemlélet nem hagy helyet az emelkedettebb
gondolatoknak és erre itt figyelmeztetés hangzik el. Sokan nem gondolnak minderre, míg el nem jön
a halál, majd visszatekintenek életük hiábavalóságára és elveszettnek látják életük értelmét.
Amikor az Iszlám felé fordultam, azért tettem, mert a Korán nem engedi, hogy közém és Allah közé
bárki befészkelje magát. Még Mohamed (béke reá) sem! Értitek? Még egy próféta (béke reá) sem
állhat közém és Allah közé! Hiszen ő is ember volt. Egy tanító, az utolsó! Az Iszlámban emberi
dimenzióba kerültem, ahol nincsenek ember-istenek és ebből nem engedek!

ِ
َّ
َعَقاِب ُك ْم
ُّ ول َق ْد َخَل ْت ِمن َقْبلِ ِه
َ الرُس ُل أََفِإن َّم
ْ ات أ َْو ُقت َل انَقَل ْبتُ ْم َعَلى أ
ٌ َو َما ُم َح َّمٌد ِإال َرُس
ِ َّ ومن ينَقلِب عَلى ع ِقبي ِه َفَلن يض َّر ّللا َشيًئا وسيج ِزي ّللا
﴾١٤٤﴿ ين
َ الشاك ِر
َُ
َْ َ َ َ ْ َ َ َ
ََْ َ ْ َ
ُ
Mohammed nem más, mint Próféta, aki előtt Próféták múltak el. Ha meghalna, vagy megöletne, ti
sarkon fordulnátok tán? Aki sarkon fordul, soha nem árt Allahnak semmit. Allah megadja
osztályrészét a hálaadóknak. (Korán 3:144)
Nem röpködnek körülöttem szárnyas lények és nem fenyegetnek patás szörnyek. A mában élhetek és
1400 éves tanításokkal tisztíthatom, tökéletesíthetem magam!
Mosoly kerül arcomra a mai ember-istenek láttán. Próbálnak bepréselni anyagi világaikba, ahol
fizetési felhívásokkal, végrehajtásokkal, csillagászati adórendszerrel vesznek el és taszítanak
rabszolgaságba. Nem érint. Nincs mit elvenni.
Mosoly kerül arcomra az Iszlám mai hirdetői láttán. Ők is ember-istenek. Mögöttük olyan pénzelők
állnak, akik nem fogják fel az Iszlám lényegét: ha kegyenceiket berángatják abba az anyagi világba,
ami saját törvényük szerint működik, hosszú távon bukásra ítélik a látvány-Iszlám szónokait és
magukat!

107

ENGEDD EL MAGAD ÉS VITESD MAGAD AZ ÉLET HULLÁMAIVAL

Volt egyszer egy öregember egy faluban. A világ egyik legszerencsétlenebb embere volt. Az egész
falut lefárasztotta, mindig komor volt, folyamatosan panaszkodott és mindig rossz hangulata volt.
Minél tovább élt, annál epésebb lett, szavai egyre mérgezőbbé váltak. Az emberek elkerülték, mert
szerencsétlensége már-már megfertőzte őket. Természetellenes és sértő is volt számára az, ha valaki
a közelségében boldognak érezte magát. Másokban a boldogtalanság érzetét keltette.
De egy nap, amikor nyolcvan éves lett, hihetetlen dolog történt. Azonnal mindenki hallotta a
pletykát:
„Az öregember ma boldog, nem panaszkodik senkinek, mosolyog és még arca is megifjodott."
Az egész falu összegyűlt. Az öreget faggatták: „Mi történt magával, öreg?”
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Semmi különös, válaszolta. Nyolcvan éven át üldöztem a boldogságot és ez hiábavaló volt. Aztán úgy
döntöttem, hogy boldogság nélkül élek és csak élvezem az életet. Ezért vagyok most boldog.
Tanulság:
Ne üldözd a boldogságot. Élvezd az életed.

ِ سو ُل ه
ُعلَ ْي َِه أَمْ َرهُ َو َجعَ ََل فَ ْق َره
َ ُاّلل
ََّ ََت الدُّ ْنيَا َه َّم َهُ فَرَّ ق
َْ َن كَان
َْ سله َم َم
صلهى ه
ُ عن زيد بن ثابت قَا َل قَا َل َر
َ ُاَّلل
َ علَ ْي ِه َو
َ اَّلل
ُاّللُ لَ َهُ أَمْ َرهُ َو َج َع ََل ِغنَاهُ ِفي قَ ْل ِب َِه َوأَتَتْ َه
ََّ ت ْاْل ِخ َرةَُ ِنيَّتَ َهُ َج َم ََع
َْ َن كَان
َْ ب لَ َهُ َو َم
ََ ن الدُّ ْن َيا ِإ َََّل َما ُك ِت
َْ ع ْينَ ْي َِه َولَ َْم َيأْ ِت َِه ِم
َ َََبيْن
َي َرا ِغ َمة
ََ الدُّ ْنيَا َو ِه
4105 سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب الهم بالدنيا
Zayd ibn Thabit tudósítása: Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Aki az evilágot tartja fontosnak,
annak Allah összezavarja ügyeit és a szegénységet lebegteti szeme előtt. Nem fog semmit megkapni
az evilágból, csak azt, ami néki elrendeltetett. Akinek szándékában a túlvilág áll, annak Allah elrendezi
ügyeit, elégedett lesz a szívében és az evilág akkor is eljön hozzá, ha nem akarja.”
Forrás: Szunan Ibn Madzsah 4105
Fokozat: Szahih (autentikus) Al-Albani szerint.
Tudom, nagy bajok vannak a világban. Igazságtalanság, elnyomás, megalázás mindenfelé. De hiába,
ezeken nem tudsz segíteni.
Benned is vannak bajok. Nem is kicsik. Te csak ezeken tudsz segíteni. Tudom, egy kocsmában okos
véleménydiktátorok segítségével két perc alatt meg lehet oldani a Közel-keleti helyzetet, de hiába öt
fröccs, vagy hat, a Közel-keleti helyzet a sok okosság után is úgy marad. Viszont, ha hazamész, a
családodnak hiányozni fog az öt fröccs ára és az idő, amit velük tölthettél volna szeretetben. Ehelyett
semmitmondó alakok, Orbánok, Gyurcsányok foglalták le parányi „magyar” agyadat, akik, ha jól
utánagondolsz, a gyűlöleten, megosztáson kívül nem sok mást oltottak beléd. Sőt, ha hazamész,
családodba is importálod „nemzeti faszságodat”. Szerinted ez az élet? Ezzel kell foglalkoznod?
Szerinted nemzeti, mexikói, vagy török szappanoperákban kell megélned életedet? Ezek hazug,
figyelemelterelő világot hoznak számodra, ami biztos, hogy megnyugvást hoz egy ideig, de ha már
ebben élsz, rabbá válsz. Ha oldalra nézel, ott látod gyermekedet, akinek nem tudod biztosítani azt,
hogy fokozatosan integrálódjon a világ közösségébe, ahol a gondolkodás határai már rég felülírták
falud határait. Nem vele kellene inkább foglalkoznod?
Hagyd elszállni a fölösleges szavakat, melyek nem hoznak megoldást életedbe. Hagyd kimúlni azokat
a vágyakat, melyek hamisan érzékeltetik veled lehetőségeidet. Vedd fel saját méretedet és csak azzal
törődj, hogy mit üzen az élet! Nem a szomszédodnak mit üzen, hanem Neked!
A tanmesében az öreg egész életében a boldogságot üldözte, de az végig elrohant előle, végül
megkeseredett. Ne üldözz semmit. Azt éld meg, amit az élet eléd tár. Mert minden, ami az utadba
jön, egy üzenet, egy Jel. Ha nem értesz ezekből a Jelekből, elveszted minden esélyedet arra, hogy
megtaláld örömödet az evilágon és a túlvilágon. Erre utalt a hadisz.
Értékeld: kikkel is hozott össze a „véletlen”? Milyen nem várt eseményeknek volt üzenethordozó
hatása az életedben? Milyen ajánlatokat kaptál állásra, kapcsolatfelvételekre vagy akár jó szóra,
vigaszra? Ne térítse el figyelmedet e Jelekről semmiféle napi esemény, melyekben te csak áldozat
lehetsz. Hidd el, bárki bármilyen lelkesítő beszédet mond a hatalomból, nem azért teszi, hogy
hatalmát megossza Veled. Viszont, Aki Jeleket küld, Az üzen, hogy engedd el magad és azzal a
hullámmal vitesd magad, amit Ő terel utadba!

109

ÉRDEKET SZOLGÁLNI, VAGY TEREMTÉST SZOLGÁLNI?

Többször is megfigyeltem, ha politikusokról teszek ki képet és cikket (általában újságok cikkeit
veszem át, nem saját írások), a hozzászólók megoszlanak és vérmérséklettől függően vagy
védelmükbe veszik, vagy támadják az illetőt.
Ez történik a szaúdi uralkodó, egyiptomi elnök, vagy iráni vezetők esetében egyaránt.
Istenről pedig sosincs vita közöttünk! És ez itt az óriási tanulság!
Mennyire látszik, hogy a földi dolgok egyfajta orientáltságok ültetnek belénk!
Engem személy szerint végtelenül hidegen hagy a szaúdi uralkodó ház és a többi bűnre szakosodott
politikus. Azért fejezem ki így magam, mert a politika nem választható el a bűntől. A politikában nem
lelkiismereti kérdések, hanem szigorúan érdekek alapján születnek döntések. Ha nem így lenne,
akkor nem került volna sor a szekularizációra, azaz nem kellett volna leválasztani az államot a hitről.
Direkt írok hitet és nem egyházat, mert az egyházakat nem választották le az államról. Azokra szükség
van, mert azok az állam kiszolgálói, a hit árulói. Tehát a hit, a lelkiismeret lett leválasztva. Ha pedig ez
a kontrol nem működik, akkor marad a tiszta bűn. Ezért tök mindegy, hogy jó arc vagy rossz arc, a
politikát művelő személy hivatása a bűn professzionális művelése. Változatos, hogy milyen
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maszlaggal teszi eladhatóvá tetteit az illető. Mondhatja, hogy a nemzete érdekében tette, a
kereszténység, vagy iszlám értékeit tartotta szem előtt, Európa egysége miatt lépett, Vagy Amerikát
teszi naggyá. Ez mind lózung. E mögé bújik meg egy bűnös szándék, amit tett követ.
Aki a hit alapján áll, nem lát nemzeteket, bőrszíneket, hovatartozásokat, nemeket, identitásokat,
hanem csak lelkeket. Aki képes a lelkeket szolgálni, függetlenül attól, hogy hol húzódnak a határok,
milyen veszteség vagy nyereség ennek hozadéka, az a hitet szolgálja és ennek a hitnek nincs neve.

ٍ اخِت ََلف أَْل ِسنِت ُكم وأَْلو ِان ُكم ِإ َّن ِفي َذلِك َآلي
ِ
ِ ات و ْاأل َْر
ات
َّ َو ِم ْن َآي ِات ِه َخْل ُق
ُ ْ ض َو
َ َ
ْ َ َ ْ َ
َ الس َم َاو
ِِ ِ
﴾٢٢﴿ ين
َ لْل َعالم
Áyái közül való az Egek és a Föld teremtése, nyelveitek, színeitek különbözősége. Mert bizony, ebben
vannak a Jelek a népnek, kik tudnak. (Korán 30:22)
A nyelvek és bőrszínek különbözőségét a földrajzi terület és idő függvényében szemlélhetjük. Az
egész emberiség egy emberpártól származik. Utódaik idővel a legtávolabbi helyekre kerültek el,
különböző klimatikus feltételek közé. Ősi nyelvük kikopott, helyébe új került, az eltérő klímákhoz
alkalmazkodva más és más alkatok, bőrszínek jöttek létre. Azonban összeköti őket az, ami változatlan
közöttük: az érzések és hit, ami egyenlőséget hoz közéjük, Allah gondviselése alatt.
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ÉRTÉKET ÉRTÉK ALAPON, EMBERT ERÉNY ALAPON

Azonos értékek cserélhetők egymással. Amennyiben az értékek nem egyenlőek, a csere feltételei
nem állnak fent. Közvetítő eszköz bevonása szükséges, aminek a neve: pénz. Tehát a fedezetes pénz
egy közvetítő eszköz, ami áruk, szolgáltatások cseréjének lebonyolítását segíti. Ha nem pontosan
egyforma értékek cserélnek egymással gazdát, akkor a forgalomba Riba, azaz uzsora kerül, ami
Haram:

يد
ٌ سع
ٌْ ع
ٌ الرحْ َم
ٌ س َهيْلٌ ب
ٌ يد ب
ٌ عب ٌْد ْال َمج
ٌْ ع
ٌَّ ُع ْب ٌد
ُ ْن
ُ اَلل بْنٌُ يُو
َّ عب ٌْد
َ ،ع ْوف
َ ٌن بْن
َ ْن
َ ن
َ ، أَ ْخبَ َرنَا َمالك،ف
َ َحدَّثَنَا
َ ن
َ س
اَلل صلى للا عليه وسلم
ٌَّ ل
ٌَ سو
ٌَّ َى للا عنهما أ
ٌ  ه َُري َْر ٌةَ رض، َوأَبي،ي
ٌ سع
ٌْ ع
ُ ن َر
َ ،سيَّب
َ ن أَبي
َ بْنٌ ْال ُم
ِّ يد ْال ُخدْر
ٌَ صا
ع
ٌَ  فَقَا." يب فَقَا ٌَل " أَ ُكلٌ ت َْمرٌ َخ ْيبَ ٌَر َه َكذَا
ٌ  فَ َجا َء ُه ٌْم بت َْم ٌر َجن،ٌ علَى َخ ْيبَ َر
ٌ ل َر ُج
ٌَ ا ْستَ ْع َم
َّ ل إنٌَّا لَنَأ ْ ُخ ٌذُ ال
َ ًل
."  ث ُ ٌَّم ا ْبت ٌَْع بالد ََّراهمٌ َجنيبًا، بعٌ ْال َج ْم ٌَع بالد ََّراهم،َلَ تَ ْف َع ْل
ٌ "ل
ٌَ  فَقَا.ٌعيْنٌ بالثَّلَثَة
ٌْ م
َّ  َوال،عيْن
َّ ن َهذَا بال
َ صا
َ صا
.ٌَل ذَلك
ٌَ ْل في ْالميزَ انٌ مث
ٌَ َوقَا
Abu Szaid Al-Khudri és Abu Hureira tudósításából:
Allah prófétájának volt egy megbízottja, akit Kahibar kormányzójává nevezett ki. Amikor ez az ember
Medinába jött, hozott magával Dzsanibot, egy fajta nagyon finom datolyát. A próféta rákérdezett:
„Khaibarban minden datolya ugyanilyen fajta?” (Nem) Mi két Sza’a (mérő) rosszabb minőségűt adunk
egy mérő ilyenért, vagy három rosszabbat kettő ilyenért.” Erre a próféta (béke reá): Ne tegyétek ezt,
mert ez Riba (uzsora). Adjátok el a rosszabbat pénzért és vegyetek rajta Dzsanibot.” A próféta (béke
reá) ugyanezt mondta arra az esetre is, amikor súly alapján kereskedtek datolyával.
Szahih, azaz autentikus
Szahih al-Bukhary 38:499
Kezdhettem volna a Koránnal, ami ad egy általános megfogalmazást az uzsora tilalmára. A Koránból a
próféta (béke reá) előállította a hagyományt (hadith). A fenti hadith alapján konkrét esetre
vonatkoztatta az 1400 évvel ezelőtti Medinában az uzsora értelmezését. A Korán uzsora, tehát
értéket értékkel alapelve maradt, a medinai Szunna értelmezése pedig az élet valamennyi területére
érvényes lenne, ha kiterjesztenénk és nem csak dumálnánk róla. Persze, ha leragadunk datolyaládák
cseréjénél, akkor Iszlámunk is datolyaláda szinten marad.
Ha az üzleti életben maradunk, a fenti képlet ma bonyolultabb. Nincs olyan értékmérő, tehát pénz,
ami fedezettel rendelkezne és biztosítaná az egyenlő értékek cseréjét. A pénz ma nem érték, csupán
egy jel, szimbólum, ami az értéket csupán képviseli, de önmaga nem az. Mivel nincs fedezete, ezért
azt az értéket, amit képviselni hivatott ez a szimbólum, elő kell állítani. Ezt lehet manipulációval,
spekulációval, háborúval, politikával, de mindenképpen Harammal. Ezért bármennyire is igyekszünk,
nem tudjuk kikerülni a Haramot életünkből. Akárhány imát mondunk és akárhány Insha Allah hagyja
el szánkat, a Haram ott van, ahogy a zsebünkbe nyúlunk és fizetünk. De nem is az a lényeg, hogy
kikerüljük, hanem az, hogy tudatosítsuk a tanítást és örökítsük azt át egy olyan nemzedék, vagy kor
számára, akik egyszer talán hasznosítani tudják és a világ képes lesz elindulni a Halal felé, ahol végre
az érték kap szerepet, nem a hazugság. Ez a Riba (uzsora) lényege.
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De létezik nem üzleti világ is, ahol szintén hazudott értékekkel kereskedünk. Ezek az ember-ember
kapcsolatok. Hányszor állítjuk be magunkat többnek, mint akik vagyunk, hányszor adunk magunkról
valós tartalommal nem bíró információt? Amikor pedig kiderül az igazság, ugyanaz történik, mint az
üzleti életben: válság. A recept ugyanaz.
Az emberek közti értékek cseréjében is létezik értékmérő. Ez a szándék, nemeslelkűség, őrizkedés,
azaz taqwa. Nem mérhető mérlegen, méterrúddal, literes mérőedénnyel, vagy byte-tal. Mégis ez bír
Isten előtt fedezettel és ezen keresztül tűnik el a materiális különbség gazdag-szegény, férfi-nő,
bőrszínek, vallások, identitások között és alakul ki egy másik különbség. Ez a köztünk levő különbség
olyan fedezetek alapján, ahogy Isten tekint ránk. Ezt nem én állítom, hanem a Korán.
Szegény Isten! Ő is keresheti az elveszett spirituális fedezetet, akár az üzleti világ a magáét.
Imádkozom, hogy egyszer mindkét fedezet helyére kerüljön és boldogulást hozzon mindannyiunk
számára.
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FÉLELEM

Képzeld el, hogy nincs világmindenség, csak egy föld van. Képzeld el, hogy a földön csak egyetlen
ország van, amiben élsz. Abban az országban nincsenek társas kapcsolatok, minden ember
idegenkedik a másiktól. Ezeket az embereket csak saját munkahelyük és az abból adódó
megélhetésük köti a létezéshez. Csak egyféle kommunikáció működik, ami a híreket és azok
magyarázatait az egyedekhez szállítja, minden más kommunikációt kizárnak, hamisnak minősítenek.
Ez pedig egy melldöngető kommunikáció, ami azt sulykolja, hogy ez a fajta élet maga a sikerekkel teli
beteljesülés. Nincs vallás, hit, másfajta gondolkodás, ami kapukat nyitna más világkép felé. Ha esetleg
van egy másik ország is, ahol egy másik vallással, világképpel etetik hasonló módon az embereket, az
ellenséges és az onnan esetleg ide menekülő egyedeket ellenségnek kell tekinteni. Gyakorlatilag a lét
egy beszűkült ösvényen való megtapadás függvénye. A mindennapok azzal telnek, hogy erről a
keskeny ösvényről az egyed le ne csússzon, mert elveszti megélhetését. Ennek megtartása a
fennmaradás egyetlen módja, ennek érdekében az egyed nem csak elfogadja, tűri, követi a helyzetet,
hanem képes baráti, családi kapcsolatai megszakítására, elárulására, tehát képes emberből biológiai
lénnyé válni.
Amit leírtam, az a félelem mai definíciója.
Ugyanis a félelem első feltétele az, hogy ne tudj kitérni előle. Ne legyen egy másik tér, amiből kívülről
röhögsz a megfélemlítéseken. Tehát bekövetkezik a kapuk becsukása, egyik a másik után. Majd jön a
gyűlöletkeltés azok iránt, akik a kapukon kívül vannak és ha a tér már elég szűk számodra, akkor jön a
fejed felett meglebegtetett pallos, ami elől nem térhetsz ki. A rendszer úgy épül fel, hogy a
megélhetésedet is a rend szolgálatába állítják. Ismerős?
Ugyanez a recept akkor is, ha munkaadód, házastársad, adóhivatalod, egyházad vagy bárki más
rendeli föléd a félelmet. Az első mindig a kötelék kialakítása, a szűk térbe terelés, hogy ne
menekülhess, majd várhatod a feltételeket.
Meg akarsz szabadulni félelmeidtől? Azért kérdezem, mert vannak, akik nem. Vannak, akiknek ez a
természetes állapot, ebben látják biztosítottnak megélhetésüket és nemhogy elfogadják, hanem
hurrá optimizmussal várják újabb ellenségképek megjelenését, újabb hurkok nyakuk köré csavarását,
mert ha ezek közül egy is lekerül róluk, dicsőíthetnek egy megmentőt. Az már fel sem tűnik, hogy
maradt még éppen elég. Egy hurok azonban sosem kerül le. Ez a pénz. A pénz, amit nem Allah
törvényei szerint működtetnek. Ez egy sátáni hurok, de hiába sátáni, elszakítható.
Ha valóban meg akarsz szabadulni a félelemtől, van rá mód. Kezd el fokozatosan nyitogatni a
kapukat. Próbáld elhinni, hogy vannak más terek is azon kívül, mint amiben élsz. Mert az ember
balga. Hajlamos bekötni magát egy szekér elé, akár egy ló, hagyja magát ostorozni és húzza a
szerkeret, míg meg nem szakad, közben szidja a Teremtőt, saját sorsát. De miért kötötte be magát a
szekér elé? A ló nem képes kitörni, mert nincs szabad akarata, de Neked van! Ja! A
megélhetés…Értem. De a megélhetésed nem kötelez arra, hogy ne nyiss ki magad körül más világot,
ne tájékozódj és ne jöjj rá a hazugságtömegre, ami körbevesz. Még a megélhetés terhe mellett is
könnyebbség, ha lelked felszabadul. Mert az van beszorítva, nem csak a tested, ösztöneid. Ha
lelkedet nem teszed szabaddá és nem tudatosítod magadban, hogy létezik egy tágabb tér, azon kívül
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is egy még tágabb, majd azon túl egy végtelen, akkor Isten hiába teremtett szárnyat, az elsorvad, így
repülni sosem tanulsz meg!
Elégedetlen vagy, mert zsarnoki rendszerben élsz? Csak akkor lehetsz elégedetlen, ha lelked valójával
is e rendszerben élsz. Mert élhetsz akár egy eszkimó igluban a fókák közt egymagad, vagy egy fáraó
rabszolgájaként, lelkedben Te döntöd el, ki vagy valójában. Mert egy lelket nem lehet sem
jégkunyhóba zárni, sem rabláncra fűzni. Az a test, amiről beszélsz! A test pedig a lélek uralma alatt
áll. Ha lelkedet nem teszed szabaddá, tested sosem lesz az!
Nem csak egy kalkuláció van, ami szerint élned kell. Nem csak egy ország, nem csak egy föld törvénye
szerint lettél teremtve. Isten teremtésének logikájában ott a célszerűség. Az ember e logika szerint
öltött testet és kapott lelket. E logika pedig csak a végtelenben kap értelmet. Földi, országos és
munkahelyi lénnyé akkor válsz, ha ezekre a szintekre sorvasztanak és erre Te vevő vagy. Ha a szelet
üvegkoporsóba zárják, nem fúj többet, elveszti lényegét, ami szerint működik, amiért szél a szél. Te is
így veszted el energiáidat, teremtésed értelmét. Elveszted fokozatosan azt, amiért ember az ember.
A félelem egy eszköz, amivel a sorvasztási folyamat végbemegy. Végül Te is eszközzé válsz mások
kezében. Érted már?

ِ س والثَّمر
ِ ٍ ِ
ِ ص ِم َن األَمو
ٍ وف واْل ُجوِع وَنْق
ات َوَب ِش ِر
ُ ال َو
َ َ َ ِ األنف
ََ
َ
َ ْ َوَل َنْبُل َوَّن ُك ْم ب َش ْيء م َن اْل َخ
﴾١٥٥﴿ ين
َّ
َ الصاِب ِر
Mert bizony, Mi próbára teszünk titeket némi félelemmel, éhséggel, szűkével vagyonnak, létnek és
termésnek. Vidd örömhírét az állhatatosaknak, - (Korán 2:155)

ِر
﴾١٥٦﴿ اجعو َن
َ

ِ َّال ِذين ِإ َذا أَصاب ْتهم ُّم
ص َيب ٌة َقاُلوْا ِإَّنا ِّللِ َوِاَّنا ِإَل ْي ِه
َ
َُ َ

Akiket, ha gyötrelem ér mondják: „Mi Allahé vagyunk és Hozzá térünk meg, -” (Korán 2:156)
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ِ
ِ ِ
ان َذا
ْ َوَال تَ ِزُر َو ِازَرةٌ ِوْزَر أ
َ ُخ َرى َواِن تَ ْدعُ ُم ْثَقَل ٌة ِإَلى ح ْمل َها َال ُي ْح َم ْل م ْن ُه َش ْي ٌء َوَل ْو َك
ِ َّ ِ
ِ َ ين ي ْخ َشو َن رَّبهم ِب
ِ
الص ََل َة َو َمن تََزَّكى َفِإَّن َما َيتََزَّكى
َّ اموا
ُ الغ ْيب َوأََق
ُ َ ْ َ َ ُق ْرَبى إَّن َما تُنذ ُر الذ
ِ لِنْف ِس
ِ ّللاِ اْلم
﴾١٨﴿ ص ُير
َّ
ى
ل
ا
و
ه
ِ
َ
َ
َ
َ
Nem terhelhető a teher hordozója más terhével, még akkor sem, ha a (túl)terhelt arra szólít, hogy
vigyék. Nem vihet abból más semmit, még akkor sem, ha közeli hozzátartozó. Figyelmeztesd azokat,
kik félik Urukat észrevétlenül, megtartják az imát. Ki megtisztítja magát, az lelke javát szolgálja.
Allahhoz vezet a vég. (Korán 35:18)
Természetes kapcsolatokban teljesen normális, hogy segítünk egymásnak. Egy anya vagy apa akár az
életét is odaadja gyermekéért stb. Ez az áldozatvállalás a való világban működik, de a spirituális
világban nem. A felelősséget senki sem ruházhatja át másra.
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Ezt vallja az Iszlám a felelősségvállalásról.
Ezt a kérdést a Sharia rengeteg részre bontja. Próbálom a kötetnyi magyarázatot egyszerű formában
közreadni. Kérem a tisztelt hozzászólókat, hogy ne próbálják jobbítani az Iszlám állásfoglalását, mert
nem vitaanyagot teszek közre, hanem az iszlám tanítását, melyből a logikát kell kiszűrni és azt
általánossá tenni.
Beazonosíthatóság.
A közlekedési hírekben ezt halljuk: kamion ütközött Renault gépkocsival, vagy fának szaladt egy
Mercedes. Az Iszlám jogelméletben ezek az állítások értelmezhetetlenek. Úgy értelmezhető csupán,
hogy Szabó János, aki egy kamiont vezetett, ütközött Kovács Józseffel, aki egy gépkocsiban ült. Tóth
Jenő a Mercedesét egy fának vezette. Önmagában egy kamion nem ütközik gépkocsival és Mercedes
sem szalad fának. Minden tett és szándék mögött meg kell találni a beazonosítható elkövetőt. Csak ő
lehet felelős.
Stigmatizálás tilalma
Példák: a magyarok nem tartják be ígéreteiket, a cigányok lopnak stb. Itt nem egyszerűen a
beazonosítás fontosságáról van szó, hanem többről. Kollektív bűnösség nincs. Egy csoportot nem
lehet vádolni egyének tetteivel olyan szándékkal, hogy az egész csoportot hátrányos megítélés érje. A
címkézés, stigmatizálás a diszkrimináció előszobája, amit rasszizmus követ.
Személyre, vagy személyekre lebontás.
Zsidók törtek be Ciszjordániába. Ez így értelmezhetetlen. Nem minden zsidó tört be Ciszjordániába,
hanem Mózes, Dávid és akiknek ők parancsot adtak. De Mózes és Dávid sem tör be akkor, ha erre
Netanjahu nem ad utasítást. Tehát helyesen: Netanjahu miniszterelnök utasítására Mózes és Dávid
parancsot adott Ciszjordánia megszállására. Minden zsidó nem volt ott, ezért nem terheli őket
felelősség. Arab terroristák sincsenek, hanem csak Ahmed és Juszuf, akik merényletet hajtottak
végre. Ha a tettes nem saját elhatározásból hajtotta végre a bűntényt, akkor a felbujtót is meg kell
nevezni. A felbujtás nagyobb bűn, mint a tett, mert Fitnának minősül, ami a legsúlyosabb, ami
elkövethető.
Felelősség átvállalás.
Az Iszlám nem teszi lehetővé felelősség áthárítását. Nem tehető ezért hamis vallomás, mellyel
hozzátartozónk, barátunk, üzlettársunk felelősségének egy részét magunkra, vagy másra hárítjuk.
Természetesen megbocsájtás van, tehát egy elkövetett bűnt meg lehet bocsájtani, de ez nem egyenlő
a felelősség áthárításával. De két egyforma eset nincs. A megbocsájtás sem működik általános
érvénnyel. Mert lehet, hogy egyéni szinten egy gyilkosságot a sértett családja megbocsájt, de
társadalmi súlya miatt egy ilyen tettet a bíróság nem nézhet el.
Felelősség átvállalás teológiai szempontból.
Létezik-e megváltás az Iszlámban? Tisztázzuk a szó jelentését. Ha megváltás alatt azt értjük, hogy jön
Jézus, aki a Végítélet előtt helyreállítja a rendet, akkor ezzel egyetértünk. Ha a megváltás azt jelenti,
hogy Jézus megváltotta az embereket saját bűneiktől, akkor ezzel az Iszlám nem ért egyet. Mindenki
magát váltja meg szándékokkal és tettekkel.
Létezik földi igazságszolgáltatás, de a valódi ítélet Allah kezében van.
A fentiek értelmében, aki az Iszlám értékeit vallja, fel kell vállalni tetteit és szembe kell nézni azok
következményeivel. Kimagyarázás, sumákolás, másra áthárítás nincs. Tükör elé kell állnunk és szembe
kell néznünk önmagunkkal.
Biztos, hogy így tesztek?
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Na, már nehogy te mondd meg a tutit, majd én megmondom mi a helyzet! Ugye, ismerős? Nap, mint
nap hallott szófordulat, melyben az egyén, közösség, vagy akár nemzet kifejezi saját primitívségét.
Ennek egy másik változata is igaz, amikor kritika fogalmazódik meg ugyanebben a stílusban. Ti
beszéltek, akik lefüggönyözitek a nőket és két lábbal tiporjátok jogaikat, akik kezeket és lábakat
vagdosnak?
A tudatlanság, olvasatlanság találkozik egy felturbózott indulattal és előáll a fenti képlet. Itt nem
egyetlen térfél kritikája hangzott el, hanem mindegyiké, akik egy mai vitában részt vesznek. Egy
intelligens megközelítés sosem a saját okosságát viszi be egy társalgásba, hanem a nyitottságot,
mellyel saját tudását kiegészíteni szándékozik. Ha pedig ütköznek az új információk a fejében levő
meglévőkkel, akkor végig hallgatja a másikat és előadja érveit, visszaigazolást vagy módosítást várva a
partnertől. De nem ez történik. Ajtóstól a házba! Érvek hangzanak el, hogy kellene a másiknak lennie
egy saját magunkra szabott etalon szerint. Az etalonok, pedig veszélyesek tudnak lenni. Különösen,
ha kőbe vésett etalonokról van szó, melyek változásra képtelenek. És itt nem fizikai értelemben vett
etalonokról beszélek.
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Afrikai pályafutásomat én is a fehér emberekre jellemző gőggel kezdtem. Majd én megmutatom
nektek! Ti hülyék vagytok, de én elmagyarázom! Bevittem saját primitív kultúrkörömet egy
magamnál sokkal intelligensebb közegbe, ami fizikailag kőkorszak volt, míg én az atomkorból
érkeztem. Saját etalonom szerint ők barbár, tudatlan humanoidok voltak, akikhez le kell ereszkedni
és fel kell emelni őket az én rohadt magas szintemre! Majd, amikor szomjas voltam és saját
etalonjaim szerint nem találtam a szavannán vizet, de ők, az általuk követett etalonok szerint találtak,
sőt finomakat ettek, akkor rájöttem, hogy változtatni kell. Az én kultúrkörömben biztos, hogy saját
szűk ismeretem hangzatos, de túllépve e kultúrkört, ez mit sem ér. A szavanna kellős közepén hiába
magyarázom el az E=mc2 jelentőségét, hiába ismerem Shakespeare Rómeó és Júliáját, ennek ott nincs
haszna.
Ott ezek az ismeretek ideiglenesen fölöslegesek voltak, de csak ideiglenesen! Elsajátítva a víz
megtalálásának tudományát, együtt élve helyi emberekkel kialakul egy olyan állapot, amikor ők is
kérdeznek. Ekkor, megfelelő felvezetésben és szerénységgel előadható az az etalon, aminek határai
között az én kultúrám látja a világot. Lám! Ők sosem gúnyoltak ki. Legfeljebb nevettek az általuk
furcsának vélt dolgokon. De agyukban úgy állt össze, hogy az én túlélésemhez az én vidékemen ezek
az ismeretek kellenek. Mert a szavannán az információ a túlélést szolgálja, tehát nem vicc.
Visszatérve Európába, teljesen más szemlélet fogad. Itt az információ nem a túlélést, hanem mások
lejáratását, felülkerekedési vágyat, eladható tartalmat szolgálja. Megtéveszt minket az a látszat
kultúra, melyet saját vívmánynak tekintünk, holott az se más, mint egy múló állapot. Igen, az! Ha
képes állandó változásra, alkalmazkodásra, akkor azért múlik el, ha pedig megmerevedik, képtelen
változásra, akkor egyszerűen kihal. Ezt a tételt az egyszerű népek jól ismerik, ezért hallgatják meg az
idegent a tűz körül, mert lehet, hogy túlélésük függ az általa átadott ismeretektől. De, ami a másokon
való felülkerekedés, megalázás, megvetés kultúráját illeti, ez önmagát iktatja ki, teljesen mindegy,
mekkora hatalom gyakorolja.
Láttatni szeretném, hogy nem kultúrák, hitek klasszikus formáit kritizálom, hanem az emberek mai
viszonyulását egymáshoz, mellyel képtelenek békében tudást cserélni.
Azért, hogy elfogultság vádja ne érjen, hadd illesszek ide egy iráni történetet.
A hosszú afrikai lét után Iránban jártam, ahol egy Ajatollah arról faggatott, hogy tudtam ennyi időt
meglenni a feketék közt. Nekikezdtem történeteimnek és elmeséltem, hogy a ndebele törzsben ezt
tapasztaltam, a bambarában meg azt. Igaz, nincs könyvük, de mind a Szentírásban rögzített
harmóniában illeszkedik a teremtéshez, másképpen nem lennének képesek a túlélésre. Nekik nem
kell könyv, anélkül is ismerik, mi az Isteni törvény. Ha pedig 4-5 afrikai törzs szokásvilágát
egybeteszem, akkor szinte az egész Korán igazsága a szemem előtt válik gyakorlattá. Az Ajatollah
hosszasan maga elé nézett, majd ennyit szólt: nálunk pedig, ha 4-5 muszlim találkozik és vitatkoznak,
akkor a sátán igazsága válik gyakorlattá.
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91 ب تحريم الكبر وبيان ِه
ِ ب اإليمان با
ِ صحيح مسلم كتا
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Abdullah ibn Masza’ud tudósítása: A próféta (béke reá) így szólt: „Senki nem lép be a
Mennyországban, akinek szívében akár egy magszemnyi gőg van.” Erre egy férfi: „De az ember szereti
a szép ruhákat és lábbeliket!” A próféta: „Mert bizony, Allah szép és szereti a szépet. A gőg az igazság
elutasítását és az emberek megvetését jelenti.”
Egy másik narratíva szerint a próféta így szólt: „Akinek egy mustármagnyi hit van szívében, nem lép
be a Pokolba.”
Forrás: Szahih Muszlim 91
Fokozat: Szahih, autentikus Muszlim szerint.

FITRA ÉS HUDA, AZAZ BELSŐ PROGRAM ÉS ÚTMUTATÁS

Ha egy pók hálót sző, azért teszi, hogy rovarokat ejtsen csapdába és elfogyasztva azokat fenntartsa
életét. Ösztönök vezérlik, mégis intelligens életet él.

120

Mi, emberek sokszor eltévedünk ezen az úton. Intelligens lények vagyunk, mégis bolond életet élünk,
ami minden logikával szembe megy.
Talán gyermekkorban élünk leglogikusabban, ezért nem onnan hozok példát, hanem onnan, ahol már
azt hisszük, hogy intelligenciánk kiteljesedett. Nos, az ember azért tesz valamit, hogy élete
egyszerűbbé és boldogabbá váljon ugye? Ha házasságot kötünk, azért tesszük, hogy megosszuk az
élet terheit és beköltözzön hozzánk a sok gyönyörűség, öröm. Ezzel szemben a gyakorlat az – tisztelet
a kivételnek-, hogy megnövekednek terheink, ami sokszor bosszúságok tömegét alapozza meg.
Ha munkába állunk, a pénzen kívül ezt azért tesszük, mert az adott munkát szeretjük, értünk hozzá és
ha a fizetés is jó, a munkahelyi környezet is megfelelő, akkor könnyebbséget hoz az életünkbe. Innen
aztán mindenki folytathatja a történetet, hogy mi történt vele. Kérdés: egyszerűsödött vagy
bonyolultabb lett a helyzet? Boldogság, vagy boldogtalanság az eredmény? Folytathatom az új ház,
telek megvásárlásával, ahol hangosak a szomszédok, beázik a tető, elromlik a csap stb. De
megemlíthetem a várva várt nyaralást, amit előre beterveztünk, de nem jöttek meg a csomagok,
végig esett az eső. Meg ne feledkezzünk a kedvenc ételünkről amire fájt a fogunk, de a vége
hasmenés lett és a gyönyörű cipőről, ami szűk és feldörzsöli a lábat.
A lényeg, hogy a pókkal sokkal kevesebb hasonló „boldogtalanság” történik, maximum, ha egy nála
nagyobb ragadozó megeszi. A vízimadarak akkor is fognak halat, ha a parton egy horgász sem, az
erdei állatok akkor is találnak élelmet, ha te vagy én nem kapunk fizetést és nincs miből bevásárolni.
Ha pedig összesíted, számtalan eseményt indítasz azzal, hogy életedet leegyszerűsítsd és a végén arra
döbbensz rá, hogy ezer nyűg szakadt a nyakadba. Nos, ezt nevezzük intelligens, tervezett életnek.
Ráadásul annyi ütközést okoz a fent említett próbálkozás halmaz, hogy millió szabályozást kell közénk
elhelyezni, különben másnak és magunknak is bajt okozunk.
Ez azért van, mert a teremtmények nem saját törvényeiket követik, hanem a legintelligensebb
Teremtőét:

ِ
ِ
َّ ِ
ُّ
َّ أََل ْم تََر أ
وم
َّ َن
َّ ّللاَ َي ْس ُج ُد َل ُه َمن ِفي
ُ الس َم َاوات َو َمن في ْاأل َْرض َوالش ْم ُس َواْلَق َم ُر َوالن ُج
ِ
ِ ِ الن
َّ واْل ِجَبال و
َّ اب َوَكِث ٌير ِم َن
َّ الش َج ُر َو
َّ اب َو َمن ُي ِه ِن
ُّ الد َو
ُ اس َوَكث ٌير َح َّق َعَل ْيه اْل َع َذ
ُّللا
َ ُ
َ
﴾١٨﴿ *ّللاَ َيْف َع ُل َما َي َشاء
َّ َف َما َل ُه ِمن ُّم ْك ِرٍم ِإ َّن
Nem látod-e, hogy Allahnak borul le minden, mi az Egeken és a Földön: a Nap, Hold, csillagok,
hegyek, fák, állatok és sok ember? De sokan vannak (azok is), kik érdemesek a büntetésre. Kit Allah
megvet, nincs számára, ki megbecsülné őt. Mert bizony, Allah azt teszi, mit Ő akar. (Korán 22:18)

ٍ الطير ص َّاف
ِ
َّ ِ
َّ أََل ْم تََر أ
ات ُك ٌّل َق ْد َعلِ َم
َّ َن
َّ ّللاَ ُي َسِب ُح َل ُه َمن ِفي
َ ُ ْ الس َم َاوات َو ْاأل َْرض َو
ِ َّ ص ََلتَه وتَسِبيحه و
﴾٤١﴿ يم ِب َما َيْف َعُلو َن
ٌ ّللاُ َعل
َ َُ ْ َ ُ َ

Nem látod-e, hogy Allah dicsőségét zengi minden, mi az Egeken és Földön van, még a madarak is
reptükben? Mindegyik tudja, miként imádkozzon Hozzá és magasztalja Őt! Allah Tudója, annak, mit
tesznek. (Korán 24:41)
Számos további idézet szerepel a Koránban hasonló tartalommal. A lényeg, hogy nem az állatok
intelligensek, hanem Allah, Akinek az elrendelését követik. Ez az esély az embernek is megadatott,
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nem is egyszer, hanem kétszer. Allah (SWT) két felbecsülhetetlen támasszal bocsájt útra minket,
embereket. Legtöbbünk mindkettőt semmibe veszi, vagy éppenséggel átprogramozza, átírja:
1. Fitra
Mohammed próféta (béke reá) így szólt:

ِِ ِ
ِِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ُيم ُِة تُْن تَ ُج
َ  َك َمثَ ُِل الْبَه، فَأَبَ َو ُاهُ يُ َه ِوَدان ُه أ َُْو يُنَصَران ُه أ َُْو ُُيَج َسانه،ُكلُ َم ْولُودُ يُولَ ُُد َعلَى الْفطَْرة
َُ ى فِ َيها َج ْد َع
اء
ُ  َه ُْل تََر،الْبَ ِه َيم َة
„Minden gyermek fitrah állapotban született (azaz arra programozva, hogy egyedül Allahot kövesse).
Majd szülei zsidónak, kereszténynek vagy zoroasztriánusnak nevelik, ahogy egy állat hozza elő saját
utódját. Úgy találod tán, hogy (ezzel) megcsonkítja (az utódot)?”
Talán voltál már úgy, hogy egy belső hang megszólalt benned és tanácsolt neked valamit. Te pedig
hallgattál erre a hangra és jól döntöttél. Ez a fitra. Egy belénk kódolt működő program, ami csak
akkor jön felszínre, ha foglalkozunk vele. A fitra nem vallásfüggő. Mindenkiben van. A szó maga
elindítást is jelent, tehát azt is magában foglalja, hogy ezzel indulunk útra az életben és ez indíthat el
döntéseket.

2. Útmutatás
Ha még fitrával együtt is botladozunk, akkor itt vannak a Teremtő „legintelligensebb” szabályai, az
Útmutatás, amit ember számára lebocsájtott. Két választásunk van: követjük, vagy nem? Ez innen a
szabad akarat függvénye.

ِِ
ِ ِ
ِ َِذل
﴾٢﴿ ين
َ اب الَ َرْي َب فيه ُه ًدى لْل ُمتَّق
َ
ُ َك اْلكت
Ez az Írás, semmi kétség: Útmutatás az őrizkedőknek. Korán 2:2)
Őrizkedők, az arab szövegben Muttaqin, ami a Taqwa szóból ered. Ez azt jelenti, mennyire korlátozza,
fogja vissza magát valaki szavaival, tetteivel, vagy belső érzéseivel a gonosztól. Egy igazhívő hitének
szintje a gonosztól való visszafogottságának, őrizkedésének szintjétől függ.

ِ ِ ِ
ِ َ َّال ِذ
﴾٣﴿ اه ْم ُي ِنفُقو َن
َّ يمو َن
َ الص
ُ َلة َو ِم َّما َرَزْق َن
ُ ين ُي ْؤم ُنو َن باْل َغ ْيب َوُيق
Kik hiszik a Láthatatlant, megtartják az imát, s mindabból, mit Mi nékik adtunk, áldoznak, (Korán 2:3)
Láthatatlan, azaz Gheib. Az Iszlámban a Látható Világ mellett létezik egy Láthatatlan is. Mindkettőnek
vannak szabályai, lakói és logikája. Azonban mindkettő Allah alá rendelt. Mi emberek a Látható Világ
lakói vagyunk, ami önmagában is végtelen. Allah Hatalmasságának megismerése érdekében meg kell
próbálnunk felfedezni azt. Mindent meg kell tennünk tudásunk Látható Világról szerzett határainak
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tágítására. Egy igazhívő azonban a Láthatatlant is el kell, hogy fogadja és azt, hogy e kettő
összefüggésben áll egymással. Ha valaki a Láthatatlannal együtt tud élni, az fogékonnyá válik a
környezetünkben lévő Isteni jelek iránt.
Mindabból mit Mi nékik adtunk, áldoznak. Semmi nincs ingyen. Ha van befektetés, akkor kell, hogy
legyen megtérülés is. Allah befektetett az emberiségbe és ellátott minket mindennel, ami
megélhetésünket biztosítja. Ha abban a szerencsében részesültünk, hogy ezt élvezhetjük, akkor nem
lehetünk önzők. Azokra is költenünk, áldoznunk kell, akikre ínség sújt, szegénységben élnek, vagy akik
Allah útján haladnak. Amennyiben azt akarjuk az egész világnak bizonyítani, hogy az Iszlám az
emberiségért van, akkor tennünk is kell az emberiségért.

123

FUKAR MÁSOKKAL, BŐKEZŰ MAGÁVAL
ILYEN AZ EMBER

Az alábbi vers választ ad arra, hogy mit tenne az ember, ha Isten helyébe léphetne és rendelkezne az
Ő kegyelmének tárházával, hatalmával:

ِ ُقل َّلو أَنتُم تَملِ ُكو َن َخ َزِآئ َن َر ْحم ِة َربِي ِإ ًذا َّألَمس ْكتُم َخ ْشَي َة
ِ اإل َنف
ان
ُ اإلنس
َ اق َوَك
ْ ْ ْ
َ ان
ْ َْ
َ
﴾١٠٠﴿ ور
َقتُ ًا
Mondd: „Ha tiétek lenne Uram kegyelmének tárháza, ti bizony visszatartanátok azt, félve attól, hogy
áldoztok belőle. Mert bizony, az ember fukar.” (Korán 17:100)
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Azokhoz szól, akik Allah kinyilatkoztatásainak használati jogát csak az emberek egy szűk körére
korlátoznák, mintha az hozzájuk kötődne. Vannak emberek, csoportok, kultúrák, akik maguknak
követelik a jogot, hogy Allah Üzenetét közvetítsék a földön, míg Allah mindenki számára elérhető
akar lenni közvetlenül. Allah kegyelme az egész Teremtésre kihat, mindenkinek jut belőle.
Kegyelmének tárháza sohasem merül ki. Csak a fösvény halmozza vagyonát, mert azt hiszi, ha költ
belőle, akkor elfogy. Spirituális fösvények vagytok talán, akik Allah kegyelmét akarják visszatartani az
emberek elől és azzal akartok sáfárkodni? Ez az oka talán, hogy nem akarjátok tudomásul venni az Új
Tanító megjelenését, aki minden teremtmény számára elérhetővé akarja tenni Allah kegyét és
gondviselését?
De a vers nem csak spirituális üzenetet tartalmaz. A materiális térben is visszatartjuk azt, amink van.
Hiába rendelkezünk többel, mint mások, nem tudatosítjuk magunkban, hogy nem a miénk, amit
kapunk. Az csupán egy letét. Ha több van, mint elegendő, Isten ezzel kezünkbe helyezi a másokról
való gondoskodás kötelezettségét. Nem lehetőséget, hanem kötelezettséget írtam. Az ember
azonban más. Megvadítja az ösztön. Bármilyen ösztön. A pénz, vagyon, birtoklási vágy ösztönöket
szít. Az állatnak is vannak ösztönei, de azok egy Allah által kimért pályán belül hatnak. Egy állat annyit
ejt zsákmányul, ami napi megélhetéséhez kell. Nem vesz el többet a természetből, mint ami
fenntartására elég. Az ember más. Szabad akaratával túllépi ezeket a határokat és felhalmoz.
Felborítja az arányokat. Ezt teszi mindennel, amibe belenyúl.
Pedig semmivel jöttünk és semmivel megyünk. Csupán e földi lét zavarja meg agyunkat.
Az igazsággal is ez a helyzet. Azzal is így bánunk. Néha megmosolyogtató hozzászólásokat olvasok,
amikor azt fejtegetik, hogy kinek van igaza? Ki nem szarja le? Hagyjátok már ezt a hülyeséget! Értsd
meg: senkinek nincs igaza. Az igazság ezen a földön valamilyen hamis tudati állapot, szenvedély, vagy
fegyverek igaza! Neked csak igazságérzeted van, ami hamis! Ha egy kicsit tovább pergeted az életed,
később látod, hogy a korábbi igazságok elavulnak és újak jönnek helyére. És ha kisajátítod az
igazságot, az eredmény ugyanaz lesz, mint az anyagi világ kisajátításával. Magadnak adsz belőle,
másnak csak csöpögtetsz. A földön nincs igazság. A földön jog van, amit emberek állítanak elő. Mivel
mi mind emberek vagyunk, a többség által előállított jog a mi jogunk, amit kötelesek vagyunk
betartani, akár muszlimok vagyunk, akár nem. De azt tudnunk, kell, hogy amit előállítottunk, az nem
igazság! Az jog! Hiába nevezik igazságszolgáltatásnak az erre épülő intézményt, az valójában jogot
szolgáltat és mivel tökéletlen ezért állandó változásban van, hiszen követnie kell az állandóan változó
teret, melyben működik. És még valamit kell követnie: a jog felett állók erőviszonyát és jellembeli
sajátosságait. Mert emberek vagyunk!
Te és én zombik vagyunk, valljuk be. Azért vagyunk zombik, mert azt hisszük mindent látunk, értünk,
felfogunk, de valójában hülyére vagyunk véve. Ránk vonatkozik egy zombikra alkotott jog. Ez az, ami
beszabályozza életünket, mindennapjainkat és ezen keresi magát gennyesre minden ügyvéd, aki
„megvéd” olyan esetekben is, amikor képtelenség betartani a jogot. Miért? Mert úgy van
megszerkesztve, hogy három jogszabály közül kettő üti egymást, tehát a jog követésével válsz
bűnözővé és védelemre szorulsz. Egy ilyen csapdában élnek a zombik.
Vannak, akik a jog felett állnak. Rájuk nem vonatkoznak ezek az előírások. Saját, vagy intézményük
ereje az, ami eldönti mit tehetnek. Ha tovább lépünk eljutunk nagyhatalmak szintjéig, akikre
semmiféle jog nem vonatkozik, kizárólag hadseregük, vagy pénzük ereje. Na persze, mondhatjátok,
ott a nemzetközi jog! És azt ki csinálja? Kinek az érdekében fektették le!
Ja, és az ENSZ? Ugyanazt kérdezem: és azt ki tartja fent? Ki fizeti fenntartásának legnagyobb
hányadát? És akármilyen határozatot is hoz, ki tartja be?
Afrikában többször lecsuktak. Általában mindig tudtam az okát. Bezártak, pénzt kaptak és
elengedtek. Ott ez volt a jog. Volt egy eset, amikor nem tudtam miért zárnak be és azt sem tudtam,
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hogy miért engednek el. Majd megtudtam pár súlyos okot, de ezek nem tényekhez, hanem
érdekekhez kötődtek. Nyilván nem az én érdekeimhez.
Úgyhogy így van ez, ha ember él a földön szabad akarattal, amit ösztönei irányítanak. Ha bármi sérti
igazságérzetedet, jusson eszedbe a fenti vers. Megnyugodni ugyan nem fogsz, de talán magyarázatot
kapsz arra, hogy kikkel élsz és milyen irányban változnál, ha Te osztanád a lapokat. Egyikünk sem
különb.
Itthon Te zombi vagy, Orbán nem zombi. A nemzetközi térben Trump és Putyin nem zombik és Orbán
zombi. Lehetne továbblépni, de végül mindenki eljut arra a szintre, ahol mind zombik leszünk és csak
Allah (SWT) nem zombi. Na látod! Itt van az örök igazság, ami már nem jog!
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HA A TULAJDON ALLAHÉ, FELSZABADÍT, DE HA AZ ENYÉM, AKKOR RABSÁG

A Badri ütközet számos tanulságának egyike a tulajdon és ember viszonyában ad útmutatást. Ez az az
ütközet, amit a Muszlimok nem sokkal Medinába való menekülésük után vívtak. Quraish, Mekka
támadó törzse la akart számolni az éppen megtelepedő, erőtlen Muszlim közösséggel, akiknek
egyetlen rendezőereje a hitében rejlett. Sem felszerelése, sem tulajdona, vagyona nem volt. Mindent
hátrahagyva jöttek el otthonaikból. És hiába a háromszoros túlerő Quraish részéről és hiába a
fegyverzet, tapasztalt hadvezetés, a gyenge, felkészületlen Muszlim had győzedelmeskedett Allah
(SWT) támogatásával.

ِ النساء واْلبِنين واْلَقن
ِ ِ ِ َّ اس ح ُّب
َّ طرِة ِمن
ِ ُزي
ِ اط
َّ الذ َه ِب َواْل ِف
ض ِة
َ َ َ َ َ َ الش َه َوات م َن
َ َ َ ير اْل ُمَقن
َ
ُ ِ ِن ل َّلن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ الد ْنيا وّللا ِع َنده حس ُن اْلم
آب
َ َواْل َخ ْي ِل اْل ُم َسَّو َمة َواأل َْن َعا ِم َواْل َح ْرث َذل
ْ ُ ُ ُ َ َ ُّ ك َمتَاعُ اْل َحَياة
َ
﴾١٤﴿

Megszépíttetett az embereknek szeretete az asszonyoktól származó élvezeteknek, utódoknak,
halmokba halmozott aranynak, ezüstnek, billogzott lónak, jószágnak, és földnek. Ezek az Evilági élet
gyönyörei, de Allah! Nála az igazi viszonzás.
Íme, itt a következtetés: „Ne keresd a földi vágyakat és viszonzást. Keress menedéket Allahban.” Badr
jól példázza Allah Erejét és Létét. Emberi számítás szerint lehetetlen lett volna a Muszlimoknak
megnyerni ezt a csatát. Azonban az Ő segítségével minden lehetséges, ha a követők eltökéltek. Aki
beilleszti magát Allah univerzális tervébe, akár egy mozaikszem, az győzni fog. Aki olyan tervet akar
megvalósítani, ami nem illeszkedik Allah Univerzális tervébe, az elbukik.
Sokan vannak úgy, hogy a tulajdonlásban biztonságot vélnek. Ha bebiztosítják magukat birtokkal,
házzal, vagyonnal nem érheti őket meglepetés. Ez azért van, mert a birtoktárgyak vonzanak. Azt
sugallják, hogy vedd el, tedd magadévá azokat, kövesd az érzést, amit birtoklásuk jelent és
biztonságot érzel. De nem ez következik be. Ha nem szabunk határt a birtoklási ösztönnek, egy
láncreakció indul be, ami azt eredményezi, hogy nem az ember uralja a szerzési vágyat, hanem az
uralja az embert. Maga a szerzés indukál újabb szerzést, másrészt a tárgyak, javak törvénye adja
életünk játékszabályát és nem az a szabályozás, ami minket a vagyontárgyak felé emel. Azok lesznek
felettünk.
Már csak azért élünk dolgozunk, hogy fenntartásuk költségeit fizessük, adózzunk utánuk és valahogy
kompenzáljuk veszteségeinket, ha kárt okoznak. Mert a kár az beáll, csak idő kérdése. Ugyanis a
tulajdon mindig irigységet szül. Aki látja, az akarja. Hazug emberek vesznek körül, hazug előírások
fosztanak ki, hazug szerelmek tesznek koldussá. Ha ez bekövetkezik és újra beáll a vagyontalanság,
rájövünk, hogy a gazdagság nem saját tulajdonaink megszerzésében, kisajátításában van, hanem
abban, ha Allah tulajdonát tartjuk magunknál, az Ő törvényeit követve. Ha ezt tesszük, sosem ér kár,
veszteség. Ha semmink sincs, csak egy „letét Allahtól”, akkor vagyunk a leggazdagabbak.
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Allah törvénye nem engedi, hogy egy vagyontárgy vegye át az uralmat bárki fölött. Egy vagyon,
tulajdon dolga a szolgaság. Az is Allahot szolgálja. Ember kezében féktelenné válik, akár a
megbokrosodott ló. Feladata, hogy javakat biztosításon gondoskodásként minden teremtmény
számára.
Ha nem ezt látod a gyakorlatban, akkor nem Allah törvényei szerint mennek a dolgok.
Tudom, ettől még éhezel, gyerekednek nem telik ruhára, az öregeknek gyógyszerre. De talán valamit
javasolhatok. Ne kergess álmokat. A valóságot bízd Allahra. Akármilyen nehézségben vagy, ne
veszítsd el bizalmadat Benne. Ne kéregess, ne húzz le másokat, ne próbálj szélhámoskodni, rövidtávú
átverésekkel pénzt szerezni, mert ezek a bevételek úgy mennek el, ahogy jöttek. Értelmetlenül.
Inkább rendezd kapcsolataidat magad körül. Szelektálj. Az élősködőkkel szakíts, a jószándékúakkal,
akikkel gondolatokat tudsz cserélni építő jelleggel, azokat tartsd meg. Zárd le a negatív kapukat és
nyisd meg a pozitívokat. Ki fog cserélődni környezeted és meglátod, hogy csupán kapcsolataid
rendezésével gondjaid nagy része megoldódik. Mert szegény ember nincs. Ha jó irányban nyitsz,
Allah törvényeit lépteted életbe és te is élvezheted azt a kapcsolatrendszer, gondoskodást, amit
környezeted nyújthat. Ehhez ne „felcimkézett” kapcsolatrendszert válassz aszerint, hogy muszlimoke, vagy sem, mert csalódni fogsz. Ne a vagyon vonzzon be téged sehova, mert az csalóka. Egy
vagyonos ember nem azért gazdag, mert ad, hanem azért, mert elvesz. Azt nézd, hogy hol működik
Allah törvénye! Hol gondolkodnak társadalmi elosztásról úgy, ahogy a Korán írja? Meg fogsz
döbbenni! Legtöbb esetben nemhogy nem muszlimok, hanem nem is vallásosok. Mert Allah sosem
ott van, ahol Rá hivatkoznak, bábként kezeli őt, hanem ott, ahol meg sem említik talán, de programja
működteti a szíveket. Tanulj meg szíveket látni és ne csak szavakat hallani, akkor kijössz a bajból.
"Az iparos (iparkodó) szegény ember boldogabb, mint egy tétlen gazdag ember", Henry Ward
Beecher
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HA MEGBOCSÁJTASZ ÉS NEM PANASZKODSZ, KÖNNYEBBEN ÉLSZ
Magyarországon vigyázni kell a kérdéssel: hogy vagy? Errefelé komolyan veszik és félórás
panaszáradat várható. Pedig hidd el, senkit nem érdekel. Hiába panaszkodsz. Erről eszembe jut egy
afrikai bölcs története.
Amikor az emberek eljöttek a bölcshöz, minden alkalommal ugyanazokkal a problémákkal
hozakodtak elő. Egy nap a bölcs egy viccet mesélt nekik, mire mindegyikük harsogva nevetett. Majd
pár perc múlva elmondta ugyanazt a viccet és csak néhányuk mosolygott. Mikor harmadik
alkalommal is elismételte ugyanazt a viccet, senki sem nevetett többé. A bölcs elmosolyodott és így
szólt: „Nem tudtok nevetni ugyanazon a viccen, ha újra meg újra halljátok. Akkor miért sírjátok el
nekem mindig ugyanazt a problémát?"
Tanulság: Az aggódás nem oldja meg a problémáidat, azzal csak elpazarolod idődet és energiádat.
Egy történet elmeséli, hogy két barát átsétált egyszer a sivatagon. Az utazás egy pontján
összevitatkoztak és egyikük arcul csapta a másikat. Amelyik a pofont kapta megsérült és szótlanul
csak ennyit írt a homokba: „Ma a legjobb barátom arcul csapott."
Továbbmentek, míg rá nem leltek egy oázisra, ahol úgy döntöttek, hogy megfürdenek. Amelyiküket
arcul csaptak, beleragadt az iszapba és fuldokolni kezdett, de a barátja kimentette. Miután helyrejött
a fuldoklásból, ezt írta egy kőre: „Ma a legjobb barátom megmentette az életemet."
A másik, aki megütötte, majd megmentette legjobb barátját, megkérdezte tőle: „Miután sérülést
okoztam neked, a homokba írtál, most meg egy kőre. Miért?" A másik így válaszolt: „Ha valaki
fájdalmat okoz, akkor azt homokba kell írni, ahol a megbocsátás szelei elfújják annak nyomát. De ha
valaki valami jót tesz nekünk, akkor azt kőbe kell vésni, ahonnan egy szél sem tudja azt kitörölni."
Tanulság: Ne az életedben lévő dolgokat értékeld, hanem a személyeket, akik az életedben vannak.

ِ سو َل ه
ِ ع ْب ِد ه
ع ْن
صلهى ه
ُ اَّلل ب ِْن
ُ سله َم فَقَا َل َيا َر
َ اَّلل َك ْم أَ ْعفُو
َ ُاَّلل
َ ع ْن
َ
َ علَ ْي ِه َو
َ ِ ع َم َر قَا َل َجا َء َر ُجل ِإلَى النه ِبي
ْ
ه
ه
َ
َ
َ
س ْب ِعينًَ َم َّر ًة
صلى ه
َ ًسل َم ُك ًَّل يَ ْوم
َ ُاَّلل
َ عل ْي ِه َو
َ الخَاد ِِم فقا َل
1949 سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في العفو عن الخادم
Abdullah ibn Umar tudósítása: Egy ember jött a prófétához (béke reá) és kérdezte: Ó, Allah prófétája!
Hányszor bocsátsak meg szolgámnak? Erre ő: Minden nap hetvenszer.
Forrás: Szunan al-Tirmidhi 1949
Fokozat: Szahih, autentikus al-Albani szerint
Mi volt a célom a tanmesékkel és a hadisszal? Az, hogy láttassam az összefüggést panaszokkal teli
életünk, megbocsájtásra képtelen egónk és boldogtalanságunk, fásultságunk között.
Csak menjetek be egy boltba, vagy sétáljatok az utcán. Már az öregasszonyok is úgy ráncosodnak,
hogy belevésődik arcukba a gyűlölet. Negatív kérdések, negatív válaszok. Süt mindenhonnan egy
visszahúzó erő. Hogy lehet ebben a légkörben konstruktívnak lenni? Ha fiataljaink elhagyják az
országot, még a középszerű is könnyen gyökeret ereszt idegenben, mert nem ez a légkör nyomasztja,
ami itt. Neki ugyan már ott a jobb, de a matematika törvényei szerint, a selejt marad itthon és tovább
sűrűsödik a szar. Növekszik a negatív kisugárzások koncentrációja. Ne a kormányt és politikát
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hibáztasd, bár ők is okai ennek. Ha nem magadon kezded a változást, megsavanyodsz és elmerülsz
ebben az ingoványban.

HAZUG VILÁGBAN HAZUGSÁG AZ IGAZSÁG

Egy hazug világban a hazugság az igazság. Ha pedig a hazugság lép az igazság helyére, a szavak
jelentéstartalma elvész. A béke tartalma nem az lesz, hanem valami más. Az ígéretek hitelüket
vesztik, az álltások már kijelentésük pillanatában megkérdőjelezhetők. Csak az erő dominál és aki azt
uralja, a hazug igazságot is élőben tartja.
Évtizedek teltek el a World Trade Center két tornyának katasztrófája óta. Azóta sok minden kiderült,
a kép összeállt. A személyek kilétére sosem fog fény derülni, hogy kik álltak a bűncselekmény mögött
(nem a konkrét elkövetőkre gondolok), de a miértekre rég megkaptuk a választ. Mégis fennmarad
egy „legenda”. Ez pedig hazugság, ami mára igazság. A koronavírus is hasonló. Bizonyos, hogy létezik,
ahogy az a két torony is létezett. Sosem tudjuk meg a kik kérdésre a választ, de a miértekre össze fog
állni a kép. Közben ezer hazugság kap lábra. Aki pedig a médiumokon csüng, az ezeket tekinti
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igazságnak. De most hagyjuk a zombikat! Azok is belefáradtak ebbe a helyzetbe a hazugság-igazság
közti térben, akik ki tudják következtetni a végeredményből azt, hogy mire megy ki a forgatókönyv.
És most nem összeesküvés elméletekre gondolok, tehát nem arra keresek választ, hogy ki tette? Arra
majd különböző dramaturgok fognak születni. Egyelőre maradjunk a földön és szögezzük le: ebből a
színdarabból, mindenki a maga szintjén piszok nagy hasznot húz. A mindenki alatt az emberek kb.
1%-ára gondolok. A 99% pedig tönkre megy és rabszolgaként élhet tovább. Növekszik a függőség,
viszonyoknak való kitettség, eközben eljátsszuk a demokráciának nevezett színdarab erre a helyzetre
átírt új forgatókönyvét és persze a szó, demokrácia, miután annyi csavaron ment már át, teljesen más
jelentéstartalommal halad a megsemmisülés felé. Hazugsághalmaz lett belőle, amit napi igazságként
tálalnak. Fenntartjuk összes intézményrendszerét, a mondva csinált fékeket és ellensúlyokat, ahol
minden oldal egy oldal. A zombik előtt eljátsszák a színművet, a darabban összevesznek, egymásnak
esnek, de ahogy leereszkedik a függöny, a színészek elmennek az első kocsmába és az íróval,
dramaturggal átbeszélik a következő előadás jeleneteit egy sör mellett.
A hazugság fokozódik és a nép, az istenadta nép pedig beszáll egy új hajóba, ami az igazság új vizeire
viszi. Hazugság utazók lettünk. Mindez hova vezet? Az elfásuláshoz. Már rá sem hederítünk. Birkák
lettünk. Senki nincs, aki minket képvisel, feláll és kiönti a bilit. Nincs, mert aki felállna nevünkben
képviseletünkben, nem ezt a színdarabot adja elő. Nem ezért kapja a fizetést.
Aki azt hiszi, hogy most Magyarországról beszélek, téved. Egy világjelenségről szólok. Mindenhol ez
van.
Ha pedig az agyakban ez játszódik le, ugyanez a dramaturg megy át a gazdaságba, az élet más
területeire. A hazugságból ott is igazság lesz és így működnek garanciák, biztosítékok, teljesítések.
Létrejön az egymás átverésére felépült rendszer, aminek egyetlen vesztese lesz: a tisztességes,
törvénytisztelő ember, aki még „hagyományos” értékrendet vall. Ők mind tönkre mennek. Az 1%
tovább gazdagodik és megerősödik az a réteg, akik hazugságokból élnek.
Hol kapcsolódik mindez az Iszlámhoz? Nagyon is kapcsolódik. Nekünk nincs pápánk, nincs személyi
vezetéshez kötött adminisztrációnk, ami hierarchián alapul. Legalábbis klasszikus formában nincs.
Nincs, ami gátat szabhatna abban, hogy felnyissuk a szemeket, szembe szálljunk e világ
álságosságával. Aki hívő, tanulmányozza a Koránt és a hozzá tartozó irodalmat, pontosan tudja
milyen jelenségek ezek. Világos listánk van ezek bekövetkezéséről. Pontosan tudjuk, hogy a szavak,
emberek kiüresedése milyen kor eljövetelével jár. Tudjuk, mi a pénz szerepe, mi a fedezet, hogy
működik a kamat. Erről fejezetek szólnak. Csak egy bökkenő van. Hiába tudjuk.
Az internet segítségével naponta végig pásztázom neves gondolkodóink beszédeit, olvasom írásaikat.
Gyönyörű gondolatokat hallok a Túlvilágról, egónk kezeléséről. Az egyikük minden nap kiteszi
beszédét a Próféta (béke reá) és követőinek beszélgetéseiről a feltámadással kapcsolatban, ami
nagyon szép és tanulságos. Egy Iszlám szappanoperát látok, ahol a könyvnek azokat a gondolatait
hallom vissza, amiket akkor kellene mondani, ha minden szép és jó, elmélkedhetünk az elmúláson.
De Uraim! A helyzet szar! A dolgotok pedig ebben a helyzetben az, hogy legalább ismertessétek Allah
(SWT) e helyzetre vonatkozó, elemző áyáit. Ezzel szemben azt látom, hogy befeküdtek a trendbe.
Altatnak. Tisztelet a kivételnek.
Mi az Iszlám jövője? Az Iszlám élni fog, mert nem ember kezében van. Allah gondoskodik róla, ahogy
eddig is ezt tette. A muszlimok jövője az más. Arról nem tudok nyilatkozni. Ha marad a
meghunyászkodás, akkor beállunk az Iszlámot felhígítók sorába. Szappanoperát csinálunk belőle,
letakarjuk a „kínos” részeket, nem tanítunk. Evilági következményektől tartunk, jujj, az emír nem
fogja átutalni a pénzt, jujj, kirúgnak az állásomból, ha erről beszélek. Amíg ilyen visszatartó erők
fogják vissza szavakat, tanításokat és nem a Túlvilági elszámolás lebeg szemek előtt, addig szarban
vagytok kiskomáim. De Allahhal nem húzhattok ujjat. Ti húzzátok le magatokat a klotyón, de Ő marad
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és helyre tesz mindent! Vissza fog költözni a szavakba eredeti jelentésük, a hazugság és igazság
helyükre kerülnek. Amen.

ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َي ْح َذ ُر اْل ُم َنافُقو َن أَن تَُن َّزَل َعَل ْي ِه ْم ُس
َاستَ ْه ِزُؤوْا إ َّن ّللا
ْ ورةٌ تَُنب ُئ ُه ْم ب َما في ُقُلوبِهم ُقل
﴾٦٤﴿ ُم ْخ ِرٌج َّما تَ ْح َذ ُرو َن
Aggódnak a képmutatók, hogy egy Szúra fog kinyilatkoztatni róluk, mi kihirdeti azt, ami szívükben
van. Mondd: „Gúnyolódjatok csak! Mert bizony, Allah feltárja azt, mitől aggódtok.” (Korán 9:64)

ِ ّللاِ ِبأَ ْفو
ِ ْ ي ِريدو َن لِي
ِ ّللاُ ُمِت ُّم ُن
﴾٨﴿ ورِه َوَل ْو َك ِرَه اْل َك ِاف ُرو َن
َّ اه ِه ْم َو
ُ ُ
ُ
َ طف ُؤوا ُن
َ َّ ور
Ki akarják oltani szájaikkal Allah világosságát, de Allah beteljesíti az Ő világosságát, még ha ez
gyűlöletes is a hitetleneknek. (Korán 61:8)
Allah világossága kiolthatatlan. Csak egy bolond gondolhatja, hogy ha úgy fúj rá egy elektromos
világításra, mintha az gyertya lenne, akkor az attól kialszik.
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HAZUGSÁG

Most, amikor látjuk, hogy csak emberi összefogás segíthet, kérdezzük: érdemes volt-e emberek közt
ennyi gyűlöletet kelteni?
Ez az egész olyan, mint egy háborús film, amit karosszékből nézünk, közben esszük a paprikáscsirkét
nokedlivel, ásítozunk, drukkolunk a főhősnek, aki mást sem tesz, csak fut, lő, rejtőzködik, miközben a
kamera minden oldalról veszi. Persze, nekünk fogalmunk sincs, hogy egy ilyen helyzetben nem lehet
minden oldalról felvételt készíteni és egy háború, megélve, teljesen más.
Közben szidjuk a szomszédot, aki porolja a szőnyeget és a szél átfújja a koszt hozzánk.
Most mi kerültünk hirtelen háborús helyzetbe. Látjuk, hogy menekülni nem is olyan egyszerű, ha
lövünk visszalőnek, tehát ez nem céllövölde és mi magunk is lehetünk célpontok. Hirtelen beszarás
van, pánik és jaj, mi lesz, hangulat. De jól jönne a szomszéd nyugtató szava, akivel éppen a múlt
héten vesztünk össze! De jól jönne, ha most felhívna és megbeszélnénk, mikor megyünk pecázni!
Talán felértékelődnek emberi kapcsolataink, talán nem fogunk annyira eszközöket látni egymásban,
mint eddig. Talán átlátunk a szitán és rájövünk, hogy mennyi hazugságot hitettek el velünk a másik
gyarlóságáról, rossz szándékáról és voltunk e hazugságok táptalajai. Ahelyett, hogy ügyet sem
vetettünk volna rájuk, felkorbácsoltuk indulatainkat és saját környezetünkben kerestünk a
kommunikációval összefüggő jelenségeket, majd mi is gyűlölködtünk. Minden oldal bűnös.
Egy Goebbels-szerű kommunikációra felépített rendszerben élünk, ahol a hatalom hazugsága
beszivárgott házainkba, magánéletünkbe és megmérgezte azt. És ezzel nem nevesítem, melyik
hatalomra gondolok, mert mindegyik ezt tette! Ahogy ma is ezt teszi, ebben az áldatlan helyzetben!
Azért állítom ezt, mert a járvány idején is erősebben jön át a politikai kommunikáció, mint a biológiai,
valós állapot.
Ez egy kiváló alkalom arra, hogy elővegyük tanításainkat a hazugokról:

ِ والَ َتْلِبسوْا اْلح َّق ِباْلب
﴾٤٢﴿ اط ِل َوتَ ْكتُ ُموْا اْل َح َّق َوأَنتُ ْم تَ ْعَل ُمو َن
َ
َ
ُ
َ
Ne öltöztessétek át az igazat hamisba, elhallgatva az igazat, s ti tudjátok azt. (Korán 2:42)
Ez a hazugság lényege: egy állítás igaz elemeink kivétele, azok elkendőzése és felcserélése hazug
elemekkel részben, vagy egészben.

َّ ّللا َال يه ِدي م ْن هو مس ِر
ِ
﴾٢٨﴿ اب
ٌ ْ ُ َُ َ
ٌ ف َكذ
ْ َ َ َّ إ َّن
…Mert bizony, Allah nem vezeti, ki tékozló, hazug! (Korán 40:28)

﴾٣﴿ ّللاَ َال َي ْه ِدي َم ْن ُه َو َك ِاذ ٌب َكَّف ٌار
َّ َي ْخَتلُِفو َن ِإ َّن
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…Allah nem vezeti azt, ki hazug és hálátlan. (Korán 39:3)

للا
ٌ اَلل ـ رضى
ٌَّ ٌعبْد
ٌْ ع
ٌْ ع
َ ْن أَبي
ٌُ ان ب
ٌُ ع ْث َم
ُ َحدَّثَنَا
ُ ع ْنٌ َم ْن
َ ن
َ ،ن أَبي َوائل
َ ٌ،صور
َ ، َحدَّثَنَا َجريٌر،َش ْي َبة
ٌَ للا عليه وسلم قَا
ل
ٌ يٌ صلى
َ عنه ـ
ِّ عنٌ ال َّنب
"ٌَصد ُُقٌ َحتَّى َي ُكون
ٌَّ  َوإ،ن ْالب َّرٌ َي ْهدي إلَى ْال َج َّنة
ٌَّ ٌ َوإ،صدْقٌَ َي ْهدي إلَى ْالب ِّر
ٌَّ إ
ْ الر ُج َلٌ لَ َي
ِّ ن ال
َّ ن
ٌب
ٌَّ  َوإ،ورٌ َي ْهدي إلَى ال َّنار
ٌَّ  َوإ،ب َي ْهديٌ إلَى ْالفُ ُجور
ٌَ ن ْال َكذ
ٌَّ  َوإ،صدِّيقًا،
ُ الر ُج َلٌ لَ َي ْكذ
َّ ن
َ ن ْالفُ ُج
." اَلل َكذَّابًا
ٌَّ ََب ع ْن ٌد
ٌَ َحتَّى ُي ْكت
Abdulla tudósítása:
A Próféta (béke reá) így szólt: „Az igazmondás egyenességhez és az egyenesség a Mennyországba
vezet. Az, aki igazat beszél, (hiteles) igazzá lesz. Az, aki hazudik gonosszá (al-fadzsur) lesz és a
gonoszság a Pokolba vezet. Mindaddig hazudik az ember, míg Allahnál a hazugok közé íratik.”
Szahih, autentikus
Forrás: Szahih al-Bukhari. A Jómodor Könyve, 116. hadisz
A hazugság több alapon nyugodhat. Lehet egyszerű tévedés, megrögzött viselkedési forma vagy
tervezett szándékosság. A következő esetekben nem ítélkezhetünk:

علَي ِْه
ِْ ع
ِْ ع
ُِ سى ب
ُّ ن أَبي ال
َ ،ٍي
َ ن
َ ،ض َحى
َ ِ،ع ْنِ خَال ٍد
َ ، َحدهثَنَا ُو َهيْب،َْن إ ْس َماعيل
َ حدهثَنَا ُمو
ِّ عل
َِ عنِ ال هنائمِ َحتهى َي ْستَيْق
ظ
ِْ ع
َِ هللا عليه وسلم قَا
ِ ي صلى
ِِّ عنِ ال هنب
ال ه
َ ن ثَلَثَ ٍِة
َ ل " ُرف َِع ْالقَلَ ُِم
َ سلَ ُِم
ِعن
ٍِ ْن ُج َري
ُِ ل أَبُ ِو دَ ُاو ِدَ َر َواِهُ اب
َِ  قَا. " ِعِنِ ْال َمجْ نُونِ َحتهى َي ْعق َل
ِِّ صب
عنِ ال ه
َ ْج
َ ي َحتهى َيحْ تَل َِم َو
َ َو
" ِهللا عليه وسلم زَ ا ِدَ فيهِ " َو ْالخَرف
ِ يِ صلى
ِ ي ٍ رضى
ِِّ عل
ِْ ع
َ هللا عنه
َ ن
َ َْالقَاسمِ بْنِ َيزي ِد
ِّ عنِ ال هنب
Ali ibn Abu Talib tudósítása:
A Próféta (béke reá) így szólt: „Három személy van, akiknek tetteit nem jegyzik fel: az alvónak, míg fel
nem ébred, a gyermeknek, míg nagykorúvá nem érik és a bolondnak, míg észhez nem tér.”
Abu Dawud megjegyzi: Ibn Dzsuraidzs jegyezte fel Qaszim bin Yazidtól, aki Ali (Allah legyen vele
megelégedve) nyonán így idézi a Prófétát (béke reá):” … és az öregnek, akinek meggyengült elméje.”
Szahih, autentikus (al-Albani)
Forrás: Szunan Abi Dawud 4403
Felmentő körülmény tehát a kiskorúság, az öntudatlan állapot, ami lehet betegség, öregség,
kényszer, vagy külső hatás következménye. Külső hatás a befolyásoltság, tehát hiszékenység,
álhíreknek való bedőlés, amit nem követ szándékos továbblépés ezen az úton.
Amennyiben szándék, tervezettség vegyül a hazugságba és terjesztője nem esik a kivételezett
kategóriákba, büntettet követ el. A földi szankciót mindig az adott hely és kor társadalmának
normatívái döntik el. Allah (SWT) büntetéséről Ő dönt egyedül.
Ha ezeket a szempontokat összeteszed, alkoss új véleményt szomszédodról, légy megbocsájtó, de
világosodjon meg látásod ott, ahol átvernek. Mert bizony, sok terv vesz körül Téged!
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HOGY ÉRTELMEZHETŐ AZ IGAZSÁG?

Abszolút igazság földi dimenzióban nincs! A Korán emberi viszonylatait elénk táró áyáiban sincs
abszolút, egyféle út! Egy igazság van: a változó igazság! És a Korán is erről szól!
Ahogy egy színdarab első felvonásában más az igazság és más a harmadikban, az életben is szituációk
függvénye a legjobb út keresése.
A Próféta (béke reá) 570-ben született, de a revelációk 610-ben kezdődtek és egészen élete végéig,
633-ig tartottak. Ebből 610-623 mekkai és 623-633 medinai szakasz. Tehát számszerűsítsük: 23 év
alatt kapta a Próféta Allahtól a Korán áyáit. Ebből 13 év Mekkában és 10 év Medinában történt.
Gyakorlatilag életem alkotó részét a Korán tanulmányozásával töltöttem. Átnéztem korabeli
irodalmakat, követők emlékezéseit, történészek műveit. A végeredmény: a Korán áyái másképp
ítélkeznek még ez alatt a 23 év alatt is. És ez így van rendjén!
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Mekkában a muszlimok üldözött kisebbség voltak, Medinában pedig államalapítók. A Muszlim
kisebbség fennmaradása Mekkában hatalmas lelki küzdelmet, tűrést, szenvedések elviselését
igényelte. Egy ilyen helyzetben meghirdetett dzsihád egészen más tartalmú, mint egy állam
megvédése Medinában, a külső támadásokkal szemben!
A hipokrita szó Mekkában teljesen mást jelent, mint Medinában. Mekkában a muszlimok voltak
hipokriták, akiknek el kellett titkolni hitüket. Medinában pedig az Iszlámot színlelésből felvevő
polgárok a hipokriták, akik belülről bomlasztották az újonnan alakuló államot.
Amikor a Próféta követői Mekkából Medinába menekültek, a medinai Anszárok befogadták őket
házaikba, megosztották velük vagyonukat. Ekkor az örökösödési előírások egy vagyonközösségnek
tekintették a befogadókat a befogadottakkal. Az állam konszolidációja után pedig a vérrokonságra,
családra alapozódott az isteni elrendelés rendje (shariya). Tehát itt is a logika követendő, ami alapján
dönthetünk, mikor a család és mikor egyéb vagyonközösség tekintendő vagyonrendezés alapjául.

ِ طاب َل ُكم ِمن
ِ
ِ ُ واِن ِخْفتُم أَالَّ تُْق ِس
الن َساء َم ْث َنى َوثَُلَ َث
ْ َ
َ
َ َ امى َفانك ُحوْا َما
َ َطوْا في اْل َيت
ْ
ِ َّ
ِ
ِ
ِ
﴾٣﴿ ك أ َْد َنى أَالَّ تَ ُعوُلوْا
َ َوُرَب
َ اع َفِإ ْن خْفتُ ْم أَال تَ ْعدُلوْا َف َواح َد ًة أ َْو َما َمَل َك ْت أ َْي َم ُان ُك ْم َذل
Ha féltek, hogy nem vagytok méltányosak az árvákkal, hát házasodjatok az asszonyokkal, kik jók
nektek, kettővel, hárommal, néggyel. De ha féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni, akkor csak
eggyel, vagy (azokkal), kiket jobbotok bír. Ez a legkevesebb, hogy ne legyetek igazságtalanok. (Korán
4:3)
A medinai védelmi harcokban, különösen az Uhudi csata után rengeteg férfi halt meg. Sok asszony
özvegy maradt, a nemek aránya felborult. Az amúgy is gyakorlatban levő többnejűséget rendezni
kellett. Tehát nem itt indult el a többnejűség! A rendezés logikája a következő:
- Az özvegyek és árvák vagyona kerüljön be a házasság intézményébe és ott rendezett keretek
között maradjon fenn.
- A nemek arányának felborulása ne okozzon a társadalomban szexuális válságot. A szex
biológiai igény, annak visszafojtása sokkal károsabb következményekkel jár, mint rendezett
formában történő kielégítése.
- Az árván maradottaknak utat kell nyitni egy normális családba tartozáshoz. Ezzel elejét lehet
vetni annak, hogy kialakuljon a megvetett „fattyú” státusz hadiárvák körében.
- A feleségek száma maximálisan négy lehet, de csak abban az esetben, ha egyenlőséget tud a
férj garantálni az asszonyok között. Az Iszlámot megelőző korban ez a szám nem volt
korlátozva.

ِ
ِ
ِ
ِ
وها
َ صتُ ْم َفَلَ تَميلُوْا ُك َّل اْل َم ْي ِل َفتَ َذ ُر
ُ َوَلن تَ ْستَط
ْ يعوْا أَن تَ ْعدلُوْا َب ْي َن الن َساء َوَل ْو َح َر
ِ َكاْلمعَّلَق ِة وِان تُصلِحوْا وتَتَُّقوْا َفِإ َّن ّللا َكان َغُف ا
﴾١٢٩﴿ يما
َ َ
ً
ً ور َّرح
َ ُ ْ
َ َُ
Soha nem lesztek képesek igazságot tenni az asszonyok között, akármennyire törekedtek. Ne
forduljatok el (az asszonytól) teljes elfordulással és (ne) hagyjátok őt a függőségben. Ha megbékéltek
és őrizkedtek, hát Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. (Korán 4:129)
És íme, most jön az igazság másik oldala. Csak pár oldalt kell lapoznunk és ezt olvassuk: „Soha nem
lesztek képesek igazságot tenni az asszonyok között, akármennyire törekedtek”. Van egy apró
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szócska az arab szövegben: lan, ami egy erős soha! Ez egy hangsúlyozott vélemény. Tehát a
többnejűség nem megengedett, csupán bizonyos esetekben megtűrt. Az Uhudi csata utáni helyzet
indokolta. Normális esetben az Iszlám nem engedi. Ha a nemek aránya nem borul fel, kivételes okok
szükségesek a többnejűség gyakorlásához. Ilyen pl. a nő meddősége, vagy elméjének megbomlása
stb.
A disznóhús is tilos, de ha a szükség visz rá, akkor megtűrt. Minden helyzet függő!
Akkor hol hirdethetünk kategorikus véleményt? Ott, ahol ember nem látja, így nem is hirdethet
kizárólagossággal semmit. Ezt csak Allah láthatja. Ez a szándék. Ezt csak saját magunk esetében
láthatjuk kizárólagossággal. Ez az egyedüli terület, ahol kategorikus igen és nem létezik. Rossz
szándékkal (Fitna) még a jó tett is bűn, jó szándékkal még a vétek is bocsánatos. Nem lehet jó
szándékkal rossz hírt kelteni valakiről, azaz szart keverni:

َش ُّد ِم َن اْلَق ْت ِل
َ َواْل ِف ْت َن ُة أ

A Fitna (zavarkeltés) nagyobb bűn az ölésnél (Korán 2:191)
Egy hadisz Nawawy a szándékról:

للا ورسوله فهجرته إلى
ٌ إنما اِلعمال بالنيات وإنما لكل امرئٌ ما نوى فمنٌ كانت هجرته إلى
ٌٌ ومن كانتٌ هجرتهٌ إلى دنيا يصيبها أ ٌو امرأة ينكحها فهجرتهٌ إلى ما هاجر إليه،للا ورسوله
ٌ
A Hívők Emírje nyomán Abu Hafsz tudósításából Umar bin Khattabot idézve, aki a Próféta (béke reá)
szavára így emlékezett:
„A tettek a szándékok szerint ítéltetnek és minden ember a szándéka szerint ítéltetik. Akinek
menekülése Allahot és az Ő Prófétáját tűzi szándéka céljául, annak menekülése Allah és az Ő
Prófétája érdekében való. Akinek menekülése az evilágot célozza, vagy egy nő miatt teszi, annak
menekülése azt szolgálja, ami érdekében teszi”.
Ami pedig földi igazságérzetünket illeti, az gyakran megcsal minket. Sokszor nem akkor jön az
elégtétel, amikor várjuk. Türelmetlenek vagyunk, szidjuk a sorsot a velünk történtek miatt, de nem
veszünk tudomást arról, hogy olykor a bosszúság, nehézség a legjobb út egy hosszútávú sikerhez,
amit előre nem látunk.

ِ
ِ
ال َو ُهَو ُك ْرهٌ َّل ُك ْم َو َع َسى أَن تَ ْك َرُهوْا َش ْيًئا َو ُه َو َخ ْيٌر َّل ُك ْم َو َع َسى أَن
ُ َُكت َب َعَل ْي ُك ُم اْلقت
﴾٢١٦﴿ تُ ِحُّبوْا َش ْيًئا َو ُهَو َشٌّر َّل ُك ْم َوّللاُ َي ْعَل ُم َوأَنتُ ْم الَ تَ ْعَل ُمو َن
Megíratott nektek a harc, ami gyűlöletes nektek. Meglehet, hogy gyűlöltök valamit, ami jó nektek és
meglehet, hogy szerettek valamit, ami rossz nektek. Allah tudja, és ti nem tudjátok. (Korán 2:216)
Vissza Medinához és a kor előírásaihoz.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy az Iszlám állam tömegével vonzotta a követőket Medinába, akik
Arábia minden tájáról özönlöttek ide. Rengeteg hagyományt, szokást hoztak magukkal. Ez hasonlatos
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lehetett az amerikai bevándorlással a 20-ik század elején. Érkeztek svédek, lengyelek, írek, angolok,
oroszok, mind saját kultúrával. Őket is egységesíteni kellett, egy törvény hatálya alá kellett őket
helyezni. Ez történt Medinában is. Ez az egy törvény volt az a shariya, ami akkor ezt a szerepet
betöltötte. A mai helyzet más. Más shariya kell. Ehhez nem Allah szavát kell megváltoztatni, hanem
magunkat és gondolkodásunkat, amivel Allah szavát törvénnyé tesszük a mában.
Látjuk, hogy 23 év alatt Allah is más rendeleteket tett követendővé helyzetektől függően. Ez az, ami
miatt mi sem vehetünk mindent szó szerint.
Amikor látom, hogy egy magát shariyában jártas ember ítélkezik és ítéleteit a Korán egy versével
indokolja, ugyanakkor döntése nem illeszkedik sem helyzetbe, sem korba, akkor kiráz a hideg. Ők
azok, akik nem a Korán logikáját veszik alapul, hanem egy kort rögzítenek és oda tuszkolják vissza
követőiket is. Döntsük el, mit követünk: Allah szavát, ami mindig érvényes, vagy Allah szavát, ami
1400 évvel ezelőtt volt érvényes egy medinai társadalmi közegben és helyzetben?
Ha a kort követjük, akkor kard ki kard és hadakozzunk Quraish-el.
De ha tudomást akarunk venni a bennünket körülvevő világról, globális klímaváltozásról, környezeti
pusztulásról, univerzum határainak állandó tágulásáról, tudományos ismeretekről, természeti
kincseink idegen felügyeletéről, világpolitikáról, akkor ennek a helyzetnek megfelelően értékeljük át
önmagunkat a világban. Ezen belül tekintsük át nők és férfiak szerepét, vegyük revízió alá
határvonalainkat jó és rossz között, melyekben ne befolyásoljon egy adott csoporthoz tartozás. Amíg
nem értelmezzük egységesen a bűn és erény fogalmát a világ lakóival, a Sátán megosztottságot vet
közénk. Allah célja pedig nem ez.
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IRIGYSÉG A GŐG IKERTESTVÉRE
Van olyan, aki csak magát szereti. Ha beszél, csak neki van igaza, ha tesz valamit, csak az a jó, amit ő
csinál. Ha te szólsz, kijavít, véleményedet átformálja egészen addig, amíg az egyező nem lesz az
övével. Ha tehetné, mindenhol tükörképet állítana önmagának és e tükörképek közt töltené életét.
Az ilyen emberrel szemben nincs helye ész érveknek, mert az ego hibája ellehetetleníti az érvek
működését. Ez a tulajdonság a gőg arrogancia, arabul Kibr  كبر. Erről már írtam a „Gőg és büszkeség
okozta az emberi társadalmak pusztulását a múltban és a jövőben is ez lesz az ok” c. cikkemben.
Létezik az ego egy másik betegsége, az irigység, arabul Haszd حس ِد. Ez, ha lehet az előbbinél is
rosszabb. Ugyanis nem kell ok arra, hogy támadjon. Az irigy embert az zavarja, ha valaki boldog, elért
valamit, vagy éppen béke van. Az se kell, hogy ismerd, szóba állj vele, más véleményt képviselj és
okot adj arra, hogy támadjon. Ok nélkül is támad. Az irigységet kiváltó jelenség benne gyűlöletet vált
ki, ami sokszor nem látványos, hanem hamis, sunyi fellépésre ösztönzi. Addig nem nyugszik, amíg a
kiváltó okok, így boldogság, egészség, szerencsés események meg nem szűnnek. Örömöt akkor érez,
ha a másik szenved, csapás éri. A gőg és irigység gyakran együtt van jelen.
Emlékszünk a paradicsomi jelenetre és Ibliszre (Luciferre)? Ő az, aki a Kibr (gőg, büszkeség) és Haszd
(irigység) megtestesítője. Tehát az eredendő bűnt, Ádám szembe fordulását az Úrral, Iblisz e két
tulajdonsága hozta felszínre.
A hétköznapi emberekben, bennünk is ez súg-búg. Ezektől a belső hangoktól kérünk menedéket az
Úrban:

﴾١﴿ َعوُذ ِب َر ِب اْلَفَل ِق
ُ ُق ْل أ
Mondd: Menedéket keresek a Hajnalhasadás Urában, (Korán 113:1)

ِ و ِمن َش ِر ح
﴾٥﴿ اس ٍد ِإ َذا َح َس َد
َ
َ
Az irigy gonoszától, mikor az irigy. (Korán 113:5)
Így válaszul azoknak, akik a vallásosságot a múlt letűnő jelenségének tartják üzenem, hogy a Biblia,
Korán és a Szentírások nem hülyeségek, csak tudni kell olvasni! Nem a mesét kell érteni belőle,
hanem az üzenetet. Nem azon kell vitatkozni, hogy Lucifernek volt-e szarva, vagy nem, hanem a
jelképeket kell megérteni. Hiába mondjuk, hogy a mi könyvünk jó, a ti könyvetek rossz, sokszor a
levezetések után kapott eredmények a mában hasonlóak és ez a lényeg. Tán nem időszerű a fenti két
sor és az egész 113-114. szúra? Nem illeszkedik-e a ma emberébe? És mivel időtlen üzenetről van
sző, láthatjuk, hogy az ember és az őt körül vevő veszélyforrások nem változtak és maradnak ilyenek
az idők végezetéig.
De lépjünk tovább. Mi van akkor, ha e két bűn, a gőg és irigység, Kibr és Haszd hatalomra jut? Íme a
hadisz:
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 فكلما طلع من الجور،ث الجور بعدي إل قليل حتى يطلع
ِ ل يلب: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 فكلما جاء، ثم يأتي هللا بالعدل،ل يعرف غيره
ِ  حتى يول ِد في الجور من،ِ ب من العدل مثله
ِ شيء ذه
 حتى يول ِد في العدل من ل يعرف غيره… ورواه أبو الفضل،ب من الجور مثله
ِ  ذه،من العدل شيء
178-177:ِب ص
ِ العراقي كذلك بإسناده إلى المام احم ِد به في محجة القر
Abu Fadl al-Iraqi és imám Ahmed tudósítása a „Muhadzsat el-Qurb” (A közelség bizonyítéka) c. műből
177-178 o.
Allah Prófétája (béke reá) így szólt: Nem tart sokáig, míg az igazságtalanság felüti fejét. Ha az
igazságtalanság felbukkan, ugyanannyi igazság eltűnik. Egészen addig, míg aki az igazságtalanságban
születik, nem ismer meg mást. Majd Allah elhozza az igazságot és amennyi abból megjelenik, annyi
igazságtalanság tűnik el. Egyészen addig, amíg aki az igazságban születik, nem ismer meg mást.”
Az igazságtalanság kiváltó oka a gőg és irigység. Igen, e kettő el tud hatalmasodni és annyira
megtelepíti az igazságtalanságot, mintha az lenne a természetes állapot. Aki abba születik bele, nem
is érti, hogy mi ezzel a baj. Ez tán nem üzenet a kornak, amiben élünk? De Allah nem hagyja. Sosem
hagyta a korábbiakban sem. Eljön a változás, felbukkan az igazság és aki abba fog beleszületni, annak
az lesz a természetes. A történelem spirituális megközelítésben nem más, mint egy hullámzás, az
igazságos és az igazságtalan korok váltakozása. Semmi sem örök, ami emberi.
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KI AKARJÁK OLTANI ALLAH VILÁGOSSÁGÁT SZÁKAIKKAL

Mi mind mintákat követünk. A szülők mintáját, szűkebb környezetünk mintáját, majd ahogy tágul
ismeretünk a világról, választunk más mintákat. Ez azonban feltételezi, hogy rendelkezünk
ismeretanyag befogadóképességgel.
Láthatjuk, hogy mennyire különböznek a népek nyelvei. Azt is tapasztalhatjuk, hogy a nyelvekben
mennyire másképp teszik össze a szavakat az azokat beszélők ahhoz, hogy hasonló fogalmakat írjanak
le. Mert a nyelv nem csak szavakból, hanem mentalitásból is áll. A nyelv nem elég egy másik nép
megértéséhez, a mentalitást is érteni kell. És a mentalitásban tudni kell, ki milyen minták közt nőtt
fel.
A humorral is ez a helyzet. Amire mi azt hisszük, hogy humoros és megosztjuk egy más kultúrában
szocializálódott idegennel, az lehet, hogy nem nevet. Számára a mi humorunk érthetetlen és amin ő
nevet, az mi számunkra furcsa.
És ebben az összetett világban a szavak, mentalitások, humorok különbözősége mellett bejön a
dominancia, a felsőrendűség. Nyilván ez innen politika. Csupán, ha a politikának a napi materiális
összetevőit értjük és nem tudatosítjuk a politika mögött meghúzódó szubjektív elemeket, akkor az
adott reakciók, válaszlépések érthetetlenek maradnak.
Egy fehér kultúrában a nevetés levezeti a feszültséget. Nevetéssel, humorral kommunikálunk és a
humor értésének szintje alkot képet arról, hogy akivel beszélünk, veszi-e a lapot, vagy sem? Iránban a
sírás vezeti le az indulatokat. Tudom, jönnek a kommentek, hogy egyes olvasóknak van olyan iráni
ismerőse is, aki nevet. Tisztában vagyok vele. De a tömegben ott egy minta. Ez pedig Husszein imám
vértanúsága, ami örök gyász minden perzsa szívében és sír, ha a Husszein név elhangzik. Ez az érzés
sokkal erősebb, mint keresztény kultúrában Jézus születésének, vagy keresztre feszítésének átélése.
Egyszerűen azért, mert Iránban a gyász tömegkatarzis. Erre a sírásra épül rá a minta. Komolyság, saját
maguk feláldozása, mélység stb. Ez a mentalitás más reakciókat eredményez, mint a mi „fehér”
világunk válaszlépései. Amit mi egy kézlegyintéssel elintézünk, az ott véresen komoly, ami nálunk
fájdalom, az ott mosolyra fakaszt.
Egy ilyen kijelentés: „Isten a mi oldalunkon van”, nagyon megosztó. Mert mindenki számára van Isten
és mindenki számára az ő oldalán van. Még annak is van Istene, aki ateista. Ráadásul az egyének
többségének nem hite, hanem vallása van és abból már kikopott Isten.
Elemzések kapnak lábra. Elemzik, ki terrorista, ki nem. Ki hány embert ölt meg itt és ott. Aztán
rádöbbenünk, hogy mind az elemző, mind az elemzett bűnös. Rontást követtek el Isten
teremtésében, csupán az általuk elkövetett minták, nyelvek, felfogások különböztek. A legfőbb
tévedés talán minden oldalon ott van, hogy a minták felváltották Isten helyét lelkükben. Egyik oldal
elhitte, hogy David Linvingstone fedezte fel a Viktória vízesést és semmibe vette, hogy az ott élő
Himba, Lozi és Tonga törzsek többezer éve ismerik, használják, együtt élnek a vízeséssel. A másik fél
elhitte, hogy az emberi jogokat ő fogalmazta meg írott formában. Ez egy forró téma a mai nap. Úgy
tűnik, mintha egy újszerű fejlemény lenne, de ennek gyökerei Perzsiába vezetnek. Nagy Cyrusz,
Perzsia első királya i.e. 539-ben elfoglalta Babilont, felszabadította a rabszolgákat, az embereknek
biztosította a jogot a szabad vallásválasztáshoz és egyenlően ítélt etnikumok között. Az erről szóló
rendelkezést feljegyezték és egy cseréphengerbe égették be. Ezt nevezik Cyrusz hengernek. A szöveg
akkád nyelven, ékírással készült.
Akkor ki alkotta meg az emberi jogokat? Hát nem mindegy, ha senki sem alkalmazza?
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Sok a feszültség a levegőben és sok a nagyokos igazságkereső. Szaporodnak a bűnösök és
szaporodnak a bűnök. A bűnöket minták követésével hajtják végre, így minden fél felmenti önmagát,
hiszen elődei is ugyanezt tennék.
Hiúság, önérzet, nemzeti büszkeség, civilizációs dominancia váltotta fel Isten helyét az emberek
szívében. Aki ilyenkor azt mondja, hogy Isten a mi oldalunkon van, legyen az muszlim, keresztény,
vagy bárki, az a legsúlyosabb bűnök egyikét, Istenkáromlást követ el. Mert valójában nem Istenre
gondol, hanem azokra a kicsinyes dolgokra, melyek az Ő helyét váltották fel.
Felhívások, fenyegetések hangzanak el vélt igazságokat puffogtatva. Néphülyítés. Modern szóval
kommunikáció. Senki sem szólít Isten oldalára, hanem a sajátjára. Persze esküszik, hogy Isten is ott
van. Pedig dehogy van! Egy minta van ott érdekekkel tűzdelve! Kezdem felfogni, miért kell Isten
említésével óvatosan bánni:

ِ
ِ
ِ
َّ
ِ ْ ي ِريدو َن أَن ي
ورهُ َوَل ْو َك ِرَه اْل َك ِاف ُرو َن
ُ ُ
ُ
َ ور ّللا ِبأَ ْف َواه ِه ْم َوَيأ َْبى ّللاُ ِإال أَن ُيت َّم ُن
َ طف ُؤوْا ُن
﴾٣٢﴿
Ki akarják oltani Allah világosságát szájaikkal, de Allah ezt nem engedi. Hanem be fog teljesedni az Ő
világossága, még akkor is, ha iszonyodnak (ettől) a hitetlenek. (Korán 9:32)
“Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki
hiába mondja ki a nevét!” (Exodus 20:7)
Piszkosul nem érdekel, hogy „kinek van igaza”, a turbánosnak, a tupírozott szőkének, vagy a
félbevágott óriás KGB főnöknek? Pár év és mind halott! Rohadtul nem jelent semmit számomra a
kontextusból kitépett Jézus és Mohamed (béke reájuk), mert ma ők hivatkozási alapok, idézetek,
bábuk, akiket bűnösök használnak a Te megtévesztésedre.
Nem érdekelnek síita és szunnita érzelmek sem. Ezeket mind hitszakadásnak tartom. Szívvel látni
(Baszirah), nem érzelmek által vakon bolyongást jelent számomra, melyben egy turbános őrült vezet.
Nem azt kérem, hogy ne állj ki testvéredért, annak vagyona, élete védelmében. Ilyet nem is tehetnék,
hiszen ezt Allah írja elő! Csupán azt kérem, hogy előbb vedd fontolóra mit lépsz.
Ne sodródj az árral, ne kapasd el magad! Vonulj vissza a csendbe, találd meg a mélységet és a
kontaktust Avval, akinek világosságát száddal ki ne oltsd. Ha ezt teszed, megtapasztalod, hogy Isten
(SWT), Aki Örök, nem a Rá hivatkozók, világégést hozók oldalán van, hanem Veled és együtt fogod
érezni magad a valódi Jézussal és Mohameddel (béke reájuk). Ez az Iszlám, a belső béke. Amen.
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KISEBBRENDŰSÉGI ÉRZÉS

Akkor van kisebbségi érzésed, ha kisebb vagy. Ilyen egyszerű. Kisebb pedig úgy leszel, ha a társaságod
színvonala alacsony. Akik alacsonyok és ezt nem termetre értem, nem szeretik, ha alacsonyságukra
fény derülne, ezért egy maguknál is alacsonyabbat keresnek, vagy kreálnak. Itt kerülsz képbe te. A
másik megoldás, ha te szarod össze magad más nagyságától és önként rendeled magadat az alá. Úgy
gondolod, hogy sosem lehetsz olyan, mint az ott fent a magaslaton. Sokkal jobb nálad, tökéletesebb,
te pedig hibákkal vagy terhelt. Magadban keresel olyan okokat, melyek lehet, hogy nem is léteznek.
A kisebbségi érzés velejárója a sértődékenység. Mivel képzelt hátrányodat titkolod, ezért úgy
kompenzálsz, hogy azon-nyomban megsértődsz mindenen. Azt hiszed, hogy állandó
sértődöttségeddel naggyá tudsz válni. Pedig hidd el, leszarnak.
Azzal kezdtem, hogy társaságod alacsony színvonalú. Cseréld le. Egy egér ne a macskák társaságában
akarjon karriert befutni. Nincs kizárva, hogy éppen egy elefánt lesz a legjobb barátja, aki, ha mögé áll,
a macskák jelentősége el fog törpülni. Ehhez pedig az kell, hogy az egér vegye magának a bátorságot
és forduljon az elefánthoz.
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Allah (SWT) számunkra több, mint elefánt. Nem csupán erőt sugárzó hatalom, aki tekintélyt
parancsol, hanem a legjobb ismerőnk, hiszen ő teremtett minket. Tudja, mi a gyógyszerünk,
vigaszunk, mi vezet boldogulásunkhoz.
Döntés kérdése, hogy megszabadulj fojtó érzéseidtől, melyek ott vannak benned. Döntened kell,
hogy büszke légy arra, ami vagy, vagy szégyelld, titkold, végül hátra hagyod azt, aki eddig voltál és
meghasonulsz önmagaddal. Ha csúfolnak a hidzsáb, vagy leköpnek a szakállad miatt és nem bírod az
állandó cikizést az imák, böjt miatt, akkor hagyd a fenébe az egészet. Ebben az esetben környezeted
győzött feletted. Ha büszkén viseled sorsodat, nem csinálsz ügyet a téged ért megjegyzésekből,
elengeded füled mellett a rosszindulatú mondatokat, egyszer csak azt veszed észre, hogy beállt
mögéd az elefánt és az emberek tekintete is meghunyászkodóbbá válik. Ahogy megteszed az első
lépést Allah (SWT) felé, Ő jön és segít megtenni a másodikat, harmadikat és a többit. Hirtelen nem
akarnak leitatni ramadán alatt, hanem kérdezni fognak róla. Nincs kizárva, hogy páran heccből
kipróbálják és rájönnek, hogy nem hülyeség. Tovább kérdeznek és minden, amit hordasz, mutatsz
magadból, viselkedsz, egyfajta mintává válik. Ehhez azonban fel kell hagynod a szégyenérzettel,
sértődöttséggel. Mire a sértődöttség, amikor az Univerzum minden potenciálját magad mögött
tudhatod! Fentről nézhetsz mindent!
Ha a hitetlen világban valakinek baja van, addikciókhoz fordul. Addikció minden, amihez hozzászoksz,
vagy hozzászoktatnak. Addikciónak tekintem az emberi tudást, tudományokat is, amire nem azért
szoktatták rá az embereket, mert minden esetben jó nekik, hanem mert üzlet. Tehát a mögöttük
megváltozott szemlélet miatt addikció. Így az emberi tudás általunk elérhető részének fogyasztása is
az. Ebből a kijelentésből nem szeretném, ha azt vonnátok le, hogy leértékelem a tudományokat!
Dehogy értékelem le! A mögöttük húzódó szemléletet értékelem le. Lehet, hogy a tudomány egészen
máshol áll, mint amiről tudomásunk van, de mivel nem tehető üzletté, vagy titkos, ezért nem téged
szolgál. Te azt éred el, amit zombi szinten elérhetsz és minden zombi ki tudja fizetni.
Az addikció másik formája az, amibe belemenekülnek az emberek. Drogok, gyógyszerek, pia, felszínes
életmód, gyors haszon és gyönyörkeresések. Nos, ez az a világ, ami ferdén néz arra, aki vagy és amit
teszel. Ők lennének azok, akik miatt kisebbségi érzésed kell, hogy legyen? Hiszen ők csak a
problémamegoldás 1%-át képviselik, te pedig 100%-ot. (Persze ahhoz, hogy így legyen, ismerned kell
Allah receptjeit). Te vagy abban a helyzetben, hogy nekik segíts, mert ők az elesettek, nem te! Ami
örömöt látsz az arcukon az látszat! Addig, amíg az ember lelke háborog, nem nyugszik meg
valamiben, minden addikció csupán, amiben él. Azt hiszi, hogy ez a boldogság, de nem az! A kulcs
nálad van! Nálad, aki most még kisebbségi érzéssel nézel fel rájuk, közben az ő kulcsuk is ott lapul a
zsebedben!

َّ من َكان ي ِريد اْل ِع َّزة َفلَِّل ِه اْل ِع َّزة ج ِميعا ِإَلي ِه يصعد اْل َكلِم
الصالِ ُح َي ْرَف ُع ُه
َّ الطِي ُب َواْل َع َم ُل
َ
ُ ُ َ
َ
ُ َُ ْ َ ْ ً َ ُ
ِ
ِ
ِ َّ و َّال ِذين يم ُكرون
﴾١٠﴿ ور
َ ُ َْ َ َ
َ اب َشد ٌيد َو َم ْك ُر أ ُْوَلئ
ٌ السِي َئات َل ُه ْم َع َذ
ُ ك ُه َو َي ُب
Ki a hatalmat, dicsőséget akarja, hát minden hatalom és dicsőség Allahé! Hozzá száll fel az Üdvös Szó
és Ő emeli magasba a Jó Cselekedeteket. Kik gonosz összeesküvést szőnek, nekik szörnyű büntetés
jár és összeesküvésük semmissé lesz. (Korán 35:10)
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Nézzünk egy összeállítást, ami viselkedésünkről szól:

َّ ص ْو ِت
النِب ِي َوَال تَ ْج َه ُروا َل ُه ِباْلَق ْو ِل
ْ تَ ْرَف ُعوا أ
َ َص َواتَ ُك ْم َف ْو َق
ٍ لِ َب ْع
﴾٢﴿ َع َماُل ُك ْم َوأَنتُ ْم َال تَ ْش ُع ُرو َن
َ ض أَن تَ ْحَب
ْط أ

ِ َّ
آم ُنوا َال
َ َيا أَُّي َها الذ
َ ين
ِ َكجه ِر بع
ض ُك ْم
َْ ْ َ

Ó, kik hisznek! Ne emeljétek hangotokat a Próféta hangja fölé és ne hangoskodjatok vele beszéd
közben, mint ahogy egymás közt hangoskodtok, nehogy tetteitek hiábavalókká legyenek és ti nem is
érzékelitek. (Korán 49:2)
Itt kerül be hasonlatként az ordító szamár. De vedd észre, nem a szamárról szól a vers, hanem az
emberről, aki áthágja az etikett szabályait:
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ ص ْو ُت اْل َح ِم
﴾١٩﴿ ير
َ ك ِإ َّن أ
ْ ك َو
ْ ض
ُ اغ
َ ص ْوِت
َ َِوا ْقص ْد في َم ْشي
ْ َنك َر ْاأل
َ َص َوات َل
َ ض من
„Légy szerény jártadban, fogd vissza hangod. Mert bizony, a legnyersebb hang a szamár hangja.”
(Korán 31:19)

ِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ار ِب ْئ َس َمثَ ُل اْلَق ْو ِم
َسَف ًا
َ َمثَ ُل الذ
َ ُين ُحملُوا التَّْوَرَاة ثُ َّم َل ْم َي ْحمل
ْ وها َك َمثَل اْلح َم ِار َي ْحم ُل أ
ِ
ِ َّال ِذين َك َّذبوا ِبآي
ِ ِ َّ
﴾٥﴿ ين
َّ ّللاِ َو
َّ ات
َ ّللاُ َال َي ْهدي اْلَق ْوَم الظالم
َ ُ َ
Akiknek a Tóra terhe nyugszik vállukon, majd nem hordozzák azt, olyanok, mint a szamár, mely
köteteket cipel. Becstelen a példája azoknak, kik meghazudtolják Allah Áyáit. Allah nem vezeti a
bűnösök népét. (Korán 62:5)
Izrael fiai Allah Üzenetének különleges hordozói voltak a történelem korai szakaszában. Mikor
leszármazottaik elkanyarodtak az Üzenettől és gyűlöletes bűnöket követtek el Prófétáikkal szemben,
mint pl. Izajás, kit heves sértegetéseknek, gyalázkodásnak tettek ki, olyanokká váltak, mint egy
teherhordó jószág, mely a hátán tudást, bölcsességet hordoz, de ebből semmi haszna nem származik.
Itt is azt vedd észre, hogy nem a szamárról és pár zsidó írástudóról beszélünk, akik letértek az útról.
Ez is egy példabeszéd és a példabeszéd lényege az, hogy ismerd fel magad benne! Igen, rólad, rólam,
rólunk szól! És mennyire igaz! Allah szavát dobáljuk minden irányba, kihagyva azt, ami a
legfontosabb: a Korán lelkülete! Megbékélés, alávetettség Őbenne!
Lássuk mindezt a ma emberében, függetlenül vallástól, hovatartozástól. A ma embere okoskodó,
mindent megmagyarázó típus. Elolvas pár könyvet, kezében a mobil, Google és ezzel nála a világ
tudása!
Megmosolyogtató. Vannak témák, melyekhez hozzá sem szabadna kezdeni, hiszen irracionális térben
zajlanak. Ilyen a hit, szerelem és minden, amiben nem az agy, hanem a szív lát. Milyen a magyarázat,
ha nincs szív és minden csak érv-ellenérv alapú, illetve matériában, evilági léptékben, Google
hozzáférésben mérhető?
De sem a Google, sem az agy nem lát mindent, hanem csak azt, amit a benne tárolt információk
rejtenek. És az ilyen alapú adathalmaz, ha eljut az ember értékeléséig, már nem objektív, hiszen
egyénhez kötött. Az egyén pedig a teremtés nagyon gyenge alanya, hiszen nem csak esendő, hanem
felejtő és halandó. És ha emellett még bárgyú is? Íme, megint jöhet a szamár, amire könyveket
aggatnak! De aggathatnak okostelefonokat is. Az eredmény nem változik.
Fogjuk vissza a bennünk bujkáló parancsoló egót és tanuljuk meg a szívvel látást, ami a legnagyobb
tudomány, függetlenül kortól és helytől. És van még egy előnye: szívet nem cipel egy szamár sem.
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Megmosolygod, ugye? Hogy lehet ezzel a témával ilyen mélységben foglalkozni? Ma ez így vetődik
fel, helytelenül. Egy ilyen egyszerű tételhez, mint kőszívűség, rengeteg más bűn társul. Ha nem
megyünk vissza az alapokig, a járulékos bűnök kezelése értelmetlen.
A történészeket értem, hogy minden korban új történelmet találnak ki, mert a jelen bűneit a múlt
eseményeivel igazolniuk kell. Ezért rengeteg történetet találnak ki a múltra, mert csak így tudják
bizonyítani a területi igényeket, elkövetett gazságok jogosságát stb. Ebbe a hibába a Koránon kívül
minden más Szentírás is beleesett, de mi sem maradtunk ki, számos olyan Hadiszt (prófétának
tulajdonított mondás) alkottunk meg, amiről ő (béke reá) nem is álmodott. Ezek tények.
Viszont az is tény, hogy vannak részek a Szentírásokban, amit a politika nem írt át, mert nem fűződött
hozzá érdek. Pedig a kőszívűséggel, bűnökkel foglalkozó példabeszédek, sok esetben fontosabbak
annál, hogy hol húzódnak a határok. Mert ha az emberek tanulnának a bűnökből és meglágyulna
szívük, akkor nem mindegy, hogy egyáltalán van-e határ?
Most kapaszkodj meg. A Korán a zsidók történeteit nem azért hozza fel ellenpéldának (tehát Izrael
gyermekeiről, nem Mózesről és követőiről van szó!), mert olyan rosszak, alattomosak ezek a zsidók!
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Ezek a mai, téves interpretációk. Egyedül a próféciák foglalkoznak az Iszlám eszkatológiában
negatívan Jeruzsálem felemelkedéséről az Utolsó Napja előtt. Viszont, amikor a Korán
kinyilatkoztatott, a zsidók már 600 éve diaszpórában éltek, szerteszét a nagyvilágban. Nem voltak
abban a helyzetben, hogy „rosszak” legyenek. Ellenpéldaként hozza fel történeteiket a Korán, mert ti
vagytok a rosszak kedves olvasók, bárkik is legyetek! Ha ilyenek maradtok, úgy jártok, mint ők!
Elvégre egyetemes a Korán, vagy nem? Ez a gondolat lényege. Ha nem lennétek kőszívűek,
alattomosak, akkor mi értelme lenne a zsidók többezer éves bűneivel előjönni? Tudom, a Próféta
(béke reá) korában a medinai zsidók sok gond forrásai voltak. De ez a Próféta és a medinai zsidók
problémája, ehhez nekünk semmi közünk. A Korán nem egy mikroközösség koppintását akarja elérni,
hanem azt, hogy a vond le a következtetéseket abból, amin a mikroközösség átment. A Próféta (béke
reá) élete abban minta, hogy az adott társadalmi, hitbéli kérdésekre milyen választ adott a kor
körülményei között. Rengeteg tanulnivalónk van tőle, amit nekünk saját korunkra kell adaptálni. A
Biblia, vagy nevezd Tórának, a Korán által alábbiakban is megerősített történetét nem a
muszlimoknak, hanem a zsidóknak közölte anno! Allah (SWT) csupán megerősíti azt a Koránban!
Tehát a kritika jóval megelőzi Mohamed korát!
Ha valljuk, hogy a Korán nem az arabokhoz, hanem az emberiséghez szól, akkor a Medinába való időutazás, csupán megerősít egy sokkal nagyobb, átfogóbb gondolatot. A bűnök Allah szemében
ugyanazok, amióta világ a világ. Nincs zsidó és arab bűn, magyar és román bűn. Erre itt a kőszívűség
példája, ami megköti gondolkodásunkat, teljesen mindegy, hogy kik vagyunk.
És még valami. Nem azért teszem közre ezeket a többezer éves gondolatokat, mert fitogtatni
klasszikus tudásomat, ami valljuk be, ma ez szart sem ér, hanem azért, hogy ne induljatok el
felfedezni bajotok forrásait, mert azt már nagyon régen, sokkal cizelláltabban, mélyebben
megfogalmazták. Én csupán egy eszköz vagyok, ami továbbítja a gondolatot.

ِ واِ ْذ َق َتْلتُم َنْفساً َف َّاد ْأ
﴾٧٢﴿ يها َوّللاُ ُم ْخ ِرٌج َّما ُكنتُ ْم تَ ْكتُ ُمو َن
َ
َ ارتُ ْم ف
ْ
َ
Midőn megöltétek az embert, s ebben összekülönböztetek. Allah felszínre hozza, mit elfedtetek.
(Korán 2:72)

ِ
ِ
﴾٧٣﴿ يك ْم َآي ِات ِه َل َعَّل ُك ْم تَ ْع ِقُلو َن
ُ ك ُي ْحِيي ّللاُ اْل َم ْوتَى َوُي ِر
ْ َفُقْل َنا
َ اض ِرُبوهُ ِب َب ْعض َها َك َذل
Mondánk: „Ütögessétek (a halott testet) (egy üszőtinó) darabjával.” Így támasztja fel Allah a holtat és
láttatja veletek Áyáit, hátha tán feléritek. (Korán 2:73)
Amikor egy agyonütött ember holttestét megtalálták, az elkövető nem volt ismert. A falu öregjeinek
egy üszőtinót kellett levágniuk a meggyilkolt személy lakóhelyének közelében és az üszőtinó felett
meg kellet, hogy mossák kezeiket, miközben esküdniük kellett, hogy nem ők követték el a tettet és
annak elkövetését sem látták. Ezzel tudták magukat tisztára mosni a vér-bűntől. Amikor az
üszőtehenet feláldozták, Isten felfedte a bűnöst. Az áldozati üszűtinó egy darabját a tetemre kellett
tenniük, majd az életre kelt és ő leplezte le az egész eseményt. Deuteronomium 21:1-9: „1Hogyha
agyonütöttet találnak azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked birtokul, és az a mezőn
fekszik, és nem tudható: ki ölte meg azt; 2Akkor a te véneid és a te bíráid menjenek ki, és mérjék meg
a földet a városokig, amelyek az agyonütött körül vannak. 3És amely város legközelebb esik az
agyonütötthöz, annak a városnak vénei vegyenek egy üszőtinót, amelylyel még nem dolgoztattak, és
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amely nem vont még jármot. 4És annak a városnak vénei vigyék az üszőt valamely folyóvíz völgyébe,
amelyet nem szántanak, és nem vetnek, és szegjék nyakát az üszőnek ott a völgyben. 5És járuljanak
oda a papok, Lévi fiai; (mert őket választotta az Úr, a te Istened, hogy szolgáljanak néki, és hogy
áldjanak az Úr nevében, és az ő ítéletök szerint legyen minden per és minden sérelem). 6És
mindnyájan annak a városnak vénei, akik legközelebb esnek az agyonütötthöz, mossák meg kezeiket
a nyakaszegett üsző felett a völgyben; 7És szóljanak és mondják: A mi kezeink nem ontották ki ezt a
vért, sem a mi szemeink nem látták. 8Bocsáss meg a te népednek, Izráelnek, amelyet megváltottál,
Uram, és ne engedd, hogy ártatlan vér ontása legyen Izráel között, a te néped között! És bocsánatot
nyernek a vérért. 9Te azért tisztítsd ki közüled az ártatlan vérnek kiontását, mert így cselekszed azt,
ami igaz az Úr előtt.”

ِ
ِ ِ
َش ُّد َق ْس َوًة َواِ َّن ِم َن اْل ِح َج َارِة َل َما
َ ك َف ِه َي َكاْل ِح َج َارِة أ َْو أ
َ وب ُكم من َب ْعد َذل
ُ ثُ َّم َق َس ْت ُقُل
ط ِم ْن
ُ َيتََف َّج ُر ِم ْن ُه األ َْن َه ُار َواِ َّن ِم ْن َها َل َما َي َّشَّق ُق َف َي ْخ ُرُج ِم ْن ُه اْل َماء َواِ َّن ِم ْن َها َل َما َي ْهِب
﴾٧٤﴿ َخ ْش َي ِة ّللاِ َو َما ّللاُ ِب َغ ِاف ٍل َع َّما تَ ْع َملُو َن
Majd megkeményedett szívetek ezután, akár a szikla, vagy ridegebb annál. Mert bizony vannak
sziklák, melyekből folyók fakadnak, mások, ha meghasadnak, víz tör fel és van, mely lezúdul Allah
félelmétől. Allah tudatában van annak, mit tesztek. (Korán 2:74
Egy gyönyörű költői allegória a szikláról, ami fogalmainkban a legkeményebb anyag, mégis
engedelmessé és élővé lesz, érzelmet adó teremténnyé tud válni. A szívünk lehet olyan kemény, mint
a szikla, de az Ő akarata előtti leborulással, megadással, az élet és harmónia megtestesítőivé tudunk
válni.
És íme! Itt jutottunk el a kőszívűségig. A levágott tinó áldozatának bemutatása után Isten életre
keltette a meggyilkolt embert és ő felfedte a bűnös kilétét, aki egészen addig tagadott.
Megkeményedett szíve a bűnben. Tóra (Biblia) és Korán együtt! Isteni csoda kellett ahhoz, hogy
megtörjön. Sem bűnbánat, sem emberi kérdések nem vezették erre.
A szunna tudósai szerint a kőszívűség okai az állandó jóllakottság, rosszra csábító környezet,
megfeledkezés a bűnbánatról, valamint a túlzott önbizalom. Ezekhez a Korán hozzáteszi a
legfontosabbat, a kőszikla példáját, ami vagy még jobban megkeményedik és ellenáll, vagy meghasad
és patak fakad belőle. Azok, melyekből patak fakad, a meghasadt szívet jelképezik, mely megtörik és
bűnbánó. A víz az élet, tehát életet hordoz a bűnbánat után. Amely megkeményedik és ellenáll a
sodrásnak, azok képét festi le, akiknek bűnei körbe ölelik és a Pokolba vezetik őket:

ِ ِ َ بَلى من َكسب سِيَئ ًة وأَحا
ِ
ِ
َّ اب
يها َخالِ ُدو َن
َ ط ْت ِبه َخط َيئتُ ُه َفأ ُْوَلئ
ُ َص َح
َ َ َ َ َ َ َ
ْكأ
َ الن ِار ُه ْم ف
﴾٨١﴿
Mert bizony, kik gonoszra tesznek szert, körbeölelik őket vétkeik. Ők a Pokol gazdái, ahol ők
mindörökkön lesznek. (Korán 2:81)
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LEPEL VAN KÖZTEM ÉS KÖZTETEK
MEGVESZTEGETÉSRE EZ A VÁLASZ
Egy alkalommal a Quraish főnökök a Kábánál tanácsot ültek, míg egy másik sarokban a Próféta ült
egyedül. Ekkor vette fel Hamza az Iszlámot, Quraish pedig bosszankodott a hívők számának
növekedése miatt. Utbah bin Rabi’ah (Abu Sufyan apósa) így szólt a Quraish főnökökhöz: „Lehet, ha
valamelyikünk beszélne Mohammeddel és olyan ajánlatot tenne neki, ami akármelyikünknek
tetszene, akkor belemenne és felhagyna az ellenszegüléssel.” Egyetértettek vele és Utbah odament a
Prófétához. Amikor a Próféta hozzáfordult, így szólt: „Ugye tisztában vagy magas helyeddel, mit a
közösségben származásod és családi szálaid révén betöltesz? Népedet, azonban bajba sodortad:
megosztottad és bolondnak nézed őket. Beteg dolgokat állítasz vallásukról, isteneikről és azt
mondod, hogy elődeink pogányok voltak. Hallgass rám, ajánlatot teszek neked és fontold meg azokat
jól.” A Próféta így válaszolt: „Abul Walid, mondd, amit mondani akarsz, hallgatlak.” Mondta: „Ha
vagyont akarsz, adunk neked és te lehetsz a leggazdagabb közöttünk. Ha fontos ember akarsz lenni,
főnöknek teszünk meg, és nem határozunk nélküled. Ha királyságot akarsz, királyunkká fogadunk. Ha
Dzsinn szállott meg, mitől nem tudsz megszabadulni magad, a mi költségünkön a legjobb orvosok
fognak kikezelni.” A Próféta nyugodtan végig hallgatta Utbah beszédét majd megszólalt: „Ó, Abul
Walid, elmondtad-e mit mondani akartál?”. Igen, válaszolta. Akkor hallgass meg engem: Bismillah ir
Rahman-ir-Rahim és a Próféta nekikezdett ennek a Szúrának. Utbah kezeit háta mögé rejtette úgy
hallgatta őt.

ِ ِكتَاب ُف
﴾٣﴿ صَل ْت َآياتُ ُه ُق ْرًآنا َع َربِايا لَِق ْو ٍم َي ْعَل ُمو َن
ٌ
Könyv, minek Áyái részletesen kifejtettek, az Arab Korán a népnek, kik értenek, - (Korán 41:3)

﴾٤﴿ ض أَ ْكثَ ُرُه ْم َف ُه ْم َال َي ْس َم ُعو َن
ير َوَن ِذ ًا
َب ِش ًا
ْ ير َفأ
َ َع َر
Az örömhír hordozójaként, figyelmeztetőként, de legtöbbjük elfordult és ők nem hallanak. (Korán
41:4)
A korábbi versek arról szóltak, mi mindent megtett Allah annak érdekében, hogy az emberekhez
elérkezzen Üzenete, áldása. Ők a felelősek, ha nem fogadják be mindazt, ami ajtajukon kopogtat.

ِ َكَّن ٍة
ِ وَقالُوا ُقلُوب َنا ِفي أ
ِ ونا ِإَلي ِه وِفي آ َذ ِان َنا وْقر و ِمن بيِن َنا وبيِن
اب
ع
د
ت
ا
م
م
َّ
َ
ْ
َ
َ َْ َ َْ َ ٌ َ
ُ
ْ
ٌ ك ح َج
ُ
َ
َ
ِ َفاعمل ِإَّننا ع
﴾٥﴿ امُلو َن
َ َ َْْ
Mondják: „Szívünk lepelben van attól, mire hívsz, füleink süketek, minket és titeket függöny választ
el. Tegyetek (mit jónak láttok), mi is azt tesszük.” (Korán 41:5)
Szándékos elutasításuk következménye az, hogy távolság keletkezett a Kinyilatkoztatások és azok
közt, akikhez a Kinyilatkoztatásoknak szólnia kellene. Füleik egyre halványabban hallják meg a
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szólítást, végül teljesen bezárulnak. Válaszfalat éreznek maguk és a Próféta közt, aki tanítani jött őket
7:25.

ِ احٌد َفاستَِقيموا ِإَلي ِه و
ِ أََّنما ِإَله ُكم ِإَله و
ُاستَ ْغف ُروه
ْ َ ْ ُ ْ
ٌَ ْ ُ َ
ِ
ِ
﴾٦﴿ ين
َ لْل ُم ْش ِرك

ِ
وحى ِإَل َّي
َ ُق ْل ِإَّن َما أ ََنا َب َشٌر م ْثلُ ُك ْم ُي
َوَوْي ٌل

Mondd: „Én csupán olyan ember vagyok, mint ti. Az sugallott rám, hogy Istenetek Egy Isten, hát
legyetek egyenesek Felé, kérjétek bűnbocsánatát, és jaj, a bálványimádóknak! - (Korán 41:6)
A válasz hatásos. Az Üzenet hordozója nem Angyal, nem is Isten, ezért nem szabadna válaszfalnak
lennie közte és hallgatói között. Arra lett kiválasztva, hogy Igazságot és Reményt hozzon el az
embereknek, s hogy fogadják el az Egyetlen Isten kultuszát, a Monoteizmust.
Amikor elérkezett a 38. vershez, melynél le kell borulni, a Próféta leborult, majd felegyenesedve így
szólt: „Ez volt a válaszom, Abul Walid, most tégy, ahogy tetszik.” Amikor Utbah felállt és visszament a
főemberekhez, ők messziről látták őt és így szóltak: „Istenemre! Utbah arca megváltozott. Nem úgy
néz ki, mint ahogy innen elment.” Mikor visszaérkezett, az emberek faggatni kezdték. „Mit hallottál?”
Ezt válaszolta: „Istenemre! Olyasmit hallottam, amit soha azelőtt. Istenemre, ez nem is költészet,
nem is mágia. Ó, Quraish főnökök! Hallgassatok meg és hagyjátok ezt az ember. Úgy vélem, hogy
amit recitál, annak hatása van. Ha a többi Arab legyőzi őt, akkor megszűnik bajotok és mások oldják
meg vele kapcsolatos gondotokat. Ha ő győz Arábia felett, akkor az ő felségjoga, a ti felségjogotok is
lesz, ahogy az ő méltósága a tiétek is.” Ezt hallva, a főnökök így szóltak: „Ó, Walid atyja! Téged is
megigézett a nyelvével!”
Utbah válaszolt: „Elmondtam véleményemet, most tegyétek, ami tetszik.” (Ibn Hisham, vol I. 313314. o.).
Azokban a versekben, melyeket a Próféta kapott, nem hangzik el válasz Utbah ajánlatára, ami
önmagában is bántó volt Mohammed szándékait és intellektusát illetően. Az volt ugyanis Utbah
hipotézise, hogy Mohammed (béke reá) nem lehet Próféta, és a Korán, nem Allah kinyilatkoztatása.
Ha pedig így van, akkor a Próféta evilági haszon, vagyon, hatalom miatt teszi, amit tesz, vagy ne adj’
Isten elment az esze. Ha az első állítás igaz, akkor alkudni akart, ha a második, akkor sértésnek
vetette oda azt, hogy a Quraish főnökök, majd saját költségükön kúrálják ki megszállottságát. Ha egy
intelligens embert ilyen támadás ér, nem ad rá választ, nem vesz tudomást róla és azt mondja, amit
mondania kell.
Utbah ajánlatára nem tételesen kitérni, egyet tesz annak elutasításával, így a Korán üzenete felülírta
a makacs Quraish felvetését. Ezt mondhatták volna a Prófétának: „Próbálkozz csak, mi nem
hallgatunk rád. Fátylat borítunk szíveinkre, betapasztjuk füleinket, fal van közöttünk és közötted, ami
meggátol minket abban, hogy valaha is találkozzunk.”
Olvasva a próféta (béke reá) életútjának (Szirah al-Nabawiyyah) e részét eltöprenghetünk: vajon ki az,
aki ma hasonlóan reagálna, mint ő akkor?
Kép:
„Az ego egy lepel az emberek és Isten között.” Rumi
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MARADANDÓSÁG A FÖLDI LÉTBEN

A fáraó egész életében saját halhatatlanságának állított emlékművet. Ha a piramisra nézünk ez erről
tanúskodik. De ugyanakkor az a többmillió kőhalom azt is sugallja, hogy emberéletek ezreinek kellett
odaveszni, míg ez megépült. Az ő halhatatlansága többezer elmúlással párosult. Igaz, erre kevesen
figyelnek oda, mert mindenkit megigéz a lenyűgöző méret, tudás, technika. Hát, ennyit ér az élet!
Ne tagadjuk, mindegyikünket foglalkoztat az örök lét. Van, aki plasztikai műtétekkel próbál fiatal
formában maradni és gyakorlatilag a legmúlandóbbra költ, a testre. Nem a test egészségének
karbantartására, ami egy Allahtól kölcsönbe kapott dolog esetében normális, hanem annak fizikai
kinézetére. Ráncok legyenek felvarrva, cici legyen nagy és kemény, az orr pedig egyenes és rövid.
Nos, ezek a dolgok kb. egy hét alatt rohadnak el a föld alatt, bármennyi gondot is fordítunk rájuk.
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Igaz, van egy hitünk, melyben létezik Túlvilág és ottani lét, de mi marad utánunk a földön? Ez is ott
van sokakban.
Fogjuk párunk kezét, élményekkel gazdagítjuk együttléteinket. Szép és nemes. Az életet széppé teszi,
ez bizonyos.
Házat építünk, majd bővítjük, díszítjük, gazdagítjuk. Ez is szép és nemes. Míg életünk tart, magunknak
ez sokat jelent. De másnak?
Majd vagyont gyűjtünk. Abban a hiszemben vagyunk, hogy ez maradandó emléket hagy utánunk,
hiszen úgy fog működni, ahogy azt megteremtettük, befektettük és célokat határoztunk meg
felhasználására. De mi a realitás:

ت
ِ ت و اموالكم ق ِد قسم
ِ ت و دياركم ق ِد سكر
ِ اما زوجاتكم ق ِد تزوج
As for your wives have been married, your homes have been closed, and your wealth has been
divided.
Házastársasitok újra házasodnak, házatokat lezárják, vagyonotokat felosztják.
Sajnos ez vár ezekre a befektetésekre. Viszont van három dolog, amivel maradandót alkothatsz:

:  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:وعنه قال
" أو ولد صالح يدعو له،أو علم ينتفع به،  صدقة جارية:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث
.))((رواه مسلم
Abu Hureira (Allah leegyen vele megelégedve) tudósítása:
Allah Prófétája (béke reá) Így szólt: „Ha meghal az ember, cselekedetei megszakadnak, de három
tette őt maradandóvá teszi: Szadaqa dzsariya (folytonos adományozás), tudás, mely hasznosítható és
jóravaló gyermek, aki fohászt mond érte.
Muszlim, 13. Könyv, 8. Hadísz.
Ha jól belegondolsz, egyik sem anyagi. Adományaid, segítőkészséged nem anyagi formában
maradnak meg, hanem a szellemben, amit képviseltél. A tudás, ha az hasznosítható olyan, mint a kút.
Sosem apad ki. Minél többet kivesznek belőle, annál többet hoz ki magából. És a jóravaló gyermek,
aki fohászt mond érted szintén nem anyagi, mert benne már Te élsz tovább, aki már lélek vagy.
Az adakozásról és a tudásról, tudomány megítéléséről sokat írtam, de a gyermek fontosságáról még
nem.
Rajtad múlik, hogy kit nevelsz, milyen lesz, mit lát meg az életből, mit tart fontosnak és
lényegtelennek. Nem magától fog rájönni mindenre. Neked kell őt jó útra bocsájtani. Ő
maradandóbb, mint a ház, amit építesz. Belőle sok generáció épül tovább és emlékezhet rád, aki őt
megalapoztad.
Miért áll itt, hogy a gyermek fohásza? Azért, mert a fohász egy emlékezés, ami önként jön. A fohász
nem kötelező ima. Ha azt hiszed, hogy gyermeked azért fog fohászt mondani, mert még életedben
hülyére verted szegényt, hogy minden áron ezt tegye meg majd érted, biztos lehetsz, hogy ahogy
meghalsz szarik rád. De ha ezt nem tanítod, hanem egy belső érzés viszi őt rá arra, hogy fohászt
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mondjon érted, akkor ott élsz benne, lelkedből egy rész vele maradt és viszi azt magával tovább
nemzedékeken át. Sikeresebb lehetsz a fáraónál. Rajtad múlik.

MÉG A PRÓFÉTÁNAK (BÉKE REÁ) SEM VOLT JOGA TÉRÍTENI
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Itt a szavakkal tisztában kell lennünk. Ha térítés alatt erőszakos terjesztést, vagy feltételhez kötött
vallás felvételt értünk, akkor erre valóban, még a Prófétának (béke reá) sem volt joga. Mert ő csak
figyelmeztető, vagy az üzenet továbbítója lehetett, aki nem gyakorolhatott hatalmat mások szabad
akarata felett:

ِ
﴾٢١﴿ َنت ُم َذ ِكٌر
َ َف َذك ْر ِإَّن َما أ
Hát figyelmeztess, mert te egy figyelmeztető vagy, (Korán 88:21)

َّ
ِ ِ
﴾٢٢﴿ ص ْي ِط ٍر
َ ل ْس َت َعَل ْيهم ب ُم
És nincs fölöttük hatalmad. (Korán 88:22)
A Próféta tanítani, hirdetni jött és azért, hogy az embereknek utat mutasson. Küldetése nem arról
szólt, hogy akaratát bárkire is ráerőltesse, vagy büntessen, csak ha erre felhatalmazása van. A
büntetés Allah dolga.
Íme az erőszak, vagy kényszer tilalma:

ِ الَ ِإ ْكراه ِفي
ِ اغ
َّ الرْشد ِمن اْل َغ ِي َفمن ي ْكُفر ِب
ِ الد
وت َوُي ْؤ ِمن ِباّللِ َفَق ِد
ُ الط
َ ُ ُّ ين َقد تََّبَّي َن
ْ َ َْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ استَمس
﴾٢٥٦﴿ يم
ٌ ام َل َها َوّللاُ َسم
ٌ يع َعل
َ ك باْل ُع ْرَوة اْل ُوْثَق َى الَ انف
َْ ْ
َص
Nincs kényszer a vallásban. Megnyilvánul a helyes a helytelentől. Ki tagadja a gonoszt és hisz
Allahban, az megragadja a szilárd kapaszkodót, ami sohasem szakad el. Allah a Meghallgató, a
Mindentudó. (Korán 2:256)
Akik erőszakot követnek el és az Iszlámot a terror és emberellenes elvek vallásának mutatják be, azok
nem ismerik ezt az áyát. Nincs kényszer a vallásban, mondja Koránunk. Ne feledjük: ez az aya
Medinában nyilatkoztatott ki, a nem-Muszlimok külső és belső támadásainak kellős közepén. A
Keresztények Jézust helyezik a szeretet és tolerancia központjába. Minden tiszteletet megadva
Keresztény testvéreinknek és Jézus szolgálatának, fel kell hívnunk a világ figyelmét erre az áyára, ami
maximális toleranciát és szeretetet ír elő minden körülmények között.

ِِ
ِ َِّ
ِ
ِ
ين
ُّ إن َح
ْ َف
َ اب َواألُمِي
َ َسَل ْم ُت َو ْج ِه َي ّلل َو َم ِن اتََّب َع ِن َوُقل للذ
َ آج
َ َين أ ُْوتُوْا اْلكت
ْ وك َفُق ْل أ
ِ أَأَسَلمتُم َفِإن أَسَلموْا َفَق ِد اهتَدوْا َّواِن تَوَّلوْا َفِإَّنما عَليك اْلبَلَغُ وّللا ب
ص ٌير ِباْل ِع َب ِاد
َْ
َُ َ
َ ََْ َ َْ
ُ ْ ْ ْ ْ ْ
﴾٢٠﴿
Ha vitába szállnak veled (ó Mohammed), mondd: „Alávetem magam Allahnak és mind (így tesz), akik
követ.” Mondd azoknak, kiknek már eljött a Könyv, s kik írástudatlanok: „Alávetitek-e magatokat?”
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Ha alávetik magukat, jó útra térnek, de ha visszafordulnak, hát rád csak az üzenet hárul. Allah Látója
szolgálóinak. (Korán 3:20)

ِ
ِ
َّ
َّ يعوْا
ُاعَل ُموْا أََّن َما َعَلى َرُسولِ َنا اْل َبَلَغ
ْ اح َذ ُروْا َفِإن تََول ْيتُ ْم َف
ْ ول َو
ُ يعوْا ّللاَ َوأَط
ُ َوأَط
َ الرُس
﴾٩٢﴿ ين
ُ اْل ُمِب
Engedelmeskedjetek Allahnak, engedelmeskedjetek a Prófétának és óvakodjatok! Ha visszafordultok,
tudjátok, hogy Prófétánk kötelessége a világosságot (gyújtó) Üzenet továbbítása. (Korán 5:92)
Ugyanez az üzenet itt: 3:20, 5:67, 16:35

Az Iszlám térítést ma a „Da’wa’ szóval fejezik ki, amivel kerülik a térítés lényegét, ami alatt terjesztést
értenek, inkább felszólítást jelent. Viszont a „Da’wa” szót a Koránban fohász, vagy az Isten közvetlen
megszólítása értelemben találjuk:

ِ ٌ ك ِعب ِادي َعِني َفِإِني َق ِر
ِ اع ِإ َذا َد َع
َّ يب َد ْع َوَة
ان َفْل َي ْستَ ِج ُيبوْا لِي
ِ الد
َ َ َوِا َذا َسأََل
ُ يب أُج
﴾١٨٦﴿ َوْل ُي ْؤ ِم ُنوْا ِبي َل َعَّل ُه ْم َي ْرُش ُدو َن

Ha szolgám Rólam kérdez, Én közel vagyok! Felelek a Hozzám fohászkodó fohászára, ha Engem szólít.
Hát (ők is) hallják meg hívásomat és higgyenek Bennem, hátha tán jó útra térnek. (Korán 2:186)
„Ha szolgám Rólam kérdez, Én közel vagyok!” A „Mondd” szó itt nem szerepel. Nem így: „Ha szolgám
Rólam kérdez, mondd (ó Mohammed), Én közel vagyok.” Ez egy kivételes hely a Koránban, ahol Allah
közvetlenül a hívőkhöz fordul. Majd így folytatja: „Felelek a Hozzám fohászkodó fohászára, ha Engem
szólít.” Ez is egy közvetlen felhívás minden ember számára, aki hisz.
Ez az elmélet az erőszak tilalmáról és térítésről. Arra a kérdésre, hogy a történelem és a jelen időszak
esetenként miért mutat más gyakorlatot, nem tudok válaszolni.
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MIÉRT KELLETT LEBORULNI AZ ANGYALOKNAK ÁDÁM ELŐTT?

Két dolog miatt. A lélek és a tudás miatt. De milyen lélek és milyen tudás? Ez itt a kérdés!
A test meghal, a föld anyagává lesz, amiből előhozatott. A lélek más. Az Istentől való, Ő leheli belénk
és Hozzá tér meg. Mi ezt az Istentől származó lelket fenntarthatjuk, az eredendően ebben kódolt
Isteni tulajdonságokat (irgalom, megbocsájtás, bőkezűség stb.) az Ő céljainak megfelelően
használhatjuk, vagy éppenséggel ügyet sem vethetünk rá és szabad akaratunk lévén saját Egónk veszi
át az irányítást.
A mai ember a testével jobban foglalkozik, mint lelkével. Hatalmas összegeket költ arra, hogy
kopaszodó fejébe szőrszálakat ültessenek, plasztikáztassa magát, szilikonnal növeljék mellét stb. Arra
fordít energiát, ami múlandó és földdé válik. A lelket, ami örök és Istentől való, elhanyagolja.
A régi korok emberei mások voltak. Napokat, heteket utaztak egy jó szóért, tanácsért, lelkük
építéséért. Bukhari egész életét a próféta (béke reá) mondásainak, élete mozzanatainak
összegyűjtésével töltötte és ezért szamárháton járt be távoli vidékeket. Ma, csupán mondjuk egy
halálesetkor, hogy „lelked nyerjen örök nyugodalmat”, de ez már szlogen, nem éljük át ennek
jelentését. A lélek minősége az egyik ok, ami miatt az angyalok és minden teremtmény leborulásra
van ítélve az ember előtt. Tehát nem minden lélekről van szó!

ِ ُّ الرو ِح ُق ِل
﴾٨٥﴿ ًَم ِر َربِي َو َما أُوِتيتُم ِمن اْل ِعْل ِم ِإالَّ َقلِيَل
ُّ ك َع ِن
َ َُوَي ْسأَل
َ ون
ْ الرو ُح م ْن أ
Kérdeznek a Lélek ihletéséről. Mondd: „A Lélek ihletése Uram parancsolásából való. Nem adatott
meg nektek a tudásból, csak kevés.” (Korán 17:85)
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Mi az inspiráció természete? Ki okozza és kire száll? Lehet-e kérdést feltenni annak, aki ihlet? Ilyen és
ezekhez hasonló kérdések jutnak eszünkbe az ihletéssel kapcsolatban. Az ihletésre nem adható válasz
a mindennapok materiális gyakorlata alapján. Ez spirituális tér. Az ihletet hozó, vagy ihlet maga
(Gábriel), nem önszántából, hanem Allah elrendeléséből jön. Azt szállja meg, akit Allah akar és azt
ihlet, amit Allah akar. Mennyire keveset tud a halandó felfogni ebből?
A másik a tudás és annak folytonos keresése. Mert Allah (SWT) az embernek megtanította a dolgok
neveit, legalábbis a tanulás képességét, ezzel belénk plántálta a tudat fejlesztésének lehetőségét:

ِ ِ
َّ
َّ
ِ ِ ِ
َس َماء َه ُؤالء ِإن
َ َس َماء ُكل َها ثُ َّم َع َر
َ ض ُه ْم َعَلى اْل َمَلَئ َكة َفَق
ْ ال أَنب ُئوني بأ
ْ َو َعل َم َآد َم األ
ِ ِ ُكنتُم
﴾٣١﴿ ين
َ صادق
َ ْ
Megtanította (az Úr) Ádámnak minden (dolog) nevét, majd bemutatta ezeket az Angyaloknak, s így
szólt: „Közöljétek Velem e neveket, ha igazak vagytok!” (Korán 2:31)
A családi életben az anyák elrendelt ösztöne az, ahogy gyermekeiket beszélni tanítják. Minden anya
ugyanazt teszi az egész világon! Olyan szavakat mondogatnak, mint papa, mama, kutya, cica, játék,
baba, stb. Sosem tanítanak igét. Csak egy jó idő elteltével, miután már a kicsi felfogja a neveket és a
dolgok természetét a nevek mögött, az anyukák igékkel töltenek életet a nevek közé. Ez a folyamat
egy gyönyörű példabeszéd képében elevenedik meg, amint Allah megtanította Ádámnak a neveket és
dolgok természetét, ami a nevek mögött rejlik. Allah megtanította, miként azonosíthatja Ádám a
tárgyakat ezen a világon és neveket rendelt melléjük! Pontosan úgy, ahogy édesanyánk tette valaha
ugyanezt velünk.
Ekkor az Angyalok még feljebbvalónak tartották magukat Ádámnál, aki „csupán” egy Földi
teremtmény volt. Ekkor Allah az Angyalokhoz fordult, kérve őket, illessék ők nevekkel, azonosítsák a
föld tárgyait, de elbuktak.
Ez a Szúra sugallja számunkra azt is, hogy tudásunk fejlesztésével és az Útmutatás követésével
lehetővé válik saját határainkon túllépni.

ِ وِا ْذ ُقْلنا لِْلمَلَِئ َك ِة اسجدوْا آلدم َفسجدوْا ِإالَّ ِإبلِيس أَبى واستَ ْكبر وَك
ِ
ين
َُ َ ََ ُُ ْ
َ ان م َن اْل َكاف ِر
َ َ ََ ْ َ َ َ ْ
َ َ َ
﴾٣٤﴿
Mondánk az Angyaloknak: „Boruljatok le Ádámnak.” Ők leborultak, kivéve Ibliszt, aki daccal
szembeszegült és hitetlenné lett. (Korán 2:34)
Ez a szétválás pillanata az engedelmesek és engedetlenek között. Megjelenik Iblisz, aki az Allah
akaratával szembeni lázadást képviseli.
Számos más áyát is felhozhattam volna, így akár a legelsőként kinyilatkoztatott „Olvass!” felszólítást
is, mellyel Gábriel Allah parancsolására ezt a szót deklarálta először.
Ahogy a lélekkel kapcsolatban, itt is meg kell jegyeznünk, hogy nem mindegy milyen tudás az, ami
miatt az Úr alánk rendeli teremtményeit. Pusztító, vagy építő, teremtésbe illeszkedő tudást? Hamar
rájövünk melyik lehet az, hiszen, ha nem az Úr szándékának megfelelő tudás telepszik meg az
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agyakban, a teremtmények nemhogy nem borulnak le, hanem összefognak ellenünk! Ha az ember a
világ ellenségévé válik, a világ visszavág és elpusztítja az embert. Vagy nem ezt látod?

MIÉRT NEM TÖRLI EL ALLAH A GONOSZSÁGOT, IGAZSÁGTALANSÁGOT?

Kérdés: minden monoteista vallásban Isten mindenható, tehát megtehetné, hogy eltörli a
gonoszságot. Miért nem teszi?
A kérdés jogos abban az esetben, ha ezt a világot örök lakhelynek tekintjük. Itt jön be a hit kérdése,
azaz, hogy miben hiszünk. A monoteista vallások, köztük az Iszlám meggyőződése az, hogy ez a világ
egy átmeneti állapot. Itt semmi sem örök és csak egyetlen célja van az itteni létnek: Isten mindenféle
próbatétellel tesztel minket rajta. A teszt eredményétől függ, hogy a lélek végső nyughelye mi. Ha
nem így fogjuk fel, akkor valóban értelmetlen a sok igazságtalanság, háború, csapás, betegség,
melyeket el kell tűrnünk.
A minap kitett idézettel kell kezdenem, elnézést az ismétlésért:
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ِ لكن ي
ِ
ِ َّ وَلو َشاء ّللا َلجعَل ُكم أ
ض ُّل َمن َي َشاء َوَي ْه ِدي َمن َي َشاء َوَلتُ ْسأَلُ َّن
ُ ُم ًة َواح َد ًة َو
َْ
ْ ََ ُ
﴾٩٣﴿ َع َّما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن
Ha Allah úgy akarná, egy néppé tenne meg titeket, de azt hagyja tévelyegni, kit Ő akar, és azt vezeti,
ki(t) Ő(t) akar(ja). Kérdezve lesztek arról, mit tettetek. (Korán 16:93)
Allah szabad akaratot adott az embernek, ezért nem erőlteti Útmutatását senkire, csupán
nyilvánosságra hozza Üzenetét a Próféták által, amit az emberek vagy követnek, vagy nem. Ha
elutasítják, de ezután megbánást tanúsítanak, Allah kegyelme mindig nyitva áll.
Ahogy korábban, itt is találkozunk a kétféle értelmezésben vett Isteni vezetéssel: 1. Aktív: Allah azt
vezeti, kit Ő akar. 2. Passzív: Allah azt vezeti, ki Őt akarja. Az Arab szöveg mindkét értelmet magában
rejti. Én a második mellett foglalok állást.
Bármely filozófia, amely a teremtés egyik aspektusára összpontosít és tagadja, vagy figyelmen kívül
hagyja a másik oldalt, csupán részben igaz. A részleges igazság pedig nem igazság.
Először is, Allah nem teremtette ezt a világot az állandóság számára. Ez egy átmeneti világ, ahol
mindennek időbeli korlátja van. Amikor eljön idő elpusztul, véget ér és befejezi létét. Sem a jó, sem a
rossz dolgok nem örökkévalók. Eltöltünk itt egy rövid időt és ezalatt folyamatosan tesztel bennünket
Allah.
Allah fizikai és erkölcsi törvényt helyezett le erre az univerzumra. Ő akkor nyit teret a szenvedésnek,
ha ezen törvények közül egy vagy több megsérül. A fizikai törvények az okon és a következményeken
alapszanak. Betegség akkor támad, ha az ember nem vigyáz az egészségére, vagy fertőzésnek van
kitéve. Autóbaleset akkor következik be, ha nincs odafigyelés, a jármű vezetője hanyag módon halad,
ha az autók állapotát nem ellenőrzik, az utakat, autópályákat nem tartják karban, ha a közlekedési
szabályok elavultak, vagy nem tartják be azokat. A biztonságos közlekedés érdekében fontos az okok
és következmények tanulmányozása. Még itt is észrevehetjük, hogy Allah gyakran megment minket,
sokszor nem engedi, hogy magunk és mások hanyagságtól szenvedjünk.

َد َّاب ٍة َوَل ِكن ُي َؤ ِخ ُرُه ْم ِإَلى
ِب
﴾٤٥﴿ ير
ص ًا
َ

ِ وَلو يؤ
َّ ُّللا
ظ ْه ِرَها ِمن
َّ اخ ُذ
َ ك َعَلى
َ اس ِب َما َك َس ُبوا َما تََر
َُ ْ َ
َ الن
ٍ أ
ان ِب ِع َب ِاد ِه
َّ َجلُ ُه ْم َفِإ َّن
َ ّللاَ َك
َ َجل ُّم َس امى َفِإ َذا َجاء أ
َ

Ha Allah aszerint sújtana le az emberekre, amit azok elnyertek, nem hagyna meg a (Föld) hátán egy
élőlényt sem. De ő haladékot ad nekik egy kijelölt ideig, s ha eljött idejük, hát Allah minden szolgálója
az Ő látókörében van. (Korán 35:45)
Nem üdvözülhet egyikünk sem, ha csak saját vágyaink, vagy egóink vezérelnek bennünket. Csak Allah
kegyelme menthet meg és nyithat utat egy jobb élet felé, ha felfogjuk létünk valós célját.
De előfordul, hogy Allah megbünteti az embereket törvényeinek megsértése miatt, legyenek azok
akár fizikai, akár erkölcsi törvények. A Korán számos példáját adja nekünk, hogy Allah sok nemzetet
és közösséget pusztított el bűnös életmódjuk miatt (22: 42-45)
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A szenvedés megpróbáltatás az emberek számára. Ezzel teszi Allah próbára az emberek türelmét,
kitartását. Még Allah prófétáinak is szenvedniük kellett. Jób prófétát a Korán kifejezetten a türelem,
állhatatosság prófétájaként említi. A jó emberek néha szenvednek, de szenvedéseik másokat
gyógyítanak és jóságot hoznak közösségüknek. Jó példáik az emberek számára tanulságul szolgálnak.
A mártírok hitük miatt halnak meg, a katonák népükért áldozzák életüket, akik számára szabadságot
hoznak.
Az is előfordul, hogy Allah egyes emberek számára lebocsájtott szenvedése próbatétel mások
hozzáállásának, reakciójának mérésére. Amikor olyan személyt látsz, aki beteg, szegény és rászorul a
segítségre, akkor Allah éppen téged tesztel. Allah éppen a te szereteted, hited által van jelen azzal a
szenvedő emberrel, ami a te próbatételed egyben. Erre utal a következő Hadisz Qudsi (Isteni Hadísz),
melyben próféta (béke reá) így szólt:

ِ َّ سو ُل
:سلَّ َم
َّ صلَّى
َّ ي
ُ  قَا َل َر:َع ْنهُ قَال
َ ُاَّلل
َ ُاَّلل
َ
ِ ع ْن أ َ ِبي ه َُري َْرة َ َر
َ علَ ْي ِه َو
َ اَّلل
َ ض
ْ
َ
َ
َ
َعودُكَ َوأ ْنت
ُ ْف أ
ِ  يَا َر:َ َم ِرضْتُ فَل ْم تَعُ ْدنِي قَال، يَا ابْنَ آدَ َم:ع َّز َو َج َّل يَقُو ُل يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة
َ اَّلل
َ ب َكي
َ َّ " إِ َّن
.ُع ْدتَهُ لَ َو َج ْدت َ ِني ِع ْندَه
ُ ع ِل ْمتَ أَنَّكَ لَ ْو
َ ض فَلَ ْم تَعُ ْدهُ؟ أ َ َما
َ ع ِل ْمتَ أ َ َّن
َ  أ َ َما:ََربُّ ْال َعالَ ِمينَ ؟ قَال
َ ع ْبدِي فُ َالنًا َم ِر
ْ ُ ْف أ
ْ ُ  ا ْست َْطعَ ْمتُكَ فَلَ ْم ت:يَا ابْنَ آدَ َم
َع ِل ْمت
ِ  يَا َر:َ قَال،ط ِع ْمنِي
َ  أ َ َما:ط ِع ُمكَ َوأ َ ْنتَ َربُّ ْالعَالَ ِمينَ ؟ قَا َل
َ ب َو َكي
ْ َ ع ِل ْمتَ أَنَّكَ لَ ْو أ
ْ ُ ع ْبدِي فُ َال ٌن فَلَ ْم ت
: َيا ابْنَ آدَ َم.ط َع ْمتَهُ لَ َو َج ْدتَ ذَلِكَ ِع ْندِي
َ ط ِع ْمهُ؟ أ َ َما
َ َأَنَّهُ ا ْست َْط َع َمك
ع ْبدِي فُ َال ٌن فَلَ ْم
ِ  يَا َر:َ قَال،ا ْست َ ْسقَ ْيتُكَ فَلَ ْم ت َ ْس ِقنِي
َ َْف أ َ ْسقِيكَ َوأ َ ْنتَ َربُّ ْالعَالَ ِمينَ ؟ قَا َل ا ْست َ ْسقَاك
َ ب َكي
"سقَ ْيتَهُ لَ َو َج ْدتَ ذَلِكَ ِع ْندِي
َ  أ َ َما ِإنَّكَ لَ ْو،ت َ ْس ِق ِه
رواه مسلم
Abu Hurayrah (Allah legyen vele megelégedett) tudósításából, melyben Allah prófétájára (béke reá)
hivatkozik:
A Dicsőséges és Magasztos Allah így szól majd a Feltámadás Napján: Ó, Ádám Gyermeke!
Megbetegedtem és te nem látogattál meg. Erre ő (az ember): Ó, Uram! Hogy látogassalak meg, ha Te
vagy a Világok Ura? Az Úr: Nem tudtad-e, hogy szolgálóm megbetegedett és te nem látogattad meg?
Nem tudtad-e, hogy ha meglátogatod, akkor te Engem ott találsz nála? Ó, Ádám gyermeke! Ételt
kértem tőled, de te nem adtál. Erre ő (az ember): Ó, Uram! Hogy etethetnélek Téged, miközben Te
vagy a Világok Ura? Az Úr: Nem tudtad-e, hogy egy szolgálóm ételt kért és te nem adtál neki? Nem
tudtad-e, hogy ha enni adtál volna neki, akkor ezért (a jutalmadat) Tőlem megkapod? Ó, Ádám
gyermeke! Inni kértem tőled és te nem adtál! Erre ő (az ember): Ó, Uram! Hogy adhatnék Neked inni,
hiszen Te vagy a Világok Ura? Az Úr: Szolgálóm inni kért tőled és te nem adtál neki. Ha adtál volna,
akkor ennek (jutalmát) Nálam találtad volna meg.
Muszlim nyomán.
Arab/Angol forrás, 18.Hadisz
Jézus prófétáról (béke reá) hasonló történet maradt fent az Evangéliumban (Lásd: Máté 25:35-45)
Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a szenvedések tanítanak bennünket arra, hogy betartsuk
Allah természetes és erkölcsi törvényeit. Számos esetben megbűnhődnek azok, akik megsértik Allah
természetes vagy erkölcsi előírásait. Allahban való hitünk próbatétele, valamint az emberi értékek és
a szeretet iránti elkötelezettségünk tesztelése áll a háttérben. Amikor megtapasztaljuk a szenvedést,
meg kell kérdeznünk magunktól: „Megszegtük-e Allah törvényét?” Vizsgáljuk meg a probléma okát és
hajtsuk végre a korrekciót. „Lehet, hogy büntetés?” Bánjuk meg bűneinket, forduljunk Allahhoz
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bocsánatért és módosítsuk utunkat. „Talán ez egy próbatétel számunkra?” Dolgozzunk keményen a
megfelelésért.
A hívők imával, bűnbánattal és jó cselekedetekkel néznek szembe a szenvedéssel. A hitetlenek
kétségekkel és zavarokkal szembesülnek ugyanebben a helyzetben. Allahot hibáztatják vagy érvelnek
ellene.
Allah tartson minket a helyes úton, Ámen!
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MILYEN VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK A MUSZLIMOK FELFOGÁSBAN AZ ELMÚLT
1400 ÉVBEN
A félreértések elkerülésére, nem az Iszlámban, hanem a muszlimok gondolkodásában beállt
változásokat foglalom össze a teljesség igénye nélkül címszavakban.
Eredeti, klasszikus felfogásban: Monoteizmus doktrínáit követi, nem tartva különbséget más
Monoteista vallássokkal főbb doktrínák szempontjából (monoteizmus, próféták, túlvilág). Csak
joggyakorlat alapján különíti el a vallásokat, de a hit egy!
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Monoteizmus doktrínáit követi, de a kereszténységet és
judaizmust torzulásnak tartja mind doktrína, mind joggyakorlat alapján.
Eredeti, klasszikus felfogásban: A sharia a doktrínákból levezetett Isteni legitimáció rendje. A sharia
szellemét a doktrínák rögzítik, de jogfejlődését tudósok (fuqaha) biztosítják.
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Az iszlám különféle sharia rendszereket tart fenn, melyeken
eltérő kulturális szintű emberek tartanak felügyelet alatt.
Eredeti, klasszikus felfogásban: Az Iszlám egy és egységes.
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Számos Iszlám felfogás létezik, melyek mindegyike egy doktrína
és sharia irányzat kombinációja.
Eredeti, klasszikus felfogásban: Minden Monoteizmust hirdető szentírás, próféta követésére szólít,
akik Mohamed előtt voltak. Korán és Mohammed (béke reá): „Kövesd Ábrahám útját, az egyenest”
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Mohamed (béke reá) és az „ÉN” követésére szólít. „Kövesd
Mohamedet, tehát engem!”
Eredeti, klasszikus felfogásban: Ne kövesd az atyák nyomát. Csupán nyomdokaikra építve fedezd fel a
világot magad. (Itt kizárólag a világ megismeréséről van szó, nem vitás ügyekben hozott döntésekről).
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Kövesd vakon atyáid, sejkjeid, imámjaid nyomát. Úgy ismerd meg
a világot, ahogy ők mondják.
Eredeti, klasszikus felfogásban: Iszlám egy szent kinyilatkoztatás, melyben nincs helye Allah (SWT)
szaván kívül másnak.
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Az Iszlám Allah szava mellett hősi eposzok, babonák és
hagyományok gyűjteménye.
Eredeti, klasszikus felfogásban: Aki Iszlámot követ, nem lehet identitástudata. Az Iszlám kiemel az
identitásból.
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Erős identitástudat
Eredeti, klasszikus felfogásban: Mi a helyünk másokkal együtt a világon?
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Mi a helyünk a politika és hatalom palettáján? Felsőrendűség és
hegemónia.
Eredeti, klasszikus felfogásban: Korlátozott ego.
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Erős ego és dominancia
Eredeti, klasszikus felfogásban: Isten teremtésének megismerésére ajtót nyit
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Ajtózárás a megismerés előtt. Beltenyészetté válás tudásban.
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Eredeti, klasszikus felfogásban: A tudatlanság korszaka (Dzshilija) viselkedésének, moráljának tilalma
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: A tudatlanság korszaka viselkedés és morál normáinak
visszatérése az Iszlám köntösében
Eredeti, klasszikus felfogásban: Szereteten, elfogadáson és befogadáson alapszik
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Bekerül a gyűlölet, kirekesztés és vallási türelmetlenség.
Amint látható, a ma köztudatban élő Iszlám alapvetően más, mint annak eredeti formája. Ez egy más
vallás, amivel nem tudok azonosulni. Az eredeti, klasszikus tanítások híve vagyok. Lehet, hogy
egyedül, de akkor is.

إن للا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم
يترك عالما اتخذ الناس رءوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
Allah nem úgy tartja távol a tudást, hogy megfosztja attól az embereket, hanem a tudósokat tartja
vissza attól addig, míg egy tudós sem marad. Akkor az emberek tudatlan vezetőket fognak követni.
Kérdéseket fognak feltenni nekik és ők tudás nélkül adnak ki fatwákat, félrevezetik magukat és
félrevezetnek másokat. (Muszlim)
Még mielőtt valaki betámadná a muszlimokat, milyen fattyú népség, hogy ezt tették vallásukkal,
megsúgom, hogy korai támadni. Nincs az a vallás, elv, -izmus, amivel nem történt meg ez, vagy
rosszabb. Úgyhogy mindenki maradjon nyugodtan és szálljon magába. Az ember ezt teszi mindennel,
ami a kezébe kerül. A világgal is. Csak nézz körül!
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MIT KELLENE, HOGY LÁSSUNK A MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJÉN?

Mit tesz egy muszlim, ha lesújt a balsors?
Semmi esetre sem pánikol, nem rohan felvásárolni és nem használja ki saját érdekeinek megfelelően
a helyzetet.
A sors elfogadása hitünk része. Arról a sorsról beszélek, amit nem tudok befolyásolni, tehát a külső
körülmények alakulásáról. Ilyenkor dől el, hogy a saját akaratommal alakítható saját sorsomat milyen
irányban vezérlem, tehát milyen ember vagyok. A balsors a megpróbáltatás időszaka, próbatétel.
Azon felül, hogy szenvedéssel, fájdalommal jár, vegyük figyelembe azt is, hogy ez az időszak, amikor
Allah megláttat velünk pozitív dolgokat, melyek szerint jövőnket átprogramozhatjuk, átszervezhetjük.
Meglátjuk kik azok az emberek, embercsoportok, akik odaadóan végzik munkájukat azért, hogy
ellássanak, ápoljanak, gyermekeinket oktassák, ennek érdekében önfeláldozó munkát végeznek,
online programokat alkotnak csak azért, hogy az emberek érdekedben tegyenek. Eddig szó nélkül
elmentél mellettük, de most rájuk terelődik a figyelem. Nem arra figyelsz oda végre, hogy mi a
vallásuk, bőrszínük, politikai hovatartozásuk, hanem arra, amit tesznek. Ahogy Allah (SWT) is e szerint
bírál.
Meglátjuk azt is, hogy kik azok, akik eddig hangadók voltak, de most csak magukra gondolnak,
eltűnnek, felhalmoznak, érdekeik szerint cselekednek.
Meglátjuk azt, hogy egy bármilyen emberi hatalom, állam, kormány mennyit ér, milyen szinten képes
beavatkozni Allah elrendelésébe, milyen dramaturg szerint játssza el a színdarabot? Allah
dramaturgja szerint, vagy saját forgatókönyvírói szerint, a hatalom megtartása érdekében?
Meglátjuk azt, hogy ha otthon maradásra kényszerülünk, felfogják-e, hogy nem lesznek bevételeink,
el kell bocsájtani alkalmazottjainkat, nekik se lesz megélhetésük, ilyen esetben milyen intézkedések
születnek? Azaz, most kiderül, hogy a rengeteg önmagasztaló kommunikáció után ki van kiért?
Meglátjuk azt, hogy eddig milyen sok pénzt költöttünk fölösleges kiadásokra, iroda fenntartására,
közlekedésre stb., ugyanis racionalizáljuk költségeinket. Tudom, hogy ez nem minden esetben
lehetséges, de ahol igen, ott körvonalazódhat egy új stratégia.
Meglátjuk azt, hogy a világ új dimenzióba lép, felértékelődik az online kapcsolat, munka,
kapcsolatkeresés, ami megszűnteti a fizikai határokat. Ha ezt a tendenciát pozitívan kezeljük (mert
lehet negatívan is), akkor kiegyenlítődnek az esélyek. Akár egy cigánysoron vagy hátrányos helyzetű,
távoli településen lakó is kapcsolódhat egy új-zélandi, ausztrál, vagy más távoli cég munkájához.
Meglátjuk, hogy ebben az irányban infrastruktúrát kell fejleszteni, hálózatot fejleszteni, eszközöket
biztosítani.
Ne feledd, az ima is online kapcsolat! Nem tudtad?
Meglátjuk, hogy miként alakulnak ki automatikusan lakói közösségek, rendeződnek családi viszonyok,
rázódnak össze párok, generációk, vagy éppen bomlanak fel és eldől, hogy eddig a kapcsolat hamis
alapokon nyugodott.
És nem utolsó sorban meglátjuk, hogy kik vagyunk mi magunk, mennyit érük? Félünk, reszketünk-e,
pánikolunk és terjesztjük-e a végzet hírét, vagy felülemelkedünk-e, példával járunk-e elől és
fegyelmezetten betartjuk-e az intézkedéseket. Hol a belső béke?
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َِْس َذاك
َِ ن أَ ْم َرِهُ ُكله ِهُ َخيْرِ َولَي
ِع َج ًبِا أل َ ْمرِ ْال ُمؤْ منِ إ ه
ِصلهى ه
ِل ه
ُِ سو
َِ ل قَا
َِ ب قَا
ٍِ ص َه ْي
ِْ ع
ُ ل َر
ُ ن
َ سلهِ َِم
َ ُاَّلل
َ
َ علَيْهِ َو
َ اَّلل
ْ
َ
َ
َ
ه
َصبَ َِر فَكَانَِ َخي ًْرا له
ْ
َ
ْ
ِْ َر فَكَانَِ َخي ًْرا ل ِهُ َوإ
َِ شك
َ س هرا ُِء
ِْ ل لل ُمؤْ منِ إ
ِ أل َح ٍِد إ
َ ُصابَت ِه
َ ُصابَت ِه
َ ض هرا ُِء
َ نأ
َ نأ
Suhayb tudósítása:
Allah prófétája (béke reá) így szólt: „A csodálatos a hivő dolga, mivel történjék bármi, az jó neki; és ez
nem vonatkozik másra, csak hívőre. Ha öröm éri, köszönetet mond Allahnak és ez jó neki. Ha balsors
sújt le rá, állhatatossággal viseli és ez jó neki.”
Szahih, autentikus
Szahih Muszlim, 2999.

َ ع
ُّ َ َحدَّثَنَا أَبُو أَحْ َمد،َحدَّثَنَا ُم َح َّمدُ بْنُ ْال ُمثَنَّى
طا ُء
ُ  َحدَّثَنَا،ي
َ  قَا َل َحدَّثَنِي،سي ٍْن
َ س ِعي ِد ب ِْن أَبِي ُح
َ ُع َم ُر بْن
ُّ الزبَي ِْر
ع ِن النَّ ِبي ِ صلى هللا عليه وسلم قَا َل
َّ " َما أَ ْنزَ َل
َ ع ْن أَ ِبي ه َُري َْرةَ ـ رضى هللا عنه ـ
َ ،اح
ٍ َاَّللُ دَا ًء بْنُ أَ ِبي َرب
." إِالَّ أَ ْنزَ َل لَهُ ِشفَا ًء
Abu Hureira tudósítása:
A próféta (béke reá) így szólt: „Allah nem teremtett olyan betegséget, melynek ne teremtette volna
meg gyógymódját"
És a gyógymód, lehet, hogy nem a medicina, hanem saját életfelfogásunk gyökeres megváltoztatása.
Tudom, hogy ami történik, hatalmas kár, veszteség. Mindenki a maga szintjén érzi. De mindemellett
nyisd ki szemed arra is, ami intés, útmutatás.
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NAZERIYA, AZAZ SZEMLÉLET

Mi lesz az Iszlám jövője? Mert sok fiatal vált utat, élete a „modernizáció” irányába halad. Tehát el fog
veszni az Iszlám és a többi vallás? Jósoljunk.
A többi vallással mi lesz, nem tudom, de hogy az Iszlám fent fog maradni, sőt, erősödni fog, abban
biztos vagyok. De tisztázzuk! Ha erre az Allahu Akbaros és Inshaalláhos sztereotip szövegismétlésre
gondolunk, az remélem hamar eltűnik. Én az Iszlámról beszélek.
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Mik az érveim? A saját életem. Megszülettem, gyerek voltam, játszottam, nem sokat érdekeltek a
komoly gondolatok. Ez így normális. Tanultam, olyan tudást tettem magamévá, ami a kor tudása a
kor embereinek világlátása szerint. Kikerültem az életbe és a megszerzett tudással karriert akartam
befutni. Be akartam bizonyítani, hogy ismereteimmel sikeres, gazdag tudok lenni. De csak azt a
tudást használtam, amit iskolapadokban és a kor könyveiből szereztem. Nem vittem sokra, de öregen
rá kellett jönnöm, hogy nagy baj van. Nem velem van baj, hanem a kor tudásával és világnézetével.
Hiába teszem magamévá ezt a tudást, ahogy milliók is ezt teszik, ezzel nem egymáshoz rendelődünk,
nem olyan indítást kapunk, ami egymásba kovácsol minket egy közös siker eléréséért, hanem
konkurensek leszünk, mert mind valamiből hasznot akarunk húzni. Ez a valamiből vagy valakiből
hasznot húzás azt is jelentheti, hogy én használok ki helyzeteket, de óhatatlanul engem is
kihasználnak. Az emberek többsége vénségére kiábrándul. Nem csak saját életéből, hanem az egész
világból. Addigra lát tisztán, hogy szarul mennek a dolgok! Igen, csőd a családja, nemzete, civilizációja
és az egész emberiség úgy, ahogy van! Nincs olyan emberi szabályozás, ami ezt a helyzetet rendezné.
A szabályozás alatt nem törvényt értek, hanem egy belső rendezőerőt. Ez kiveszett. Nos, ez az a pont,
aminél az Iszlámnak hatalmas jelentősége van. Ez valós rendezőerő. Feltéve, ha karbantartjuk és
elérhetővé tesszük az Iszlám értékeit.
Jön a második kérdés. Ha az Iszlám ilyen nagyon okos dolog, akkor miért nem dolgozott ki egy izmust? Miért nincs egy államvezetés számára minisztériumok, ágazatok szintjére lebontott
szabályozása? Ezt neveznék Iszlám szabályozásnak, arabul ( حكم اسلميHukm Iszlámi). Bár a Hukm
szó uralmat is jelent. De ne kanyarodjunk el. Az a lényeg, hogy az Iszlámnak nem ez a feladata. Az
Iszlámnak nem -izmust kell létrehoznia, hanem arra való, hogy az -izmusok fölött, álljon. Tök mindegy
milyen -izmus van éppen uralmon, ha szar emberek irányítják. Az Iszlám az emberi szemlélet
kialakítására való. Nem Hukm, hanem Nazeriyah  نظرية, azaz szemlélet, világnézet. Erre viszont az
Iszlámnak van egy teljes rendszere. Szemlélete van magáról az emberről, társadalomról, gazdaságról,
pénzügyekről, környezetről majdhogynem ágazati bontásban, de nem ad konkrét intézkedési leírást.
Ezt az adott kor adott helyén uralmon levő társaságnak kell kidolgoznia a szemléletből levezetve.
Gyakorlatilag a Shariya lényegét pedzegetjük, ami ma szitokszó és jelentésébe olyan primitív
tartalmakat fogalmaznak bele, ami nincs benne. Holott a Shariya létező fogalom más vallásokban, így
a Judaizmusban is. Ennek szinonimája, a Törvény, 69-szer szerepel a Tórában. Nyilván nem emberi
törvényről van szó. Igaz, az Evangéliumok egyszer sem tesznek említést a Törvényről. Talán ezért
folyik a világ menete egy zabolátlan mederben?
Jön a harmadik kérdés. Mit vall az Iszlám a nacionalizmusról? A muszlim lét mindent felülír, de ez
nem jelenti azt, hogy az ember ne lehessen büszke nemzetére. A kereszténység például, a Szentírást
alapul véve Krisztus országára vágyik, ami Isten országa és Krisztus tesz róla említést az
Újszövetségben. A krisztológiában azt mondják, Jézus Krisztus a maga személyében Isten országa.
Az ekkléziológiában az egyházat tekintik Isten országának, vagy legalábbis Isten országának itt a
Földön. Nemzetről szó sincs. Szentírás alapon nem is foglalkozhatnának nemzettel. A valóság ezzel
szemben más. Több keresztény egyház alkot véleményt nemzettel kapcsolatos kérdésekben.
Tudjuk, hogy az Iszlám az ego befolyása ellen lép fel. De ez nem úgy értendő, hogy egy ember nem
érezhet nemzeti büszkeséget! Ha egója arra ragadtatja, hogy nemzeti címszó alatt fölényt,
felsőrendűséget képvisel, az más!
Az Iszlám szemléletében, tehát a Nazeriyá-ban nem a határokból, kormányokból és katonaságokból
indul el az építkezés, hanem a legszűkebb körből, a családból. Ha itt értékvesztés áll be, az egész
rendszer fabatkát sem ér. Tehát a család az alap. A családok nemzeti közösséget alkotnak. A nemzeti
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közösségek nyelvi, kulturális egységeket képeznek, melyek sokasága egy civilizációt hoz létre. A több
civilizáció együtt, pedig az emberiség, de itt sincs vége, mert az emberiségnek is van kötelessége a
világgal szemben. Elmondtam azt a felosztást, melyekre az Iszlám Nazeriya olyan rendszer épít fel,
ahol minden egyén minden szinten képviselheti magát anélkül, hogy egy másik konkurense lenne.
Úgy tartozhatom családhoz, nemzethez, nyelvi közösséghez, civilizációhoz és emberiséghez, hogy
ezzel nem vagyok ellensége senkinek.
És itt is a Shariya a kulcsszó. Mert ha keresztény világrendben élünk és nincs Shariya a
kereszténységben akkor előfordulhat, hogy Jézus (béke reá) szerető szívére hivatkozva történik
népek átverése, különböző szeretet értelmezések miatt, hiszen általában mindenki magát szereti a
legjobban. A szeretet önmagában hatalmas fogalom és rengetek szubjektív megközelítésre ad
alkalmat. A Nazeriya ágakra bomlik és szemléletet ad család, nemzet, civilizáció stb.
megkomponálásához operatív szinten.
Egy hívő tudja, hogy a Nazeriya Isten alá rendeződést tart szem előtt. Tehát a mi prioritásunkban ez a
döntő. De nem csak hívők vannak. Ezért lássuk, láttassuk Iszlám elméleteinket nem hívő szemmel is,
mert fontos tudatosítani, hogy a Nazeriya és az általa megtermékenyített Shariya az egyik
legpragmatikusabb ügykezelés, ami a világon létezik.
Így öregkorra, az Iszlámot kitanulva jön rá az ember arra, hogy jöhetnek Nobel díjas zsenik,
professzorok a Harvardról, bárki. Nem fognak egy vénülő ember kiábrándultságára sem gyógyszert
adni. Mind, csak tovább löki a világot egy mélyülő szakadékba. Pedig van kiút. És ez a válaszom arra,
hogy mi az Iszlám jövője. A kérdést nem úgy kell feltenni, hogy el fog-e tűnni az Iszlám a földről,
hanem úgy, hogy el fog-e tűnni az emberiség a földről? Az Iszlám eszköz lehet a fennmaradásban.
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NE VALLÁSBAN, HANEM ÉRTÉKRENDBEN GONDOLKODJ
AZ ISZLÁM ÉRTÉKREND

Sokszor halljuk, hogy minden agyban dől el. Ez így igaz. De kifelejtenek egy kis szócskát. Mert nem
akárkinek az agyában, hanem a Te agyadban dőlnek el a dolgok.
A társadalom egyénből, családból és ezen túl számos csoportalkotó elvet követő tömörülésből áll.
Hiába történik a kommunikáció tévében, médiumokban, interneten a tömegek felé, ha végül az egyes
személyek olvassák, nézik, értékelik. Ezen egyes személyek tudati állapota pedig lehet zombi, birka,
követő vagy gondolkodó, elemző. Ez utóbbi pedig csak az agyában rendelkezésre álló információk
alapján elemez és von véleményt. Ezért fontos agyunkat állandóan ellátni független tudással,
információval.
A Koránban a legtöbb instrukció az egyénhez szól. Erre utal a sok „hát nem éritek fel?”, vagy „hát
nem emlékeztek tán”? Hiába a többes szám, olvasáskor az egyén érintett. Ha az egyén agyában nincs
rend, akkor hiába próbálunk tudást ültetni a család és társadalom szintjére.
Ha pedig kialakul a rend, vagy egyfajta rendszer, akkor következik a család, de ott is mértékkel,
engedékenységgel, a szabad döntés meghagyásával, tiszteletben tartásával. Íme:

ِ
ِ
﴾٢١٤﴿ ين
َ ك ْاألَْق َرِب
َ ََوأَنذ ْر َعش َيرت
Intsd legközelebbi hozzátartozóidat, (Korán 26:214)

ِ
ِ اخِفض جناحك لِم ِن اتَّبع
﴾٢١٥﴿ ين
َ ك م َن اْل ُم ْؤ ِمن
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َو
És szegd le szárnyad annak, ki követ a hívők közül. (Korán 26:214)
Légy kedves, megbízható és figyelmes velük, akár a madár, mely fiókáinak leszegi szárnyát és
védelmébe veszi azokat. 17:24 és 15:88.

ِِ
ِ
﴾٢١٦﴿ يء ِم َّما تَ ْع َمُلو َن
َ ص ْو
ٌ ك َفُق ْل إني َب ِر
َ َفإ ْن َع
S ha engedetlenek veled, mondd: „Vétlen vagyok abban, mit tesztek!” (Korán 26:216)

ِ َوتََوَّك ْل َعَلى اْل َع ِز
﴾٢١٧﴿ الرِحي ِم
َّ يز
És hagyatkozz a Nagyszerűre, a Kegyelmesre,- (Korán 26:217)
Majd elérkezünk a legnagyobb csoporthoz, a társadalomhoz, ahol idővel az értékek teljesen más
irányt vesznek. Ha az egyén és család által képviselt építőkövek gyengék, az épület összedől. Jól
kirajzolódik a Koránban és más Szentírásban a meghivatkozott nép, legyen az Lót, vagy Median vagy
bármi más születése, értékkövetése, felvirágzása, érték elhagyása és pusztulása.
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ِ
﴾٨٤﴿ ين
ُ ط ًار َفان
َ ط ْرَنا َعَل ْي ِهم َّم
َ َوأ َْم
َ ان َعاق َبةُ اْل ُم ْج ِرِم
َ ف َك
َ ظ ْر َك ْي
És Mi (kénköves) esőt zúdítottunk rájuk. Nézd, mi lett beteljesedése a bűnösöknek! (Korán 7:84)
Mire akarok kilyukadni? Arra, hogy Te alkotod a családodat és társadalmadat. Ha Te hülye vagy,
akkor ők is azok lesznek. Ha pedig képzed magad, gondolkodsz, esély nyílik arra, hogy értelmes
közeget képzel magad körül.
Isten a történelemben többször bebizonyította, hogy képes elpusztítani egy népet. Pusztulásuk
mindig akkor következett be, amikor értékrendjük átbillent egy züllött, élvezetet hajszoló
útkeresésbe. Helyüket olyan népek váltották fel, akiknél az értékrend a helyén volt. Nem társadalmi,
hanem egyéni szinten volt a helyén. Tudom, most jönnek a példák a barbár hódításokról. Utólag, egy
történelemszemlélet gyakran érdekek alapján minősít barbárnak és civilizáltnak társadalmakat. Az
adott kor kontextusába helyezve, lehet, hogy római orgiák voltak barbár jellegűek. És hun őseink? Ők
nem barbárok voltak? Sokan így ítélik meg. Ezek csupán szavak. Akárkik is voltak, addig volt
hatalmuk, míg volt értékrendjük, melyet egyéni szinten követni tudtak, amely erős közösséggé
kovácsolta őket.
Mindenki tudja, hogy a világ ma is rossz értékrendet követ. Ennek vagy így, vagy úgy, de változnia
kell. Számos esetben kapott az emberiség haladékot a változtatásra. A változás fejben dől el, a Te
fejedben. A társadalom felett álló vezetők nem változásban, hanem a hatalom megtartásában
érdekeltek. De hatalmat csak akkor kell változtatni, ha azzal együtt az értékrend is helyre billen.
Mielőtt félreértenék szavamat, nem Iszlám forradalomra és hasonló baromságra gondolok. Az Iszlám
is egy értékrend, ami nem különbözik más értékrendektől, melyek egyéneket indítottak el, akik
kreatív társadalmakat hoztak létre. Tehát általánosan beszélek értékrendről.
A mai nap talánya ez. Értékrend írott formában van, de egyéni szinten, tudatosan követett formában,
ami tömeges egyetértésben állna össze, nincs. És sokan dolgoznak azon, hogy ez így is maradjon.
Amíg mi azon vitatkozunk, hogy Jézus Isten fia volt-e, vagy sem, vagy a Szentháromság
bálványimádás-e, vagy sem és ezen a szinten sikerül tartani vitáinkat, ellenségeskedéseinket, akkor
ez még sokáig így marad!
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ÖNISMERET
Létezik négy fogalom, ami az egyén személyiségét meghatározza.
Beszélünk Ruh-ról ( ) روح, ami a lélek, melyet Allah (SWT) teremtésünkkor anyáink méhében belénk
lehel. Ezzel programozza belénk azokat a kódokat, melyeket neveltetésünkkel, környezetünk hatásai
alatt és szabad akaratunk döntései által elő tudunk hívni, érvényre tudunk juttatni, vagy éppen
elherdáljuk, elvesztegetjük azokat.
Az Ego ( ) نفس, azaz Nafsz, melyet az Iszlám gondolkodók egy lóhoz hasonlítanak. Ha lovasa nem
neveli, elhanyagolja elvadulhat, ha ráül levetheti magáról, megbokrosodik. Ha azonban a lovas
karban tartja, akkor kezessé vélik és lesi gazdája minden kívánságát, hogy eszköz lehessen azok
teljesítésében. A Nafsz távozik a testből, annak halálakor úgy, hogy bele van ágyazva a Ruh, a lélek. A
nafsz, azaz ego a túlvilági elszámolás alanya. A vele távozó Ruh, azaz lélek csupán a potenciális
lehetőségek tárháza, amiből az egónak lehetősége nyílt volna lehívni kódolt attribútumokat,
értékeket.
A szív (ب
ِ ) قل, azaz Qalb, szintén részt vesz döntéseinkben, hiszen vannak érzéseink, érzelmeink,
szubjektív ítéleteink. A szív nem csak érez, hanem lát is. A szívvel való látás a Baszirah ( ) بصيرة.
Ennek kialakítása, fejlesztése minden hívő kötelessége, enélkül megfosztjuk magunkat a Jelek
észrevételétől, melyek olvasása a döntések meghozatalakor lényeges. Modern világunk egyik
sajátossága a Baszirah kioltása. Ha a szív nem lát, akkor egyedül az értelem, tudatosság ()عقل, azaz
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Aql marad, ami csak logikai, érdekeltségi szinten teszi össze az információkat. Modern világunk ennek
ad prioritást, a többi elemet vagy tagadja, vagy nem tulajdonít azoknak jelentőséget.
Ezek tehát a lélek, ego, szív és értelem, melyek az egyént kifelé sugározzák, ítéleteit befolyásolják. De
létezik egy ötödik fogalom, amiről eddig nem beszéltünk. Ez a Szirr () سر, azaz titok. A titok, amit csak
mi magunk ismerünk és Allah.

ِ
﴾١٩﴿ ور
ُّ َع ُي ِن َو َما تُ ْخِفي
ْ َي ْعَل ُم َخائ َن َة ْاأل
ُ الص ُد
(Allah) ismeri a szemek megtévesztésének (trükkjeit) és mindazt, mit a keblek rejtenek. (Korán 40:19)
Szemek megtévesztése: 1. Bűvészmutatvány, mágia, ahol az ember nem azt látja, ami a valóság,
hanem azt, ami hamis. Saját szeme téveszti meg. 2. Akaratlagos megtévesztés, amikor pl. a szem
szeretet jelez, de valójában a szívben gyűlölet ül. 3. Kémlelő szem, ami azt látja, amit nem kellene,
ezzel bűnt követ el.
Csak mi tudjuk, milyen kapcsolatot ápolunk Allahhal, magunkkal és mi az, ami másokkal összeköt.
Hiába élünk családunkkal, párunkkal, hozzátartozóinkkal. Egy adott állapotban az egónk belsejében
lévő Szirr akár teljesen ellentétesen motiválhat ahhoz képest, mint amilyen képet magunkról
kialakítunk. Ha a Szirr összhangban van a külső megjelenéssel, az egyénről tiszta kép alakul ki, akár
hívő, akár hitetlen. De ha a Szirr tudatosan különbözik attól a képtől, mint amit az egyén magáról
mutat, az a képmutatás, azaz Nifaq () نفاق. Ezt a legbelső motivációt csak mi ismerjük, ha egyáltalán
ismerjük. Mert nem mindenki van tisztában saját legbelső énjével. Ha a Szirr és a többi négy elem
nem dolgozik összhangban, az egyén nem képes felismerni önmagát, önmaga számára is idegenné
válik. Ezek után mi a titok? Egy definiálhatatlan fogalom, mert nem minden esetben racionalitás. Sőt!
Legtöbb esetben irracionalitás. A kérdésre adott „csak” válasz, ez a titok. Miért voltál ott? Csak! Néha
magunk sem tudjuk. És az ilyen irracionalitások átírják életünket, mások életét, előre nem
kalkulálhatók és visszatekintve saját múltunkra, népünk történelmére, ezek meghatározó része ilyen
irracionalitásokban zajlott le. Véletlenek, „csak-ok” halmaza.
Ezek a véletlenek, „csak-ok” juttatnak el a sorshoz ( ) قدر, ami arabul Qadr és egyben a titok, a Szirr
kulcsa. Mert a sors egy része elrendelt, amit ember nem tud befolyásolni, pl. földrengés, baleset,
sorscsapás, vagy szerencse, valamilyen áldás. A sors másik része nem elrendelt és teljes egészében az
egyén kezében van azáltal, hogy a fent említett képességeit miként alkalmazza az elrendelt sorson
belül. Az ember kezében levő sorsot, szabad akarata szerint alakíthatja bárki.
A fenti elemek mindegyike hat együtt és külön-külön is. Hiszen nem egyfajta életet élünk és minden
minőségünkben más motivál. Egy tudós nem csak tudós életet él, hanem egyben férj, apa, esetleg
szabadidejében egy horgászklub tagja. Ugyanarról a személyről van szó és mégis más kvalitások,
belső értékek nyilvánulnak meg minden esetben. Feltehetőleg tudósként az ismereteire alapozott
tudatosság, ego, apaként a szív hívja elő a lélek kódjait, de a sors kettőssége (elrendelt és szabad
akarat függő), valamint a titok ott lappang minden motiváció mögött.
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ÖSZTÖN, VAGY ÉRTELEM?
Az ember hiába tetteti magát intellektuális lénynek, cselekedeteit állati ösztönvilága mélységesen
befolyásolja. A lét és fajfenntartás ösztönei a legdominánsabbak. Az ösztöneinket pedig csak
individuális szinten elégíthetjük ki… Nem létezik csoportos orgazmus, vagy kommunális jóllakottság.
Mivel primitív vezetőink jól tudják ezt, ezért ösztöneinkre hatva manipulálnak és szakítanak el minket
közösségeinktől, melyek védelmet nyújtanának. A vallási vezetők még ezen is túltesznek. Ők a
jóllakottságot és az orgazmust a Túlvilági örökkévalóságban ígérik, ehhez nem kérnek semmi többet
cserébe, mint evilági életünket… Íme, ez a mai dzsihád!
Életet csak az kérhet, Aki ad. És annak érdemes áldozni, Aki erre érdemes. Ez pedig nem ember.

A természet igazságtalansága, hogy öregkorra a feni ösztönök nem működnek, ezzel a
befolyásolhatóság is csökken… Marad az értelem, a bölcsesség. De ki figyel erre?
Én már tudom, hogy nem vihetek magammal semmit a túlvilágra abból, ami anyagi. Élvezeteimet
sem. Marad a lélek és annak tartalma.
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ِ َّال
ُّ ُين اتَّ َخ ُذوْا ِد َين ُه ْم َل ْه ًوا َوَل ِعًبا َو َغ َّرْت ُهم اْل َحَياة
اه ْم َك َما َن ُسوْا لَِقاء
ذ
َ
ُ نس
َ الد ْن َيا َفاْل َي ْوَم َن
ُ
﴾٥١﴿ َي ْو ِم ِه ْم َه َذا َو َما َك ُانوْا ِب َآي ِات َنا َي ْج َح ُدو َن
„Akik vallásukat nevetség és játék tárgyává tették, s elcsábította őket az Evilági élet.” A Napon
elfelejtjük őket, ahogy ők is elfelejtették e Napjuk találkozóját és megtagadták Áyáinkat. (Korán 7:51)

ِ النساء واْلبِنين واْلَقن
ِ ِ ِ َّ اس ح ُّب
َّ طرِة ِمن
ِ ُزي
ِ اط
َّ الذ َه ِب َواْل ِف
ض ِة
َ َ َ َ َ َ الش َه َوات م َن
َ َ َ ير اْل ُمَقن
َ
ُ ِ ِن ل َّلن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ الد ْنيا وّللا ِع َنده حس ُن اْلم
آب
َ َواْل َخ ْي ِل اْل ُم َسَّو َمة َواأل َْن َعا ِم َواْل َح ْرث َذل
ْ ُ ُ ُ َ َ ُّ ك َمتَاعُ اْل َحَياة
َ
﴾١٤﴿

Megszépíttetett az embereknek szeretete az asszonyoktól származó élvezeteknek, utódoknak,
halmokba halmozott aranynak, ezüstnek, billogzott lónak, jószágnak, és földnek. Ezek az Evilági élet
gyönyörei, de Allah! Nála az igazi viszonzás. (Korán 3:14)

Íme, itt a következtetés: „Ne keresd a földi vágyakat és viszonzást. Keress menedéket Allahban.” Badr
jól példázza Allah Erejét és Létét. Emberi számítás szerint lehetetlen lett volna a Muszlimoknak
megnyerni ezt a csatát. Azonban az Ő segítségével minden lehetséges, ha a követők eltökéltek. Aki
beilleszti magát Allah univerzális tervébe, akár egy mozaikszem, az győzni fog. Aki olyan tervet akar
megvalósítani, ami nem illeszkedik Allah Univerzális tervébe, az elbukik.

Ami pedig az ösztönt és tudatos cselekvést illeti, álljon itt az a hadith, mely imam Shafa’i szerint az
Iszlám tanításának egyharmada. Ezt a próféta (béke reá) Mekkából Medinába való menekülése idején
mondta, amikor a menekülők között volt, aki egy nő kedvéért vágott neki az útnak, akit feleségül
akart venni és nem az Iszlám ügyéért tette.

وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح
 سمعت رسول هللا صلى هللا عليه: قال، رضي هللا عنه.بن عدى بن لؤى ابن غالب القرشى العدوى
 وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله، " إنما األعمال بالنيات:وسلم يقول
" أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها،فهجرته إلى هللا ورسوله
 أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى: رواه إماما المحدثين.((متفق على صحته
.))رضي هللا عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة
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Omar bin Khattab (Allah legyen vele megelégedve) nyomán:
Allah prófétája (béke reá) így szólt: „A tettek a szándék szerint ítéltetnek meg és minden embernek
szándéka szerint adatik meg osztályrésze. Aki Allahért és az Ő prófétájáért menekült, annak
menekülése Allahot és az Ő prófétáját illeti. De, aki az evilági örömökért, vagy egy asszonyért menekült,
akivel házasodni akar, hát menekülése azt szolgálja, amiért menekült.”
E tanítások jelzik azt is, hogy míg másokat kritizálunk, mi magunk milyen távol állunk az Iszlámtól. A
legtávolabb pedig irányadóink vannak.
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ÖT DOLOGBAN NE VERJENEK ÁT

اْل َغ ْي َث َوَي ْعَل ُم َما ِفي ْاأل َْر َحا ِم َو َما تَ ْد ِري َنْف ٌس َّما َذا
ِ َّ وت ِإ َّن
ٍ َي أ َْر
ِ ِبأ
﴾٣٤﴿ يم َخِب ٌير
ُ ض تَ ُم
ٌ ّللاَ َعل

اع ِة َوُي َن ِزُل
َّ ِإ َّن
َّ ّللاَ ِع َندهُ ِعْل ُم
َ الس
تَ ْك ِس ُب َغ ًدا َو َما تَ ْد ِري َنْف ٌس

Mert bizony, Nála van az Óra tudása. Lebocsátja a zivatart és tudja, mit rejtenek a méhek. Nem
tudhatja a lélek, mit nyer el holnap és nem tudhatja a lélek, mely Földön huny ki. Mert bizony, Allah a
Mindentudó, az Értesült. (Korán 31:34)
A tudás és misztérium, titkok kettőssége átfonja életünket, ezen belül különösen azt a kettőt,
melyből közvetlen élet származik. Ez az eső, hiszen a víz indítja el az élet valóságát és az anyák méhei,
mely az ember valóságának elindítója. E kettőhöz kapcsolódik további öt misztérium: 1. Az Óra
eljövetele. 2. Az eső, zivatar. 3. Új élet, új sors születése (méhek). 4. A fizikai élet valósága máról
holnapra. 5. A halál.
Itt a kulcs a földi átverések elkerülésére. Öt dolog nincs és nem is lesz az ember kezében, ezért ne is
fáradozz ezek megfejtésével:
1. Nála az Óra tudása. A Végítélet órájáról van szó. Egy biztos. Jézus eljövetele lesz annak Jele:

ِ لساع ِة َف ََل تَمتَرَّن ِبها واتَِّبعو ِن ه َذا
َِط ُّمست
ِ ِ
﴾٦١﴿ يم
ق
ر
ا
ص
ٌ
َ ُ َ َ ُْ
َ َّ َواَِّن ُه َلعْل ٌم ل
َ
ٌ ْ

És ő (Jézus) lesz az Óra (eljövetelének) Jele, hát ne kételkedjetek felőle, hanem kövessetek Engem,
mert ez az Egyenes Ösvény. (Korán 43:61)
Ez a vers utal Jézus második eljövetelére az Utolsó napon, a Feltámadás előtt, amikor lerombolja a
hamis doktrínákat, melyek nevében elhatalmasodtak és megvalósítja az Iszlámot, a Monoteizmus
Egységét, Békéjét, a Korán Egyenes Ösvényét.

2. Lebocsátja a zivatart. Azaz az életet. Mert vízhez kötődik az élet. Ennek teremtése Nála van:

ِ َّ
ِ
َّ ين َكَف ُروا أ
اه َما َو َج َعْل َنا ِم َن اْل َماء ُك َّل
َّ َن
َ أ ََوَل ْم َي َر الذ
ُ ض َك َانتَا َرْتًقا َفَفتَْق َن
َ الس َم َاوات َو ْاأل َْر
﴾٣٠﴿ َشي ٍء َح ٍي أََف ََل ُي ْؤ ِم ُنو َن
ْ
Vagy nem látják-e azok, kik tagadnak, hogy az Egek és a Föld egy pontba voltak sűrítve, majd Mi
vetettük azokat szét? Megtettünk a vízből minden dolgot élővé, hát mégsem hisznek? (Korán 21:30)
Két állítás hangzik el és mindkettőt igazolják a modern tudományok. Egy írástudatlan Próféta nem
találhatta ki egyiket sem. 1. Ősrobbanás elmélet az Univerzum keletkezéséről. Lásd a függeléket a
Szúra után. 2. Víz az élet alapja, víz nélkül nincs élet. Ma ez egy természetes állítás, de 1400, de még
100 évvel ezelőtt sem volt az.
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3. Tudja, mit rejtenek a méhek. Nem fiú vagy lány, egészség vagy betegség, hanem sors szinten
csak Isten tudhatja, mi a méhek tartalma.
4. Mit nyer el holnap a lélek. Ember elől elzárt tér a holnap megjövendölése. Szegénység,
gazdagság, csapás, mind beláthatatlan ember számára. Ezért kell úgy formálni életünket,
hogy az bármelyik pillanatban véget érhet.
5. Nem tudhatja a lélek, hogy mely földön huny ki. Ember nem tudhatja, hogy hol és mikor hal
meg.
Ez az öt meghagyás óriási jelentőségű. Általában az emberek közti legnagyobb átverések
összefüggésben vannak valamelyikkel az öt közül. Ha befenyegetnek, hogy pokolba jutsz ezért, vagy
azért, ha jóslásokba bonyolódsz, ha filozofálsz olyasmiről, ami félrevisz, mert vagy nincs ráhatásod,
vagy csak szócséplés, ha ember szólít fel arra, hogy kövesd, mert nála van az ismeretlen tudása, ha
hitegetnek, hogy országod és ezzel a Te sorsod is piszkosul meg fog változni, fel fogsz virágozni, akkor
gondolj erre az öt meghagyásra. Ja, és még valami! Jézus lesz az Óra eljövetelének Jele! Mi nagyobb
keresztények vagyunk a keresztényeknél. Tudtad?
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SHARIA ÉRTELMEZÉS

Sharia és annak korhoz illesztett felfogása nélkül a másfél milliárdos muszlim népességgel az
együttélés el fog lehetetlenülni és konfliktusok sorozatát fogja elindítani. Akkor értsük meg, mi is az a
sharia? Tisztázzuk: nem kéz és láblevágás, nem asszonyok megkövezése és hasonló marhaságok,
amiket lejárató hadak terjesztenek.
A Korán két fő eleme a doktrínák (aqida) és a rendtartás (sharia). A doktrínák a monoteizmus
doktrínái, ami minden monoteista vallásban ugyanaz. Három fő fejezete az egyistenhit, túlvilág és
próféciák. A sharia pedig rossz szóval jog, de nem az. A jogot ugyanis ember állítja elő, a rendtartást
pedig nem előállítja, hanem az isteni revelációkból, elvekből vezeti le. A Korán kb 40 %-a doktrína és
60 %-a sharia. A doktrínák nem változtathatók meg, mert dogmák. A sharia lehet judaizmus,
kereszténység, vagy iszlám szerinti. Igen, ez a mi felosztásunk. Doktrínákban nem, de jogkövetésben
eltérünk. A judaizmus joga a hagyomány, melyet zsidó közösségek követnek egy tudós rabbi, vagy
rabbik irányítása alatt. A keresztény sharia a kánonjog. Az Iszlám sharia pedig a Koránon alapszik. A
sharia elveit nem lehet megváltoztatni, de a levezetések, korhoz, helyhez való adaptálások miatt
rengeteg alkalmazott rendtartás alakult ki. Ahhoz, hogy egy helyhez, korhoz adaptált jogot le
lehessen vezetni, a Koránt a kornak megfelelően kell értelmezni. Ebből adódóan a Korán önmagában
az alkotmány ugyan, de még nem jogforrás. Jogforrás akkor lesz, ha megszületik hozzá egy korhű
magyarázat, melyet az adott közösség tudósai létrehoznak. Itt most jogi magyarázatokra gondolok,
nem elvi eszmefuttatásokra.
Ahhoz, hogy ezt a hatalmas munkát el lehessen végezni egy intézményre volt szükség. Ez volt a
kalifátus. A kalifátus rendszerében történt meg 1400 éven keresztül a sharia adott korhoz és helyhez
történő harmonizálása. Így teljesen más rendtartást követtek Bagdadban, Kairóban, Córdobában stb.
Tehát a helyben élő és arra szakosodott jogászok, adminisztrátorok adott formára és gyakorlatra
építették fel a sharia rendszerét. Ez hatalmas könyvtárakat, kutatómunkát igényelt. Ezért
inkompetens pl. Bill Warner és más áltudósok, akik brosúrákat adnak ki Sharia törvénye nem
muszlimokkal címmel, csak hogy lejárassák az iszlám rendtartását. De ők ezért kapják a fizetést, így
értelmezhető, amit tesznek.
A kalifátus intézménye 1924-ben megszűnt. Gyakorlatilag ma nincs meg az az intézmény, ami a
joggyakorlatot a jelen korhoz igazítaná, tehát modernizálná. Mi volt erre az muszlimok reakciója?
Mindenki abba a korba menekült vissza tudatban, amikor virágzó hatalom voltak. Mint az a magyar,
aki azt a Magyarországot sírja vissza, ami elveszett. Három tengerparttal, ahhoz kötődő joggal,
alkotmánnyal. Hát, a muszlimok is így gondolkodnak. És ennek kárát látjuk ma. Egyrészt van, aki
modern korba, van, aki kőkorszakba menekül tudatában és ehhez kapcsolja az akkori jogkövetést.
Tehát nem vallási, hanem kulturális problémáról van szó. Egy afgán kecskepásztor egészen más jogot
tart Iszlámszerűnek, mint egy egyiptomi tanár. Hiszen az Iszlám világ kulturálisan jóval heterogénebb,
mint az, ahol szekuláris jogrendszer van érvényben.
A gyarmatbirodalom és a kalifátus rendszerének bukása után (tudom, a kettő nem egy időszakra
esett), muszlim tömegek vándoroltak be Európába. Az első generációt a szabadság, meggazdagodási
vágy, vagy családjának biztonsága, biztos eltartása hozta ide. Nem törődtek ők vallással. A
beilleszkedés és pénzkeresés volt a fő gondjuk. A második generáció, akik már itt születtek,
érdeklődtek saját identitásuk után. A 90-es években, ezt a szándékot támogatva megszaporodtak az
őshazából Európába érkező missziók, akik hozták saját iszlám felfogásukat és számos mecset épült. A
vallásszabadság jogi lehetőségét élvezve rengeteg értelmezés, mecset kapott legitimitást Iszlám
címszó alatt. Igen ám, de egy alapvető feltétel nem volt: sharia harmonizáció! Ha pedig az nincs,
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akkor kialakul ez az áldatlan állapot, ami minden nappal közelebb visz egy káoszhoz. Tehát nem
siránkozni, gyűlölködni kell, hanem ezt a kérdést feketén-fehérem meg kell oldani.
Most csak a muszlim oldalhoz beszélek:
- Olyan nincs, hogy hoztok magatokkal egy hitet és annak jogrendjét alkalmazzátok a befogadó
országgal történő egyeztetés nélkül. A Próféta (béke reá) is mindig egyeztetett a
befogadókkal (Nagashi Abesszínia, vagy Aqaba 1 és 2 egyezmény a Khazradzsokkal és
Anszárokkal Medinából)
- Olyan nincs, hogy a többségi jogrendet nem fogadom el! „Shura ítéljen közöttük dolgaikban”
(Korán 42.38). Ez jelen esetben parlament.
- Amennyiben még sem fogadható el az adott ország és nincs lehetőség egy muszlimszerű élet
viteléhez, akkor tovább lehet állni. Ez a lehetőőség adott.
Ami nem lehetséges: ha ideszöktél, befogadtak, gondoskodnak képzésedről, kenyérkeresetedről és
neked azon jár a szád, hogy a hitetlenek rosszak, te pedig jó vagy, ugyanakkor felbújtasz, lázongsz.
Ebben az esetben húzz innét haza és ott mutasd meg miként kell iszlámszerű életet vinni. Mert ha ezt
teszed, a Koránt alapjaiban sérted, hiszen elköveted a legnagyobb bűnt, ami: Fitna…ármány,
ellentétek szítása.
Na ezért kell egy mai korra harmonizált sharia, hogy titeket is megzabolázzon, egyben mindenki
védelmét, biztonságát garantálja. A jogharmionizációt az adott szekuláris joghoz értem, amit a
többségi társadalom parlamenti úton létrehoz és gyakorol.
Kérem azok bocsánatát, akik muszlimok és törvénytisztelők. Kérem azokét is, aki befogadók és
mindent megtesznek embertársaikért.
Végül kérem Allahot, hogy bocsájtsa meg, ha tévedek fejtegetésemben.
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SÍITA SZUNNITA VITA AZ ISZLÁM RÉSZE-E?

Jézus mi volt? Katolikus, vagy református? Mohamed mi volt? Síita, vagy szunnita?
Ugye, milyen nevetséges viták ezek? Az síita, szunnita vita nem az Iszlám része. Ez az Iszlám
történelmének része csupán. Az Iszlám igehirdetési szakasza a Korán 5:3 versének gondolatával, ami
egyébként Mohamed (béke reá) halála előtti utolsó beszédében is elhangzott, lezárult:

ِ
ِ ِ
ِ
ِ يت َل ُكم
اإل ْسَلَ َم ِد ًينا
ُ ُ اْل َي ْوَم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم د َين ُك ْم َوأ َْت َم ْم ُت َعَل ْي ُك ْم ن ْع َمتي َوَرض
Ezen a napon bevégeztem számotokra a hitvallást, beteljesítettem rajtatok kegyemet és
megelégedéssel vettem az Iszlámot tőletek hitvallásként. (Korán 5:3)
Ezek után bármi történhet, bárki szólhat bármit, az nem az Iszlám része.
Köteteket tölt meg a síita-szunnita irányzat kialakulásának története, de nagyon röviden a következő
történt. Mohamed (béke reá) halálát követően indult vita arról, hogy ki lépjen az ő örökébe, más
szóval: ki legyen a kalifa. Itt két táborra szakadtak a követők. Az egyik azt vallotta, kalifa csak az lehet,
aki Mohamed (béke reá) háza népéből, vérvonalából származik. Ezt ma síitának nevezik. A másik
csoport szerint nem a vérvonal számít, hanem Mohamed elrendelései, a hagyomány, tehát szunna.
De mindkét irányzat ugyanazt a Koránt követi és Mohamedet tartja prófétának. Tehát a lényeg a
hatalom megtartása és a Muszlimok feletti kontroll. Ez innen már nem Iszlám, hanem politika, ami a
történelemben sosem a doktrínák, hanem a hatalom miatt hadakozott. Ma is ez a helyzet. És ha a
politikát tekintjük választóvonalnak, akkor Szaúd Arábia, Izrael USA van a szunnita oldalon, Irán,
Oroszország és szövetségeseik a síita oldalon. Igen, tudom, hogy Izrael, USA és Oroszország nem
Iszlám országok, de a politika így működik. Az Iráni Iszlám forradalom előtt Reza Pahlavi sah ült Irán
trónján és Irán USA szövetségese volt. Akkor például nem volt síita-szunnita ellentét. És lehet, hogy a
síita szunnita tengely 50 év múlva teljesen máshol lesz. De akármilyen vitáról, ellenségeskedésről
legyen szó, szembe megy Allah meghagyásával:

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ و
َّ
ف
ْ يعا َوالَ تََف َّرُقوْا َوا ْذ ُك ُروْا ن ْع َم َة ّللا َعَل ْي ُك ْم ِإ ْذ ُكنتُ ْم أ
ْ َ
َ َع َداء َفأَل
ً اعتَص ُموْا ِب َح ْبل ّللا َجم
ِ
َّ َص َب ْحتُم ِبِن ْع َمِت ِه ِإ ْخَو ًانا َو ُكنتُ ْم َعَلى َشَفا ُحْف َرٍة ِم َن
الن ِار َفأَنَق َذ ُكم ِم ْن َها
ْ َب ْي َن ُقلُوب ُك ْم َفأ
َ
ِ
﴾١٠٣﴿ ك ُي َبِي ُن ّللاُ َل ُك ْم َآي ِات ِه َل َعَّل ُك ْم تَ ْهتَُدو َن
َ َك َذل
Ragadjátok meg Allah kötelét mind és ne különbözzetek! Emlékezzetek Allah kegyére felétek, midőn
ellenségek voltatok és összhangot teremtett szíveitek között, s az Ő kegye által testvérek lettetek! A
Pokol gödre szélén voltatok és Ő megmentett attól! Ekképpen nyilvánítja ki Allah az Ő Áyáit, hátha
tán jó útra tértek. (Korán 3:103)
Yathribot (később Medina) polgárháborúk, törzsi viszályok és állandó széthúzás szakította részekre,
mielőtt a Próféta földjére lépett. Ezt követően Medina, a Próféta Városa lett, ahol páratlan
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Testvériség alakult ki az emberek között és az Iszlám otthonává vált. Mai civakodó világunk
hasonlatos az egykori Yathrebhez. Rá tudjuk-e helyezni a Próféta lábnyomát erre a világra és tudunke ebből egy nagyobb Medinát építeni? Ez az áya a Muszlimok Egységére és azok Testvériségére hív,
akik jótéteményűek, békét, prosperitást akarnak ezen a világon.
Tudom, okosabbnál okosabb hozzászólók lesznek, akik kivesézik a síita-szunnita ellentéteket, mert a
vádak ott tornyosulnak egymással szemben a hamis hadíszok használata, eltérő hagyományok
követése miatt, de a lényegről ne terelődjön el figyelmünk. A síita is követi a szunnát és a szunnita is
tiszteli Mohamed (béke reá) háza népét, így az egész vita meddő és hosszú távon, ha a Muszlimok
feje lágya egyszer benő, akkor értelmetlenné válik.

SZEKULARIZÁCIÓ

A szekularizáció a folyamat, amelynek során a világban lejátszódó folyamatokról
adott természetfeletti magyarázatba vetett hit eltűnésével az emberek szakítanak vallási
elgondolásaikkal és gyakorlataikkal, tágabb értelemben az a folyamat, amely során megszűnik
a vallás társadalomra gyakorolt hatása. Leginkább a vallástól és az egyháztól való tömeges elfordulás,
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de jelentheti az egyházi javaknak "világi", magán vagy állami célokra való lefoglalását is.
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Szekulariz%C3%A1ci%C3%B3)
A szekularizáció mai olvasatban az állam és egyház elválasztását jelenti. Az állam nem szól bele az
egyház, az egyház pedig az állam dolgaiba. De valójában beleszól. Kivédhetetlen, hogy az egyháznak
ne legyen politikát, államot érintő mondanivalója és az állam rendszeresen használja az egyház
emberekre gyakorolt hatását a maga javára és ha ez nem megy, gátolja működését.
De mondanivalóm lényege nem ez, hanem a következő: sosem vált külön az állam az egyháztól,
bármennyire is hirdeti azt. Az a tény, hogy létezik lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény, alárendeltséget mutat,
tehát nem működhet az egyház az államtól függetlenül. Csak az hoz törvényt a másik felett, aki maga
alá rendeli azt. Viszont ez soha nem történhetne meg fordítva. Tehát egy egyház soha nem
hirdethetne ki szabályozást az állammal való viselkedésével kapcsolatosan. De eszem ágában sincs
kritizálni ezt az állapotot, mert Isten őrizzen attól, hogy egyházaink, az abban dolgozók jelenlegi
állománya hatalommal rendelkezzen, mert világégés lenne belőle. Jócskán rájuk fér a korlátozás.
Célom csupán a tények rögzítése: szekularizáció a fenti definíció alapján nincs. Egyfajta
érdekszövetség van állam és egyház között, ahol az állam az egyházakon keresztül szavazatokat gyűjt,
az egyház pedig az államtól javakat, jogokat kap. Eközben azt hirdetik, hogy egymástól függetlenül
működnek. Ez az üzleti viszony gyakorlatilag az egyházat a materializálódás felé vezette és az halt ki
belőle, amiért létrejött: a hit.
Most, amikor vészhelyzetben tengődik a világ, ezen is el lehet gondolkodni. A hívők zöme hitre, Isten
szólítására vágyik. A szobánk sarkában is éppúgy áthat minket a hit mélységet feltáró ereje, teljesen
fölösleges volt ehhez kifosztani az inkákat, majákat aztékokat, hogy bearanyozzuk vele templomaink
ornamentikáit. Szintúgy fölösleges volt rabszolgákkal kereskedni, olajbevételek milliárdjaiból
mecseteket építeni, balfasz hitszónokokat kinevelni, akik az emír, vagy király igazságát voltak
hivatottak igazolni a Korán szavaival. Rájövünk, hogy ilyen helyzetben ki az élet és halál igazi ura? Kié
az igazi törvény és hatalom? Rájövünk, hogy a földi hatalmat gyakorlóknak csak olyan eszközök
vannak kezeikben, melyekkel minket, halandókat szorítanak sarokba, irányítanak kényük kedvük
szerint, de a teremtésben semmi hatalmuk nincs. Az első szél elfújja őket. Egy hazug világot építenek
körénk, ami csak akkor áll fent, ha minden nap egy további hazugsággal támasztják alá, melyet egyre
több erő bevonásával döngölnek belénk.
A gondolkodásnak, véleményformálásnak szintjei vannak. Vannak, akik saját falujuk határán nem
látnak tovább. Vannak, akik városuk szintjén élnek, gondolkodnak. Vannak, akik országuk határain
belül próbálnak látni, véleményt nyilvánítani és vannak, akik kilépnek a nemzetközi térbe, ott
mutatják tájékozottságukat. Ezeket a fokozatokat azért említem, mert ezekbe és ezeknél
specifikusabb a terekbe zárkózunk be, képzünk oda valós és valótlan törvényszerűségeket, majd
létrehozzuk saját depressziónkat, melynek eredménye torzult énünk, mesterséges életünk. Ha nem
lépünk ki a Teremtés egészének dimenziójába és nem próbáljuk abból a szintből is látni saját
sérülékenységeinket, hibáinkat, semmisségünket, akkor sosem leszünk képesek korrigálni
szándékainkat, tetteinket.
Vedd észre, hogy most is csak saját magaddal foglalkozol! Semmi mással nem törődsz, mint
túléléseddel, anyagi helyzeteddel. Pedig, ha 7 milliárd ember csak ebben gondolkodik, a katasztrófa
sokkal magasabb szinten termelődik újra. Tudom, szenvedsz, pánikolsz, félted magad. De ha nem
vagy képes a jelenlegi csapást emberi közösség szintjén kezelni úgy, hogy ez az emberi közösség saját
beilleszkedését segítse elő egy sokkal magasabb szintű rendbe, akkor magának az emberi
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közösségnek kérdőjeleződik meg létjogosultsága. Ebben Te is benne vagy az Egóddal, ami a
folyamatot elindította! Miért? Nem látod, hogy faludnak bele kell illeszkedni egy közeli város
infrastruktúrájába? A városnak pedig az országéba, az országnak pedig a nemzetközi trendekbe? Itt
nem áll le az élet! A nemzetközi trend is be kell, hogy illeszkedjen valahova!
Hajrá szekularizáció! Kössétek gúzsba áruló papjainkat, sejkjeinket, tegyetek béklyókat vallásokra,
egyházakra. Hozzátok földi törvények ezreit! Ha a gondolat szabad, arra törvény nem hozható. A
gondolattal pedig irány a Teremtés egésze! Hajrá felismerés! Ez innen nem vallás, hanem hit,
felismerése a Teremtőnek, a Teremtés valós összefüggéseinek. Ez működik szekularizációval és
anélkül is.
A történelem ismétli önmagát. Döntsük el, hogy az itt ismertetett történések végkimenetelére volt-e
hattással bármiféle ember alkotta törvény, ellenállás? Íme:

َِّمن َقبلِ ُكم َقو ِم نو ٍح وع ٍاد وثَمود و َّال ِذين ِمن بع ِد ِهم الَ يعَلمهم ِإال
َ َ َ ُ َ ََ ُ ْ ْ ْ
ُْ ُ َْ ْ َْ
ِ ات َفرُّدوْا أَي ِديهم ِفي أَ ْفو
ِ ِباْلبِين
اه ِه ْم َوَقالُوْا ِإَّنا َكَف ْرَنا ِب َما أ ُْرِسْلتُم ِب ِه
ََ
َ
َُْ ْ َ
ِ
ٍ ون َنا ِإَل ْي ِه م ِر
﴾٩﴿ يب
َ َواَِّنا َل ِفي َش ٍك م َّما تَ ْد ُع
ُ

ِ َّ
ِ
ين
َ أََل ْم َيأْت ُك ْم َن َبأُ الذ
اءت ُه ْم ُرُسلُ ُهم
ْ ّللاُ َج

Nem jött el tán híre azoknak, kik előttetek voltak? Népe Noénak, Aádnak, Thamudnak és azoknak, kik
utánuk jöttek? Nem ismeri őket más, csak Allah. Elhozták hozzájuk Prófétáik a bizonyságokat, de
kezeikkel betapasztották szájaikat és mondták: „Mert bizony, mi megtagadjuk azt, mivel titeket
küldtek és ködös kételynek tartjuk azt, mire hívtok minket.” (Korán 14:9)
Az emberek nem ismerik minden Próféta nevét, történeteiket pedig még kevésbé. Akiknek híre
elérkezik, azokat spirituális tanulságnak és intésnek kell vennünk, hiszen példaadó életük erre ad
instrukciót.
„Kezeikkel betapasztották szájaikat”, jelentheti azt, hogy a hitetlenek a Próféták szájait akarták
kezeikkel betapasztani, de azt is, hogy csöndre akarták kezeikkel inteni őket. Mindkét variációban az
a lényeg, hogy a Próféták népei, így Quraish sem tolerálták az Üzenet eljövetelét, mindenben
gátolták Isten Igazságának érvényre jutását.

ِ ك َف
ِ
ِ ات واأل َْر
ٌّ َقاَل ْت ُرُسُل ُه ْم أ َِفي ّللاِ َش
وك ْم لَِي ْغ ِف َر َل ُكم ِمن ُذ ُنوِب ُك ْم
َّ اط ِر
ُ ض َي ْد ُع
َ الس َم َاو
َّ
ِ
ِ
ان
َ ص ُّد
ُ َج ٍل ُّم َس امى َقالُوْا ِإ ْن أَنتُ ْم ِإال َب َشٌر م ْثلُ َنا تُ ِر
َ ونا َع َّما َك
َ َوُي َؤخ َرُك ْم ِإَلى أ
ُ َيدو َن أَن ت
ٍ ان ُّمِب
ٍط
﴾١٠﴿ ين
َ ونا ِب ُسْل
َ ُآؤَنا َفأْت
ُ َي ْع ُب ُد َآب
Prófétáik mondták: „Kétségetek van-e Allahban, Ki az Egek és a Föld elindítója? Hív titeket, hogy
megbocsájthassa nektek bűneiteket és visszatartson titeket egy meghatározott ideig!” Mondták: „Ti
csupán emberek vagytok, mint mi! Le akartok minket téríteni arról, mihez atyáink imádkoztak.
Hozzátok el nekünk a valóságos hatalmat!” (Korán 14:10)
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A Próféták eloszlatják a kétségeket. 1. Nem vonhatjátok kétségbe Allah létezését. Elég csak
körbenézni! 2. Mi nem magunktól mondjuk azt, amit mondunk, hogy becsapjunk titeket. Az
inspirációval Allahtól érkezett Üzenetet továbbítjuk.
A kételkedők így szóltak a Prófétákhoz: Ti hívtok minket? A válasz: Nem. Allah hív titeket és Ő óv meg
kegyelmével.
A „meghatározott ideig” való visszatartás, hátha az emberiség megbánja bűneit, a Koránban gyakran
visszatérő gondolat. Az evvel egybecsengő és sorsunkhoz kötődő hasonló idézeteket itt találhatjuk:
2:282, 4:77, 5:32, 6:60, 7:34, 10:39, 11:3, 13:38, 14:10, 14:44, 16:61, 22:5, 22:33, 29:5, 29:53, 31:29,
35:45, 39:42, 42:14, 63:10, 71:4.
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SZERETŐ ÉS NEM SZERETŐ HELY
Szerető hely, vagy nem szerető hely. A helyre, ahol szeretnek, sokféle úton lehet eljutni.
Buddhizmussal, Iszlámmal, de akár Isten nélkül is. Nem az úton kell vitatkozni, mert a leggazdagabb
országokba se vezetnek sima utak. A helyen magán kell elgondolkodni, hogy mit viszünk oda? Ha
pedig csak gyűlölet van bennünk, akkor jobb, ha a nem szerető helyre megyünk és végre, kedvünkre
utálkozhatunk másokkal.
A szerető hely befogadó. Megy oda fekete, fehér, sárga, szegény, gazdag. Őket jó érzéssel tölt el, ha
szeretik. Ott van baj, ha valaki ezen a helyen próbálja bizonygatni felsőrendűségét. Ekkor megszűnik a
varázs.
A nem szerető helyeken állandósul a konfliktus. Az ott lévők nincsenek békében egymással, de
magukon belül sincs nyugalom. Stressz, depresszió hat át minden szándékot és tettet. Majd erő,
befolyás alapján szelektálódnak. Az erő és befolyás kifejezetten vonzó, ezért tódul ide az a tömeg,
akik a lehulló morzsákban reménykednek annak fejében, ha beállnak a legerősebb mögé. A szelekció
ezzel felerősödik és egyre jobban kitisztul a kép, ki Klu Klux Klan, ki náci, ki Boko Haram, stb.
Mi lesz azokkal, akik a csata vesztesei, akik kihullottak a nem szerető helyekről? Titokban
tevékenykednek és bosszút forralnak. Eszük ágába nem jut, hogy a szerető helyekhez csatlakozzanak.
Ilyen módon a gyűlölet diktatúrájára is ráfoghatjuk, hogy teremtő erővel bír, hiszen létrehozza a
titkosan működő, gyűlölködő, hatalomra éhes társaságokat, akikben forr a bosszúvágy. Talán nem az
egyház merevsége, gyűlölete váltotta ki a szabadkőműves mozgalom létrejöttét? Nevezhetjük
illuminátusnak, vagy akárminek. A lényeg, hogy titokban működnek és pont titkosságuk adja
hatékonyságukat. Itt leállok, mert nem célom a szabadkőműves társaságokról írni, hiszen, ha titkosak,
hogy írhatnék róluk valóságot? Viszont létük azt bizonyítja, hogy abban a gyűlöletre alapozott
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világban, melyben élünk, a titkok, rejtett műveletek biztosítják egy szervezet, vagy egyén
hatékonyságát. Ezért a „fehérek” világában, ahol a mosoly és farizeusi szeretet egy áru, a dolgok több
mint fele, a lényeges fel, rejtve marad. Sosem arról kommunikálunk, ahogy a dolgaink történnek.
Kommunikációnk azt a célt szolgálja, hogy elfedjük a valóságot és a külvilág másról tudjon, mint
ahogy mi intézzük életünket. Tehát a hazugság, megvezetés, életünk részévé vált, nem is tűnik fel,
kikopik lassan a bűn kategóriájából.
A Muszlimok is emberek, akik ebben a világban élnek. Ők is megoszlanak a szerető és nem szerető
helyek között. Vannak, akik sunyik, hazudnak, illeszkednek a nem szerető világba, ahol ez a norma és
vannak, akik a szerető helyek felé vonzódnak. Ők tehát a Muszlimok, akár bárki más.
Az Iszlám, függetlenül attól, hogy a szerető, vagy nem szerető helyekről van szó, a Muszlimok
számára ugyanazokat a normákat ír elő.
Először is, az Iszlámot inkább egyetemes, mint felekezeti szempontból kell bemutatnunk. Az Iszlám
kategorikusan elutasítja azokat az antagonista vagy szegregációs világnézeteket, melyek szerint a
muszlimok és a nem muszlimok külön világokban kell, hogy éljenek élnek, ahol a muszlimok
legjobbjait el kell különíteni, a muszlimok dekadens rétegének és nem muszlimoknak pedig keserű és
értelmetlen összecsapásokban kell kioltaniuk egymás erejét.
Másodszor, az Iszlám a dogmatizmus helyett az érvelésen alapszik.
Harmadszor, az Iszlámban a sokféleség és az egyén előtt álló döntés szabadsága normális. Ezért
nekünk, muszlimoknak párbeszédeket kell keresnünk monológok helyett. Soha nem tehetünk úgy,
mintha bármilyen kérdésben monopóliumunk, vagy megkérdőjelezhetetlen tudásunk lenne. Inkább
arra kell törekednünk, hogy értsünk meg többet, releváns kérdéseket tegyünk fel és legyünk
felkészültek arra, hogy bármilyen tanulmányozott esetben korrigálni tudjuk magunkat. Ha azt látják,
hogy sok kérdést teszünk fel és válaszokat várunk, ez alázatosságunkat és kíváncsiságunkat kell, hogy
tükrözze. Normál esetben ez az a hozzáállás, melyet normál esetben minden kutatóintézetnek is
követnie kellene.
Minden ideológia és vita számára, azok vizsgálatára, kihívására készen kell állnunk mindaddig, amíg
ezek békésen, racionálisan és komolysággal mennek végbe.

ِ
ُّ ِ وَلو َشاء رُّبك آلمن من ِفي األَر
َّ َُنت تُ ْك ِره
ونوْا
ُ اس َحتَّى َي ُك
َ يعا أََفأ
ْ
َ الن
ً ض ُكل ُه ْم َجم
َْ
َ ََ َ َ
ِ
﴾٩٩﴿ ين
َ ُم ْؤ ِمن
Ha Urad akarná, mindenki hinne, aki a Földön van! Vagy tán kényszerítenéd (ó Mohammed) az
embereket, hogy higgyenek? (Korán 10:99)
Utalás a szabad akaratra, amit Allah az embereknek adott

ِ َّ
ٍ ان لِ َنْف
ِ س أَن تُ ْؤ ِم َن ِإالَّ ِبِإ ْذ ِن ّللاِ َوَي ْج َع ُل
ين الَ َي ْع ِقُلو َن
َ الر ْج َس َعَلى الذ
َ َو َما َك
﴾١٠٠﴿
Nem hisz a lélek, csak Allah engedelmével és Ő homályt vet azokra, kik nem érik fel. (Korán 10:100)
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Honnan tudhatjuk, hogy a hely, ahova csöppentünk szerető, vagy nem szerető hely? Válasz: nem
tudhatjuk. Te csak játssz a saját szabályod szerint és hagyj Allahnak (SWT) is munkát. Ő rántja le a
leplet és fedi fel az igazságot.

SZERZÉSI ÖSZTÖN

Imam Bukhari és Ibn Dzsarir a következőt idézték Ubayy bin Ka’abtól. A Próféta (béke reá) így szólt:
„Ha Ádám gyermekeinek két kincsekkel megrakott völgye lenne, akkor kellene nekik egy harmadik
völgy is. Ádám gyermekeit nem lehet jóllakatni a földön, ezért a Koránban kinyilatkoztatott az
Alhakum at takathur (Elhatalmasodott rajtatok a rivalizálás)”.

﴾١﴿ اك ُم التَّ َكاثُُر
ُ أَْل َه
Erőt vesz rajtatok a versengés a javak halmozásában, (Korán 102:1)
A szerzési vágy, szenvedélyek, vagyon halmozás, pozíció, követők számának növelése olyan ösztönök,
melyek nem csak az egyének, hanem társadalmak gondolkodását is motiválják. Ha ez versengésbe,
rivalizálásba csap át, rossz vége lehet. A javak gyűjtése egy bizonyos szintig jó és elvárt, de amikor
szenvedéllyé, széteső jellem okozójává, mindent uraló, monopolizáló személyiségek kialakító
tényezőjévé válik, akkor káros, romlásba visz. Az ilyen szemlélet nem hagy helyet az emelkedettebb
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gondolatoknak és erre itt figyelmeztetés hangzik el. Sokan nem gondolnak minderre, míg el nem jön
a halál, majd visszatekintenek életük hiábavalóságára és elveszettnek látják életük értelmét.

﴾٢﴿ َحتَّى ُزْرتُ ُم اْل َمَقاِب َر
Míg a sírokkal nem találkoztok. (Korán 102:2

َّ
﴾٣﴿ ف تَ ْعَل ُمو َن
َ َكَل َس ْو
Mert, igenis meg fogjátok tudni. (Korán 102:3)

َّ
﴾٤﴿ ف تَ ْعَل ُمو َن
َ ثُ َّم َكَل َس ْو
Majd, igenis meg fogjátok tudni! (Korán 102:4)

ِ َك ََّل َل ْو تَ ْعَل ُمو َن ِعْلم اْل َيِق
﴾٥﴿ ين
َ
Mert a tudás bizonyosságával tudjátok meg, (Korán 102:5)

ِ َّن
﴾٦﴿ يم
َ َلتََرُو اْل َجح
Hogy látni fogjátok a Poklot! (Korán 102:6)

ِ ثُ َّم َلتََرُوَّن َها َع ْي َن اْل َي ِق
﴾٧﴿ ين
Majd a szemetek bizonyosságával fogjátok meglátni azt! (Korán 102:7)

َّ ثُ َّم َلتُ ْسأَلُ َّن َي ْو َمِئ ٍذ َع ِن
﴾٨﴿ الن ِعي ِم

S Ezen a Napon kérdőre lesztek vonva a gyönyörökről (mit élveztetek)! (Korán 102:8)
Kérdőre vonnak bennünket a hiábavalóságokért, az elfecsérelt időért, energiáért, felelősségért,
amiért mindezt nem valós értékekre fordítottuk. Végül lehull a lepel, megjön a tisztánlátás és kiderül,
hogy jól, vagy rosszul múlattuk el életünket.
Van itt még egy gondolat. Aki komolyan veszi a hitet, tudja, hogy nem csak ez a földi élete van,
hanem lelke egy időtlen térben él. Ha pedig időtlenségben létezik, akkor nem kell beszorítani vágyait,
szerzési ösztöneinek kiélését szoros időhatárok közé. Nem a sírgödörrel van vége mindennek. Ezt
csak az gondolja így, akinek nincs Túlvilág képe és testi életének kiszabott terminusába igyekszik
görcsösen felhalmozni mindent, ami útjába akad. Ez a kiolthatatlan szomj a javak után eltávolítja őt a
boldogságtól és boldogulástól.
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TE IS VESZTES AKARSZ LENNI?

Lássuk, ki a vesztesek:

ِ ّللا ِب
ِ ّللاِ ِمن بع ِد ِميثَ ِاق
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َ
ِ ض أُوَلِئك هم اْل َخ
ِ وُيْف ِس ُدو َن ِفي األ َْر
﴾٢٧﴿ اس ُرو َن
َ
ُُ َ
Kik megszegik Allah törvényét a Vele kötött szövetség után, kik meggátolják Allah elrendeléseinek
bekövetkezését és megrontók a földön. Ők a vesztesek. (Korán 2:27)
Három állítás hangzik el:
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1. Kik megszegik Allah törvényét a Vele kötött szövetség után. Néhány betegesen zsidózó
kommentátor szerint ez Isten és a zsidók közti szövetségre utal, melyet a zsidók megszegtek.
Ha ez így lenne, akkor tekintsük a Koránt egy szűkre szabott történelemkönyvnek és
értelmezzük Izrael gyermekei és Isten kapcsolata vonatkozásában. De hiszen ilyen már van!
Azt Tórának vagy Ószövetségnek hívják! Akár elfogadjuk eredetiségét, akár nem, annyit
mindenképpen be kell látnunk, hogy a Tóra az a kinyilatkoztatás, ami a zsidók és Isten közti
kapcsolatról szól. A Korán is ez? Ugye, hogy nem! Ha pedig nem, akkor ez az állítás
példabeszéd, értelme általános és az EMBER-ISTEN kapcsolatra utal, tehát ránk is! Úgyhogy
nem maradsz ki barátom Te sem! A Koránt nem olvashatod küldő szemlélőként, mert annak
mondataiban utazol, rólad is szól. Igen, Isten Veled is szövetséget kötött! Attól a pillanattól
kezdve, hogy lelket lehelt testedbe, ott van Veled és felelős vagy e szövetség megtartásáért.
Szándékoddal, tetteiddel, életeddel, vagyonoddal adós vagy Teremtődnek, mert ez mind
letétben van nálad, nem a tiéd! Ha pedig ez mind csupán letét, úgy bánj vele, hogy az a
letétbe adónak tetszen. Íme itt a szövetség közted és Teremtőd között!
2. Kik meggátolják Allah elrendelésének bekövetkezését. Minden pályán kering, akár a bolygók.
Ez a keringés, körforgás egy törvény szerint megy végbe. A fizika is ismer ilyen törvényeket,
pl. gravitáció. Lehet nem egyetérteni, szembe menni vele, de teljesen felesleges. A gravitáció
földi körülmények között kiszámítható módon hat. Mindennek van a gravitációhoz
hasonlatos törvénye, ami szerint halad, él. Ilyen rendbe írható be a természet, minden
teremtett élettelen és élő objektum, köztük az ember is. Működésük törvényeinek
felfedezése nem csak kívánatos, hanem előírt. Számos áya rendeli el a Koránban a minket
körülvevő világ Jeleinek figyelését, tanulmányozását. Az ember is a teremtés része, így a
törvény rá is vonatkozik. Nem vonhatja ki magát a teremtésből és nem is viselkedhet
zsarnokként a teremtésben. Egyet tehet: beilleszkedhet. Ha nem ezt teszi, rövid távon
élvezheti vágyainak örömeit, de hosszú távon elvész. Ugyanez történik az ember társadalmán
belül is. Hozhat törvényeket önhatalmúlag, vagy parlamentjei által, forgalomba hozhat
élelmiszereket, melyek olcsók, de beltartalmuk egészség károsító, alkalmazhat kamatot,
bevonhatja más tőkéjét tiltott spekulációkba stb., de ha ez szembe megy Allah
rendelkezésével, akkor csak idő kérdése és minden a feje tetejére borul. Mert a szabad
akarat és tudat, nem minden esetben jelent előnyt. Ha ezt gyengeség motiválja, akkor
hátrány.
3. Megrontók a földön. Vannak kreatív, konstruktív erők és vannak olyanok, amelyek másokból
élnek, azokat parazita módon kihasználva. Ők azok, akik mást adnak el magukból, mint
amijük van. Azt mutatják, hogy bölcsek, rendelkeznek, de nem bölcsek. Azt mutatják, hogy az
erkölcs megtestesítői, de gyarlók. Azt mutatják, hogy tartalmuk van, de üresek. Ők azok, akik
nélkül jól megvan a világ, de ők a világ nélkül nem létezhetnek. Tapadókorongjaikkal
ráragadnak mindenre, amiből hasznot remélhetnek és úgy szívják le, teszik zsebre, zsarolják
ki a javakat, hogy nem számolnak a következményekkel. Eszköztárukban szerepel a Fitna
(ármány, zavarkeltés), Képmutatás és jellemükben a Baghi (mohó, kapzsi szerzési vágy)
dominál, melyek az Iszlám fő bűnei közül valók.
Ugye sokra illik a fenti „vesztes” meghatározás? Úgyhogy nyugi! Minden vesztesnek eljön az ideje.
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TUDNI KELL: EDDIG TARTOTTAK A HATÁRAIM, INNEN NEM TUDOM

Nagy hibát követünk el, ha olyan kérdésekre próbálunk válaszolni, ami saját fantáziánkra van bízva.
Ez egy másik szakma. Gyakran akkor esünk ebbe a hibába, ha nem maradunk meg annál a tudásnál,
amit Allah (SWT) és az Ő prófétái (béke reájuk) adtak. Természetesen egy korhű magyarázathoz az
adott hely és kor műveltsége is szükséges, különben nem lehet kontextusba helyezni a gondolatot. Az
is előfordul, hogy egy korábbi tudós fantáziáját gondolják tovább és hoznak létre új elméleteket.
Majd eljön az idő, hogy a legújabb gondolat alapjaiban rengeti meg Allah igéit.
A kérdéstől indulnak el a bajok. Ilyen pl., hogy mi lesz a lélekkel, miután az távozik a testből? A válasz:
Barzakhba kerül. Ez egy állapot, amiben a test visszakerül az anyag körforgásába, de a lélek valahol
vár. Ez a valahol a Barzakh. Ez a hely, vagy helyzet az, ahol a lélek várja Allah ítéletét. Eddig Allah
könyve és a próféta (béke reá) hadisza. Aki ennél tovább megy a misztikában, az már fantáziál és
óhatatlanul saját szavai csapdájába kerül. Nem tudjuk milyen a Barzakh, nem tudjuk mi várja ott a
lelket és azt sem tudjuk, meddig tart. Itt le kell állni.
Ezzel nem azt állítom, hogy csak egy könyvre kell támaszkodni, mert az szörnyű eredményt szül. Aki
megáll egy könyvnél, abból bigott, más igazáról meggyőzhetetlen, szélsőséges elme válik. Majd eljut
oda, hogy önmagát az egy könyv miatt Allah kinyilatkoztatójának tartja és képes saját fantázia világát
Allahra vetítenie. A műveltség, olvasottság azért kell, hogy eljussunk arra a szintre, ahova mások a
világ felfogásában már eljutottak. Ne fedezzünk fel banális dolgokat és adjuk elő azokat hatalmas
innovációként. Ugyanakkor jelzi azt a határt, ahonnan a fantázia, képzelet elválasztja a fogalmakat a
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realitástól. Magyarul: ne állítsunk Isten teremtéséről olyan hülyeségeket, ami saját elménk terméke,
de nincs rá autentikus magyarázat.
A képzelet messze visz minket, ami sokszor jó, de sokszor tévút. Jó, mert ha megfelelő alapban
gyökerezik, segít elképzelni a Marsot, bolygókat, vagy egy egyszerű atomot. De ha a misztika világába
tévedünk és Istent próbáljuk elképzelni, tévútra lépünk. Emberek vagyunk, és sokan Őt egy nagyon
nagy embernek képzelnék. Mivel két kezével teremt, ezért őt nyolc kézzel ruháznánk fel, hiszen
emberi logikával nyolc kézzel könnyebb teremteni. És íme! Eljutunk az indiai istenség ábrázolásig. De
ha marhák lennénk, akkor Istent is marhának képzelnénk, legfeljebb nyolc szarvval. Sokakkal
ellentétben, nem azt állítom, hogy ilyeneken ne járassuk az agyunkat, hanem az a véleményem, hogy
jöjjünk rá ezeken a fantáziálásokon keresztül, miként jutottak el más kultúrák ezekhez az
ábrázolásokhoz. De tudatosítsa magában, hogy mindez a fantázia terméke, Isten kinézete nem
igazolható, sem teológiailag, sem tudományosan. Az Ő léte az eredménnyel igazolható egyedül, ami a
szemünk előtt áll! Az Univerzum maga!
A világosság és sötétség fogalma is megtévesztő. Az embernek a nappali fény adja a világosságot, de
egy bagoly számára az éj sötétje jelenti azt, hiszen abban tud vadászni, abban leli meg Isten
gondoskodását. Tehát emberi felfogással a világosság, a maga fizikai valóságában tudjuk mi. De egy
Szent könyvben az értelme más. A spirituális világ világossága a megvilágosodást jelenti.
Ami a magyarázatokon túl döntő, az a tűz, ami bennünk ég! Mi táplálja a bennünk égő tüzet! Talán ez
a legfontosabb. Gyűlölet? Mások fölé kerülés? Kisebbségi érzés? Anyagi érdekek? Önvédelem?
Háborodott elme? Őszinte tanítási vágy? Szeretet? Amíg ezt nem látjuk tisztán önmagunkban és
követő oldalon, addig nem helyezhetjük el gondolatainkat úgy, ahogy szeretnénk.
Így az ember ott hibázza el, hogy olyanra ad választ, amiben nincs tudása és olyanoknak, akiknek
fölösleges válaszolni. Ráadásul olyasmi motiválhatja, ami egy gondolatból antitézist hoz létre.
Ahhoz, hogy növény keljen ki a magból, életképes magnak kell termékeny talajba jutnia. És egy
mákszem tudja, hogy belőle diófa nem lesz. Mi pedig emberként túllövünk saját kereteinken.
Tanulj meg ember leállni és ilyet is mondani: Nem tudom! Bocsánat, de valamit nagyon elrontottam!
Tévedtem! Idáig tart a tudásom és nem tovább!
Valaha olyan mesterektől tanultam, akik egy gyönyörű gondolat kifejtése után merték azt mondani,
hogy „au Allahu a’alem”, vagy ha nem, akkor Allah a legjobb tudója. Ma ezt egyre kevesebbet hallom.
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TÜRÉS, ÁLLHATATOSSÁG

Sokszor mérgelődünk, szitkozódunk, eseményeket csapásként élünk meg. Kirúgnak a munkahelyről,
megszűnik párkapcsolatunk, anyagi nehézségeink támadnak stb. Negatív szemlélettel ez mind
szerencsétlenség. De miért nem kérdezed meg magad, hogy mi ezzel Allah szándéka? Lehet, hogy
Allah nem azért zár be ajtót előttünk, mert rosszat akar, hanem egy új ajtó fog megnyílni, aminek a
hozadéka több számunkra, mint az az út, amin eddig jártunk. Lehet, ha nem rúgnak ki, te sosem
leszel arra kényszerítve, hogy saját lábra állj és vállalkozz. Lehet, hogy az a kirúgás kellett ahhoz, hogy
végre saját erőforrásaidra, képességeidre építs fel valami jobbat. Lehet, hogy egy kiüresedett
párkapcsolat helyébe egy értékesebb lép majd. Az első látásra negatív események lehet, hogy
hosszútávon pozitív történéseknek adják át a helyet. Aki hisz Allahban, annak a reménytelenségben is
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Ő ad reményt. Tudjuk, hogy mindennek oka van és ha Rá hagyatkozunk, akkor ezek az okok a
javunkat szolgálják.

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "عجبا ألمر:وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي هللا عنه قال
 وإن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا ً له:  وليس ذلك ألحد إال للمؤمن،المؤمن إن أمره كله له خير
.))أصابته ضراء صبر فكان خيرا ً له" ((رواه مسلم
Abu Yahia Szuhaib bin Szinan (Allah legyen vele megelégedve) tudósításából:
Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Csodálatra méltó a hívő dolga, mert az minden esetben jóra
fordul és ez csak hívőre áll! Ha jólét köszönt rá hálát ad (Allahnak) és jó neki. Ha balsors éri
állhatatosan tűri és ezáltal jó neki”
(Muszlim)
Vannak, akik megjátsszák magukat. Kapzsiságuk egy olyan embert formál belőlük, ami más, mint ők.
Életük beállítás, hazugság, de valójában ez mind mások átverésére irányul. Sok feszültség gyülemlik
fel bennük, amit olyan helyen adnak ki magukból, ahol nem kell megjátszani magukat, ahol
felengedhetnek. Ez a szűk családi, legközelebbi baráti környezetük. Az igazi karakter ott jön elő, ahol
fel kellene töltődnünk és mi is fel kell töltsünk másokat. Család, feleség, testvér előtt. Ha nemes a
lélek, akkor a családi környezetben a legnemesebb. Ha a lélek azonban bűnös, akkor ebben a
környezetben tör ki, nem töltődik fel és maga sem tud másokat tölteni. Leszívja mások energiáit és
önmaga is kimerül. A nehéz időszakok átélése pedig könnyebb, ha együtt vagyunk és közösen visszük
a terheket. Szűk környezetünk egyetlen bűnös tagja sok terhet rak magára és másra. Lehet, hogy a
bűnös túl van azon a ponton, hogy megítélje önmaga helyzetét. Mert bűnben a sátán elvakít,
magunkat sem látjuk. Az őrizkedő élet pedig látóvá tesz. Látjuk evilágunkat és túlvilágunkat, mely
megnyugvást, elégedettséget önt szívünkbe. Ezért fontos a szív megtisztítása és tisztán tartása.
Az izzadsággal elért eredmény tartós. A kis pénz nehezen keresve jön, de nehezen fogy el. A nagy
pénz gyorsan keresve jön és hétvégére eltűnik. Ha ezt a folyamatot látjuk, akkor bizonyos, hogy
valami Haram van a dologban és ezt a Haramot olajozzuk. Mindig a Haram emészti fel a pénzt. Ha a
Haramot kiszűrjük, visszaáll a rend.
Segíts, támogass másokat még nehéz helyzetedben is és Allah téged segít. Pénzt akarsz? Adj
másoknak és Allah tízszeresét adja neked. Ha a legnehezebb helyzetedben nem magadra gondolsz,
kétszeresen is megkönnyebbülsz. Egyszer azért, mert a másokkal való foglalkozás eltereli saját
gondjaidról a figyelmet, másodszor azért, mert számíthatsz Allah bőkezűségére, ami helyzetedből
kiemel. Amíg görcsösen bennünk van „ez az enyém” tudat, nehezen könnyebbülünk meg. De ne
feledd: minden jótékonykodás a családon belül kezdődik!
Ha szíved túlságosan kötődik az evilághoz, elveszted a túlvilágot.

ِ ا ْكتَسب ْت رَّب َنا الَ تُؤ
اخ ْذ َنا ِإن
َ
َ ََ
ِ َّ
َين ِمن َقْبلِ َنا َرَّب َنا َوال
َ َعَلى الذ

ِ
ف ّللاُ َنْف ًسا ِإالَّ ُو ْس َع َها َل َها َما َك َس َب ْت َو َعَل ْي َها َما
ُ الَ ُي َكل
ِ
ِ
ص ًار َك َما َح َمْلتَ ُه
َ َخ
ْ َّن ِس َينا أ َْو أ
ْ طأ َْنا َرَّب َنا َوالَ تَ ْحم ْل َعَل ْيَنا إ
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ِ ْ طاَق َة َل َنا ِب ِه واعف عَّنا و
انص ْرَنا َعَلى
َ َتُ َح ِمْل َنا َما ال
َ اغف ْر َل َنا َو ْار َح ْم َنآ أ
ُ َنت َم ْوالََنا َف
َ َ ُ ْ َ
ِ
﴾٢٨٦﴿ ين
َ اْلَق ْو ِم اْل َكاف ِر
Allah nem ró a lélekre többet, mint mit elbír. Övé, mit elnyert, de ellenére kel az, mit ő másoktól
nyert el. Urunk! Ne végy minket feledésünk és hibáink által! Urunk! Ne tégy ránk terhet, ahogy
azokat terhelted, kik előttünk voltak. Urunk! Ne rakj ránk annyit, amit nem bírunk el! Oldozz fel
minket, bocsáss meg nekünk, kegyelmezz nekünk! Te vagy a Fenségünk, hát légy Pártfogónk a
hitetlenekkel szemben! (Korán 2:286)
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ÚGY ÉRTESZ, AHOGY A PRIZMA BONTJA A FÉNYT

A prizma csodálatos példáját adja annak, hogy ért az ember. A fény, de nevezhetjük világosságnak is,
áthalad a prizmán és az hullámhosszok szerint elemeire bontja. Így a fénynyalábból különböző színek,
vörös, narancs, sárga, zöld, kék és ibolya képződnek. Az értés is ilyen. A világosságból van, aki a
vöröset, van, aki a sárgát és van, aki a kéket érti. Mind helyesen ért, mégis vitatkoznak. Pedig, ha
összetennék, amijük van, az kiadná a fényt.
Tudom, jönnek azok a hozzászólások, hogy az Iszlám a fény! Persze. De mit ér az Iszlám ezzel a
fénnyel, ha ebből is csak a vöröset, vagy sárgát értik meg követői? És a többi vallás követői is joggal
állíthatják, hogy a Kereszténység, Júdaizmus, vagy bármi más a fény! Sőt, ezt a jogot maga a Korán
adja:

ِ ُنزل ِإَلي ِه ِمن َّربِ ِه واْلمؤ ِمنون ُك ٌّل آمن ِباّللِ وم
آلئ َكِت ِه َوُكتُِب ِه َوُرُسلِ ِه
َّ آم َن
َ ُ ُْ َ
ََ
ْ َ ِ ول ِب َما أ
ُ الرُس
ََ
َ
ِ
ير
َ ََح ٍد ِمن ُّرُسلِ ِه َوَقاُلوْا َس ِم ْع َنا َوأ
ُ الَ ُنَفر
َ ك َرَّب َنا َوِاَل ْي
َ ط ْع َنا ُغْف َرَان
ُ ك اْل َمص
َ ِق َب ْي َن أ
﴾٢٨٥﴿

Hiszi a Próféta, amit Ura neki kinyilvánított és a hívők is (így tesznek). Mind hisz Allahban, az Ő
Angyalaiban, az Ő könyveiben, az Ő Prófétáiban. Nem teszünk különbséget egy Prófétája között sem!
Mondják: „Hallottunk és engedelmeskedünk. Bocsánatodért esedezünk Urunk és Hozzád vezet
sorsunk.” (Korán 2:285)
Ez az aya a „Hudzsat al-Wida’a”, a Próféta (béke reá) utolsó szónoklatában nyilatkoztatott ki. Erős
felhívást tartalmaz a hitre és Allah akaratának eltökélt követésére. Mint utolsó szavak, összegzik a
Prófécia üzenetét és általános képet festenek az Iszlámról. Nagyon fontos tanítás. Az egyetlen hit az,
ha hiszünk Istenben, az Ő Angyalaiban, Könyveiben és Prófétáiban. Nincs különbség a Próféták
között! A Korán végig többesszámot használ! Az Iszlám egyesíti a Monoteizmust szolgáló nemzeteket,
vallásokat. Ennek jegyében az utolsó aya egy közös fohász, amit együtt mondunk azokkal, akik
hisznek Allahban, hogy mentsen meg a bűnöktől és terhektől, melyeket elődeink elkövettek és
hordoztak.
Pedig az igazi fény akkor világítaná be elménket, ha a színeket összetennénk. Ekkor ismernénk fel az
igazi igazságot. Addig csak színeket látunk:

َّ َفتََق
﴾٥٣﴿ ط ُعوا أ َْم َرُهم َب ْي َن ُه ْم ُزُب ًار ُك ُّل ِح ْز ٍب ِب َما َل َد ْي ِه ْم َف ِر ُحو َن
Szektákká szaggatták szét dolgukat maguk közt és minden párt annak örvendezik, ami az övé. (Korán
23:53)
Azok, akik egy-egy Próféta neve mögé sorakoztak fel és ebből üzletet csináltak, szétszakították a
vallás Egységét és az Egy Vallás helyett, szekták terjedtek el, melyek mindegyike örvendezik annak a
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kicsinek, amit kiszakított magának a Nagy Univerzális Igazságból, Allah Tanításából. A szektás vallási
zűrzavar ember által előidézett jelenség, ehhez Istennek nincs köze. Majd eljön az idő, amikor az
Egység Igazsága felülkerekedik és megszünteti a jelen állapotokat.

VALLÁSI PÁRTOK
Egy hívő számára, akinek nem egyházba, hanem Istenbe vetett hite van, Isten mindent megelőz. Isten
a Teremtő és a Vele való állandó kapcsolat hatja át életének minden pillanatát.
Ami a vallási pártokat illeti, az ezekhez való tartozás, ezek támogatása, nem hitbéli feladat, elvárás.
Isten azelőtt is volt, hogy ezek megalakultak volna és azután is lesz, ha ezek már elbuknak. Az e
pártokhoz való kapcsolódás úgy, hogy ezekhez vallási értékeket rendelnek, egyenlő Isten hatalmának
korlátozásával, lealacsonyításával. Ezekben csak idő kérdése és a szeretet helyét felváltja a gyűlölet.
Egy születéssel kezdődő és halállal végződő kapcsolat nem váltható fel a hatalomért folytatott
érdektől érdekig tartó kapcsolattal, ahol Isten neve a jelszó!
Igen, maga a hit is politika! De másképp. Minthogy minden politika, az is, ha nem formálunk
véleményt. A távolállás és felülről szemlélődés is politika. A születés, élet és halál rendjét nem
parlamentekben döntik el.
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Egyéni szinten mindenki olyan csoportosuláshoz csatlakozik, amelyikhez akar. De ezekbe Istent
bevinni szánalmas. Istennek meg van a maga pártja, köszöni szépen. Hosszú távon mindig az Ő pártja
győz.

ِ َّ
﴾٥٦﴿ آم ُنوْا َفِإ َّن ِح ْز َب ّللاِ ُه ُم اْل َغالِ ُبو َن
َ َو َمن َيتََو َّل ّللاَ َوَرُسوَل ُه َوالذ
َ ين
Ki Allahhoz, az Ő Prófétájához és a hívőkhöz fordul, hát (ők) Allah gárdája, ők a győztesek! (Korán
5:56)
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VÉRTANÚSÁG AZ ISZLÁMBAN,
AMI MÁS, MINT AMIT AZ AKTUÁLIS ÉRDEKEK SZERINT MANIPULÁLNAK
Gyakran halljuk a vértanúságot célként beállítva és úgy magyarázva, hogy életünk odadobása,
feláldozása Allahnak tetsző cselekedet. Bizonyos, hogy a vértanúság a hívőt Allah kiváltságosai közé
juttatja, de kevesen értelmezik azt, hogy milyen tetteket nevez meg az Iszlám olyannak, ami mártírrá
lépteti elő a halandót.

ِ ِ ِ ِ ِ والَ تحسب َّن َّال ِذ
﴾١٦٩﴿ َحَياء ِع َند َربِ ِه ْم ُي ْرَزُقو َن
َ
ْ َم َواتًا َب ْل أ
ََ َْ َ
ْ ين ُقتلُوْا في َسبيل ّللا أ
Ne számítsanak halottnak azok, kik Allah útján ölettek meg. Sőt! Élők, kik Allahnál nyernek
gondviselést. (Korán 3:169)
Egy szép rész az Igaz ügyében áldozatot hozott Vértanúságról. Ők nem halottak, hanem sokkal
magasabb szinten élnek, mint az az élet, amit itt hagytak. Még azok is becsben tartják azokat, akik
egy igaz ügyért halnak meg, akik nem hisznek a Túlvilágban. A halhatatlanság koronáját hordozzák
nemzedékeken keresztül az emberek gondolataiban. A Hitben egy magasabb, igazabb és kevéssé
viszonyítható halhatatlanság létezik. A halhatatlanság, talán nem is fejezi ki az életnek ezt a
kontextusát. Az ő esetükben, a halál nyit kaput egy valós, igazi Élet felé, amihez viszonyítva, csupán
egy árnyvilágot hagytak hátra.

ََّف ِر ِحين ِبما آتَاهم ّللا ِمن َفضلِ ِه ويستَب ِشرو َن ِب َّال ِذين َلم يْلحُقوْا ِب ِهم ِمن خْل ِف ِهم أَال
َ َ ْ َ
ُ ْ ََْ ْ
ُ ُُ
ْ َ ْ
َ َ
﴾١٧٠﴿ ف َعَل ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم َي ْح َزُنو َن
ٌ َخ ْو
Boldogok a kiváltság által, amit Allah ad nékik. Megörvendeztetik a hátramaradottakat, kik nem
csatlakozhattak hozzájuk, hogy ne érezzenek félelmet, se bánatot. (Korán 3:170)

ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
َّ ض ٍل َوأ
﴾١٧١﴿ ين
ْ َي ْستَْبش ُرو َن ِبن ْع َمة م َن ّللا َوَف
َ َج َر اْل ُم ْؤ ِمن
ْ يع أ
ُ َن ّللاَ الَ ُيض
Megörvendeztetnek Allah kegye és kiváltsága által. Mert bizony, Allah nem veszejti el a hívők bérét,(Korán 3:171)
Idáig tart azok említése, akik harcban esnek el. De ne álljunk meg itt! Mert a vértanúság sora nem itt
ér véget.

اَّلل صلى
ُ  قَا َل قَا َل َر،َ ع ْن أَبِي ه َُري َْرة
ُ ع ْن
ٍ َو َحدَّثَنِي ُز َهي ُْر ْب ُن َح ْر
ٌ  َحدَّثَنَا َج ِر،ب
ِ َّ سو ُل
َ ،ع ْن أَبِي ِه
َ ،س َه ْي ٍل
َ ،ير
ُ
َّ هللا عليه وسلم " َما تَعُدُّونَ ال
ش ِهيدٌ قَا َل " ِإ َّن
َ اَّلل فَ ُه َو
ُ  قَالوا يَا َر. " ش ِهيدَ فِي ُك ْم
ِ َّ س ِبي ِل
ِ َّ سو َل
َ اَّلل َم ْن قُتِ َل فِي
ُ
ش ِهيدٌ َو َم ْن َماتَ فِي
َ اَّلل فَ ُه َو
ُ  قَالُوا فَ َم ْن ُه ْم َيا َر. " ش َهدَا َء أ ُ َّمتِي ِإذًا لَقَ ِلي ٌل
ِ َّ س ِبي ِل
ِ َّ سو َل
َ اَّلل قَا َل " َم ْن قُتِ َل فِي
ْ ش ِهيدٌ َو َم ْن َماتَ ِفي ْال َب
َّ ش ِهيدٌ َو َم ْن َماتَ ِفي
س ٍم
َ ط ِن فَ ُه َو
َ ون فَ ُه َو
َ اَّلل فَ ُه َو
ُ الطا
ِ َّ س ِبي ِل
َ  قَا َل ا ْب ُن ِم ْق. " ٌش ِهيد
َ
ِ ع
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
. " ٌش ِهيد
َ ث أنهُ قا َل " َوالغ َِريق
ِ على أبِيكَ فِي َهذا ال َحدِي
َ ُأَش َهد
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Abu Hureira (több hivatkozási lánc szerint is) tudósítása szerint a próféta (béke reá) így szólt: „Ti kiket
tartotok magatok közt mártírnak? A követők válasza: Az, ó Allah prófétája, akit Allah útján ölnek meg,
mártír. Erre ő: (Ezen az alapon) az Ummámból csak kevesen számítanak mártírnak.” (A követők):
Akkor kik ők, ó Allah prófétája? „Akit Allah útján öltek meg, mártír, aki Allah útján leli halálát, mártír,
aki pestisben (járványban) hal meg, mártír, aki betegágyban hal meg, mártír.” Ibn Miqsam hozzátette:
Apád (Abu Hureira) elbeszélése alapján esküszöm, hogy a próféta (béke reá) még ezt is mondta: „aki
megfullad, mártír.”
Forrás: Szahih Muszlim 1915

ع ْن أَبِي ه َُري َْرة َ ـ رضى هللا عنه ـ أ َ َّن
ُ ع ْن
ُ اَّلل ْب ُن يُو
ِ َّ ُع ْبد
َ ،ح
َ ،س َم ٍى
َ ، ٌ أ َ ْخبَ َرنَا َما ِلك،ف
َ َحدَّثَنَا
َ ع ْن أَبِي
َ س
ٍ صا ِل
ْ سةٌ ْال َم
ُ  َو ْال َم ْب،طعُو ُن
ُّ اَّلل صلى هللا عليه وسلم قَا َل " ال
،ب ْال َهد ِْم
ُ اح
ِ ص
ُ َر
ِ َّ سو َل
َ ش َهدَا ُء َخ ْم
َ  َو ْالغ َِر ُق َو،طو ُن
َّ َوال
." اَّلل
ِ َّ س ِبي ِل
َ ش ِهيدُ فِي
Abu Hureira tudósítása
Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Akik az alábbi öt ok miatt halnak meg, mártírok: pestis (járvány),
betegség, fulladás, ha rájuk dől az építmény és ha Allah útján válnak vértanúvá.”
Forrás: Szahih Al-Bukhari 2829

 والغَرق، وال َحرق شهادة، والنُّفساء شهادَة،ل في سبيل هللا شهادة
ُِ القت:  قال-صلى هللا عليه وسلم- أن النبي
 والبطن شهادة، والسُّل شهادة،شهادة
A próféta (béke reá) így szólt): A harc Allah ügyéért vértanúság, belehalás a szülésbe vértanúság, az
égés vértanúság, a fulladás vértanúság, a tüdőbaj vértanúság a betegségbe halás vértanúság.
https://www.alukah.net/sharia/0/64420/#ixzz6PzEuTjph

Összegezzük.
Nem csak a harcmezőn válik valaki mártírrá. Sőt! Ott a legkevésbé, hiszen erre nyílik a legkevesebb
alkalom. A cél nem az ilyen vértanúság alkalmainak „előállítása”. A vértanúság fogalma az Iszlámban
ennél jóval szélesebb. A fenti hadiszok megemlítik a betegségek, terhesség, szülés, nőgyógyászati
panaszok, fulladás, égés, épületek összeomlásának, tehát a földrengések, árvizek, járványok,
természeti csapások, de akár az egyszerű balesetek áldozatait.
De se vége, se hossza a hadíszoknak, így csak felsorolom a további tartalmakat. Akik Fitna
(összeesküvés, ármány) áldozatai, martírok. Akiken igazságtalanság esett, mártírok. Akiket
vagyonukért, családjukért, hitükért öltek meg, mártírok.
Ha jól odafigyelünk, bármelyikünk mártír, aki rendes, Istennek tetsző életet él, eltűri az élet
viszontagságait és küzd gyermekei jobb jövőjéért, Allah akaratának beteljesüléséért.
Aki harctérre küld, mártíromságot követelve tőled, az járjon elől jó példával. Ne őt kövesd, hanem az
Írást.
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VISZONTAGSÁGGAL JÁR A MEGKÖNNYEBBÜLÉS

Megköszönöm párkapcsolataimnak (volt egy pár), hogy kisemmiztek. Nem is tudták, hogy milyen jót
tesznek velem. Hálásan köszönöm, hogy elindítottak a spirituális fejlődés útján. Ha ők nincsenek,
sosem jutok el egy más világértéshez, ami sokkal könnyebb és élhetőbb.
Köszönöm Boszniának, Afrikának a sok szenvedéssel járó tapasztalatot, Egyiptomnak, az Al-Azharnak
a bölcseletet és Gödöllőnek a tudományt.
Amit nem tudtam sehol sem hasznosítani, az a szülői házból hozott értékrend. Sebaj, nekik is
köszönöm, hatalmas befektetés volt részükről, ami azt eredményezte, hogy egész életemben
lelkiismeret-furdalásom volt, hiszen sosem tudtam azoknak az értékeknek megfelelni. De szerintem
ma már senki sem tud. Ez egészen addig tartott, amíg volt lelkiismeretem. Ma is van, de más
formában.
Gyakorlatilag addig tartott Mihálffy Balázs, az úriember, amíg voltak olyan szempontjaim, hogy lakás,
autó, karrier, mutogatni való másoknak, eltitkolni való mások elől. Ezektől a sors fokozatosan
megfosztott. Igen, fájdalmas volt, mert egy ember, aki ezekhez szokott és neveltetésénél fogva is ezt
az egzisztenciának nevezett valamit kellene elérni, nehezen mond le róla. De megtörtént. A
bevezetőben felsorolt állomások hozzásegítettek az új állapotba való beleszokáshoz. Most már a világ
minden kincséért nem cserélném fel jelenlegi helyzetemet azzal, ami volt. Amíg van valamid, csak
irigyeid vannak. Már hosszú évek óta nincsenek irigyeim.
Ahogy bezárul mögöttünk az anyagi világ ajtaja, megnyílik egy másik. Tudom, azt várod, hogy áhítatos
szavakkal írjam le Isten közelségét, a megvilágosodást és hasonlót, de magyar ember ilyen szavakból
nem ért. Ha azt írom viszont, hogy ez egy olyan világ, ahonnan „mindent leszarhatsz”, akkor érted,
ugye? Mert ha ebbe bekerülsz, elveszti jelentőségét, adóhivatal, földi törvény, Orbán, Gyurcsány és
mindenki más, aki rekeszbe akar zárni. Ugyanis ez a fajta lét kiszabadít a rekeszekből. Ki az a vezető
ezek után, aki képes olyan polgárok felett hatalmat gyakorolni, akik kiszabadultak a rekeszekből,
mindent és mindenkit le tudnak szarni? Persze, hogy senki. Ki az a vezető, akinek, ha azt mondod,
hogy dugd fel magadnak az előírásaidat, mert rám azok vonatkoznak, melyek érvényesek a Marsra,
Jupiterre, az egész Univerzumra, melyek érvényesek voltak Arisztotelészre, Platónra és ezer másra,
akkor örülne? Szándékosan nem említettem prófétákat. A szankciók sem hatnak, nem lehet rád
ijeszteni, nincs súlya a jaj, vigyázz mert ennek következménye lesz, erre rá is mehetsz, kifejezéseknek.
Mert akkor legyintesz, megmosolygod és válaszolsz: sebaj, akkor folytatom az örökkévalóságban
ugyanezt a testem nélkül. Aki mélyen éli meg a spiritualitást, annak ez a lét egy átmenet csupán. Ez
hihetetlen egy Európában materializálódott felfogás számára, de ahogy megfosztanak a materiától,
kialakul, hidd el. Először védekezésként menekülsz ebbe az állapotba, majd rájössz, hogy ennek
létezik egy tudatos formája, az Iszlám. Ha kitanulod és rájössz bölcseletére, nem fog rajtad többé
földi káprázat, megtévesztés.
A földi állapotokon belüli mikroközösségekre hozott rendtartás, ami lehet tradíció, emberek közti
norma, törvény, amit évente változtatnak érthetetlen, betarthatatlan és szűk. Olyan, mintha egy
állatkerti ketrecben levő majompopuláción belül kellene beleszokni egy ott kialakított hierarchiába,
ami egy másik állatkertben más, a vadon élők rendjétől pedig teljesen eltér.
Nem lázadásra bíztatok senkit. Inkább önmaga felszabadítására. Tudom, földi törvénynek is lenniük
kell. És olyanoknak, melyeket éppenséggel a többség akar. Még akkor is követnem kell, ha ez belső
törvényeimmel nincs összhangban. De ahogy a rab lecsukja szemét cellájában és gondolatban szabad,
számodra is a belső harmónia hoz felszabadulást, ha elvonatkoztatsz attól világától, melyekből hála
istennek kisemmiztek. Így utólag látom, az a világ volt az igazi rabság.
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A Korán ezt a gondolatot ennél sokkal szebben így írja le Mohamed (béke reá) életét és
megpróbáltatásait példává emelve:

﴾١﴿ ك
َ ص ْد َر
َ أََل ْم َن ْش َرْح َل
َ ك
Nem tártuk ki tán kebled? (Korán 94:1)
A Próféta emberi természete letisztult, befogadó lett és emelkedetté vált. Alkalmas lett arra, hogy
minden Teremtmény felett ő legyen a Kegyelem. Egy ilyen természet nem vesz tudomást a köznapi
emberek alacsonyrendű motivációiról, amik előidézték megcsúfolását, üldözését.

﴾٢﴿ ك
َ َوَو
َ نك ِوْزَر
َ ض ْع َنا َع
És vettük le rólad terhed, (Korán 94:2)
Óriási kihívás, hogy egy ember egymaga küzdjön meg az őt körbevevő világ bűneivel. De Allah ehhez
erőt, muníciót és kegyet ad. Leveszi a terhet és átalakítja azt örvendetes győzelemmé, könnyedséggé,
melyet az ember az Egy Igaz Isten odaadó szolgálatában élvezhet.

ِ َّ
﴾٣﴿ ك
َ ض
َ ظ ْه َر
َ الذي أَنَق
Mi hátadat szegte? (Korán 94:3)

ِ ورَفعنا َل
﴾٤﴿ ك
َ ك ذ ْك َر
َ َْ ََ

És emeltük (magasba) megbecsülésed? (Korán 94:4)
A Próféta erényeit, tiszta jellemét, emberek iránti szeretetét még életében is megbecsülés övezte.
Neve az emberiség legnagyobb hősei közt marad fenn.

﴾٥﴿ َفِإ َّن َم َع اْل ُع ْس ِر ُي ْس ًار
Mert bizony, viszontagsággal megkönnyebbülés jár, (Korán 94:5)
Ezt a verset kétszer mondja el, megerősítve a benne foglaltakat. Bármi vesződség, bonyodalom,
törődés éri az embert, Allah megoldást nyújt. Kiutat, megkönnyebbülést biztosít, ami a boldogsághoz
visz, feltéve, ha az Ő Tervét követjük, állhatatosak vagyunk és kitartunk hitünkben. A megoldás, vagy
megkönnyebbülés nem csupán eljön a viszontagság után, hanem egymás feltételei.
Megkönnyebbülés nem létezhet előzetes viszontagság nélkül és fordítva.

﴾٦﴿ ِإ َّن َم َع اْل ُع ْس ِر ُي ْس ًار
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Bizony, viszontagsággal megkönnyebbülés jár. (Korán 94:6)

ِ
﴾٧﴿ انص ْب
َ َفإ َذا َف َر ْغ َت َف
Ha megszabadultál, hát vesd újra bele magad (a törődésbe) , (Korán 94:7)
Miután hirdettél az embereknek, tanítottad őket Allah Üzenetére, megmutattad mi a helyes irány és
mit kerüljenek el, buzdítottad őket a hitre, a munka itt nem ér véget. Aki Allahért dolgozik, az nem
pihenhet meg.

﴾٨﴿ ك َف ْارَغ ْب
َ َِواَِلى َرب
És Uradra (mindig) vágyj. (Korán 94:8)
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2.3. SHARIA JOGTUDOMÁNY ÉS JOGGYAKORLAT
2.3.1.1.

SHARIA KIALAKULÁSA, JOGFEJLŐDÉSE ÉS HELYZETE

BŰN FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE LÉLEKVEZETÉSSEL
Lélekvezetésed alapján válassz utat. Ha az visszatart valamitől, akkor ne vágj bele. Így tarthatod távol
magadat a bűntől. Ennek így kellene működni normál esetben. Mivel ma kevés a normál eset, ezért
nem biztos, hogy ezt kell ajánlanom.
De mi is az a bűn? Ki határozza meg a bűn fogalmát? Ember, vagy Isten? Mert ha ember, akkor a bűn
csak egy üres szólam, melyhez nem társul logikus tartalom. Ember megfogalmazásában az a bűn,
amivel más árt nekem, de semmi sem bűn, amit én teszek és esetleg ártok ezzel másoknak. Ilyen
alapon fogalmazzuk át a kezdeti állítást: ha a törvény (emberi értelmezésben) az életed
fenntartásához szükséges alapjogot von el tőled, akkor ne tartsd be, ha ezt egyeztetni tudod a
lélekvezetési elveiddel. Ha ezt megteszed, akkor az igazi bűnt nem te, hanem azok követik el, akik rád
erőltetik a be nem tartható szabályozást és végül ki fog derülni, hogy te nem törvényszegő vagy,
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hanem áldozat. A bűnösséget csupán bemagyarázzák neked azért, hogy bűntudatod legyen és mások
pofátlanul azt tehessenek, amit csak akarnak. Igenis, tudatosítanod kell magadban, hogy nem ott van
minden esetben a bűn és ártatlanság határa, ahol azt ember hirdeti. Ugye milyen visszás és látszólag
értelmetlen, amit mondok? Vezessük le.
Ha céget alapítasz és azt a törvényeknek megfelelően működteted, fizeted az adókat, járulékokat,
banki kölcsöntartozásokat, akkor mi marad? Ha marad annyi, amiből megélsz, eltartod a családodat,
akkor a törvényekkel nincs baj és lélekvezetéseddel sem kerülsz szembe. De ha az elvonások után
nem marad pénzed a megélhetésre, sőt, további adósságokba vered magad, akkor felmerül a törvény
„törvénytelensége”. Ez alatt azt a törvényt értem, melyet szándékosan károkozásra hoztak meg, vagy
ha nem, akkor a törvény kedvezőtlen hatásának bebizonyosodása után szándékosan tartottak
érvényben, nem vonták vissza, nem módosították. Ha ebben az esetben fiktív számlákat adsz ki, nem
jelented be az adóhivatalnál jövedelmedet, a törvény szerint csalsz, bűnös vagy, pedig csak túl akarsz
élni, kenyeret akarsz a családnak biztosítani. Ekkor hol kell keresni a bűn valós okát? Ki az, aki elköveti
a bűnt? Az, aki emberi törvényeket szeg meg, vagy az, aki ezt a helyzetet létrehozza? Tévedés ne
essék, nem olyan bevételekről beszélek, melyek kizárólag csalásra és abból eredő
vagyonfelhalmozásra alapulnak. A példa azokról szól, akik valós termelő, szolgáltató tevékenységet
folytatnak és minél jobban tartják magukat az előírásokhoz, annál nagyobb a veszteségük.
A huszonnegyedik órába érkeztünk ahhoz, hogy el ne veszítsük Könyveinket. Nem azok lapjaira
gondolok és díszes borítóira, hanem azok tartalmára. A Könyvekre, melyekben Allah (SWT) minden
népnek, azok nyelvén, több Szentírásban is kinyilvánította, mi a bűn, meddig terjed az ember szabad
akaratának határa és mettől okoz károkat másnak, a teremtésnek. Erős támadás alatt állnak ezek a
tartalmak. Emberi jogok, demokrácia, szólásszabadság és más címszó alatt nem emberi jogokat,
demokráciát és szólásszabadságot tartalmazó diktátumok kelnek szárnyra, melyek szembe mennek a
Könyvek fogalmi meghatározásaival. Mert csak az Allah (SWT) által lefektetett értelmezések állnak
összhangban az Allah által belénk kódolt érzetekkel, intuícióval, melyek lélekvezetésünk motiválói.
Intenzív ütemben folyik a világ megzabolázása, a zombik beterelése egy térbe, ahol a szavak
jelentését már ellopták. Pénzed egyre fogy, bármit teszel, hiszen zsebedre is ezer elszívó szerkezetet
szereltek. Ha nem állsz be a sorba, ahol fel kell vállalnod egy értelmi fogyatékossági szintet, melynek
további romlásához további garanciákat kell adnod, akkor megsemmisülsz. Lehet, hogy nem fizikailag
semmisülsz meg, hanem egyszerűen elfogy körülötted az oxigén, lényegtelenné válsz, ami rosszabb,
mint a fizikai megsemmisülés.
Mi vezetett idáig? Megszabadítottak minket belső kódjainktól, melyek össze voltak hangolva
Könyveinkkel. Egy olyan lelkiismereti válságot teremtettek, melyben nem Könyveinkkel, hanem
milliónyi hibával terhelt emberi törvényekkel kellene belső kódjainknak kapcsolódniuk. Mivel ez
nehéz, ezért ezeket a belső kódokat kell átprogramozni. Ha nem tudatosan használod a virtuális
teret, akkor abban te önmagadat programozod át. Ettől kezdve nem használhatunk szenvedő
szerkezetet. Mindenki magát hajtja bele az új térbe, ahol semmi sem a régi, a szavak jelentése, a bűn
értelmezése sem.
És most rajta! Mikor esel bűnbe, mikor nem? Ki a bűn elkövetője? Te, vagy az, aki téged manipulál?
Most pedig mindenki várja, hogy a sejk bejelentse, hogy bezzeg a Sharia. Ott nem fordulhat ilyen elő.
Persze, hogy nem! Mert nincs alkalmazásban! Shariát csak a népnyelv mond, tudós nem mond ilyet,
mert a tudós tudja, hogy a Sharia a valóságban nem létezik, mert nem alkalmazható. A Sharia egy
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jogelv, ami örök igazság, tértől időtől függetlenül, amit egy virtuális felhőként kell elképzelni. Ebből a
felhőből „szívják le” jogtudósaink azt az elvi megközelítést, ami alapján alkalmazott jogot, azaz „Fiqht” dolgoznak ki, ami térben és időben egy adott társadalmi norma függvénye. Tehát, a végtelen
óceánból lecsapolnak egy pohár vizet. Nos, itt mi is hibázunk. Hibázunk, mert emberek vagyunk. Mi
sem Sharia alapú igazságot, hanem Fiqh alapú jogot szolgáltatunk, ami nem mindig esik egybe a
kóddal, amit Allah (SWT) belénk programozott.
Mi, muszlimok, éppúgy a tömeges zombisodás útján haladunk. A bűn gyakorlati megítélése nálunk
sem más, mint máshol. Emberek kezében van, akik determináltak. De van egy elméleti bűn
megítélés, ami nem hallgat emberi véleményekre, nem törik meg, nem hajlik, ez Istentől való. Ezt át
kell örökítenünk egy korba, ahol talán érteni fogják. Ha ez sikerül, akkor érvényes lesz a cikk első
mondata: lélekvezetésed alapján válassz utat és értelmet fog nyerni az, amit Allah (SWT) beléd
kódolt. Ez a Fitra, فطرة
Összegzés: Baszhatod a jogot és tudományt, ha mindez nem sorol be a lelkiismeret alá. Nem mellé,
hanem alá. Mit ér a törvény (legyen az Sharia), ha nem lelkiismereti fékek, hanem puszta érdekek
alapján hozzák, szolgáltatnak annak alapján jogot és hajtják azt végre? Igen, az is fontos, hogy mire
képes az emberi elme, de ennél sokkal fontosabb, hogy mi van bekódolva és felszínre hozva a
lelkiismeretből, ami csak kellő lélekvezetéssel hívható elő. Ez hosszú folyamat. Idegenek ezek a
szavak egy olyan korban, amikor a lelkiismeret sortűz áldozatává vált, nem kap jelentőséget.
Eljutottunk oda, hogy tanulunk róla, el kell magyarázni, mi az. Emberi minták adása, társadalmi
normák e minták szerinti alakulása játszana hatalmas szerepet a lelkiismeret és a belénk kódolt
értékek felszínre hozásában. Na, és a lelki vezetők természetesen.
Ez a munka elméleti jellegű. Nem cél annak inspirálása, hogy menj szembe az emberi törvényekkel.
Csupán az a cél, hogy miként fogd fel azokat és mire tanítsd gyermekedet.
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DAR AL-ISZLÁM ÉS AZ ISZLÁMON KÍVÜLI TERÜLETEK BESOROLÁSA A SHARIA
SZERINT
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Ismeretes, hogy jelenleg hol húzódnak az államhatárok és azt is tudjuk, hogy ezeket nem nemzeti
hovatartozás, hanem politikai alapon jelölték ki. Az Iszlám felosztása nem nemzeti és nem politikai.
Nem a jelenlegi arab és Iszlám országok államhatáraira gondolok. Ezeknek semmi köze az Iszlámhoz.
A köztudatban az él, amit az orientalizmus, tehát a politikailag elkötelezett keletkutatás erről
elterjesztett. Eszerint létezik a Dar al-Iszlám ( دار اإلسلمIszlám otthona), ahol muszlimok élnek és a
Dar al-Kufr ( دار الكفرhitetlenség otthona), ami egyenlő a Dar-al-Harb-al ب
ِ ( دار الحرhadviselés
otthona). Igen egyszerű magyarázattal ez annyit tesz, hogy a muszlimok számára minden nem
muszlim hitetlen, ezért háborút kell ellenük viselni ellenük mindaddig, amíg fel nem veszik az
Iszlámot és Dar al-Iszlámmá válnak.
Nos, akkor tegyük helyre.
A Dar al-Iszlám mellett van több olyan „otthon”, amit eddig nem említettem, de a „tudományos”
megközelítés sem. A Dar al-Szalam

( دار السلمbéke otthona) az első. Ebbe négy otthon tartozik.

1. Dar al-Iszlám, ( دار السل ِمIszlám otthona)
2. Dar al-Szulh, ( دار الصلحazoknak otthona, akikkel megállapodás van a békéről)
3. Dar al-Ahd ( دار العه ِدazoknak otthona, akikkel bármilyen egyezmény van)
4. Dar al-Amn ( دار المنazoknak otthona, akikkel egyszerűen biztonságban lehet élni)
Rájuk vonatkozik a következő áya:

ِ َّ َّ
ِ
ِ
ِ
ورُه ْم أَن
ُ آؤ
ٌ َين َيصلُو َن ِإَل َى َق ْو ٍم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُهم ميث
َ ِإال الذ
ُ اق أ َْو َج
ُ ص ُد
ُ وك ْم َحص َر ْت
وك ْم َفَل ْم
َ وك ْم أ َْو ُيَق ِاتُلوْا َق ْو َم ُه ْم َوَل ْو َشاء ّللاُ َل َسَّل
ُ اعتََزُل
ُ ط ُه ْم َعَل ْي ُك ْم َفَلَق َاتُل
ُ ُيَقاِتُل
ْ وك ْم َفِإ ِن
﴾٩٠﴿ ًالسَل َم َف َما َج َع َل ّللاُ َل ُك ْم َعَل ْي ِه ْم َسِبيَل
َّ وك ْم َوأَْلَق ْوْا ِإَل ْي ُك ُم
ُ ُُيَق ِاتل
Kivéve azokat, akik csatlakoznak a néphez, akik közt és köztetek egyezség van, vagy úgy jönnek el
hozzátok, hogy keblük visszatartja őket attól, hogy veletek harcba szálljanak, vagy (attól, hogy) saját
népükkel szálljanak harcba. Ha Allah akarná, hatalmat adna nekik felettetek és harcolnának veletek.
Ha visszavonulnak tőletek és nem harcolnak veletek, majd békét intéznek hozzátok, akkor Allah nem
tesz meg nektek ellenük utat. (Korán 4:90)
A „kivéve” ez alóli kivétel: „vedd őket és öld meg őket,” ami ismételt dezertálás és árulás miatti
halálos ítéletre vonatkozott. Még egy ilyen súlyos tett elkövetése után is létezik két kivétel: 1. Ha a
dezertőr egy olyan törzsben kér menedékjogot, amivel hatályos szövetség, vagy békeszerződés áll
fenn. Feltehetőleg egy ilyen törzs (még akkor is, ha nem Muszlimok), visszatartják a dezertőrt attól,
hogy a Muszlim ellen tegyen. Egy ilyen törzsben megszabadítják fegyvereitől és ártalmatlanná teszik.
2. A második felmentő körülmény, ha az illető saját elhatározásból soha nem fog fegyvert az Iszlám
erőivel szemben, még akkor sem, ha nem csatlakozik a Muszlim hadakhoz és nem vesz részt velük
más ellenség, meglehet, hogy egykori saját népe elleni küzdelemben. Ehhez bizonyítania kell
elszántsága komolyságát.

Ez a négy kategória teljesen egyenértékű a Sharia megítélése szerint, hiszen egyik helyen sem merül
fel jogsérelem vallásgyakorlat és emberi értékek megítélése szempontjából. Hangsúlyozom, hogy
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teljesen mindegy, hogy milyen vallási értékrendet, vagy éppen szekuláris, vallási értékeket nem valló
országokról van szó. Tehát ezek egyike sem Dar al-Harb. Még ha „hitetlenek” is vannak közöttük,
akkor sincs hadviselési kötelezettség ellenük.
A Dar al-Harb kifejezetten olyan országok elnevezése, akik agressziót hajtanak végre, tehát kívülről
támadnak. Ekkor védekezni kell, sőt kötelező és ez a dzsihád egyik fajtája a sok közül. Viszont ennek a
háborúnak a Sharia részéről szabályai vannak, ami a muszlimokat kötelezi. A hozzászólásokat
megelőzve mondom, hogy háborúról beszélek, nem terroristák által elkövetett bűncselekményekről,
mert azokra nem illik, amit írok.
Nem támadható gyerek, nő, öreg, diplomata, bármilyen vallású papi hivatást betöltő személy,
mezőgazdasági dolgozó, üzletember, tehát egyszóval civilek. Nem ejthető kár szentélyekben,
terményben, fákban, állatokban.
A vegyi fegyverek, baktériumok, vírusok és atom korszakában furcsa ezt hallani, amikor egy mai
hadviselés első számú áldozatai a civilek. Az infrastruktúra, élelmiszer, víz és minden életet fenntartó
logisztika megsemmisítése pedig prioritás. Lassan csak a katona marad ki a mai háborúk
eseményeiből.
Amikor az ember látja az sok esztelen vérontást még muszlim országot között is, érthetetlenül veszi
elő a könyveket és törvényeket, melyekkel e tettek szembe mennek.
Mi, akik Európában vagyunk, adjunk hálát Allahnak, hogy a Dar al-Szalam (béke otthona) területén
élhetünk.
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FATWÁK KÖVETÉSE
Milyen fatwát kövessünk?
Fatwa az a rendelkezés, ítélet, melyet egy vallást ismerő személy hoz. Attól függően, hogy az adott
közösségben van-e erre képzett személy, annak döntése számít, akit a közösség elfogad. Egy kisebb
közösség esetében lehet sejk, aki vallásvezető, tanító, egy nagyobb közösségben pedig qadi (bíró),
mufti stb.
Fatwára akkor van szükség, ha egy kérdésre a hívő nem talál választ a Koránban és ezt követően a
Szunnában. A sorrend nagyon fontos! Az első mindig a Korán, mert az és annak aktuális magyarázata
az elsődleges jogforrás. Ezt követi a Szunna, ami gyakorlatilag a Próféta (béke reá) hozzávetőleg
60.000 meghagyását, hozzá kötődő kijelentéseket jelenti, melyeket hiteles források jegyeztek fel. Ha
ezekben sem találjuk a választ, kereshetünk megoldást az Idzsmá-ban, ami a tudósok által közösen
elfogadott vélemény. Ha pedig ez sem elég, akkor fordulhatunk a közösség megfelelő tudósához, aki
gyakorlatilag ugyanezeket a lépcsőket járja be és analógiákat keresve hoz ún. „következtetett, vagy
levezetett” döntéseket és e levezetések módszertana a Qiyasz. Ez egy erre kialakított tudomány.

ِ هو َّال ِذي أَ َنزل عَلي
ِ َات ُه َّن أ ُُّم اْل ِكت
ات
ٌ ُخ ُر ُمتَ َشاِب َه
ٌ ات ُّم ْح َك َم
ٌ اب ِم ْن ُه َآي
َ اب َوأ
ََْ َ َ
َ َك اْلكت
َُ
ِ َّ َّ َفأ
ين في ُقلُوبِ ِه ْم َزْي ٌغ َف َيتَِّب ُعو َن َما تَ َش َاب َه ِم ْن ُه ْابِت َغاء اْل ِف ْت َن ِة َو ْابِت َغاء تَأ ِْويلِ ِه َو َما
َ َما الذ
ِ ِ
ِ َّ يعَلم تَأ ِْويَله ِإالَّ ّللا و
آمَّنا ِب ِه ُك ٌّل ِم ْن ِع ِند َربِ َنا َو َما َي َّذ َّك ُر
ُ
َ الراس ُخو َن في اْلعْل ِم َيُقوُلو َن
َُ
ُ َْ
ِ ِإالَّ أُولُوْا األْلب
﴾٧﴿ اب
َ
ْ
Ő az, Ki lebocsátotta rád (ó Mohammed) az Írást, benne az ítélő Áyákkal, mik a Könyv
Fundamentumai, mások példázatok. De kiknek szívében romlottság honol, a hasonlatost követik,
keresve a Fitnát (viszálykeltést), keresve az ahhoz vezető értelmezést. De nem tudja más annak
értelmezését, csak Allah. Kik megingathatatlanok a tudásban, mondják: „Hiszünk benne! Ez mind
Urunktól való!” Nem éri fel (az Üzenetet), csak az értés embere. (Korán 3:7)
A személy, tudós, aki tanulmányoz, levezet, következtet, elemez, a Mudzstahid, az általa elvégzett
munka az Idzstihád, ami az Iszlám ügyéért való önzetlen áldozatvállalást jelent. Tehát az, aki
Idzstihádot végez, legyen az bármilyen rangú, beosztású személy, az a tudós, akinek véleményére a
többiek adnak. Az előbbi áya azt a kifejezést használja rájuk, hogy „raszikhún fi al-ílm”, azaz
megingathatatlanok a tudásban.
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Ezek szellemében térjünk vissza az alapkérdésre: milyen fatwát kövessünk?
Ilyen kérdést nem szabad feltenni. A kérdés alapjában véve rossz! Azt a fatwát kell követni, amit a
mufti, qadi, sejk, tehát Mudzstahid kiad. De csak a saját magunk által követett Mujtahid! Ugyanis
csak a Mudzstahid rendelkezik madzheb-el, azaz „vallási irányzattal”, ő ismeri az adott Iszlám
jogiskola előírásait. A köznépnek nincs „mazheb” -je, csak a muftinak, mudzstahid-nak van. Egy
amerikai jog más, mint a kínai jog. Ennek jogi berendezkedését, rendelkezéseit csak az amerikai és
kínai jogászok ismerik részletesen, az amerikai és kínai közemberek nem! Így van ez Iszlám esetében
is. Ezért az a személy, aki fatwát keres és egyik muftitól vándorol a másikig, amíg maga számára a
legmegfelelőbb rendelkezést meg nem találja, hibát követ el! Ez tilos! Még nagyobb hiba, ha a fatwát
az interneten keressük és addig szörfözünk, míg a legjobbra nem lelünk. Ilyen nincs! Az interneten
általános jogvéleményeket lehet keresni, esetleg megjeleníthetők korábbi esetek és az azokra
vonatkozó, kiadott fatwák, de a konkrét esetre vonatkozólag kötődni kell egy adott Mudzstahid
véleményéhez és rendelkezéseihez. A mai viszonyokat tekintve ez a Mudzstahid lehet egy neten
működő valaki, aki ilyen úton ad ki fatwát, de akkor minden további kérdésben is csak hozzá lehet
fordulni. Polgári perek esetén sem lehetséges válogatni bíróságok között. Ha pedig egy bíróság
döntést hoz, azt meg lehet fellebbezni, de nem lehet azzal elutasítani a bírósági döntést, hogy
keresünk egy másik bíróságot mindaddig, amig jó döntés nem születik.
A neten való szörfözés, vagy könyvtárazás jogi ügyekben csak egy esetben elfogadott. Ha az adott
mudzstahid át akarja tekinteni, hogy a különböző madzheb-ek tudósai a korábbiakban milyen
ítéleteket hoztak és milyen levezetések alapján. Ezt az összehasonlító tanulmányozást nevezzük
„talfiq”-nak. Ez felkészülést igényel, ezért nem mindenki alkalmas talfiq gyakorlásához.
Tehát milyen Fatwát kövessünk? A Koránt, Szunnát, Idzsmát, és helyi keresetekben pedig azt a
Muftit, vagy Mudzstahidot, akihez tartozunk. Ha pedig egyszer kikötöttünk valaki mellett, akkor
következetesen kövessük az ő döntéseit a jövőben.
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JOGFEJLŐDÉS MAI ÁLLAPOTA
Egyes részletek forrása az Oxford Iszlám Tanulmányok:
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0473
A tizenkilencedik század változásokat hozott és sok területen fokozatosan véget vetettek a fiqh
meghonosodott hagyományainak. A nyugatról származó új elvek, az Iszlám védekező elemzése és
nem utolsósorban a világi oktatási rendszerek előtérbe kerülése, melyek kizárták a hagyományos jogi
tanokat, mind egy új jogi gyakorlathoz való közeledést sürgettek. Muszlim adminisztrációban
dolgozók és muszlim reformisták egyaránt úgy érezték, hogy a sáriarának praktikusnak kell lennie és
hasonlítania kell a nyugati törvénykönyvekhez. Az ebbe az irányba történő mozgás legkorábbi jele az
volt, hogy az Oszmán török hatóságok 1876-ban Mecelle néven polgári törvénykönyvet kezdtek
alkalmazni. Ez a sharia egyes részeinek Hanafīta kodifikációja volt, amelyet gyakorlati célokra
terveztek. Néhány volt oszmán területen (például Irakban és Izraelben) részben hatályban maradt. Az
egyiptomi reformer Muhammad Abdu (1849–1905) az Idzstihad (Iszlám értelmezési törekvés) új,
kreatív megközelítését szorgalmazta. Ez az irányzatok hagyományainak figyelmen kívül hagyását,
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valamint az egész tradíció eklektikus megközelítését jelentette. Célja az volt, hogy meghatározza és
közigazgatási, intézményi formákba ágyazza a független muszlim közösségek igényeit szolgáló
szabályokat.
Amikor magas rangú jogászok 1906-ban az iráni alkotmány ügyének megvitatására indultak, a síita
hagyomány arról tett tanúbizonyságot, hogy képes alkalmazkodni a modern jogalkotási technikákhoz.
A gyarmatosító és mandátumhatóságok visszavonulásával a Közel-Keleten és másutt, a modern
muszlim nemzetek nagyrészt gyakorlatias, eklektikus törvényeket hoztak maguk számára, melyek
mind a muszlim hagyományra, mind a nyugati elvekre támaszkodtak. A sharia befolyása a házasság,
válás és az öröklés hagyományos területein volt a legerősebb. Néhány ország (például Tunézia)
rendkívül progresszív, személyi státuszra vonatkozó törvényt alkotott, miközben továbbra is nagyon
kreatív értelmező kapcsolatot tartott fenn a törvénykönyv és a fiqh hagyománya között. Az egyiptomi
Abd al-Razzaq al-Sanhuri jogászhoz kötődik az a tézis, hogy a sária lehet a kodifikáció gyakorlatának
hatékony forrása. Abd al-Razzaq részt vett számos arab ország új polgári törvénykönyveinek
kidolgozásában.
Ha a kodifikáció a tizenkilencedik századi reform örökségének egyik aspektusa, akkor az Iszlám
fundamentalizmus a másik, ami összetettebb. Ezt a kifejezést sokféleképpen használják, nem mindig
szakszerűen. A fundamentalizmus a vallási doktrínák történetében jelöli azokat a mozgalmakat,
amelyek tagadják a hagyomány autoritását és átugorják a közösség felhalmozott történelmi, szellemi
tapasztalatait, hogy visszatérjenek a forrásokhoz, a korai generációkhoz, az alapokhoz. Ebben az
értelemben jól látható az Iszlám történetében egy ismétlődő fundamentalista tendencia, amelyet
például a Zahiri-k (szó szerint értelmezők) és a Szelefik (eredeti generációra visszatérők) jelenítenek
meg. A fundamentalista szót olyan csoportok leírására is használják, amelyek radikális politikai
nézeteket képviselnek. Nem véletlen, hogy e csoportok közül például a tizennyolcadik századi
Wahabitáktól kezdve a huszadik századi Muszlim Testvérekig, szigorúan doktrínális értelemben véve,
mind fundamentalisták. A szelefik úgy tekintenek Ibn Taymiyah-ra, a szelefi elmélet ősatyjára, mint
szimbólumra és hősre. Hasonló a helyzet Sayed Qutb-al, aki a Muszulmán Testvériség egyik
meghatározó ideológusa, akit 1966-ban Egyiptomban kivégeztek.
Az iráni Iszlám forradalmat (1978–1979) néhányan fundamentalista mozgalomnak nevezik, ám
szigorúan doktrínális értelemben nem ez a helyzet. A Khomeini ajatollah propagandaját alátámasztó
elméletben, amely legitimitást adott számára, központi szerepet játszott a síita Iszlám
hagyományában alkalmazott jogi gondolkodás. Khomeini a hagyományra építkezett, nem hagyta el
és nem üresítette ki azt. A hagyomány végül nem volt összeegyeztethetetlen Irán alkotmányos és jogi
struktúráival, politikai intézményeivel.
Manapság az Iszlám joggyakorlat alkalmazása egy muszlim országban három különböző kategóriába
sorolható. A huszadik században a joggyakorlat a sharia alá volt rendelve Iránban és Szaúd225

Arábiában, míg más országokban a sharia csak befolyásolta a joggyakorlatot. Például Algériában a
sariát nem említik kifejezetten a joggyakorlat forrásaként, ugyanakkor a vegyes házasságokat, mint a
legtöbb muszlim társadalomban, tiltották. Sáriát Kuwaitban és Bahreinben egy forrásként idézték, de
Katar és Szíria „fő” forrásának, és Mauritánia „egyetlen forrásának” tekintette. Számos modern
muszlim alkotmány nem említi a shariát - Algéria, Burkina Faso, Kamerun, Csád, Dzsibuti, Gambia,
Guinea, Bissau Guinea, Irak, Mali, Marokkó, Niger, Szenegál, Tunézia és Törökország - és
joggyakorlataikat függetlenként deklarálják a shariától. Általában azonban a sharia törvény legalább
részben hatályban volt, még akkor is, ha alkalmazása országonként eltérő volt. 2002-ben a shariát
újra bevezettek Afganisztánban és Nigéria egyes részein, miközben hasonló adaptációk felé tettek
erőfeszítéseket Malajziában és Indonéziában.
2001 után, különösen amiatt, hogy az iszlámot a terrorizmussal társították, új megközelítésre volt
szükség a hamis vádak megcáfolására, melyek értelmében a sharia törvény az erőszak melegágya.
2005 júliusában több mint 170 vezető muzulmán vallástudós gyűlt össze negyven különböző
országból Ammanban (Jordánia) egy nemzetközi Iszlám konferencián. Megerősítették azokat a vallási
irányelveket, amelyek megtiltották muszlimok számára, hogy egymást hitehagyóknak bélyegezzék és
az erre vonatkozó hiteles deklarációk jogát az Iszlám joggyakorlat nyolc iskolájának képzett
vallástudósaira korlátozták. Valamennyi nagyobb vallási hatóság aláírta ezt a petíciót, köztük az Al
Azhar sejkje, Muhammad Sayid Tantawi, Iraki ajatollah Al Sayid Ali al-Sistani, Egyiptom muftija Ali
Dzsumaʿa, az Ománi Szultánátus Muftija Ahmad bin Hamad al-Khalili, a Jordán Hasimita Királyság
Muftija, sejk Izzeddine al-Khateeb al-Tamimi, Egyiptomból és Katarból származó sejk Dr. Yusuf alQaradawi és még sokan mások. Mind a négy szunnita iskola (Hanafi, Maliki, Shafiʿi és Hanbali), a
Dzsaʿfari shíita iskola, a Zaydi iskola, az Ománi Ibadhi iskola és a Zahiri iskola képviselői (ez alatt a
Muhammad ibn Abdul Wahhab tanain alapuló szelefi mozgalmak értendők) megerősítették a tézist,
hogy ki tekintendő muszlimnak.
Nos, ide jutottunk tizennégy évszázaddal a Korán kinyilatkoztatása után. Amint a kinyilatkoztatások
gyökeret eresztettek a szívekben, agyakban, aranykort hoztak az emberi civilizációnak és az Isteni
Legitimáció Rendje (sharia) betölthette szerepét. Akkor nem vetődött fel, ki a muszlim, ki nem, bár a
Korán értelmezésében Ábrahám, Izsák, Izmael, Mózes, Dávid, Salamon, Jézus, mind muszlimok
voltak. A Koránból egyértelmű, hogy ki a muszlim. Tehát az EMBER a muszlim, aki magát az egy Isten
akarata alá veti, hisz benne, könyveiben, angyalaiban és a végítélet napjában. Ma pedig az Umma
emblematikus képviselői még azon tanakodnak, kik tartsanak muszlimnak. Lehet, hogy pont ők nem
felelnek meg a kritériumoknak.
Az Iszlám törvénykezés az Iszlám kultúra teljes története során a szellemi erőfeszítések
középpontjában állt. Ez egy összetett ügy. Olyan struktúra, amelyben a jogi gondolkodás számos
hagyományát és a társadalmi valóság sok fajtáját napi szinten kell felfedezni, alakítani, hogy
valamilyen igazolható harmóniában legyenek egymással és a kinyilatkoztatás szövegeivel. Úgy a
226

muzulmán közösség, mint a világ számára az üzenetek jelenlegi nemzedék igényeihez való
hozzáigazítása, ahogy a múltban is, szellemi odaadást és inspirációt igénylő kihívás, ami általánosan
elvárt vallási kötelesség.
Az együttélés egy olyan jogi harmonizálás égető igényével körvonalazódik, ami szükségessé teszi a
sharia és más világi jogrendszerek közti átjárást, fogalmak hasonló használatát, értelmezését. Ehhez
elengedhetetlen egy olyan jogforrás megalkotása, ami nem más, mint a Korán 21. századi
magyarázata, melyből a fiqh és a világi jogtudomány tudósai egy közösen értelmezhető és
alkalmazható joggyakorlatot képezhetnek. Ezt szolgálja munkám.

JOGHARMONIZÁCIÓ
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A nyugat két szót nem akar hallani az Iszlámmal kapcsolatban: kalifátus és sharia. Pedig e két szó
korszerű értelmezése nélkül az Iszlám világgal nem lehet konfliktusok nélkül együtt élni. Ehelyett
ezeket valami középkor előtti förmedvénynek kommunikálja, amitől az emberiséget meg kell
menteni. De, mint tudjuk, a szavaknak ereje van. Ha valamit sokáig így kommunikálnak, azzá is válik.
A világ óriásit tévedett – talán mára látja -, hogy a kalifátus intézményét 1924-ben lerombolta és
helyette a nyugati rendszerekben elterjedt köztársaságokat, vagy monarchiákat hozott létre
mesterségesen az Iszlám világban.
Ugyanis mind a kalifa, mind a sharia intézménye Koránba foglalt! Ebbe belenyúlni történelmi hiba!
1. Az alábbi idézet a paradicsomi jelenetet írja le. Isten az angyalokhoz szól még Ádám
megteremtése előtt:

ِِ ِ ِ ِ وِا ْذ َقال رُّب
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يها
َ َ َ
َ يها َمن ُيْفس ُد ف
َ ك لْل َمَلَئ َكة إني َجاع ٌل في األ َْرض َخل َيف ًة َقاُلوْا أَتَ ْج َع ُل ف
َ
ِ ويس ِف
ِ الدماء ونحن نسِبح ِبحم ِدك ونَق ِدس َلك َق
﴾٣٠﴿ َعَل ُم َما الَ تَ ْعَل ُمو َن
ْ ال ِإني أ
ُ ََْ
َ َ ُ َُ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ََ َ ك
Midőn Urad az Angyalokhoz szólt: „Bizony én helytartót teszek meg a Földön.” Mondták: „Megteszele ott olyat, ki ront rajta, ontja a vért, miközben mi Dicsőségedet zengjük és Szentnek illetünk?
”Mondá (az Úr): „Én tudom azt, amit ti nem tudtok (Korán 2:30)
Új tartalom kezdődik. Ez Ádámról és a Földi lét teremtéséről szól. A Láthatatlan világnak is vannak
lakói, ilyenek a Dzsinnek és az Angyalok. Egy párbeszéd alakul ki Allah és az Angyalok között, ahol
Allah bejelenti, hogy helytartót (Kalifát) akar teremteni a Földön. Az Arab szó, „Khalifa” azt jelenti: a
személy, aki képvisel, és aki követő. Ez a szó alárendeltséget is kifejez az alá, Akit képviselni és
követni kell. Az Angyalok kétségbe vonták, hogy a Látható Világban jöhet-e olyan teremtmény, aki ezt
a missziót felelősséggel véghez tudná vinni anélkül, hogy egoizmusa a bűnök oldalára ne térítené. Ez
az Angyalok részéről egy jövőre vonatkozó Biblikus előrejelzés. Ők azonban csak előre jeleztek, míg
Allah tudja, minek kell bekövetkeznie és mi jön el a végén.

Ádámot az Úr kalifaként (a fordításban helytartóként) teremtette, hogy az Ő Útmutatását tegye
elérhetővé az emberiség számára. ف
ِ  خلazaz khalf azt jelenti mögött,  خليفةazaz khalifa pedig utód, aki
az Úr mögött képviseli Őt. Itt is el szeretném oszlatni azt a felfogást, hogy az Iszlám Mohamedtől
(béke reá) számítódik. A mi felfogásunkban az Iszlám mindörökkön volt az anyagi világban és
Ádámtól, Évától van folyamatosan az ember világában. A kalifa pedig az elöljáró emberek között, aki
az Úr doktrínái (aqida) és rendtartása (sharia) megtartása mellett alkot törvényt (fiqh), ami mindig
adott korhoz és helyhez igazodik. Ebben a fogalmi rendszerben kalifa volt Ábrahám, Izsák, Izmael,
Mózes, Jézus, sőt az első Iszlám értelemben vett földi királyság Dávidé és Salamoné volt, akik hallj
csodát az Iszlám rendjének királyai voltak. Nem az Egy Istennek rendelték-e alá királyságukat?
Vitatod? Ha nem tudod vitatni, akkor ez arabul Iszlám és az Iszlám tartalmi meghatározása szerint is
az! Mohamed próféta (béke reá) is ebben az értelemben kalifa volt, hiszen a Korán doktrínái és
rendtartása szerint törvényt vezetett le. Íme:
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ِ َّ
ِ ٍ ثُ َّم جعْلناك عَلى َش ِر
﴾١٨﴿ ين َال َي ْعَل ُمو َن
َ َه َواء الذ
ْ يعة م َن ْاأل َْم ِر َفاتَِّب ْع َها َوَال تَتَِّب ْع أ
َ َ َ ََ
َ
Majd Mi megtettünk téged (ó Mohammed) a törvényességre a (hitvallás) rendelése alapján, hát azt
kövesd, és ne kövesd azok óhajait, kik nem tudnak. (Korán 45:18)
Az idézett arab szövegben is szerepel a sharia szó! Márpedig a Koránt átírni nem lehet, szavait
kicserélni másokra, pl. demokráciára, vagy köztársaságra szintén nem lehet.
A kalifátus volt az az intézmény, ami korszerűsítette volna az iszlám felfogást. A kalifátus jogtudósai
(fuqaha) alakították a törvényt mindig az adott korhoz alkalmazkodónak.
A kalifátus az együttélést biztosíthatta volna és ha tudós kezekben működik, a szekuláris világ
jogtudósaival összefogva létrehozhatta volna azt a „sharia compliant” jogkövetést, ami a világ
szekuláris jogkövetésével analóg! A kalifátus megszüntetése hasonló a cigányság vajdaság
intézményének megszüntetésével.
A következmény kézzel fogható. A cigányság esetében is és a muszlimok gondolkodásában is. Van, aki
integrálódik, ez tény, de a többség nem képes sem történelmi berögződés, sem a jogi terminológiák
közösségi tudatban elfoglalt helye és azok különbözősége miatt európai jogkövetőnek lenni. Nem
azért, mert nem akar, hanem mert nem tud! Legalábbis még jó pár generáción keresztül nem fog
tudni. Ha pedig így marad, párhuzamos társadalmak tömegei fognak létrejönni. Ez pedig senkinek
nem lesz jó.
Két térfélnek kell együtt működni:
1. A befogadó társadalmak fel kell fogják, hogy a muszlimokkal nem lehet megcsinálni azt, amit
a keresztényekkel. Nem lehet látványiszlámmal, show elemekkel, hollywoodi alkotásokkal,
zenés-táncos katartikus jelenetekkel ellaposítani ezt a hitet. Hogy miért nem? Azért, mert a
muszlimok tömegesen hitgyakorlók. Nem vasárnapi templomjárók, hanem hitgyakorlók. Az
ilyen próbálkozások radikalizálódáshoz fognak vezetni. Ha már nincs kalifátus, mint jogi
intézmény, szükséges nekiállni egy jogi harmonizációs folyamatnak, melyben a jogi
értéseinket közös nevezőre hozzuk.
2. A muszlimoknak is át kell értékelni jelenlegi tudásukat, ismereteiket az Iszlámról. A szent
szövegek bebiflázása mellett érdemes a mély szövegértésre is rámenni. Ideje felfogni, hogy
tudatlanságunk okán mi vagyunk önmagunk ellenségei, nem mások. Szószólóinkat ne a
népszerűség hajhászása, bomlasztás vezesse, hanem az együttműködési szándék. A
párhuzamos társadalmak létrehozásában felelős és szegregációt hirdető hitszónokoktól meg
kell szabadulni. Az együttműködés tudást igényel. Nem csak Iszlám tudást, hanem szekuláris
tudást is. Csak akkor történhet párbeszéd, ha mindkét fél mindkét nyelvezetet,
fogalomalkotást ismeri.
Az Ibériai kalifátusokban zsidók, keresztények és muszlimok együtt harmonizálták a törvényt 800
éven keresztül. Bagdadban is így volt ez, ill. a Fátimida Egyiptomban és sorolhatnám. Nagy Szulejmán
a XV. században gyakorlatilag már szekularizálta a kalifátust. Ő maga nem kalifaként, hanem a földi
hatalom birtokosaként, tehát szultánként uralkodott. A hitélet irányítását vallástudósok, muftik
kezelésébe adta, ezzel ő nem foglalkozott. Akármely korszakhoz nyúlok, ezer példát találok a
jogharmonizációra, deduktív, azaz levezetett analógiákra (Qiyas). Mindez 1924 óta nincs.
Izraelben folytatják az Oszmán idők hagyományát. A muszlimok családjogi, békéltető ügyeit és azokat
a speciális eseteket, mellyel a többségi társadalom nem akar foglalkozni, az adott közösség
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kezelésébe adja. Izraelben sharia bíróság működik, melynek tagjai, elnöke Izrael elnökétől kap
legitimációt. Természetesen a sharia bíróság nem írhatja felül a többségi társadalom törvényeit, azzal
harmonizálva működik.
Sokféle módon történhet együttélésünk. Kerítésekkel, lövészárkokkal, kirekesztéssel, gyűlölködéssel,
ellenséges irodalmak gyártásával, egymás bemocskolásával és erre mind van politikai szándék. Én egy
olyat szeretnék javasolni, ami nem eltávolít, hanem közelebb hoz és az Iszlám maga kínálja fel.
Jogharmonizációt javaslok. Ehhez alapvető, hogy a nem-muszlim térfél szokjon hozzá a sharia szó
pozitív értelmezéséhez, a muszlim pedig lássa be, hogy amit ma ért sharia alatt, az idejét múlt,
alkalmazhatatlan és követhetetlen. Hangsúlyozom, azt mondtam: amit ma ért sharia alatt! Nem
shariát mondtam.
Kérem Allahot, fogadja el gondolataimat és bocsájtsa meg, ha tévedtem.
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JOGI GONDOLKODÁS, JOGTUDOMÁNY
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Ó, kik hisznek! Engedelmeskedjetek Allahnak, engedelmeskedjetek a Prófétának és azoknak, akik
elöljárók köztetek. Ha összekülönböztök valamiben, hagyatkozzatok Allahra, a Prófétára, ha hiszitek
Allahot és a Végítélet Napját. Ez a legjobb és leghelyesebb cél. (Korán 4:59)
Uli al amr: akik fel vannak hatalmazva és felelősek dönteni. Az elöljárók. Minden hatalom legvégső
birtokosa Allah. A Próféták is Allahból merítik hatalmukat. Az Iszlámban nincs éles különbség a
szakrális és szekuláris ügyek között, mivel az a meggyőződésünk, hogy a kormányok a jó irányban
kötelezik el magukat. Ha ez így van, az Iszlám a Muszlimokat is arra kötelezi, hogy az ilyen földi
hatalmakat tartsák tiszteletben, másképpen nem tartható fenn a rend és fegyelem.
Az Iszlám jogi terminológiái közül az alábbi alapfogalmakat kell tisztázni. Olyan, hogy Iszlám jog, nem
létezik. Ez az Iszlámon kívüliek találmánya. Elnevezték saját fogalmaik szerint azt, ami az Iszlámban
más. Ugyanis a jog ember alkotta viszonyulás, beleértve jogforrást és jogelveket. Az Iszlámban két
alapvetést kell elkülöníteni. Az egyik a sharia, a másik a fiqh. A sharia az Isteni legitimáció rendje.
Tehát a Koránban és hadiszokban lefektetett jogelv, ami Isten által sugallott. Még akkor is jogelv, ha
egyes esetekben a Korán és hadisz kitér a konkrét szankciókra. A konkrét ítélet korhoz és helyhez
szól, az elv érvénye pedig általános. A szankciót pedig mindig a többségi társadalom normái döntik el.
Tehát a sharia jogelv, ami meg nem változtatható, de ebből vezethető le az alkalmazott jog minden
időben és helyen. A fiqh pedig egy jogi felfogás, ami azt jelenti, hogy egy korban miként fogják fel a
shariát és képeznek abból alkalmazott jogot. Tehát a fiqh korántsem sharia! Az csupán a sharia adott
időszakban való felfogása. Az a jogtudós, aki a shariából jogértelmezést vezet le, a faqih,
többesszáma fuqaha. Ők azok, akiknek hivatása a sharia felfedezése.
Az Iszlám jog kifejezés (qanun al-Islami) a gyarmatosítás terméke, ami a tizenkilencedik században
jelenik meg. Ekkorra azonban az Iszlám világban a sharia mellett saját jogfejlődésen átment szekuláris
jogrendszereket is alkalmaztak. Tehát az ide importált idegen jogalkalmazások nem csupán a
shariával szemben működtek, hanem a helyi szekuláris jogrend fejlődését is megakadályozták. Ennek
következményei mélyrehatók és mai napig érezhetők.
A fuqaha-k jogi értelmezése történelmi analógiák levezetésén alapszik. Az analógiák levezetése
később tudománnyá fejlődött, ez a qiyasz. Ennek alapja az, hogy Mohamed próféta (béke reá) szavai
és életvitele, tehát szunnája, egy Isteni parancsolatot testesített meg, ami Isten shariájának
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megnyilvánulása. Ezt az életvitelt örökítették meg a próféta követőinek anekdotái, amit hadisz-nak
nevezünk. Ezeket a történeteket örökítették át generációról generációra, melyből végül kialakult a
jogi gondolkodás, a fiqh. A nyolcadik századtól kezdve több mester játszott szerepet abban, hogy a
Korán és hadisz alapján különböző tradíciók, irányzatok, iskolák jöjjenek létre.
A szunnita iskolák mesterei közül meghatározó volt Abu Hanifah (699-767), Malik ibn Anasz (711-795,
Mohamed ibn Idrisz al-Shafi’i (767-820) és Ammed ibn Hanbal (780-855). A négy szunnita iskola
elismerte egymást és más kisebb jelentőségű, rövid életű iskolák számára is támogató hátteret
biztosított.
A szunnita síita szakadással létrejött síita jogiskolák közül meghatározó a Ithna Ashari (tizenkettes),
vagy Imámi irányzat, mely sok tekintetben illeszkedik a szunnita jogi hagyománykövetéshez. Alapját a
hatodik imám (ez Mohamed leszármazottjainak hatodik generációját jelenti), Dzsa’afar al-Szadig
(702-767) munkássága képezi. E mellett mások, így Kharidzstiták, Zeyditák, Iszmailiták is jogi iskoláhat
hoztak létre saját hagyományaik alapján.
Az iskolákon belüli jogfejlődés a szövegmagyarázatok két alapvető feltételének követésével alakult.
Az első a szinkron elv, ami megkövetelte, hogy a törvény bármilyen megfogalmazását bármikor
igazolja egy kinyilatkoztatás. A második, a diakrónikus elv ugyanolyan fontos volt, bár egyes
megfigyelők ezt gyakran figyelmen kívül hagyták és ennek gyakorlóit esetenként alábecsülték. Ez
megkövetelte, hogy az iskola követői, legyenek akár szunniták vagy síiták, úgy tartsák fenn a hűséget
a hagyomány iránt, hogy vegyék figyelembe az idősebb mesterek értelmező eredményeit. A törvényt
az iskola levezetései alapján kellett igazolni és ezek a levezetések adták az iskola identitását.
A muszlim jogászok a hadiszokból kiinduló levezetések alapján jutottak el a kinyilatkoztatások
értelméig egy adott iskola gondolkodási mintája alapján. Ez az elv dinamizmust és rugalmasságot
biztosított, mivel a hagyomány megőrizte a közösség tapasztalatait és kifinomult irodalmi formában
jelent meg. A szunnitákon belül a Zahiri-k ellenezték a jogi gondolkodás ezen alapuló elveit és
helyette a forrásokhoz való szó szerinti visszatérést írta elő. Ugyanezt sugallja, ha nem is ugyanezt a
szélsőséget fejezik ki az Ibn Taymiyah-hoz (1263-1328) társítható szelefi (szelef: az iszlám legkorábbi
generációira utaló) orientáció és a síita imámi irányzaton belül az Akhbari mozgalom.
A jogelv a klasszikus időszakban a Korán és a hadíszok (a síita és szunnita más-más gyűjteménnyel)
kanonikus értelmezését jelentette. E kettő közül a Korán szava magasabb rendű, tekintve, hogy
közvetlenül isten szava.
A modern történészek általában nem fogadták el az Iszlám törvények hagyományos levezetéseit.
Alternatív beszámolókat készítettek, amelyek három tudós, Goldziher Ignácz (1850–1921), Joseph
Schacht (1902–1969) és John Wansbrough (1928–2002) nevéhez kötődtek. Goldziher azt állította,
hogy a történeti és a teológiai hadiszok nem fogadhatók el hitelesként a próféta életének
bemutatására, mert azok a közösségben zajló viták termékei, melyek a Hidzsra utáni első és második
évszázadban folytak. Schacht ezt azzal bővítette ki, hogy a hadíszok jogi értelmezése nem a muszlim
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közösségekben lefolytatott jogszerű vita eredménye volt. Wansbrough azt állította, hogy a Korán
nem a próféta életében nyilatkoztatott ki, hanem a kozosseg béli istentisztelet és a szektás viták
kétszáz éves liturgikus terméke. Ezzel azt jelezte, hogy a kinyilatkoztatásokat nem eseményként,
hanem egy fejlődés eredményeként kell tekinteni, ahol nem a próféta, hanem különböző közösségek
kreativitása jelent meg. Szerinte nem Hidzsaz (Mekka és Medina), hanem az Észak-Afrikai városok,
Szíria és Irak voltak ezek földrajzi epicentrumai.
Ne feledjük, hogy a tudósok munkásságának ideje egybeesett, a gyarmatosítással. Amellett, hogy
kétségtelenül sok tényt ültettek át az Iszlámból és tettek elérhetővé az európai kultúra számára, ők
feladatot teljesítettek. Ez a feladat egy torz kép kialakítása volt, ami a mai napig folyik.
Talán érdekes felvetni azt a történelmi tényt, hogy ezer évig senkinek sem vetődött fel az agyában
olyan gondolat, hogy akár a Korán, akár a hadiszok hiteltelenek. Mivel az Iszlám tudósai Isten
közvetlen szava mellett mindmáig autentikus dokumentumokra hivatkoznak, ez lehetetlen
próbálkozás lett volna. De éppen az említett három tudós munkásságának és az általuk létrehozott
tudománynak köszönhetően beköszöntött az Iszlám gondolkodás bomlasztásának időszaka, mely
sikeres. Ebben nem csak ők, hanem mi, muszlimok is hatalmas hibákat követtünk/követünk el.
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MIÉRT NEM LEHET ÚJJÁÉLESZTENI A KALIFÁTUS INTÉZMÉNYÉT?

Azért, mert nem illeszthető be a mai modernnek nevezett államformák rendszerébe. Ha pedig nem
illeszthető be, akkor nem lehetne globális pénzügyi folyamatokkal befolyást gyakorolni politikájára,
állampolgárainak viszonyulására, fogyasztói szokásaira.
Hogy is van ez? A kalifátus alapja az Iszlám, tehát nem szekuláris rendszer. Egy adott kor Korán
magyarázata adta azt a jogforrást, melynek helyre és időre levezetett joggyakorlata képezte a
kalifátus működésének vázát. Ugyanis az Iszlám, az európai felfogással ellentétben nem vallás! Ha
arányokat állítunk fel, akkor 40% doktrína és 60 % Isteni legitimáció rendje, azaz Sharia. Tessék
figyelni a szavakra! Nem jogot mondtam, hanem Isteni legitimáció rendjét! A jog szekuláris fogalom,
az Isteni legitimáció nem az! Ennek ellenére a Sharia térben és időben változó kategória, hiszen
„jogfejlődés” itt is van, de ez a változás a Korán adott helyhez és időhöz tartozó jogi magyarázatán
nyugszik! Az adott kor Korán interpretációját és az abból levezetett Shariát a kalifátus intézménye
hozta létre. Azon lehet vitatkozni, hogy az Oszmán birodalom, ami már tartalmilag szekularizálódott,
mennyiben felelt meg a kalifátus formai követelményeinek, de a törökök ezzel tisztában voltak.
Rendszerüket ezért szultanátusnak hívták, ahol a szultán nem vallási vezető, hanem a korlátlan világi
hatalom birtokosa. Így a kalifátus 1924-es megsemmisítéséről csak formailag beszélhetünk.
Gyakorlatilag 1492-ben az Ibérián és 1258-ben Bagdadban szűnt meg a kalifátus klasszikus formája.
A britek jól tudták, miért nem engedhetik a kalifátus intézményének újbóli meghonosodását. Egy
kalifátus minden muszlim otthona, irányzattól függetlenül. Egy muszlimnak egy kalifátusba való
beutazáshoz nem kell vízum, hiszen hazamegy. Ha nem kalifa, hanem király uralkodik, akkor bejön a
képbe a nemzetállamok terminológiája, ezzel a politika függvénye az országok közti kapcsolatok
alakítása, állampolgárok korlátozása stb. Így az ex kalifátusok után létrehozott országhalmaz sokkal
jobban manipulálható. A britek ezért siettek saját bábjaikból királyokat és trónokat fabrikálni.
Az az igazság, hogy ma hiába is akarnánk kalifátust rekonstruálni, lehetetlen lenne. A pénzügyi alapok
hiányoznak. A világon ma fedezet nélküli pénzek vannak forgalomban. Ez azt jelenti, hogy a dollár
hátterében spekuláció, manipuláció áll, gyakorlatilag USA politikája határozza meg az árfolyamot. Az
Euro is hasonló. Nincs meghatározva, hogy egy dollár hány gramm arannyal, vagy ezüsttel
egyenértékű. Amikor a dollárt létrehozták az alapító atyák, akkor volt ilyen átszámítás, de ma nincs.
Kalifátus pedig csak fedezetes pénzzel működhet. A dinár és dirham pénzek eredetileg aranyra voltak
átválthatók. Így az Iszlám banki tranzakciók mögött biztos fedezet állt. A tranzakciókban pedig a
kamat nem szerepelhetett, hiszen tiltott volt. Ma a világ pénzrendszere fedezet nélküli pénz alapú. A
pénz maga meg sem jelenik, ami nem baj, de a virtuális folyamatok mögötti fedezet nélküliség baj.
Viszont egy dolog nélkülözhetetlen. 1924 után a Muszlim világ megzavarodott. Megszűnt a
rendszere. Képzeljük el, hogy Amerika, Franciaország, Németország, Nagy Britannia stb. és a hozzájuk
tartozó demokrácia intézményrendszerek egyik napról a másikra megszűnnének! Az állampolgárok
eszeveszetten vándorolnának ki stabil rendszerekbe, mondjuk Kínába. De hiába élnének ott,
tudatukban ott élne továbbra is a demokrácia igénye, amit több száz éve genetikus programjukká
vált.
A Muszlimok is ezt élik meg. A kalifátus intézményének bukása után sokan Európába vándoroltak,
ahol élnek emberi jogi és szabad vallásgyakorlási lehetőségeikkel. Igen ám, de a fejükben a
vallásgyakorlás joggyakorlást is jelent. Ami még rosszabb, hogy nincs kalifátus, ami létrehozza a Korán
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korhoz és helyhez alakított értelmezését, amiből Sharia vezethető le. Mert ha ez lenne, akkor a
Muszlimok jogi felfogása nem sokban különbözne az európai szekuláris joggyakorlattól. Ehelyett az a
helyzet, hogy félművelt vallásvezetők olyan joggyakorlatot hirdetnek, ami akkor volt érvényben,
amikor anyaországuk a történelemben csúcson volt. Tehát 1200-as, 1400-as évi anakronisztikus
joggyakorlatokról beszélünk. Nem lehet a Korán egyes részeit kivenni és a többitől függetlenül
magyarázni. Mert ez folyik. Vagy az egészet mához igazítva kell magyarázni, vagy hagyni mindent a
középkorban és várni a konfliktusokat. A párhuzamos társadalmakat alakító mecsetek nem Korán
interpretációit alakítják az élethez, hanem az életet alakítják a középkorhoz, mert arra van írás! Ez
tarthatatlan!
Ezért kalifátus ide, vagy oda, tök mindegy, hogy létezik-e ilyen nevű intézmény, vagy sem, de a
munkáját el kell végezni. Létre kell hozni egy együttélésre alkalmas harmonizált jogi felfogást (fiqh),
ahol a bűnt és erényt ugyanott értelmezzük. Félre ne érts! Nem Sharia bevezetésről beszélek! A
Muszlim jogi gondolkodás Európaihoz igazításáról van szó! Amíg ez nincs, addig ütközni fogunk. Ha ti
lecsuktok valakit, abból nálunk hős lesz, és viszont.
Nekünk is változni kell. Azt a szunnát és vallásgyakorlatot nem folytathatjuk, amit eddig. Nem Koránt
mondtam, hanem szunnát, azaz Mohamedi (béke reá) hagyományt. Egyszerűen elavult. Törvény,
fatwa ebből levezethető, de direkt nem gyakorolható úgy, ahogy 1400 évvel ezelőtt Arábiában tették.
Pl. a tisztaságra vonatkozó fejezet (Tahara) ma más. Akkor a folyóvizek tiszták voltak, azokból inni,
tisztálkodni lehetett. Ma ezek szennyvizek lettek. A Halal-Haram fejezet is elavult. Mit ér a szabályos
állatvágás, ha a hús tele van antibiotikumokkal és hormonokkal?
Átalakulóban van az emberek közti viszonyrendszer, muszlim-muszlim, muszlim-más vallások, ill.
szekuláris világ, valamint a férfi-nő kapcsolat. Ma egyre inkább időszerű az ábrahámi gondolat Koráni
követése és meg kell válni olyan értelmezésektől, amit a történelem, valamint helyi hagyományok
ragasztottak a gondolkodásra. Ha ezt az utat folytatjuk, az Iszlám előtti Dzsahiliya (tudatlanság)
korszaka araszol vissza ránk az iszlám köntösében. Egykor a férfi hadat viselt, izomerejére
támaszkodott a család. Az erőgépeket több száz éve feltalálták, az izom helyébe belépett az agy és
kreativitás, ahol a nők éppoly szerepet el tudnak látni, mint a férfiak. A Koránban lefektetett elvek
csodálatos módon ebben a korban is változatlanul ugyanazt az utat róják ki ránk. De, ami 1924 óta
elmaradt, azt be kell pótolni. Jogviszonyunkat harmonizálni kell korhoz és helyhez. Ehhez nem kell
kalifátus. Jóravaló szándék és tudás kell.
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NEKÜNK LÉTEZIK HOSSZÚTÁV

Ideje a Shariát átértelmezni. Nem az elveket, hanem a szavakat. Az elveket nem is lehet, mert azok a
Doktrínában, az Aqidában vannak lefektetve, melyek nem változtathatók meg az idők végezetéig. A
Sharia azonban más.
Emberélet kioltása. Nem akarom ismételni azt, amit ezer tanulmány leír. Ismerjük a Fitna, azaz
ármány, felbujtás, kisértés, zavarkeltés, fogalmát. Tudjuk mi az a megfontolt szándékból, előre
kitervelve elkövetett gyilkosság. Értjük a véletlen balesetekben elszenvedett halált és a háborúkban
kiontott életet. Ismerjük a Qiszasz, az arányos büntetés ítéletét, a bánatpénzt és egyebeket.
Én itt most mással szeretnék foglalkozni.
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Bizonyos, hogy felkapjuk a fejünket, ha valahol vérengzés történik és sok ember meghal. Ruanda,
Biafra, Zsidó Holokauszt, Irak, Afganisztán, vég nélkül sorolhatnám. Milliók haltak és halnak meg.
Idézgethetünk a Koránból és másból, az idéző személyétől, beállítottságától függően kapnak értelmet
a magyarázatok. Még sincs egyetértés. Emberéletek hullanak, amit egyik oldalon hőstettnek, másikon
terrorcselekménynek nyilvánítanak. Itt valami nincs rendben, igaz? Számomra az emberi élet nem
minősül különbözőképpen muszlim és nem muszlim felosztás szerint. A Korán Ádám gyermekeiről
beszél és nem emel ki egyetlen csoportot. Ezt mi magunk tesszük.
De van egy másik fontos tényező. Ma sokkal több ember hal meg úgy, hogy tudomást sem veszünk
róluk. Az ökológiai károkról miért nem beszélünk? Széndioxid kibocsájtást miért hallgatjuk el? A föld
szennyezése, élhetetlenné tétele nem gyilkosság? Ráadásul nem haszonszerzésből,
bűnszövetkezetben elkövetett emberölés tán?
Segítségnyújtás elmulasztása még a Btk szerint is vétség: „166. § (1) Aki nem nyújt tőle elvárható
segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van,
vétség: 2 év.” Akkor az előre megfontolt szándékból nem nyújtott segítség minek minősül. És most ne
ragadjuk le a migránskérdésnél egyedül. Olyanokról beszélek, akik bárkik lehetnek, nem magukat
sodorták bajba, hanem elhibázott döntések. Végül ők szorulnak segítségre, amit nem kapnak meg.
Egy költségvetéssel irányzottan lehet elszegényíteni, elsorvasztani régiókat. Megszűnnek
infrastruktúrák, ellátórendszerek és emberek tömegeinek élete válik elviselhetetlenné. Ártatlanokról
van szó, akik abba a döntésbe sem voltak bevonva, amikor fejlesztették régióikat és abba sem, hogy
elsorvasztják azokat. Erre tették fel életüket, építkeztek, fektették be javaikat és váltak önhibájukon
kívül nincstelenné. Talán egyben hibáztak: hittek egy hazudott jövőben. Ez talán nem gyilkosság?
És folytathatnám bankhitelek témájával és ezer mással, amivel ember saját embertársának életét
veszélybe sodorhatja és tömegesen kiolthatja.
Miért vetem fel mindezt? Ugyan, ki vesse fel? A törvény? Ilyet törvény nem tárgyal soha, mert azt
azok hozzák, akik ezt a bűnt kitervelik és elkövetik. Ugyan kik mások vethetnek fel ilyet, mint akik
Isten törvényét tartják szem előtt és nem emberét. Amiket említettem, olyan bűnök, ahol emberek
nem egy identitás, hovatartozás szerint esnek áldozatul. Ha van Isteni elrendelés legitimációra
(Sharia), akkor ezekben tuti, hogy észre kell vegyük, fel kell fedezzük annak mai szempontjait.
Vagy tán jobb meghunyászkodni? Azzal több lóvé jár? Tudom, az egyház nem jótékonysági
szervezet… (ezt nem én vallom). Milyen jó, hogy nálunk az Aqidát (doktrínákat) nem lehet
megváltoztatni!
Kérdezhettek, mit akar a sejk mindezzel? Elöntötte öregkorára agyát a trágyalé és vért követel? Vagy
börtönt, ítéletet? Nem, kedves testvéreim, nem akarok szankciót, mert az egyedül Isten dolga. Egyes
egyedül azt szeretném elérni, hogy tudatosodjanak bennünk tetteink. Amit ma teszünk, az is tudatos,
de nem a megfelelő irányban az. Ennek felismerésére szeretnék csupán rávilágítani.
Mert Isten szava nem meghunyászkodásra való, hanem arra, hogy felkiáltójelként emelkedjen azok
fölé, akik azt nem tartják be. Tudom, nem kifizetődő ugrálni, de hosszútávon bejön.
Mert nekünk létezik hosszútáv!

ِِ
ِ ِ
ِ َِذل
﴾٢﴿ ين
َ اب الَ َرْي َب فيه ُه ًدى لْل ُمتَّق
َ
ُ َك اْلكت
Ez az Írás, semmi kétség: Útmutatás az őrizkedőknek. (Korán 2:2)

ِ ِ ِ
ِ َ َّال ِذ
﴾٣﴿ اه ْم ُي ِنفُقو َن
َّ يمو َن
َ الص
ُ َلة َو ِم َّما َرَزْق َن
ُ ين ُي ْؤم ُنو َن باْل َغ ْيب َوُيق
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Kik hiszik a Láthatatlant, megtartják az imát, s mindabból, mit Mi nékik adtunk, áldoznak, (Korán 2:3)
Láthatatlan, azaz Gheib. Az Iszlámban a Látható Világ mellett létezik egy Láthatatlan is. Mindkettőnek
vannak szabályai, lakói és logikája. Azonban mindkettő Allah alá rendelt. Mi emberek a Látható Világ
lakói vagyunk, ami önmagában is végtelen. Allah Hatalmasságának megismerése érdekében meg kell
próbálnunk felfedezni azt. Mindent meg kell tennünk tudásunk Látható Világról szerzett határainak
tágítására. Egy igazhívő azonban a Láthatatlant is el kell, hogy fogadja és azt, hogy e kettő
összefüggésben áll egymással. Ha valaki a Láthatatlannal együtt tud élni, az fogékonnyá válik a
környezetünkben lévő Isteni jelek iránt.

ِ َّ
ِ ُنزل ِمن َقبلِك وِب
ِ ين ُي ْؤ ِم ُنو َن ِب َما أ
﴾٤﴿ اآلخ َرِة ُه ْم ُيوِق ُنو َن
َ والذ
َ ُنزَل ِإَل ْي
َ ِ ك َو َما أ
َ َ ْ
Kik hiszik, mi néked (Ó Mohammed) lebocsájtatott és mi még előtted lebocsájtatott, s a Túlvilágban
bizonyosak. (Korán 2:4)
Hivatkozás az előző Könyvekre. Az Iszlám elfogadja a Mózesi Tórát és a Jézusi Evangéliumokat. Amit
az Iszlám nem fogad el, az a Tóra és az Evangéliumok mai formái. Ezeket azok miatt a változások
miatt nem fogadja el, amelyek a kéziratok kézi másolásából, fordításokból, félremagyarázásokból
eredtek, vagy melyek szándékos torzítások miatt történhettek. Azt állítjuk, hogy ezeknek az Írásoknak
a mai formája nem ugyanaz, mint amelyek Mózes, vagy Jézus (béke reájuk) számára kinyilatkoztattak.
Azonban az Igék, melyeket ezek a Próféták saját idejükben kézhez kaptak, ugyanazok voltak, mint
amit Mohammed (béke reá) kapott.
Bizonyosság a Túlvilágban a Hit egyik esszenciája. Ahogy az egyik Hadiszban olvashatjuk: „Légy olyan
az Evilágon, mint egy idegen, vagy mint ki csak áthalad azon”. Egy igazhívő számára a lét dimenziója
végtelen. Nem gyömöszölhetjük be életünket az Evilág határai közé. Ha ezt tennénk, elvesztenénk
reményünket a boldogságra és beteljesülésre. Aki nem hisz a Túlvilágban egy Isten nélküli,
boldogtalan életet él. Vágyaikat és élvezeteiket az általuk elképzelt határok közé akarják bepréselni,
ahol ők sohasem elégedettek és boldogtalanok.
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SHARIA A MEGKÉRDŐJELEZETT JOG
Sok hiábavaló kérdést teszünk fel és sok hiábavaló kérdéssel szembesülünk magunk is. Egy kérdés
hiábavalóságát az jelenti, hogy nem adható rá értékelhető válasz. Nem azért, mert nincs válasz,
hanem azért, mert az agy nem tart ott, hogy felfogja. Egy óvodás is feltehet kérdést a bolygókról,
csillagokról, de csak azon a szinten lehet számára elmagyarázni azok jellemző tulajdonságait, amit
megért.
A másik az értelmetlen kérdés. Pl. miért nem esett teherbe többször Khadidzsa, a próféta (béke reá)
felesége, vagy miért nem ihatunk whiskyt, hiszen azt a Korán név szerint nem említi stb. Ezek csak
szószaporításra, bagatellizálásra vezető kérdések, melyeknek vagy van céljuk, vagy nincs. Ha nincs,
akkor felesleges feltenni azokat, ha van, akkor a cél a választ adó belezavarása, vagy a téma
lekicsinylése.
Ezért a kérdések feltevése két alapvető dolgot feltételez. A kérdező tárgyi tudását és azt, hogy a
kérdés megfelelő kontextusba helyezve hangozzék el. A Korán kinyilatkoztatásairól csak a Korán
kontextusában találunk választ. A Korán válasza ember felé annyi, amennyit abból egy embernek
adott helyen és korban le kell szűrnie. Biztos érdekes a marslakók szaporodásának biológiája, fedezd
fel, de ne ez befolyásolja mindennapi életed morálját. Ha pék vagy, süss kenyeret, ha kőműves, építs
jó minőségű házat, ha katona, védd meg a hazádat. A Korán ezekhez nem ad kenyér receptet, ház
tervrajzot, sem katonai haditervet. Egyet ad: egy morált, hozzáállást, melynek meg kell felelned.

ِ يا أَُّيها َّال
ِ
ين
ين
ذ
ْ آم ُنوْا الَ تَ ْسأَلُوْا َع ْن أ
َ َش َياء ِإن تُْب َد َل ُك ْم تَ ُس ْؤُك ْم َواِن تَ ْسأَلُوْا َع ْن َها ح
َ
َ
َ َ
ِ
﴾١٠١﴿ يم
ُ ُي َن َّزُل اْلُق ْر
ٌ آن تُْب َد َل ُك ْم َعَفا ّللاُ َع ْن َها َوّللاُ َغُف
ٌ ور َحل
Ó, kik hisznek! Ne kérdezzetek a dolgokról, amik, ha világosnak is tűnnek, árthatnak nektek. De ha
akkor kérdeztek róla, amikor az megynyilatkozott a Koránban, akkor világos lesz. Allah elnézi ezeket.
Allah a Megbocsájtó, a Könyörületes. (Korán 5:101)
Sok titok rejtve van előlünk. Ha ismernénk a jövőt, nem biztos, hogy örülnénk neki, sok esetben
megdöbbennénk, depresszióba esnénk. Ha a dolgok belső összefüggéseit látnánk, de emberi aggyal
fognánk fel, eltévelyednénk. Allah üzenete saját viselkedésünk kialakítására világos. Sok rejtett dolog
van, ami túl mély ahhoz, hogy akár egymagunk, akár kollektív szinten megértsük. Oktalanság lenne az
Ismeretlent piszkálni oly módon, ahogy azt páran tették a Próféta idejében. A Korán azonban pár
dologról lerántja a leplet. Ezekről már érdemes kérdezni. De sohasem léphetünk túl határainkon. 1.
Saját kapacitásunk határán, amivel információt befogadunk. 2. Idő és tér határán, amikor és ahol
kérdezünk. 3. Allah Univerzális Tervének határán, amikor egy dologra válasz adódik.
A Korán értelmezéséhez egy tömeg szakértőre, tudósra van szükség és akkor sem érnénk el a teljes
megértéshez. A Korán tele van csodával, amik közül a Próféta idejében sok még felfedezetlen volt, de
egy részükre ma már van válasz. Ilyen pl. az embrió biológiája, a Föld bolygó végzete stb. Lehetetlen,
hogy egy írástudatlan ember, mint Mohammed egy ilyen szöveget produkáljon saját magától. Ez a
Korán csodája, amit más Könyv nem képes nyújtani. A Koránt azonban még nem fedezték fel teljesen.
Még vannak benne dolgok, amit szakértők sokasága sem tud megmagyarázni, és a válasz csak
századok elteltével fog megérkezni. A Koránunk említést tesz ezekről, de a titkok megfejtésére még
várni kell.
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Térjünk át a jogra. A muszlimok számára a Sharia követése nem opció, hanem kötelezettség. Aki az
Iszlámba beleszületett, vagy felvette, nem arra vállal kötelezettséget, hogy mecsetbe fog járni,
hanem arra, hogy az Iszlám jogviszonyát tartja maga számára kötelezőnek.

ِ َّ
ِ ٍ ثُ َّم جعْلناك عَلى َش ِر
﴾١٨﴿ ين َال َي ْعَل ُمو َن
َ َه َواء الذ
ْ يعة م َن ْاأل َْم ِر َفاتَِّب ْع َها َوَال تَتَِّب ْع أ
َ َ َ ََ
َ
Majd Mi megtettünk téged (ó Mohammed) a törvényességre a (hitvallás) rendelése alapján, hát azt
kövesd, és ne kövesd azok óhajait, kik nem tudnak. (Korán 45:18)
Ez ijesztőnek hangzik egy európai jogrendet követő helyen, de ez azért van, mert Európa nem ismeri
a Shariát, kéz és láblevágással azonosítja, holott a Sharia nem nevez meg szankciókat, hiszen csak
jogelv. Most ne tessék a Korán verseit előhozni láb és kézlevágásokról, mert az éppen annyira korhoz
és helyhez kötött, mint a Biblia hasonló szankciói. 1400 évvel ezelőtt ezek voltak a normák. Ahogy
azonban a társadalmak fejlődtek a jogelveket megtartották, a szankciókat pedig a normák szerint
alakították. Így jöttek létre az országok alkotmányai. Ezek szigorúan elvek, nem használhatók fel a
bírósági joggyakorlatban. Arra szolgálnak, hogy a parlamentek ezek alapján hozzanak olyan
törvényeket, melyeket a bírósásági gyakorlat is tud használni. Ezekben már szerepelnek szankciók.
Gyakorlatilag ugyanazt a munkát végzi el a világi jog, mint az Iszlám. Az alaptörvényből alkalmazott
jogot hoz létre. Nálunk a Shariából, ami jogelv, így lesz Fiqh, azaz alkalmazott jog.
A világi joghoz képest azonban van egy lényeges eltérés. A mi alaptörvényünk, egy betűt sem
változott az elmúlt 1400 évben. Ezt a keresztény elvekre épült világi jog azért nem tudja hasonló
módon felmutatni, mert a Biblia szövege rendszeresen változtatásokon ment át. Nem tudjuk mi az
eredeti szöveg, így a szöveg helyét átveszi valami más, ami megfoghatatlan, amit keresztényi
lelkületnek hívnak. Ezt sem definiálta még senki és gondolom, az aztékok, maják és inkák mást
értenek ez alatt, mint Európa.
A muszlim oldalon is vannak hibák, erről is le kell rántani a leplet. Ezek közül a legnagyobb, hogy az
Iszlám fénykora (Golden age) az Ibérián 1492-ig, Bagdadban pedig csak 1258-ig tartott. Mohamed
(béke reá) halála 633-ban következett be, így az Iszlám jogelve és az abból levezetett alkalmazott jog
csak 6-8 évszázadig működött. Inkvizíció, tatárjárás, gyarmatosítás, Amerika felfedezése, Európa
megerősödése, keleti kereskedelmi útvonalak devalválása és ezer más ok miatt az említett két
évszámot követően nincs tisztán Iszlám jogalkalmazás, hiába működnek nevükben a kalifátusok. Az
egykori Muszlim birodalmak gyarmatosítási törekvések célpontjaivá váltak és ezek egyik legfontosabb
célpontja a jogrendszer volt. Iparággá nőte ki magát hamis hadithok, értelmezések gyártása, melyek a
Sharia elveit kiforgatták, az uralkodó, vagy gyarmatosító kénye-kedve szerint változtatták. Ennek
elkövetői érdek alapon muszlimok éppúgy voltak, mint idegenek. Ezért, aki 1492 után keletkezett
irodalmi forrásra hivatkozik Korán értelmezés és jogi vonatkozásban, az bizony nagyon ingatag
talajon áll. Nem beszélve a máról, amikor tombol a fake news, pl. Bill Warner.
Az Iszlám országokat ezen felül részben vagy egészben a gyarmatosító állam jogrendszerének
követésére kötelezték, így pl. Algériában francia, Egyiptomban, Szudánban angol jog volt hatályban.
Ez főleg azt a célt szolgálta, hogy a muszlimok a jog alapján is tekintsék magukat alattvalóknak, a
gyarmatosítókat pedig jog felett állóknak. Gyakran találkozunk kevert joggal, ami a nesze semmi fogd
meg jól esete. Ebből is egy kicsi és abból is egy kicsi.
És most érkezzünk el a mába.
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Ma is elképezhető Iszlám jogalkalmazás, ráadásul olyan, ami beilleszkedik a modern társadalmak
jogrendjébe. Mohamed (béke reá) 610-633 között kapta a kinyilatkoztatásokat, melyek közül 622-633
között Medinába érkeztek azok, melyek jogelveket fektettek le. Az Iszlám fénykorának tudósai ebből
a kb. tíz évből vezették le (Qiyasz) azt az alkalmazott jogot, mely hatalmas civilizációt teremtett.
Hogyne lehetne a modern korban is hasonlót megalkotni, amikor a Sharia jogelvei csak nagyon kevés
helyen térnek el a világi jog alapelveitől, nevezzük azokat akár alkotmánynak vagy alaptörvénynek!
Azért hívják ezeket alaptörvénynek, hogy állják az idő sarát és bármiféle változás menjen végbe a
társadalomban, ezekből mindig levezethető legyen a megváltozott állapotnak megfelelő alkalmazott
jog. Az alaptörvény a legritkább esetben változik. Ebben Magyarország kivétel, mert az itt „gránit”
szilárdságúnak nevezett alaptörvényt eddig 2-3 évente megváltoztatták. Ennek eredménye az, hogy a
több generáción keresztül jogi képviseletet ellátó Bárándy ügyvédi iroda nincs előnyben egy frissen
végzett ügyvédbojtárral szemben, hiszen újra kell tanulnia a paragrafusokat, sőt, az elvet is
(alaptörvényt), mely alapján a paragrafusokat hozták. Persze ez a törvényalkotás a korábbi törvények
kárára ment, tehát azokat hatálytalanítani kellet. Az ügyvédi irodának pedig fő a feje, mert a
számtalan ügyből tudniuk kell, hogy mikor, melyik évben hatályos törvény alá esik egy adott eset
megítélése. Ez bizony jogi káosz. A Bárándy családnak azért lehet különösen rossz, mert több
generációs iroda, létezhet ügyvédi hitvallásuk, értékrendjük, ami alapján pontosan tudják, mikor
követik és mikor mennek szembe jogi értelemben vett önmagukkal. Nos, ez nem fordulhat elő egy
frissen végzett jogásszal, ahol ilyen hitvallás még nem alakult ki. A hatalom pedig arra törekszik, hogy
ez a hitvallás és értékrend véletlenül se jöhessen létre.
Ez az a pont, ahol büszkék lehetünk saját Koránunkra, ahol az idézett állapot nem jöhet létre. Azaz
létrejöhet, de csak akkor, ha mi magunk, muszlimok nem ismerjük, vagy tudatosan áruljuk el a
Koránt. Azt pedig természetesnek kell venni, hogy Iszlámon kívülről napi támadás célpontja a mi
„alaptörvényünk”. Hiszen fájó dolog beismerni, hogy minden, ami emberi, az nem működik. Ezen a
ponton érünk vissza a kezdeti felvetéshez, a kérdések feltevéséhez. Lehet kérdezni bármit, de a
válasz befogadására készen kell állni. A Korán kontextusában pedig fogadd el, hogy bármilyen furcsa,
bármilyen érthetetlen, eljön az idő, amikor a furcsából magától értetődő, az érthetetlenből pedig
teljesen logikus lesz. A jog is.
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2.3.1.2.

EGYEZSÉGEK, FOGADALMAK ÉS ALKOTMÁNY

EGYEZSÉGEK, FOGADALMAK ÉS ALKOTMÁNY
Egy érdekes fejezet következik. Hat cikket közlök a Próféta (béke reá) egyezményiről,
megállapodásairól, melyek az Iszlám jog (Sharia) elveit megalapozzák. A hat cikkben hat egyezmény,
vagy ráutaló tett szerepel, melyből törvények vezethetők le. A hat megállapodásból öt valós, a
hatodik vélhetően hamis. Annak közlésével is célom van.
1. A menekülés Abessziniába egy ráutaló esemény, melyből a migráció jogi lehetőségei
rajzolódnak ki. Láthatóak az okok, a kényszer és a befogadáskori ellenőrzés, „csekkolás”.
2. Az Aqaba 1. egyezmény a próféta mekkai igehirdetésének 11-ik évében történt szóbeli
megállapodás volt Mohammed (béke reá) és Yathreb (később Medina) muszlim zarándokai
között a hit terjesztéséről, annak közismertté tételéről saját városukban.
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3. Az Aqaba 2. egyezmény a próféta igehirdetésének 12-ik évében történt szóbeli eskü, mellyel
Yathreb arab törzsei (Awsz és Khazradzs) befogadja Mohamedet és a muszlimokat. Ekkorra
már a Quraish üldöztetése elviselhetetlenné vált, Yathreb ezzel szemben befogadást, hazát
ad. Ez az eset jól mutatja, hogy előzetes egyeztetés nélkül tömeges migráció nem jogszerű.
4. Szahifa, aza Medina alkotmánya. Ez a dokumentum írásbeli, Mohammed (béke reá)
Medinába érkezését követően azonnal (i.sz. 622) napvilágot látott. Ez egy egyezmény
Mohammed, az ő követői és a különböző törzsek, köztük arab és zsidó törzsek közt született.
Ebben hűségesküt fogadnak a próféta követésére és Medina védelmére egyenlő jogok és
kötelezettségek mellett. A későbbiekben ezt az alkotmányt szegte meg három zsidó törzs,
ami miatt megtorlásban részesültek. Az alkotmány szövege kristály tiszta, amiből pontosan
levezethető, hogy a zsidó törzseket ért megtorlás nem zsidóságuk, nem vallásuk, hanem
hazaárulásuk miatt történt. Csak három zsidó törzsöl van szó a szankcióval összefüggésben.
Ezt azért emelem ki, mert több is volt. Ezt az eseményt az aktuális politika mindkét oldalon
torzítva mutatja be, ezért tartom fontosnak a Szahifa ismertetését.
5. Hudeybiyai béke. Írásbeli egyezség Mohammed és Quraish képviselői között jött létre a
Hidzsra 6. évében (i.sz. 628). Ez az egyezmény, az aláírását követő egy év múlva biztosította a
muszlimok számára a Hadzs (zarándoklat) teljesítését. Az egyezmény számos
kompromisszumot tartalmaz, melyeket érdemes tanulmányozni. Ezek a kompromisszumok
későbbiekben a szerződés előnyös pontjaivá váltak.
Mindez azt mutatja, hogy a próféta (béke reá) életében minden tettet, ami a muszlim Ummát
érintette, érvényes jogi nyilatkozat, egyezmény előzött meg.
6. Végül, védelmi megállapodás a Szent Katalin kolostor szerzeteseivel. Ez egy írásbeli
egyezmény, ami mind alaki, mind jogi szempontból ezer sebből vérzik. Közlöm, hogy
láttassam a hamis dokumentumok létét, szerepét és idegen mivoltát jogi, szöveghasználati
szempontból.
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MENEKÜLÉS ABESSZINIÁBA
Az Abessziniába vándorlás (arabul: الهجرة إلى الحبشة, al-hidzsra ʾilā al-habašha), más néven Első
Hidzsra (arabul:  هِجْ َرةhidzsrah), első követői (a Szahaba) elmenekültek az uralkodó Mekkai Quraish
törzs üldöztetése elől. Mohamed küldetésének 9. (i.sz. 613) vagy 7. (i.sz. 615) évében menedéket
kerestek az Aksumi Keresztény Királyságban, a mai Etiópiában és Eritreában (korábban az ősi
Abesszínia néven emlegették, amely elnevezés eredete vitatott). Az őket befogadó Aksumita
uralkodót az Iszlám források Négus néven ismerik (arabul:  نجاشيnadzsašhī), Ashama ibn Abdzsar. A
modern történészek alternatívan Armah királlyal és Ella Tsaham-mel azonosították. A száműzöttek
egy része visszatért Mekkába és Mohameddel együtt menekültek Medinába, míg mások egészen
628-ig, Medinába való visszatérésükig Abessziniában maradtak.
Amikor Quraish felismerte, hogy egyszerű gúnnyal, lejáratással nem tarthatják fel az Iszlám
megerősödését, keményebb szankciókhoz nyúltak. Erősödött a Muszlimok üldöztetése és gazdasági
bojkottot hirdettek Muszlim érdekeltségek, kereskedők, vásárlók ellen. Riasztó hatású elnyomást
alkalmaztak, ami a fizikai bántalmazáson, kínzáson túl, éhínségbe, nyomorba taszította a hívőket.
Ezzel egyrészt az Iszlám terjedését kívánták meggátolni, illetve az új Muszlimok megtérésének
akartak gátat vetni. A legkivetettebbek, szegények, rabszolgák és Quraish kitartottjai estek
elsősorban áldozatul. Véresre korbácsolták, börtönbe zárták, szomjúságban, éhségben tartották őket,
vagy átvonszolták szerencsétleneket Mekka forró homokján. Dolgoztatták őket, de nem fizették ki
bérüket. Az alábbiakban közöljük Khabbab bin Arat történetét Bukhari és Muszlim nyomán:
„Egy kovácsnál dolgoztam Mekkában. Elkészültem egy munkával As bin Wa1il számára. Amikor
elmentem hozzá, hogy járandóságomat kérjem, így szólt: Addig nem fizetlek ki, míg meg nem
tagadod Mohammedet.”
Egy másik esettel kapcsolatban Khabbab megjegyezte: Egy napon a Próféta a Kába árnyékában ült.
Odamentem hozzá és megkérdeztem: Ó Allah Prófétája! Most, hogy üldöztetésünk ennyire
elviselhetetlen, miért nem imádkozol Allahhoz, hogy hozzon könnyebbséget? Allah Prófétája tett
néhány mozdulatot, majd így szólt: Azokat a hívőket, kik előtted voltak, sokkal jobban üldözték, mint
téged. Csontjaikat vasfésűvel vakarták, fejüket fűrésszel vágták le, de akkor sem mondtak le hitükről.
Biztosítalak, hogy Allah beteljesíti küldetését és majd eljön a béke, mikor bárki elutazhat Sanaaból
Hadramutba úgy, hogy az úton Allahon kívül, senkitől sem kell félnie. De ti, emberek elvesztettétek a
türelmeteket.” (Bukhari)
A Prófécia ötödik évének Radzsab havában, amikor elviselhetetlenné vált a helyzet, a Próféta
ajánlatot tett követőinek: „Meneküljetek Abesszíniába, ahol egy olyan király van, aki nem enged
semmiféle igazságtalanságot senkinek. Földje jó és biztonságot nyújt. Maradjatok ott addig, míg Allah
nem hoz gyógyulást szenvedésetekre.”
Az első tizenegy férfi és négy nő Abesszíniába utazott. Quraish a partig üldözte őket, de szerencsére
időben kaptak hajót, ami Shu’aibah kikötőjéből átvitte őket Abesszíniába és el tudtak menekülni.
Néhány hónappal ezután egy másik csoport is Abesszíniába érkezet, így számuk ott nyolcvanhárom
férfira és tizenegy nőre emelkedett Quraish törzséből, de jöttek még heten, akik nem Quraishez
tartoztak. Ezek után csak negyvenen maradtak a Prófétával Mekkában.
A migráció után sírás fojtogatta Mekka lakóit. Minden Quraishi családban voltak olyanok, kik útra
keltek. Nem volt, ki ne vesztett volna el egy fiút, vőt, lányt, fivért, vagy nővért. A migránsok közt
voltak a Muszlimok sanyargatásáról, meghurcolásáról híres Abu Dzsahl, Abu Sufiyan és több más
Quraish főember közeli rokonai. Néhányukat mindez még több keserűséggel töltötte el és
vehemensebben szálltak szembe az otthon maradott Muszlimokkal. A menekülők mély nyomot
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hagytak Omarban. Leila, Hathman lánya, aki rokona volt, ezt mondta: „Éppen összecsomagoltam az
útra készülve, amikor férjem, Amr bin Rabiy’ah kiment a házból. Ezzel egy időben Omar belépett és
rám tekintett, mialatt készülődtem. Így szólt: Te is elmenekülsz? Mondtam: Igen Allahra! Ti, emberek
annyit üldöztetek minket! De Allah földje tágas számunkra. Most oda megyünk, ahol Allah békességet
ad nekünk. Ekkor olyan érzelem jelét láttam Omar arcán, amit soha azelőtt. Majd egyszerűen így
szólt: Isten legyen veled. Majd elment.
A migrációt követően Quraish tanácsot ült és azt a határozatot hozta, hogy Abdullah bin Rabiy’ahot,
Abu Dzsahl féltestvérét és Amr bin Ast drága ajándékokkal Abesszíniába küldik, hogy meggyőzzék a
Négust a menekültek kiadatásáról és Mekkába való visszaküldésükről. Umm Salama (későbbiekben a
Próféta felesége) a migránsok közt volt és így emlékezett vissza: Amikor ez a két okos államférfi
Quraishtől Abesszíniába érkezett, ajándékokat osztogattak a király udvarában és arról győzködték
őket, hogy tanácsolják a királynak a migránsok visszaküldését. Majd a királlyal is találkoztak, akinek
gazdag ajándékot adtak át, mondván: „Néhány konok hazánkfia földedre lépett. Vezetőink azzal a
kéréssel küldtek el hozzád, hogy légy oly kedves őket visszaküldeni. Ezek a nyakas emberek elhagyták
hitünket és a te hitedet sem követik, hanem egy új hitet találtak ki.” Amikor befejezték beszédüket,
az udvari tanácsadók így szóltak: „Vissza kell őket küldenünk, mert saját embereik jobban ismerik
őket. Nem helyes, ha itt tartjuk a menekülteket.” A király haragra gyúlt és így szólt: „Nem adom ki
őket meggyőző bizonyíték nélkül. Ezek az emberek az én földembe vetették bizalmukat bármi más
föld helyett. Menedéket kérni jöttek és én nem hagyom őket cserben. Előbb értük küldök, hogy
megvizsgáljam az állításokat, amit ezek itt felhoztak ellenük. Majd ezután meghozom végső
döntésemet.” És ezzel a király a Próféta társaiért küldetett, felkérve őket, hogy jelenjenek meg az
udvarban.
Amikor a menekültekhez elért a király üzenete, összegyülekeztek és megtanácskozták, mit
mondjanak a királynak. Végül megszületett az egyhangú döntés: „A Próféta tanítását fogjuk előadni a
királynak, egy szóval se többet, se kevesebbet, majd rábízzuk, hogy engedi-e maradásunkat, vagy kiad
minket ebből az országból.” Amikor megjelentek az udvarban, a király váratlanul a következő kérdés
elé állította őket: „Értem, hogy elhagytátok, hiteteket és sem az én hitemet, sem más hitét nem
követitek. Azt szeretném tudni, mi a ti új hitetek?” Dzsafar bin Abi Talib, a menekültek nevében kiállt
és hatásos beszédbe kezdett: „Ó király! A tudatlanság mélyére süllyedtünk, romlottak lettünk. Majd
eljött hozzánk Mohammed (béke reá) Isten Prófétája és mindent megtett, hogy jobbá tegyen minket.
De Quraish üldözte követőit, így országodba jöttünk abban a reményben, hogy itt nem üldöznek
tovább.” Majd a király a következőt kérte: „Kérlek, recitálj egy kinyilatkoztatást azokból, miket Isten,
a te Prófétádnak kinyilatkoztatott.” Válaszként Dzsafar a Miriam Szúrából recitált, ami említést tesz
Keresztelő Szent János és Jézus (béke reájuk) Prófétákról. A király végighallgatta és szeme könnyekbe
borult. Amikor Dzsafar befejezte a recitálást, így szólt: „Bizonyos, hogy ez a kinyilatkoztatás és Jézus
Üzenete egy forrásból származik. Istenemre! Nem adom ki őket azok kezére!”
A következő napon Amr bin As a Négus elé járult és így szólt: „Küldj el értük még egyszer és kérd
számon őket, mit tartanak Jézusról, Mária fiáról, mert ők szörnyű dolgokat hordanak össze róla.” A
király újból elküldött a menekültekért, akikhez már elért Amr tervének híre. Összeültek és újfent
tanácskoztak a válaszról. Mivel ez rendkívül kritikus pillanat volt és mindegyikük félt saját véleményt
formálni, ezért abban maradtak, hogy a szokásos utat járják, Allah és az Ő Prófétájának tanításaira
bízzák magukat. Amint az udvarba értek, a király nekik szegezte a kérdést, amit Amr bin As javasolt.
Dzsafar bin Abi Talib felállt és azon nyomban válaszolt:
„Jézus Allah szolgálója és Prófétája volt. Allah Lelke és Szava, mit Máriába vetett.” A király visszaadta
az ajándékokat, miket Quraish küldött és így szólt: „Nem vesztegethettek meg.” Majd a migránsokhoz
szólt: „Békében élhettek ezen a helyen”
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AQABAH 1. EGYEZSÉG
A régmúlt időkben a Wadi Al Qura (Qura völgye) volt a kereskedelmi út Jementől Szíriáig. Mekka
mellett elhaladva, a jemeni karavánok beléptek ebbe a hosszú völgybe, ami mellet néhány kellemes,
zöld terület húzódott. Ezek közül az egyik Yathrib ősi városa volt, amely később „Medinatur Raszul”
néven vált ismertté (próféta városa).
Két híres törzs, az „Awsz” és „Khazradzs” élt ebben a régióban, akik Qahtan eredetű jemeni arab
bevándorlók voltak. Amikor ideérkeztek a jól ismert zsidó törzsek (Bani Qurayzah, Bani Nuzayr és
Bani Qaynqa) már ide települtek át a félsziget északi területeiről. Yathribból minden évben egy arab
csoport ment Mekkába, hogy elvégezzék a zarándoklatot és egy alkalommal a próféta felvette velük a
kapcsolatot. Az ilyen jellegű kapcsolatépítések készítették elő a „migrációt (menekülést)” és tették
lehetővé az Iszlám szétszórt erejének központosítását. Ezen kapcsolatok közül, azonban sok nem
bizonyult eredményesnek. Ennek ellenére a yathribi zarándokok hazájukba visszatérve az új próféta
megjelenését úgy emelték ki, mint a legfontosabb hírt és a környék lakosságának figyelmét felhívták
erre a nagyszerű eseményre.
A legjelentősebb kapcsolatépítéseket szolgáló találkozók, a próféta missziójának tizenegyedik,
tizenkettedik és tizenharmadik évében került sor. Ha jobban tanulmányozzuk ezeket a történéseket,
világossá válik a próféta Mekkából Yathribbe (Medinába) vándorlásának oka és a muszlimok erejének
központosításának terve:
1. Amint és amikor a próféta megtudta, hogy az arabok közül egy fontos személy érkezett
Mekkába, azonnal kapcsolatba lépett vele és bemutatta neki vallását. Egy nap meghallotta,
hogy Szuwayd bin Szamit Mekkába érkezett. Azonnal találkozott vele és elmagyarázta neki
vallásának mibenlétét. Szuwayd úgy gondolta, hogy ezek a tanítások talán Luqman (egy arab
bölcs) veretes mondásai, amelyekről már sokat hallott.
A Próféta így szólt: „Luqman mondásai jók, de amit Allah nekem kinyilatkoztatott, az jobb és
magasztosabb, melyből a vezetés fáklyája világít minden irányba. Ezután a próféta recitált
neki néhány verset és ő befogadta az Iszlámot, majd visszatért Medinába. A Khazradzs törzs
béliek megölték őt a Bu'ath-i csata előtt. A „Shahadatain” mormolása közben lehelte ki lelkét
(vagyis a hiteskü szövege voltak az utolsó szavai: nincs más isten, csak Allah, Mohamed az Ő
szolgája és prófétája).
2. Amikor 'Bani' Amir 'törzséhez tartozó személyek egy csoportja találkozott a prófétával, így
szóltak: „Akkor hisszük el prófétaságodat, ha örököseiddé (kalifákká) teszel meg minket ".
Erre a próféta: „Ez egyedül Allahra tartozik, én nem rendelkezem semmilyen hatalommal
ebben. Ezután nem voltak hajlandóak befogadni az Iszlámot, visszatértek törzsükhöz,
mondván, hogy „nem kapják fel a husángot, míg mások élvezik a hasznot". Megemlítették a
dolgukat törzsük egyik öregének, aki gyengesége miatt nem volt képes teljesíteni a Hadzs-ot.
A megvilágosodott öreg leszidta őket és így szólt: „Egy nagyon fényes csillag emelkedett ki a
valóság horizontjából ".
3. Anasz bin Rafe 'az Abdul Ashhal törzséhez tartozó személyek csoportja együtt érkeztek
Mekkába, akik közt ott volt Ayasz bin Ma'az is. Céljuk az volt, hogy katonai segítséget
kérjenek Quraishtól a Khazradzs törzs elleni harcban. A próféta csatlakozott
beszélgetéseikhez, elmagyarázta nekik vallását és a Korán néhány versét is elrecitálta nekik.
Ayasz, aki bátor ember volt, felállt, befogadta az Iszlámot és így szólt: „Ez a vallás jobb, mint
Quraish támogatása, amiért ide jöttetek „. (Arra gondolt, hogy az Iszlám a teljes jólét
biztosítéka, mert gyökeresen megszünteti a gyilkosság, pusztítás és megtévesztés minden
csíráját.) Mivel ez az ember a törzsfő véleményének kikérése nélkül fogadta be az Iszlámot,
Anasz felbőszült. Haragját úgy csillapította, hogy mindkét kezébe homokot markolt fel, Ayasz
arcába vetette és így szólt: „Maradj nyugton. Azért jöttünk ide, hogy segítséget kérjünk
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Quraish-től és nem azért, hogy felvegyük az Iszlámot ". Ezután a próféta távozott, a csoport
pedig visszatért Medinába.
A Bu'ath-i csata az Awsz és Khazradzs törzsek között zajlott. Ayaszt, aki élete utolsó
pillanatáig állhatatos volt hitében, megölték ebben a csatában.
A Bu’athi csata
Bani Awsz győzött a csatában és felégették az ellenség pálmaligetét. Ezután háború és béke
váltakozva követték egymást. Abdullah bin Ubay, aki a Bani Khazradzs egyik főnöke volt, nem vett
részt a csatában, ezért mindkét törzs tisztelte őt. Úgy tűnt, hogy a két fél teljesen kimerült, ezért
hajlottak a békére. Mindkét törzs azt szerette volna, hogy a kiegyezést követően Abdullah legyen az
uralkodó. Még koronát is készítettek neki, hogy ha eljön az idő, a fejére helyezhessék. Ez az azonban
nem vált valóra a Kazradzsok Iszlám iránti vonzódása miatt. Időközben a próféta hat Khazradzsbélit
hívott Mekkába, akik elfogadták meghívását.
Az esemény részletei
Hadzs idején a próféta hat Khazraj törzséhez tartozó személlyel találkozott és megkérdezte tőlük,
hogy kötöttek-e egyezményt a zsidókkal. Igennel válaszoltak. Ezt követően így szólt hozzájuk: „Kérlek,
üljetek le, hogy elmondhassak nektek valamit ". Leültek és hallgatták szavait. A próféta a Korán
néhány versét recitálta nekik. Ez olyan hatással volt rájuk, hogy azonnal befogadták az Iszlámot.
Az érintette meg őket az Iszlámban, hogy a zsidóktól már hallottak a Mindenható szándékáról,
miszerint Ő hamarosan elküld egy arab prófétát, aki hirdeti Allah Egyetlenségének vallását és eltörli a
bálványimádást. Ezért úgy gondolták, hogy mielőtt a zsidók befolyásolnák őket e hírrel kapcsolatban,
maguknak kell segíteniük a prófétát és ezáltal győzedelmesek lesznek ellenségeik felett.
Így a prófétához fordultak és ezt mondták:
„A háború tüze folyton ég közöttünk. Reméljük, hogy a Mindenható Allah ezt a te szent vallásoddal
csillapítja. Most visszatérünk Yathribba és az embereknek hirdetni fogjuk ezt a vallást. Ha
mindannyian elfogadják, akkor nem lesz senki, aki tiszteletreméltóbb lenne számunkra, mint Te."
Ez a hat személy annyira aktív volt az Iszlám terjesztésében Yathribban, hogy nem maradt egy ház
sem, ahol ne beszéltek volna a prófétáról.
Első Aqabai egyezség
A hat ember hitterjesztése eredményesnek bizonyult és Yathrib lakóinak egy része felvette az
Iszlámot. Mohamed (béke reá) missziójának tizenkettedik évében egy másik, tizenkét főből álló
csoport indult útnak Yathribból, akik Aqabában találkoztak a prófétával és megkötötték vele az első
megállapodást az Iszlám nevében. Közülük a legprominensebbek Asz'ad bin Zurarah és 'Ubadah bin
Szamit voltak. Az Iszlámra történő áttérésük után megkötött egyezségük szövege a következő volt:
Megállapodást kötöttünk a prófétával, hogy kötelesek leszünk ekképpen cselekedni: „Nem
társíthatunk senkit Allahhoz. Nem tulajdonítjuk el a másét és nem követünk el házasságtörést. Nem
fogjuk megölni gyermekeinket (nem vetjük oda őket áldozatként). Nem terjeszthetünk rágalmakat
egymásról és nem foghatjuk vissza magunkat jó cselekedetek megtételétől".
A próféta ígérete szerint, ha a megállapodás szerint járnak el, akkor a Paradicsomba jutnak, de ha
szembe szegülnek, Allah dolga, hogy bűnbocsánatban részesülnek-e, vagy szenvedés vár rájuk. A
történészek terminológiájában ezt a „Bay'at” -ot (hűségesküt) „Bay'atun Nisza” -nak (a nők
hűségesküjének) hívják, mert Mekka meghódításakor a próféta hasonló „Bay'at"-ot vett a nőktől.
A tizenkét személy hittel teli szívvel tért vissza Yathribba és minden erejükkel nekikezdtek az Iszlám
terjesztésének. Később levelet írtak a prófétának, amelyben arra kérték, küldjön nekik egy hitben
jártas személyt, aki megtanítja nekik a Szent Koránt. A próféta Musz'ab bin Umayrt küldte az ő
útmutatásukra. Az ő áldásos tevékenységével a muszlimok úgy tarthatták meg együttes imáikat,
mintha a próféta körükben lett volna.
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AQABAH 2. EGYEZSÉG
A prófétaság tizenharmadik esztendejében, 622 júniusban, a zarándoklat idején több mint hetven
megtért hívő érkezett Medinából a bálványimádó népek nyomában, hogy elvégezzék a Hadzs
szertartását Mekkában. Gyakran ismétlődő kérdés volt köztük: "Nincs-e itt a legfőbb ideje annak,
hogy megvédjük Mohamedet ahelyett, hogy magára maradva botladozzon Mekka dombjain?"
Röviddel érkezésük után felvették a kapcsolat a prófétával [béke reá] és titkos találkozót kértek tőle
egy éjszaka a Tashreeq-napok közepe táján (Dhul Hidzsa 11., 12. és 13. napja), Al-Aqabah egyik
dombján, ahol a múlt évben is összejöttek.
Az Anszar (Segítők) egyik vezetője, Ka‘b bin Malik Al-Anszari beszámolt arról a történelmi
találkozóról, amely megváltoztatta az Iszlám és a pogányság közötti harc menetét. Így szólt:
Zarándoklatra indultunk és a Tashreeq-napok közepén összejövetelt szerveztünk. Kísért minket egy
prominens ember és egy híresség, akit Abdullah bin ’Amr bin Haramnak hívtak, aki még ekkor
bálványimádó volt. Közöltük vele szándékunkat, hogy találkozunk Mohameddel [béke reá], majd arra
buzdítottuk, csatlakozzon sorainkhoz és mondjon le a többistenhitről, nehogy a Pokol tüzén égjen a
Túlvilágon. Erre ő befogadta az Iszlámot és szemtanúja lett az Al-Aqabah-i találkozónak.
Aznap este tábort vertünk és nyugovóra tértünk. Miután eltelt az éjszaka egyharmada felkeltünk és
lopva egy közeli dombhoz osontunk a találkozóra. Hetvenhárman voltunk férfiak és két nő, egyikük
Nuszaibah bint Ka’b a Nadzsarsz-ból és Aszma ’bint’ Amr Bani Szalamah-ból. Vártuk Allah hírnökét
[béke reá], mígnem megjelent Al-'Abbasz bin' Abdul Muttalib nagybátyja társaságában, aki (bár maga
nem volt muszlim) arra intett minket, hogy ne vonjuk ki unokaöcsét klánja védelme alól, hacsak nem
vagyunk teljesen felkészülve arra, hogy életünk kockáztatása árán is megvédjük őt. Ő szólalt fel
elsőként:
„Ó, Khazradzs népe - az arabok Khazradzsnak hívták az Anszarokat (Segítőket), akár Khazradzsból,
akár Awsz-ból valók voltak -, mindannyian ismeritek azt a pozíciót, amelyet Mohamed betölt
közöttünk. Amennyire csak lehetett, megvédtük őt népünktől. Sajátjai nagyra becsülik és tisztelik őt.
Senki máshoz nem hajlandó csatlakozni rajtatok kívül. Ha úgy gondoljátok, hogy teljesíteni tudjátok
ígéreteteket, mikor őt városotokba hívjátok és meg tudjátok védeni őt ellenségeitől, akkor viseljétek
a terhet, amit vállaltok. De ha eláruljátok és átadjátok ellenségeinek, miután elvittétek őt
magatokkal, akkor jobb, ha most itt hagyjátok, mert őt tisztelik és megvédik az övéi." [Ibn Hisham
1/440-442]
Ka’b ezt felelte: „Hallottuk szavaidat, de most, ó Allah Hírnöke, tiéd a szó és bármilyen fogadalmat
kérhetsz tőlünk akaratod szerint, Uraddal és veled kapcsolatban."
Határozott álláspont volt, teljes elszántságot, bátorságot, illetve mély hitet tanúsítottak, amellyel
hatalmas felelősséget vállaltak és viselték annak súlyos következményeit.
Ezután Allah prófétája hirdette a Hitet és megtették fogadalmukat. Imam Ahmad, Dzsabir
tudósítására alapozva, a következő részleteket közölte:
Az Anszarok (Segítők) Allah prófétáját kérdezték azokról az elvekről, melyekre fel kellett esküdniük.
Erre a próféta:
1. Hallani és engedelmeskedni minden körülmények között.
2. Adakozni akkor is, ha bőségben vagy szűkösen vagyunk.
3. Elrendelni a jót és véget vetni a rossznak.
4. Allah szolgálatában nem félhet senki a bírálatoktól.
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5. Védelmezz, ha védelmet kérek és tarts távol mindentől, amitől magadat, házastársadat és
gyermekeidet távol tartod. Ha betartjátok az előírásokat, akkor a Paradicsom előttetek áll.
[Mukhtasar Seerat Ar-Rasool p.155; Ibn Hisham 1/454]
Ka‘b egy másik változatban így szólt:
A próféta [béke reá] hozzákezdett beszédéhez, recitált néhány áyát a Koránból, Allahhoz hívta az
embereket, majd csatlakozásra szólította őket az Iszlám kötelékébe és így folytatta: „Esküdjetek,
hogy távol tartjátok tőlem mindazt, amitől nőiteket és gyermekeiteket távol tartjátok." Ekkor Al-Bara
’bin Ma‘rur kézen fogta őt és így szólt: „Ó, igen, esküszünk Allahra, aki prófétaként küldött téged az
Igazsággal, hogy távol tartunk téged mindattól, amitől nőinket is távol tartjuk. Bízz bennünk, ó Allah
küldötte. Allahra mondom, valódi harcosok vagyunk, akikre rábízhatod magadat a háborúban. Ez egy
olyan tulajdonság, melyet őseink adtak át nekünk."
Aztán ’Abul Haitham At-Taihan félbeszakította és így szólt: „Ó, Allah prófétája! Közöttünk és a zsidók
között vannak olyan megállapodások, melyektől elállnánk. Ha Allah hatalmat, győzelmet nyújt neked,
akkor számíthatunk-e arra, hogy nem hagysz el minket és nem csatlakozol vissza néped (vagyis
Quraish) soraihoz?
Próféta [béke reá] mosolygott és így válaszolt:
„Nem, ez soha nem történhetne meg. A ti véretek az én vérem lesz. Az életben és halálban veletek
leszek, ti pedig velem. Harcolok azokkal, akikkel ti harcoltok és békét kötök azokkal, akikkel békét
köttök." [Ibn Hisham 1/442]
Miután a hűségesküről folytatott tárgyalások befejeződtek, a hallgatóság egyhangúan egyetértett
annak megerősítésében. A megtérők korai nemzedékének két embere, akik a hirdetés tizenegyedik
és tizenkettedik évben felvették az Iszlámot, szólásra emelkedtek, majd tudatosították a
jelenlévőkben lépésük komolyságát, hiszen ezzel készségüket fejezik ki az elvárt áldozat
meghozatalára. Al ’Abbasz bin Ubada bin Nadlah ezzel kapcsolatban megjegyezte: „Ó, Khazradzs
népe! Felfogtátok-e az egyezség jelentőségét, amelyet ezzel az emberrel köttök? Valójában
beismeritek, hogy kivétel nélkül harcolni fogtok mindenki ellen. Ha attól féltek, hogy a tulajdonotok
fog kockán forogni, vagy nemeseitek élete veszélybe kerül, akkor hagyjátok el őt most, mert ha ezt a
fogadalom után teszitek meg, az megalázó lesz számotokra az evilágon és a túlvilágon egyaránt. De
ha úgy gondoljátok, hogy becses életetek és vagyonotok elvesztése árán is képesek vagytok
teljesíteni azt, amire titeket hívott, akkor vegyétek magatokra ezt a súlyos felelősséget és Allahra
esküszöm, hogy ebben rejlik a jó az evilágon és a következőben."
Erre ezt válaszolták: „Számoltunk már vagyonunk elvesztésével és nemeseink életének kitettségével,
mégis hűséget fogadunk neki. De mi a jutalmunk, ha betartjuk az egyezség összes pontját?" Erre a
próféta: „Paradicsom vár rátok. " Aztán felkérték, hogy nyújtsa ki maga elé a kezét és mindnyájan
kinyújtották kezüket, majd fogadalmat tettek. Csak akkor tudatosult Aszad bin Zurarah-ban, hogy az
emberek készen állnak az áldozathozatalra Allah ügyéért. [Ibn Hisham 1/446]
A jelenlévő két nőre való tekintettel szóban tették meg esküjüket, mivel a próféta [béke reá] soha
nem fogott kezet egy nem hozzá tartozó hölggyel. [Muslim 2/131]
A próféta [béke reá] ezután arra kérte a csapatot, hogy nevezzenek ki tizenkét képviselőt maguk
közül, akik Medinában saját népüknek hirdetik az Iszlámot, vállalják a felelősséget e fogadalom
pontjainak végrehajtásáért és törzsük embereit az Iszlám felé terelik. A megválasztott képviselők
kilencen a Khazradzsból származtak: Asz'ad bin Zurarah bin 'Adsz, Sza'd bin Ar-Rabi' bin 'Amr,'
Abdullah bin Rawahah bin Tha'labah, Rafi 'bin Malik bin Al-'Adzslan, Al-Bara' bin Ma'rur bin Szakhr,
'Abdullah bin' Amr bin Haram, 'Ubadah bin Asz-Szamit bin Qaisz, Sza'd bin' Ubadah bin Dulaim és AlMundhir bin 'Amr bin Khunaisz. Hárman pedig az Al-Awszból voltak jenen: Uszaid bin Hudair bin
Szammak, Sza‘d bin Khaithamah bin Al-Harith és Rifa’a bin ’Abdul Mundhir bin Zubair. Ez a tizenkét
ember megesküdött arra, hogy népük ügyeiben ugyanúgy kezességet vállalnak, ahogy Krisztus
tanítványai, a próféta pedig kezességet vállal népe, vagyis az összes muszlim felett. Valamilyen útonmódon kiszivárgott a hír ezekről a titkos sivatagi találkozókról a medinaiakkal.
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Alighogy Quraish hírét vette az egyezségnek, zűrzavar ütötte fel a fejét minden irányban. Rájöttek,
hogy a hűségeskünek messzemenő következményei vannak, amelyek közvetlen hatással vannak
életükre és vagyonukra. Másnap egy mekkai vezetőkből és döntnökökből álló küldöttség indult a
medinai táborba, hogy tiltakozzanak a megállapodás ellen. Megszólították a medinaiakat: „Ó,
Khazradzs népe! Tudomásunkra jutott, hogy idejöttetek, mert ezzel az emberrel (Mohameddel)
akartok megegyezni az ő Mekkából való távozásáról. Allahra! Öldöklő harcot fogunk vívni minden
erőnkkel veletek.” [Ibn Hisham 1/448]
A medinai politeisták, mivel semmit sem tudtak a titokban tett fogadalomról, Allahra esküdöztek
jóhiszeműen és azt válaszolták, hogy az állításban nincs igazság. ’Abdullah bin Ubai bin Szalul,
medinai bálványimádó cáfolta a vádakat, semmisnek nyilvánítva azokat, állítva, hogy emberei soha
nem kezdeményeznek semmit az ő egyértelmű utasítása nélkül.
A medinai muszlimok azonban hallgattak, nem tagadtak és meg sem erősítettek semmit. Úgy tűnt,
hogy Quraish vezetőit meggyőzték a politeisták érvei és csalódottan tértek haza. Nem törődtek bele
azonban teljesen a hallott szavak hitelébe. Vizsgálni kezdték a részleteket, nyomon követték a
legapróbb híreket, míg minden kétséget kizáróan kiderült, hogy a paktum valóban létrejött, de ez
azután történt, hogy a medinai zarándokok elhagyták Mekkát. Dühükben rátámadtak a
zarándokokra, de Sza'd bin ’Ubadah kivételével senkit sem sikerült elfogniuk. Kimondhatatlan
kínzásoknak vetették alá, de később Al-Mut’im bin ’Adi és Harith bin Harb bin Omaiya, akikkel
kereskedelmi kapcsolatban állt, megmentették őt. [Za'd Al-Ma'ad 2/51,52; Ibn Hisham 1/448-450]
Ez a története a második „Aqabah-i egyezségnek, melyet később "Nagy Aqabah-i egyezség” néven
vonult be a történelembe, amit a medinai hívők és a gyenge mekkai muszlimok közötti szeretet,
hűség és kölcsönös támogatás légkörében vittek végbe.
A fogadalommal minden Sharia-ban lefektetett jogi feltétel teljesült ahhoz, hogy a Hidzsra
(menekülés) létrejöjjön és a próféta (béke reá) a mekkai muszlimokkal együtt Medinába meneküljön.
Forrás:
http://www.islam4theworld.net/Sirah/Raheequl_Makhtum/The_Second%20_Aqabah_Pledge.htm

253

MEDINA ALKOTMÁNYA
A Magna Cartáról (1215) és Aranybulláról (1222) kellő tisztelettel emlékezünk meg teljes joggal, de
megfeledkezünk az azokat hat évszázaddal megelőző medinai alkotmányról. Pedig, ha azt nem
ismerjük, nem tudjuk elhelyezni a Sharia alkalmazásának mintát adó elveket, másrészt a medinai
igazságszolgáltatást pár „motivált szakértő” felületesen vallási, etnikai alapra helyezi és logika,
valamint tárgyi ismeret nélkül támadja Mohamedet (béke reá).
Medinai Alkotmányt (دستور المدينة, Dustur al-Madinah), más néven Medinai Charta (arabul: صحيفة
المدينة, Ṣaḥifat al-Madinah; vagy: ميثاق المدينة, Mithaq al-Madinah), Mohamed próféta (béke reá)
készítette röviddel azután, hogy 622-ben (vagy Hidzsra szerint 1-ben) Mekkából menekülve
megérkezett Medinába (akkor Yathribba).
Források:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IS-1.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Medina
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DOKUMENTUMA (BÉKE REÁ) A MUHADZSIRINEK (MENEKÜLŐK), ANSZAR (TÁMOGATÓK) ÉS ZSIDÓK
KÖZÖTT

كتابه (صلى هللا عليه وسلم) بين المهاجرين واألنصار واليهود
بسم هللا الرحمن الرحيم
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében
(1) Ez Mohamednek (béke reá), Isten prófétájának és küldöttének előírása a Quraishi hívőkhöz,
az Iszlám követőihez és Medina népéhez, valamint azokhoz, akik alattuk vannak, csatlakoznak
hozzájuk, vagy velük vesznek részt csatákban.
(2) Ők egy külön egységet, Ummát alkotnak, megkülönböztetve magukat a világ minden más
népétől.
(3) Quraish menekültjei felelősek saját társaságukért. Kölcsönös együttműködésben fizetik meg
vérdíjaikat (kárpótlások az elkövetett emberölések miatt, melyek összegében egyezség
történt) és biztosítják foglyaik szabadon bocsátását azáltal, hogy kifizetik váltságdíjukat. A
hívők közötti kapcsolatok összhangban kell, hogy legyenek a jóság és az igazságosság elveivel.
(4) Banu 'Awf felel saját társaságáért, vérdíjaikat együtt fizetik és minden csapat biztosítja saját
foglyainak szabadon bocsátását azzal, hogy kifizetik váltságdíjaikat. A hívők közötti
kapcsolatok a jóság és az igazságosság elveivel összhangban kell, hogy legyenek.
(5) Banu Al-Harith Ibn Al- Khazradzs felel saját társaságáért, vérdíjaikat együtt fizetik és minden
csapat biztosítja saját foglyainak szabadon bocsátását azzal, hogy kifizetik váltságdíjaikat. A
hívők közötti kapcsolatok a jóság és az igazságosság elveivel összhangban kell, hogy legyenek.
(6) Banu Sza’ida felel saját társaságáért, vérdíjaikat együtt fizetik és minden csapat biztosítja
saját foglyainak szabadon bocsátását azzal, hogy kifizetik váltságdíjaikat. A hívők közötti
kapcsolatok a jóság és az igazságosság elveivel összhangban kell, hogy legyenek.
(7) Banu Dzsusham felel saját társaságáért, vérdíjaikat együtt fizetik és minden csapat biztosítja
saját foglyainak szabadon bocsátását azzal, hogy kifizetik váltságdíjaikat. A hívők közötti
kapcsolatok a jóság és az igazságosság elveivel összhangban kell, hogy legyenek.
(8) Banu an-Nadzsar felel saját társaságáért, vérdíjaikat együtt fizetik és minden csapat biztosítja
saját foglyainak szabadon bocsátását azzal, hogy kifizetik váltságdíjaikat. A hívők közötti
kapcsolatok a jóság és az igazságosság elveivel összhangban kell, hogy legyenek.
(9) Banu ’Amr Ibn-’Awf felel saját társaságáért, vérdíjaikat együtt fizetik és minden csapat
biztosítja saját foglyainak szabadon bocsátását azzal, hogy kifizetik váltságdíjaikat. A hívők
közötti kapcsolatok a jóság és az igazságosság elveivel összhangban kell, hogy legyenek.
(10) Banu Al-Nabit felel saját társaságáért, vérdíjaikat együtt fizetik és minden csapat biztosítja
saját foglyainak szabadon bocsátását azzal, hogy kifizetik váltságdíjaikat. A hívők közötti
kapcsolatok a jóság és az igazságosság elveivel összhangban kell, hogy legyenek.
(11) Banu Al-Awsz felel saját társaságáért, vérdíjaikat együtt fizetik és minden csapat biztosítja
saját foglyainak szabadon bocsátását azzal, hogy kifizetik váltságdíjaikat. A hívők közötti
kapcsolatok a jóság és az igazságosság elveivel összhangban kell, hogy legyenek.
(12) A hívők nem hagyhatnak magukra senki adósságokkal küszködőt anélkül, hogy némi
megkönnyebbülést okoznának neki, mert a hívők közötti kapcsolatok a jóság és az
igazságosság elveivel összhangban kell, hogy legyenek. Egyetlen hívő sem köthet kliensi
(hűbéri) szerződést azzal, aki már egy másik hívővel ilyen szerződésben áll.
(13) A jámbor hívők kezüket kell, hogy emeljék arra, akit mohó, kapzsi vágy hajt, aki mások
javainak megszerzésére törekszik erővel, bűnt és tévelyedést terjeszt a hívők között. Kezüket
együtt kell, hogy emeljék az ilyen ember ellen, még akkor is, ha az egyiküknek fia.
(14) Egy hívő sem ölhet meg egy másik hívőt megtorlásul egy hitetlenért és nem segíthet egy
hitetlent egy hívő ellen.
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(15) Isten oltalma egy, ami kiterjed a hívők legkisebbikére is minden hívő által. A hívők
védelmezői egymásnak a (világ minden) emberével szemben.
(16) Azoknak, akik követik a hívőket a zsidók közül, pártfogás és egyenlő elbánás jár. Nem
lehetnek elnyomva és segítséget sem lehet nyújtani ellenük.
(17) A hívők békéje egy. Ha háború tör ki Allah útján, egy hívő sem kerülhet békébe (az
ellenséggel), kivéve, ha ez (a béke) nem egyezségem alapszik és egyformán kötelező minden
fél számára.
(18) Minden betolakodót, aki ránk tör, együtt kell kiüldözni.
(19) A hívők, mint egyetlen test vesznek elégtételt a vérért Allah útján.
(20) A jámbor hívek a legjobban és legegyenesebben vezetettek. Egy társállító (bálványimádó)
sem nyújthatja kezét egy Quraishita élete és vagyona felé és nem állhat a hívők útjába ilyen
szándékkal.
(21) Ha valaki szándékosan meggyilkol egy hívőt és ez bebizonyosodik, megtorlásként meg kell
ölni (az elkövetőt), hacsak a meggyilkolt örököse nem elégszik meg vérdíjjal. E rendelkezés
mellett minden hívőnek ki kell állnia és más ítélet nem léphet ennek helyébe.
(22) Ha egy hívő, aki e kódexben (Szahifában) foglalt rendelkezéseket törvényként ismeri el maga
fölött, beleegyezik az azokban foglaltak végrehajtásába, hisz Allahban, az Ítélet Napjában és
mégis segítséget vagy védelmet nyújt egy bűnösnek, vagy bűnpártolónak, Isten átka és
haragja lesz rajta a Feltámadás napján. Tőle nem fogadható el pénzbeli megváltás, vagy
kártérítés.
(23) Ha bármiben összekülönböztök, hagyatkozzatok dolgaitokkal Istenre és Mohamedre (béke
reá).
(24) A zsidók osszák meg a hívőkkel a háború költségeit mindaddig, míg együtt küzdenek.
(25) Banu ’Awf zsidóságát egy Ummának kell tekinteni a hívőkkel. A zsidóknak meg van a saját
vallásuk, a muszlimoknak is mag van a sajátjuk. Hűbéresek és vazallusok. Aki elnyomásban
vagy egyezségszegésben bűnös, az ebből eredő következményeket ugyanúgy elszenvedi,
mint családja, de senki más rajtuk kívül.
(26) Banu-an-Nadzsar zsidóknak ugyanazok a jogaik, mint a Banu ’Awf zsidóinak.
(27) Banu Al-Harith zsidóknak ugyanazok a jogaik, mint a Banu ’Awf zsidóinak.
(28) Banu Sza’ida zsidóknak ugyanazok a jogaik, mint a Banu ’Awf zsidóinak.
(29) Banu Dzsusham zsidóknak ugyanazok a jogaik, mint a Banu ’Awf zsidóinak.
(30) Banu Al-Awsz zsidóknak ugyanazok a jogaik, mint a Banu ’Awf zsidóinak.
(31) Banu Tha’laba zsidóknak ugyanazok a jogaik, mint a Banu ’Awf zsidóinak. Aki elnyomásban
vagy egyezségszegésben bűnös, az ebből eredő következményeket ugyanúgy elszenvedi,
mint családja, de senki más rajtuk kívül.
(32) Dzsafnának, akik a Tha’laba törzs ágai, ugyanazok a jogai, mint az anyatörzsnek.
(33) Banu Ash-Shutaibának ugyanazok a jogaik, mint a Banu ’Awf zsidóinak. Hűeknek kell
maradniuk az egyezséghez és nem szeghetik azt meg.
(34) Tha'laba klienseinek (vazallusainak) ugyanazok a jogai, mint saját maguknak.
(35) A zsidó törzsek leágazásai ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint az anyatörzsek.
(36) Egyikük sem vonulhat harcba (muszlim hadként), Mohamed (béke reá) engedélye nélkül.
Nem lehet akadályt gördíteni a bántalmazások vagy sérülések megtorlásának útjába. Aki vért
ont, az személyével és családjával felel ezért, máskülönben eluralkodik az elnyomás.
Allah azzal van, aki a leghűségesebben követi ezt a kódexet (szahifát).
(37) A zsidók viselik költségeik terhét, a muszlimok pedig sajátjaikét. Ha valaki e szahifa emberei
ellen harcol, akkor működésbe lép az ő (azaz a zsidók és a muszlimok) kölcsönös segítsége,
baráti tanácsot ülnek és őszinteséggel viseltetnek egymás iránt. A szövetség megtartásáért
hűséggel tartoznak, azt nem sérthetik meg.
(38) A zsidók maguk viselik saját költségeiket, amíg a hívőkkel egy sorban küzdenek.
(39) A Yathrib-völgy (Medina) Haram (szent hely) lesz e kódex (szahifa) népének.
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(40) A klienseket (mawla) ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni, mint az eredeti személyeket
(azaz a klienseket felvállaló személyeket). Nem szenvedhetnek kárt és maguk sem szeghetik
meg a szövetséget.
(41) Senkinek sem adható menedék a hely lakosságának engedélye nélkül (vagyis a Mekkából
menekültnek nincs joga menedéket adni másoknak).
(42) Ha viszály vagy vita történik a kódex emberei között, ami félő, hogy nagyobb bajt szít, azt
Allahhoz és az Ő küldöttéhez, Mohamedhez (béke reá) kell utalni. Allah azzal van, aki a
legjobban szem előtt tartja azt, ami ebben a kódexben foglaltatott és ő lesz az, aki a
legméltóbban fog cselekedni.
(43) Quraish (mekkai hitetlenek) nem részesülhetnek védelemben és azok sem, akik rajtuk
segítenek.
(44) És ők (vagyis a zsidók és a muszlimok) kötelesek egymás segítségére lenni akkor, ha valaki
betör a Yathrib-be.
(45) Ha őket (vagyis a zsidókat) békére hívják, akkor ők is békét kell, hogy ajánljanak és annak
részesei lesznek. Ha ők (zsidók) valamilyen ügyre hívják a hívőket, akkor (muszlimok)
kötelessége viszonozni a kérést, kivéve, ha egyikük vallási háborút folytat. Minden csoportra
ráhárul az ellenség kiverésének felelőssége, hogy elűzze azt arról a helyről, amely saját
városrészére esik.
(46) Az al-Awsz törzs zsidóságának, klienseknek és hűbéreseknek ugyanolyan jogai vannak, mint a
Szahifa többi emberének, akik őszinteséggel és hűséggel viseltetnek ez utóbbiakkal szemben,
nem követve el a szövetség megsértését. Amint az ember vet, úgy arat. Isten azzal van, aki a
legőszintébb és leghűségesebb módon hajtja végre e kódex rendelkezéseit.
(47) Ez az előírás semmiféle elnyomónak vagy szövetségtörőnek nem lehet hasznára.
Mindenkinek szavatolt a biztonsága, függetlenül attól, hogy hadba vonul-e, vagy Medinában
marad, különben felüti fejét az elnyomás és a szövetséget megszegik. Allah és az Ő Prófétája,
Mohammed (béke reá) legyen oltalmazója annak, aki hűséggel és gondossággal teljesíti a
lefektetett kötelezettségeket.
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HUDEYBIYAI BÉKE: A FÖLDI ÉSSZERŰSÉG MEGTÉVESZTŐ
ISTEN SZÁNDÉKÁNAK FELFOGÁSÁHOZ AZ EMBERI ÉSZ KEVÉS
Sokszor vagyunk úgy, hogy addig nem látunk hozzá egy cselekvés sorhoz, amíg annak minden elemét
meg nem értjük. Ez földi dolgaink esetében dicséretes, de Allah (SWT) elrendeléseinek megértéséhez
kevés. Erre jó példa a Próféta (béke reá) által kötött béke Quraish-el Hideybiyában.

ِ ِ َّ الرؤيا ِباْلح ِق َلتَ ْدخُل َّن اْلمس ِجد اْلحرام ِإن َشاء
ِِ
ين
َّ ص َد َق
ُ
َ ين ُم َحلق
َ ّللاُ آمن
َ َ ْ ُّ ّللاُ َرُسوَل ُه
َ َلَق ْد
َ ََ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َف ْت ًحا َق ِر ًيبا
َ وس ُك ْم َو ُمَقص ِر
َ ين َال تَ َخا ُفو َن َف َعل َم َما َل ْم تَ ْعَل ُموا َف َج َع َل من ُدو ِن َذل
َ ُرُؤ
﴾٢٧﴿

Allah beteljesítette az Ő Prófétájának látomását az Igazzal. hogy betérjenek a Sérthetetlen
Szentélybe, ha Allah is akarja, békességben, fejüket leborotválva, hajukat levágva, félelem nélkül. Ő
tudta azt, mit ti nem tudtatok és ezen túl is megtette nektek a gyors győzelmet. (Korán 48:27)
A Próféta, mielőtt Medinából arra az útra vonult volna ki, mely Hudeybiyáhban végződött, álmot
látott, melyben belépett Mekkában a Sérthetetlen Szentélybe. A békekötés után az álom valóra vált,
egy évre rá a Muszlimok gondtalanul be tudtak lépni zarándok öltözékben, borotvált fejjel, vagy
rövidre vágott hajjal a Szentélybe és el tudták végezni a zarándoklat hivatalos szertartását.
Egy napon a Próféta azt álmodta, hogy követőivel Mekkába megy és rövidített zarándoklatot, Umrát
végez. Nyilvánvaló, hogy a Próféta álma Allah inspirációja volt, amit a 27. versben megerősít. Egy
isteni inspirációt pedig követni kell, míg meg nem valósul.
Az elmúlt hat évben Quraish kirekesztette a Muszlimokat a Kába látogatásától, nem végezhették el
sem az éves zarándoklatot sem az Umrát. A remény minimális volt arra, hogy a Próféta és követői
Mekkába mehessenek. Ha zarándok öltözékbe (Ihrám) mennek és fegyvert viselnek, akkor ezt
provokációnak tekintették volna, ha nem visznek magukkal fegyvert, akkor pedig nem tudják
megvédeni magukat. Ilyen körülmények között senki sem tudta, hogy az isteni inspiráció miként
válhat valóra.
A Próféta helyzete ezzel szemben más volt. Ő tudta, hogy bármilyen parancsolatot kap Allahtól,
annak ne a földi észszerűségét nézze, hanem váltsa valóra, mert Isten szándéka emberi ésszel nem
fogható fel. A Próféta nyilvános bejelentést tett. Követőinek elmesélte álmát és felszólította a
hívőket, hogy csatlakozzanak hozzá egy rövidített zarándoklatra, Umrára. Sokan lehetetlennek,
veszélyesnek tartották a küldetést, de kiknek hitük erős volt, nem kérdeztek vissza. Elég volt nekik az,
ha a Próféta szólítja őket. Hamarosan 1400 ember állt készen arra, hogy elkísérje őt erre a veszélyes
útra.
Ez az áldott karaván a Hidzsra 6. esztendejének Dhil Qada havában útnak indult Medinából Mekkába.
Amikor elérték Dhul Hulaifaht, felöltötték a zarándok ruhát az Umra szándékával. 70 teve kísérte
őket, melyekre széles gallérokat erősítettek, azt jelezve, hogy ezek áldozati állatok. A zarándokok egy
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szál kardot vihettek magukkal, amint az egy elismert tradíció volt Arábiában. Más fegyverük nem volt.
A karaván nekiindult és felcsendült a zarándokok jól ismert kántálása: Labbaik, Allahumma Labbaik.
Mekka kapcsolata Medinával minden Arab számára jól ismert volt. Éppen egy évvel ezelőtt, a Hidzsra
5. évének Shawwal havában zajlott a nevezetes „Árok” ütközet, ezért egész Arábia kíváncsian
figyelte, miként reagál a vérszomjas Quraish a fegyvertelen zarándokok tömegére, akikről öltözékük,
áldozati tevéik már messziről jelezték szakrális szándékukat. Ráadásul mindez a tiltott hónapok
egyikében történt, amikor nem lehetett hadat viselni és az ellenségeskedést fel kellett függeszteni.
Ilyenkor még az ellenség területére is biztonsággal be lehetett térni, több évszázados szokás
szavatolta ezekben a hónapokban a zarándokok eljutását a Sérthetetlen szentélyhez. Quraish
megzavarodott a hírek hallatán. Dilemmája az volt, hogy ha megtámadja a karavánt, akkor Arábia
szerte tiltakozást vált ki tettük. Nem tehették meg, hogy zarándoklat havában bárkit visszatartsanak a
Kábától, mert ez azt jelentette volna, hogy ők szabják meg a zarándoklat törvényeit, ami kiváltotta
volna az összes Arab törzs ellenállását. Ha a Medinai zarándokokat sérelem éri, akkor joggal
feltételezhették volna, hogy ők maguk is veszélybe kerülhetnek bármikor, ha kapcsolataik Quraishel
úgy alakulnak. Ha viszont beengedik a Medinai zarándokokat Mekkába, akkor csorba esik
presztízsükön, ami bátorítást adhat Mohammednek és a többi Arab klán is szimpátiával fog Medina
felé fordulni.
A Próféta Bani Ka’b törzséből előreküldött egy embert, hogy kémkedje ki Quraish szándékait. Amikor
a Próféta Usfan-ba ért azt a hírt kapta, hogy Quraish Dhil Tuwánál állomásozik. Khalid bin Walid
kétszáz lovassal Kura’al-Ghamim felé vonult, hogy feltartóztassa a zarándokok menetét. Az volt a
szándékuk, hogy a Prófétát és követőit ellenállásra provokálják, ami okot adhatott volna nekik a
leszámolásra. Úgy állíthatták volna be a többi Arab klán előtt, hogy a Muszlimok valójában harcolni
jöttek, de megtévesztésül zarándok ruhát öltöttek.
Az információt tudomásul véve, a Próféta megváltoztatta az útirányt és egy kietlen, kopár, sziklás
úton elért Hudaybiyáhba, ami a Szent Mekkai terület határán feküdt. Itt felkereste őt Budail bin
Warqa, a Bani Khuza’ah klán főnöke a kíséretével. Megkérdezték őt úti céljáról. A Próféta elmondta,
hogy zarándoklatra jöttek Allah Házába. Imára érkeztek és nem háborúzni. A Khuza’ah törzs emberei
mentek és értesítették erről Quraish főnökeit, de ők makacsul ellenálltak. Majd elküldték Hulays bin
Alqamah-ot, az Ahabish klán főnökét a Prófétához, hogy győzze meg és fordítsa őt vissza.
Az volt a céljuk, hogy ha Mohammed (béke reá) nem hallgat Hulays-re, akkor csalódottan jön vissza
Mekkába és az egész Ahabish törzs Quraish oldalára áll. Amikor azonban Hulays meglátta a karavánt
a zarándok öltözékben és az áldozati tevéket a gallérokkal, ami az Allah Háza előtti hódolat jele, ez
meggyőzte őt, hogy nem háborúzni, hanem áldozni jöttek. Anélkül ment vissza Mekkába, hogy
találkozott volna a Prófétával. Hulays elmondta Quraishnek, hogy akik Medinából jönnek, istenfélő
zarándokok. Ő és törzse nem tartja vissza őket. Ha Quraish fel akarja őket tartóztatni, akkor ebben ne
számítson az Ahabish klánra, mert ők nem akarnak szövetségesei lenni azoknak, akik megszegik a
szent szokásokat, hagyományokat.
Majd Quraish elküldte Urwah bin Mas’ud Thaqafi-t. Ő hosszú tárgyalást folytatott a Prófétával, hogy
lebeszélje őt a Mekkába való bevonulásról. Erre a Próféta ugyanazt a választ adta, mint a Khuza’ah
törzs főnökének. Nem háborúzni jöttek, hanem megtisztelni Allah Házát. Urwah visszatért és így szólt
Quraish-hez: „Jártam már a Császár és a perzsa Khoszru udvarában, voltam a Négusnál is, de
Istenemre! Életemben nem láttam embereket annyira odaadóan szolgálni egy királyt, mint ahogy
követői szolgálják őt (béke reá). Ha Mohammed a rituális mosdáshoz vizet használ, nem hagyják,
hogy egy csepp is a földre hulljon. Inkább testükbe, vagy ruhájukba dörzsölik azt. Most rajtatok áll,
miként döntötök.”
Míg a küldöttségek jöttek mentek, Quraish folyamatosan zaklatókat küldött a Muszlimok táborába,
hogy valami módon erőszakos ellenállást provokáljon ki tőlük. A hívők és követők azonban nagy
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önuralomról, állhatatosságról tettek tanúbizonyságot. Egy alkalommal ötven férfi érkezet éjjel a
táborukba, akik kövekkel dobálták őket és nyilakat lőttek ki rájuk. A követők elfogták és a Próféta elé
állították őket mind, ő azonban hagyta, hadd távozzanak. Egy másik esetben nyolcvan ember érkezett
Tan’im felől a hajnali ima idején és váratlanul rátámadtak a táborra. Őket is elfogták és a Próféta őket
is elengedte. Quraish próbálkozásai csődöt mondtak, egyik tanácskozásukat tartották a másik után,
de hasztalan.
Végül a Próféta elküldte személyes megbízottját Uthmant (béke reá) Mekkába azzal az üzenettel,
hogy nem harcolni, hanem zarándoklatra jöttek. Amint megteszik felajánlásaikat, feláldozzák
tevéiket, letudják a szertartást és visszatérnek Medinába. Quraish azonban nem egyezett bele és
visszatartotta Uthmant a városban. Az a szóbeszéd kapott lábra, hogy Uthmant megölték. Mivel nem
érkezett vissza időben a táborba, a Muszlimok igaznak vélték a hírt. Nem állhatták tovább. Nem
erővel akartak belépni Mekkába. de ha megölik követüket, akkor arra csak háborúval lehet válaszolni.
A Próféta összehívta követőit és ünnepélyes fogadalmat tettek arra, hogy utolsó lélegzetükig harcolni
fognak. Ez egy teljesen irracionális vállalás volt, ha emberi léptékekkel tekintünk rá. A Muszlimok
1400-an voltak, gyakorlatilag fegyvertelenül, Mekka határában, 400 km-re Medinától. Az ellenség a
szövetségeseivel karöltve bármikor teljes csapást mérhetett volna rájuk. Ennek ellenére egy
kivételével mindenki felesküdött arra, hogy Allah útján feláldozza magát. Ezt a fogadalmat az Iszlám
történelmében a Ridwan-i fogadalom néven tartjuk számon.
Később kitudódott, hogy az Uthman megöléséről szóló hírek hamisak voltak. Nem csak épségben tért
meg, hanem vele jött Suhail bin ’Amr, a Quraish küldötte, hogy békéről tárgyaljon a Prófétával. Ettől
kezdve Quraish nem próbálta megállítani a Prófétát, hanem menteni szándékozta reputációját és úgy
kívánta feltüntetni, hogy ő az egyezség kezdeményezője. Hosszú tárgyalást követően a következő
feltételekben állapodtak meg:
1. A háborút a felek tíz évre felfüggesztik és felhagynak az egymás elleni nyílt, vagy titkos
ellenségeskedéssel.
2. Ha az egyezség időszakában Quraishtől valaki engedély nélkül Mohammedhez áll, akkor őt
vissza kell szolgáltatni. Ha Mohammed követői közül áll át valaki Quraish-hez, akkor őt nem
kell kiszolgáltatni.
3. Minden Arab törzs választhat, hogy melyik oldallal köt szövetséget, egyezséget.
4. Mohammed és emberei a zarándoklat után visszatérnek. Minden évben visszajöhetnek
Umrára Mekkába és eltölthetnek ott három napot. Nem lehet más fegyver náluk, csak egy
szál kard a hüvelyében. Erre a három napra a Mekkaiak szabaddá teszik a Muszlimoknak a
várost. A három nap elteltével, a Muszlimoknak el kell vonulniuk és a városból nem követheti
őket egy helyi polgár sem.
Amikor a feltételekben megállapodtak, a Muszlimok táborát felzaklatta ez az egyezség. Egyikük sem
értette annak célszerűségét, aminek alapján a Próféta elfogadta a fenti pontokat. Senki sem volt
annyira előrelátó, hogy felfogja, milyen óriási előnyökkel járt ez a béke.
A szerződés aláírása előtt Suhail bin ’Amr fia, Abu Dzsandal áttért az Iszlámra és a pogányok
bebörtönözték őt Mekkában. Valahogy sikerült megszöknie és a Próféta táborában keresett
menedéket. Testét elborították kínzásának sebei. A követők elkeseredését növelte, hogy a szerződés
aláírása után ki kellett Abu Dzsandalt adni a Mekkaiaknak.
Amikor a dokumentummal végeztek, a Próféta szólt követőinek, hogy ezen a helyen vágják le az
áldozati állatokat, borotválják le hajukat és vegyék le a zarándok öltözéket. Senki sem mozdult. A
Próféta háromszor is megismételte szavait, de követőin mély depresszió ült. Először fordult elő a
küldetése megkezdése óta, hogy nem siettek teljesíteni parancsát. Ez megrázta őt. Visszavonult
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sátrába és feleségének Umm Salamának elpanaszolta bánatát. Ő így felelt: „Menj és csendben vágd
le a tevédet, hívd a borbélyt, borotválja le hajadat. Ha megteszed, a többiek is utánad fogják tenni.
Azt is látni fogják, ha egyszer hozol egy határozatot, azt nem fogod megváltoztatni.” Ez történt. Az
emberek is levágták tevéiket, leborotválták hajukat és levetették a zarándok öltözéküket, de
szívükben megtelepedett a szomorúság.
Később, a karaván visszatért Medinába. A Hudaybiyahi egyezség levertté, kedvetlenné tette őket. Ez
a Szúra Dadzsnan-ban (mások szerint Kura’ al-Ghamim-ban) nyilatkoztatott ki, amiben a Muszlimok
Áyákat kaptak, melyek elmondják, hogy amit ma ők vereségnek éreznek, az valójában hatalmas
győzelem. A kinyilatkoztatás után a Próféta összehívta a Muszlimokat és így szólt: „Ma olyan dolgot
küldtek le nekem, ami többet ér, mint ami az egész világon van.” Majd elkezdte recitálni a Szúrát,
különösen Omar felé, aki egészen elkedvetlenedett.
A hívők megelégedéssel hallgatták az Isteni Kinyilatkoztatást. Nem sokkal ezután a szerződés előnyei
egyre jobban kirajzolódtak, végül mindenki rájött, hogy ez az egyezség vezetett a végső győzelemre:
1. Ebben ismerik el először hivatalosan az Iszlám Államot Arábiában. Az Arabok szemében eddig
Mohammed (béke reá) és követőinek pozíciója lázadó volt, akik Quraish-el és a többi Arab
törzzsel fordultak szembe. Eddig törvényen kívüliek voltak, de ez a szerződés a bizonyíték
arra, hogy Medinát hivatalosan elismerték és a jövőben más Arab klánok, törzsek
szövetségeket, egyezségeket köthetnek vele.
2. Azzal, hogy Quraish lehetővé tette a zarándoklatot évi egy alkalommal, hivatalosan elismerte
az Iszlámot, mint Arábia egyik vallását. Mint ilyen, a többi Arab által gyakorolt vallással
egyenlő jogokat kell élveznie. Ezzel Quraish Iszlám ellenes propagandája okafogyottá vált.
3. A tíz éves háborús moratórium segített helyreállítani Medina gazdaságát, a városállam
konszolidációját. Lehetőség nyílt arra, hogy az Iszlám Arábia legtávolabbi sarkába is
elkerüljön. A következő egy-két évben több ember tért Iszlám hitre, mint az eddigi 19 év
alatt, mióta a Prófécia kezdetét vette. Két évvel később Quraish megszegte az egyezséget, de
akkor nem 1400 fegyvertelen Muszlim állt velük szemben Mekka határainál, hanem 10.000
erős, jól felfegyverzett hadsereg.
4. Az ellenségeskedések felfüggesztése lehetővé tette az Iszlám adminisztrációjának
kiterjesztését a Próféta által felügyelt területekre. Ezzel a lakósság teljes jogú polgárként
élvezhette az Iszlám Törvénykezéssel járó előnyöket. Elindult az a folyamat, ami a Ma’ida
(Asztal) Szúra harmadik versében található gondolattal zárul: „Ma bevégeztem számotokra a
vallást, beteljesítettem rajtatok kegyelmem, és megelégedéssel veszem tőletek az Iszlámot
Életformaként.”
Ezek voltak azok az áldások, melyeket a Muszlimok nem láttak előre az egyezség aláírásakor. Akkor
vesztesnek érezték magukat, Quraish pedig győztesnek. A Muszlimokat az a pont zavarta legjobban,
hogy ha Quraishtől átáll valaki Muszlimnak, akkor ki kell adni őt, ellenkező esetben pedig nincs így. Az
aláírást követően Quraish rájött, hogy ez a feltétel nem kedvez neki. Abu Basir, egy Mekkai Muszlim
Medinába menekült. Quraish visszakövetelte és a Próféta kiadta őt annak a követnek, akit erre a
célra Medinába küldtek. Az úton Mekka felé Abu Basirnak újból sikerült megszöknie és ezúttal a
Vörös tenger mellet vezető útnál telepedett meg, ahol Quraish karavánjai jártak Szíriába. Ezek után,
ha egy Muszlim megszökött Mekkából, akkor nem Medinába mentek, hanem csatlakoztak Abu
Basirhoz. Nemsokára Abu Basirnak 70 embere lett, akikkel félelemben tartották Quraish karavánjait.
Végül Quraish maga kérte a Prófétát, hogy helyezzék hatályon kívül ezt a pontot és hívja Abu Basirt
Medinába.
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VÉDELMI MEGÁLLAPODÁS A SZENT KATALIN KOLOSTOR SZERZETESEIVEL
A 19. század óta Ashtiname több elemét, főleg a tanúk listáját, a tudósok megkérdőjelezték. A 20.
század elején Bernhard Moritz alapvető munkájában a dokumentum elemzéséből arra a
következtetésre jutott, hogy: „Nyilvánvalóan lehetetlen ezt a dokumentumot hitelesnek értékelni. A
dátum, stílus és a tartalom egyaránt igazolja a hiteltelenséget. Dr. Mubasher Hussain azon tényen
alapulva kérdőjelezte meg a dokumentum valódiságát, hogy a kézlenyomat, ami állítólag Mohammed
keze, nem a kéz belső oldalát mutatja, mint várható lenne: „meglepő módon mutatja a kéz külső
oldalát, ami csak akkor lehetséges, ha fényképezőgéppel készítik el! Továbbá ő azt is állítja, hogy „az
ebben a szövetségben használt számos nyelvi kifejezés" különbözik „az autentikus hadith
gyűjteményekben őrzött, próféta által használt kifejezésekétől".
Nos, én is úgy gondolom, hogy egy hamisítványról van szó. Mégis közlöm, mert ez a dokumentum
rávilágít arra, hogy az Iszlám történelmében miként próbálták a Koránt és Mohammed (béke reá)
szavait politikai érdekek megvalósítására használni, ugyanakkor a szavak hitelét megrontani. Íme, egy
kiváló példa. Ez a folyamat ma is tart.
Hogy minek alapján tartom a dokumentumot hamisnak? Azért, mert teljesen szükségtelen, hiszen az
ebben foglaltakat a Korán áyái és a Próféta hadithai hitelvként szavatolják. Az adómentességet,
szabad vallásgyakorlást szintén számos hadith és Sharia előírás biztosítja.
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ُ ّللاُ َمن َي
ُ َوَل َي
(Ezek ők), kiket elűztek házaikból igaztalanul, mert csak ezt mondták: „Urunk Allah!” Ha Allah nem
tartaná ellenőrzése alatt az embereket, kik egymás felett akarnak elhatalmasodni, bizony romba
dőlnének a kolostorok, templomok, zsinagógák és mecsetek, ahol Allah nevét sokszor felemlítik.
Bizony, Allah pártját fogja annak, ki az Ő pártjára áll. Mert, bizony Allah az Erős, a Nagyszerű.
A jámbor emberek önvédelme a kegyetlen, alávalókkal szemben törvényes. Azonban itt a fegyveres
védelem törvényesítése többről szól. A kicsiny, formálódó Muszlim közösség nem csupán létéért
küzdött a Mekkai Qurasishel, hanem az Egy Isten Hitének fennmaradásáért is. Nekik éppen annyi
joguk volt a Kábánál imádkozni, mint Quraishnek és mégis hitük miatt elűzték őket onnan. Ez nem
csupán egy adott csoport hitére nézve egyedülálló és veszélyes, hanem mindenkire, akinek hite,
vallási meggyőződése van, legyen az Zsidó, Keresztény, vagy Muszlim, akik a Szent helyeket jámbor
célokra, istenszolgálatra akarják igénybe venni.
Mohamed Ashtiname-ja, más néven Mohamed Szövetsége, vagy Testamentuma, olyan
dokumentum, amely egy Ali által írt és Mohamed által megerősített szavatoló okirat, amely védelmet
és egyéb kiváltságokat nyújt a názáreti Jézus követőinek, a Szent Katalin kolostor keresztény
szerzeteseinek. Muhammad kezét ábrázoló lenyomattal van lezárva.
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Az Āshtīnāmeh perzsa szó, jelentése "Béke könyve", egy kifejezés szerződésre és szövetségre.
Annak az igazságtalanságnak, intoleranciának bizonyítékaként, amely jellemezte/jellemzi a
keresztények Mohamed prófétához való viszonyulását, valamint annak bizonyítására, hogy mennyire
szerencsétlen tévedésük, amikor gyűlöletet, kegyetlenséget tulajdonítanak neki az ő Názáreti híveivel
való kapcsolata tekintetében, ajánlom Mohammed szavait, érvényes esküjét, szövetségét velük, az
igazság és keresztény megvilágosodás érdekében.
Ez az eskü, melyet Mohamed a kalifáira (akik megöröklik utódlását) bízott, kifejezi számukra a
mérvadó parancsot, miszerint kell viszonyulniuk Krisztus híveihez az egész világon. Az említett esküt
Mohamed próféta adta ki a Sínai-hegyi Szent Katalin kolostor keresztény szerzeteseinek. Egy
példányát török nyelvre fordították, míg az eredetit még mindig a szultán konstantinápolyi
kincstárában őrzik. A török példányt Naufal Effendi Naufal, a szíriai Tripoli kereszténye fordította
vissza arabra, mely fordítást az általa írt és Szunnajat-ut-tarab néven ismert könyvben hozta
napvilágra. Az eskü szövege a következő:
„Ez egy levél, amelyet Mohammed, Ibn Abdullah, a hírnök, a próféta, a hű adott ki, akit Isten
letéteményesként küldött az emberekhez, minden teremtményéhez, hogy a továbbiakban ne legyen
kifogásuk Istennel szemben. Mert, bizony Isten a Hatalmas, a Bölcs. Ez a levél az Iszlám befogadóinak
(muszlimoknak) szól, mint szövetség, amelyet a Názáreti követőinek adunk ki (legyenek akár) keleten
és nyugaton, a messzeségben és közelben, araboknak és idegeneknek, ismerteknek és
ismeretleneknek.
Ez a levél tartalmazza a nekik adott esküt és aki nem engedelmeskedik a benne foglaltaknak, azt
engedetlennek, annak megszegőjének kell tekinteni. Úgy kell rá tekinteni, mint aki megszegte
Istennel kötött esküjét, nem hitt az Ő testamentumában, elutasította az Ő hatalmát, megvetette
vallását és kiérdemelte az Ő átkát, függetlenül attól, hogy szultán-e, vagy az Iszlám más híve.
Valahányszor szerzetesek, hitben elmélyülők, zarándokok gyűlnek össze, akár hegyekben,
völgyekben, barlangokban, látogatott helyeken, síkságokon, templomokban vagy imaházakban,
Magam és Követőim bizonyosan támogatjuk, megvédjük őket, úgymint tulajdonaikat és példázatukat
mivel ők védelmem alatt álló alanyaim.
Felmentem őket az alól, ami zavarhatja dolgukat; azon terhektől, amelyeket mások fizetnek meg,
mint hűségesküjüknek szabott feltételt. A jövedelmükből nem kell adniuk semmit, csak akkor, ha ezt
önként teszik, ezzel megsérteni, zavarni, vagy kényszeríteni őket nem lehet. Bíróik nem leválthatók,
valamint nem akadályoztathatók abban, hogy hivatalukat betöltsék, a szerzetesek nem zavarhatók
meg vallási előírásaik gyakorlása során, az elvonultságban élők sem gátolhatók abban, hogy
celláikban lakjanak.
Kifosztani zarándokaikat, elpusztítani, vagy rontást vinni templomaikba, imaházaikba, az ezekben
található dolgokat elvenni, azokat az Iszlám otthonaiba átvinni, senkinek nem lehet. Aki pedig mégis
elvesz ezekből, az megszegi Istennek tett esküjét és engedetlenné válik az Ő hírnöke iránt.
Fejadót (Dzsiziya) nem lehet kiróni bíráikra, szerzeteseikre és azokra, akiknek foglalkozása Isten
imádata; nem lehet rájuk elvonásokat kiszabni, legyen az pénzbírság, adó vagy bármilyen (rájuk
nézve) méltatlan befizetés. Egyezségemet velük megtartom, bárhol is legyenek, tengeren vagy
szárazföldön, keleten vagy nyugaton, északon vagy délen, mert ők oltalmam alatt állnak és
biztonságot szavatolok nekik minden ellen, ami nekik árt.
Nem lehet adót vagy tizedet beszedni azoktól, akik Isten imádatának szentelik magukat a hegyekben,
vagy azoktól, akik a Szentföldet művelik. Senkinek nincs joga beavatkozni ügyeikbe és semmiféle
eljárás nem indulhat ellenük, mert mindez másra és nem rájuk vonatkozik. Aratás idején Kadah-t
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(hozzájárulást) kell adni nekik minden Ardab búzából (kb. öt és fél véka), senkinek nincs joga ezt
sokallani, vagy felszólítani őket bármilyen adót fizetésére.
Aki földekkel rendelkezik, valamint gazdagok és kereskedők esetében, a tőlük levonandó fejadó
(Dzsiziya) nem haladhatja meg a tizenkét dirhamot évente.
Senki nem kötelezheti őket arra, hogy útra keljenek, háborúba vonuljanak, fegyvert viseljenek, mert
az Iszlámoknak (?) kell harcolniuk értük. Nem megengedett vitába, érvelésbe bocsátkozni velük,
hanem a Korán verse szerint kell hozzájuk állni: Ne vitázzatok az Írás Népével, csak a legszebb
érvekkel (Korán 29:46). Legyenek kiváltságban és védettek mindattól, ami sértheti őket a vallás
(Iszlám) terjesztői részéről, bárhol lakjanak.
Ha egy keresztény nő muszlimmal köt házasságot, akkor az csak a nő szabad akaratából, illetve
beleegyezésével történhet és nem lehet őt megakadályozni abban, hogy templomába járjon
imádkozni. Templomaikat tisztelni kell, nem lehet visszatartani őket templomok, zárdák építésétől.
Nem megengedett őket fegyverek vagy kövek hordozására kényszeríteni, valamint az Iszlámoknak (?)
meg kell védeniük őket a támadásokkal szemben. Az Iszlám nemzetének kötelessége, hogy a
Feltámadás napjáig és a világ végéig ne mondjon ellent ennek az eskünek vagy ne szálljon azzal
szembe.
Ez az eskü, amelyet Mohd. Ibn Abdullah adott a keresztény nemzetnek, amelynek teljesítésében és
kihirdetésében minden tanú egyetértett, akik nevüket csatolták. (A fentieket) Mohamed nagy követői
írták alá az alábbiak szerint:
Ali Ibn Abi Talib
Abvou Bekr Ibu Kahafat
Omar Ibn El-Khattah
Ottman Ibn Affan
Aboul Darda
Abou Harirat
Abdullah Ibn Masood
Abbas Ibn Abdoul Mottaleb
El-Fadhl Ibn Abbas
Ezzobier Ibn El-Awam
Talhat Ibn Abdullah
Said Ibn Maath
Said Ibn Abada
Thabit Ibn Nafess
Zied Ibn Thabit
Abou Hanifa Ibn Attaba
Hashim Ibn Obied
Maazam Ibn Kariesh
El-Harith Ibn Thabit
Abdoul Azim Ibn Haasan
Abdullah Ibn Omar Ibn El-Aas
Aamir Ibn Yasir
Ezt az esküt Ali Ibn Abi Talib keze írta
a harmadik próféta istentiszteleti helyén
Muharram napján, a Hidzsra második évében.
Source:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashtiname_of_Muhammad
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2.3.2.

POLGÁRJOG, CSALÁDJOG, EMBEREK KÖZTI
KAPCSOLATOK, HAHAL-HARAM

2.3.2.1. SZÜLETÉS
ÚJSZÜLÖTT ÉRKEZETT, MI A TENNIVALÓ?

Fiú, vagy lány? Bármi is legyen, a tennivalók nem különböznek:
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Allahé az Egek és a Föld Mindenhatósága. Azt teremt, amit Ő akar. Annak ajándékoz leány
(gyermeket) kinek Ő akar, és annak ajándékoz fiú (gyermeket), kinek Ő akar. (Korán 42:49)
Az első hang és szavak, amelyeket egy muszlim csecsemőnek hallani kell, az imára hívás. Az apa
suttogja ezt gyermeke kis fülébe. Az imára hívást, azaz Adhan-t a muszlimok naponta ötször hallják,
mielőtt felállnak Urukkal szemben.
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Ubaidullah bin Rafi tudósítása, aki apjától gyűjtötte:
„Láttam Allah Prófétáját (béke reá) az Adhan szavait Ali fia, Haszan fülébe mondani, amikor Fatima
megszülte őt.”
Dzsami’ at-Tirmidhi, Áldozat Könyve, 1514. Hadisz
Miután a baba fülébe suttogták az imára hívást, ajánlott a Tahník elvégzése egy fohász kíséretében. A
Tahník az újszülött szájának finom bedörzsölését jelenti egy lágyított datolyával, ill. annak belével. A
baba névadása megtörténhet születésének napján, vagy a hetedik napon az alábbiakban szereplő
hadísz alapján.
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Amr bin Shia’aib tudósítása, aki apjától, ő pedig nagyapjától gyűjtötte: A Próféta (béke reá) elrendelte
hetedik napon a névadást, levéve a bajt (az újszülöttről) és az Aqq-ot (Aqiqah, egy vagy több áldozati
állat levágásával járó ünnep).
Dzsami’ At-Tirmidhi, Protokoll könyve, 2832. Hadisz
Nem megengedett olyan nevek adása a gyermekeknek, melyek csak Allahot illethetik, például ArRahman (Könyörületes), Al-Mutakabbir (a Legnagyobb / Fenséges) stb. Egy „Abd” előtaggal azonban
lehet Allah neveit használni, ami jelzi, hogy viselője "szolgálja" Istent, például Abd Ar-Rahman (a
Kegyelmes szolgálója). Hasonlóképpen, a gyermeket nem szabad Allah mellett más szolgájának,
például Abdur-Raszul-nak (az Allah Prófétájának szolgálója) elnevezni, mivel ez ellentétes lenne az
Iszlám igazi jelentésével, ami az Egyetlen Istennek való alárendelődés.
A nevek nem tartalmazhatnak gúnyos jelentést vagy bármi olyat, ami zavart, sérelmet okozhat a
későbbiekben viselője számára.
A muszlim csecsemő születése utáni hetedik napon ajánlott állatokat áldozni. Ezt hívják Aqiqah-nak.
Az állat levágásakor kötelező megemlíteni Allah neve mellet azt, hogy az Aqiqah-t az újszülött
számára ajánlják fel. Az Aqiqah, az áldozat bemutatása után, a baba fejét le szokták borotválni.
Ezután megmérik a baba hajának súlyát. Majd a szülők ugyanennyi ezüstöt adományoznak
jótékonysági célokra.
A fiúk körülmetélésével kapcsolatban egy másik cikk ad részletes felvilágosítást.
A muszlim nőket arra ösztönzik, hogy gyermekeiket anyatejjel táplálják. A Korán előírja, hogy két évig
tartson a szoptatási időszak.
A közeli családtagok gyakran azonnal ellátogatnak, a többieknek pedig szülés után legalább egy hétig
várniuk kell, hogy megóvják a gyermeket a betegségektől. A kismama 40 napig lábadozik, ezalatt a
barátok, rokonok gyakran étellel látják el a családot.

268

2.3.2.2. FÉRFI, NŐ, HÁZASSÁG, VÁLÁS
EGYENJOGÚSÁG
„HA A FÉRFIAKAT ELNYOMJÁK, AZ TRAGÉDIA. HA A NŐKET NYOMJÁK EL, AZ
TRADÍCIÓ”
A magyar nyelv egyenjogúságot ad férfinek és nőnek, hiszen nincs külön hím és nőnek sem szavak,
sem ragozás szintjén. Nincs he, she, it és Der, Die, Das. Egy hívő vagy hitetlen kifejezés mögött lehet
férfi és nő egyaránt.
A világ nyelveinek többsége azonban nem ilyen. Az arabban is nyilvánvaló, hogy mikor, milyen nemű
ember érintett a mondanivalóban. Ez a Próféta (béke reá) egyik feleségének is feltűnt.
A 33:35 vers kinyilatkoztatását illetően a szövegmagyarázók kommentárjai több verzióra hivatkoznak,
amelyek jelentése és tartalma hasonló, csupán a meghivatkozott személyekben van különbség. A
leggyakrabban használt értelmezés, Tabari szerint Umm Szalamához, a próféta feleségéhez köthető
az alábbi tartalom. E verzió szerint Hind bint Abi Umayya, közismert néven Umm Szalama így szólt a
Prófétához: „Miért nem említi a Korán a nőket soha úgy, mint a férfiakat?" Ugyanezen a napon, Zuhr
ima idején a Próféta a következő verset intézte szószékéből: „Ó, emberek - ya ayyuha nnas - íme, ezt
mondja Isten a Koránban ...” (Tafszir at-Tabari, hadisz Ibn Shayba tudósítása alapján).
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ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ َّ ات و
ين
َ الصادق
َ ين َواْل ُم ْؤ ِم َنات َواْلَقانت
َ ين َواْل ُم ْسل َمات َواْل ُم ْؤ ِمن
َ ِإ َّن اْل ُم ْسلم
َ َين َواْلَقانت
ِ ِ
ِ َّ الصاِب ِرين و
ِ ِ َّ و
ِِ
ِ ِ َات واْلمت
ين
َ صدق
َ الصاِب َرات َواْل َخاشع
َ ُ َ ين َواْل َخاش َع
َ َ َّ الصادَقات َو
َ
ِ ِ َّ الص ِائ ِمين و
ِ واْلمتَص ِدَق
ِ َّ ِ َ ات واْلح ِاف ِظين ُفروجهم واْلح ِاف
َّ ين
َّ ات َو
َ ظات َوالذاك ِر
َ َ ُْ َ ُ َ
َ َ الصائ َم
َّللا
َ َ
َ ُ َ
ِ
ِ ِ َّ َكِث ا
ِ
﴾٣٥﴿ يما
َّ َع َّد
َ ير َوالذاك َرات أ
ْ ّللاُ َل ُهم َّم ْغف َرًة َوأ
ً
ً َج ًار َعظ
Muszlim férfiak és nők: hívő férfiak és nők, jámbor férfiak és nők, igaz férfiak és nők, állhatatos férfiak
és nők, alázatos férfiak és nők, adakozó férfiak és nők, böjtöt megtartó férfiak és nők, erényüket
megőrző férfiak és nők, Allahra sokat emlékező férfiak és nők, előkészítette nekik Allah a
megbocsájtást és a hatalmas bért. (Korán 33:35)
Egy másik, viszonylag jól ismert verzió az állítást Umm Ammara al-Anszariya-nak tulajdonítja, aki a
hivatkozás szerint ezt mondta a Prófétának: „Azt látom, hogy minden a férfiaknak kedvez és nőket
alig említik az isteni szavak!" (Tafszir al-Qurtubi, hadisz Tirmidhi tudósítása alapján).
Annak ellenére, hogy a tudósok véleménye eltér a kifogás női felvetőjével kapcsolatban, egyértelmű,
hogy a tartalom ugyanaz. A nők kifejezték elégedetlenségüket a Prófétának (a Korán meghagyásairól,
amely - véleményük szerint - figyelmen kívül hagyják őket). Sőt, tekintettel a történetre vonatkozó
különféle forrásokra, nagyon valószínű, hogy nem egyetlen személy, hanem több nő képviselte
ugyanezt a sérelmet.
Azt akarták, hogy a szent szövegben rögzítsék az egyenlőséget az örökkévalóság számára, holott
tisztában voltak azzal, hogy a Korán mondanivalója semleges, annak ellenére, hogy férfiakat szólít
meg, ugyanúgy érinti a nőket is. Ugyanakkor, a történelem adott pillanatában előítélettel érezték
szemben magukat. Ezért egyértelmű szándékkal, nyíltan kifejezték aggodalmukat az egész közösség
előtt, hogy megerősítsék az egyenlőség helyzetét.
A fenti kinyilatkoztatás megtanította nekik, hogy emberek, akik szabadnak születtek és az Iszlámban
soha nem fogadhatnak el más alárendeltséget, csak az Istennek való alárendelést. Ugyanez a
kinyilatkoztatás tudatosította bennük, hogy felelősségteljes, autonóm teremtmények és eszerint kell
viselkedniük. Emberek, akik szabadon kifejezhetik kifogásaikat, tiltakozhatnak és követelhetnek hitük
nevében. Ezen alapelvekre hivatkozva kritizálták azt, amit a szent szövegben kissé férfias
jelentéstartalommal érzékeltek. Egy szemrehányást fogalmaztak meg, ami az isteni igazságosság mély
meggyőződéséből fakadt!
El tudnánk-e képzelni egy ilyen forgatókönyvet a mai muszlim társadalmakban anélkül, hogy zajos
tiltakozó áradat, vagy ami még rosszabb, vérszomjas bosszúhadjárat indulna el? Elképzelhető-e ma, a
„modern” korban, melyben élünk egy ilyen felvetés, amikor egy egyszerű vallási vitát elindító lépés is
rosszallást vált ki, amikor a vallási értelmezések megkérdőjelezésének puszta gondolatát
szentségtörésnek, blaszfémiának tekintik?
A közösség asszonyainak sérelmével szembesülve, a Próféta nem adott akkor konkrét választ.
Ehelyett csöndben maradt, mély könyörületes csendben. El tudnál-e képzelni egy mai hittudóst
hasonló reakcióval?
A fenti vers tartalmazza az Isteni akarat tanúságtételét a muszlim nők óhajának beteljesülésére, hogy
ünnepélyesen megemlítsék, megtiszteljék és az örökkévalóság számára elismerjék őket Allah
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Könyvében. Ebben az áyában a szóhasználattal Isten kifejezetten megkülönbözteti a két nemet annak
érdekében, hogy hangsúlyozza az egyenlőségre törekvő látásmódot.
Egy másik esetben, Umm Szalama mély sajnálatát fejezte ki a Korán hallgatásáról a nők Mekkából
Medinába történt menekülésével, azaz a hidzsával kapcsolatban is, ami az Iszlám történetének
meghatározó szakasza volt.
A hagyomány arra utal, hogy Umm Szalama kérdést intézett a Prófétához: „Miért a férfiakat dicsőítik
a hidzsrában hozott áldozatáért (menekülés) és nem a nőket!” Ennek okán nyilatkoztatott ki a
következő vers:

ِ
ِ ُ ام ٍل ِم
ِ ُضيع عمل ع
ِ
ض ُكم ِمن
ُ نكم من َذ َك ٍر أ َْو أُنثَى َب ْع
َ َ َ َ ُ اب َل ُه ْم َرُّب ُه ْم أَني الَ أ
َ استَ َج
ْ َف
ِ َّ ٍ بع
ُخ ِر ُجوْا ِمن ِد َي ِارِه ْم َوأُوُذوْا ِفي َسِبيلِي َوَق َاتلُوْا َوُقِتلُوْا أل َُك ِف َرَّن
ْ اج ُروْا َوأ
َ ض َفالذ
َْ
َ ين َه
ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِِ ِ
َُع ْن ُه ْم َسي َئاته ْم َوأل ُْدخَلَّن ُه ْم َجَّنات تَ ْج ِري من تَ ْحت َها األ َْن َه ُار ثََو ًابا من عند ّللا َوّللا
ِ ِع َنده حس ُن الثَّو
﴾١٩٥﴿ اب
ُْ ُ
َ
Elfogadta tőlük Uruk, (és így szólt): „Nem veszejtem el tettét annak, ki tett közületek, akár férfi vagy
nő. Ti egymás (számára) vagytok. Akik menekültek, kiűzettek házaikból, az Én utamon gyötrődtek,
harcoltak és megölettek, hát Én leveszem róluk rossztéteményiket és bizonyos, hogy bevezetem
őket, az Égi Kertekbe, mik alatt folyók futnak, viszonzásként Allahtól.” Allah! Nála a legszebb
viszonzás. (Korán 3:195)
Az Iszlámban a nemek egyenlősége nem csupán elismert, hanem előírt. Ha a nemek közti különbség,
ami a természettől fogva adott, nem számít spirituális ügyekben, akkor nem tehető különbség az élet
más területén sem, akár rang, vagyon, etnikum, szín, születési hovatartozás stb. tekintetében.

Isten igazságos. Bár Isten szavainak célja az összes emberhez szóló megnyilatkozás, függetlenül attól,
hogy nők vagy férfiak, válaszolt Umm Szalama felvetésére megismételve, hogy nők és férfiak minden
tekintetben azonosak mind spirituális, mind politikai elkötelezettségüket illetően.
Szomorú azonban látni, hogy néhány klasszikus magyarázat szövege teljes mértékben ellenzi a Korán
mindkét nem közötti harmónia, egység és egyenlőség koncepcióját.
Hittudósok, akik saját kulturális szemléleteik rabjai azt bizonyítják, hogy képtelenség ezeket verseket
másféle módon értelmezni, mint a megszokott, archaikus látásmód, annak ellenére, hogy többékevésbé elismernek bizonyos egyenlőséget spirituális tekintetben. Arról az egyenlőségről van szó,
melyet a szent szöveg vég nélkül ismétel!
A számukra kétértelmű versekkel szembesülve megkerülik a Korán egyenlőséget hirdető képét, majd
belekényszerítik a Szöveget egy diszkriminatív és megalázó jelentéstartalomba, melyet ők rendelnek
hozzá. Ezt a nőgyűlölő értelmezést adják át egymásnak a muszlimok egymást követő nemzedékei, az
ebbe illeszkedő olvasásba zárják be magukat, végül ez lépett a Korán valós üzenete helyébe, majd
megváltozhatatlan Iszlám elvvé vált. (Asma Lamrabet)
Nem foglalkozom azzal, hogy mi történik a valóságban férfiak és nők között. Hiába hoztok fel
elrettentő tartalmú eseteket az Iszlám Világból és máshonnan. Meggyőződésem, hogy az ember
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belső spirituális világa alakítja végül racionális világát. Ha a spirituális világ törvénye rossz, akkor az
ember racionális világa nem lehet jó! Azt kívántam bemutatni, hogy az Iszlám spirituális terében
működő törvényekben a férfi-női jogok kérdése rendezett. Ha esetleg úgy tűnne, hogy nincs így,
akkor hasonlítsátok össze a többi hasonló Szentírással, vagy „modern” országod gyakorlatával. Ha a
valóságban más a helyzet, ne a törvényt támadjátok.
A konverteknek és reverteknek azt üzenem, ne keseredjetek el, jó hitet választottatok. A hittel nincs
baj, csak azokkal, akik nagy pofával hirdetik, tanítják.
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FÉRFI-NŐ KAPCSOLAT

Amit most írok, az nem jelenti azt, hogy a valóságban úgy is van. A Koránra építem fel gondolataimat,
nem az emberre. Ez egy Allah (SWT) által kinyilatkoztatott állapot, aminek elérése a mi emberi
felelősségünk.

ِ ُ و ِمن آي ِات ِه أَن َخَلق َل ُكم ِمن أ
اجا لِتَ ْس ُك ُنوا ِإَل ْي َها َو َج َع َل َب ْيَن ُكم َّم َوَّد ًة َوَر ْح َم ًة
ْ
ْ
َ ْ َ
ً َنفس ُك ْم أ َْزَو
َ
ٍ ِإ َّن ِفي َذلِك َآلي
﴾٢١﴿ ات لَِق ْو ٍم َيتََف َّك ُرو َن
َ َ
Áyái közül való, hogy megteremtette önmagatokból párotokat, hogy megnyugvásra leljetek velük és
megtette közétek a szerelmet, megbocsájtást. Mert bizony, ebben vannak a Jelek a népnek, kik
elgondolkodnak. (Korán 30:21)
A szexuális kapcsolat gyönyörű, tömör leírása. E kapcsolat gyümölcse a gyermek. Még egy fontos
gondolat. Nincs szerelem megbocsájtás nélkül. És fordítva. Az együttélés során rengeteg hibát ejtünk.
Ez természetes. Ha van megbocsájtás, ezek a hibák nem játszanak szerepet. De ha nincs? El se
képzeljük!
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ِ َّ
ِ
ِسو
َّ ُ الن
ٍ
َّ َيا أَُّي َها
اح َد ٍة َو َخَل َق ِم ْن َها َزْو َج َها َوَب َّث ِم ْن ُه َما
َ اس اتُقوْا َرَّب ُك ُم الذي َخَلَق ُكم من َّنْف
ِِ ن
ِ َّ
َّ
ِ ِر َجاالً َكِث ًا
ان َعَل ْي ُك ْم َرِق ًيبا
َ ام ِإ َّن ّللاَ َك
َ ير َون َساء َواتُقوْا ّللاَ الذي تَ َساءُلو َ به َواأل َْر َح
﴾١﴿

Ó emberek! Őrizkedjetek Uratoktól, Aki megteremtett titeket az Egy Lélekből és megteremtette
abból az ő párját, majd e kettőből szórta szét a sok férfit és nőt. Őrizkedjetek Allahtól, Kit kérdőre
vontok (dolgaitokról) és a méhek gazdáitól. Mert bizony, Allah Felügyel rátok. (Korán 4:1)
Minden Ádámmal és Évával kezdődött, ahol Ádám embernek teremtetett. Éva pedig belőle hozatott
elő. Mi mind az ő példájukat követjük. Mi is teremtmények vagyunk és feleségeink a mi részeink. Ez a
házasság, ami alapja társadalmunknak és a jövő nemzedékének. Jogaink és kötelezettségeink Allahtól
jönnek. Teremtményei vagyunk, az Ő akarata a szabvány és a mérték. Kötelességeink az Ő akaratának
való megfelelésben válnak elviselhetővé, komfortossá. Köztünk, emberek között, az egymás iránti
kötelességek és jogok Allah Törvényéből fakadnak és a Jog ilyen értelemben belénk oltott. A
természetben az egyik legcsodálatosabb dolog a szexuális kapcsolat. A szabályokat nem követő,
erejére büszke férfi hajlamos elfelejteni annak fontosságát, amit egy nő képvisel a férfi életében és a
társadalmi kapcsolatokban, melyek emberi létünkből fakadnak. Édesanyánknak örök tisztelet jár
azért, hogy nekünk életet adott. A feleség, akivel szülői közösségben élünk, ugyanezt a tiszteletet
érdemli. A szexuális ösztön, ami fizikai életünket befolyásolja és érzelmi létünkre, természetünkre
hatást gyakorol, nem félelmet, megvetést kell, hogy keltsen, hanem helyes mederben egy magasabb
szintű örömet és megelégedettséget szolgál. Ezzel a bevezetővel térünk rá a nőre, árvákra és családra
vonatkozó rendeletekre.
Az Iszlámban a házasság nem szentség, mint a Kereszténységben. Szerelem és más érzések nem
írhatók be létesítményesített formákba. A férfi és nő közötti materiális kapcsolatot, azonban
törvényesíteni és szabályozni szükséges, ezért a házasságot az Iszlám egy polgári szerződés
formájában írja elő, ahol a férfi és nő jogait, kötelességeit a két család által megegyezett keretek
között fektetik le.
Nem akarom megnyitni a jogok és kötelességek fejezetét, mert ha egy szerelmen/szereteten alapuló
életközösséget eljogászkodunk, akkor pont az azt összetartó kohézió, a szerelem/szeretet tűnik el.
Ezért a házassági, válási, örökösödési, adósság esetén tanúskodási, özvegységi és más szabályozásba
nem megyek bele.
Mindennek alapja az ANYA! Ha az anyát állati sorban tartják, akkor állatokat nevel. Ha az anyát
megbecsülik, szeretik, akkor egy családi közösségben nemzedékekre előre megalapozódik egy
viszonyrendszer, ami nem jog alapú. Az anyától indul el az, hogy egy nemzedékkel később miként
alakul egy férfi és nő kapcsolata. Most anyáról beszéltem, nem nőről, nőcskéről, feleségnek
kinevezett ismeretlenről. A férfi oldalon is ugyanezt jegyzem meg. Egy családjáért, párjáért KIÁLLÁST
VÁLLALÓ APA adja azt a közeget, melyben valaki ANYA tud lenni. Tehát nem szimpla férfiről,
macsóról, vagy férjnek nevezett ürességről beszélek. Vissza az anyához:

يا رسول للا: جاء رجل إلى رسول للا صلى للا عليه وسلم فقال: ((عن أبى هريرة رضى للا عنه قال..
ثم: قال.. أمك: قال.. ثم من؟: قال.. أمك: قال.. ثم من ٌ؟: قال.. أمك: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قا ٌل
)أبوك( ))متفق عليه: قال.. من؟.
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Tudósítás Abu Hureirától (Allah legyen vele megelégedett): Egy ember jött Allah Prófétájához (béke
reá) és így szólt: Ó Allah Prófétája! Ki az az emberek között, aki a legszebb bánásmódot érdemli? Erre
ő: Szülőanyád! És utána? Erre ő: Szülőanyád! És utána? Erre ő: Szülőanyád! És utána? Erre ő: Apád.

ِ الرجال َق َّوامون عَلى
ٍ ضهم َعَلى َب ْع
َّ الن َساء ِب َما َف
َنفُقوْا ِم ْن
َ ض َوِب َما أ
َ َ ُ ُ َِ
ْ ُ َ ض َل ّللاُ َب ْع
﴾٣٤﴿ ..... أ َْم َوالِ ِه ْم
A férfiak ki kell, hogy álljanak az asszonyokért, miáltal Allah kiváltságában részesültek fölöttük, s
miáltal áldoznak vagyonukból (rájuk)…. (Korán 4:34)
„Qouwamun” kiállást, védelmet jelent. Lehet, hogy Allah az erő és hatalom privilégiumát adta a
férfiaknak a nők felett, de Ő elrendelte a férfiaknak, mit tegyenek ezzel a kiváltsággal. A férfiaknak
védelmezniük kell a nőket és nem használhatják ki pozícióikat velük szemben. A nők ezzel szemben
pedig engedelmességgel tartoznak, a férfi távollétében vigyáznak a házra és a tulajdonra. Nem
megengedett számukra, hogy kibeszéljék a ház titkait.
Eddig a magyarázat.
Korok, helyek változnak. Valaha egy társadalomban a fizikai erő meghatározó szerepet játszott.
Szükség volt a férfi erejére csatákban, mindennapi munkában és a család védelmében.
Miután az idők változnak, felfedezték a villástargoncát, darut és mást, a férfi fizikai ereje már nem
számít. Egyre inkább az észbeliség, kreativitás dominál, ahol a nők éppolyan jók, mint a férfiak. Nem
állítom, hogy kiegyenlítődtek a viszonyok és ezzel nem degradálok senkit. Csupán mások a viszonyok.
Létezik egy biológiai predesztináció, ami természetes. Jó, hogy ez a különbözőség fennmarad, hiszen
így szolgálhatjuk egymást, így egészíthetjük ki egymást. A szexualitás csupán egy szűk terület, amit
mindenki kiveséz, de rengeteg más is van, ahol különbözőségeink egymásért valók. Mást lát meg egy
férfi és egy nő az élethelyzetekben, tervezésben, a másik tulajdonságainak feltárásában,
kreativitásban és a két látásmód együtt sokkal hatásosabb. Egyik sem alávalóbb a másiknál és egyik
sem felsőrendű a másik fölött.
De továbbra is szükség van a férfi kiállására és a nő gondozó szeretetére. És viszont is fennáll
ugyanez. A Korán ide olyan revelációt tett, ami a belsőnkbe íródott. Voltak olyan korok, amikor
szükség volt erre a szövegre. De ha ma a férfi-nő közti a kapcsolatot magyarázni kell, jogokat kell bele
plántálni, akkor felvetődik a kérdés: ki volt az anyád, családod, nemzeted, társadalmad, ahol ezt a
kérdést nyitottan tartották? Ha Isten elrendelését várod arra, hogy milyen kapcsolatod legyen
anyáddal, feleségeddel, lányoddal és társadalmad női tagjaival, akkor a fentiekben megkaptad a
választ, ami az egy lélekből való teremtésben gyökerezik. Úgy gondolj hát a nőkre, mint lelked
részeire és ebben minden benne van. Ha lelketlen vagy, az is.
Most magánvélemény következik. A férfi-nő kapcsolat nem vallás, hanem kultúra függő.
Ha meg van az egy lélekből teremtés érzése, egy kulturális szinten túl a férfi-nő közti kapcsolat
automatikusan beáll, függetlenül nyelvi, etnikai, politikai, nemzetiségi, vallási és más eltérésektől. Ha
e két feltétel nincs meg, akkor nem csak a fenti különbözőségek, hanem a napi gondok,
összerezdülések is megkeserítik az együttélést. Sajnos, sok esetben egy hiten lévők között sincs meg
sem az egy teremtett lélekből való teremtés érzése, sem a hasonló kulturális értés. Akkor, hogy jön
ide az Írás? Hiszen azt sem ugyanúgy értenék!
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FOGAMZÁSGÁTLÁS ÉS ABORTUSZ

A muszlimok törekszenek erős családi, közösségi kapcsolatok kiépítésére és Allah ajándékaként
fogadják el a gyermekáldást. A házasság erősen ajánlott intézmény és a gyermekek nevelése az
Iszlámban a házasság egyik fő célja. Kevés muszlim választja önszántából azt, hogy egyedül marad,
akik viszont házasságban élnek, közülük sokan a fogamzásgátlás módszereit is bevonják a
családtervezésbe.
Böjtölésre ösztönzik azokat a férfiakat, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy megnősüljenek. A
házasság lehetővé teszi az emberiségnek, hogy folytassa leszármazását és belakja a földet. A
gyermekek születésével és a család alapjainak megerősödésével a házasság megerősíti a közösség
mindennapi életében fontos segítő szellemet.
A próféta (béke reá) megtiltotta a muszlimoknak, hogy cölibátust fogadjanak. Ehelyett
házasságkötésre szólította az Ummát, ahogy a hadísz is írja:

تَزَ هو ُجوا ْال َود ُْو ِدَ ْال َولُ ْو ِدَ فَإنِّي ُمكَاثرِ ب ُك ُِم اْأل ُ َم ُِم يَ ْو َِم ْالقيَا َمة
"Házasodjatok a nőkkel, akik sok gyermeket szülnek és büszkeséggel tölt majd el engem a Végítélet
Napján, hogy sokasítottátok az Ummát."
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A Prófétához (béke reá) ez a mondás is köthető:

ْس منِّي
َِ ي فَلَي
ِْ سنهت
ِْ ع
َِ ن َرغ
ِْ ي فَ َم
ِْ سنهت
ُِ اَلنِّكَا
ُ ن
ُ ح
َ ب
„A házasság az én életvitelem, Szunnám és az, aki eltér Szunnámtól, nem tőlem való (nem a
követőm)” Ibn Madzsah
A Koránban kifejezetten nincs utalás fogamzásgátlásra vagy a családtervezésre, de a
csecsemőgyilkosságot tiltó versekben a Korán figyelmezteti a muszlimokat:

ُق ْل تَ َعاَل ْوْا أ َْت ُل َما َح َّرَم َرُّب ُك ْم َعَل ْي ُك ْم أَالَّ تُ ْش ِرُكوْا ِب ِه َش ْيًئا َوِباْل َوالِ َد ْي ِن ِإ ْح َس ًانا َوالَ تَْقتُلُوْا
ِ أَوالَ َد ُكم ِم ْن إمَلَ ٍق َّنحن َنرُزُق ُكم واَِّياهم والَ تَْقربوْا اْلَفو
ط َن
َ ظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب
َ ش َما
َ اح
ُ َ َ ُْ َ ْ ْ ُ ْ
ْ
ْ
َ
َّ َوالَ تَْقتُُلوْا
﴾١٥١﴿ اك ْم ِب ِه َل َعَّل ُك ْم تَ ْعِقُلو َن
َّ النْف َس َّالِتي َح َّرَم ّللاُ ِإالَّ ِباْل َح ِق َذلِ ُك ْم َو
ُص
Mondd: „Gyertek! Én felolvasom nektek azt, amit Uratok megtiltott nektek: hogy ne állítsatok Hozzá
semmit (hamis istenséget), legyetek jók a szülőkhöz és ne öljétek meg gyermekeiteket Moloch
(istenségnek) szentelve. Mi gondoskodást nyújtunk nektek és nekik. Ne közelítsetek a ledérséghez
sem felszínén, sem annak valójában. Ne öljetek életet, amit Allah megtiltott, csak az Igazzal. Ez az,
amit Ő elrendelt nektek, hátha tán feléritek.” (Korán 6:151)
Lást itt is: 17:31
A muszlimok ezt a fogamzásgátlás tilalmának is értelmezték, ám ez nem széles körben elfogadott
nézet.

ل ضرا ِر
ِ ل ضر ِر و
ِ
„Kárt nem okozhatsz másnak és más sem benned.” (Ibn Madzsah és al-Daral Qutni tudósítása)
E határozat értelmében a férjnek és feleségnek tisztában kell lennie a fogamzásgátló eszközök
használatával és kerülniük kell az olyan beavatkozásokat, melyek károsodással járhatnak. Ez az intelem
magában foglalja a felhasználókon túl a jövőben születendő csecsemő egészség károsodási esélyét is.
A családtervezés kérdése a próféta idején is felvetődött. Akkoriban a próféta társai közül néhányan az
"azal" gyakorlatát alkalmazták, ami a terhesség megelőzése érdekében a nő méhén kívüli ejakulációt
jelent (coitus interruptus). Amikor ezt az ügyet a próféta elé vitték, ő nem tiltotta meg és nem is
bátorította, mivel a házasság célja a gyermekek fogantatása. Egy hadíszból tudjuk, hogy az „azal”
gyakorlata a terhesség megelőzése céljából megengedett.

له بإ ْذن َها
ِ عنِ ْال ُح هرةِ إ
ِْ َل هللاِ صلى هللا عليه وسلم أ
ُِ سو
ِ ل نَ َه
َِ  قَا،ُِع ْنه
ِ ي
َِ ع َم َِر َرض
ِْ
ُ عن
ُ ى َر
َ ن نَ ْعز َِل
َ ُهللا
„A próféta (béke reá) megtiltja a férjnek, hogy "azal"-t hajtson végre, ha ezt a feleség, aki szabad nő,
engedélye nélkül teszi."Ibn Madzsah.
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Ennek oka az, ha a férj és feleség közötti aktus nem megy végbe, az kellemetlen az egyik fél számára.
A modern fogamzásgátlók alkalmazásával azonban, az „azal” gyakorlata okafogyottá vált.
Az Iszlám törvénykezés fogamzásgátlással kapcsolatban különféle szabályozást alkalmaz:
1. Családtervezés természetes módon: Ez Mohamed próféta idejében volt általános gyakorlat,
amit ő nem kifogásolt. A házastársaknak érzékenynek kell lenniük egymás kielégülési
igényére, ezért ez a módszer csak akkor alkalmazható, ha mindketten beleegyeznek.
2. Ürítés gátló mód (kondomok, óvszerek): Ezek célja a fogantatás megakadályozása. A legtöbb
muszlim tudós jóváhagyja használatukat.
3. Hormonális és egyéb módszerek (tabletta, tapasz stb.): Ezek a megtermékenyítés
akadályozása és az implantációs beavatkozás kombinációját képezik. A legtöbb tudós
helyteleníti az ilyen módszereket és kizárólag orvosi felügyelet mellett ajánlja alkalmazni.
4. Műtét (vazektómia, petevezeték elkötés, hiszterektómia): Az Iszlám megtiltja, hogy a pár
véglegesen gyermektelenség mellett döntsön és visszafordíthatatlan műtétet hajtson végre,
hacsak erre nem egészségügyi okokból kerül sor.
Az abortusz egy olyan eljárás, amelynek célja a magzat műtéti eltávolítása a méhből. Ez a cselekmény
tiltott, de az alábbi feltételek mellett elvégezhető:
1. Az anya életének megmentésekor;
2. Ha a születendő gyermek házasságon kívül fogant (azzal a feltétellel, hogy 120 naposnál
fiatalabbnak kell lennie, azaz mielőtt magzattá fejlődik).

ِ
ٍ ك لِْل َم ََلِئ َك ِة ِإِني َخالِ ٌق َب َش ًار ِمن ِط
﴾٧١﴿ ين
َ ال َرُّب
َ إ ْذ َق
Mikor Urad így szólt az Angyalokhoz: „Embert teremtek agyagból,” (Korán 38:71)
Ez azt mutatja, hogy az anyagi világot Allah jóval az ember előtt teremtette, akibe saját lelkéből
lehelt. A leletek és a tudomány is megerősítik ezt. Az ember a földtörténet legkésőbbi szakaszában
jelent meg a bolygón.

ِ َفِإ َذا سَّويته ونَفخت ِف
ِ ِ وحي َفَقعوا َله س
ِ يه ِمن ُّر
﴾٧٢﴿ ين
ُ ْ َ َ ُُْ َ
َ اجد
َ ُ ُ
„De, ha megformáltam és lelkemből leheltem belé, ereszkedjetek le előtte, leborulva.” (Korán 38:72)
Lásd szintén 4:171 és 15:29.

ْ  ثُمَ يكُونَُ ُم، ثُمَ يكُونَُ علقةَ ِمثْلَ ذ ِلك، َن أ ُ ِ ِّم َِه أ ْرب ِعينَ ي ْوما نُ ْطفة
ضغةَ ِمثْ َل
َِ إِنَ أحد ُك ْمَ يُجْ م َُع خ ْلقُ َهُ فِي ب ْط
َ ب ِر ْزقِ َِه وعم ِل َِه وأج ِل َِه وش ِق
ي
َِ ْبِكت: َالروحَ ويُ ْؤم َُر بِأ ْرب َِع ك ِلمات
َُ ُ في ْنف، َاَللُ إِل ْي َِه ا ْلملك
َ س َُل
ِ  ثُمَ يُ ْر،ذ ِلك
ُّ خ فِي َِه
َأ َْو س ِعيد
„Mert bizony, mindegyikőtök a teremtését negyven napig anyja méhében tölti csepp formájában,
aztán vérröggé válik egy hasonló terminusra, majd egy darab húscafat lesz éppolyan időre, aztán
elküldik hozzá az angyalt, aki belefújja a lelket, majd négy ügyet bíznak rá: beleírja gondviselését,
élettartamát, tetteit és azt, hogy boldog lesz-e, vagy boldogtalan. (al-Bukhari és Muszlim tudósítása)
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Minden élet Allahtól való. Az emberi lélek, pedig az Iszlám felfogásában egyenesen Allahtól kerül az
emberbe. Egyes vélemények szerint ez a terhesség negyedik hónapja körül következik be.
A tudósok egyetértenek abban, hogy a negyedik hónap utáni abortusz Haram, ami bűncselekményt
valósít meg. Egy ilyen cselekedet egyenértékű egy élő, teljesen kifejlett ember megölésével. Ezért az
abortusz muszlimok számára tilos, kivéve, ha ezzel az anya életét mentik meg.
Négy hónapnál fiatalabb magzat esetén a tudósok véleményei különböznek. Ennek oka az egyetértés
hiánya abban, hogy az embrióban / magzatban van-e élet, vagy nincs? A tudósok többsége az orvosi
bizonyítékok alapján élettel rendelkező teremtésnek tartja, következésképpen tiltja az abortuszt.
Mivel a jelenlegi orvosi ismeretek a magzatot a fogamzás időpontjában, a megtermékenyítéskor már
élőnek tekintik, néhány Fatwa Bizottság úgy döntött, hogy függetlenül az embrió / magzat
életkorától. az abortusz tilos.
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HÁZASSÁG MUT’AH MÓDON

A mut'ah házaság egy privát szerződés egy ideiglenes házasságról, ami a Tizenkettes Síita Iszlám-ban
gyakorlat. Ebben a házasság időtartamát, a hozományt előre meg kell határozni és ebben meg kell
állapodni. Ez szóbeli vagy írásbeli formában kötött magánszerződés. A házasság szándékának
kinyilatkozása és a feltételek elfogadása éppúgy szükséges, mint az Iszlámban szokásos többi
házasság esetében. A Tizenkettes Síita joggyakorlat szerint a mut'ah feltételei: a menyasszony nem
lehet házasságban élő személy. Ha még soha nem volt házas, rendelkeznie kell wali a (törvényes
gyám az Iszlámban) engedélyével, muszlimnak, vagy Ahl al-Kitab-hoz tartozónak (Egyisten hívőnek) és
erkölcsileg tisztának kell lennie. Nem lehet közismert házasságtörő. Mindennek csak akkor tud eleget
tenni önállóan, ha iszlám szempontból nem szűz (elvált, özvegy), vagy nincs Wali felette. A
legautentikusabb vélemény szerint, ha a szerződés szövege a házasság időtartamát nem rögzíti
pontosan, a házasság nem jöhet létre és a szerződés érvénytelen. A szerződés lejártával a házasság
véget ér, a feleségnek meg kell tartani az Iddat időszakot (3 menstruációs időszak kötelező kivárása)
és ezalatt a felek nem közösülhetnek. Az Idda célja az, hogy a bizonyságot adjon arról, ki a gyermek
apja, ha a feleség az ideiglenes házasság során teherbe esett.
A teljes házasság mellett, a történelemben sokféle más házasság létezett, különféle célokkal. A
mut'ah házasságban a férj és a feleség bizonyos jogai hiányoznak. Ezt az együttlétet főleg azok vették
igénybe, akik nem tudtak otthon maradni feleségükkel, mert sokat voltak úton. Például egy utazó
kereskedő, ha megérkezett egy városba, ahol néhány hónapot eltöltött, erre az időszakra egy elvált,
vagy özvegyasszonyt feleségül vehetett. Amikor elhagyta a várost, lejárt a szerződés, a házasság
automatikusan véget ért és egy következő helyen, egy új mut'ah kapcsolatot kezdhetett meg.
A Tizenkettes Síiták a Koránra és hadíszokra hivatkozva azt állítják, hogy a Korán szava minden más
szentírást felülírva megerősíti a Mut'ah intézményét, erről szól az An-Nisa, 24 verse:

ِ ِ واْلمحصن
ِ النساء ِإالَّ ما مَل َك ْت أَيم ُان ُكم ِكتَاب ّللاِ عَلي ُكم وأ
ُح َّل َل ُكم َّما َوَراء
ُ ََ ُْ َ
َ
َ ْ َْ
ْ َْ
َ َ
َ ات م َن
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
وه َّن
َ ين َغ ْي َر ُم َسافح
َ َذل ُك ْم أَن تَ ْبتَ ُغوْا ِبأ َْم َوال ُكم ُّم ْحصن
ُ ُاستَ ْمتَ ْعتُم ِبه م ْن ُه َّن َفآت
ْ ين َف َما
ِ أُجوره َّن َف ِريض ًة والَ جناح عَلي ُكم ِفيما تراضيتم ِب ِه ِمن بع ِد اْلَف ِر
ان
ُ ْ َ ََ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ
َ يضة ِإ َّن ّللاَ َك
َ
َُ ُ
َْ
ِ
ِ
﴾٢٤﴿ يما
ً يما َحك
ً َعل
(Megtiltattak nektek) a házas asszonyok, kivéve, mit jobbotok bír. Ezeket tiltja Allah Könyve nektek,
de megengedi azokat, kik ezen kívül állnak, ha (házasságra) vágytok rájuk, adtok nekik
vagyonotokból, ha tiszták vagytok, nem kéjelgők, nem haszonlesésből teszitek, hát adjátok meg nekik
hozományaikat az előírt módon. Nem vétek számotokra, ha közös megegyezéssel változtattok a
hozományon utána. Mert bizony, Allah a Mindentudó, a Bölcs. (Korán 4:24
Manapság a mut'ah-t különféle helyzetekben használják. Azok a férfiak, akik eljegyezték párjukat,
először többen mut'ah kapcsolatban élnek velük, így beszélgethetnek, együtt lehetnek,
megismerhetik egymást a lány és családja által meghatározott feltételek mellett. Normál esetben egy
rosszirányú kapcsolatot tiltani szoktak, ami sok nehézséggel jár. Mut'ah esetén az együttlét
megállapodott feltételek mellett egy időre szól, erre a férfi pénzügyi garanciát, hozományt tesz le,
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ami biztosíték és védi a nő érdekeit. Egy elvált nő kapcsolatot létesíthet a mut'ah-n keresztül, mielőtt
eldönti, hogy szeretne-e feleségül menni egy másik férfihoz.
Egyes muszlim és nyugati tudósok kijelentették, hogy a mut'ah házasság Iszlám szempontból
haszontalan és üres kísérlet arra, hogy a prostitúciót vallási szempontból szankcionálják, ami
egyébként tiltott. A szunnita jogi iskolák Muhammad próféta (béke reá) Szunnája (élõ hagyomány és
példa) alapján tiltják a mut'a-t, aki kijelentette, hogy a Khaybar csatát követően (629), a mut'ah
házasságok érvényüket vesztik.

HÁZASSÁGHIRDETÉS, PÁRKERESÉS

Mi az a kép, amit felfestünk? Egyedülálló, gyermektelen, Rolls-Royce-al, palotával rendelkező jómódú
fiatalember élettársat keres. Ezzel szemben a valóság: egy csóró, fotó-shoppal készült, autókkal
összemontírozott, smukkos csávó dugni akar. Felfestett kép: „Egyedülálló 20-as éveiben levő nő
vagyok, aki élete párját keresi.” A mellékelt képen Naomi Campbell, vagy Britney Spears látható. A
valóságban azonban egy foghíjas kurva le akar húzni valakit.
A valós tartalom köszönőviszonyban sincs a formával. Az emberek pedig zömmel a formára adnak.
Tartalomra alig. Arra kevesen jelentkeznének, ha egy nő bevallaná az igazságot. „Itt állok négy
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gyerekkel, férjem elhagyott, apám kirakott, az utca már nem tart el, mert kiöregedtem. Dubaiba nem
kellek, küldjetek pénzt teló feltöltésre, hogy legalább a napi kábítószer adagom meglegyen.” Vagy
férfiak esetében: „Fogadást kötöttem Jocóval és a többiekkel, hogy ma négy csajt ide tudok terelni.
Buli lesz, Jocó az anyagot hozza, én bevállaltam a nőket.” Azt hiszem nem járok messze az igazságtól.
Ugyan, ki az, akinek ebben a világban magvas gondolatokra van szüksége? És erre a kiüresedésre a
tévé, médiumok is rátesznek! Hiszen ez egyre jobb üzlet! Igen az, de elveszítjük azt, ami minket
emberré tesz!
Léteznek kultúrák, társadalmi normák és ezek állandó változásban vannak. Szidjuk Amerikát, holott a
meglévő felszínességek ellenére kialakulnak konvenciók az üzleti életben, vagy egy show-szint felett,
ahol az erkölcsnek, határok szabásának kezd értéke lenni. Ugyanakkor a legprűdebb Iszlám világban
ezzel ellentétes normák terjednek. Azzal hiszik magukat a világ trendjéhez igazodónak, ha eljátsszák a
nyugatiságot, szabad erkölcsűséget. Magyarország meg olyan, amilyen. Normák helyett ösztönökre
alapozott túlélés a trend.
„Egy öreg, anyagilag mínuszos, egyik napját a másik után tengető, több gyermekes hajléktalan társat
keres. Mi van: tartozása, dumája és az ókor tudásából egy rész, amivel Koránt és klasszikus
irodalmakat idézget. Olyan párt keres, aki egy héten egyszer meglátogatja, tisztába teszi, nem dumál,
nem aggatja rá saját bajait, ehelyett otthagy húszezer forintot az éjjeliszekrényen és reggel
lábujjhegyen elhúz.” Erre lenne jelentkező? Ugye, hogy nem! Pedig lehet, hogy az öreg tudása, ha
túlélést nem is, de az élet megélését jobban szolgálná, mint a kocsival mutatkozó, átverős csávók. De
ez csak példa volt, ne vegyétek személyes hirdetésnek. Célom ezzel az, hogy bemutassam: kikopott
belőlünk a tartalom és annak keresése. Ma ez itt így alakul, máshol másképp. Sohasem szabad egy
állapotot állandónak venni. A normák, tradíciók állandó változásban vannak. Csupán egy fontos: a
változásban az érték ott van-e konstans elemként? Sok helyen bent van, sok helyről pedig kikerül.
Ezért óva intek bárkit attól, hogy a felszínnek túl nagy jelentőséget tulajdonítson. Hiába van a RollsRoyce vagy a hidzsáb a képen, ha a valóságban ez nem párosul értékkel.
Valaha a párkeresésnek voltak szabályai. Családok idős tagjai kerestek egymáshoz illő fiatalokat. Igaz,
ezt is idővel átírta az érdek, kényszerházasságok stb., hiszen ember kezében minden irányt vált. De ha
már magunkra vagyunk utalva, vonuljunk félre és gondolkodjunk érzelemtől, ösztönöktől és
hormonoktól mentesen, mire vezet egy érzelmi kapcsolat, ha arra jövő épül. Mi a valószínűsége
annak, hogy egy közösségi oldalon egymásra találnak a párok? Nem azt mondom, hogy lehetetlen,
hanem mi a valószínűsége?
Hajlamosak vagyunk olyan etalonokat alapul venni, melyek hitelüket vesztették. Úgy véljük, hogy a
Tudományos Akadémia a tudomány etalonja, holott lehet, hogy ez a tudomány már csak egy szűk
csoport céljait szolgálja. Szunnákat, hagyományokat követünk, melyek írott formája kiváló, de
kikopott belőle az az ember, akire azt valaha szabták. De nem csak az ember, hanem a kor is
változott. Valaha ez volt a trend:

ِ ْن أ ُ ْخ
ت
ُِ سعيدِ اب
ُِ  أ َ ْخ َب َرنَا ُم ْست َل ُِم ب، ََارون
ُِ  َحدهثَنَا َيزي ِدُ ب،يم
ُِ  َحدهثَنَا أَحْ َم ِدُ ب،
ُ ْن ه
َ ْن
َ ْن إب َْراه
َ ن ُم َعاويَ ِةَ بْنِ قُ هرِة
ِْ ع
ِْ ع
ُ ن َم ْن
ُ  َم ْن،
َ - َِ يَ ْعني ابْنَِ زَ اذَان- ،ور
َ َِصورِ بْنِ زَ اذَان
ٍ ص
ل إنِّي
َِ ي صلى هللا عليه وسلم فَقَا
ِِّ ل َجا َِء َر ُجلِ إلَى النهب
َِ  قَا،ار
ِْ ع
َ
َ َن َم ْعقلِ بْنِ ي
ٍ س
َ ث ُهِم أَت َاِهُ الثهان َي ِة. " َل
ِ "ل
َِ لَ ت َل ِدُ أَفَأَت َزَ هو ُج َها قَا
ِ ل َوإنه َها
ٍِ ب َو َج َما
ٍِ س
َِ َام َرأ َِة ً ذ
ْ ُِصبْت
َ ات َح
َ َأ
" ل " ت َزَ هو ُجوا ْال َودُو ِدَ ْال َولُو ِدَ فَإنِّي ُم َكاثرِ ب ُك ُِم األ ُ َم َِم
َِ فَنَ َهاِهُ ث ُهِم أَت َاِهُ الثهالث َ ِةَ فَقَا.
Ma’aqil ibn Yaszar nyomán:
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Egy ember eljött a prófétához (béke reá) és így szólt: Találtam egy rangban és szépségben megfelelő
asszonyt, de nem tud gyermeket szülni. Elvegyem őt feleségül? A válasz: nem! Majd a férfi újból
előállt a kérdéssel, de a próféta (béke reá) elutasította. Eljött harmadszor is, mire a próféta (béke reá)
így szólt: Azokkal az asszonyokkal kössetek házasságot, akik jól szeretnek és szülnek, mert én veletek
fogom népessé tenni az Ummát!”
Könyv: Házasság (Kitab Al-Nikah)
Fokozat: Haszan Szahih, autentikus (Al-Albani)
Referencia: Szunan Abi Dawud 2050
Könyv referencia: 112. Könyv, 5. hadisz
Angol fordítás: 11. Könyv, 2045. hadisz
A fenti hadisz akkor áll meg, ha létezik olyan férfi, aki tisztességgel ellátja családját, tudással táplálja
gyermekeit, hogy azok többre vigyék, mint ő. És létezik olyan nő, aki érzelmi alapot tud biztosítani
férje és gyermekei számára, családja ügyét előbbre tartja, mint kozmetikusát vagy a divatot, amit
követni szándékozik. A hadisz egy minőségi társadalom felépítését célozza, nem a dugásról és
tömeges selejt előállításról szól. Óriási különbség!
Így arra a kérdésre, hogy a házassághirdetés, párkeresés közösségi oldalon az Iszlám szerint
megengedhető-e, nincs konkrét válasz. Ha lenne őszinte emberi kitárulkozás, valós szándékok
kinyilvánítása, melyek Istennek tetszők, akkor miért lenne Haram? De nincs! Itt az emberek java része
hazudik! Ezért a kérdés visszahull annak felvetőjére. Egy kapcsolat, melybe beszállsz, téged minősít. A
valós kérdés, hogy el tudsz-e számolni Allah előtt ezzel a kapcsolattal? Nem családod, társadalmad
előtt, hanem Allah előtt. Ez a kérdés és erre nincs általános válasz. Minden eset más és más.
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HÁZASSÁGI SZERZŐDÉS AZ ISZLÁMBAN (AQD AL-NIKAH)

ِ ُ و ِمن آي ِات ِه أَن َخَلق َل ُكم ِمن أ
اجا لِتَ ْس ُك ُنوا ِإَل ْي َها َو َج َع َل َب ْيَن ُكم َّم َوَّد ًة َوَر ْح َم ًة
ْ
ْ
َ ْ َ
ً َنفس ُك ْم أ َْزَو
َ
ٍ ِإ َّن ِفي َذلِك َآلي
﴾٢١﴿ ات لَِق ْو ٍم َيتََف َّك ُرو َن
َ َ
Áyái közül való, hogy megteremtette önmagatokból párotokat, hogy megnyugvásra leljetek velük és
megtette közétek a szerelmet, megbocsájtást. Mert bizony, ebben vannak a Jelek a népnek, kik
elgondolkodnak. (Korán 30:21)
Korábban ígértem, hogy írok az Iszlám házasságkötési szabályairól.
Az Iszlámban a házasság nem az égben, hanem emberek közt köttetik, valójában egy szerződés (Aqd
Al-Nikah). Az Iszlám házasság nagyon könnyűnek látszó procedúra. Kellenek a házasulandó felek, két
tanú és egy Muszlim, akit minden fél elfogad a vallás ismerőjeként és lebonyolítja a rituálét. Ez abból
áll, hogy elfogadja-e egyik a másikat önszántából és kiegyeztek-e a felek a hozomány mértékében.
Ennyi. Legalábbis ennyi akkor, ha az emberek szavahihetők lennének és a házasulandó felek mögött
garanciák, családok lennének, akik az adott szó érvényének hosszú távon biztosítékai. Menjünk a
részletekbe és vizsgáljuk meg a rendszer logikáját.
A házassági szerződést együtt kell tárgyalni a válással. Furcsa, de nagyon logikus. Azt a helyzetet kell
feltételezni a szerelem időszakában, hogy a kapcsolat valami oknál fogva nem jön össze, évek múlva
váláshoz vezet, lesznek gyerekek, közös vagyon, egyebek és akkor miként osztozzanak? Ezt jobb
ilyenkor megbeszélni, mint később haraggal, sértődöttséggel, ha éppen úgy alakul. Ha ezt az
alapkitétel megértjük, akkor azt is látjuk, hogy mi a hozomány szerepe. A közhiedelemmel
ellentétben a hozomány nem az „asszony vételára”, hanem az asszony tulajdona, amihez a férjnek
nem lesz köze akkor, ha a házasság végbemegy. Ugyanis ezt az asszony befektetheti, gazdálkodhat
vele és biztosítékként, alapként szolgál arra az esetre, ha a kapcsolat nem jön össze és az asszonynak
új életet kell kezdeni. Ja? Hogy a valóságban másra is van példa? Lehet. Én az Iszlám szabályairól
beszélek, nem egy falusi tevevásár dolgairól.
Az alábbi link egy általunk jóváhagyott házassági szerződést tartalmaz, ami az európai joggal
harmonizált. (http://www.eufatwa.com/sharia/marriage-contract-sample/)
Azért írom, hogy az európai joggal harmonizált, mert az opcionális feltételek között egy közjegyző
előtt kötött vagyonjogi megállapodást is magában foglal vagyonfelosztás esetére. Ebben a formában
ez részét képezheti az Aqd Al-Nikahnak, amit a Sharia lehetővé tesz. Tehát egyszerre mindkét jog
követhető.

سلَّم
ٌ صلَّى
ٌْ للا فَ ُه ٌَو َباطلٌ َوإ
ٌ ٌْس فيٌ كتَاب
ٌَ  ُكلٌ ش َْرطٌ لَي:
َ للاُ عليهٌ وآله و
َ  ولقوله،»ٌن َكانٌَ مائَ ٌةَ ش َْرط
ً َلَّ ش َْر
ُ علَى
«ًٌطا أ َ َح َّلٌ َح َرا ًما أ َ ٌْو َح َّر ٌَم َحلََل
ٌ ش ُروطه ٌْم إ
َ ٌَ»ال ُمسْل ُمون
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"Minden olyan feltétel, amely nem szerepel Allah könyvében semmis, még akkor is, ha száz feltétel
létezik."
és a próféta így szólt (béke legyen vele): „A muszlimok maguk határozzák meg feltételeiket, kivéve
azt a feltételt, amely lehetővé teszi Haramot, vagy megtiltja Halalt”
A szerződésből látható, hogy a házasság előtt szerzett tulajdonok nem tekinthetők a
vagyonmegosztás tárgyának. Az sem, amit egyik, vagy másik fél a házasság ideje alatt ajándékként
kapott. Kizárólag a házasság alatt együtt szerzett közös vagyon osztható fel. Az együtt szerzett alatt
nem az értendő, hogy az asszonynak minden alkalommal üzlettársnak kell lennie a férj ügyleteiben.
Az asszony akkor is résztulajdonos, ha háztartásbeli, mert ez az ő befektetésének tekintendő.
A házassági szerződésben meghatározzák azt a személyt, vagy személyeket (Wakil), akiket az asszony
elfogad a férj képviselőjeként, ha a kapcsolat megromlik. Ugyanakkor az asszony képviseletét családja
elöljárói, vagy egy vallási vezető látja el. Így lehet, hogy a válás a férj joga, de ennek letárgyalása a
Wakil és egy vallási vezető között zajlik. És ha a szerződésben olyan pontok szerepelnek, melyek
kitérnek a férj rossz bánásmódjára, alkohol, vagy drogfogyasztására, második feleség tilalmára, hat
hónapon túli különélésére, a feleség vallásának szabad követésére (lehet ez más Egyistenhit is), vagy
a férj polgári bíróságnál beadott válására, amit nem követ Iszlám válás stb., akkor a férj a Wakil és
sejk által rábírható az Iszlám válás kimondására. Ha ezt ennek ellenére nem teszi meg és a házasság
felbontásának szerződésben kikötött feltételei adottak, akkor a sejk hatálytalaníthatja a szerződést.
Íme! Igaz, hogy a válás a férj joga, de az Iszlám védi az asszony jogát is. Mivel azonban az asszony
lehet, hogy gyengén képviseli önmagát, ezért nem ő, hanem egy vallási elöljáró képviseli az ügyét.
Erről nem beszél senki!
Ha a válás végbemegy, akkor a szerződésben felvett minden pontnak teljesülésbe kell mennie. Így
tehát érthető, hogy a válás nagyon könnyű, hiszen a férjnek csak háromszor ki kell mondani (ennek
mikéntjére is szabályok vannak!!!), de abban a pillanatban a vagyonfelosztási szerződés életbe lép.
Tehát mégsem olyan könnyű válni. Csak akkor könnyű, ha a házassági szerződés gagyi volt,
elvakította a lányt a szerelem, hitt Alinak, aki aláíratott vele szerződés gyanánt egy arab nyelvű
étlapot és nem álltak családi, vagyoni garanciák a háttérben.
Találjatok szerelemre, párra, családra, de legyetek eszeteknél. Ez mindkét félnek szól. Allah áldjon
titeket!
A kívülállóknak pedig szeretném, ha az írott Iszlám jogról kedvező irányban alakulna a véleménye.
Személy szerint modern rendelkezésnek tartom az Iszlám házassági szabályozását.
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HIDZSÁB, AZAZ LEPEL A KORÁNBAN ÉS A VALÓSÁGBAN

A Koránban hét alkalommal fordul elő a hidzsáb szó, ami magyarul lepel, kendő, függöny, palást stb.:
1.

ِِ ا
ِ وبينهما ِحجاب وعَلى األ
اب اْل َجَّن ِة
ْ
ُ يم
َ َ ٌ َ َ ُ ََْ َ
ٌ َع َراف ِر َج
َ َص َح
ْ اه ْم َوَن َاد ْوْا أ
َ ال َي ْع ِرُفو َن ُكَل بس
﴾٤٦﴿ ط َم ُعو َن
ْ وها َو ُه ْم َي
َ أَن َسَلَ ٌم َعَل ْي ُك ْم َل ْم َي ْد ُخُل
Kettejük közt ott lesz a lepel. A Magaslatokon emberek lesznek, kik mindenkit felismernek jegyeikről.
Az Égi Kert követőit szólítják: „Béke veletek!” Nem térnek be oda, de nagyon vágyják. (Korán 7:46)
A magyarázók különböző módon kommentálják ezt a verset. 1. Az egyik iskola szerint a Magaslatokon
levő emberek, Angyalok, vagy emelkedett spiritualitással megáldott emberek, mint pl. Próféták, akik
felismerik a lelkeket azok jegyeiről, értékeiről. A Magaslatok lesznek az ő dicső helyeik, ahonnan
békeüdvözléssel köszönthetik a jótét embereket, még mielőtt azok a Mennyországba beérkeznének.
A köszöntés maga is biztosítéka üdvözülésüknek. 2. Egy másik iskola szerint a Magaslatok emberei
nem egyértelműen sorolhatók az érdemek, vagy bűnök oldalára. Ők a mérleg nyelve, a Mennyország
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és a Pokol között. A jóravalók felé intézett köszöntésük csupán reményt sugall számukra az
üdvözüléshez, Allah kegyelmének elnyeréséhez. 3. A harmadik elmélet, amellyel én is egyetértek, az
elsőhöz áll közel, azzal a különbséggel, hogy az emberek szétosztása és a Magaslatok jelképes. A
magasabb lelkületűek örvendeznek a jóravalók üdvözülésének.
2.

ِ واِ َذا َق ْأر َت اْلُقرآن جعْل َنا بيَنك وبين َّال ِذين الَ يؤ ِم ُنو َن ِب
﴾٤٥﴿ ور
اآلخ َرِة ِح َج ًابا َّم ْستُ ًا
ُْ َ
َ َْ َ َ َْ َ َ َ
َ َ
Ha a Koránt olvasod, teszünk közéd és azok közé, kik nem hisznek a Túlvilágban, egy láthatatlan
leplet: (Korán 17:45)
A természetben minden Allah Dicsőségét zengi. Akik elvágják magukat a tökéletesedéstől, egy
láthatatlan erő szigeteli el őket Allah kinyilatkoztatásaitól, ill. a többi hívőtől. Egy láthatatlan lepel
borul rájuk, 1. mert nem tudnak beilleszkedni a hívők társadalmába, 2. mert a hívőket és Allah
kinyilatkoztatásait is védeni kell blaszfémiától, valláshamisítástól, stb. Ez a védő lepel szimbolikus,
láthatatlan, de létező.
3.

ِ
ِ
ِ َوا ْذ ُك ْر ِفي اْل ِكت
﴾١٦﴿ َهلِ َها َم َك ًانا َش ْرِقايا
ْ اب َم ْرَي َم ِإذ انتََب َذ ْت م ْن أ
َ

Beszéld el a Könyvből Mária (történetét), mikor ő félrevonult háza népétől egy keleti zugba. (Korán
19:17)
Mária történetét a 3:42-51-ben olvashatjuk. Itt más szempontot emel ki a vers. A hívő személyes
kötelékét helyezi központba családjával és környezetével. A „keleti zug”, valószínű, egy Templom.
Mária magányt akart, ezért elvonult környezetétől. Ebben a helyzetben látogatta meg őt az Angyal
egy férfi képében. Mária megijedt, azt hitte ember és felszólította őt, hogy ne zavarja magányában.

ِ
ِ
﴾١٧﴿ وح َنا َفتَ َمثَّ َل َل َها َب َش ًار َس ِوايا
َ َفاتَّ َخ َذ ْت من ُدوِن ِه ْم ح َج ًابا َفأ َْرَسْل َنا ِإَل ْي َها ُر
Lepellel választotta el magát tőlük, majd elküldtük hozzá Angyalunkat, ki számára szokványos
embernek tűnt. (Korán 19:17)
4.

ِ
ِ َّ
َّ وت
ين
َ النِب ِي ِإ َّال أَن ُي ْؤَذ َن َل ُك ْم ِإَلى
َ آم ُنوا َال تَ ْد ُخُلوا ُب ُي
َ ط َعا ٍم َغ ْي َر َناظ ِر
َ َيا أَُّي َها الذ
َ ين
ٍ ط ِعمتُم َفانتَ ِشروا وَال مستَأِْن ِسين لِح ِد
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يث ِإ َّن َذلِ ُك ْم
َ َ
ُْ َ ُ
ْ ْ َ إ َناهُ َوَلك ْن إ َذا ُدعيتُ ْم َف ْاد ُخلُوا َفإ َذا
ِ
َّ ان ُي ْؤِذي
اعا
َّ نك ْم َو
ُ النِب َّي َف َي ْستَ ْحِيي ِم
َ َك
ً َوه َّن َمت
ُ ّللاُ َال َي ْستَ ْحِيي م َن اْل َح ِق َوِا َذا َسأَْلتُ ُم
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ِ
ان َل ُك ْم أَن تُ ْؤُذوا
َ لُقلُوِب ُك ْم َوُقلُوبِ ِه َّن َو َما َك
ِ ِ َّ أَبدا ِإ َّن َذلِ ُكم َكان ِعند
﴾٥٣﴿ يما
َ َ ْ
ًَ
ً ّللا َعظ

ٍ وه َّن ِمن وراء ِحج
ط َه ُر
ْ َاب َذلِ ُك ْم أ
ُ ُاسأَل
َ
ََ
ْ َف
ِ َّ رسول
ِ
اج ُه ِمن َب ْع ِد ِه
َ ّللا َوَال أَن تَنك ُحوا أ َْزَو
َ َُ

Ó, kik hisznek! Ne térjetek be a Próféta házaiba, hogy étkezzetek, csak ha az megengedett nektek.
Akkor se (menjetek korán), hogy ki kelljen várni a készülődést. Hanem akkor menjetek, ha meg
vagytok hívva, s úgy térjetek be. Ha ettetek, távozzatok, és ne feledkezzetek bele a beszélgetésbe. Ez
bosszúságot okoz a Prófétának, mert ő szégyell távozásra szólítani titeket, de Allah nem szégyelli
(hogy elmondja) az Igazat. Ha a feleségeitől kértek valamit, kérjétek őket függöny mögül. Ez tisztább
szíveiteknek és szívüknek. Nem okozhattok bosszúságot Allah Prófétájának és nem házasodhattok
asszonyaival őutána soha. Ez Allahnál szörnyű tett lenne. (Korán 33:53)
A szociális együttélés szabályait nem csak a goromba és udvariatlan Arabok körében, akik a
Tudatlanság korából hozták viselkedési normáikat, de a mai „fejlett” társadalmainkban is érdemes
szem előtt tartani. 1. Ne térj be barátod házába, ha nem vagy meghívva. 2. Ha ebédre, vacsorára vagy
hivatalos, nem menj túl korán, ne ülj ott akkor, amikor készítik az ételeket. 3. Akkor menj oda,
amikorra hívtak, amikorra várnak. 4. Étkezés után keresd a kapcsolatépítés lehetőségét a
vendéglátóval, különösen akkor, ha nagy távolság van köztetek (minden tekintetben). 5. Ne feledkezz
bele a beszélgetésbe, hogy ezzel kellemetlenséget okozz a házigazdának. 6. Ha elvárt, akkor kérj
engedélyt a házigazdától, ha távozni készülsz. Mindennek fontos társadalmi és spirituális jelentősége
van. Az egymás közti tisztelet, udvariasság terjesztése emeli egy társadalom karakterét, erényét és
megbecsülését. Az asszonyokkal különös tiszteletet kell mutatni. A „Hívők Anyjai” az asszonyok közt
is kivételes státuszt élveztek.
5.

ِ َفَق
ِ َحب ْب ُت ح َّب اْل َخ ْي ِر َعن ِذ ْك ِر ربِي حتَّى تَوار ْت ِباْل ِحج
﴾٣٢﴿ اب
َ ْ ال ِإني أ
َ
ََ
َ َ
ُ
َ

Mondta: „Kedvelem a szép dolgok szeretetét, hogy Uramra emlékezhessek (általa),” míg a (Napot)
elfedte az (éj) palástja. (Korán 38:32)
Amint atyja Dávid, úgy Salamon is aprólékos, gondos volt, nem engedte, hogy az Ego a legkisebb
mértékben is keveredjen a spirituális értékekkel. A lovak szerelmese volt, nagy sereg és vagyon állt
mögötte, de mindezt Allah szolgálatára fordította. 27:19, 27:40, stb. Csatáit nem önös érdekből vagy
vérszomj által vezetve vívta, hanem Dzsihádként az egyenesség és Igazság érdekében. A lovak
szeretete nem egyszerű versenyhajlamot, vagy egy harcos ló-mániáját fejezte ki, hanem abban is
spirituális jegyek voltak, hiszen a Teremtés gyönyörűségét, Allah teremtő csodáját fedezte fel
bennük.
6.

ِ ٍ ِ ِ ُوَقالُوا ُقل
ِ ونا ِإَلي ِه وِفي آ َذ ِان َنا وْقر و ِمن بيِن َنا وبيِن
اب
َ َْ َ َْ َ ٌ َ
ٌ ك ح َج
ُ
َ ْ َ وب َنا في أَكَّنة م َّما تَ ْد ُع
َ
ِ َفاعمل ِإَّننا ع
﴾٥﴿ امُلو َن
َ َ َْْ
Mondják: „Szívünk lepelben van attól, mire hívsz, füleink süketek, minket és titeket függöny választ
el. Tegyetek (mit jónak láttok), mi is azt tesszük.” (Korán 41:5)
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Szándékos elutasításuk következménye az, hogy távolság keletkezett a Kinyilatkoztatások és azok
közt, akikhez a Kinyilatkoztatásoknak szólnia kellene. Füleik egyre halványabban hallják meg a
szólítást, végül teljesen bezárulnak. Válaszfalat éreznek maguk és a Próféta közt, aki tanítani jött őket
7:25.
7.

ِ اب أَو يرِسل رسوًال َفي
ٍ ّللا ِإ َّال و ْحيا أَو ِمن وراء ِحج
وحي
َّ ان لِ َب َش ٍر أَن ُي َكلِ َم ُه
َ َو َما َك
ْ
ُ
ُ
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ِ ِبِإ ْذِن ِه ما ي َشاء ِإَّنه علِ ٌّي ح
﴾٥١﴿ يم
ك
َ َ
ٌ َ َ ُ
Nem jár az embernek, hogy beszéljen vele Allah, csak ha sugall, vagy a Hidzsáb (lepel) mögül, vagy
Küldöttet küld, hogy kinyilatkoztassa az Ő engedelmével azt, amit Ő akar. Ő a Magasságos, a
Mindentudó. (Korán 42:51)
Hogy kommunikálhat Allah az emberrel? Közvetlenül nem kommunikál, de van a közlésnek három
módja Allah és ember között: 1. Wahi, inspiráció. 2 A Hidzsáb, azaz lepel mögül. 3. Küldött
küldésével.
A sugallat, inspiráció kétféle lehet: 1. Az ember szívére, értelmére sugallott parancsok, tiltások, vagy
mély igazságok magyarázatai, megvilágosodás, stb. Ennek érzői azok, akik Igaz Hitet, odaadást
táplálnak magukban. 2. Verbális inspiráció, ami Allah Szavainak emberi nyelven való érzékelését
jelenti.
Lepel, Hidzsáb mögül: Természetesen nem egy vászondarabról, hanem a Látható és Láthatatlan
világot elválasztó absztrakt lepelről, vagy a Világosság, ill. a sötétség közti válaszfalról van szó.
Küldöttön keresztül: Gábriel Arkangyal hozta el a Korán kinyilatkoztatásait a Prófétának.
Látható, hogy főleg az átvitt értelem kap hangsúlyt, tehát egy lepel, ami elválasztja a látható világot a
láthatatlantól, vagy ami biztonságot nyújt a bűntől, kísértéstől.
A lepel viselését a 24. és 33. szúra eseményei teszik ajánlottá. Amikor a medinai állam harctéren már
nem volt legyőzhető, akkor a Próféta (béke reá) bemocskolása, rágalomhadjárat vette kezdetét, ami
egyébként a mai napig tart. Az intimszférát, tehát a feleségei erényét támadták. Először Zainab, majd
Aisha, került sorra. A részletek a 24. és 33. szúra előszavában részletesen elolvashatók. Erre válaszul
nyilatkoztatott ki a következő szúra:

ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِز َينتَ ُه َّن ِإ َّال َما
ْ ص ِارِه َّن َوَي ْحَف
ْض
َ وج ُه َّن َوَال ُي ْبد
ُ َوُقل لْل ُم ْؤ ِم َنات َي ْغ
َ ظ َن ُف ُر
َ ض َن م ْن أ َْب
ِ
ِ َ
ين ِز َينتَ ُه َّن ِإ َّال لِ ُب ُعوَلِت ِه َّن أ َْو
ْ ظ َه َر م ْن َها َوْل َي
َ ض ِرْب َن ِب ُخ ُم ِرِه َّن َعَلى ُج ُيوبِ ِه َّن َوَال ُي ْبد
َآب ِائ ِه َّن أ َْو َآباء ُب ُعوَلِت ِه َّن أ َْو أ َْبَن ِائ ِه َّن أ َْو أ َْب َناء ُب ُعوَلِت ِه َّن أ َْو ِإ ْخَو ِان ِه َّن أ َْو َبِني ِإ ْخَو ِان ِه َّن
ِ ِ
ِ أَو بِني أ
ِ
ِْ ين َغ ْي ِر أُولِي
اإل ْرَب ِة ِم َن
َ
َ َخَوات ِه َّن أ َْو ن َسائ ِه َّن أ َْو َما َمَل َك ْت أ َْي َم ُان ُه َّن أ َِو التَّاِبع
َ ْ
ْ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ الرج
ض ِرْب َن ِبأ َْر ُجلِ ِه َّن لِ ُي ْعَل َم
ْ ين َل ْم َي
ْ ظ َه ُروا َعَلى َع ْوَرات الن َساء َوَال َي
َ ال أ َِو الطْف ِل الذ
َِ
ِ ِ َّ ما ي ْخِفين ِمن ِزينِت ِه َّن وتُوبوا ِإَلى
﴾٣١﴿ يعا أَُّي َها اْل ُم ْؤ ِم ُنو َن َل َعَّل ُك ْم تُْفلِ ُحو َن
َ
َ ُ َ
ُ َ
ً ّللا َجم
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Mondd a hívő asszonyoknak, hogy süssék le tekintetüket, vigyázzanak erényükre és szépségükből
csak annyit nyilvánítsanak ki, amennyi (szokványosan) meg kell, hogy jelenjen abból. Vonják be
kebleiket fátyollal és ne tüntessék elő szépségüket, csak férjüknek, atyjuknak, férjük atyjának,
fiaiknak, férje fiainak, fivéreiknek, fivére fiainak, nővére fiainak, azok asszonyainak, szolgálóiknak,
kiket jobbjuk bír, férfiaknak, kiket már nem fűt a vágy, gyermekeknek, kiken még nincs úrrá a női
vonzalom. Ne dobbantsanak lábaikkal, hogy tudassák, mit rejtenek el szépségükből. Forduljatok
Allahhoz megbánással mind, ó hívők, hátha tán boldogultok! (Korán 24:31)
A visszafogottság, mérsékletesség mindkét nem számára szükséges. A nőkre itt több felelősség hárul,
mivel fellépésükkel, viselkedésükkel, öltözékükkel erősebb hatást tudnak gyakorolni a társadalmi és
magánéletre. A test, különösen a keblek fedése előírt.
Nos, a Korán semmi túlzót nem ír elő. Nem írja elő a textil méretét, színét, illatát stb. Egy viselkedési
kódex, ami teljesen normális. Ez természetesen koronként és helyenként alakulhat, rögzülhet
hagyománnyá, esetleg divattá. Most nem megyek bele a szunnába, ami az adott korra és helyre
vonatkozó prófétai hagyomány, mert pattalan vitát nyitok. Maradok a Koránnál, ami örök.
Nem azon kell vitatkozni, hogy egy nő Hidzsábot hord, hanem azon, hogy miért hord Hidzsábot?
Kényszerből, vagy önként? Ha önként és meggyőződésből hordja, akkor mi ezzel a baj? Az apácák is
önként, meggyőződésből hordják saját viseletüket és megvetés helyett tiszteletet kapnak.
A túlzott elítélés, kritika, pedig fordított reakciókat vált ki. Ezek hatására sokszor olyanok is felöltik a
Hidzsábot, akiknek eszébe sem jutott eddig. És ez nem radikalizálódás! Ez egy természetes reakció.
Amúgy meg mindenki azt hord, amit akar. Nem a ruha a lényeg, hanem az átvitt értelem, ami a
Koránban is van.
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HOGY VÁLASSZ PÁRT MAGADNAK ÉS EGYÁLTALÁN KELL-E PÁR?

Lássuk mit ír a Hadisz:

ِع ْن
ِْ ع
ُِ يِ ب
ُِ اَّلل ب
ِع ْب ِدُ ه
َ ِ،يم
َ ،عنِ األ َ ْع َمش
َ ،ْن ُمسْه ٍر
َ  َحدهثَنَا،َ ارة
َ ْن
َ حدهثَنَا
َ عامرِ بْنِ ُز َر
ُّ عل
َ ن إب َْراه
َِ ان فَ َجلَسْتُِ قَريبًا م ْن ِهُ فَقَا
ل
ُِ ع ْث َم
ِ اَّلل بْنِ َم ْسعُو ٍِد بم ًنى فَ َخ
ِعبْدِ ه
َِ  قَا،ع ْلقَ َم ِةَ بْنِ قَي ٍْس
ُ ِلَ به
َ ل ُك ْنتُِ َم َِع
َ
ضى فَلَ هما َرأَى
َِ ن َن ْفسكَِ َب ْع
ِْ ن أُزَ ِّو َجكَِ َجار َي ِةً ب ْك ًرا تُذَ ِّك ُركَِ م
ِْ َ ان ه َْلِ لَكَِ أ
ُِ ع ْث َم
ُ ُلَ ِه
َ ض َما قَ ِْد َم
ن قُ ْلتَِ ذَلكَِ لَقَ ِْد
ِْ ل لَئ
ُِ ى ب َيدهِ فَج ْئتُِ َوه َُِو َيقُو
َِار إلَ ه
َِ ْس لَ ِهُ َحا َجةِ س َوى َهذَا أَش
َِ اَّلل أ َ هن ِهُ لَي
ِع ْب ِدُ ه
َ
َ َش َبابِ َمنِ ا ْست
َر ال ه
َ ع م ْن ُك ُِم ْال َبا َءِة
َِ طا
َِ اَّلل ـ صلى هللا عليه وسلم ـ " َيا َم ْعش
ِل ه
ُِ سو
َِ قَا
ُ ل َر
ُص ْومِ فَإ هن ِهُ لَ ِه
ِْ ن ل ْلفَ ْرجِ َو َم
ُِ ص
ُِّ فَ ْل َيتَزَ هوجِْ فَإ هن ِهُ أَغ
ن لَ ْمِ َي ْستَط ِْع فَعَلَيْهِ بال ه
َ ْصرِ َوأَح
َ َض ل ْل َب
. " ِو َجاء
Alqamah bin Qas tudósítása nyomán: „Abdulla bin Masuddal voltam Minában, amikor Uthman mellé
telepedett. Közel ültem hozzá. Uthman így szólt: Megházasítsalak-e téged egy fiatal szűzzel, aki
felidézi benned milyen voltál a múltban? Amikor Abdullah látta, hogy ezen ezen kívül nincs több
mondanivalója, intett nekem, én odajöttem és ezt mondta. Allah prófétája (béke reá) így szólt: Ó
fiatalok! Aki köztetek megengedheti magának, az házasodjon, mert azzal lecsillapodnak a tekintetek
és megőrződnek az erények. Aki nem engedheti meg magának, az böjtöljön, mert az visszafogja a
vágyakat.”
A fentieken túl számos ajánlás szerepel a vallásosságra, hasonló társadalmi szintre, jó természetre,
erényre, jó családból való származásra és még sorolhatnám. A fenti Hadisz a fiataloknak szól és
támogatja a mielőbbi házasságot számukra, hogy természetes biológiai elrendeltségüket abban éljék
ki, törvényes keretek között.
Boncolgassuk tovább ezt a témát.
Amikor egy ember, legyen az férfi, vagy nő elérkezik egy életet meghatározó döntés kapujába, akkor
saját elvárásait, igényeit tűzi ki szempontként. Igen, csak a saját szempontjaink szerepelnek és nem a
másiké. Aki másképp gondolja, az nem mond igazat. Vannak fizikai, pszichológiai, emocionális,
társadalmi és valljuk be, finansziális igények, elvárások. Aki nem így nyilatkozik, az hazudik, mert ez a
normális program. Sokan azt hiszik, hogy egy párválasztással mind az öt igényt kielégíti és boldog
lesz. Itt a tévedés. Örülni kell annak az egy vagy két teljesülésnek, amit a másiktól kaphatunk, illetve
mi adhatunk. Ez is csodálatos! Ahol egy feltétel sem teljesül, ott a kapcsolat nem működik. Jobb, ha
létre sem jön.
Sokféle társadalomban élünk és sokfélék vagyunk. Van, ahol elvárás, családi kötelezettség a házasság,
van, ahol ösztönszerű és e kettő ezerféle átmenete adja a környezetét egy ilyen döntés
meghozatalának. Nagyon ritka, hogy ez az életet eldöntő elhatározás tudatos. Pedig annak kellene
lennie. Mit kell egy tudatos döntés meghozatala előtt mérlegelni?
A mai világ más, mint 1400 évvel ezelőtt volt. Kell-e nekem egyáltalán házassági kapcsolatban élnem,
vagy nem? Egy afrikai mondás így szól: ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül, de ha messzire
akarsz eljutni, akkor legyen társad. De ha társad egy ilyen úton bolond és visszatart, akkor jobb, ha
magad vagy.
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Az emberek hajlamosak azt hinni magukról, hogy halhatatlanok és ez a hamis tudat hatja át terveiket,
jövőbeli elképzeléseiket. Nagyon kevésnek van az a tudatában, hogy bármelyik pillanatban
meghalhatunk. A halhatatlanság tudata viszont torz terveket sugall. Tehát, ha az afrikai mondás
értelmében az út végét nagyon messze tüzöd ki és nem tudatosítod, hogy akivel mész változik,
öregszik, csúnyul, beteg lesz, esetleg neki is vannak tervei, melyek nincsenek összhangban a tieddel,
akkor ne számíts tartós társkapcsolatra. Ha meg túl rövidre tüzöd ki az út végét, rövidtávú céljaid
vannak, minden pillanatban számítasz halálra, tovább állásra, akkor ebbe ne vonj be mást. Ezt a
balhét vállald fel egyedül.
E két út közt van egy sáv, aminek tartalmát ésszerű vagy tudatos döntéssekkel lehet kitölteni. E
döntéseknél pedig tudni illik, hogy a másik félnek is vannak fizikai, pszichológiai, társadalmi,
emocionális és finansziális elvárásai. És ha te ebből párat hozni tudsz, az legyen elég.
Ha mindezt összeteszed az Iszlám klasszikus ajánlásaival, egyeztetési megbeszéléseivel, akkor biztos
jó döntést fogsz hozni. Hangsúlyozom: ajánlásaival! És nem kötelezvényeivel!
Ha nem fogadod meg, akkor Iszlám ide vagy oda, azok számát növeled, akik a modern élet áldozatai
lesznek és gyarapítod az elváltak statisztikáját.
Eddig nem jöttem ki a tanítások és a racionalitás keretei közül. De most ki kell jönnöm. Hát mi újság a
szerelemmel? Ez az a pillanat, amikor felállok és nem válaszolok. Ha válaszolok, akkor egy irracionális
dolgot próbálnék racionális érvekkel egy dobozba betuszkolni. Ez idiotizmus lenne. A szerelem nem
abban a térben van, amit logikával, érvekkel, tanítással el lehetne érni. A szerelem minden előző
magyarázatomat és tanítást fel tudja borítani, vagy abba bele tud simulni. Nem tudhatom. Ez minden
esetben más. De ahogy a szerelem az irracionális térben van, úgy a hit is. Ha a hitet magyarázni kell,
az már nem hit. És e kettő, tehát a szerelem és hit az életünkben arra jó, hogy erőt merítsünk,
feltöltődjünk, lelki táplálékaink legyenek. Talán a szerelem példájával tudom a nem-hívő embereket
gondolkodásra bírni, hiszen ők is lehetnek szerelmesek, hogy szerelmesben és hívőben óriási
energiák vannak, melyek minden racionális gátat képesek áthágni, ledönteni. Ezért ezekkel az
energiákkal ne éljen vissza senki. Ha ez robban, akkor arra nincs egyenlet, hogy meddig robban és
mekkora a krátert hagy maga után. Ez üzenet a gyűlöletkeltőknek.
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KI LEHET FELESÉG VAGY FÉRJ?

Ki lehet feleség vagy férj? Az ember úgy gondolná, hogy az ősember is tudta, hogy nővérét, vagy
anyját nem dughatja meg. Sajnos nem így van. Még ma egy magyar faluban sem tudják sokszor. Ez
lehet, hogy furcsa azoknak, akik városlakók és olvasnak, de a világ nem városlakókból és
olvasottakból áll. Ha kimozdulsz, látod, hogy rengeteg embernek látszó zombi él veled, akik azért
különböznek az állattól, mert az állat tovább jutott az evolúcióban, mint ők. Bizony előfordul
közösülés saját lánnyal és édes nővérrel még egy EU-s országon belül is! Ha DNS tesztet végeznének,
sok helyen még a kémcső is elszégyellené magát az igazságtól! Vegyük le magunkról az álszentség
álarcát és mondjuk ki: még ma is aktuális a szabályozás (sajnos):

ات
َّ ُح ِرَم ْت َعَل ْي ُك ْم أ
َ ُم َهاتُ ُك ْم َوَب َناتُ ُك ْم َوأ
ُ ات األَ ِخ َوَب َن
ُ َخَواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َو َخاالَتُ ُك ْم َوَب َن
َِّ
ات ِن َس ِآئ ُك ْم َوَرَب ِائ ُب ُك ُم
َّ َخَواتُ ُكم ِم َن
َّ اع ِة َوأ
َّ ُخ ِت َوأ
ْ األ
َ ض ْع َن ُك ْم َوأ
ُ ُم َه
َ الر
َ ُم َهاتُ ُك ُم الَلتي أ َْر
َ ض
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َِّ
ِ ِ ِ ِ الَلَِّتي ِفي حج
َونوْا َد َخْلتُم ِب ِه َّن َفَل
ُ ورُكم من ن َسآئ ُك ُم الَلتي َد َخْلتُم ِب ِه َّن َفِإن َّل ْم تَ ُك
ُُ
ِ جناح عَلي ُكم وحَلَِئل أَبن ِائ ُكم َّال ِذ
ُختَ ْي ِن إَالَّ َما َق ْد
ْ َصَلَِب ُك ْم َوأَن تَ ْج َم ُعوْا َب ْي َن األ
َ
ْ ين م ْن أ
ُ َْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ
ِ سَلف ِإ َّن ّللا َكان َغُف ا
﴾٢٣﴿ يما
َ َ
َ َ
ً
ً ور َّرح
Megtiltattak nektek anyáitok, lányaitok, nővéreitek, anyai nagynénéitek, apai nagynénéitek,
bátyáitok lányai, nővéreitek lányai, szoptató dajkáitok, a nők, kikkel együtt szoptattak titeket,
asszonyaitok anyjai, mostohalányaitok, akik gyámságotok alatt állnak és azoktól az asszonyaitoktól
vannak, akikkel ti házaséletet éltek. De ha azoktól vannak, akikkel nem éltek házas életet, akkor nem
vétek számotokra. (Megtiltattak), akik azoknak a fiaitoknak asszonyai, akik ágyékaitokból származnak,
(megtiltattak), ha két nővért gyűjtötök, kivéve, akik a múltból maradtak rátok. Mert bizony, Allah a
Megbocsájtó, a Kegyelmes. (Korán 4:23)
Ezek a tiltások, kevés kivétellel, a világ minden népénél fennállnak. Ez az olvasat akkor értelmezhető,
ha a házasságot kötő személy férfi. Nő olvasatában ugyanennek a fordított értelmi megfelelője igaz.
A szoptatós, vagy tej kapcsolatok az Iszlám Törvényeiben fontos helyet kapnak és vér-kapcsolatoknak
minősülnek. Ennek megfelelően nem csak szoptató anya, de nővér, nagynéni, stb is van, akik hasonló
helyet kapnak, mint a vér szerintiek.

ِ ِ واْلمحصن
ِ النساء ِإالَّ ما مَل َك ْت أَيم ُان ُكم ِكتَاب ّللاِ عَلي ُكم وأ
ُح َّل َل ُكم َّما َوَراء
ُ ََ ُْ َ
َ
َ ْ َْ
ْ َْ
َ َ
َ ات م َن
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
وه َّن
َ ين َغ ْي َر ُم َسافح
َ َذل ُك ْم أَن تَ ْبتَ ُغوْا ِبأ َْم َوال ُكم ُّم ْحصن
ُ ُاستَ ْمتَ ْعتُم ِبه م ْن ُه َّن َفآت
ْ ين َف َما
ِ أُجوره َّن َف ِريض ًة والَ جناح عَلي ُكم ِفيما تراضيتم ِب ِه ِمن بع ِد اْلَف ِر
ان
ُ ْ َ ََ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ
َ يضة ِإ َّن ّللاَ َك
َ
َُ ُ
َْ
ِ
ِ
﴾٢٤﴿ يما
ً يما َحك
ً َعل
(Megtiltattak nektek) a házas asszonyok, kivéve, mit jobbotok bír. Ezeket tiltja Allah Könyve nektek,
de megengedi azokat, kik ezen kívül állnak, ha (házasságra) vágytok rájuk, adtok nekik
vagyonotokból, ha tiszták vagytok, nem kéjelgők, nem haszonlesésből teszitek, hát adjátok meg nekik
hozományaikat az előírt módon. Nem vétek számotokra, ha közös megegyezéssel változtattok a
hozományon utána. Mert bizony, Allah a Mindentudó, a Bölcs. (Korán 4:24)
A „jobbotok bír” a rabszolga asszonyokra utal, akik nem a magyar szó értelmezésében rabszolgák.
Hadifogságba esett férfiak feleségeiről van szó. Mivel ezt a státuszt a történelem eltörölte, ezért ma
ez a rendelkezés nincs hatályban. Vagy mégis? Afrika és Ázsia emberi szemek elől rejtett helyein még
él? Lehet. Ahogy Kelet Magyarország falvaiban sem lehet eladni lányokat, mégis működik ez az ipar. A
valóság és törvény nem működik követő rendszerben.
A fenti szabályozás válasz arra is, hogy az Iszlám megengedi-e az unokatestvérek közti házasságot?
Nem engedi meg.
A kötözködő kommentelők bizonyára felfedeznek a fenti versekben olyan férfi-nő kapcsolatokat,
amiket nem tudnak értelmezni, vagy tudnak, de jól esik, ha trollkodhatnak. Nos, a fenti szöveg egy
1400 évvel ezelőtti család modell akkor elképzelhető összes formáját tárgyalja. Ezek közül számos
kikopott a történelemben és ma nincsenek jelen.
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A többnejűség intézményében pl. két nővért nem lehetett feleségül venni. Ez csak akkor volt
tolerálható, ha az Iszlám korszaka előtti időszakból öröklődött át a két nővér.
Valami igen fontos ne kerülje el a figyelmet! A szabályozás nem a szabad nemi éltről, hanem
házasságról szól! Nemi élet kizárólag csak házasságon belül létezhet! A házasságnak pedig feltételei
vannak. Azokat egy külön írásban részletezem.
Az ilyen szabályozások meggyőződésem, hogy nem fogják elveszíteni aktualitásukat hosszú ideig.
Amíg a kultúra felszín, a törvény pedig írott malaszt csupán, nem alakulnak ki emberekben a belső
építőkövek és minden marad a régiben. Márpedig ezeknek az építőköveknek a lerakása nem
politikusi feladat, mert ők is híján vannak ezeknek a köveknek. Ilyen pedofil papsággal és fejlevágós
agymosott sejkekkel pedig ez a feladat nem ellátható. Tisztelet a kivételnek, mert vannak
tisztességesek is, de hiába vannak, ha pár anakronisztikus marslakó mindent beárnyékol. Te maradsz
zálog, az egyén, Tied a jövő.
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LEHET-E EGY MUSZLIM NŐNEK NEM MUSZLIM FÉRJE?

A válasz: nem lehet. Kategorikus nem. De…
Az alábbiakban kizárólag a címben jelzett esetet vizsgáljuk meg. Mert muszlim férfinak lehet viszont
felesége más Monoteista vallások követői közül is. De maradjunk a nőknél.
Bontsuk a kérdést több részletre. Először azt vizsgáljuk meg, hogy ki a muszlim a Korán szerint? Tehát
nem Ali és Juszuf szerint, hanem a Korán szerint? Mivel a Korán kinyilatkoztatásai Mohamed (béke
reá) életében nyilatkoztattak ki, ezért a Korán a muszlim szót a Mohamed előtti prófétákra és
követőikre használta az eredeti, klasszikus értelemben: az Egy Istennek alávetett és Benne megbékélt
jelentés szerint. Ugyanis ezt jelenti a szó és nem egy vallás megjelölésére szolgál. A terjedelem miatt
az erre vonatkozó hivatkozásokat csak a Korán áyáinak számozásával közlöm:
2:132, 2:133, 2:136, 3:52, 3:64, 3:80, 3:84, 3:102, 5:111, 29:46.
A fenti áyák értelmében Ábrahám, Mózes, Jézus és folytathatnám a sor, mind muszlimok voltak!
Tehát a muszlim a Monoteizmus követését jelenti és nem azon belül csak egyetlen próféta követését!
Persze, a Monoteizmus eredeti és nem annak eltorzított formáiról van szó, ami ma van jelen. Ha meg
a mai viszonyokat nézzük, az Iszlámnak szintúgy torz formái vannak jelen, akár a kereszténységnek és
judaizmusnak! (Formákat mondtam, nem eredeti tanításokat!) Ebben az értelemben nincs is
muszlim! Ha pedig csak a shihádára, hitesküre vonatkoztatjuk a muszlim szót és nem egy érték
megjelenítésére, akkor egy papagáj is lehet muszlim.
Első következtetés: ma a muszlim szó egy vallási elkülönülést jelent külső jegyek alapján, belső
értékek követését figyelmen kívül hagyva. Az Iszlám eredeti, klasszikus formájában pont fordított
helyzet volt: egyesítő hit volt belső értékek alapján, melyeket az előző próféták hirdettek.
Lássuk a következő szempontot, ami a keresztényekre és zsidókra vonatkozik:

َّ َود َوال
ص َارى َحتَّى تَتَِّب َع ِمَّلتَ ُه ْم ُق ْل ِإ َّن ُه َدى ّللاِ ُه َو اْل ُه َدى
ُ نك اْلَي ُه
َ َوَلن تَ ْر
َ ضى َع
َ الن
ِ وَلِئ ِن اتَّبعت أَهواءهم بعد َّال ِذي جاءك ِمن اْل ِعْل ِم ما َلك ِمن ّللاِ ِمن ولِ ٍي والَ ن
ٍص
ير
َ َ َ
َ ْ َ ُ َْ َ ْ َ
َ َ َ
َ َ َ
َ
﴾١٢٠﴿
Sohasem egyeznek ki veled a Zsidók és Keresztények, amig felfogásukat nem követed. Mondd: „Allah
Útmutatása az Útmutatás!” Ha követnéd óhajaikat, miután eljött hozzád a tudásból, nem lenne
Allahhal szemben patrónus, sem pártfogó. (Korán 2:120)
A nem-elfogadás feszültséget szül a társadalomban és egyénben egyaránt. Ha a Zsidók és
Keresztények nem fogadják el a Muszlimokat, az feszültség, de ha a Muszlimok teszik ugyanezt, az is
hiba. Észre kell venni, hogy ez az aya történelmi allegóriát vezet fel azon keresztül, amit abban a
korban a Zsidók és Keresztények követtek el a Muszlimokkal szemben. De a következtetést a
jelenséghez kell kötni és nem azokhoz, akik az elkövették. Ezen a ponton mindenki tükörbe kell, hogy
vesse tekintetét. Fel kell, hogy ismerjük békében mindannyian: az Útmutatás az, ami nem tesz
különbséget közöttünk, és ami mindnyájunkért van.
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Ezt az áyát el kell helyeznünk abba a történelmi kontextusba, melyben kinyilatkoztatott. Akkor a más
vallás más politikai nézetet is jelentett, hiszen a valláshoz rengeteg érdek tapadt. Vagy talán ma nem
ez a helyzet? Hiszen, ha hitek lennénk, semmi baj nem lenne köztünk, de vallások lettünk, így a Sátán
rést ütött közénk.
Jöjjön a tilos kategória, a bálványimádó.

ٍ
ِ
ِ
ِ
ََع َجَب ْت ُك ْم َوال
ْ َوالَ تَنك ُحوْا اْل ُم ْش ِرَكات َحتَّى ُي ْؤ ِم َّن َوأل ََم ٌة ُّم ْؤ ِم َن ٌة َخ ْيٌر من ُّم ْش ِرَكة َوَل ْو أ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ك
ْ ين َحتَّى ُي ْؤ ِم ُنوْا َوَل َع ْبٌد ُّم ْؤ ِم ٌن َخ ْيٌر من ُّم ْش ِرك َوَل ْو أ
َ تُنك ُحوْا اْل ُمش ِرك
َ َع َجَب ُك ْم أ ُْوَلئ
ِ
ِ الن ِار وّللاُ َي ْد ُعو ِإَلى اْل َجَّن ِة واْلم ْغ ِف َرِة ِبِإ ْذِن ِه وُي َبِي ُن َآي ِات ِه لِ َّلن
اس َل َعَّل ُه ْم
َ
َ َ
َ
َ َّ َي ْد ُعو َن إَلى
﴾٢٢١﴿ َيتَ َذ َّك ُرو َن
Ne házasodjatok bálványimádó asszonyokkal addig, míg nem hisznek. Egy hívő rabszolganő jobb,
mint egy bálványimádó, még akkor is, ha az tetszik nektek. Ne engedjétek bálványimádó férfiaknak,
hogy közületek házasodjon addig, míg nem hisznek. Egy hívő rabszolga jobb, mint egy bálványimádó
férfi, még akkor is, ha tetszik nektek. Azok a Pokolra hívnak, de Allah az Ő kegyelméből az Égi
Kertekbe, a megbocsájtásra hív és kinyilvánítja Áyáit az embereknek, hátha tán emlékeznek.
A házasság a legintimebb életközösség. A szex csodája pedig akkor teljesedik be, ha az intim
spirituális összhang egyesül a fizikai kapcsolattal. Ha a vallás valós hatást gyakorol mindkét félre, vagy
akár egyikükre, akkor az ebben megbúvó különbözőség mindkettejük életét mélyebben
befolyásolhatja, mint hovatartozásbeli, fajbeli, vagy nyelvi különbözőség, vagy az életben elfoglalt
hely felfogásának eltérése. Ha két ember szereti egymást, akkor jó, ha az élet magasabb rendű
dolgairól formált világlátásuk is hasonló. Megfigyelhető, hogy a vallási hovatartozás nincs
megnevezve abban a vonatkozásban, mint ami a születéssel függ össze. Két ember lehet, hogy két
különböző vallásban születik, de ha ugyanazt az igazságot látják, ugyanazon az úton haladnak, akkor
elfogadják az ahhoz kötődő rituálét és társadalmi testvériséget. Másképpen lehetetlenné válik a
helyzet mind az egyén, mind a közösség szempontjából.
Tegyük szívünkre a kezünket. Mi, muszlimok nem lettünk-e bálványimádók? Nem nyaljuk a seggét
diktátorainknak? Nem helyezzük boldogulásunkat, saját magunkat minden más elé? Nem
magyarázzuk a Szentírást érdekeink szerint? Nem embereket, tanítókat követünk tán, akik
manipulálnak minket? Ezek alapján magunkat is letilthatjuk a házasságról azokkal, akiknek van hitük.
Jöjjön a harmadik szempont. Mikor és milyen esetben született a rendelkezés, mely szerint muszlim
asszonyok csak muszlim férfiakkal köthetnek házasságot:

ِ يا أَُّيها َّال
ٍ اجر
ِ َات َفامت
ِ ات مه
َِعَلم ِب
ِ ين آم ُنوا
ِ اءكم اْلم ْؤ
َّ
يم ِان ِه َّن َفِإ ْن
إ
أ
ّللا
َّ
ن
وه
ن
ح
ن
م
ج
ا
ذ
إ
ذ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ ُ
َُ
ُ ُ
َ
َ َ
ٍ
ِ
وه َّن ِإَلى اْل ُكَّف ِار َال ُه َّن ِح ٌّل َّل ُه ْم َوَال ُه ْم َي ِحُّلو َن َل ُه َّن
ُ وه َّن ُم ْؤ ِم َنات َف ََل تَ ْر ِج ُع
ُ َعل ْمتُ ُم
ِ
ورُه َّن َوَال تُ ْم ِس ُكوا
َ وهم َّما أ
ُ وه َّن ِإ َذا آتَْيتُ ُم
ُ اح َعَل ْي ُك ْم أَن تَنك ُح
ُ َُوآت
َ َنفُقوا َوَال ُجَن
َ ُج
ُ وه َّن أ
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ِِ
ِ
َّ ّللاِ َي ْح ُك ُم َب ْيَن ُك ْم َو
َّ َنفُقوا َذلِ ُك ْم ُح ْك ُم
َ َنفْقتُ ْم َوْل َي ْسأَلُوا َما أ
َ اسأَلُوا َما أ
ُّللا
ْ ص ِم اْل َك َواف ِر َو
َ بع
ِ
ِ
﴾١٠﴿ يم
ٌ يم َحك
ٌ َعل
Ó, kik hisznek! Ha jönnek hozzátok hívő asszonyok, menekülők, állítsátok őket vizsga elé. Allah a
Legjobb Tudója hitüknek. Ha megbizonyosodtatok afelől, hogy hívő asszonyok, ne küldjétek vissza
őket a hitetlenekhez. (A törvény ereje által) ők nem megengedettek számukra (feleségként) és azok
(hitetlenek) sem megengedettek számukra (férjnek). Adjátok meg (a hitetleneknek) azt, mit költöttek
rájuk (hozományt) és nem vétek számotokra, ha feleségül veszitek őket, miután megadtátok nekik
járandóságukat (hozományt). Ne tartsátok meg a köteléket hitetlen asszonyokkal. Kérjétek vissza, mit
rájuk költöttetek (hozományt) és a (hitetlenek is) hadd kérjék tőletek el azt, amit azokra költöttek
(akik hozzátok átjöttek). Ez Allah Ítélete. Ő Ítél köztetek! Allah a Mindentudó, a Bölcs. (Korán 60:10)
A Hudaybiyahi békekötés egyik pontja volt, hogy azokat a hívőket, férfiakat és nőket, akik Mekkából
Medinába szöknek az egyezmény aláírását követően, ki kell adni a Mekkaiaknak. Mielőtt ez az Áya
kinyilatkoztatott Quraish, megszegte az egyezményt és ez lehetőséget adott a Medinai
Muszlimoknak, hogy pár módosítást átvezessenek. Ha egy Muszlim asszonynak Mekkában pogány
férje volt, ő nem gyakorolhatta hitét. Közülük páran átszöktek Medinába és menedéket kértek. Ettől
kezdve nem lehetett őket kiadni Mekkai pogány férjeiknek, mert a házasság hívő asszony és hitetlen
férfi között addig nem törvényes, míg a férfi fel nem veszi az Iszlámot. Annak érdekében, hogy a
pogányok ne vádaskodjanak amiatt, hogy jogsérelem éri őket, mivel az asszony elszökésével
elvesztették a hozományt, amit házasságkötéskor adtak, ezért ezt az összegez ki kellett fizetni az
otthagyott férjeknek. A védtelen Muszlim asszonyokat a Muszlimok költségén védték meg és
mentették át.
Egy nem Muszlim nő, aki el akarta hagyni jogos férjét Mekkában, a befogadása érdekében azt
színlelhette, hogy Muszlim. Hogy ki ő igazán, csak Allah tudta egyedül. Akkor viszont, ha a Muszlimok
vizsga elé állították az asszonyt és meggyőződtek róla, hogy gyakorolja hitét, akkor védelmet
élvezhetett.
Tehát a rendelkezés egy történelmi kontextushoz kötődött.
És most jöjjön a negyedik szempont. Akkoriban a muszlim férfiak értékhordozó férfiak, a nők
értékhordozó nők voltak. A Dzsahiliya, azaz tudatlanság, barbarizmus korát váltották fel és
terjesztették az erkölcsöt, törvényességet, a tiszta, hitbéli megnyilvánulást. Ezekre az emberekre
vonatkoztak a Korán megnyilvánulásai, nem a mai, takonygerincű arab, vagy más karikatúrákra.
Ezeknek a maiaknak semmi közük a kinyilatkoztatásokhoz értékrendben, csak szavakban.
A fentiek alapján visszakérdezek. Kit választasz? Azt, aki az Iszlám értékeit hordozza magában, vagy
aki szajkózik valamit, közben elköveti az elkövethető legnagyobb bűnöket, mindezt Allahra
hivatkozva? Döntsd el.
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MENZESZ, SZEXUÁLIS ÉLET

A két téma csak együtt tárgyalható.

ِ
ِ النساء ِفي اْلم ِح
ِ ك َع ِن اْلم ِح
وه َّن
َ َُوَي ْسأَل
ْ يض ُق ْل ُهَو أَ ًذى َف
َ ون
ُ يض َوالَ تَْق َرُب
َ
َ اعتَ ِزلُوْا
َ
ِ
ِ
ين َوُي ِح ُّب
ْ َحتَّ َى َي
َ َط ُه ْرَن َفِإ َذا ت
َ َم َرُك ُم ّللاُ ِإ َّن ّللاَ ُيح ُّب التََّّواِب
ُ ُط َّه ْرَن َفأْت
َ وه َّن م ْن َح ْي ُث أ
﴾٢٢٢﴿ ين
َ َاْل ُمت
َ ط ِه ِر
Kérdeznek a havi bajról. Mondd: Ez tisztátlanság, hát különüljetek el az asszonyoktól a havibaj idején
és ne közeledjetek hozzájuk addig, amíg meg nem tisztulnak. Ha megtisztultak, jöjjetek hozzájuk úgy,
ahogy Allah parancsolja nektek. Mert bizony Allah szereti a bűnbűnókat, szereti a megtisztulókat.
(Korán 2:222)
Medina lakói különböző helyekről jöttek össze és különböző házassági, válási, ill. családi együttléttel
kapcsolatos szokásokat hoztak magukkal. Az Iszlám egy törvény alá rendezte ezeket a szokásokat, ami
megfelel a modern tudományok tanításainak és a modern társadalmak szabályozásainak. Nincs tabu
az Iszlámban. A Korán felfedi a férfi és nő közti legintimebb témákat is. A következő áyák egy
egészséges családi és társadalmi élet megalapozásához adott instrukciók. Ezért az alapelveket
tisztázni kell az Umma minden tagja számára:
- A havi baj, vagy menstruáció nem betegség. A nők megtisztulását szolgálja.
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A szexuális együttlét olyan, mint a barázda bevetése. Akkor elfogadható, ha leszármazottak
nemzését szolgálja, vagy a pár egymás élvezetét keresi megengedhető módon. Orális, vagy
anális szex, ahol nem a „barázda”, vagy „termékeny talaj” a cél, tilos.

ِ ُ ِنسآؤ ُكم حر ٌث َّل ُكم َفأْتُوْا حرثَ ُكم أََّنى ِش ْئتُم وَق ِدموْا أل
اعَل ُموْا أََّن ُكم
ْ َنفس ُك ْم َواتَُّقوْا ّللاَ َو
َْ ْ ُ َ
ُ َ ْ
ْ َْ
ْ
ِ
ِ
﴾٢٢٣﴿ ين
َ ُّمَلَُقوهُ َوَبش ِر اْل ُم ْؤ ِمن
Asszonyaitok barázda számotokra, hát gyertek barázdátokhoz akaratotok szerint, s ajándékozzátok
meg magatokat. Őrizkedjetek Allahtól és tudjátok, hogy találkozótok lesz Vele. Vidd el az örömhírt a
hívőknek. (Korán 2:223)
Az előző áyában a megtisztulásra a „tahara” szót használja a Korán háromszor is. Ez a szó nem csak
fizikai, hanem spirituális megtisztulást, önmagát „üdvössé tevést” fejez ki. Egy későbbi Szúrában
Jézussal kapcsolatban vetődik fel ugyanez a fajta spirituális megtisztulás, ugyancsak a „tahara” szót
alkalmazva:

ِ ط ِهرك ِمن َّال ِذين َكَفروْا وج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع ُل
َ َ ُ َ ك ِإَل َّي َو ُم
َ يك َوَراف ُع
َ يسى ِإني ُمتََوف
ََ ُ َ
َ إ ْذ َق
َ ال ّللاُ َيا ع
ِ َّال ِذين اتَّبعوك َفوق َّال ِذين َكَفروْا ِإَلى يو ِم اْل ِقي
ِ
يما
َ ْ َ َُ َ
ْ امة ثُ َّم ِإَل َّي َم ْر ِج ُع ُك ْم َفأ
ُ َ
َْ
َ َح ُك ُم َب ْي َن ُك ْم ف
ََ
ِ ُكنتم ِف
﴾٥٥﴿ يه تَ ْخَتلُِفو َن
ُْ
Mikor Allah így szól: „Ó Jézus! elmulasztalak és Magamhoz emellek, majd megtisztítalak azoktól, kik
tagadnak. Megteszem azokat, kik téged követtek, azok fölé, kik tagadtak, a Feltámadás Napjáig. Majd
Hozzám tértek meg és Én ítélek köztetek abban, miben különböztetek. (Korán 3:55)
Ezzel Allah az törvényes szexet kiemeli az ösztönvilágból. A „tahara” szóval, a házas együttlét
szentesítést nyer és hitbéli aktussá válik. Ezzel az is kifejezést nyer, hogy egy ilyen aktus csak a két fél
együttes akaratával végezhető. Erőszak kizárt.
Mit jelent az elkülönülés menzesz idején? Egy másik helységbe való átvonulás? Nem! A válasz itt
olvasható:

ٌن أ ُ َّم
ٌَّ َ َحدَّثَتْ ٌهُ أ،َسلَ َمة
ٌَ ن زَ ْين
ٌْ ع
ٌْ ع
ٌْ ع
َ  قَا ٌَل َحدَّثَنَا،س ْع ٌدُ بْنٌُ َح ْفص
َ ،َسلَ َمة
َ ،ٌ ن َيحْ َيى
َ ،ُش ْي َبان
َ َب ا ْبنَةٌ أَبي
َ ن أَبي
َ َحدَّثَنَا
ٌُ فَأ َ َخ ْذت،سلَ ْلتٌُ فَخ ََرجْ تٌُ م ْن َها
ٌ ى
ٌ  صل،ي
ٌْ َسلَ َم ٌةَ قَال
َ  فَا ْن،للا عليه وسلم في ْالخَميلَة
َ
ِّ ت حضْتٌُ َوأَنَا َم ٌَع النَّب
ى للا عليه وسلم
ٌ اَلل صل
ٌَّ سو ٌُل
ٌَ  فَقَا،ٌ ضتي فَلَب ْست ُ َها
ٌَ َثي
ُ ل لي َر
َ اب حي
"ٌَى للا عليه وسل ٌم كَان
ٌ ي صل
ٌَّ ن النَّب
ٌَّ َي أ
ٌ ت َو َحدَّثَتْن
ٌْ َ قَال.ٌي فَأ َ ْد َخلَني َمعَ ٌهُ في ْالخَميلَة
ٌ عان
ٌ أَنُفس
َ َ فَد، قُ ْلتٌُ نَعَ ْم." ْت
.ٌن إنَاءٌ َواح ٌد منٌَ ْال َجنَابَة
ٌْ للا عليه وسلم م
ٌ ل أَنَا َوالنَّبيٌ صلى
ٌُ  َو ُك ْنتٌُ أَ ْغتَس،صائم
َ يُقَبِّلُ َهٌا َوه ٌَُو
Zainab bint Abi Szalama tudósítása:
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Umm Szalama így szólt: „Megjött a menzeszem miközben a Prófétával feküdtem egy gyapjútakaró
alatt. Így inkább félrevonultam mellőle és felvettem a menzeszkor viselt öltözékemet. Allah prófétája
(béke reá) rákérdezett, „megjött a menzeszed?” Azt feleltem igen. Majd magához hívott és maga
mellé fektetett a gyapjútakaró alá. Umm Szalama folytatta. A próféta megcsókolt, miközben tartotta
a böjtöt. A próféta és én ugyanazzal az edénnyel végeztük el a Dzsanaba (megtisztító) fürdést.
Szahih, autentikus
Forrás: Szahih Bukhari, Menstruáció könyve, 319. hadisz.
Csak menzesz idején nem végezhető ima. Menzeszen kívüli vérzéskor minden hitbéli kötelesség
teljesíthető:

ُت فَاط َم ٌة
ٌْ َت قَال
ٌْ َ أَنَّ َها قَال،ٌ َشة
َ عائ
ٌْ ع
ٌْ ع
ٌ ن هشَامٌ ب
ٌْ ع
ٌَّ ُع ْب ٌد
ُ ْن
ُ اَلل بْنٌُ يُو
َ ن
َ ،ن أَبيه
َ ،َع ْر َوة
َ ، قَا ٌَل أَ ْخبَ َرنَا َمالك،ف
َ َحدَّثَنَا
َ س
ْ ََلَ أ
ٌَّ ل
اَلل
ٌُ سو
ٌَ صلٌَةَ فَقَا
ٌ َ أَفَأَد،ط ُه ُر
ٌ اَلل إنِّي
ٌَّ ل
ٌَ سو
ٌ اَلل صلى
ٌَّ ول
ٌ س
ُ ل َر
ُ للا عليه وسلم َيٌا َر
ُ ب ْنتٌُ أَبي ُح َبيْشٌ ل َر
َّ عُ ال
للا عليه وسلم
ٌ صلى
"ٌع ْنكٌ الد ََّم
ٌ َب قَد ُْر َهٌا فَا ْغسل
ٌَ  فَإذَا ذَه،َصلَة
ٌ َ فَإذَا أَ ْقبَل،ضة
ٌَ إنَّ َما ذَلكٌ ع ْرقٌ َولَي
َّ ض ٌةُ فَاتْ ُركي ال
َ ي
َ ت ْال َح ْي
َ ْس ب ْال َح ْي
." صلِّي
َ َو
Aisha tudósítása:
Fatma bint Abi Hubaish így szólt Allah prófétájához: Ó, Allah prófétája! Nem tudok megtisztulni (a
vérzéstől). Fel kell-e hagyjak az imával? Allah próétája így felelt: Nem, mert ez a véredényekből jön és
nem menzesz. Majd, ha a valódi menzeszed megjön, akkor hagyj fel imáiddal és ha annak vége lesz,
tisztulj meg a vértől (fürödj le) és imádkozz.
Szahih, autentikus
Szahih al-Bukhary Menstruáció könyve, 303. hadisz.
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NŐI NEMI SZERVEK MEGCSONKÍTÁSA ÉS AZ ISZLÁM
A címben azt írtam …és az Iszlám, nem azt, hogy …az Iszlámban. Mert a női szervek
megcsonkításának (FGM = Female Genital Mutiliation) nincs helye az Iszlámban. Az alábbiakban
összegyűjtöttem a különféle tudósok által az FGM-ről képviselt gondolatokat, hogy képet adjunk e
szörnyű gyakorlat elítéléséről. Ezért kezdjük a Sátán szavaival a Koránban:

ِ
ِ
َّ ِ
آلم َرَّن ُه ْم َفَل ُي َغِي ُرَّن َخْل َق ّللاِ َو َمن
َ آلم َرَّن ُه ْم َفَل ُي َبت ُك َّن آ َذ
ُ ان األ َْن َعا ِم َو
ُ َوألُضلَّن ُه ْم َوأل َُمن َيَّن ُه ْم َو
َّ َيتَّ ِخ ِذ
﴾١١٩﴿ ان َولِايا ِمن ُدو ِن ّللاِ َفَق ْد َخ ِس َر ُخ ْس َرًانا ُّمِب ًينا
َ الش ْي
َط
„Én bizony eltévelyítem őket, (hamis) vágyakat ébresztek bennük, megparancsolom nekik, hogy
metsszék le a jószágok füleit és megparancsolom nekik, hogy változtassák meg Allah teremtését.” Aki
a Sátánt veszi oltalmazóul Allahon kívül, az nyilvánvaló veszteséggel veszít. (Korán 4:119)
Az utalt mondat: (Sátán) … és megparancsolom nekik, hogy változtassák meg Allah teremtését.
A „ne árts” elvre hivatkozó fatwák.
2006 novemberében az Iszlám világ minden részéből összesereglett muszlim tudósok a prominens
egyiptomi Al-Azhar Egyetemen találkoztak, hogy megvitassák a női nemi szervek megcsonkításának
kérdését. Határozatot hoztak a gyakorlat tilalmára. Néhány megállapítást ezennel dokumentálunk.
Ali Goma professzor, egyiptomi nagy mufti kijelentette: „A manapság alkalmazott női nemi
körülmetélés lelkileg és fizikailag károsítja a nőket. Ezért ezt a gyakorlatot abba kell hagyni az Iszlám
egyik legmagasabb értékének támogatása érdekében, ami nevezetesen az, hogy ne ártsunk
másoknak, Mohamed (béke reá) próféta parancsolatának megfelelően. „Ne érjen ártalom, és te se
árts másoknak”. Sőt, ezt az emberiség ellen elkövetett agressziónak kell tekinteni, ami büntetendő.”
A népszerű televíziós prédikátor, Yussuf Al Qaradawi a következőt állította. „Kétségtelen, hogy az
Iszlám négy forrásának (Korán, Szunna, Konszenzus és Analógia) nincs olyan bizonyítéka, amely
megköveteli vagy ajánlja ezt a gyakorlatot. Igaz, nem találtunk olyan bizonyítékot sem, amely tiltja
ezt a szokást, vagy elítélendőnek tekinti. Vallási szempontból azoknak a cselekedeteknek kell elejét
venni, melyekből káresemény keletkezik. E megelőzés értelmezésén lehet elgondolkodni vagy tiltást
bevezetni. A semleges szakemberek és specialisták objektív tanulmányai, akik nem követik sem saját,
sem mások elvárásait azt mutatják, hogy a körülmetélés jelenlegi formájában károsítja a nők fizikai és
pszichológiai állapotát, befolyásolja családi életüket. Ezért ezt a gyakorlatot és az összes eddig
engedélyezett cselekedetet, amely kárt okoz, meg kell állítani. Úgy gondoljuk, hogy a körülmetélés,
vagy a nő teste egy részének orvosi ellátás nélküli kivágása a jelenlegi gyakorlat szerint és indoklás
nélkül nem megengedett, valamint jogellenes. Itt felmerül Isten alkotásának megváltoztatása, amely
a Sátán munkája és ezt Isten nem engedi.”
A síita ajatollahok közül Ali Al Sistani a közelmúltban határozottan állást foglalt az FGM-el szemben:
„Ha a női nemi körülmetélés célja a csikló metszése, akkor ez a művelet nem helyes és nem vallási
hagyomány. Ha ez sérülést okoz a lányon, akkor tilos.”
Fatwák, melyek kritizálják az FGM-et támogató hadíszok hitelességét.
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1996-ban Muhammad Lufti Al-Sabbagh, muszlim tudós kiadott egy „Iszlám szabályozás a férfiak és
nők körülmetéléséről” című könyvet, amelyet az Egészségügyi Világszervezet alexandriai regionális
irodája finanszírozott Egyiptomban. Al-Sabbagh azt állítja, hogy a női körülmetélésre utaló hadíszok
nem nyernek megerősítést, autentikusságuk gyenge. Valamennyi fizikai és pszichológiai kockázatra
hivatkozva azt a következtetést vonja le, hogy az FGM az Iszlám törvények szerint nem lehet legitim,
„különösen, mert semmi nincs, ami azt ajánlaná és nincs megalapozott forrás arról, hogy a próféta
(béke reá) mondott volna erről valamit. De azt azonban mondta: „Ne érjen ártalom, és te se árts
másoknak”. Ez a hadísz az igaz vallás egyik alapelve.
Ugyanebben a könyvben Al Amin Al-Dawood így érvel. A próféta (béke reá) így szól: „A tetoválókat
elátkozta Isten.” És folytatja, hozzáadva mindazokat, akik beavatkoznak Isten teremtésébe. Az Al
Bukhari és Muszlim beszámolóban szereplő hadísz szerint Abdullah Ibn Masoudot, a próféta társát,
egy asszony azzal vádolta, hogy olyan nőket átkozott, akik körülmetélést végeztek nőkön. Ezt felelte:
"Miért tartsam vissza magam attól, hogy átkozom azokat, akiket a próféta átkozott." Muhammed
Salim Al-Awwa, az Iszlám Tudósok Nemzetközi Szövetségének főtitkára ugyanabban a könyvben azt
állítja, hogy az összes hadísz, amelyre a női körülmetélés védői és igénylői hivatkoztak, gyenge hitelű.
Csak egy hadísz hiteles, amely azt állítja, hogy „amikor két körül metélt szerv találkozik, a fürdés
kötelezővé válik”. Al-Awwa azt állítja, hogy a kettes számot arabul gyakran használják azt a szokást
követve, hogy két különböző tárgyat vagy személyt szólítanak meg vele, hogy érzékletesebbé tegye a
mondanivalót, így a napot és a holdat „két holdnak” hívja.
A népszerű Al Arefe sejk a YouTube-csatornáján ezt magyarázta: „Van egy hadísz, amely szerint a
körülmetélés jó cselekedet a nők számára, de wadzsib (szükséges) a férfiak számára. Ez egy gyenge
hadísz, mert bebizonyosodott, hogy nem jó cselekedet és csupán az Iszlám előtti korban volt
szokásban az arabok között."
Fatwák, melyek hangsúlyozzák a családi kapcsolat tiszteletét.
Muhammed Salim Al-Awwa az Iszlámmal összefüggésben kiadott egy FGM füzetet, amelyet az
Egyiptomi Nemzeti Gyermek- és Anyasági Tanács támogatott. Ebben azt állítja, hogy világi ügyekben
az Iszlám joggyakorlatnak a tudósok és orvosok véleményét kell követnie. „Az FGM-mel kapcsolatos
tudományos vélemény egyértelmű. A női reproduktív szervek külső részén ejtett teljes vagy részleges
metszés megfosztja a testet természetes funkcióitól és az engedélyezett fizikai élvezettől. Röviden: ez
egy társadalmi gyakorlat, ami a nők ellenőrzésére és jogainak megsértésére irányul."
Al-Awwa hozzáteszi. „Az Iszlám előírásai biztosítják a nők sikeres és kielégítő házassági kapcsolathoz
való jogát. Az Iszlám előírásai férfi és felesége között a nemi viszony tiszteletben tartására szólítanak
és hangsúlyozzák, hogy mindkét fél jogosult a sikeres és boldog kapcsolatra. Ezért önzőnek és
egoistának tekinthető az Iszlám által is elítélt eset, ha az egyik fél eléri, a másik pedig nem éri el az
elégedettséget.
Al Awwa egyértelművé teszi, hogy a Szunna szerint a nők körülmetélése semmilyen formában nem
létezhet. „A Szunna nem ír elő semmiféle női körülmetélést. A próféta életrajza, amely rögzítette
életének részleteit, nem említi, hogy ő körül metélte volna lányait, feleségeit vagy háza népének
bármely női tagját.”
Fatwák, melyek rámutatnak, hogy a próféta (béke reá) nem kedvelte ezt a gyakorlatot.
Muhammed Munir, a Pakisztáni Nemzetközi Iszlám Egyetem jogi tanszékének professzora egy cikket
közöl, amely Iszlamizált szokásokról és szokássá lett Iszlámról szól. A női nemi szervek
megcsonkításának vagy női körülmetélésnek 2013-ban kiadott vitaanyagában több fatwa elítélte az
FGM-et, köztük az egyiptomi Muhammad Syed Al-Tantawi, az Al-Azhar későbbi sejkje, aki
kijelentette, hogy a női körülmetélés az Iszlámban nem igazolható. Tantawi érvelése szerint: „A Korán
és a Szunna nem említi ezt." Tantawi az orvosokra hagyja, hogy meghatározzák, egyedi esetekben
végre kell-e hajtani, vagy nem.
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Ezzel kapcsolatban hasonló érvet terjeszt elő az Ahmadiya közösség is. "Egyáltalán nem az Iszlám
törvények alá esik", de "egy régi szokás volt, amelyet a Szent Alapító (Mirza Ghulam Ahmed)
önmagában nem tekintett törvénytelennek. A Szent Próféta nem ösztönözte; sőt, kifejezte
ellenszenvét ezzel szemben."
Ezt a véleményt támasztja alá a néhai libanoni nagysejk, Sayyad Mohammed Hussein Fadlallah (síita),
utalva egyúttal az Iszlám álláspontjára a rabszolgasággal kapcsolatban is: „Az Iszlám a kezdetben nem
tiltotta (FGM), mert nem lehetett hirtelen tiltani egy rituálét, ami erősen gyökerezett az arab
kultúrában. Inkább egyre erősödő negatív véleményének adott fokozatosan hangot. Így kezelte az
Iszlám a rabszolgaságot is (a társadalmat fokozatosan készítette fel a rabszolgaság végleges
tiltására).”
Fatwa, ami az FGM-et elavultnak tartja.
Egy más megközelítés Ayatollah Khamenei részéről, aki egyszerűen elavultnak nevezi: "A társadalmi
normák mára megváltoztak. Ezért ez a téma nem elfogadható, mint sok más téma sem, ahol a
mondatok értelmét a körülmények és tények megváltoztatták."
Saját véleményem pedig egyszerűen annyi, hogy ez egy barbár primitív szokás. Nem finomkodni kell a
megítélését illetően, hanem tiltani.
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A primitív európai tudás találkozik a primitív muszlim attitűddel és ennek folytán kialakul egy helyzet,
ami fölé magasodik az Iszlám, amit egyik térfél sem ért. Csak ugatnak föl rá, mint kutya a magas fára.
Az orientalisztika Iszlámot bíráló, azzal kekeckedő ágának zsírosra hizlalt, csak saját irodalmi
közléseikkel tisztában levő „tudósai” mély következtetéseket vonnak le a kecske kultúrában
gyökerező hagyományokról és ezt riasztó képként a korlátolt gondolkodású zombi tömegek elé tárja,
mondván: na, látjátok! Ez vár rátok, ha beengeditek őket, ha lányaitokat ezekhez adjátok és ha velük
üzleti kapcsolatba kerültök. Erre pedig ráerősít az a sok barom, aki Koránt idézve, annak szellemével
ellentétesen él, gondolkodik, cselekszik.
Amikor kiszakadtam az „európai magas szintű” tudományosnak mondott irodalmi környezetből és a
mai muszlim közösségekhez sem csatlakoztam, ezt azért tettem, hogy semmi és senki ne
befolyásoljon visszatérésemben a Korán eredeti szövegkörnyezetének értelmezéséhez anélkül, hogy
egy balfasz feltartana és naponta hatszor elmondaná a seggmosás fontosságát, mint számára egyedül
érthető gondolatot.
E megvilágításba helyezve a nők jogait, nézzük, mit tett az Iszlám a felszabadításukért? Igen,
felszabadította és jogokat adott a nőknek, akik az Iszlám előtt nem örökölhettek, Zihar módon
válhattak tőlük, azaz egy megbecstelenítő kijelentéssel utcára tehették őket, gyakorlatilag élvezeti
cikkek voltak. Az elsőszülött lányt szokás volt élve eltemetni, feláldozva őt Moloch istenségnek. Ha
ezt megúszták és a Dzsahiliya társadalmában felnőtté váltak, nem szólhattak bele semmibe.
Ehhez képest mit adott az Iszlám:

نك ِر
َ َع ِن اْل ُم
ِ
َّللاُ إ َّن ّللا

ِ ض يأْمرو َن ِباْلمعر
وف َوَي ْن َه ْو َن
ُ َواْل ُم ْؤ ِم ُنو َن َواْل ُم ْؤ ِم َن
ُ ات َب ْع
ُْ َ
ُ ُ َ ٍ ض ُه ْم أ َْولِ َياء َب ْع
ِ
ِ
ِ
َّ الصَلَ َة وُي ْؤتُو َن
ك َسَي ْر َح ُم ُه ُم
َّ يمو َن
َ الزَك
َ يعو َن ّللاَ َوَرُسوَل ُه أ ُْوَلئ
ُ اة َوُيط
َ
ُ َوُيق
ِ
﴾٧١﴿ يم
ٌ َع ِز ٌيز َحك

A hívó férfiak és nők, egymás oltalmazói. Elrendelik az illőt, véget vetnek a gonosznak, felállnak
imára, kötelező alamizsnát adnak, engedelmesek Allahnak és az Ó Prófétájának. Ezeknek
megkegyelmez Allah, mert Allah a Nagyszerű, a Bölcs. (Korán 9:71)

ِ ُ و ِمن آي ِات ِه أَن َخَلق َل ُكم ِمن أ
اجا لِتَ ْس ُك ُنوا ِإَل ْي َها َو َج َع َل َب ْيَن ُكم َّم َوَّد ًة َوَر ْح َم ًة
ْ
ْ
َ ْ َ
ً َنفس ُك ْم أ َْزَو
َ
ٍ ِإ َّن ِفي َذلِك َآلي
﴾٢١﴿ ات لَِق ْو ٍم َيتََف َّك ُرو َن
َ َ
Áyái közül való, hogy megteremtette önmagatokból párotokat, hogy megnyugvásra leljetek velük és
megtette közétek a szerelmet, megbocsájtást. Mert bizony, ebben vannak a Jelek a népnek, kik
elgondolkodnak. (Korán 30:21)

ٍ ض ُكم ِمن َب ْع
ض
ُ َب ْع
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… Egymásból vagytok… (Korán 4:25)

َّ ه َّن لِب
ِ
اس َّل ُه َّن
ٌ اس ل ُك ْم َوأَنتُ ْم ل َب
ٌ َ ُ

… Ők a ti öltözékeitek és ti az ő öltözékeik vagytok. (Korán 2:187)
A számtalan idézet közül csak ennyit ragadtam ki. Címszavakban, tehát férfiak és nők: egymás
oltalmazói, önmagatokból teremtette meg párotokat, hogy megnyugvásra leljetek velük és megtette
közétek a szerelmet, megbocsájtást, egymásból vagytok, egymás öltözékei vagytok! Mi kell ennél
több? Belemenjek szómagyarázatokba? Tudom, mindez sokszor nem illeszkedik egyes muszlim
társadalmak gyakorlatával, de közlöm, az európai gyakorlattal sem konform.
Szólásszabadság. Omar ibn Khattab kalifa a szószékről arról győzködte a népet, hogy limitálni kell a
nőknek adható hozomány felső határát. Beszédébe vágott egy asszony, aki a Koránt idézte, ami
ellentétes volt Omar érveivel. Omar belátta tévedését és módosította beszédét. Innen ered ez a
mondás:

ت امرأة وأخطأ عم ِر
ِ أصاب
„Egy nő visszaszólt, amikor Omar félreértelmezte”
Ezek után azt kérdezem, hogy nem csak az adott korban, hanem akár a mában, mikor vághat közbe
egy asszony, hogy megkérdőjelezze a szószéken prédikáló szónok igazát? Csak összehasonlításul
közlöm Pál apostol két levélrészletét női jogok tekintetében.
1Korintus 14:34-35
34 Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek,
hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja.
35 Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak
a gyülekezetben beszélnie.
I Timótheus 2:11-14
11 Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal. 12 A tanítást azonban az asszonynak nem
engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. 13 Mert Ádám teremtetett
először, Éva csak azután, 14 és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett
bűnbe.
Ami pedig egy lerágott csont, az az örökösödés. Miért örököl Sharia szerint a férfi kétszer annyit, mint
a nő? Ha elővesz valaki egy papírt és ceruzát, akkor kiszámolhatja, hogy a nő sokkal többet örököl.
Ennek két oka van. Egyrészt a férfi csak négy hozzátartozói hagyatékból örököl, a nő pedig
harmincból. A másik a jogcím. A férfi öröksége arra való, hogy ezt a családjára fordítsa. Tehát ebből
tartja el feleségét, gyerekeit, szüleit. A nő öröksége ezzel szembe garancia. Egy olyan letét, amihez a
családnak nincs köze. Arra való, hogy a nő befektesse, vagy válás esetén, új életet kezdjen belőle.
Óriási különbség.
A magát mindenek fölötti értékrendnek tartó Európai megítélésben a nőknek közel annyi joga sincs,
mint a klasszikus Iszlám által előírt tézisekben. Európa a család válságának korát éli. Ezért kiver a
veríték, amikor az európai megítélés alapján meg kell szabadítani a nőket az iszlámtól ahhoz, hogy
jogaik legyenek. Aki ismeri a Koránt tudja, hogy fordítva van. Vissza kell adni a Korán garanciáit a
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nőknek ahhoz, hogy újból jogaik lehessen Iszlám országokon beül és kívül. Ja, arabok? Muszlimok?
Bocs, én másról beszéltem.
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Korábban már írtam a Hidzsábról, azaz a lepelről a Koránban és valóságban címmel egy cikket:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2854608271280394&id=454097781331467&
__tn__=K-R
Most nézzük a nők jogait az Iszlámban...Még egyszer: az Iszlámban! Tehát nem az arab, iráni, afgán,
pakisztáni stb. családok ezer féle hagyományában, hanem az Iszlám írott kinyilatkoztatásában, a
Koránban. A számos áya közül álljon itt csak pár az egyenlő elbírálásról. Nincs előjog egyik, vagy
másik számára, Allahnál egyenlő elbírálás alá esik férfi és nő:

ِ
ِ ُ ام ٍل ِم
ِ ُضيع عمل ع
ِ
ض ُكم ِمن
ُ نكم من َذ َك ٍر أ َْو أُنثَى َب ْع
َ َ َ َ ُ اب َل ُه ْم َرُّب ُه ْم أَني الَ أ
َ استَ َج
ْ َف
ِ َّ ٍ بع
ُخ ِر ُجوْا ِمن ِد َي ِارِه ْم َوأُوُذوْا ِفي َسِبيلِي َوَق َاتُلوْا َوُقِتُلوْا أل َُك ِف َرَّن
ْ اج ُروْا َوأ
َ ض َفالذ
َْ
َ ين َه
ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِِ ِ
َُع ْن ُه ْم َسي َئاته ْم َوأل ُْدخَلَّن ُه ْم َجَّنات تَ ْج ِري من تَ ْحت َها األ َْن َه ُار ثََو ًابا من عند ّللا َوّللا
ِ ِع َنده حس ُن الثَّو
﴾١٩٥﴿ اب
ُْ ُ
َ
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Elfogadta tőlük Uruk, (és így szólt): „Nem veszejtem el tettét annak, ki tett közületek, akár férfi, vagy
nő. Ti egymás (számára) vagytok. Akik menekültek, kiűzettek házaikból, az Én utamon gyötrődtek,
harcoltak és megölettek, hát Én leveszem róluk rossztéteményiket és bizonyos, hogy bevezetem
őket, az Égi Kertekbe, mik alatt folyók futnak, viszonzésként Allahtól.” Allah! Nála a legszebb
viszonzás. (Korán 3:195)
Az Iszlámban a nemek egyenlősége nem csupán elismert, hanem előírt. Ha a nemek közti különbség,
ami a természettől fogva adott, nem számít spirituális ügyekben, akkor nem tehető különbség az élet
más területén sem, akár rang, vagyon, etnikum, szín, születési hovatartozás, stb. tekintetében.

ِ
ِ الصالِح
ِ
َك َي ْد ُخُلو َن اْل َجَّن َة َوال
َ َ َّ َو َمن َي ْع َم ْل م َن
َ ات من َذ َك ٍر أ َْو أُنثَى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفأ ُْوَلئ
﴾١٢٤﴿ ير
ظَل ُمو َن َن ِق ًا
ْ ُي
Aki teszi a jót, férfi, vagy nő és ő hívő, ezek ők, akik az Égi Kertekbe betérnek, és nem viszik őket
kárhozatba, szemernyit sem. (Korán 4:124)

ِ ِ من ع ِمل سِي َئ ًة َف ََل يج َزى ِإ َّال ِم ْثَلها ومن ع ِمل
ُْ
ُصال ًحا من َذ َك ٍر أ َْو أُنثَى َوه
َ َ َ ََْ َ
َ َ َ َْ
ِ
ِ
َج َرُهم
َ اة
ً صالِ ًحا من َذ َك ٍر أ َْو أُنثَى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفَل ُن ْحِي َيَّن ُه َحَي
ْ طِيَب ًة َوَل َن ْج ِزَيَّن ُه ْم أ
َ َم ْن َعم َل
﴾٩٧﴿ َح َس ِن َما َك ُانوْا َي ْع َمُلو َن
ْ ِبأ
Ki jókat tesz férfi, vagy nő és ő hívő, azt Mi üdvös élettel keltjük életre és legjobb tettük után járó
bérrel jutalmazzuk őket. (Korán 16:97)
A hit, ha komoly, helyes viselkedéssel jár együtt. Ha a kettő erősíti egymást, Allah kegyelméből
életünk átalakul. Bizonytalanságunkat, belső nyugtalanságunkat felváltja a belső béke és nyugalom.
Ahelyett, hogy a gonosz keltette hamis, apró jelekre megriadnánk, élvezzük a tisztaság adta
biztonságot. Életünk megváltozik az Evilágon, a Túlvilág viszonzása pedig ennél is több.

ِ
ٍ ك ي ْد ُخلُو َن اْلجَّن َة ي ْرَزُقو َن ِفيها ِب َغ ْي ِر ِحس
﴾٤٠﴿ اب
ُ َ
َ َ َو ُم ْؤ ِم ٌن َفأ ُْوَلئ
َ
َ
„Ki rosszat tesz, csak annak megfelelő elégtételben részesül, mit tett. De ki jót tesz, akár férfi, akár nő
és hívő, ezek betérnek a Kertbe, hol számvetés nélkül gondoskodnak róluk.” (Korán 40:40)
Mi adódik ebből? Ha Allah előtt egyenlő elbírálás alá esünk, akkor a földi életünkben is ennek kell
érvényesülnie.

ِ الرجال َق َّوامون عَلى
ٍ ضهم َعَلى َب ْع
َّ الن َساء ِب َما َف
َنفُقوْا ِم ْن
َ ض َوِب َما أ
َ َ ُ ُ َِ
ْ ُ َ ض َل ّللاُ َب ْع
وزُه َّن
َّ أ َْم َوالِ ِه ْم َف
َ ات لِْل َغ ْي ِب ِب َما َحِف
َ ات َح ِاف
َ ظ ّللاُ َوالَلَِّتي تَ َخا ُفو َن ُن ُش
ٌ ظ
ٌ َات َق ِانت
ُ الصالِ َح
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ِ
ِ ض
ًط ْع َن ُك ْم َفَلَ تَ ْب ُغوْا َعَل ْي ِه َّن َسِبيَل
َ َوه َّن َفِإ ْن أ
ُ َف ِع
ْ اج ِع َو
َ وه َّن في اْل َم
ْ وه َّن َو
ُ اض ِرُب
ُ اه ُج ُر
ُ ظ
﴾٣٤﴿ ير
ان َعلِايا َكِب ًا
َ ِإ َّن ّللاَ َك
A férfiak ki kell, hogy álljanak az asszonyokért, miáltal Allah kiváltságában részesültek fölöttük, s
miáltal áldoznak vagyonukból (rájuk). A jóravaló asszonyok engedelmesek, megőrzik (a férfiak)
távollétében azt, amit Allah akar, hogy megőrizzenek. Azok (viszont), akiknek féltek
megátalkodottságától, intsétek őket, (ha az nem elég), tartóztassátok magatokat tőlük az ágyban, (ha
az nem elég), legyintsétek meg őket. És ha engedelmeskednek, ne keressetek ellenük utat
(megbántásukra). Mert bizony, Allah a Magasságos, a Nagy. (Korán 4:34)
„Qouwamun” kiállást, védelmet jelent. Lehet, hogy Allah az erő és hatalom privilégiumát adta a
férfiaknak a nők felett, de Ő elrendelte a férfiaknak, mit tegyenek ezzel a kiváltsággal. A férfiaknak
védelmezniük kell a nőket és nem használhatják ki pozícióikat velük szemben. A nők ezzel szemben
pedig engedelmességgel tartoznak, a férfi távollétében vigyáznak a házra és a tulajdonra. Nem
megengedett számukra, hogy kibeszéljék a ház titkait. Ha az asszony nem engedelmes, vagy a
hűtlenség jeleit mutatja (nem jelent itt szexuális hűtlenséget), a férfi először békésen
figyelmeztetheti az asszonyt. A következő fokozat az, ha a férfi nem hál együtt az asszonnyal. Ha ez
sem vezet eredményre, akkor a harmadik lehetőség, a meglegyintés. Tilos a férfinak erővel megütni a
nőt, kárt, sérülést okozni neki.

Következtetés: Az Iszlám alaptörvényében Allah egyenlően bírálja el a férfit és nőt. Nem egyforma
alakra, biológiai képességre teremtette őket, de ez az eltérés nem vezethet jogi alá és felé
rendeléshez az emberek világában, hiszen Allah világában egyenlők. Az egyenlő esélyek és a nő
jogának megvédése a férfi dolga. Ezt jelenti ebben a versben Ar-ridzsál qoámún ala al-niszá, azaz a
férfiak ki kell, hogy álljanak az asszonyokért…
Aki azon vitázik, hogy a nő fele annyit örököl, mint a férfi, annak tudnia kell, hogy a hozomány a férfi
terhe, ahol a nő a kedvezményezett. Tehát egy rendezett kapcsolatban hosszútávon a terhek és
kedvezmények kiegyenlítődnek. A hozomány a nő kizárólagos tulajdona, azzal a férfi házasságkötés
után nem rendelkezhet.
Felvetődik még a szavazatok kérdése. Itt is el kell oszlatni egy félreértést. Minden férfi szavazat
ugyanannyit ér, mint női szavazat, tehát 1:1. Egyedül egy kivétel van, ahol két női tanúskodása ér fel
egy férfiéval (Korán 2:282). Ez pedig az adóslevelet hitelesítő tanúskodás esetében van egyedül!
Miért ez a sok érvelés a női jogokról? Azért, mert a valóság más. Sok helyen a helyi hagyományok
felülírják az Iszlámot, sőt, ami még rosszabb, arra mondják, hogy Iszlámban előírt kötelezettség, ami
helyi hagyomány.
A társadalmak túlnyomó többségben patriarchális alapon nyugszanak. Nem csak az Iszlám világban,
hanem Európában, USA-ban, gyakorlatilag mindenhol. Férfiak határozzák meg a társadalmon belüli
viszonyulásokat, így a nők helyzetét. Ebben a Korán és más Szentírás nem sokat tehet. Max annyit,
hogy kiforgatják a szavait. De ha már odáig eljutott a sharia, hogy a nőnek egyenlő jogot biztosít és
őrzi erényét, akkor legalább a fejlett Európában hadd nyíljon lehetőség arra, hogy a férfiak védjék
meg e női jogokat és álljanak ki a nőkért. Nem jogi alapon, hanem egyszerűen, mert nők! Ha egy
muszlim nő saját belátásából, szabad akaratából Hidzsábot ölt (nem egész arcot elfedő Niqábot), ami
azonosítását nem gátolja, de ebben érzi jól magát, akkor legyen szíve joga ezt hordani, ez a
véleményem. Mindenki azt hord tőlem, amit akar. Piercinget, testékszereket, mindenféle tetkókat,
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engem ez nem érdekel és szíve joga, hogy ezt tegye. Ha már asszonyaink nem minden Iszlám
országban tudják gyakorolni a számukra kijáró jogot, akkor szabad akaratukat legalább Hidzsab
viselésben adjuk meg nekik. Ha pedig mi férfiak, büszkék vagyunk európai neveltetésünkre és a ladies
first etikettre, akkor ne cikizzük, sértegessük őket, hanem büszkén keljünk hölgyeink védelmére.
Ne feledjük, ma más világ van. Lehet, hogy a mi 1400 éves törvényünk él, de a férfi izomerejét
kiváltotta a villás targonca. Agyban pedig az esélyek kiegyenlítődnek. Már természetesen oszlik meg
férfi és nő között a teherviselés. Nem csak Európában, nálunk is. A Korán által biztosított jog él ma is.
De egy új szunna keretében éljük meg hitünket, ahol nem sivatagi életmódra kell szokást kialakítani,
hanem hitünk és viszonyulásaink megtartására Európában:

«ِل يخلون رجل بامرأة إل كان ثالثهما الشيطان»رواه الترمذي وصححه األلباني
A Próféta (béke reá) így szólt: Ne hagyjátok magára a férfit a nővel, mert harmadikuk a Sátán lesz.
(At-Tairmidhi nyomán, amit Al-Albani hitelesített).
Ez ma nem tartható. Egy egyszerű munkahelyi interjúval bukik az előírás. Akkor legalább legyen
megengedhető olyan viselet, amelyben hölgyeink komfortosan érzik magukat.
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PARÁZNASÁG ÉS HÁZASSÁGTÖRÉS AZ ISZLÁMBAN
Ezt a fejezetet akkor értjük meg, ha hozzáolvassuk a homoszexualitásról és leszbikusságról közölt
cikket. Ugyanis sokan olyan áyák szerint ítélik meg a házasságtörőket, melyek a homoszexuálisokra
vonatkoznak. Nagy a kavarodás.
Paráznaságról beszélünk akkor, ha férfi és nő között törvénytelen, tehát házasság kötelékén kívüli
szexuális kapcsolat jön létre. Fontos megjegyezni, hogy egyikük sem áll harmadik személlyel
házasságban. Ez a „Záni”, azaz parázna:

ِّللا
ٍ
ٍ ِ الزِاني َفاجلِدوا ُك َّل و
َّ الزِان َيةُ و
َّ
ِ ْخ ْذ ُكم ِب ِه َما َْأرَف ٌة ِفي ِد
َّ ين
ُ احد ِم ْن ُه َما ِم َئ َة َجْل َدة َوَال تَأ
ُْ
َ
َ
ِ
ِ ِ َ اّللِ واْليو ِم ْاآل ِخ ِر وْلي ْشه ْد ع َذابهما
ِ
ِ
﴾٢﴿ ين
َ طائَف ٌة م َن اْل ُم ْؤ ِمن
ْ َ َ َّ إن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِم ُنو َن ب
َ َُ َ َ َ َ
A parázna férfit és parázna nőt botozzátok meg mindegyiket száz ütéssel. Ne kerítsen titeket
hatalmába a szánalom irántuk abban, mit Allah (elrendelt) a vallásban, ha hiszitek Allahot és a
Végítélet Napját. Hadd legyen a hívők egy csoportja tanúja bűnhődésüknek. (Korán 24:2)
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„Zina” alatt olyan paráznaság értendő, ami nem házastársi kapcsolatban levő párok közt valósul meg.
A Zina tágabb értelemben házasságtörőkre is értendő, ha az elkövető felek harmadik személlyel élnek
házasságban és olyan elkövetőkre, akik semmilyen házas kapcsolatban nem élnek. Az Iszlám
házasságra és válásra vonatkozó előírásai könnyűvé teszik mindkét eseményt. Ennek célja az, hogy a
kísértés minél kevesebb eséllyel rontsa meg a párkapcsolatot, ugyanakkor nagyobb önbecslést ad
férfinak és nőnek. A házassági kapcsolat sérelmére elkövetett vétségek szankció alá esnek. Itt a
paráznaságról van szó egyedül. A versben a nem házas kapcsolatban élők közt elkövetett paráznaság
büntetéséről van szó. Amennyiben a szexuális kapcsolat házasságtörést valósít meg, a büntetés halál,
megkövezés. Ne feledjük, hogy ezt az joggyakorlatot Medinában alkalmazták 1400 évvel ezelőtt,
tehát egy akkori medinai közösségre volt szabva. Nem az ítéletet magát kell szó szerint átvenni,
hanem a logikát. Az ítélet és joggyakorlat kor és hely függvénye, az adott közösség normatíváit
követi.
A büntetés itt nem áll meg. Íme:

ِ َّ ِ
ِ َّ
ِ الزِانيةُ َال ي
ِ
ٍ نك ُح َها ِإ َّال َز
ك
ٌ ان أ َْو ُم ْش ِر
َ ك َو ُح ِرَم َذل
َ
َ َّ الزاني َال َينك ُح إال َزان َي ًة أ َْو ُم ْش ِرَك ًة َو
ِ
﴾٣﴿ ين
َ َعَلى اْل ُم ْؤ ِمن
Parázna férfi ne házasodjon mással, csak parázna nővel, vagy bálványimádóval (hitetlennel). Parázna
nővel ne házasodjon más, csak parázna férfi, vagy bálványimádó (hitetlen). Tilossá lettek ők a hívők
számára. (Korán 24:3)
Innen pedig tekintsük át a házasságtörők esetét. Ők azok, akik házassági kötelékben állnak és ezen
kívül tartanak fent szexuális kapcsolatot harmadik személlyel. Kizárólag nőről és férfiról van szó:

ِ
ِ و َّال ِذين يرمون اْلمحصن
ِ ات ثُ َّم َلم يأْتُوا ِبأَربع ِة ُشه َداء َف
ين َجْل َد ًة َوَال تَْقَبُلوا
َ َ ْ ُ َ ُ َْ َ َ
َ وه ْم ثَ َمان
ُ اجل ُد
ْ
َ ْ
َ ََْ
ِ َلهم َشهادة أَبدا وأُوَلِئك هم اْلَف
﴾٤﴿ اسُقو َن
ُ ُ َ ْ َ ًَ ً َ َ ْ ُ
Kik rágalmat szórnak erényes asszonyokra, majd nem hoznak négy tanút, botozzátok meg őket
nyolcvan ütéssel és soha többet ne fogadjátok el tőlük tanúvallomásukat. Ezek ők, a züllöttek,- (Korán
24:4)
Szigorú büntetés jár azoknak, akik asszonyokról rágalmakat, vagy megbotránkoztató pletykákat
indítanak útra, terjesztenek anélkül, hogy szilárd bizonyítékkal ne állnának elő. Ha bárki, bármit állít
egy asszony erényének, jó hírének sérelmére, azt kétszer erősebben kell bizonyítani, mint egy üzleti
megállapodást, vagy akár egy gyilkossági ügyet. Ezért négy független tanút kell erre előállítani, nem
kettőt. Amennyiben ez nem teljesül, a rágalmazó maga kerül a vádlottak padjára és nyolcvan korbács,
vagy botütés jár neki. Járulékos büntetésként szavahihetőségét elveszti, a jövőben nem tehet
tanúvallomást. Ez a helyzet csak akkor változhat meg, ha az illető megbánja tettét és megjavul.

ِ َّ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
﴾٥﴿ يم
َّ َصَل ُحوا َفِإ َّن
َ ِإال الذ
َ ين تَ ُابوا من َب ْعد َذل
ٌ ّللاَ َغُف
ْ ك َوأ
ٌ ور َّرح
Kivéve, ha megbánják ezek után és megjavulnak. Mert bizony, Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes.
(Korán 24:5)
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ِ َّ
ٍ َنفسهم َف َشهادة أَح ِد ِهم أَربع َشهاد
َّ
ات
َ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ اج ُه ْم َوَل ْم َي ُكن ل ُه ْم ُش َه َداء ِإ َّال أ
َ َوالذ
َ ين َي ْرُمو َن أ َْزَو
ِ ِ َّ اّللِ ِإَّنه َل ِمن
﴾٦﴿ ين
َ الصادق
َ ُ َّ ِب
Kik rágalmat szórnak házastársukra és erre saját magunkon kívül nincs tanújuk, hát tegyenek
négyszer tanúságot (esküt) Allahra, hogy igazat szólnak. (Korán 24:6)
A házas felek közti vád elbírálása más, mint azok esetében, akik nem házasok. Ha egyikük
erkölcstelenséggel vádolja a másikat, a vád visszaüthet rá, ha nem állít igazat. Ha bármi felmerül a
házastársak között, ami nézeteltérésre ad okot, azt megbeszélhetik, legrosszabb esetben elválhatnak,
hiszen ez elé az Iszlám nem görget akadályt. Ha felmerül az erkölcstelenség, paráznaság vádja, akkor
a mögött erősen meg kell vizsgálni a hátteret, nehogy gazdasági előnyszerzés, vagy más ok
szerepeljen a rágalom indítékaként. Tegyük fel, hogy a férj rajtakapja feleségét a házasságtörésen.
Természetes körülmények között lehetetlen erre négy, de akár egy tanút kiállítani. Viszont az sem
elképzelhető, hogy ezek után a felek ugyanúgy tudnak együtt élni, mint eddig. Az ügy megoldásakor
ezért a házasfelek tisztességére, becsületességére kell alapozni. Ha a férj négyszer esküszik arra, hogy
felesége elkövette a házasságtörést, ráadásul ötödször Allah átkát hívja maga ellen, ha hazudik, akkor
a feleséget bűnösnek kell tekinteni. Ha a feleség nem fogadja el a vádat, négyszer esküszik
ártatlanságára, ötödször pedig Allah átkát hívja maga ellen, ha hazudik, akkor a vád alól fel kell
menteni őt. Ha ezt nem teszi, akkor bűnös és az ítéletet végre kell hajtani. Bármi legyen az
alaphelyzet és a végkifejlet, annyi bizonyos, hogy egy ilyen ügy a felek számára lehetetlenné teszi azt,
hogy továbbra is együtt éljenek.

ِ
ِ ّللاِ عَلي ِه ِإن َك
ِ واْل َخ
َّ ام َسةُ أ
﴾٧﴿ ين َوَي ْد َأُر
َ ان م َن اْل َكاذِب
َ
ْ َ َّ َن َل ْع َن َت
َ
Az ötödik (eskü), ha Allah átkát idézik meg arra, ki tudatosan hazug. (Korán 24:7)

ِ َّ ات ِب
ِ
ٍ ع ْنها اْلع َذاب أَن تَ ْشهد أَربع َشهاد
ِ
﴾٨﴿ ين
َ َ َ َْ ََ ْ َ َ َ َ
َ اّلل ِإَّن ُه َلم َن اْل َكاذِب
Elhárítja magáról a büntetést az asszony, ha négyszer tesz tanúságot (esküvel) Allahra, hogy ő (a
vádló) a hazug. (Korán 24:8)

ِ واْل َخ
ِ ِ َّ ّللاِ عَليها ِإن َكان ِمن
َّ ام َس َة أ
﴾٩﴿ ين
َ الصادق
َ َ
َ َن َغ
َ ْ َ َّ ض َب
َ

Az ötödik (eskü) Allah haragját (ébreszti fel) maga ellen, ha igazat mond (a vádló). (Korán 24:9)
A fenti áyákban egyedül az a szankció van nevesítve, ahol egy külső személy megrágalmaz egy
tisztességes asszonyt. Amennyiben nem áll elő négy tanúval, tettét nyolcvan botütéssel büntetik.
Sokszor halljuk, hogy négy egymástól független tanúnak kell bizonyítani a házasságtörést. Ha így
lenne, akkor is lehetetlen lenne a bizonyítás. De a korábbiakban azzal érveltünk, hogy a négy tanút a
Korán nem a házasságtörésnél, hanem a homoszexualitás és leszbikusság bizonyításához írja elő. A
házasságtörésre vonatkozó áyák evilági büntetésről nem is tesznek említést. Kizárólag túlvilági
büntetésről olvashatunk. A részletek feljebb olvashatók. Amennyiben a házastárs házasságtöréssel
gyanúsítja meg a másikat, erre négyszer tegyen esküt. Ha ötödször is felesküszik, Allah átkát hívja
életre. Ez azt jelenti, hogy ha igaza van, akkor a tettet elkövető a pokolba kerül, ha hamisan esküdött,
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akkor ő kerül a pokolba. Egyéb evilági büntetést a Korán a közösségre bízza, ami az adott kor és hely
kulturális szintje és normái szerint ítél.

ِ اَّلل ب
ْن
ِعب ِْد ه
ِْ ع
ِْ ع
ِعب ِْد ه
ِْ ع
َ ن
َ ،ق
َ ،َاَّلل بْنِ ُم هرة
َ ن
َ ،عنِ األ َ ْع َمش
َ ،َ َحدهثَنَا أَبُو ُمعَاويَة،حدهثَنَا َهنهاد
ٍ ن َمس ُْرو
اَّللُ َوأَنِّي
ِله ه
ِ لَ إلَ ِهَ إ
ِ ن
ِْ َئ ُمسْل ٍِم يَ ْش َه ِدُ أ
ٍِ ل دَ ُِم ْامر
ُِّ لَ يَح
ِ " اَّلل صلى هللا عليه وسلم
ِل ه
ُِ سو
َِ ل قَا
َِ  قَا،ٍَم ْسعُود
ُ ل َر
ب ه
ل َوفي
َِ  قَا. " ِعة
ُِ س بالنه ْفسِ َوالتهاركُِ لدينهِ ْال ُمفَار
ُِ الزاني َوالنه ْف
ُِ ِّث الثهي
ٍِ َله بإحْ دَى ثَل
ِ اَّلل إ
ِل ه
ُِ سو
ُ َر
َ ق ل ْل َج َما
ْ
ْ
َ
. ِصحيح
ِ يث ابْنِ َم ْسعُو ٍِد َحد
ُِ سى َحد
َِ  قَا. هاس
ِ ٍ عب
َ عائ
ِْ ع
ِ َالب
ُ ن
َ ِش ِةَ َوابْن
َ عث َمانَِ َو
َ اب
َ يث َح
َ ل أبُو عي
َ ِسن
Abdullah bin Mas’ud hivatkozása: Allah prófétája (béke reá) így szólt: Muszlim ember vére, ki vallja,
hogy nincs más Isten csak Allah és én vagyok az Ő prófétája tilos, kivéve három esetben.
Házasságtörő parázna, életet életért, hitehagyó, ki közösségét elhagyja (elárulja).
Könyv: Vérdíj könyve
Fokozat: Szahih (autentikus)
Forrás: Jami’ at-Tirmidhi 1402
Könyv referencia: 16. könyv, 18. hadisz.
Ez a hadisz felállítja azt a logikát, amit az Iszlám képvisel. Nem az ítéletről beszélek, hanem a
logikáról. Ugyanis az árulásról szól. A házasság, egy szűk közösséghez való tartozás, ami az utódlást
biztosítja. Az élet szentségének tisztelete bármely közösséghez való tartozás alapja. A hit, vagy
közösség elárulása Medinában pedig egyet jelentett a hazaárulással, hiszen az Iszlám állam alapja a
hit és a törvények betartása volt. A logikai levezetés tehát az árulásból indul ki.
Most rengeteg további hadiszt kellene felhoznom kövezésre, megtorlásra, de nem teszem. Ezt a
homoszexualitás és leszbikusság tárgyalásakor már megtettem. Majd a Koránnal összevetve más lett
a végkifejlet. A Korán nem jut el a konkrét ítélet megfogalmazásáig és felveti a megbánás és
megbocsájtás gondolatát, mely az emberi ítéletekben nem jelentkezik. El kell döntenünk, hogy az
Iszlám követésekor időutazást akarunk-e tenni a múltba, vagy a jelenbe szeretnénk a Korán logikáját
és lelkületét átültetni. Én ez utóbit vallom, ezért jelen esetben itt megállok.
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TÖBBNEJŰSÉG AZ ISZLÁMBAN

Első mondatom: az Iszlám nem engedi meg a többnejűséget! Tilos! Hát akkor, hogy is van ez?

ِ طاب َل ُكم ِمن
ِ
الن َساء َم ْث َنى َوثَُلَ َث
َ
َ َ امى َفانك ُحوْا َما
َ َاْل َيت
ِ
ِ
﴾٣﴿ ك أ َْد َنى أَالَّ تَ ُعوُلوْا
َ َف َواح َد ًة أ َْو َما َمَل َك ْت أ َْي َم ُان ُك ْم َذل

طوْا ِفي
ُ َواِ ْن ِخْفتُ ْم أَالَّ تُْق ِس
اع َفِإ ْن ِخْفتُ ْم أَالَّ تَ ْع ِدُلوْا
َ َوُرَب

Ha féltek, hogy nem vagytok méltányosak az árvákkal, hát házasodjatok az asszonyokkal, kik jók
nektek, kettővel, hárommal, néggyel. De ha féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni, akkor csak
eggyel, vagy (azokkal), kiket jobbotok bír. Ez a legkevesebb, hogy ne legyetek igazságtalanok. (Korán
4:3)
Figyelemre méltó a feltételes mód használata az árvákkal kötött házasságra vonatkozólag, ugyanis
emlékeznünk kell az alkalomra, mikor ez a vers kinyilatkoztatott. Az Uhudi csatavesztés után vagyunk,
amikor a Muszlim közösség magára maradt a rengeteg árvával, özveggyel és néhány hadifogollyal. A
velük való bánásmódot kellett szabályozni a legnagyobb emberséggel és méltányossággal. Az alkalom
elmúlott, de az elvek maradtak. Házasodjatok az özvegyekkel, de csak akkor, ha ezen a módon fenn
lehet tartani érdekeiket, vagyonaikat, igazságot gyakorolva feléjük és a további eltartottak felé. Ha
ezt nem tudjátok biztosítani, akkor keressetek más megoldást jogaik biztosítására. Az Iszlám előtti
időszakban követett gyakorlat, ami számtalan feleséget tett lehetővé, most tilos. Maximum négy
feleség lehet, ha ezekkel az egyenlő bánásmód garantált.
Eddig az aya magyarázata. Most pedig a jog: A fenti vers, ami többnejűséget tett lehetővé, az Uhudi
csata után nyilatkoztatott ki. Ezt a csatát a Muszlimok elvesztették és a férfiak zöme áldozatul esett,
rengeteg árvát és özvegyet hagyva maguk után. A vers első mondata, tehát a bevezető róluk szól! Az
árvákról és özvegyekről, akik a törvény tárgyai. És kiknek szól? A kevés számú férfiaknak, az életben
maradottaknak, akik a törvény alanyai! Tehát egy szituációról van szó, amit nem általánosíthatunk!
Normál esetben a többnejűség nem megengedett. Hogy miért? Mert itt van egy másik kitétel: „De,
ha féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni, akkor csak eggyel”. És most lapozzunk tovább és
olvassuk ugyanennek a Szúrának 129-ik versét:

ِ
ِ
ِ
ِ
وها
َ صتُ ْم َفَلَ تَميلُوْا ُك َّل اْل َم ْي ِل َفتَ َذ ُر
ُ َوَلن تَ ْستَط
ْ يعوْا أَن تَ ْعدلُوْا َب ْي َن الن َساء َوَل ْو َح َر
ِ َكاْلمعَّلَق ِة وِان تُصلِحوْا وتَتَُّقوْا َفِإ َّن ّللا َكان َغُف ا
﴾١٢٩﴿ يما
َ َ
ً
ً ور َّرح
َ ُ ْ
َ َُ
Soha nem lesztek képesek igazságot tenni az asszonyok között, akármennyire törekedtek. Ne
forduljatok el (az asszonytól) teljes elfordulással és (ne) hagyjátok őt a függőségben. Ha megbékéltek
és őrizkedtek, hát Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. (Korán 4:129)
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Két fő oka van annak, hogy férj és feleség eltávolodik egymástól: 1. Pénz. 2. Egy másik nő, vagy férfi.
Itt a „másik nő” belépésével találkozunk. Jogi alapon a férfi maximum négy asszonnyal köthet
házasságot, ha mindegyikkel egyenlő bánásmódot tud biztosítani. Azonban ezt a feltételt
gyakorlatilag lehetetlen teljesíteni. A férfi annak reményében, hogy teljesíti ezt a feltételt, lehetetlen
helyzetnek teszi ki magát.
A többnejűség az Iszlámban csak speciális esetekben követhető gyakorlat, mint pl. háborúk után,
amikor a nemek aránya felborul és a sok özvegy társadalmi és morális problémát okozhat egy adott
közösségen belül. A szex egy biológiai predesztináció és azok a gyermekek, akik törvénytelen
szexuális magatartásból származnak, áldozatai lesznek ezeknek a kapcsolatoknak. Jobb számukra, ha
törvényes családba tartoznak, ahol apjuk gondoskodhat róluk és felelős értük. A másik eshetőség
többnejűségre, ha a nő nem tud gyermeket szülni, vagy beteg mentálisan, vagy testileg. Ebben a
helyzetben nem lenne helyes, ha a férj elválna tőle. A házasság arra kötelezi őt, hogy ilyen esetben is
gondoskodjon az asszonyról. A nő azonban, nem tagadhatja meg férjétől azt a jogot, hogy
leszármazottja legyen. Ezek azok a rendkívüli esetek, hol poligámia szóba jöhet, azonban
hagyományos körülmények között a többnejűség kerülendő.
Tehát itt a válasz a többnejűségre. Akkor, hogy jöttek létre a háremek, miért válhatott a többnejűség
gyakorlattá a múltban? Hogy tevődhetett át egy pragmatikus szemlélet szexhajhászássá? Erről a
Muszlimokat kell megkérdezni! Ha ember kezébe megy át a jogalkalmazás, az bizony eltorzul!
Egyébként a többnejűség gyakorlata a valóságban nagyon ritka. Ott tapasztalható, ahol az Iszlám
szabályozása nem érvényesül. Pl. uralkodók, gazdag sejkek esetében. Tetteikben ne keressük az
Iszlám jog magyarázatát. Ahogy a „keresztény vezetők” esetében se keressünk összefüggést tetteik és
az adott jog, normarendszer között.
Térjünk át Európára. Itt az európai és azon belül is az adott nemzet jogrendszere él. Mivel azt
parlament, tehát Súra fogadta el, azt mindenkinek, beleértve Muszlimokat is be kell tartani. Ez a
többnejűségre is fennáll. Hogy mégis előfordul többnejűség? …ne folytassátok. Én a tiszta jogot
magyarázom, ahogy az papíron van. A, hogy mégis… dolgokra nincs válaszom. Papíron lopni, másokat
megkárosítani tilos… és mégis! Ez a jogi válasz.
Vallási válasz: a poligámia általános esetben tilos, de vannak körülmények, amikor megengedett.
Ezeket a körülményeket a tanulmány ismerteti. A nyugat felvilágosodott embere ilyenkor felhorkan.
Megengedett? Hogyan? Ilyen nem létezhet!
Visszakérdezek: szeretőt tartani szabályozatlan jogi keretek között megengedett? És az ilyen
kapcsolatból származó gyerekek élete? Hol vannak a kötelezettségek? Ez a morális oldal.
Máskülönben a többnejűség nem Iszlámhoz kapcsolódó jelenség. Az Iszlám előtt is volt és fellelhető
ma is mindenfelé a világon, még modern nyugati társadalmakban is. Viszont az Iszlám az, ami
szabályozást tartalmaz erről.
A fentiekben kizárólag a többnejűséggel foglalkoztam. A házasság és válás intézményére egy másik
dolgozatomban térek ki.

320

321

VÁLÁS MÓDOZATAI ÉS PROCEDÚRÁJA: TALAQ
Az itt leírtak együtt értelmezendők a „Házassági szerződés az Iszlámban” c. cikkel.
Több kérdés merült fel e témában. Egy cikk keretében a válás nem fejthető ki. Ezért a válást külön
tárgyalom joggyakorlat szempontjából és doktrínák, tehát a Korán alapján.
A Saria törvény szerint a válásnak négyféle módja van:
A házasság felbontása a férj által: Talaq
A felek közös megegyezéssel történő elválasztása: Khula
Házasság hatályának megszüntetése: Faszkh al-Nikah
Amikor a válás joga átruházódik a feleségre: Tafwid al-Talaq
A házasság felbontása a férj által: Talaq
A Talaq-nak három fajtája van, ezek a következők:
1. Talaq el-Radzs’i, visszavonható válás
2. Talaq el-Ba’in, visszavonhatatlan válás
3. Talaq el-Mughallazah, visszavonhatatlan válás
Talaq el-Radzs’i, visszavonható válás:
Ez azt jelenti, hogy a férj a Talaq-ot, egyszer vagy legfeljebb kétszer jelenti be, azaz ejti ki a „Talaq”
szót. Ezt írásban is kijelentheti.
Ha a bejelentés után a pár ki akar békülni, ezt megtehetik, ha megegyeznek még a kötelező kivárási
(másnéven "kihűlési") időszak (Iddat) lejárata előtt.
Az Iddat időtartama három menstruációs ciklus. Ha ennek lejátra előtt nem történik megegyezés, a
Talaq visszavonhatatlanná válik és Talaq el-Ba'in osztályba minősül át (lásd alább). Mellesleg, ha egy
pár az Iddat időszak lejártát követően egyezik meg (de a harmadik bejelentés előtt), akkor újra meg
kell kötniük az Iszlám Nikah (esküvő) szertartását és ismét férj, feleség lesznek.
Talaq el-Ba’in, visszavonhatatlan válás
Ez a Talaq történik akkor, ha a férj a következő szavakat mondja: „Talaq el-Ba’in-t jelentek be”, vagy a
válás megfogalmazásában szereplő szavak nem egyértelműen jelzik az azonnali válási szándékot.
Akkor is ez a tényállás fordul elő, ha a különválás Khula útján történik (Khula - az Iszlám nem
alapértelmezett válása), vagy ha a házasságot a Saría bíróság (olyan országokban, ahol létezik iszlám
jogrendszer), vagy a Shariah Tanács (nem muszlim országokban) felbontotta.
Van egy érdekes Iszlám elv is, a Khalwat el-Szahiha, amely azt jelenti, hogy érvényes intim kapcsolat
áll fent a házastárssal. A gyakorlatban ez bármilyen időtartamú lehet, ha a házaspár együtt marad. Ha
a férj ezt megelőzően jelenti ki a Talaq-ot (ami nagyon ritka és általában csak a házasságok kezdetén
fordul elő), akkor az eső Talaq kijelentés, azonnal Talaq el-Ba'in-nak minősül.
A Talaqel-Radzs'i szintén Talaq el-Ba'in-ná alakul át, ha az egyeztetés az Iddat időszak végéig nem
történik meg.
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A Talaq el-Ba’in (harmadik) kihirdetésével, a házasságot azonnal érvénytelennek, befejezettnek kell
tekinteni. Ez eltér Radzs'i-tól, ahol egy elbocsátási időszak veszi kezdetét. A pár azonban bármikor
újra házasodhat az Iddat alatt vagy után, a Nikah (esküvő) szertartás végrehajtásával.
Talaq el-Mughallazah, visszavonhatatlan válás
A Talaq legvitatottabb és félreérthetőbb módszere a Talaq el-Mughallazah, amely háromszori Talaqként is ismeretes.
A Talaq el-Mughallazah azt jelenti, hogy a férj egy ülés alkalmával kijelenti a Talaq-ot, mondván:
„három Talakot hirdetek ki veled szemben” vagy „Talaq, Talaq, Talaq”. Meg kell jegyezni, hogy ez a
válás valójában Haram (tiltott) az iszlámban, azonban, ha egyszer bejelentik, azonnal hatályos lesz. A
házasság visszavonhatatlanul és teljes érvénnyel megszűnik.
Úgy is hatályos, ha három külön Talaq-ot jelentenek ki három nem menstruációs ciklus alatt, azaz
minden menstruációs időszak után. Ez is a házasság azonnali befejezéséhez vezet.
A felek addig nem képesek helyrehozni a házasságot, míg a következők végbe nem mennek:
• Iddah kivárása a Talaq miatt
• A nő Nikah szertartással feleségül megy egy másik férfihoz
• Az új pár elhálja a házasságot
• Az új férj szabad akaratából elválik a feleségtől, vagy elhuny
• A feleség kivárja a kötelező Iddat időszakot a Talaq vagy haláleset után
• Ezt követően az első férj újra házasodhat a volt feleségével.
A vitathatatlanul drákói kapcsolatrendezési módszer nyilvánvaló oka az, hogy a férj számára büntetés
a Talaq legszélsőségesebb módszerének alkalmazása, amikor visszafogottabban is kihirdetheti a
Talaq-ot, Radzs'i vagy Ba’in utat választva. Ugyanis mindkettő ugyanúgy megszünteti a házasság
hatályát, az egyetlen különbség viszont az, hogy a megbékélés ajtaja nyitva marad.
Talaq al-Ahszan: Válás a szép utat választva
Ésszerű megkérdezni, hogy mi lenne a legjobb, legmegfelelőbb módja annak, hogy egy muszlim a
Talaq-ot bejelentse?
Ebben az esetben a férj egyértelmű szavakkal egyszer bejelenti a válást a feleségnek, miközben a nő a
menstruációs időszakán túl van és nem volt szexuális kapcsolatuk. Ez lehetőséget ad a feleknek a
megbékélésre, ha akarják. Ha nem, akkor az Iddat időszak lejártával szétválnak.
Következtetés
Egy utolsó megjegyzés. Szeretném, ha itt minden olvasó mérlegelné az iszlám joggyakorlat részleteit
a házasság megszüntetéséről, valamint a megbékélés folyamatos hangsúlyozásáról, valamint arról,
hogy a különválás különféle típusai hogyan befolyásolják a megbékélés természetét. Az Iszlámnak
óriási szerepe van a családi egység egészének szerkezete és stabilitása szempontjából.
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VÁLÁS MÓDOZATAI ÉS PROCEDÚRÁJA: KHULA, FASZKH, TAFWID
Az itt leírtak együtt értelmezendők a „Házassági szerződés az Iszlámban” c. cikkel.
A felek közös megegyezéssel történő elválasztása: Khula
Khula vagy Al-Khul az helyzet, amikor a férj és feleség megállapodik abban, hogy a férj akkor egyezik
bele a Talaq-ba (Iszlám válás), ha a feleség visszafizeti a Mehr-t (hozomány, amelyet a férj a
házasságkötéskor fizet a feleségnek) a férjnek. Nem merülhet fel utólag reklamáció. Ha mindketten
egyetértenek, a férj eltekinthet attól, hogy a feleség visszafizesse neki a Mehr-t és a férj így is
bejelentheti a Talaq-ot.
Házasság hatályának megszüntetése: Faszkh al-Nikah
A Faszkh al-Nikah az Iszlám házasság hatályon kívül helyezése, amelynek eljárását egy harmadik fél
(Kádi) a feleség kérelmére indítja meg. A Faszkh al-Nikah kihirdetésének ugyanaz a hatálya, mint a
Talaq el-Ba'in-nek, a házasság visszavonhatatlanul véget ér. A nő akkor törekszik a házasság
felbontását Faszkh al-Nikah útján kérni, ha a férj megtagadja Talaq bejelentését és ezáltal nem
teljesíti a feleség követelését. A Talaq bejelentésének megtagadása, ha erre egyértelmű indok nincs,
Iszlám szempontból tilos a férj számára.
A Korán egyértelmű instrukciót ad a muszlim férfiaknak, hogy jólelkűséggel, kedvességgel tartsák
meg, vagy engedjék el az asszonyokat. Mint az élet sok dolgában, bármennyire megalapozott az
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elmélet, a gyakorlat kevésbé az, így vannak, akik a Talaq-ot vagy észszerűtlenül visszautasítják, vagy
fenyegetésként vetik be.
A Kádi a következő okok alapján bonthatja fel a házasságot:
• A feleség számára adott hozomány kirívóan alacsony volt;
• a férj nem teljesíti házastársi kötelezettségeit
• a férj tartózkodási helye ismeretlen
• a férj nem látja el a családját annak ellenére, hogy képes lenne rá
• a férj kegyetlenül bánik a feleséggel
• házastársak közötti komoly nézeteltérés
• férj, az állapotára vonatkozó megtévesztéssel (orvosi vagy más) vette feleségül az asszonyt.
A fenti lista nem teljes.
Ami nem egyértelmű és a férjek által gyakran megkritizált pont, amikor a Saría tanács a Kádi döntése
alapján egyszerűen azért helyezi hatályon kívül a házasságot, mert a feleség nem akar a férjjel
maradni a kettőjük közti napi problémák miatt. Az itt alkalmazott joggyakorlat alapján a Kádinak
először választott bírókat kell kineveznie, akik békéltetni próbálnak a felek között és ha ez nem vezet
sikerre, a Kádi a feleség kérésére felbonthatja a házasságot a házastársak közt állandósult
veszekedések miatt.
Amikor a válás joga átruházódik a feleségre: Tafwid al-Talaq
A férj mondhatja a feleségének: "felhatalmazlak a Talaq kihirdetésére". Mivel nem határozta meg,
hogy hányszor mondhatja ki a Talaq-ot, a feleségnek joga lesz egy Talaq kijelentésére mindaddig,
amíg ugyanazon az összejövetelen vannak. Ha nem adja ki a Talaq-ot ugyanazon az összejövetelen és
a gyűlés véget ér, elveszíti jogát a Talaq kihirdetésére.
Ha azonban a férj azt mondja: "felhatalmazlak a Talaq kijelentésére, amikor csak akarod", ebben az
esetben a feleségnek joga lesz kihirdetni a Talaq-ot, amikor csak akarja, ugyanazon gyűlésen, vagy
később. Mivel a férj nem határozta meg a kihirdethető Talaq-ok számát, a feleségnek csak egy Talaq
kibocsátására lesz joga.
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VÁLÁS TÖRVÉNYE A KORÁNBAN (GONDOSKODÁS AZ ELVÁLT NŐKRŐL, NEM
TEHETŐK KI)

GONDOSKODÁS AZ ELVÁLT NŐKRŐL
Ez valószínűleg az egyik olyan törvény a Koránból, mellyel többször visszaélnek. De Isten felelőssé
tesz minket a legbelsőbb gondolatainkért is. Aki betartja Isten törvényeit, annak Isten megkönnyíti
sorsát.

ِ
ّللاُ َنْف ًسا
َّ ف
َّ ُلِ ُي ِنف ْق ُذو َس َع ٍة ِمن َس َعِت ِه َو َمن ُق ِد َر َعَل ْي ِه ِرْزُق ُه َفْل ُي ِنف ْق ِم َّما آتَاه
ُ ّللاُ َال ُي َكل
َّ
﴾٧﴿ ّللاُ َب ْع َد ُع ْس ٍر ُي ْس ًار
َّ اها َس َي ْج َع ُل
َ َِإال َما آت
Áldozzon a jómódú javai szerint. Kinek gondviselése szűkre szabatott, abból áldozzon, amit neki Allah
adott. Nem ró fel Allah a lélekre mást, mint amit annak Ő juttatott. Allah a nehéz időszak után
megkönnyebbülést hoz. (Korán 65:7)
Bíznunk kell Allahban és mindent meg kell tennünk a fiatal élet érdekében, amit csak tehetünk,
hiszen felelősök vagyunk érte. Nem kell megijedni a nehézségektől. Allah kárpótol és kisegít minket,
ha becsülettel, tisztességgel végezzük dolgunkat.
Ajánlás özvegyeknek és elváltaknak:

ِ َّ
ِ نكم وي َذرو َن أ َْزواجا و
ِ َّ
ِ صَّي ًة ِأل َْزو
اعا ِإَلى اْل َح ْو ِل َغ ْي َر ِإ ْخ َار ٍج
َ َوالذ
ً َاج ِهم َّمت
ُ َ َ ْ ُ ين ُيتََوف ْو َن م
َ
َ ً َ
ٍ
ِ ِ ِ ُ َفِإن َخرجن َفَلَ جناح عَلي ُكم ِفي ما َفعْلن ِفي أ
ِ
يم
ََْ ْ
ٌ َنفسه َّن من َّم ْع ُروف َوّللاُ َع ِز ٌيز َحك
ْ ْ َ َ َُ
َ َ َ َ
﴾٢٤٠﴿
Akik meghalnak köztetek és feleséget hagynak hátra, rendelkezzenek asszonyaikról szép
gondoskodással és ne rakják ki onnan őket egy évig. Ha elmennek onnan, nem vétek számotokra,
amit magukkal tesznek illően. Allah a Nagyszerű, a Bölcs. (Korán 2:240)

ِ َّ َ ولِْلم
ِ
ِ
﴾٢٤١﴿ ين
َ طلَقات َمتَاعٌ ِباْل َم ْع ُروف َحاقا َعَلى اْل ُمتَّق
ُ َ
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Az elvált asszonyoknak gondoskodás jár illően. Ez jussa az őrizkedőknek. (Korán 2:241)

ELVÁLT NŐK JOGOSULTAK ARRA, HOGY UGYANABBAN A HÁZBAN MARADJANAK, AHOL VÁLÁS ELŐTT
ÉLTEK
Válás után nem lehet utcára dobni senkit:

ٍ وف أَو س ِرحوه َّن ِبمعر
ٍ النساء َفبَل ْغن أَجَله َّن َفأَم ِس ُكوه َّن ِبمعر
َّ َ واِ َذا
َوف َوال
ُْ َ ُ ُ َ ْ
ُْ َ ُ
ْ
ُ َ َ َ َ َّ طلْقتُ ُم
َ
ِ ظَلم نْفسه والَ تَتَّ ِخ ُذوْا آي
ِ
ِ
َّ ضر ا
ِ
ات ّللاِ ُه ُزًوا
َ ار لتَ ْعتَ ُدوْا َو َمن َيْف َع ْل َذل
ُ تُ ْمس ُك
َ َ
ً َ وه َّن
َ ُ َ َ َ َ ك َفَق ْد
ِوا ْذ ُكروْا ِنعمت ّللا
ِ ََنزل َعَل ْي ُكم ِم َن اْل ِكت
َّ ِ ِ ُ اب واْل ِح ْكم ِة َي ِع
أ
ا
م
و
م
ك
ي
ل
ع
َ
ُ
َ
َ َْ ُ َ
َ
ْ
َظ ُكم به َواتُقوْا ّللا
َ
َ
َ
ْ
ََ ْ
ِ ٍ
ِ ِ
َّ اعَل ُموْا أ
﴾٢٣١﴿ يم
ْ َو
ٌ َن ّللاَ ب ُكل َش ْيء َعل
Ha elváltok az asszonyoktól, kiknek időszaka beteljesedett (három havi vérzés), vegyétek vissza őket
illően, vagy engedjétek el őket illően. Ne tartsátok vissza őket kárt okozva bennük, hogy törvényt
szegjetek. Aki ezt teszi, az elkárhozza önmagát. Ne vegyétek Allah Áyáit könnyelműen, emlékezzetek
Allah kegyére rátok és a Könyvre, Bölcsességre, amit nektek kinyilatkoztatott, hogy intsen általa.
Őrizkedjetek Allahtól és tudjátok, hogy Allah Mindent Tud. (Korán 2:231)

ِ أَس ِك ُنوه َّن ِم ْن حي ُث س َكنتُم ِمن وج ِد ُكم وَال تُض ُّار
ضيُِقوا َعَل ْي ِه َّن َواِن ُك َّن أُوَال ِت
َ ُوه َّن لت
ُ َ َ ْ ُْ
ُ ْ
َ َْ
ِ
ورُه َّن َوْأتَ ِم ُروا
َ ض ْع َن َح ْمَل ُه َّن َفِإ ْن أ َْر
َ َح ْم ٍل َفأَنفُقوا َعَل ْي ِه َّن َحتَّى َي
ُ ُض ْع َن َل ُك ْم َفآت
َ ُج
ُ وه َّن أ
ِ وف واِن تَعاسرتُم َفستُر
ٍ
﴾٦﴿ ُخ َرى
ْ ض ُع َل ُه أ
ْ َ ْ ْ َ َ َ َب ْي َن ُكم ِب َم ْع ُر
Lakassátok az asszonyokat (az Iddat ideje alatt) úgy, ahogy ti laktok, módotok szerint. Ne zaklassátok
őket, s korlátozva se legyenek. Ha teherbe estek, költsetek rájuk, míg meg nem szülik terhüket. Ha
szoptatják (gyermeketeket), hát adjátok meg nekik járandóságukat. Egyezzetek meg magatok között
illően. Ha bajban vagytok, keressetek mást, aki szoptat az apa (gondviselésével). (Korán 65:6)
Egy önző ember lehet, hogy a kötelező kivárás ideje alatt zaklatja, bosszantja az asszonyt, életét
megkeseríti, vagy korlátozza őt jogaiban. Ez tilos. Az asszonynak ekkor is jár ugyanaz a szintű lakhatás
és ellátás, mint amit a férfi, társadalmi helyzete alapján, átlagos szinten biztosítani tud. A nőnek
ugyanazokat a lehetőségetek kell elérhetővé tenni, mint amiket a férfi is élvez. Ekkor még van
lehetőség a kapcsolat rendezésére. Ha ez az időszak elmúlik és nem áll vissza az eredeti rend, akkor a
válást szépen kell lebonyolítani.
Ha az asszony terhes és egy áldott harmadik élet is színre lép, többlet felelősség (és talán remény a
kapcsolat rendezésére) merül fel mindkét szülő részéről. A gyermek megszületéséig nincs lehetőség
szétválásra. A gyerek világra jötte után, ha nincs visszarendeződés, van mód a válásra, de csak úgy, ha
megegyeznek a gyermek gondozását, szoptatásét, nevelését és jólétét érintő kérdésekről. Az
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egyezség kettejük dolga, melyet teljes őszinteséggel, komolysággal és felelősséggel kell véghez
vinniük. A gyermekkel kapcsolatos költségek az apát terhelik.

VÁLÁS TÖRVÉNYE A KORÁNBAN (IDDAT, KÖTELEZŐ KIVÁRÁS)

ELVÁLT NŐK KÖTELEZŐ KIVÁRÁSI IDŐSZAKÁNAK (IDDAT) BETARTÁSA

َّ َ واْلم
َنف ِس ِه َّن ثََلَثَ َة ُق ُرَوٍء َوالَ َي ِح ُّل َل ُه َّن أَن َي ْكتُ ْم َن َما َخَل َق ّللاُ ِفي
ُ ص َن ِبأ
ُ طلَق
ْ ات َيتََرَّب
ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ك ِإ ْن أ ََرُادوْا
َ َح ُّق ِب َرده َّن في َذل
َ أ َْر َحام ِه َّن ِإن ُك َّن ُي ْؤ ِم َّن ِباّلل َواْل َي ْو ِم اآلخ ِر َوُب ُعوَلتُ ُه َّن أ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم
ْإ
ٌ صَلَ ًحا َوَل ُه َّن م ْث ُل الذي َعَل ْيه َّن باْل َم ْع ُروف َولِ ِلر َجال َعَل ْيه َّن َد َر َج ٌة َوّللاُ َع ِز ٌيز َح ُك
﴾٢٢٨﴿

Az elvált asszonyok várjanak magukban három havi vérzést. Nem megengedett számukra, hogy
eltitkolják azt, amit Allah a méheikbe teremtett, ha hiszik Allahot, és a Végítélet Napját. Férjeik
jogosultabbak (bárki másnál) arra, hogy visszavegyék őket ebben az időszakban, ha megbékélést
akarnak. Az asszonyoknak jogok járnak javukra, és terhükre, illően. A férfiaknak rangja van felettük.
Allah a Nagyszerű, a Bölcs. (Korán 2:228)
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ِ ِ َّ
ِ
ِ
َّ َشه ٍر و
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
الَلِئي َل ْم
َ ُ ْ َوالَلئي َيئ ْس َن م َن اْل َمحيض من ن َسائ ُك ْم إ ِن ْارتَ ْبتُ ْم َفع َّدتُ ُه َّن ثَ ََلثَةُ أ
ِ
ِ ض َن وأُوَال ُت ْاأل
ّللاَ َي ْج َعل َّل ُه ِم ْن أ َْم ِرِه
َّ ض ْع َن َح ْمَل ُه َّن َو َمن َيتَّ ِق
َ َجلُ ُه َّن أَن َي
ْ
َ َح َمال أ
ْ َ ْ َيح
﴾٤﴿ ُي ْس ًار

Kiknek már elmarad havi bajuk asszonyaitok közül, ha kétségetek van, hát Iddatjuk (előírt kivárási
idejük) három hónap, és akiknek nem jön meg havi bajuk, (ugyanennyi). Kik teherbe estek, idejük
akkor jár le, ha terhüket megszülték. Ki őrizkedik Allahtól, annak Ő könnyűvé teszi dolgát. (Korán
65:4)
Normál esetben az Iddat (kötelező kivárási idő) három havibaj idejét teszi ki, mely alatt a felek
szexuálisan nem érintkezhetnek. Ha az asszony havi baja elmarad, vagy kétségek merülnek fel a
havibajjal kapcsolatban, akkor az Iddat ideje három naptári hónap, ami alatt ki kell derülnie, hogy
fennáll-e terhesség, vagy nem. Ha a nő teherbe esett, akkor az Iddat ideje kitolódik a gyermek
születéséig.
Kivétel az átmeneti időszak betartására:

ِ
وه َّن َف َما َل ُك ْم
ُ من َق ْب ِل أَن تَ َم ُّس
﴾٤٩﴿ يَل
ً احا َج ِم
ً َس َر

ِ يا أَُّيها َّال ِذين آمنوا ِإ َذا ن َكحتُم اْلمؤ ِمن
َّ َ ات ثُ َّم
وه َّن
َ ُْ ُ ْ َ
َُ َ
ُ طلْقتُ ُم
َ َ
ٍ ِ ِ
ِ
وه َّن
َ َعَل ْي ِه َّن م ْن ع َّدة تَ ْعتَُّد
ُ وه َّن َو َس ِر ُح
ُ ون َها َف َمت ُع

Ó, kik hisznek! Ha házasságot köttök hívő asszonyokkal, majd elváltok tőlük azelőtt, hogy érintenétek
őket, nem kell Iddatot (kötelező kivárási időt) számon tartanotok tekintetükben. Lássátok el őket
ajándékkal és engedjétek el őket szép elengedéssel. (Korán 33:49)
Bár a következő vers özvegyekkel foglalkozik, úgy tűnik, hogy alkalmazható a válófélben levőkre is:

ِ َّ
َش ُه ٍر َو َع ْش ًار َفِإ َذا َبَل ْغ َن
ْ َنف ِس ِه َّن أ َْرَب َع َة أ
ُ ص َن ِبأ
ُ ين ُيتََوَّف ْو َن ِم
َ َوالذ
ً نك ْم َوَي َذ ُرو َن أ َْزَو
ْ اجا َيتََرَّب
ِ َنف ِس ِه َّن ِباْلمعر
ِ
وف َوّللاُ ِب َما تَ ْع َملُو َن َخِب ٌير
ُ يما َف َعْل َن ِفي أ
َ َجَل ُه َّن َفَلَ ُجَن
ُْ َ
َأ
َ اح َعَل ْي ُك ْم ف
﴾٢٣٤﴿

Akik meghalnak közületek és feleséget hagynak hátra, azok (asszonyok) várjanak magukban négy
hónapot és tíz napot. Ha beteljesítették időszakukat, nem vétek számotokra, amit (az asszonyok)
magukkal tesznek, illően. Allah Értesült arról, amit tesztek. (Korán 2:234)

ِ ِ ْ والَ جناح عَلي ُكم ِفيما ع َّرضتُم ِب ِه ِمن ِخ
ِ ُ النساء أَو أَ ْكننتُم ِفي أ
ِ
ْ
ْ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ
َُنفس ُك ْم َعل َم ّللا
ْ َ ْ َ ط َبة
ِ َّ ِ
وه َّن ِس اار ِإالَّ أَن تَُقولُوْا َق ْوالً َّم ْع ُروًفا َوالَ تَ ْع ِزُموْا ُعْق َد َة
َ أََّن ُك ْم َستَ ْذ ُك ُر
ُ ون ُه َّن َوَلكن ال تَُواع ُد
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ِ
ِ ُ َن ّللا يعَلم ما ِفي أ
ِ
اعَل ُموْا
ِ الن َك
ْ اح َذ ُروهُ َو
ْ َجَل ُه َو
ْ َنفس ُك ْم َف
َ اب أ
ُ َاح َحتَّ َى َيْبلُ َغ اْلكت
َ ُ ْ َ َ َّ اعَل ُموْا أ
ِ
َّ أ
﴾٢٣٥﴿ يم
ٌ َن ّللاَ َغُف
ٌ ور َحل
Nem vétek számotokra, ha az asszonyok eljegyzésére ajánlatot tesztek, vagy ha szívetekbe rejtitek
azt. Allah tudja, hogy rájuk gondoltok. De ne tegyetek nekik titkos ígéretet, csak akkor, ha illő szót
szóltok. Addig ne hívjatok házasságkötésre, amíg a Könyv feltételei be nem teljesülnek. Tudjátok,
hogy Allah tudja, mit szívetek rejt, hát figyeljetek Rá és tudjátok, hogy Allah a Megbocsájtó, az
Irgalmas. (Korán 2:35)
A házasság, vagy eljegyzés az Iszlámban nem szentség, hanem egy közös megegyezés eredménye. Az
egyezség feltételei, mint hozomány, nő joga lakhatásra, ha bekövetkezik a válás, vagy más jogok,
melyek a vagyontárgyak tulajdonát illetik stb., a Házassági Szerződés alapját képezik. Ez a gyakorlat a
modern társadalmakban terjedőben van. A szerződéses feltételek teljesítése és a végső egyezség
megkötése előtt a férfi nem létesíthet szexuális kapcsolatot a nővel. Viszont előfordul, hogy a felek
szétválnak, még mielőtt az egyezség megszületik. Ekkor:
- Ha a szétválás a hozomány összegének meghatározása előtt bekövetkezik, akkor az ügy
semmisnek tekinthető. Ha a férfi ilyenkor ajándékot ad, erényesen cselekszik.
- Ha a hozomány meghatározása után történik a szétválás, akkor a férfinak a hozomány felét
meg kell adnia. Ha a nő családja ettől eltekint, erényesen tesznek.
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VÁLÁS TÖRVÉNYE A KORÁNBAN (KÉTSZERI KIMONDÁS)

A VÁLÁS KÉTSZERI KIMONDÁS UTÁN MÉG VISSSZAVONHATÓ
Más szavakkal, ha a pár megbékél, miután először és másodszor elhangzott a válás kijelentése és újra
férj és feleség akarnak lenni, újra házasodhatnak. Ha harmadszor is elhangzik a válás bejelentése, be
kell tartaniuk Isten parancsolatát (2:230). Isten nem teszi könnyűvé a válást a párok számára. Ez a
törvény elrettentő erejű azok számára, akik harmadik alkalommal is kimondják a válást, ezért
megfontolásra inti őket e lépés megtétele előtt.

َّ
ٍ
ٍ يح ِبِإ ْح َس
ِ َالطَلَ ُق َم َّرت
ْخ ُذوْا ِم َّما
ُ ان َوالَ َي ِح ُّل َل ُك ْم أَن تَأ
ٌ ان َفِإ ْم َس
ٌ اك ِب َم ْع ُروف أ َْو تَ ْس ِر
ِ َّ
ِ ِ ِ َ آتَيتُموه َّن َشيًئا ِإالَّ أَن ي َخاَفا أَالَّ ي ِقيما ح ُد
َود ّللاِ َفَل
َ يما ُح ُد
ْ ُ ُ ْ
َ
ُ َ ُ
َ ود ّللا َفإ ْن خْفتُ ْم أَال ُيق
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ك
َ وها َو َمن َيتَ َع َّد ُح ُد
ُ ك ُح ُد
َ ود ّللا َفأ ُْوَلئ
َ يما ا ْفتََد ْت ِبه تْل
َ ود ّللا َفَلَ تَ ْعتَ ُد
َ ُجَن
َ اح َعَل ْيه َما ف
َّ هم
﴾٢٢٩﴿ الظالِ ُمو َن
ُُ
A válást kétszer kell kimondani, majd illőn együtt maradni, vagy elengedni (az asszonyt) szépen. Nem
megengedett számotokra elvenni abból semmit, amit ti nekik (asszonyoknak) adtatok, kivéve akkor,
ha mindketten félnek, hogy nem tartják meg Allah korlátait. Ha féltek, hogy nem tartják meg Allah
korlátait, akkor nem vétek számukra, ha az asszony megváltja magát. Ezek Allah kolátai, hát ne
szegjétek meg azt. Akik megszegik Allah korlátait, ők azok, kik elkárhoznak. (Korán 2:229)

ِ
اض ْوْا َب ْي َن ُهم
َ اج ُه َّن ِإ َذا تََر
ُ َجَل ُه َّن َفَلَ تَ ْع
ُ ضُل
َ وه َّن أَن َينك ْح َن أ َْزَو
َ َفَبَل ْغ َن أ
ِ ظ ِب ِه من َك
ِ نكم يؤ ِمن ِباّللِ واْليو ِم
اآلخ ِر َذلِ ُك ْم أ َْزَكى َل ُك ْم
ُ ْ ُ ْ ُ ان م
َ
َ ُي
َْ َ
َ ُ وع
﴾٢٣٢﴿ ط َه ُر َوّللاُ َي ْعَل ُم َوأَنتُ ْم الَ تَ ْعَل ُمو َن
ْ ََوأ

ِ طَّلْقتُم
الن َساء
ُ َ َواِ َذا
ِ ِ
ك
َ ِباْل َم ْع ُروف َذل

Ha elváltok az asszonyoktól, kiknek időszaka beteljesedett, ne tartsátok vissza őket abban, hogy
(korábbi) férjeikkel házasodjanak, ha egyezséget kötöttek egymás közt illően. Ez intés annak, kik
köztetek hisz Allahban és a Végítélet Napjában. Ez így erényeseb nektek és tisztább. Allah tudja, és ti
nem tudjátok. (Korán 2:232)
Az első házasság előtt a lány erénye az apja, nagybátyja, vagy legidősebb bátyja kezében van. Ők
gyakorolják az „Uqdat al-Nikah” jogát a lány felett. Ennek értelmében ők hoznak döntést arról, hogy
beleegyeznek-e a lány házasságába és ők fektetik le a házasság feltételeit. Elvált, vagy
özvegyasszonyok esetében az „Uqdat al-Nikah” jogát a nő gyakorolja. Ő egyedül hoz döntést saját
jövőjéről.
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اح َعَل ْي ِه َما
َ َفَلَ ُجَن
﴾٢٣٠﴿ َي ْعَل ُمو َن

ِ َطَّلَقها َفَلَ تَ ِح ُّل َله ِمن بعد حتَّى ت
ِ
طَّلَق َها
َ نك َح َزْو ًجا َغ ْي َرهُ َفِإن
ُ
َ َ َفإن
َ َ َُْ
ِ
ِ
ود ّللاِ ُي َبِي ُن َها لَِق ْو ٍم
َ اج َعا ِإن
ُ ك ُح ُد
َ يما ُح ُد
َ ود ّللا َوِتْل
َ أَن َيتَ َر
َ ظَّنا أَن ُيق

Ha elvált tőle (a férfi), akkor nem megengedett számára ez után (a nő) addig, míg egy másik férfi
feleségül nem veszi (a nőt). Ha (ő is) elválik tőle, nem vétek mindkettőjüknek, ha visszatérnek
egymáshoz, ha úgy gondolják, hogy megtartják Allah korlátait. Ezek Allah korlátai, melyeket azoknak
nyilvánít ki, kik tudnak. (Korán 2:230)
Fel kell hívni a figyelmet a 2:229-ben szereplő szavakra: „Nem megengedett számotokra elvenni
abból semmit, amit ti nekik (asszonyoknak) adtatok…”
Abban az esetben, ha időközben baba született: Ha a kötelező kivárási időszak (Iddat) során kiderül,
hogy a nő terhes, akkor a 65: 4-ben leírtak szerint, a kötelező kivárás a szüléskor ér véget. Isten a
következő törvényt rendeli a csecsemővel kapcsolatban:

ِ ضعن أَوالَده َّن حوَلي ِن َك
ِ
اع َة َوعَلى اْل َم ْوُلوِد
َّ امَل ْي ِن لِ َم ْن أ ََرَاد أَن ُيِت َّم
ُ َواْل َوالِ َد
َ الر
َ ض
ْ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ات ُي ْر
َّ
ِ
َّ
ِ
َض َّآر َوالِ َدةٌ ِب َوَل ِد َها َوال
َ ُف َنْف ٌس ِإال ُو ْس َع َها الَ ت
ُ َل ُه ِرْزُق ُه َّن َوك ْس َوتُ ُه َّن ِباْل َم ْع ُروف الَ تُ َكل
ِِ
َّ ٌ موُل
ِ ِ ِ
ٍ ك َفِإ ْن أ ََرَادا ِفصاالً َعن تَ َر
اض ِم ْن ُه َما َوتَ َش ُاوٍر
َ ود ل ُه ِب َوَلده َو َعَلى اْل َو ِارث م ْث ُل َذل
َْ
َ
ِ
اح َعَل ْي ُك ْم ِإ َذا َسَّل ْمتُم َّمآ
َ اح َعَل ْي ِه َما َواِ ْن أ ََردتُّ ْم أَن تَ ْستَ ْرض ُعوْا أ َْوالَ َد ُك ْم َفَلَ ُجَن
َ َفَلَ ُجَن
ِ َن ّللا ِبما تَعمُلو َن ب
ِ
﴾٢٣٣﴿ ص ٌير
ْ آتَ ْيتُم ِباْل َم ْع ُروف َواتَُّقوْا ّللاَ َو
َ
َ ْ َ َ َّ اعَل ُموْا أ
Az anyák szoptassák gyermekeiket két teljes évig, ha a (gyerek apja) azt akarja, hogy (az anya)
beteljesítse a szoptatás időszakát. Rá (apára) hárul az ő élelme, öltözéke illően. Nem róható a lélekre
több, mint amit elbír. Nem érheti sérelem az anyát a gyerek miatt sem az apát és örökösét a gyerek
miatt. Ha ők ketten az elválasztás (szoptatás vége) mellett döntenek egyetértésben maguk közt,
megbeszélve azt, akkor nem vétek számukra. Ha szoptatós dajkát akartok gyermeketekhez, nem
vétek számotokra, feltéve, ha juttatjátok azt, ami jár illően. Őrizkedjetek Allahtól. Mert bizony Allah
tudja azt, amit tesztek. (Korán 2:233)
A Korán előírja az anyáknak, hogy újszülöttjeiket két éven keresztül táplálják anyatejjel. Ne feledjük,
hogy egy olyan korban vagyunk, amikor nem voltak vakcinák és mesterséges vitaminok. A szoptatás
ezért alapvető volt. A szoptatás időszaka alatt az apa felelős az anyák élet és jóléti feltételeinek
biztosításáért. Ha az anyának nincs elég teje, vagy ha a férj és feleség megbeszélik, akkor szoptatós
dajkát alkalmazhatnak. Ő ugyanolyan jogokkal bír, mint az anya. A gyereknek a szoptatós dajkával
szemben ugyanúgy kell viselkednie, mintha az igazi anyja lenne. Ha a szoptatós dajkának vannak saját
gyermekei, akkor ők és a gyerek, akit szoptat, édestestvéreknek tekintendők.
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VÁLÁS TÖRVÉNYE A KORÁNBAN (VÁLASZTOTTBÍRÓ, KIHŰLÉSI IDŐSZAK,
ELJEGYZÉS FELBONTÁSA)

A válást az Isten a hívők számára olyan kivételes lehetőségként határozza meg, amikor a házastársak
közötti viták rendezésére irányuló valamennyi kísérlet kudarcot vall. Sok visszaélés és törvénysértés
tapasztalható válással kapcsolatban.
VÁLASZTOTTBÍRÓ KIJELÖLÉSE

ِ
ِ
ِ ِ ْ َهلِ ِه و َح َكما ِم ْن أ
ِ ِ َ واِ ْن ِخْفتُم ِشَق
صَلَ ًحا
ْ َهل َها إن ُي ِر َيدا إ
ً َ ْ اق َب ْينه َما َف ْاب َعثُوْا َح َك ًما م ْن أ
ْ
َ
ِ
ِ
﴾٣٥﴿ ير
يما َخِب ًا
َ ُي َوف ِق ّللاُ َب ْي َن ُه َما ِإ َّن ّللاَ َك
ً ان َعل
Ha féltek a szakítástól (férj és feleség) között, küldjetek ítélőt a férfi családjából és ítélőt a nő
családjából. Ha mindketten a rendezést akarják, Allah egyetértést hoz kettejük közt. Mert bizony,
Allah Mindentudó, Értesült. (Korán 4:35)
Ha veszekedés és meg nem értés mutatkozik a házas felek között, akkor nem megengedett nyomban
válást kezdeményezni. Jobb, ha a felek békés utat találnak problémáik rendezésére. Bevonhatnak a
férfi és a nő oldaláról olyan embereket, akik mindkettőjük családjában tiszteletnek örvendenek, akik
minden tőlük telhetőt megtehetnek a helyzet konszolidálására.

VÁLÁS ELŐTT 4 HÓNAP „KIHŰLÉSI IDŐSZAK” KIVÁRÁSA
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ِ َِّ
ِ ِ ِ
ِ
﴾٢٢٦﴿ يم
ْ ص أ َْرَب َع ِة أ
َ للذ
ُ َش ُه ٍر َفِإ ْن َف
ٌ آؤوا َفِإ َّن ّللاَ َغُف
ُ ين ُي ْؤلُو َن من ن َسآئ ِه ْم تََرُّب
ٌ ور َّرح
Azoknak, kik esküvel tartózkodnak asszonyaiktól, négy hónapot kell várniuk. Ha visszatérnek, hát
Allah a Megbocsájtó, a Könyörületes. (Korán 2:226)
A különélés és válás szabályai:
- Ha valaki külön él feleségétől és nincs szexuális kapcsolat közöttük, akkor négy hónap
elteltével végleg el kell dönteni, hogy visszatérnek egymáshoz, vagy válnak. Az Arabok
kereskedők voltak, akik párjukat hosszú időre magukra hagyták, amíg karavánjaikkal vissza
nem tértek. Amennyiben nem volt meggyőző családi kapcsolat közöttük, nem volt
megengedett, hogy a feleségeket ebben a helyzetben tartsák négy hónapon túl.
- A válás a férfi joga. Ha háromszor kimondja válási szándékát három menstruációs időszak
alatt, a válás hatályba lép. Feltételek: két válási kinyilatkozás, vagy szexuális kapcsolat
létesítése visszafordíthatóvá teszi a válást. A harmadik válási kijelentés után, szexuális
kapcsolat hiányában a három menstruációs időszak alatt, a válás hatályba lép és ugyanaz a
nő a férfi számára tiltottá válik. Csak akkor tudja feleségül venni újból, ha a nőt egy másik
férfi elveszi utána és ő is elválik tőle. Látszólag a válás könnyű a férfinak, de a valóság más.
Válás után minden olyan követelés, ami a Házassági Szerződésben szerepel, érvényes lesz. Az
asszonyok nem titkolhatják el, ha teherbe estek.
Ha valaki meghal és feleséget hagy hátra, várjon az asszony négy hónapot és tíz napot. Ez után
szabadon dönthet saját jövőjéről. Azonban joga van az asszonynak az elhalt férje halála után a
házban tartózkodni és senki sem teheti őt ki onnan legalább egy évig. Ez az eset akkor áll fenn, ha az
asszony nem örökös. Ha örökös, akkor a helyzet más.

َّ
ِ
ِ
﴾٢٢٧﴿ يم
ٌ َواِ ْن َع َزُموْا الطَلَ َق َفِإ َّن ّللاَ َسم
ٌ يع َعل
De ha válásra hívnak, hát Allah a Meghallgató, a Mindentudó. (Korán 2:227)
Ha az elidegenedő pár a különválást választja, akkor a méltányosság elvét kell követniük. A válást
két tisztességes tanú előtt lehet lefolytatni Isten előtt.

ٍ وف أَو َف ِارُقوه َّن ِبمعر
ٍ َفِإ َذا بَل ْغن أَجَله َّن َفأَم ِس ُكوه َّن ِبمعر
َش ِه ُدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل
ْ وف َوأ
ُْ َ ُ
ُْ َ ُ
ْ
ْ
ُ َ َ َ
ِ ُ الشهادة َِّّللِ َذلِ ُكم يوع
ِ ُ ِم
اّللِ َواْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو َمن َيتَّ ِق
َّ ان ُي ْؤ ِم ُن ِب
َ َ َ َّ يموا
َ ظ ِبه َمن َك
َ ُ ْ
ُ نك ْم َوأَق
﴾٢﴿ ّللاَ َي ْج َعل َّل ُه َم ْخ َر ًجا
َّ
Ha elérik idejüket, vagy vegyétek vissza őket illően, vagy váljatok szét illően. Tanúsítsa ezt két
törvényismerő közöttetek és tegyetek bizonyságot Allah előtt. Ez intés annak, ki hisz Allahban, a
Végítélet Napjában. Ki őrizkedik Allahtól, annak Ő kiutat biztosít, - (Korán 65:2)
Nyilvánosság, bizonyosság tétel a váláskor azt biztosítja, hogy egyik fél se kövessen el kihágást,
szabálytalanságot és ne tegyen önző lépéseket. Mindenkinek fel kell fognia az ügy komolyságát, ami
az élet legintimebb területét érinti, ezért a spirituális királyságban betöltött helyzetükre is hatással
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van. Ezekben az igen érzékeny kérdésekben az igazságszolgáltatás által nyújtott bölcsesség kevesebb
segítséget nyújt, mint az őszinte és igazságos jóakarat, amit tömören „Allahtól való őrizkedésnek”
mondunk.

KOMPENZÁCIÓ, HA A HÁZASSÁG NEM MENT VÉGBE (NEM TÖRTÉNT ELHÁLÁS)
Eljegyzés felbomlása esetén:

ِ
ِ
َّ َ الَّ جَناح عَلي ُكم ِإن
وه َّن
َ ضوْا َل ُه َّن َف ِر
ُ وه ُّن أ َْو تَْف ِر
ُ يض ًة َو َمت ُع
ُ طلْقتُ ُم الن َساء َما َل ْم تَ َم ُّس
ْ َْ َ ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
﴾٢٣٦﴿ ين
َ اعا ِباْل َم ْع ُروف َحاقا َعَلى اْل ُم ْحسن
ً ََعَلى اْل ُموس ِع َق َد ُرهُ َو َعَلى اْل ُمْقت ِر َق ْد ُرهُ َمت
Nem vétek számotokra, ha elváltok az asszonyoktól, kiket még nem érintettetek, vagy még nem
tűztétek ki járandóságukat (hozomány). De adjatok nekik adományt, a jómódú is, amit megengedhet
és a szegény is, amit megengedhet, illően (Korán 2:236).

َّطَّلْقتُموه َّن ِمن َقب ِل أَن تَم ُّسوه َّن وَق ْد َفرضتُم َله َّن َف ِريض ًة َفِنصف ما َفرضتُم إَال
َ
ُ ُ َ َواِن
ْ
ْ ْ َ َ ُ ْ
ُ ْ ْ َ َ ُ َ
ِ أَن يعُفون أَو يعُفو َّال ِذي ِبي ِد ِه عْقدة
َّاح وأَن تَ ْعُفوْا أَ ْق َر ُب لِلت
ى
ض َل
ت
ال
و
و
ق
ك
الن
ِ
َ
ْ
َ
َ
ْ نس ُوْا اْلَف
َُ ُ َ
َ َ َ
َ
َ َْ ْ َ َْ
ِ بين ُكم ِإ َّن ّللا ِبما تَعمُلو َن ب
﴾٢٣٧﴿ ص ٌير
َ
َْ َ َ
ْ ََْ
Ha elváltok (az asszonyoktól), mielőtt érintenétek őket, de már kitűztétek járandóságukat
(hozomány), akkor fele jár (nekik) abból, mit kitűztetek, kivéve, ha elengedik, vagy az engedi el,
akinek kezében van a házassági kötelék joga. Mert bizony, az elengedés közelebb van az
őrizkedéshez. Ne feledjétek a nemeslelkűséget köztetek. Allah Látója annak, amit tesztek. (Korán
2:237)
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VÁLÁS TÖRVÉNYE A KORÁNBAN (VÁLHAT-E NŐ)

MILYEN FELTÉTELEK MELLETT VÁLHAT EL EGY NŐ A FÉRJÉTŐL?
Bármelyik fél választja a válást, a korábban ismertetett törvények szerint kell eljárni. A felek
általában megegyeznek a válásban. A fent említett törvények betartása során előfordulhat, hogy
a házastársak egyike nem adja hozzájárulását a váláshoz. Ha mindkét család választott bírói
(képviselői) úgy ítélik meg, hogy a válás a legjobb megoldás az elidegenedett pár számára, akkor
a válást meg kell indítani. A válási törvények mind a férfiakra, mind a nőkre alkalmazandók (4:35
és 2:237 szerint), azzal a különbséggel, hogy vannak bizonyos kiegészítő törvények, amelyeket az
elvált nőknek be kell tartaniuk.
A következőben ismertetjük azt a körülményt, amikor egy hívő nő a fenti törvények betartása
nélkül elhagyja férjét. Ebben az esetben a Korán szerint előírt hivatalos válásra nincs szükség. Ha
azonban az adott hely előírásai hivatalos válást írnak elő, akkor azt kell követni.
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ِ َّ
ٍ اجر
ِ ات َف
ِ
ِ ِ ْ ّللا أ
يم ِان ِه َّن َفِإ ْن
ُ آم ُنوا ِإ َذا َج
ُ اءك ُم اْل ُم ْؤ ِم َن
َ َيا أَُّي َها الذ
ُ امتَحُن
َ ات ُم َه
ُ َّ وه َّن
ْ
َ َعَل ُم بإ
َ ين
ٍ
ِ
وه َّن ِإَلى اْل ُكَّف ِار َال ُه َّن ِح ٌّل َّل ُه ْم َوَال ُه ْم َي ِحُّلو َن َل ُه َّن
ُ وه َّن ُم ْؤ ِم َنات َف ََل تَ ْر ِج ُع
ُ َعل ْمتُ ُم
ِ
ورُه َّن َوَال تُ ْم ِس ُكوا
َ وهم َّما أ
ُ وه َّن ِإ َذا آتَْيتُ ُم
ُ اح َعَل ْي ُك ْم أَن تَنك ُح
ُ َُوآت
َ َنفُقوا َوَال ُجَن
َ ُج
ُ وه َّن أ
ِِ
ِ
َّ ّللاِ َي ْح ُك ُم َب ْيَن ُك ْم َو
َّ َنفُقوا َذلِ ُك ْم ُح ْك ُم
َ َنفْقتُ ْم َوْل َي ْسأَلُوا َما أ
َ اسأَلُوا َما أ
ُّللا
ْ ص ِم اْل َك َواف ِر َو
َ بع
ِ
ِ
﴾١٠﴿ يم
ٌ يم َحك
ٌ َعل
Ó, kik hisznek! Ha jönnek hozzátok hívő asszonyok, menekülők, állítsátok őket vizsga elé. Allah a
Legjobb Tudója hitüknek. Ha megbizonyosodtatok afelől, hogy hívő asszonyok, ne küldjétek vissza
őket a hitetlenekhez. (A törvény ereje által) ők nem megengedettek számukra (feleségként) és azok
(hitetlenek) sem megengedettek számukra (férjnek). Adjátok meg (a hitetleneknek) azt, mit költöttek
rájuk (hozományt) és nem vétek számotokra, ha feleségül veszitek őket, miután megadtátok nekik
járandóságukat (hozományt). Ne tartsátok meg a köteléket hitetlen asszonyokkal. Kérjétek vissza, mit
rájuk költöttetek (hozományt) és a (hitetlenek is) hadd kérjék tőletek el azt, amit azokra költöttek
(akik hozzátok átjöttek). Ez Allah Ítélete. Ő Ítél köztetek! Allah a Mindentudó, a Bölcs. (Korán 65:10)
A Hudaybiyahi békekötés egyik pontja volt, hogy azokat a hívőket, férfiakat és nőket, akik Mekkából
Medinába szöknek az egyezmény aláírását követően, ki kell adni a Mekkaiaknak. Mielőtt ez az Áya
kinyilatkoztatott Quraish, megszegte az egyezményt és ez lehetőséget adott a Medinai
Muszlimoknak, hogy pár módosítást átvezessenek. Ha egy Muszlim asszonynak Mekkában pogány
férje volt, ő nem gyakorolhatta hitét. Közülük páran átszöktek Medinába és menedéket kértek. Ettől
kezdve nem lehetett őket kiadni Mekkai pogány férjeiknek, mert a házasság hívő asszony és hitetlen
férfi között addig nem törvényes, míg a férfi fel nem veszi az Iszlámot. Annak érdekében, hogy a
pogányok ne vádaskodjanak amiatt, hogy jogsérelem éri őket, mivel az asszony elszökésével
elvesztették a hozományt, amit házasságkötéskor adtak, ezért ezt az összegez ki kellett fizetni az
otthagyott férjeknek. A védtelen Muszlim asszonyokat a Muszlimok költségén védték meg és
mentették át.
Egy nem Muszlim nő, aki el akarta hagyni jogos férjét Mekkában, a befogadása érdekében azt
színlelhette, hogy Muszlim. Hogy ki ő igazán, csak Allah tudta egyedül. Akkor viszont, ha a Muszlimok
vizsga elé állították az asszonyt és meggyőződtek róla, hogy gyakorolja hitét, akkor védelmet
élvezhetett.
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2.3.2.3. ÉLET
A SEGGMOSÁSRÓL NYÍLTAN, TABUK NÉLKÜL. VAGY TÁN SZÉGYELLED?
Ha „ülepet” mondok, senki sem nyitja meg a cikket. Most, hogy a „segg” szót használom, sokan
olvassák.
A mi “fejlett civilizációnk” kultúrájában vannak témák, melyekről nem etikettszerű beszélni. Videóink
vérben áznak, életünket áthatja az erőszak, hazugságokhoz szoktunk, de témákat, melyek
egészségünk védelmét szolgálják, esetenként gusztustalannak tartunk. Az análhigiénia egy ezek közül.
Az análhigiénia, a végbél tisztántartását, azaz az ember higiéniai gyakorlatát jelenti székelést
követően. A végbél és fenék mosása vagy törlése (tipikusan toalettpapírral, vagy nedves
törlőkendővel), a széklet és más szennyeződés eltávolítását szolgálja.
A Hindu és Muszlim kultúrákban, Délkelet Ázsiában és Dél-Európában erre a célra vizet használnak. Ez
lehet bidé, szórófej, kanna és a tisztitást kézzel végzik. Ezt követi a testtájék megszárítása, ami
történhet törülközővel, szövetdarabbal vagy toalettpapírral. A nyugati országokban székelést
követően általában csak toalettpapírt használnak, de ott is előfordul, hogy páran vízzel, vagy nedves
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törlőkendővel tartják tisztán ezt a testfelületet, de van, aki letusol, lefürdik. A fejlődő országokban
van, ahol karavánutakon, táborozáskor növények leveleit, talajt, havat, köveket, botokat vesznek
igénybe.
Az análhigiénia feltételeinek megléte a toalett helyiségeiben és bárhol, ahol székelés végezhető,
lényeges a közegészség fenttartásának szempontjából. Ha a háztarsásokban nem állnak
rendelkezésre a megfelelő tisztálkodási eszközök, hasmenés és más fertőzések is könnyen a higiénia
hiányával okolhatók. Az ókori Rómától, Görögországtól kezdve egészen Japánig, Kínáig szivacs, botok,
víz és papír voltak használatban.
Az Iszlámban az anális és reproduktív szervek higiéniáját Isztindzsá-nak nevezzük, aminek betartása
kötelező. Ez azt jelenti, hogy a tápcsatorna bemeneti és kimeneti nyílásaiból el kell távolítani minden
maradékot, szennyeződést. Erre a célra használható víz, kő vagy bármi, ami tiszta és képes a
tisztátlanság (nadzsaszah) eltávolítására. Szóba jöhet kavics, toalett és egyéb papír is, ha azon nem
szerepel Allah neve vagy neveinek bármely szinonimája. Csontok és ürülékkel, vagy szerves
maradványokkal szennyezett talaj nem használható. Székelés és vizelés után az Isztindzsát késlekedés
nélkül el kell végezni.
A tápcsatorna bemeneti és kimeneti szakaszának tisztán tartása, ahol a táplálék bemegy, illetve a
kiválasztás utáni maradék elhagyja az emberi testet, valamint a test egészének tiszta állapotban
tartása az ember felelőssége.
A tisztálkodás napi gyakorlatát az alábbi áyából vezetjük le:

ِ الص
ِ َّ
ِ ْ َلة
وه ُك ْم َوأ َْي ِد َي ُك ْم ِإَلى اْل َم َرِاف ِق
َّ آم ُنوْا ِإ َذا ُق ْمتُ ْم ِإَلى
َ َيا أَُّي َها الذ
َ فاغسلُوْا ُو ُج
َ ين
َّ
ِ وامسحوْا ِبرؤ
ِ وس ُك ْم َوأ َْر ُجَل ُك ْم ِإَلى اْل َك ْع َب
ضى
َ ين َواِن ُكنتُ ْم ُجُنًبا َفاط َّه ُروْا َواِن ُكنتُم َّم ْر
ُُ ُ َْ َ
ِ نكم ِمن اْل َغ ِائ ِط أَو الَمستُم
الن َساء َفَل ْم تَ ِج ُدوْا َماء َفتََي َّم ُموْا
َ ُ َحٌد َّم
َ أ َْو َعَلى َسَف ٍر أ َْو َجاء أ
ُ َْ ْ
ِ ُ طِيبا َفامسحوْا ِبوجو ِه ُكم وأَي ِد
ِ
يد ّللاُ لَِي ْج َع َل َعَل ْي ُكم ِم ْن َح َرٍج
ُ يكم م ْن ُه َما ُي ِر
ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ً َ صع ًيدا
َ
ِ
﴾٦﴿ ط َّه َرُك ْم َولِ ُيِت َّم ِن ْع َمتَ ُه َعَل ْي ُك ْم َل َعَّل ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن
َ يد لِ ُي
ُ َوَلكن ُي ِر
Ezek a Wudu, a rituális tisztálkodás szabályai. 1. Az egész arc alapos megmosása vízzel, 2. Mindkét
kéz megmosása könyékig, 3. A fejtető bedörzsölése vízzel (a fejtető általában védve van és aránylag
tiszta). 4. Lábfejek megmosása bokáig. Továbbá a Próféta gyakorlata szerint a száj kiöblítése, az orr
kifújása, még az arc megmosása előtt.
Lásd 4:33.
A szexuális kapcsolat utáni szennyezettség rituálisan is szennyezettségnek minősül. Ez a teljes test
megfürdetését igényli.
A Tayammum tiszta homokkal való bemosakodást jelent, ha nincs víz.
Ha a szeleken kívül semmi nem távozik, az Isztindzsát nem kell elvégezni.
Vizelést követően elegendő, a pénisz vizelettel szennyezett szakaszának megmosása. Vizelet
maradvány nem maradhat a péniszen. Vizelés után nem kell fenekei is megmosni, ha azon nem
távozott szennyeződés.
Az anális rész funkciója után minden maradványt el kell távolítani, a végbél záróizmát, meg kell
tisztítani a szennyeződésektől, majd meg kell mosni.
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A következőkben a könnyítés folyamatának Iszlám szerinti etikettjét közlöm, ahogy az „musztahabb”,
tehát a vallás szerint előnyben részesített:
1. A szunna szerint „Bismillah”-ot (Allah nevében) mondunk a fürdőszobába való belépéskor. Ali
ibn Abi Talib (Allah legyen vele megelégedve) szerint Allah prófétája (béke reá) így szólt: „A
dzsinnek szeme bezáródik és látásuk nem vetődik Ádám gyermekeinek szeméremrészeire
(’awraat), ha a fürdőszobába lépéskor Biszmilláhot mondunk.” (Al-Tirmidhi, al-Jumu’ah, 551,
Autentikusnak minősítve al-Albani által a Saheeh Sunan al-Tirmidhi műben, no. 496.)
2. A belépéskor bal lábat használunk, kilépéskor jobbat.
3. Amennyiben nem erre kialakított helységben történik a székelés, emberektől távol kell erre
megfelelő helyet találni.
4. Nem illendő székelés alkalmával úgy helyezkedni, hogy akár testünk első fele, akár hátsó fele
a Qibla (Mekka) irányába nézzen. Az erről szóló hadisz, mely a próféta (béke reá) szájából
hangzott el, így szól: „Ha bárki közületek könnyít magán, ne tekintsen a Qibla irányába és
hátat se fordítson annak. Tekintsen keletre, vagy nyugatra. (Ez Mekkára igaz, ami Medinától
délre fekszik.)” (Al-Bukhari, Al-Wodoo’, 141).
5. Vizeléskor ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön vizelet ruhára, testre.
6. Nem használható végbél tisztításához a jobb kéz. Csak bal kézzel végezhető el az Isztindzsa,
mivel a bal kéz a „piszkos kéz” és jobb kéz a „tiszta kéz”. Jobb kézzel eszünk és fogunk kezet,
ez azonban nem jelenti azt, hogy nem egyenlő arányban mossuk meg kezeinket. Ez a
szabályozás segíti megelőzni fertőzések átadását, ha azok jelen vannak.
7. A péniszt vizeléskor nem érinthetjük jobb kézzel, mert a próféta (béke reá) így szólt: „Ha
közületek bárki latrinára megy, ne érintse péniszét, sem privát részeit jobbjával. (Al-Bukari,
Al-Wodoo’), 149.)
8. Nem könnyebbülhetünk meg utcán, vagy fa árnyékában. Erre vonatkozólag a próféta (béke
reá) így szólt: „Vigyázzatok két dologra, ami átkot hozhat rátok! Melyek azok, Allah prófétája,
kérdezték a követők? Erre ő: Ha dolgotokat az utcán, vagy egy fa árnyékában végzitek.”
(Muszlim, Al-Taharah, 397)
9. Gyűlöletes (makruh), ha könnyebbülés közben beszéltek.
10. Ha elhagyjuk a fürdőszobát, mondjuk: „Ghufranak” (Megbocsátásosodat kérem Allah). Ez
Istennek tetsző (musztahabb). (Al-Tirmidhi, al-Tahaarah, 7, melyet Al-Albani minősített
autentikusnak a Saheeh Sunan al-Tirmidhi műben, No. 7).
Hogy miért foglalkozom ilyen nevetségesnek tűnő precizitással, teológiai irodalmakat hivatkozva a
segg-mosással? Azért, mert ezzel a témával minden klasszikus kultúra ilyen részletességgel
foglalkozott, míg a mi prűd Európánk, ami olyan átkozottul büszke kultúrájára, csak két évszázada jött
rá a kézmosás fontosságára. Ebben Semmelweis Ignác klórmeszes kézmosása jelentett forradalmi
áttörést, mellyel jó eredményt értek el a gyermekágyi láz leküzdésében.
Sok van, ami miatt tanulni kell egymástól. Elég azt hallani, hogy nálatok ez a gagyi meg az a gagyi,
bezzeg nálunk ez milyen modern. Álljunk le! Mindenhol van gagyi, idejétmúlt és van követendő.
Próbáljunk meg előítélet nélkül leülni és áttekinteni dolgainkat.
Tudom, sok esetben megmosolyogtató, amit a fenti cikkben írtam. De tegyétek szívetekre a
kezeteket. A sok idézet, hivatkozás mellett, nem voltak olyan elemek az Isztindzsá gyakorlatában,
amit a legmodernebb orvostudomány ne igazolna?
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ALKOHOL ÉS MÁS TUDATMÓDOSÍTÓ SZEREK AZ ISZLÁM SZERINT

Sok furcsa érvelést hallok az alkoholfogyasztással kapcsolatban. A Haram, azaz tilos szó az alkohollal
kapcsolatban valóban nincs jelen a Koránban. Az Iszlám mégis tiltja. Íme három aya, ami a
fokozatosan tiltás szintjére emel minden alkohollal és mámort okozó szerrel kapcsolatos
tevékenységet:

ِ ك َع ِن اْل َخ ْم ِر واْلم ْي ِس ِر ُق ْل ِفي ِهما ِإ ْثم َكِب ٌير وم َن ِاف ُع لِ َّلن
اس َوِا ْث ُم ُه َمآ أَ ْك َب ُر ِمن
َ َي ْسأَُل
َ ون
ٌ َ
ََ
َ َ
ِ َّنْف ِع ِهما ويسأَلُونك ما َذا ي ِنفُقون ُق ِل اْلعْفو َك َذلِك ي ِبين ّللا َل ُكم اآلي
ات َل َعَّل ُك ْم تَتََف َّك ُرو َن
َ ُ َ َ َ ََْ َ
َ ُ ُ ُ ُ َ
ََ
﴾٢١٩﴿
Kérdeznek a mámoros italról és szerencsejátékról. Mondd: „Bennük nagy bűn van, de haszon is az
embereknek. A (bennük lévő) bűn nagyobb, mint hasznuk.” Kérdeznek, mire áldozzanak? Mondd:
„(saját maguk) feloldozására.” Ekképpen nyílvánítja ki Allah nektek az Áyákat, hátha tán
elgondolkodtok- (Korán 2:219)
Az Iszlámban a „Khamr” italt, vagy anyagot jelent, ami befolyásoltság alatti állapotot okoz. Az alkohol
csupán egy, ami ide tartozik, de ide sorolhatók drogok, narkotikumok is, melyek meggátolják az
embert, hogy saját kontrolja alatt álljon. Azonban nem csak az anyag, hanem maga a külső kontrol
alatti státusz esik tilalom alá. A szerencsejáték „Maisar” esetében a bevétel nem küzdelem, munka
eredménye. A szerencse, vagy véletlen veszteséget, vagy hasznot hozhat, de a veszteség nagyobb. Pl.
mindkettő nagy hasznot hozhat annak, aki eladja azokat, de mindkettő kárt okoz családokban és
magában a fogyasztóban.

ِ َّ
الصَلَ َة َوأَنتُ ْم ُس َك َارى َحتَّى تَ ْعَل ُموْا َما تَُقولُو َن َوالَ ُجُنًبا
َّ آم ُنوْا الَ تَْق َرُبوْا
َ َيا أَُّي َها الذ
َ ين
َ
ِ
ٍ ِإالَّ َعاِب ِري سِب
نكم
ُ َحٌد ِم
َ يل َحتَّ َى تَ ْغتَسُلوْا َواِن ُكنتُم َّم ْر
َ ضى أ َْو َعَلى َسَف ٍر أ َْو َجاء أ
َ
ِ ِمن اْل َغ ِآئ ِط أَو الَمستُم
ِ َ النساء َفَلم تَ ِج ُدوْا ماء َفتََي َّمموْا ص ِع ًيدا
ام َس ُحوْا ِب ُو ُجو ِه ُك ْم
ْ طيًبا َف
َ ُ
َ
ْ
َ ُ َْ ْ
﴾٤٣﴿ ور
ان َعُفاوا َغُف ًا
ُ َوأ َْي ِد
َ يك ْم ِإ َّن ّللاَ َك
Ó, kik hisznek! Ne térjetek imára úgy, hogy mámorosak vagytok addig, míg nem tudjátok, mit
beszéltek. Se tisztátlanul (ne térjetek imára), csak akkor, ha átmentek (az imahelyen) addig, amíg be
nem mosakodtok. Ha betegek vagytok, vagy utaztok, vagy ha egyikőtök az árnyékszékről jön, vagy
asszonyt érintettetek és nem találtok vizet, hát végezzetek Tayammumot, magas (homokdűnére)
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mászva, tiszta (homokkal), majd töröljétek (ezzel) arcotokat és kezeiteket. Mert bizony, Allah a
Feloldozó, a Megbocsájtó. (Korán 4:43)
Az Iszlámban nem csak egyedül az alkohol tiltott. „Al-Kohool” egy arab szó, mégsem találjuk a
Koránban. „Khamr” kifejezést találunk, ami erjesztett anyagot jelent, melyben részegséget, kábulatot
előidéző alkotórész van. A másik szó a „szukára”, ami bódult állapotot, mámort jelent. Általában véve
a részegség és mámoros állapot tilos.
Amennyiben nem áll rendelkezésre víz és valaki a legmagasabb és legtisztább helyre mászik fel, ahol
a homok mindig tiszta, ez a homok víz helyett alkalmas lehet az ima előtti rituális bemosdásra. Ez a
„Tayammum.” Tayammum nem kivitelezhető szokványos talajokkal, ahol humusz, vagy más rothadó
anyagok vannak jelen a szervesanyag tartalom miatt.

ِ َّ
ِ
ِ
اب َواأل َْزالَ ُم ِر ْج ٌس ِم ْن َع َم ِل
َ َيا أَُّي َها الذ
ُ َنص
َ آم ُنوْا إَّن َما اْل َخ ْم ُر َواْل َم ْيس ُر َواأل
َ ين
َّ
ِط
﴾٩٠﴿ اجتَِن ُبوهُ َل َعَّل ُك ْم تُْفلِ ُحو َن
َ الش ْي
ْ ان َف
Ó, kik hisznek! A mámort keltő italok (szerek), szerencsejáték, fétisek és sorshúzás (mágia), a Sátán
művéből eredő undor, hát kerüljétek el, hátha tán boldogultok! (Korán 5:90)
Az Iszlámban nem az alkohol tilos egyedül, hanem minden, ami a saját magunk feletti kontrollt
blokkolja. A mámor és kábulat státusza tiltott. A szerencsejáték is a Sátán egyik eszköze ahhoz, hogy
a kontrollt magunk felett elveszítsük, kárt okozzunk magunknak, családunknak és a társadalomnak.
„Anszab” kő-bálványokat, fétist jelent. A Dzsahiliya korából származó arab szokás volt ételt áldozni az
„Anszabnak,” mintha istenségek lettek volna. „Azlam” nyilakat jelentett, melyekkel sorsot húztak. A
nyilak egy zsákban voltak, és akinek a nyilát kihúzták a zsákból, az élelmet, vagy mást nyert. Az étel
nem képviselheti szerencse tárgyát, hiszen Allah gondviseléséből jön hozzánk, ezért minden fizikai és
spirituális eszközünkkel küzdenünk kell érte.

ِ
ِ
َّ يد
ص َّد ُك ْم
َ الش ْي
ُ ِإَّن َما ُي ِر
َ ان أَن ُيوِق َع َب ْي َن ُك ُم اْل َع َد َاوَة َواْل َب ْغ
ُط
ُ ضاء في اْل َخ ْم ِر َواْل َم ْيس ِر َوَي
﴾٩١﴿ الصَلَ ِة َف َه ْل أَنتُم ُّمنتَ ُهو َن
َّ َعن ِذ ْك ِر ّللاِ َو َع ِن
A Sátán mámort keltő itallal, szerencsejátékkal akarja közétek vetni az ellenségeskedést, a haragot,
majd akadályt állít az Allahra való megemlékezés és ima útjába. Nem végzitek-e be? (Korán 5:91)
Mohamed próféta (béke reá) figyelmeztette követőit, akik borkereskedelemmel foglalkoztak és tíz
csoportot átkozott meg: „…akié a prés, aki préselt és érlelt, aki issza, aki továbbítja, akinek
továbbítják, aki felszolgálja, aki eladja, aki hasznot húz a bevételből, aki megvásárolja és akinek
eladják.” Ezért sok Muszlim mond fel olyan munkahelyeken, ahol az alkohollal kapcsolatban bármi
felmerül.
Tudom, jönnek a hozzászólások, hogy ha Allah nem látja, meg fedett helyen, asztal alatt lehet, meg
egyéb sületlenségek. Azt is tudom, hogy sok Muszlim iszik. Ez nem változtat a tényen: tilos.
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AZ EGYÜTT ELKÖVETETT BŰN ÖSSZETART EMBEREKET
VIGYÁZZ, MIBE VONNAK BE!

Az együtt elkövetett bűn összeköti az elkövetőket. Ezt tudja minden zsarnok. Ha a hatalom bevonja
alattvalóit a bűnbe, az alattvaló is elszámoltathatóvá válik a Végítélet Napján.
Ha a köd szertefoszlott látásodról és tudod, hogy bűnre késztet bárki, azt tagadd meg.
Elnököd, királyod vagy bárki besorozhat, elküldhet harcolni olyan ügyekért, melyek csak bankokat, a
Petró dollár életben tartását szolgálják. Hiába vagy becsapott, aki vakként küzd a csatamezőn, ha
bálványért ontasz vért, akkor Te is büntethető vagy éppen úgy, mint aki a csatatérre küldött. Mert a
Petró dollár bálvány. A bálványok nem ismerete nem ment fel a felelősségre vonás alól. Bálvány a
diktátor, illetve bármi és bárki, ami és aki Allah elé állítja be magát, vagy helyére áll. A nem tudatos
elkövetés büntethetősége (a Túlvilágon!), csak ebben az egyetlen esetben áll meg. Tehát akkor,
amikor Allah társításáról van szó. Ugyanis azt nem lehet nem tudni, hogy Allah a legnagyobb és az
első!
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ِ َِّ
ِ ِِ
استَ ْك َب ُروْا ِإَّنا ُكَّنا َل ُك ْم تََب ًعا َف َه ْل أَنتُم ُّم ْغ ُنو َن
ُّ ال
َ الض َعَفاء للذ
ً َوَب َرُزوْا ّلل َجم
َ يعا َفَق
ْ ين
ِ َعَّنا ِم ْن َع َذ
َج ِز ْع َنا أ َْم
ُ اب ّللاِ ِمن َش ْي ٍء َقالُوْا َل ْو َه َد َانا ّللاُ َل َه َد ْي َن
َ اك ْم َسَواء َعَل ْيَنآ أ
ٍ ص َب ْرَنا ما َل َنا ِمن َّم ِح
﴾٢١﴿ يص
َ
َ
Ők mind Allah elé vonulnak és a gyengék így szólnak azokhoz, kik gőgösködtek: „Mi titeket követtünk.
Tudtok-e hasznunkra lenni valamennyit is Allah büntetésével szemben?” Mondják: „Ha vezetett
volna minket Allah, akkor mi is vezettünk volna titeket. Egyre megy, hogy dühöngünk, vagy
türelmesek vagyunk. Nincs számunkra kiút.” (Korán 14:21)
Amikor eljön a Végítélet, kétféle csalódás vár a hitetlenekre. 1. Akiket félrevezettek, meglátják, hogy
minden egyes lélek saját magáért fog csak felelősséget vállalni (2:134). Nem tehetik rá másokra saját
tetteik súlyát. Panaszkodnak, hogy félre voltak vezetve. Abban reménykednek, hogy panaszuk
csökkenteni fogja felelősségüket. Hátha tán meg tudják osztani büntetésüket azokkal, akik
félrevezették őket! 2. Akik a Sátánt követték, egyenes, de szigorú választ kapnak a következő versben
(14:22).
Nem menekülhetnek azok sem, akiket lelki vezetőik vittek félre.

ِ طان َل َّما ُق
َّ وَقال
َخَلْفتُ ُك ْم َو َما
ْ ض َي األ َْم ُر ِإ َّن ّللاَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد اْل َح ِق َوَو َعدتُّ ُك ْم َفأ
ُ َ الش ْي
َ َ
ِ ان ِإالَّ أَن َد َعوتُ ُكم َفاستَ َج ْبتُم لِي َفَلَ َتُل
ٍط
َنف َس ُكم
َ ان لِ َي َعَل ْي ُكم ِمن ُسْل
ُ وموْا أ
َ َك
ْ ْ ْ
ُ وموني َوُل
ُ
ْ
ِ َّما أ ََن ْا ِبم
ِ
َش َرْكتُ ُمو ِن ِمن َق ْب ُل ِإ َّن
ْ ص ِر ِخ َّي ِإِني َكَف ْر ُت ِب َمآ أ
ْ ص ِرخ ُك ْم َو َما أَنتُ ْم ب ُم
ُْ
َّ
ِ الظالِ ِمين َلهم ع َذ
﴾٢٢﴿ يم
ٌ َ ُْ َ
ٌ اب أَل
Így szólt a Sátán, mikor elrendeltetett a parancs: „Allah volt az, Ki az Igazat Ígérte nektek. Én (is)
Ígértem nektek, de megtévesztettelek titeket. Nem volt felettetek hatalmam, csak annyi, hogy
hívtalak titeket és ti válaszoltatok nekem. Ne engem hibáztassatok, hanem magatokat hibáztassátok.
Nem hallgathatom kiáltásotokat, ahogy ti sem halljátok kiáltásomat. Tagadom azt, mivel ti engem
társítottatok azelőtt. Mert bizony, a bűnösöké a fájdalmas szenvedés.” (Korán 14:22)
A fenti két verset elemezd saját magad és szűk környezeted vonatkozásában. Ki akar bevonni téged
egy „jó buliba”? Majd elemezd szélesebb körben, akár úgy is, hogy milyen rendelkezések kívánnak
tőled olyan áldozatot, ami hited előírásaival szembe megy és kifejezetten valami Allah helyére kerül a
szolgálatban? Szolgálatkész lehetsz, de megalkuvó soha!
Ne feledd. A magyar Aranybulla (1222) 31. cikkelye ellenállási joggal (ius resistendi) ruházta fel a
nemességet és püspököket, amennyiben a király hűtlenné válik a néphez. Ez benne foglaltatott az
első magyar alaptörvényben. A Korán ugyanezt a jogot származtatja minden követőjének, rangtól
függetlenül, azokkal szemben, akik Allah helyét akarják betölteni. Hogy kik, illetve mik ők? Ők azok,
akik gondjaidat okozzák, mégis hozzájuk fordulsz segítségért Allah helyett. Kényszerből? Vagy
öszántadból? Ezt Te tudod.
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ن َرأَى ِم ْن ُك َْم ُم ْنك ًَرا
َْ سلَّ ٌَم َم
ٌَّ صلَّى
ٌَّ ل
ٌُ سو
ٌَ ع ْن ٌهُ قَا
ٌ ي
ٌَ ي َرض
ٌِّ يد ْال ُخدْر
ٌ سع
ٌ ن أَب
ٌْ ع
ُ ل قَا ٌَل َر
َ ُاَلل
َ ُللا
َ
َ علَيْهٌ َو
َ ي
َ اَلل
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ َن ل َْم ي
ْ َن ل َْم ي
َِ اْلي َم
ان
َ سانِ َِه ف ِإ
َ فَليُغيِِّرْ َهُ بِيَ ِد َِه ف ِإ
َ ست ِطعَْ فبِ ِل
ِ َُست ِطعَْ فبِقلبِ َِه َوذ ِلكََ أضعَف
49 صحيح مسلم كتاب اإليمان باب بيان أن النهي عن المنكر من اإليمان واألن اإليمان يزيد وينقص
Abu Sa’id al-Khudri tudósításából: Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Aki közületek csalárd dolgot
lát, az állítsa meg azt kezével. Ha erre nem képes, akkor nyelvével (szóljon ellene). Ha erre sem képes,
akkor szívével, de ez a hitek leggyengébbike.”
Forrás: Sahih Muslim 49
Szahih (autentikus) Muszlim szerint
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CIRCUMCISIO, SZŐRZET ÉS KÖRÖMÁPOLÁS

A Tóra szerint (Genezis 17: 9-14) Isten egy örök szövetség keretében utasította Ábrahámot, hogy
metélje körül magát, háza népének minden férfi tagját, leszármazottjait és rabszolgáit.
A Tóra (Genezis 17:14) így szól: „A körülmetéletlen férfi, akinek nem metélték körül szeméremteste
bőrét, az irtassék ki népe közül, mert elutasította szövetségemet.”
A körülmetélést a múltbeli próféták mind gyakorolták.
A muszlimok a legnagyobb vallási csoport, ahol a fiúkat körül metélik. Az Iszlámban a körülmetélés
tahara néven is ismert, ami megtisztulást jelent. A körülmetélést a Korán nem említi, de a
Szunnában, ami Muhammad próféta szavait és tetteit rögzíti, több utalás található erre. A Szunnában
Muhammad kijelentette, hogy a körülmetélés "törvény az emberek számára". Arabul a rituális
körülmetélés elnevezése „Khitan”

ختان

 َحدهثَني أَبُ ِو ه،
ِب
ُِ لَ أ َ ْخ َب َر َناِ اب
ِ  قَا،ْن َيحْ َيى
ُِ  َو َح ْر َملَ ِةُ ب،الطاهر
ٍ عنِ ابْنِ ش َها
ٍ ْن َو ْه
َ ،س
ُ ُ أ َ ْخ َب َرني يُون،ب
َِ اَّلل صلى هللا عليه وسلم أ َ هن ِهُ قَا
ل
ِسولِ ه
ِْ ع
ِْ ع
ِْ ع
ُ ن َر
َ ،َ ن أَبي ه َُري َْرة
َ ،سيهب
َ
َ سعيدِ بْنِ ْال ُم
َ ن
ْ
ْ
ْ
ص ال ه
". " ِف اإلبْط
ُِ شاربِ َوتَ ْقلي ُِم األَظفَارِ َو َن ْت
ُِّ ََان َوالسْتحْ دَا ِدُ َوق
ُِ الفط َرِة ُ َخ ْمسِ ال ْختت
Abu Hureira utalása: Allah Prófétája (béke reá) így szólt:
A fitrából öt cselekedet ered: körülmetélés, szemérem szőrzet eltávolítása, bajusz nyírása, körmök
vágása, a haj és hónaljszőrzet vágása.
Szahih, autentikus
Szahih Muszlim, Megtisztulás Könyve 496. Hadisz

ٌع ْنٌ زَ َكريَّا َء
ٌُ ش ْي َب ٌةَ َو ُز َهي
َ ٌ َوأَبُ ٌو َب ْكرٌ ب ُْنٌ أَبي،سعيد
ٌُ َحدَّثَنَا قُتَ ْي َب ٌةُ ب
َ ،ْر ب ُْنٌ َح ْربٌ قَالُوا َحدَّثَنَا َوكيع
َ ْن
َ ن
ٌْ ع
ن
ٌَّ ٌعبْد
ٌْ ع
َ ٌص َعبٌ بْن
ٌْ ع
ْ ن ُم
َ ،اَلل بْنٌ الز َبيْر
َ ٌع ْن
َ ،ط ْلقٌ بْنٌ َحبيب
َ ،َش ْي َبة
َ ٌ،َبْنٌ أَبي زَ ائدَة
اَلل صلى للا عليه وسلم
ٌَّ ل
ٌُ سو
ٌَ ت قَا
ٌْ َ قَال،َشة
َ عائ
ُ ل َر
َ
ْ َ َاق ْال َماءٌ َوقَصٌ اِل
ْ ع ْشرٌ منٌَ ْالف
َّ ط َرةٌ قَصٌ ال
"ٌظفَار
ٌُ س َواكٌُ َواسْت ْنش
ِّ شاربٌ َوإ ْعفَا ٌُء اللِّحْ َيةٌ َوال
َ
ٌص َعب
ٌَ ل زَ َكريَّا ٌُء قَا
ٌَ  قَا. " ٌاصٌ ْال َماء
ٌُ ل ْال َب َراجمٌ َو َن ْت
ٌُ غ ْس
َ َو
ْ ل ُم
ُ َف اإلبْطٌ َو َح ْل ُقٌ ْال َعانَةٌ َوا ْنتق
ٌاصٌ ْال َماءٌ َي ْعني
ٌَ  زَ ا ٌدَ قُتَ ْي َب ٌةُ قَا. َض ٌة
ٌْ َ َلَّ أ
ٌ َونَسيتٌُ ْال َعاش َر ٌة َ إ
ْ ن تَ ُكونٌَ ْال َم
ُ َل َوكيعٌ ا ْنتق
َ ض َم
اَلسْت ْن َجا ٌَء.
Aisha utalása: Allah Prófétája (béke reá) így szólt:
A fitrából tíz cselekedet ered: bajusz vágása, szakáll meghagyása, fogvájó használata, orr átöblítése
vízzel, körmök vágása, ujjak ízületeinek mosása, hónalj szőr nyírása, szemérem szőrzet borotválása és
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a nemi szervek mosása vízzel. A narrátor hozzátette: Elfelejtettem a tizediket, de lehet, hogy az a száj
kiöblítése.
Szahih, autentikus
Szahih Muszlim, Megtisztulás Könyve, 502. Hadisz
A rituálé szempontjából alapvető a tisztaság. Fontos, hogy minden muzulmán tisztálkodjon ima előtt.
Nem maradjon vizelet a test felszínén. A muszlimok úgy vélik, hogy a fityma bőr eltávolítása
megkönnyíti a pénisz tisztán tartását, mivel a vizelet nem esik csapdába.
A körülmetélés támogatói azt állítják, hogy salakanyag gyűlhet fel a fityma bőre alatt, ami halálos
betegségekhez, például rákhoz vezethet.
Számos muszlim a körülmetélést a fertőzéseket és betegségeket megelőző intézkedésnek tekinti.
Ha szemügyre vesszük a hadiszokban feltüntetett üzenetet, minden tétel egytől egyig az
egészségmegőrzést, higiéniát szolgálja. Teljesen értelmetlen lenne itt végig menni a körömápolással,
hónalji és fan szőrzetek eltávolításával, valamint a bajusz ajkakat nem elérő rövidségének
megtartásával kapcsolatos pontokra, a ma embere pontosan tudja ezek jellentőségét. Ehhez még
hozzá kell gondolnunk a sivatagi hőséget, állatokat, tevék hajtását karavánutakon és rájöhetünk, mit
szolgál mindez.
De visszatérve a férfiak metélésére, a higiénia mellett más szempont is képbe kerül.
A muszlimok többsége számára a körülmetélés az Iszlám hitbe való betérés és hovatartozás jele. Az
Iszlámban nincs meghatározott életkor rendelve a körülmetéléshez. Végrehajtásának ideje családtól,
régiótól és országtól függően változik. Sokan a hét éves kort részesítik előnyben, de van arra példa,
hogy a születés utáni hetedik napon és késő pubertás idején is végeztek ilyen beavatkozást.
Az Iszlámban nincs a „zsidó mohel”-hez hasonló személy (aki a zsidó brit milah gyakorlatában, a
"körülmetélés szövetségében" jártas.) A műtétet általában szakrendelőben, vagy kórházban végzik el.
A körülmetélés végrehajtójának nem kell muszlimnak lennie, de egészségügyi képzettséggel kell
rendelkeznie.
Néhány Iszlám országban a fiúkat akkor metélik körül, miután egyszer túlestek a Korán recitálásán
elejétől a végéig. Például Malajziában a műtét egy kamaszkori szertartás, ami elválasztja a fiút a
gyermekkortól és bevezeti felnőttkorba.
A körülmetélés nem annyira alapvető kötelesség az Iszlámban, mint a Judaizmusban, de a tisztaság
fenntartása szempontjából fontos. Erősen ösztönzött, de nem kényszer. A rituálé Muhammad
próféta idejére nyúlik vissza. A hagyomány szerint Muhammad előbőr nélkül született. Néhány
muszlim számára a körülmetélés egy motiváció, hogy a prófétához hasonlatossá váljon.
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FÜRDÉS, TISZTÁLKODÁS

A Tahara, azaz tisztaság, tisztálkodás egy nagy fejezet az Iszlámban. Ez magában foglalja a fizikai és
lelki tisztaságot.
Mielőtt a tisztálkodásra térnék, tisztázni szeretném, hogy rengeteg részt kihagyok. Kihagyom a
tisztálkodásra, tisztításra használt vizek, tisztítószerek osztályozását, a szennyeződések fajtáinak
megnevezését, melyekre más-más szabály vonatkozik. Nem részletezem külön a vízzel és homokkal
történő mosakodást (tayammum). Valamint nem az ima előtti kötelező rituális bemosakodást
(wudu), hanem a fürdést, teljes test megtisztítását tárgyalom. Ma ez a 21. század emberének
megmosolyogtatóan egyszerűnek, triviálisnak tűnik, de ne feledjük, hogy a mi „fejlettnek” mondott
kultúránkban is csak száz éve vált elfogadottá a kézmosás. Az is kiemelendő, hogy kultúra ide, vagy
oda, járvány idején még mindig hangsúlyozni kell a kézmosás, tisztálkodás fontosságát. Lássuk, hogy
emlékszik vissza Maimuna bint Harith a próféta (béke reá) egyik felesége az ő mosakodási szokásáról:

ع ِن
ِ ع ْبدُ ْال َو
ٍ ع ْن ُك َر ْي
َ ،ب
َ ،ِسا ِل ِم ب ِْن أ َ ِبي ْال َج ْعد
َ ،ع ِن األ َ ْع َم ِش
َ ،ِاحد
َ  قَا َل َحدَّثَنَا،سى
َ ع ْن
َ َحدَّثَنَا ُمو
ْ َ قَا َل قَال،َّاس
س َل َيدَ ْي ِه
ٍ عب
َ ت َم ْي ُمو َنةُ َو
َ اب ِْن
َ َ فَغ،ض ْعتُ ِلل َّن ِبي ِ صلى هللا عليه وسلم َما ًء ِل ْلغُ ْس ِل
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َ  ث ُ َّم أ َ ْف َر،َم َّرتَي ِْن أ َ ْو ثَالَثًا
ض
ْ  ث ُ َّم َم،ض
ِ س َح َيدَهُ ِباأل َ ْر
َ غ
َ  ث ُ َّم َم،ُيره
َ َعلَى ِش َما ِل ِه فَغ
َ ض َم
َ س َل َمذَا ِك
.س َل قَدَ َم ْي ِه
َ َوا ْستَ ْنشَقَ َو
َ اض
َ َ ث ُ َّم تَ َح َّو َل ِم ْن َم َكا ِن ِه فَغ،ِس ِده
َ علَى َج
َ غ
َ َ ث ُ َّم أَف،س َل َوجْ َههُ َو َيدَ ْي ِه
Maimuna hivatkozása:
Vizet helyeztem oda a próféta fürdőjéhez. Kétszer vagy háromszor megmosta a kezét, majd bal
kezére vizet öntött és szemérem részeit megmosta. Megdörzsölte a kezét a föld felett (megtisztította
őket), kiöblítette a száját, vizet öntve bele és kifújva azt, megmosta az orrát, megmosta az arcát,
majd mindkét alkarját, majd vizet öntött a testére. Aztán egy másik helyre ment és megmosta a
lábát.
Autentikus, szahih
Szahih al-Bukhari, Fürdés Könyve (Ghuszl), 257. Hadisz
Ez csak egy hadisz a sokból. Azonban mindegyik a két kéz többszöri megtisztításával kezdi, majd az
orr, száj kiöblítésére tér. A fej, haj tisztítása után következik az arc, majd az egész test. A lábat, ami
leggyakrabban találkozik az út szennyeződéseivel külön helyiségben tisztította le és utoljára. Tehát a
láb szennye nem kerülhetett testére és mást sem fertőzhetett vele. Persze nem említettem itt az ülep
és más testnyílások tisztítását, ami egy külön fejezet és korábban írtam róla. Maimuna
visszaemlékezése azért is fontos, mert vele a halála előtti három évét töltötte a próféta, amikor az
Iszlám gyakorlati szokásai már kialakultak, általánosan követettekké váltak.
Amint látható, az izoláció nem csupán ember-ember között, hanem testrészek között is fennáll,
feltéve, ha betartják.
És itt jövünk el a mai nap kérdéséhez: mit dumálsz sejk? A koronavírus terjedése elől nem tudott
kitérni sem Szaúd Arábia, sem Irán! Akkor mire jó ez a hadiszos Iszlámosdi?
A válaszom: nem csak a koronavírus elől nem tudott kitérni az Iszlám világ, hanem a kamaton alapuló
bankrendszer, a környezetszennyezés és a globalizáció negatív eseményei elől sem. Tehát a felvetés
jogos. Azonban az Iszlám elveinek tömeges szintű elárulása nem jelenti azt, hogy az elvek nem igazak!
De megengeditek-e, hogy visszakérdezzek? Miért nem tudott kitérni Olaszország, a katolicizmus
központja és Izrael, zsidó állam? Hogy lehetséges, hogy ezek mind, epicentrummá váltak? Ha ezen a
síkon tárgyalom ezt a kérdést, akkor lehajtott fővel közlöm, hogy mi mind megérdemeljük a
büntetést. Most derül ki, hogy papságunk, templomaink, mecseteink szart sem érnek. Ami ér valamit,
az Te vagy magad és hited, amihez csak Te kellesz és Isten.
Ha más síkon tárgyaljuk a kérdést, akkor rajta, ott a média, kormányok, hatóságok intézkedései és
kövesd azokat. Találd meg nyugalmadat, békédet abban, aminek elkötelezett híve vagy. Ha meg nincs
nyugalmad, pánikolsz, tedd azt, de ezzel ne zavarj másokat.
Ha egyszer vége lesz a világszerte terjedő pánikhangulatnak és józan ésszel fogjuk értékelni a
történteket, akkor rá fogunk jönni, hogy a koronavírus is, mint annyi más, rengeteg tanulságot
hordoz. Az egyik talán az lesz, hogy amit Isten számunkra Útmutatásként leadott, nem hülyeség.
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HALAL MEGVILÁGÍTÁSA EGY KICSIT MÁSKÉPP

""الناس نيام اذا ماتوا انتبهو
Az emberek alszanak, míg élnek és halálukkor felébrednek. (Abi bin Abi Talib)
Se szeri, se száma azoknak a Korán idézeteknek, melyek minket, embereket egészséges táplálkozásra,
gondolkodásra, költekezésre, viszony kialakításra figyelmeztetnek.
5:100, 4:43, 2:188, 7:157, 5:3, 5:90, 5:88, 2:275, 5:5.
Alapvetően az figyelhető meg, hogy az üdvös, jó dolgot a Korán a Tayeb szóval írja le, aminek jelzője a
Halal. Tehát nekünk, embereknek nem egy jelzőt kellene zászlónkra tűznünk, hanem a Tayeb-ot, ami
üdvös dolog. És így lesz Halal minősítésű az ügy, amit megvalósítunk.
Ennek tükrében nézzük táplálkozásunkat.
Az ember teste, a ma ismert egyik legtökéletesebb vegyüzem. Hormonok, enzimek, savak, molekulák
hatalmas rendje, melyben a teremtés által összhangba kerül minden funkció. Egy kivétel adódik e
rend alól és ez a tudatosság. Ugyanis az ember képes ezt a rendet is felülírni és magához venni olyan
anyagokat, melyek ezt az összhangot befolyásolják, esetleg alapjaiban felforgatják. Addig is eljuthat
ez a folyamat, hogy a szerek lesznek urak az akaraton, tudatosságon. Tehát az ember átprogramozza
magát és önpusztító lénnyé válik. Ha ezt csupán saját nemzedékén belül teszi, hát legyen, vesszen
oda. De nem ez a helyzet. Egy civilizáció értelmét az adja, hogy a jövő nemzedéke túllép elődein. Ha
egy szerek által befolyásolt egyén, vagy akár nemzedék új generációt szül, abban már ott lesz vegyi és
tudati szinten az átprogramozottság. Ez sok esetben hátralépést eredményez az elődökhöz képest.
Tehát magunk átprogramozása nem csupán az egyén, hanem az egész közösség válságát okozhatja.
Ha így közelítünk a Tayeb-Halal világához, akkor egy állandóan frissülő, a kor szennyeződéseit kiszűrő
folyamatról kell, hogy beszéljünk.
A próféta (béke reá) idejében minden „bio” volt. Természetes vizek, legelők, talaj adták az
élelmiszereket. Ezért a szabályozás csak a termékek előállításának utolsó szakaszáról szólt. Vágás,
kivéreztetés, fogyasztás. Nem kerültek az élelmiszerekbe antibiotikumok, hormonok, nehézfémsók,
mérgek. Ma a helyzet más. Az alkohol, tudatmódosító szereken kívül, a mindennapi táplálékainkban
is ott vannak saját vegyüzemünk működését veszélyeztető tényezők. Nem csak a húsokról, hanem
minden fogyasztási cikkről szó van.
De az alapkoncepció nem csak a fizikai, hanem a spirituális szennyeződésekre is kiterjed. Milyen pénz
áramlik a termék előállításába és hogy? Kamatos kamatot termelő pénz? Fegyver eladásból,
kábítószer kereskedelemből vagy prostitúcióból eredő „pénz mosódik tisztára” azzal, hogy látszat
Halal terméket állítanak elő?
Ha ennyi vegyi és spirituális szenny terheli fogyasztási cikkeinket, melyeket ráadásul olyan pénzzel
vásárlunk meg, mely egy papírdarab érték nélkül, akkor a mi vágási procedúránk csupán egy
színjáték. Nem állítom, hogy nincs jelentősége, csupán azt állítom, hogy a 21. században ennek nem
szabadna a vágási rituális szokások szintjén megakadni immár 1400 éve.
Íme. Megadatott számunkra az a tanítás, ami minden időben folyamatában adja a korszerűsítés
lehetőségét és leragadtunk egy rítushoz. Azt is maffiák szintjén. Manchesterben pl. az egyik
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hentesbolt csak egy bizonyos csoport pecsétjével fogad be árut. Azt az árut pedig a piac nem-Halal
részén vásárolják meg olcsón.
A kereskedőket elvakítja az ár, a képezhető haszon. Exportra is a legolcsóbbat vásárolják. Mi a
legolcsóbb? Amit leggyorsabban állítanak elő, a legkevesebb tőke befektetésével. Azaz vegyszerek
tömeges alkalmazásával. Vízmegkötők, hormonok, étvágyfokozók, antibiotikumok stb. A termék
olcsó lesz, de elkerülve egy adott muszlim ország piacára, ott hosszú távon egészségkárosodást okoz.
Majd jönnek az orvosi kezelés költségei, esetleg új kórház építése, melyet egészséges élelmiszerrel
meg lehetett volna spórolni.
Bennünk és az állatokban nem marad meg minden mérgező anyag, hiszen azok jó része távozik az élő
szervezetekből és felhalmozódik vizeinkben, talajainkban. Hogy remélhető, hogy ilyen talajokon
egészséges zöldség, gyümölcs terem? Tehát ott is felvetődik már a Halal kérdés.
Eljutottunk a 21. századba, amikor az egyéni tudatosság növekvő szerepet kap. Egyre inkább nem
muftik, politikusok döntenek, hanem az egyén. Ha nem építjük fel tudatosságunkat, amire jó alapunk
van, komolytalanná válunk.
Egy eszme, tanítás akkor életképes, ha pozitív emberi értékké válik mindenki számára. A mi
felelősségünk, hogy a Halal elveit azzá tegyük.
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HITEHAGYÁS AZ ISZLÁMBAN

ِ
ِإ َّن َّال ِذين َكَفروْا بعد ِإ ِ
َّ
الض ُّآلو َن
ك ُه ُم َّ
يمان ِه ْم ثُ َّم ْازَد ُادوْا ُكْف ًار لن تُْق َب َل تَ ْوَبتُ ُه ْم َوأ ُْوَلئ َ
َ ُ ََْ َ
﴿﴾٩٠
Kik tagadnak hitük után, majd fokozzák tagadásukat, soha nem fogadtatik el tőlük megbánásuk. Ezek
)ők, az eltévelyedettek. (Korán 3:90

ْم ُنوْا َق ْو َم ُه ْم ُك َّل َما ُرُّد َوْا ِإَلى اْل ِف ْتِن ِة أ ُْرِك ُسوْا
ْم ُن ُ
َستَ ِج ُدو َن َ
ين ُي ِر ُ
آخ ِر َ
وك ْم َوَيأ َ
يدو َن أَن َيأ َ
ِ
وه ْم َح ْي ُث
وك ْم َوُيْلُقوْا ِإَل ْي ُك ُم َّ
ِفِي َها َفِإن َّل ْم َي ْعتَ ِزلُ ُ
وه ْم َوا ْقتُلُ ُ
السَل َم َوَي ُكُّفَوْا أ َْيدَي ُه ْم َف ُخ ُذ ُ
ِِ
ط ًانا ُّمِب ًينا ﴿﴾٩١
وه ْم َوأ ُْوَلِئ ُك ْم َج َعْل َنا َل ُك ْم َعَل ْي ِه ْم ُسْل َ
ثقْفتُ ُم ُ
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Azt találjátok, hogy egyesek a bizalmatokba akarnak férkőzni, s hogy elnyerjék bizalmatokat népük
iránt. Mindahányszor Fitnába (kísértésbe) esnek, elmerülnek benne. Ha nem zárkóznak el tőletek és
(nem) intéznek békét hozzátok, (nem) tartják vissza kezeiket, vegyétek és öljétek le őket, bárhol
leltek rájuk. Ezek ők, akik ellen nektek nyilvánvaló hatalmat tettünk meg. (Korán 4:91)
A kegyelmet érdemlő két dezertőr csoporttal szemben, van egy harmadik társaság, akik veszélyesek,
hűtlenek és nem hagyhatók magukra. Ők mindent megtesznek, hogy az emberek bizalmába
férkőzzenek, miközben hűen szolgálják az ellenséget. Ahányszor esélyt kapnak, kísértésbe esnek, és
kettős ügynökök lesznek. A legbiztosabb, ha nyílt ellenségként kezelik őket. Nem lehet bevonni őket
semmibe. Ha békegaranciát adnak, és valóban nem harcolnak, akkor hagyni kell őket. De sokan
átállnak és az ellenség soraiból támadást intéznek a Muszlimok ellen. Számtalan esetben bizonyítják,
hogy hiába adnak biztosítékot, akkor is árulók.

ِ الَ تَعتَِذروْا َق ْد َكَفرتُم بعد ِإ
ط ِآئَف ًة ِبأََّن ُه ْم َك ُانوْا
َ نك ْم ُن َع ِذ ْب
َ ف َعن
ُ ط ِآئَف ٍة ِم
ُ يمان ُك ْم ِإن َّن ْع
ُ ْ
َ ََْ ْ
﴾٦٦﴿ ين
َ ُم ْج ِرِم
Ne mentegetőzzetek! Tagadtok hitetek után! Ha Mi feloldozunk néhányatokat, akkor másokat
közületek megbüntetünk, mert gaztevők voltak! (Korán 9:66)

ِ ِ ِ ْ من َكَف َر ِباّللِ ِمن َب ْع ِد إيم ِان ِه ِإالَّ م ْن أُ ْك ِره وَقْل ُب ُه م
ِ يم
ان َوَل ِكن َّمن َش َرَح
َ ط َمئ ٌّن باإل
ُ
ََ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴾١٠٦﴿ يم
َ ص ْد ًار َف َعَل ْي ِه ْم َغ
ٌ ض ٌب م َن ّللا َوَل ُه ْم َع َذ
ٌ اب َعظ
َ باْل ُكْف ِر
Aki megtagadja Allahot hite után - hacsak nem kényszerből és szíve megnyugodott a hitben-, de ki
megnyitja keblét a hitetlenség előtt, hát Allah dühe sújt le rájuk és övék a hatalmas szenvedés. (Korán
16:106)
Ammar esetére találunk utalást, akinek apja, Yasir és anyja, Sumaayya kimondhatatlan kínzásokat
álltak ki azért, hogy megtagadják hitüket, de ezt nem tették meg. Ammar maga is szenvedett, de
szülei megpróbáltatása leverte. Hogy véget vessenek kínzásuknak, Ammar szavakban megtagadta
hitét, de szívében továbbra is Muszlim maradt. A Próféta azonban vigaszt nyújtott számára és
megerősítette őt hitében.
Ez az egyetlen olyan mekkai eredetű kinyilatkoztatás, melyben a hitehagyás említést kap. Ekkor még
messze vagyunk attól, hogy az Iszlám városállama, Medina létrejöjjön. Nincs állam, nincs apparátus,
ami a hitehagyást állam elleni összeesküvés színben tüntethetné fel. Itt pozitív megítélést kap.
Ammar elhagyta hitét szavakban, de szívében Muszlim maradt. Ezért arra súlyt le Allah dühe, aki őt
erre kényszerítette. De így is Allah dühéről és nem emberéről van szó.

Hadisz Bukhary 9:83:17

ِ ع ْب ِد ه
ع ْن
ُ َحدهثَنَا
ٍ ع َم ُر ب ُْن َح ْف
ُ  َحدهثَنَا األ َ ْع َم، َحدهثَنَا أ َ ِبي،ص
َ ،َ اَّلل ب ِْن ُم هرة
َ ع ْن
َ ،ش
ِ سو ُل ه
اَّلل صلى للا عليه وسلم
ع ْب ِد ه
ُ  قَا َل قَا َل َر،ِاَّلل
َ ع ْن
َ ،ق
ٍ َمس ُْرو
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ِ سو ُل ه
"اَّلل إِاله
ئ ُم ْس ِل ٍم يَ ْش َهدُ أ َ ْن الَ إِلَهَ إِاله ه
ُ اَّللُ َوأَنِي َر
ٍ الَ يَ ِح ُّل دَ ُم ْام ِر
َعة
ب ه
ٍ َِبإِ ْحدَى ثَال
ُ س ِبالنه ْف ِس َوالث ه ِي
ُ ث النه ْف
َ اركُ ْال َج َما
ِ ِين الت ه
ِ  َو ْال َم،الزانِي
ِ ار ُق ِمنَ الد
"
Abdulla bin Murra nyomán a Próféta (béke reá) így szólt: „Nem megengedett a Muszlim vére, aki
felesküdött, hogy nincs más Isten csak Allah és én vagyok az Ő Prófétája, kivéve három esetben:
életet életért, parázna házasságtörő vagy hitehagyó, aki elhagyja (elárulja) közösségét”.
Ugyanezt erősíti meg Muszlim Hadisza 16:4152:

ٌع ْن
ٌُ ص ب
ٌُ  َحدَّثَنَا َح ْف،َش ْي َبة
َ ٌَحدَّثَنَا أَبُو َب ْكرٌ ب ُْنٌ أَبي
َ ٌ،عنٌ اِل َ ْع َمش
َ ٌ َوأَبُو ُم َعاو َي ٌةَ َو َوكيع،ْن غ َياث
َّ ٌعبْد
للا عليه وسلم
ٌ اَلل صلى
ٌَّ ل
ٌُ سو
ٌَ ل قَا
ٌَ ٌ قَا،اَلل
ٌْ ع
ٌَّ ٌعبْد
ُ ل َر
َ ٌع ْن
َ ،ن َمس ُْروق
َ ،َ اَلل بْنٌ ُم َّرة
َ
َّ
َ
َ
َّ ب
"ٌالزان
ٌُ َلَّ بإحْ دَى ثَلَثٌ الث ِّي
ٌ اَلل إ
ٌَّ ل
ٌُ سو
ٌَّ ََّل
ٌ ن َلٌَ إلَ ٌهَ إ
ٌْ َلٌَ َيحلٌ دَ ٌُم ا ْمرئٌ ُمسْلمٌ َي ْش َه ٌدُ أ
ُ اَللُ َوأ ِّني َر
. " ٌعة
ٌُ س بال َّن ْفسٌ َوالتَّاركٌُ لدينهٌ ْال ُمفَار
ٌُ َوال َّن ْف
َ ق ل ْل َج َما
Abdulla bin Mas’ud így tudósított Allah prófétájának (béke reá) szólásáról: „Nem megengedett
Muszlim életet kioltani, ha az megvallotta, hogy nincs más Isten csak Allah és én vagyok Allah
prófétája, kivéve, ha egy, a három esetből beigazolódik: parázna házasságtörő, életet életért, vagy ha
hitehagyó és közösségét elhagyó.”
Amit most írok, az személyes véleményem.
Tekintsük át a Korán kinyilatkoztatásait, Hadiszokat és a történelmi hátteret. Medinában megalakult
az Iszlám első állama. Amikor ezek a versek kinyilatkoztattak, a hitehagyás egyet jelentett Medina
elárulásával. Miért? Mert az Iszlám hit és jog képezte a medinai állam alapját. Ezt az államot külső és
belső erők akarták ellehetetleníteni. Az egyik eszköz az Iszlám felvétele, beilleszkedés, kémkedés,
bomlasztás volt. A szankció tehát nem egyszerűen a hitehagyásra, hanem hazaárulásra vonatkozik.
Hogy értékelendő ma ez a szankció? Sehogy. Okafogyottá vált két okból. Ha betartanánk, a fél Iszlám
világot halállal kellene sújtani. Tegye fel az az Iszlám vezetés a kezét, aki nem árulta el népét,
vallását? A másik ok, hogy az Iszlám jogrendszere éppen úgy jogfejlődésen ment át, mint bármely
más jog. Az árulás tényállásának felhívásában van a lényeg, történjen az egy másik élet, házastársi
szövetség, vagy egy állam rovására. Nem a szankciót kell mérlegelni, mert az kortól és helytől
függően változik. Aki pedig ezek után is azon akad fenn, hogy vannak helyek, ahol a hitehagyást
halállal büntetik, annak csak annyit tudok mondani, hogy az Iszlám világ kulturálisan heterogén. Egyik
része atomkorban, másik része még kőkorszakban él. Egy vallás megélésének módja kulturális szinttel
van összefüggésben. Ehhez a Koránnak semmi köze. Ez innen emberi tényező. Tőlem az hagyja el a
hitét és válthat másra, aki akarja. Hitet lehet váltani, Istent nem. Ez magánvélemény. Egy tett valós
következménye nem a földi életben következik be.
Kérem Allahot, hogy fogadja el fenti okfejtésemet. Amen.
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NEM LÉTEZIK KETTŐ, HA ALLAH NINCS OTT HARMADIKKÉNT
Amikor a Próféta (béke reá) és Abu Bakr Mekkából Medinába menekültek, üldözőik a nyomukba
értek. Egy barlangban húzódtak meg. Üldözőik látták a barlangot, egyikük közelebbről is
megvizsgálta, de annak bejáratán pókhálót talált. Olyan közel járt a menekülőkhöz, hogy Abu Bakr
attól tartott, hogy rájuk fog lépni, majd kisvártatva elhagyta a barlangot. Abu Bakr értetlenül nézett
maga elé és a prófétát kérdezte. Hogy lehet, hogy nem látott meg minket? Erre ő (béke reá):

َ ما
باثنين هللاُ ثالث ُ ُهما
بكر
ٍ ظنُّكَ يا أبا
ِ
Mit gondolsz Abu Bakr kettőről, ha harmadikuk Allah?
Sokan nem értik, miért kell az Iszlámban ezeket az Aqidákhoz (doktrínákhoz), Szírához (próféta
életútja) kötődő eseményeket a Shariához (joghoz) kötni. Egyszerűen azért, mert tudatosítani kell az
emberben tízszer, százszor, ezerszer, hogy a Monoteizmus doktrínája az a morális elv, ami még az
előtt át kell itassa a jogot, mielőtt egy törvény, ítélet megszületik.
A fenti történetnek nem csak az a mondanivalója, hogy a próféta és Abu Bakr egy emberi ésszel fel
nem fogható eseményen ment át, hanem az, hogy Allah minden szándékunkban, gondolatunkban,
cselekedetünkben ott van tanúként vagy aktív szereplőként.
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A kötelmek talajára tévedve azt hihetjük, hogy szóbeli ígéreteink, írásbeli szerződéseink két fél közt
mennek végbe. Úgy gondoljuk, hogy egy tervezett haszon, tulajdonváltás, pénzügyi tranzakció csupán
két fél közt történik. Itt lép be az Aqida, amely egy muszlim számára tudatosítja, hogy Allah (SWT)
minden esetben ott van harmadikként.
Ez egy országot irányító vezetőre is igaz. Ő sincs egyedül. Gyakorta ringatja magát az ember abban a
tévhitben, hogy egy jólét, hatalom örökké tart. A hatalom elvakít és birtokosával elhiteti, hogy
láthatatlan, azt tehet, amit akar. Elveszti józan ítélőképességét, arányérzékét, értékrendjét.
A materialisták azt mondják, az idővel nem tud senki megküzdeni. Az mindent legyőz. Mi azt
mondjuk, hogy Allah alól nem tudja senki magát kivonni. Előle menekül a zsarnok, mert ahogy
elveszti értékítéletét, érez egy erősödő figyelő tekintetet magán. Ez elől menekül, zárja el magát
másoktól, idegenedik el attól, ami felett ő az úr. Ez Allah valósága, ahol az egyedüllétben Ő a másik,
kötelmekben Ő a harmadik, de egy hívő esetében pedig mindig Ő az Első!

ِ
َّ
ِ
ِ َك َمن تَ َشاء َوت
ك ِم َّمن تَ َشاء َوتُ ِع ُّز َمن تَ َشاء
َ نزعُ اْل ُمْل
َ ك اْل ُمْلك تُ ْؤِتي اْل ُمْل
َ ُق ِل الل ُه َّم َمال
﴾٢٦﴿ ك َعَلى ُك ِل َشي ٍء َق ِد ٌير
وت ِذ ُّل من تشاء ِبي ِدك الخير ِإَّن
ْ
َ َ ُْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
Mondd: „Ó Allah, a Teljhatalom Birtokosa! Annak adsz Teljhatalmat, akinek Te akarsz, és attól vonod
meg a Teljhatalmat, akitől Te akarod. Azt emeled fel, akit Te akarsz, és azt taszítod le, akit Te akarsz.
Kezedben jó lakozik. Mert bizony, Te vagy Az, Ki Mindenre Képes.” (Korán 3:26)
A történelem bizonyítja e szavak hitelét. Sem ember, sem hatalom nem tekintheti magát állandónak,
Allah akarata nélkül. Nagyhatalmak is elbuktak napok alatt. Senki sem kalkulálhatja állapotát
öröknek.
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SZOMSZÉDOK JOGA

Szomszédod az, aki melletted lakik, függetlenül attól, hogy muszlim, vagy nem, barát vagy nem,
idegen vagy nem. Elsősorban a családodra számíthatsz. Most ne a mai időszakot vedd alapul. Akkor
ez így volt és az Iszlám ezt preferálja. Ha nincs család, akkor ki az, akire számítani tudsz, aki mindig a
közeledben van? Ő a szomszéd. Allah szava ezért a szomszédnak megkülönböztetett helyet ad:

ِ واعبدوْا ّللا والَ تُ ْش ِرُكوْا ِب ِه َشيًئا وِباْلوالِدي ِن ِإحس ًانا وبِ ِذي اْلُقربى واْليتَامى واْلمس
ِ اك
ين
َ َ َ َ َ َ َْ
َ َ ْ َْ َ َ ْ
َ َ ُُ ْ َ
ِ الص
ِ السِب
ِ اح ِب ِبالج
يل َو َما َمَل َك ْت
َّ نب َو ْاب ِن
َّ َواْل َج ِار ِذي اْلُق ْرَبى َواْل َج ِار اْل ُج ُن ِب َو
َ
ِ
﴾٣٦﴿ ور
ان ُم ْختَاالً َف ُخ ًا
َ أ َْي َم ُان ُك ْم ِإ َّن ّللاَ الَ ُيح ُّب َمن َك
Szolgáljátok Allahot és ne állítsatok Mellé semmit. Legyetek jók a szülőkhöz, hozzátartozókhoz,
árvákhoz, szegényekhez, a szomszédokhoz, kik közeliek, a szomszédokhoz, kik távoliak, a társhoz, ki
mellettetek áll, a vándorhoz, és azokhoz, kiket jobbotok bír. Mert bizony, Allah nem szereti azt, ki
gőgös és henceg, - (Korán 4:36)
Tégy jót először a családtagokkal, majd azokkal, akiknek segíteni kötelesség. Majd azok jönnek, akik
mindig rendelkezésünkre állnak. Az első helyen a sorban a szomszédok állnak. Lehet, hogy távol élünk
hozzátartozóinktól, de akár ismerjük őket, akár nem, a szomszédok mindig ott vannak mellettünk.
Közeli és távoli szomszédok. Miért így írja a Korán? Közlöm Ibn Al-Hadzsar Al-Aszqalani (1372-1449)
Fath Al-Bari gyűjteményéből a 10/447 cikkelyt, melyben Bukrari ezt írja:
„A tudósok eltérő nézetet képviseltek a szomszédság kiterjedésével kapcsolatban. Ali (Allah legyen
vele megelégedve) szavaira hivatkozó tudósítások szerint azok tekinthetők szomszédoknak, akik
ugyanannak a mecsetnek Adhan-ját (müezzin) hallják. Azt is mondták, hogy azok szomszédok, akik a
Fadzsr-t (hajnali ima) egy mecsetben imádkozzák. Aisha tudósítása szerint a szomszédság kerülete
negyven ház mindkét oldalon és ugyanazt a véleményt osztja Al-Awzaʻi. Al-Bukhari egy marfu’a
hadiszt (a prófétának tulajdonított, béke reá) idéz Kaʻb ibn Maalik elbeszélésével gyenge elbeszélési
lánccal a könyvében Al-Adab Al-Mufrad címmel és ugyanezt idézte Al-Haszan és At-Tabarani, hogy a
szomszédság kerülete negyven ház. Ibn Wahb tudósítása Yoonus ibn Shihab nyilatkozatáról
elmondja, hogy a szomszédság negyven ház minden oldalról, jobbra, balra, előre és hátra (ebben az
esetben kb. 160 család tekinthető szomszédnak). Ez a nézettel szemben van egy másik, ami szerint 40
ház tekinthető szomszédságnak, ami minden irányban tíz házat jelent.”
Ebből látjuk, hogy annak idején mekkora volt a szomszédság közel és távol. Ekkora szomszédi
közösség mellett, valóban nem maradhatott magára az ember. Nyilván, ma a helyzet más. Ez a kör
jócskán leszűkült. Ettől függetlenül létezik egymásra utaltság, ami miatt egy szomszédnak jogai
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vannak. A jogok 1400 évvel ezelőtt fogalmazódtak meg, sok közülük ma is ugyanazzal a tartalommal
tölthető meg, de nyilván új tartalmakat is be lehet írni ebbe a körbe. Felsorolás jelleggel, a
következőkről van szó: emberséges viselkedés, egymás látogatása, károkozás elkerülése, kölcsönös
üdvözletek, béketűrés, boldogság és bánat megosztása, mindez vallástól, hovatartozástól
függetlenül.
Tudom, megmosolyogtatóak ezek az előírások, mert mindenki saját szomszédságát képzeli ebbe a
helyzetbe és ma nincsenek ebbe illeszkedő viszonyok. Csupán magamtól kérdezem: nem a mai
viszonyok mentek el rossz irányba? Gépekkel, robotokkal, internettel állunk mély kapcsolatban,
emberekkel is rajtuk keresztül kommunikálunk. A Korán és Szunna emberi viszonyulásokra
értelmezhető, robotokra nem. Ez a helyzet viszont nem megmosolyogtató.
Talán az árvizek, földrengések, természeti csapások, hurrikánok és a koronavírus egyre megtanítanak:
robotra olyankor kevésbé számíthatunk olyankor, mint emberekre. Talán még lesz az embernek
jövője. Ha igen, akkor a Szentírásoknak is lesz.
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SZÖVETSÉG, EGYEZSÉG, FOGADALOM, ADOTT SZÓ MEGTARTÁSA

Ne az életből hozzatok eseteket, mert az életben minden más fordulatot vesz. Lássuk mit ír a törvény.
És ez a törvény nem csak muszlim-muszlim közt érvényes, hanem értelmezésünkben minden
emberre vonatkozik.

ِ َّ
...آم ُنوْا أ َْوُفوْا ِباْل ُعُقوِد
َ َيا أَُّي َها الذ
َ ين
Ó, kik hisznek! Teljesítsétek a szerződéseket (kötelezettségeket). (Korán 5:1)
Ha a Muszlimokat azzal vádolják, hogy visszaélnek a megállapodásokkal, kötelezettségekkel, itt a
fényes bizonyíték, hogy a Korán előírja az ígéretek betartását, a megállapodások, egyezségek
megtartását. Ha mi, Muszlimok ezt nem hajtjuk végre helyesen, akkor ugyanabba a hibába esünk,
mint amikor mások megbízhatatlanokká válnak, mindegy, hogy milyen Törvényt, vagy Könyvet
követve. Ez a hiba az emberben van és nem a tanításokban, Írásokban.

ِ
﴾٣٤﴿ ًان َم ْس ُؤوال
َ َوأ َْوُفوْا ِباْل َع ْهد ِإ َّن اْل َع ْه َد َك
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…Álljátok egyezségeteket, mert az egyezségekről számot kell adnotok (Korán 17:34)

ِِ
اه ُدوْا
َ َواْل ُموُفو َن ِب َع ْهده ْم ِإ َذا َع
… hű egyezségéhez, ha egyezséget kötött (Korán 2:177)

ِ ِ
ِ َّ
ِ
﴾٢٠﴿ اق
ُ ين ُيوُفو َن ِب َع ْهد ّللا َوالَ ِينُق
َ الذ
َ َضو َن اْلميث
Kik hűek Allahhal kötött egyezségükhöz és nem szegik meg szövetséget. (Korán 13:20)

ِِ
ِ
ِ
﴾٧٦﴿ ين
َ َبَلى َم ْن أ َْوَفى ِب َع ْهده َواتََّقى َفِإ َّن ّللاَ ُيح ُّب اْل ُمتَّق
Mi több! Aki megtartja egyezségét és őrizkedik, bizony Allah szereti az őrizkedőket. (Korán 3:76)

ٍِع ْوف
ِ ع ْمرو ب
ِ اَّلل ب
ِعب ِْد ه
ُِ ير ب
ُِ  َحدهثَنَِا كَث،ِي
ِِّ عل
ُِ ن ب
ُِ س
َ ْن
َ ْن
َ ْن
َ  َحدهثَنَِا أَبُو،ُي ٍ ْال َخلهل
َ ْن
َ َحدهثَنَِا ْال َح
ُّ عام ٍِر ْالعَقَد
له
ِ ح َجائزِ بَيْنَِ ْال ُمسْلمينَِ إ
ُِ ص ْل
ِسو َِل ه
ِ أَ ه،ِن َجدِّه
ِْ ع
ِْ ع
ُ ن َر
ُّ اَّلل صلى هللا عليِه وسلم قَا َِل " ال
َ ،ن أَبيه
َ ،ي
ُّ ْال ُمزَ ن
ً له ش َْر
ُ علَى
. " لً أَ ِْو أَ َح هِل َح َرا ًمِا
ِ َطا َح هر َِم َحل
ِ ش ُروطه ِْم إ
ِلً أَ ِْو أَ َح ه
ِ َص ْل ًحا َح هر َِم َحل
ُ
َ َِل َح َرا ًما َو ْال ُمسْل ُمون
َ
َ
َ
ِصحيح
ِ سى َهذا َحد
َِ قا.
َ يث َح
َ ل أبُ ِو عي
َ ِسن
Kathir bim Amr bin Awf Al-Muzani tudósítása apjától, nagyapjától, miként Allah prófétája (béke reá)
így szólt: „Megengedett az egyezség muszlimok között, kivéve azt az egyezséget, ami a törvényest
törvénytelenné, vagy a törvénytelent törvényessé teszi. És a muszlimoknak meg kell tartani
feltételeiket, kivéve azokat, melyek a törvényest törvénytelenné, vagy a törvénytelent törvényessé
teszik.”
Szahih
Forrás: Dzsami’ a-Tirmidhi 1352

ِ ِ
ان َب ْع َد تَ ْو ِك ِيد َها َوَق ْد َج َعْلتُ ُم ّللاَ َعَل ْي ُك ْم
َ ضوْا األ َْي َم
ُ اهدتُّ ْم َوالَ تَنُق
َ َوأ َْوُفوْا ِب َع ْهد ّللا ِإ َذا َع
﴾٩١﴿ َك ِفيَلً ِإ َّن ّللاَ َي ْعَل ُم َما تَْف َعلُو َن
Tartsátok meg Allah Szövetségét, ha egyezségre léptetek és ne szegjétek meg fogadalmatokat,
miután felesküdtetek, mert Allahot tettétek meg Kezessé felettetek. Mert bizony, Allah tudja, mit
tesztek. (Korán 16:91)
Közvetlen eseményként itt az Aqabai Szövetségre találunk utalást, amit a Próféta a Hidzsra előtt
tizennégy hónappal kötött, majd kevéssel ezután még egyszer megerősítette. Lásd 5:7. Az általános
jelentés átfogóbb, ami két aspektust vet fel. 1. Bármely Szövetség, Egyezség megkötése Allah előtt
történik, és hűen be kell tartani azokat. Ebben az értelemben találjuk az 5:1-ben is. 2. A Muszlim, aki
hitét gyakorolja, szövetségben áll Allahhal, amit minden pillanatban erősít, ha nem tér le útjáról.
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Továbbá hasonló idézet olvasható még itt:
17:34, 26:181-182.
Üzleti, vagyoni, házastársi, szövetségesi vagy bármely más szerződés, fogadalom, egyezség Allah
(SWT) előtt jön létre. Az Ő jelenlétét senki nem kerülheti ki és ez a tétel alapja. Tehát bárkivel,
muszlimmal, nem muszlimmal kötött szerződés, egyben Allahhal kötött megegyezés. Függetlenül
attól, hogy ki a szerződés alanya, a megállapodás Allahhal kötött megállapodásnak minősül. Ezért
annak be nem tartása, megszegése egy Allahhal kötött megállapodás felrúgását jelenti.
Tehát az a szóbeszéd, miszerint egy hitetlennek adott szó nem kötelez, nem igaz, mert bármilyen
adott szó, Allahnak adott szó.
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SZÜLŐK ÉS KÜLÖNÖSEN AZ ANYA TISZTELETE

Egy facebook ismerkedés: Szia! Nagyon tetszel. Kívánatos vagy, bejössz. Van párod? Szeretnél komoly
kapcsolatot? Hol laksz? Jó, akkor találkozzunk és kezdjük.
Autóhirdetés: Mercédesz megkímélt állapotban, extrákkal, bőrüléssel eladó.
A röhej az, hogy ez komoly és így keresünk párt, így veszünk autót. Külső jegyek alapján.
Kit érdekel egy levelezésben az, hogy partnerem milyen háziasszony, mennyire nyitott a tudásra,
képes-e szeretetet adni és fogadni? Erről egy szó sem esik, de hiába is esne, úgyis csak pozitív szavak
cserélnének gazdát, melyeknek semmi igazságtartalma nincs. Egy a lényeg: dugunk, vagy nem?
A Mercédesz esetében sem érdekel senkit az erőátviteli szerkezetek leírása, a sebességváltó
működése és egyéb olyan ismertetés, ami a gépezet valós tartalmát adja. A lényeg a bőrülés és az
extrák! Ha a kocsi lerohad valahol, akkor cseszheted az extrákat és az üléseket!
A külsőségek váltak lényeggé! A tartalmak pedig nem kerülhetnek elő, mert már nincsenek. A
külsőségek pedig a szomszédoknak való megfelelést helyezik előtérbe, ami életre hívja az irigykedést,
versengést a semmire és mindez út a teljes kiüresedés felé.
Mivel a politika nem normaalkotó, hanem normákra csatlakozik, mert népszerűséghajhász, így kap
szavazatokat, ezért felerősíti a folyamatokat. Ami pedig normaalkotó lenne, az befekszik a politika
szárnyai alá, mert azzal tartatja el magát.
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A politika és az alájuk tartozó bűnszervezetek, így az egyházak kitermelik társadalmaink leépülését.
Pont azt teszik tönkre, amit építeni és védeni kellene. Ez a család. A család minősége a párok
alkalmasságán múlik. Nem biológiai alkalmasságán, hanem lelki, felelősség béli és tudati
alkalmasságán. Nem azon, hogy egy pár kire szavaz, mert akkor kap támogatást vagy kedvezményes
hitelt, hanem azon, miként viselik el az élet viszontagságait, hogy nyújtanak élmény egymás számára
egy életen át. Az élményeket pedig nem csak a külvilágban, hanem egymásban is meg kell találni. Egy
kiüresedett társadalomban ez egyre nehezebb. Hiszen élményt csak tartalom alapozhat meg. Hol
kezdjük el? Vonatkoztassunk el a politikától, maradjunk szűk családi körben. Itt tudunk magunk is
tenni a jobbításért. A gyerek-szülő viszony meghatározó:

ِ تَعبدوْا ِإالَّ ِإَّياه وِباْلوالِدي ِن ِإحس ًانا ِإ َّما يبُل َغ َّن ِعند
َح ُد ُه َما أ َْو
ُُ ْ
ََ
َْ
َ ك اْلك َب َر أ
َ ْ َْ َ َ ُ
ٍ
َّ
َّ
﴾٢٣﴿ يما
ً َفَلَ تَُقل ل ُه َمآ أُف َوالَ تَ ْن َه ْرُه َما َوُقل ل ُه َما َق ْوالً َك ِر

َّوَقضى رُّبك أَال
َ َ َ َ
ِكَلَ ُه َما

Urad elrendelte, hogy ne imádkozzatok máshoz, csak Hozzá, a szülőkkel szépen viseltessetek. Ha
egyikük, vagy mindkettő megérik nálad öregségüket, ne mondd nekik „Fúj!”, s ne vesd meg őket,
hanem mondj nekik tisztes szót. (Korán 17:23)
A spirituális és morális kötelezettségeket helyezi egymás mellé. Egyedül csak Allahhoz
imádkozhatunk, mert senki más nem érdemes rá: „mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten
vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek.”
(Exodus 20:5).
A Biblia Exodus fejezetét összehasonlításképpen idéztem. A Júdaizmusban az atyák vétke több
nemzedékeken át beárnyékolja a fiak életét. Ezt az Iszlám nem vallja. Az Iszlámban mindenki csak a
saját vétkéért felel.

ِ َّ الذ ِل ِمن
ِ
ُّ اخِفض َلهما جَناح
ِ
﴾٢٤﴿ ير
ص ِغ ًا
َ
َ َ َ ُ ْ ْ َو
َ الر ْح َمة َوُقل َّرب ْار َح ْم ُه َما َك َما َرَّب َياني
Szegd meg feléjük alázatosan szárnyadat kegyelemből. Mondd: „Uram! Kegyelmezz nekik, ahogy ők
engem neveltek gyermekként. (Korán 17:24)
A metafora egy szárnyával a fiókáit védelmező madár képét vetíti elénk, ami két dologra utal: 1.
Amikor a szülő élete teljében volt és a gyermek védtelen, gondoskodó szeretete áradt a gyermek
felé. Amikor a gyermek felnő, ő válik erőssé és a szülőkön gyenge öregkor hatalmasodik el. Tehet-e a
gyermek kevesebbet annál, mint viszonozza, amit ő kapott? 2. A gyermek alázattal kell, hogy
közeledjen a szülőhöz, mivel ők mindig a szülei maradnak. Itt nyilvánul meg az a szerető
gondoskodás, amit Allahtól kapunk és részünk van ebből szüleink felé egy kis részt törleszteni. Ezért a
szülők iránti kötelezettségeink spirituális térbe érnek és ott is kötelezettségekké válnak.
A fenti aya megbocsájtásra, türelemre hív a szülő felé akkor is, ha ő más nézetet vall, másképpen látja
a világot. Ne feledjük, hogy ez az aya 1400 évvel ezelőtt nyilatkoztatott ki, amikor a szülő hitetlen,
bálványimádó is lehetett, a gyerek pedig hívő! Ez abban az időben ég és föld volt! Óriási útmutatás!
Ezzel szemben ma pártpreferencia, vagy sokkal elenyészőbb különbségek miatt is szakad a család.
Ha felfogtuk a család fontosságát, ezen belül tudnunk kell, ki az, aki a legérdemesebb a tiszteletre. Az
Iszlámot sokan nőket elnyomó vallásnak tartják. Íme a próféta (béke reá) szava az anyáról, az életet
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adó nőről. Allah után az anya az első! De nem csak első, hanem második, sőt harmadik is! Csak őt
követi az apa!

ُ ارة َ ب ِْن ْالقَ ْعقَاعِ ب ِْن
ع ْن أ َ ِبي ه َُري َْرة َ ـ
ُ ع ْن
ٌ  َحدَّثَنَا َج ِر،ٍس ِعيد
َ ،َعة
َ ع ْن أ َ ِبي ُز ْر
َ ،َشب ُْر َمة
َ ،ير
َ َحدَّثَنَا قُت َ ْي َبةُ ْب ُن
َ ع َم
َّلل َم ْن أ َ َح ُّق بِ ُحس ِْن
ُ اَّلل صلى هللا عليه وسلم فَقَا َل يَا َر
ُ رضى هللا عنه ـ قَا َل َجا َء َر ُج ٌل إِلَى َر
ِ َّ سو َل ا
ِ َّ سو ِل
." َ قَا َل ث ُ َّم َم ْن قَا َل " ث ُ َّم أَبُوك." َ قَا َل ث ُ َّم َم ْن قَا َل " أ ُ ُّمك." َ قَا َل ث ُ َّم َم ْن قَا َل " أ ُ ُّمك." َص َحابَتِي قَا َل " أ ُ ُّمك
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ َوقَا َل ا ْب ُن
.ُعة ِمثلَه
َ ُّوب َحدَّثَنَا أبُو ُز ْر
َ شب ُْر َمة َويَحْ يَى ْب ُن أي
Abu Hureira tudósítása:
Egy ember Allah prófétájához (béke reá) jött és megszólította: „Ó, Allah prófétája! Ki az, aki
legérdemesebb arra körömben, hogy legszebb bánásmódban részesítsem? Erre ő (béke reá) így
válaszolt: édesanyád. És utána ki, kérdezte az ember? Erre ő: édesanyád. És utána ki? Erre ő:
édesanyád. És utána ki? Erre ő: édesapád.”
Szahih, autentikus
Forrás: Szahih Bukhari, Jómodor és Illem Könyve (Adab), 5973. hadisz.
Itt vetődik fel a kérdés: egy korban, ahol csak dugásra szűkül le a férfi-nő viszony, majd megy
mindenki a maga dolgára, mennyire érvényes a fenti hadisz? És itt nem a hadisszal van baj, hanem
velünk, akik e korban élünk! Maradjunk annyiban, hogy vannak kivételek, akikre érvényes és
törekedjünk arra, hogy egyre többekre legyen újból érvényes.

367

TISZTASÁG ÉS TISZTÁTALANSÁG

A földi életben rengeteg kifejezést használunk tisztátlanságra. Ilyen a szenny, mocsok, kosz stb.
Ezeket a szavakat agyunk közvetlenül értelmezi magunk és egy adott objektum között. Pl. koszos víz,
szennyezett ruha stb. Ezekre a mai arab nyelv is hasonló értelmű kifejezéseket használ: وسخ ِة,

قذر,

ث
ِ تلو.
A Korán értelmezésében a tisztaság, azaz Tahara, طهارة, jelenthet fizikai értelemben és spirituális
értelemben vett tisztaságot. Azonban a fizikai értelemben vett tisztaság sem magunk és az objektum
közti tisztaságot jelöl, hanem valami mást. Ugyanis nincs olyan objektum, ami ne Allah teremtésének
eredménye lenne. Ezért bármi, ami e világon van, nem közvetlenül a miénk, hanem egy letétbe
helyezett objektum. Ennek értelmében mi egy kölcsönadott, nálunk letétbe helyezett tárgynak
vagyunk kezelői, amit tiszta állapotban kaptunk és tiszta állapotban kell tartanunk. Ez a logika nem
csak objektumokra érvényes, hanem magára a testre, életre és a gondolatra is. Így a tisztaság kiterjed
vagyonunkra, életvitelünkre, gyereknevelésünkre, emberi kapcsolatainkra.
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ِ اس وأَمناً واتَّ ِخ ُذوْا ِمن َّمَقا ِم ِإبر
ِ ِ
صالى َو َع ِه ْد َنا ِإَلى
اه
َ يم ُم
َ ْ َ َواِ ْذ َج َعْل َنا اْل َب ْي َت َمثَ َاب ًة ل َّلن
َ َْ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ َّ ِ ِ
ِ الس ُج
﴾١٢٥﴿ ود
ُّ ين َو
ُّ الرَّك ِع
َ يل أَن
َ ين َواْل َعاكف
َ ط ِه َار َب ْيت َي للطائف
َ يم َواِ ْس َماع
َ إ ْب َراه
Megtettük az Otthont (Mekkában) találkozóhelyül az embereknek, s biztonságul, mondván:
„Vegyétek a helyet, ahol Ábrahám állt fel, imahelyként.” Előírtuk Ábrahámnak és Izmaelnek,
(mondván): „Tisztítsátok meg házamat a körbenjáróknak, meditálóknak, térdeplőknek és
leborulóknak.”(Korán 2:125)
Kába, az Isten Háza. Ez volt az a központ, ahol minden Arab törzs összegyülekezett kereskedni,
költészeti versengéseket bemutatni és imádkozni. Szent terület, amit barát és ellenség egyaránt
tiszteletben tartott. Határain belül, bizonyos időszakokban minden harc tiltva volt, fegyvert sem
lehetett viselni és harci játékokat sem lehetett bemutatni. Ahogy az a Menedék Városában volt a
Mózesi Felmentés alatt, ahova gyilkosok menekülhettek (Számok 35:6), vagy a középkori Európa
Szentélyei ahol már bűnöst nem lehetett tovább üldözni. Az Arab szokások szerint Mekka
sérthetetlen volt az üldözők, vagy bosszúállók erőszakától. Csak az ima otthona lehetett. Ma is ott
látható a hely, ahol Ábrahám állt fel imára. Tisztán és megszentelten kell fenntartani örök időkre.
De ez a tisztaság nem csak fizikai, hanem spirituális értelemben vett tisztaság is. Tehát nem
érintkezhet ez a Ház spirituális szennyeződéssel, azaz Nadzsesz-szel س
ِ  نج.

ِ يا أَُّيها َّال ِذين آمنوْا ِإَّنما اْلم ْش ِرُكو َن نجس َفَلَ يْقربوْا اْلمس ِجد اْلحرام بعد ع
ام ِه ْم َه َذا
َ ََْ َ ََ َ ْ َ َُ َ
ٌ ََ
ُ َ َُ َ
َ َ
ِ
ِ يكم ّللا ِمن َفضلِ ِه ِإن َشاء ِإ َّن ّللا علِيم ح
ِ
﴾٢٨﴿ يم
ك
ْ
َ َواِ ْن خْفتُ ْم َعْيَل ًة َف َس ْو
ُ ُ ُ ف ُي ْغن
ٌ َ ٌ َ َ
Ó, kik hisznek! A pogányok tisztátlanok, hát ne közeledjenek a Sérthetetlen Szentélyhez ettől az
évüktől kezdve. Ha féltek a nyomortól, Allah gyarapítani fog titeket az Ő kiváltságából, ha akar. Mert
bizony, Allah a Mindentudó, a Bölcs. (Korán 9:28)
A nők menstruációjakor jelentkező szennyeződésre az Aza

 أَ ًذىszót használja, ami tisztátlanaságot

jelent, de egy finom értelemben. Tehát nem kór, nem mocsok, vagy hasonló.

ِ
ِ النساء ِفي اْلم ِح
ِ ك َع ِن اْلم ِح
وه َّن
َ َوَي ْسأَُل
ْ يض ُق ْل ُهَو أَ ًذى َف
َ ون
ُ يض َوالَ تَْق َرُب
َ
َ اعتَ ِزُلوْا
َ
ِ
ِ
ين َوُي ِح ُّب
ْ َحتَّ َى َي
َ َط ُه ْرَن َفِإ َذا ت
َ َم َرُك ُم ّللاُ ِإ َّن ّللاَ ُيح ُّب التََّّواِب
ُ ُط َّه ْرَن َفأْت
َ وه َّن م ْن َح ْي ُث أ
﴾٢٢٢﴿ ين
َ َاْل ُمت
َ ط ِه ِر
Kérdeznek a havi bajról. Mondd: Ez tisztátlanság, hát különüljetek el az asszonyoktól a havibaj idején
és ne közeledjetek hozzájuk addig, amíg meg nem tisztulnak. Ha megtisztultak, jöjjetek hozzájuk úgy,
ahogy Allah parancsolja nektek. Mert bizony Allah szereti a bűnbűnókat, szereti a megtisztulókat.
(Korán 2:222)
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Medina lakói különböző helyekről jöttek össze és különböző házassági, válási, ill. családi együttléttel
kapcsolatos szokásokat hoztak magukkal. Az Iszlám egy törvény alá rendezte ezeket a szokásokat, ami
megfelel a modern tudományok tanításainak és a modern társadalmak szabályozásainak. Nincs tabu
az Iszlámban. A Korán felfedi a férfi és nő közti legintimebb témákat is. A következő áyák egy
egészséges családi és társadalmi élet megalapozásához adott instrukciók. Ezért az alapelveket
tisztázni kell az Umma minden tagja számára:
- A havi baj, vagy menstruáció nem betegség. A nők megtisztulását szolgálja.
- A szexuális együttlét olyan, mint a barázda bevetése. Akkor elfogadható, ha leszármazottak
nemzését szolgálja, vagy a pár egymás élvezetét keresi megengedhető módon. Orális, vagy
anális szex, ahol nem a „barázda”, vagy „termékeny talaj” a cél, tilos.
Ha imára álltok tisztítsátok meg magatokat. Ha szennyezettek vagytok, fürödjetek le. Itt a
szennyeződés a Dzsunban, ami rárakódást jelent. Ami testetekre és lelketekre rakódott:

ِ الص
ِ َّ
ِ ْ َلة
وه ُك ْم َوأ َْي ِد َي ُك ْم ِإَلى اْل َم َرِاف ِق
َّ آم ُنوْا ِإ َذا ُق ْمتُ ْم ِإَلى
َ َيا أَُّي َها الذ
َ فاغسلُوْا ُو ُج
َ ين
َّ
ِ وامسحوْا ِبرؤ
ِ وس ُك ْم َوأ َْر ُجَل ُك ْم ِإَلى اْل َك ْع َب
ضى
َ ين َوِان ُكنتُ ْم ُجُنًبا َفاط َّه ُروْا َوِان ُكنتُم َّم ْر
ُُ ُ َْ َ
ِ نكم ِمن اْل َغ ِائ ِط أَو الَمستُم
الن َساء َفَل ْم تَ ِج ُدوْا َماء َفتََي َّم ُموْا
َ ُ َحٌد َّم
َ أ َْو َعَلى َسَف ٍر أ َْو َجاء أ
ُ َْ ْ
ِ ُ طِيبا َفامسحوْا ِبوجو ِه ُكم وأَي ِد
ِ
يد ّللاُ لَِي ْج َع َل َعَل ْي ُكم ِم ْن َح َرٍج
ُ يكم م ْن ُه َما ُي ِر
ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ً َ صع ًيدا
َ
ِ
﴾٦﴿ ط َّه َرُك ْم َولِ ُيِت َّم ِن ْع َمتَ ُه َعَل ْي ُك ْم َل َعَّل ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن
َ يد لِ ُي
ُ َوَلكن ُي ِر
Ó, kik hisznek! Ha imára álltok, mossátok meg arcotokat és kezeiteket a könyékig, dörzsöljétek
(vízzel) fejeiteket, lábaitokat a bokáig. Ha szennyezettek vagytok, tisztuljatok meg (fürödjetek le). Ha
betegek vagytok, vagy úton vagytok, vagy árnyékszékről jöttök, vagy asszonyt érintettetek és nem
találtok vizet, akkor végezzétek el a Tayammumot magas helyre mászva, tiszta (homokkal), majd
dörzsöljétek arcotokat, kezeiteket azzal. Allah nem akar nehézségnek kitenni titeket, hanem meg
akar tisztítani titeket, és hogy beteljesítse rajtatok kegyét, hátha tán hálát adtok. (Korán 5:6)
Ezek a Wudu, a rituális tisztálkodás szabályai. 1. Az egész arc alapos megmosása vízzel, 2. Mindkét
kéz megmosása könyékig, 3. A fejtető bedörzsölése vízzel (a fejtető általában védve van és aránylag
tiszta). 4. Lábfejek megmosása bokáig. Továbbá a Próféta gyakorlata szerint a száj kiöblítése, az orr
kifújása, még az arc megmosása előtt.
Lásd 4:33.
A szexuális kapcsolat utáni szennyezettség rituálisan is szennyezettségnek minősül. Ez a teljes test
megfürdetését igényli.
A Tayammum tiszta homokkal való bemosakodást jelent, ha nincs víz.

A Koránnal való érintkezésre is a testi és spirituális tisztaság előírt:

﴾٧٩﴿ ط َّه ُرو َن
َ َّال َي َم ُّس ُه ِإ َّال اْل ُم

Ne érintse azt meg más, csak ki tiszta, (Korán 56:79)
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Folytathatnánk a végtelenségig, hiszen a Tahara egy köteteket kitevő rész az Iszlámban, ami kitér a
pénzek felhasználására, ételek tisztaságára, lelkünk megnyugvására stb. Itt csupán azt kívántam
érzékeltetni, hogy addig nem lehetünk tiszták, amíg a dolgokra jelenlegi szemmel tekintünk. Ha
kölcsönadod a kocsidat elvárod, hogy jó állapotban hozzák vissza. Allah (SWT) is kölcsönbe adta
neked a földet, környezetedet, vagyonodat, életedet. Elvárja, hogy ugyanabban a Tahara állapotban
őrizd meg.

2.3.2.4. HALÁL
EUTANÁZIA, ÚJRAÉLESZTÉS, AGYHALÁL, SZÍVHALÁL

ِِ
ِ َّ تَبار
﴾١﴿ ك َو ُه َو َعَلى ُك ِل َشي ٍء َق ِد ٌير
ُ ك الذي ِب َيده اْل ُمْل
َ ََ
ْ
Legyen áldott Az, Kinek kezében van a Teljhatalom és Ő Mindenre Képes,- (Korán 67:1)

ِ َ َّال ِذي َخَلق اْلمو َت واْلحي
﴾٢﴿ ور
ُ َح َس ُن َع َم ًَل َو ُه َو اْل َع ِز
ْ اة ل َيْبلُ َو ُك ْم أَُّي ُك ْم أ
ََ َ َْ َ
ُ يز اْل َغُف
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Ki megteremtette a Halált és az Életet, hogy próbára tegyen titeket, melyiketek a legjobb tettekben.
Ő a Nagyszerű, a Megbocsájtó. (Korán 67:2)
„Megteremtette a halált és az életet”: A halál az élet előtt áll és az is teremtett jelenség. A halál ezért
nem tekinthető negatív állapotnak. A 2:28-ba olvashatjuk: „Hogy tagadjátok Allahot, midőn halottak
voltatok, s életre keltett, majd elhaltatok Általa, majd (újra) felélesztett titeket, majd Hozzá tértek
meg?”. Az 53:44-ben szintén a halál az első helyen áll és utána jön az Élet. Ez azt mutatja, hogy. 1. A
földi életet megelőzően is van egy állapot, amit nevezhetünk létnek, vagy nem létnek, mindegy,
valami van. 2. Abban a formában, ahogy szembesülünk vele, az élet megszűnik, de a lét nem. A földi
halál állapotából a lélek továbbkerül a „Barzakh” állapotba. 23:100 : „Előttük a válaszfal a Napig,
mikor feltámasztatnak”. A válaszfalon túl Végítélet vár, majd ezt követően a kiérdemelt sors, vagy lét,
ami Örökkévaló.
Az élet szentsége felülír más megfontolásokat. Az élet földi lakhelye a test, ami nem a miénk, hanem
letétben van nálunk és mint minden letét ez is bizalmi alapon került hozzánk. Mint a letét
kedvezményezettjei, meg kell adnunk testünknek, ami jár és ha beteg, nem csupán saját érzeteinken
való könnyítés miatt, hanem a letét megőrzése okán is kezelni, gyógyítani vagyunk kötelesek. Tehát a
gyógyítás kötelesség!
A test szenvedése, akár az életkörülményektől való kín, megpróbáltatás, amit tűrni kell. Tehát a
fájdalom, halál előtti agónia életünk, megpróbáltatásunk egy szakasza, melybe beavatkozni csak a
következő gondolatok megértése után lehet.
A legfontosabb tudnivaló, hogy a tudomány az agy halálának beálltával nyilvánítja ki a halált. Tehát az
agyhalál állapot az, amikor az agykéreg funkciója leáll, megszűnik az érzékelés, a reflex tevékenység,
az életfunkciók beidegződése. A sharia ezzel szemben a szívhalál beállása utáni állapotot ismeri el
halálnak. Ugyanis az agyhalál után még lehet, hogy a szív nem áll le és az élet fiziológiás jelei, ha
nyomokban is, de jelen vannak. Muszlimoknál, cigányoknál és más népeknél mai napig él a virrasztás
(szahr) szokása. Ma ugyan ez szokás, de ennek alapja a szívhalál beállásának megvárása és
természetesen ez idő alatt a kötelező tisztelet megadása. Ugyanakkor ez az időszak szolgál a halott
megmosására, halotti lepelbe öltöztetésére, végtisztelet kinyilvánítására. Csak ezt követheti a
temetés. A temetéskor bizonyos, hogy a szív már nem működik.
Ha megértettük az agy és szívhalál közti különbséget, akkor látjuk, miként dönthetünk betegünk
ellátásában. Amennyiben a beteg gyógyítható betegségben szenved, mindent meg kell tennünk
gyógyulásáért, ebben nincs vita. A vita ott kezdődik, hogy mit tegyünk, ha betegünk gyógyíthatatlan
beteg és végstádiumba ért? A beteg mesterséges körülmények közé kerül, gépek lépnek egyes
szervei helyébe és léte már nem is saját, hanem e gépek függvénye. Ebben az állapotban két
fogalmat mérlegelnek tudósaink. Ezek a visszatartás és a megvonás. A visszatartás körülményei
tiszták, ott sincs vita, ugyanis az élet visszatartásáról van szó. Ha a legkisebb remény is fennáll az élet
visszatartására, a gyógyulásra, ennek érdekében orvosnak, betegnek, hozzátartozóknak küzdeniük
kell.
Igen, de mikor vonhatjuk meg az életben tartó beavatkozásokat? Ebben vita van tudósaink között.
Vannak, akik egyértelműen az életben tartó funkciók fenntartását írják elő és ebben nem ismernek el
semmilyen ellenérvet. De, kezd olyan vélemény mellett is konszenzus alakulni, mely azt mondja, hogy
van mód a beavatkozások megszüntetésére. Ebben az esetben két dolgot kell mérlegelni. Egyrészt
azt, hogy az agyhalál beállta után a gépeknek mennyi értelme van a szívhalál megakadályozására? A
másik, hogy a művi beavatkozás mennyire szolgálja az életet és mennyire a beteg komfort érzésének
fenntartását. Mert ha csak a komfortérzet fenntartását szolgálja, de az élet elvesztette minden
reményét, akkor szükségtelen a beavatkozás.
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Itt érünk el az újraélesztés kérdéséhez. Vannak esetek, amikor bekövetkezik a szív leállása. Ha a halál
a sharia szerint a szív leállásához kötődik, akkor újra éleszthetjük-e a beteget? A válasz egyértelmű
igen. Az újraélesztés megvonása csak két esetben következhet be. Ha az élet reménye a test adott
állapotában nulla. A másik, ha a páciens még beszámítható állapotban másképp nem rendelkezett.
Ekkor megvonható az újjáélesztés lehetősége. De csakis a szív végső leállására vonatkozó állapotról
lehet szó. Ha ilyen rendelkezés nincs, akkor a korábban leírtak szerint kell eljárni.
Amint látható, az élet alakítja tudósaink gondolkodását. Akkor lenne igazán jó, ha a mi szempontjaink
is találkoznának a tudomány képviselőinek elképzeléseivel.

GYÁSZOLJUNK SZOKÁSOS MÓDON, VAGY ÉRTELMEZZÜK ÁT A GYÁSZT?

Egész életünket azzal töltjük, miként feledhetjük az elmúlást és ha rájövünk, hogy azt el nem
kerülhetjük, akkor, hogy tehetjük azt minél könnyebbé, elviselhetőbbé. Ettől kezdve pedig csak pénz
kérdése, hogy mennyit áldozunk az elmúlás feledésére, élvezetekre, majd a jólétben megszerzett
betegségeink kezelésére, impotencia növelésre, hatóanyagok bevitelére, fájdalmaink csökkentésére,
operációkra, végül temetésre. Az iparágak zöme arra épül, hogy fenti ösztöneidet felélessze és
rögzítsen ebbe a világba, ahol el tudja adni neked termékeit, szolgáltatásait.
Ha jól utánagondolsz, boldogtalanságot árulnak.
Ha fel tudod fogni, hogy nem csak egy világ van, akkor sokkal boldogabb leszel és még pénzt sem kell
költened rá. Gyertek, segítsetek nekem tönkre tenni a sok ipart, ami ehhez a világhoz köt.
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A gondolat egyszerű. Isten nem csak az evilág Ura, hanem a Világoké. A Koránban végig ez szerepel.
Van Evilág és Túlvilág, Látható világ és Láthatatlan, Ismert és Ismeretlen stb. Ha rájössz arra, hogy
nem csak a materiális felosztás létezik, melyben a Föld, Jupiter, Mars és számos Galaxis keringenek
pályáikon, hanem a Korán szerinti Világok is, akkor életed egy másik dimenzióba kerül. Ugyanis tested
valóban csak egy materiális világhoz köt, hiszen az maga is anyagi eredetű. De lelked az más. Az
máshova köt. Lelked élhet itt és ott, ami nem materiális. Élhet a Túlvilágon, a Láthatatlanban és
Ismeretlenben. Csupán meg kell tanítani rá, „edzésben kell lenni”.

ِ
ِ ٍ ُك ُّل نْف
ِ
َّ
َّ ام ِة َف َمن ُز ْح ِزَح َع ِن
الن ِار َوأ ُْد ِخ َل
َ
َ ُج
ُ س َذآئَق ُة اْل َم ْوت َوِاَّن َما تَُوف ْو َن أ
َ ورُك ْم َي ْوَم اْلق َي
ِ الد ْن َيا ِإالَّ َمتَاعُ اْل ُغ ُر
ُّ ُاْل َجَّن َة َفَق ْد َف َاز َوما اْل َح َياة
﴾١٨٥﴿ ور
Minden lélek megízleli a halált. Majd megfizetik béreteket a Feltámadás Napján. Kit eltérítenek a
Pokoltól és bevezetnek az Égi Kertekbe, az győz. Nem más az Evilág, mint érzéki káprázat. (Korán
3:185)
A lélek nem hal meg. A test halálát ízleli meg a lélek akkor, amikor a lélek elválik a testtől. A lélek
akkor megtudja, hogy az élet, csak próbatétel volt. A Végítélet Napján történik a valóságtól való
eltérések kiigazítása.
Az Ismeretlen Világban élni csodálatos. Oda úgy jutsz el, hogy beleveted magad a világ
megismerésébe. Majd, ahogy bővül tudásod, egyre több új kapu nyílik meg, amin be kell menj ahhoz,
hogy új ismeretekre tégy szert. Végül látod, hogy az Ismeretlenbe vezető kapuk száma végtelen. És
máris ott vagy a felismerésben, ami bevezet az Ismeretlenbe. Kérd meg a matematikust, hogy
definiálja, mi az a matematika, a biológust, hogy mi az a biológia? Bizonyára elbizonytalanodnának,
azt sem tudnák, hogy kezdjenek hozzá. Mert, ahogy hozzákezdenének új és új szempontok
változtatnák meg definícióikat. Ellenben egy paraszt bácsinak a mezőn nem lenne ilyen gondja a
meghatározásokkal. „Számokkal és élőlényekkel foglalkozó tudomány”, mondaná. Őt nem zavarná
meg a sok tudás. És most csak a materiális tudásról beszéltem. Mert lehet, hogy spirituális tudásban a
parasztember felülmúlja a két tudóst.
Ha az ember meg tanul Világokban élni evilág helyett, rájön, hogy nem vesztett el senkit. Halál nem
létezik, csak a test halála. Nincs elmúlás, csak dimenziók változása van. Szüleink élnek, szeretteink
velünk vannak és mi is velük, csupán el kell sajátítanunk a velük való élet formáját. Ez nem idegen
létforma sem a történelemben, sem a világ általunk „civilizálatlannak” mondott vidékein. Ők tudnak
őseikkel együtt élni akkor is, ha már eltemették őket. Szellemük visszaköszön nap mint nap és nem ül
szívükön gyász, ami elmúlásukat véglegessé teszi. Csupán a mi „civilizált” és „tudás alapú”
társadalmaink magyarázzák azt, hogy az általam ismertetett Világok tudománytalanok, majd
kivezették az emberiséget a boldogságból a boldogtalanságba, depresszióba. Hát, jó ez nektek?
Sőt, dolgoztassuk meg eltávozott szeretteinket. Közbenjárásra az Úrnál ne kérjük őket, hiszen ez
lehetetlen. Elég bajuk van nekik ott saját elszámolásukkal. De jussanak eszedbe földi tetteik,
gondolataik és tanulj azokból. Ha hibát követtek el, bocsájts meg nekik és te már ne kövesd el
ugyanazt. Ha jót tettek, legyenek példaképeid. Ha megidézed őket, akkor spirituális értelemben nem
haltak meg. Te vagy az, aki élőben tudod tartani halottjaidat, ezért gyászod kapjon más értelmet.
Rajta, találd meg az elveszett világokat, tanuld meg a bennük való létet, boldogságot és tegyük
tönkre a földi iparágakat! Élj „tudománytalanul”! Emlékezzünk!
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Tudom, jön a kérdés, hogy temetőben emlékezni Haram, vagy Halal? Nem szólok bele abba, hogy ki
melyik Imám tanításait követi. Nem dolgom, nincs jogom beleszólni. Van, aki számára Haram és van,
akinek előírás, hogy ott emlékezzen. Ha ilyeneken összeveszünk, akkor a világot érintő mai
problémákkal hogy küzdünk meg?
Legyen békesség szíveink között és találjuk meg a Hozzá vezető utat ezekben a Világokban.

TEMETÉS ELŐTT, ALATT ÉS UTÁN

A halál bizonyosság. Kikerülhetetlen valóság és tudnunk kell, mi ekkor tennivalónk.
Sokan kórházban halnak meg, távol a hozzátartozóktól, de van, aki családja, szerettei körében. A
halott ellátása a Szunna szerint családi környezetben könnyebb, ennek lépései a következők.
A halál előtti pillanatok nyilvánvalóak. Ezt „muhtadar”-nak nevezzük. Szokás a testet ilyenkor a Qibla
(Mekka) irányába fordítani. A hozzátartozok, ha tudnak, Koránt recitálnak, fohászt mondanak. A
haldokló személy, ha tudatánál van, igyekszik a Shihada szavaival távozni.
A halál beállta után finom mozdulattal le kell zárni a szemet, az állat pedig felkötni, vagy
alátámasztani, hogy a száj csukott pozícióban maradjon. A végtagokat kinyújtott állapotba kell
rendezni, a fejet igyekezni kell a Qibla irányába igazítani. Ékszereket el kell távolítani.
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Következik a test előkészítése.
Alapvető, hogy a test teljesen tiszta legyen. A házastárs vagy az azonos nemű családtagok
kötelessége, hogy legalább háromszor megtisztítsák, megmossák. Ha három mosás után sem tiszta,
addig kell ismételni, amíg szükséges. Ennek azonban páratlan számú alkalomnak kell lennie.
A rituális mosdatás sorrendje.
A jobb felső oldallal kezdődik, a bal felső oldallal folytatódik, majd a jobb alsó és bal alsó oldallal
végződik. A nők hajának megmosása után három hajfonatot alakítanak ki.
Test lepelbe burkolása.
A lepelbe burkoláshoz férfi esetén három fehér és nő esetében öt fehér vászonleplet használnak. A
lepleket előszőr szétnyitják és egymásra terítik. Majd ezekre ráhelyezik a testet. Az elhunyt bal kezét
a mellkasára teszik. Ezután a jobb kéz a bal tetejére kerül. A lepleket egyenként a test fölé hajtják
úgy, hogy először a jobb oldalra, aztán a bal oldalra illesztik azokat, amíg a testet egyenként
mindegyik körbe nem veszi. Fehér szalaggal kötik át a beburkolt testet a fejnél és a lábnál. További
egy vagy két szalaggal kötik át a testet középtájon.
Minden muszlimnak joga van arra, hogy a temetés idején minél több ember legyen jelen, ezért az
Iszlámban preferált a halott végső útjára kísérése (musztahabb).
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Abu Hureira hivatkozása:
Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Aki részt vesz a temetési meneten és felajánlja temetési imáját, az
egy Qiratnak megfelelő jutalmat kap. Aki pedig a halottat a sírgödréig elkíséri, két Qirat jutalomban
részesül." „Mi az a Qirat?” kérdezte valaki. Erre ő: „Olyan, mint két hatalmas hegy.”
Szahih Bukhari 1325.
Temetési (dzsanazah) ima
Férfiak és nők külön helyezkednek el. Hagyományosan a nők a férfiak mögött. Az imám, vagy a
legidősebb férfi családtag feláll és Mekka felé fordul, a halott pedig előtte van. Mögötte sorakozik fel
a gyásznép, majd bemutatja az imát. Ha senki nincs az egész muzulmán közösségben, aki ezt az imát
elvégezné, akkor az egész közösség bűnösnek minősül Allah szemében.
Minden muszlim joga, hogy halálakor a többi muszlim dzsanazah imát mondjon érte. A dzsenazah egy
kötelezően végrehajtandó ima. Az ima után a halottat a lehető leghamarabb el kell temetni. A
holttestet a sír Qiblah felüli oldalában kell elhelyezni.
A sírgödör tájolásánál azt kell figyelembe venni, hogy a halott a jobb oldalán fekve, arccal Mekka felé
nézzen. Ehhez az elhelyezéshez a sírgödör alján egy vájatot (Lahd) kell elkészíteni, ami olyan szűk,
hogy a test csak oldalra fektetve fér bele. Ha a talaj szilárdsága megengedi, akkor a sírgödör Qibla
felöli oldalában alakítható ki a lahd. A lahd lényege, hogy a holttestet egy zárt térbe helyezzük, ahol
oxigén is van. Cél, a test mielőbbi lebomlásának biztosítása. Ha a talajviszonyok nem teszik lehetővé a
sírgödör oldalán történő lahd kivájását, akkor középen is kiásható. Homokos talaj esetében
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deszkákkal ki lehet bélelni a vályút. A lahd lezárására tégla, égetett anyag nem használható. Agyag,
deszka, vagy más természetes anyag szükséges.
Ezt követi a sírgödör feltöltése, amihez nem használható több föld, mint ami abból kitermelődött. A
sírhalom kialakítása után a gyászolók, közösen imádkoznak, fohászt mondanak.
Ettől kezdve eltérő vélemények vannak iskolák szerint azzal kapcsolatban, hogy látogatható-e a sír,
vagy nem, recitálható-e a Korán a temetőben, vagy nem.
A muszlimok abban hisznek, hogy temetésüket követően a Végítélet Napjáig sírjukban maradnak,
ezért a hely megzavarása, vagy exhumálás többé nem megengedett. Egy hadísz arról számol be, hogy
ha valaki a Yasin szúrát recitálja a temetőben, akkor a halottak büntetése megenyhül és a recitáló
éppoly jutalomban részesül, mint az elhunytak lelke. A próféta társai erre hivatkozva látogatták a
temetőt. Egy másik hadísz szavai csak üdvözletre és halottakért mondott Du`a-ra, illetve a halál
emlékezésére utalnak. A saría szerint olyan szokások, mint például a koszorúk, virágok helyezése stb.
helytelen.
Iddah (nők kivárási) időszaka
Iddah-nak hívják a nők várakozási idejét a férj halálát követően. Ennek hossza a halált követően négy
hónap és tíz nap.
Ebben az időszakban az özvegynek abban a házban kell maradnia, ahol elhunyt férjével laktak.
Amennyiben ellátják, mindene van, nem hagyhatja el ezt a házat. Ha ő az egyetlen kenyérkereső
családfenntartó és nincs más bevételi forrás, akkor csak napközben hagyhatja el otthonát.
Az özvegynek, aki férjének halálakor gyermeket vár, a kivárási időszak (Iddah) a gyermek születéséig
fog tartani. A négy hónap és tíz nap ebben az esetben nem számítandó.
Ha a nő a férj halála idején nincs otthon, akkor a lehető leghamarabb vissza kell térnie és az
otthonában kell töltenie az Idda időtartamát. Az Idda napjait a halál időpontjától kell számítani. Ez
nem a nők elnyomásáról szól, hanem a hosszú távú problémák elkerülésére szolgál. Pl., ha egy nő a
férje halála után azonnal házasságot köt, miközben terhességének tudatában van, de eltitkolja azt,
akkor problémát jelenthet a gyermek származásának megállapítása, az új férj esetleg nem hajlandó a
gyermek apaságát elvállalni.
Iddah idején a nőknek tartózkodniuk kell divatos ruhák hordásától, smink vagy ékszerek
használatától.
Pár fontos kiegészítés.
Az elhunyt vagyonkezelőjének, vagy bizalmasának felelőssége, hogy hátramarad adósságait
megfizesse. Az Iszaluth-thawab (bűnbánat) az elhunyt nevében és javára, így szegények táplálása,
sadaqah, istighfar stb. szintén elvégezhető. A Saria nem említ semmilyen konkrét dátumot vagy
napot, például a harmadik, hetedik, tizenegyedik vagy negyvenedik, a felajánlás, emlékezés, vagy a
halottért mondandó fohász teljesítésére.
Halva született gyermek.
A halva született gyermeknek nevet kell adni, a Ghuszl-t (mosdatást) el kell végezni, majd egy darab
ruhába (nem halotti lepelbe) csomagolva és a végtisztességet megadva el kell temetni.
Elvetélt magzat
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Amennyiben a végtagok már látszanak, nevet kell adni, el kell végezni a mosdatást és egy szövetbe
csomagolva éppen úgy kell eljárni, mint a halva született csecsemővel kapcsolatban. Ha a végtagok
még nem alakultak ki, akkor nincs mosdatás. Torzszülött magzat egy darab textilbe csomagolás után
eltemethető.
Különleges rendelkezések.
Aki harcban esik el, megölték, bűncselekmény, vagy katasztrofális baleset áldozata és nincs mód a
halott megmosdatására, azt vérében kell eltemetni, azaz mosdatás nélkül.
Járványok idején, amikor nincs mód a hozzátartozók részéről a halottal kapcsolatos feladatok
ellátására, a kórház, vagy a létesítmény feladata a test megfelelő előkészítése. Ha nincs mód halotti
lepel alkalmazására és a jogszabály fertőzésveszély miatt zárt koporsós, vagy ennél szigorúbb
temetést rendel el, az követendő, de a hamvasztást akkor is el kell utasítani.
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TEMETÉS VAGY HAMVASZTÁS?

A hamvasztás egy ősi szokás, amely a holttest hamvakká történő redukcióját jelenti tűz által. Hindu és
más ősi kultúrákban évszázadok óta általános gyakorlat. Ezek többsége általában pogány szokásokból
ered. Az Iszlám tanításai soha nem támogatták a hamvasztást és minden esetben a test földbe
temetését írják elő a kifejezetten erre a célra megszentelt helyen: a temetőben.

ِ َ َّال ِذي َخَلق اْلمو َت واْلحي
﴾٢﴿ ور
ُ َح َس ُن َع َم ًَل َو ُه َو اْل َع ِز
ْ اة ل َيْبلُ َو ُك ْم أَُّي ُك ْم أ
ََ َ َْ َ
ُ يز اْل َغُف
Ki megteremtette a Halált és az Életet, hogy próbára tegyen titeket, melyiketek a legjobb tettekben.
Ő a Nagyszerű, a Megbocsájtó. (Korán 67:2)
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„Megteremtette a halált és az életet”: A halál az élet előtt áll és az is teremtett jelenség. A halál ezért
nem tekinthető negatív állapotnak. A 2:28-ba olvashatjuk: „Hogy tagadjátok Allahot, midőn halottak
voltatok, s életre keltett, majd elhaltatok Általa, majd (újra) felélesztett titeket, majd Hozzá tértek
meg?”. Az 53:44-ben szintén a halál az első helyen áll és utána jön az Élet. Ez azt mutatja, hogy. 1. A
földi életet megelőzően is van egy állapot, amit nevezhetünk létnek, vagy nem létnek, mindegy,
valami van. 2. Abban a formában, ahogy szembesülünk vele, az élet megszűnik, de a lét nem. A földi
halál állapotából a lélek tovább kerül a „Barzakh” állapotba. 23:100 : „Előttük a válaszfal a Napig,
mikor feltámasztatnak”. A válaszfalon túl Végítélet vár, majd ezt követően a kiérdemelt sors, vagy lét,
ami Örökkévaló
Valamennyi próféta vallása, az Iszlám, megteremtette az elhunyt emberi test eltemetésének
hagyományát. Ezt tekintjük a halott test kezelése szempontjából a megfelelő és méltóságteljes
módszernek. Meggyőződésünk, hogy a hamvasztást el kell kerülni. Annak ellenére, hogy ezt a
módszert közvetlenül sem a Korán, sem a Szunna nem tárgyalja, az emberi test elégetése nem
tekinthető jó megoldásnak, mivel a Korán szövegében a „tűz” szimbóluma a túlvilági pokol
büntetésével kapcsolódik össze. Jobb ragaszkodni a próféták által követett hagyományhoz.
A test tűzbe vetése és megsemmisítése nem tiszteletet adó, hanem megalázó rituálénak tekinthető,
mivel az Iszlám szentírásaiban a tűz általában az alvilághoz és nem az mennyekhez kötődő jelenség. A
Korán említi még Ábel és Káin történetét, ahol Káin meggyilkolta Ábelt és ezzel a „a vesztesek között”
(5:30) lett.
Majd pánikba esett testvére holtteste elött mert nem tudta mit tegyen, ezért Isten varjúkat küldött,
hogy azok mutassák meg neki, hogy mi legyen a holttesttel. Ez az első eset az emberek történetében,
ami egy személy temetését mutatja be.
Egy másik említésre méltó kérdés a testi feltámadás hitével kapcsolatos. Ez a teológiai tétel mind az
ortodox, mind a katolikus kereszténységben is szóba kerül. Ezek alapján a hamvasztást a vallási
hagyomány nem engedélyezi, mivel a testek az Utolsó Napon feltámadnak. Hamvasztás révén az
egyén szimbolikusan elutasítja a hit egyik alapelvét, mivel az elhunyt testének önkéntes
megsemmisítése a túlvilági hit elvetését, de legalábbis Isten akaratának kihívását jelenti.
A hamvasztást időnként ateista vagy világi rituálénak tekintik. A halál utáni élet minden illúzióját
szerte foszlatja, ennek logikus következménye pedig az az üzenet, hogy a magasztos vallási
rendszerek határain túl a lét bármely formája nincs jelen. Következésképpen kifejezheti Isten
létezésének tagadását, az örök élet elutasítását, vagy egyszerűbben: rámutat a „papoktól és a szent
értelmezésektől” való leválásra, őket egy „szabad” életérzet zaklatóinak tekintve, akik semmiféle
szentséggel nem rendelkeznek. Szent perspektívák szerint azonban a testet nem lehet olyan
nehézkes tárgyként kezelni, amely önkényes cselekedettel semmivé redukálható. Az elhunyt
eltemetése kifejezi a test fokozatos visszatérésének üdvösségét a földbe, ahonnan származik, ezzel
megkezdve a Világok Ura felé vezető út egy új szakaszát, egy jövőbeli és teljesen más hajlék felé.
Vitatható, hogy a Korán nem tiltja kifejezetten a hamvasztást, sőt, még nem is említi. Ugyanakkor a
hivő akkor éli meg hitbéli elégedettségét, ha követi az isteni utasításokat, különösképp azokat,
amelyeket az Iszlám prófétája (béke reá) tanított, gyakorolt „kiváló példaként” (33:21), „nemes
erénnyel” (68: 4), mert ez adja meg számára a boldogságot és az örökké tartó örömöt.
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2.3.3. ÖRÖKÖSÖDÉS
ÖRÖKÖSÖDÉSI JOG AZ ISZLÁMBAN

Ez hosszú lesz, mert le kell vezetni és így is csak a logikát tudom átadni, minden esetet egyénre
szabottan kell kiszámítani.
Kezdjük azzal, hogy az Iszlám előtti korban (Dzsahiliya), az örökösödés három körben történhetett.
Származás, adoptálás és szövetségkötés alapon. A származási körből a nők és fiatalkorúak ki voltak
zárva, csak le és felmenő ág örökölt. Létezett az adoptált fiúk esete, akiket örökösödési szempontból
vérvonalba tartozónak fogtak fel és létezett a szövetségkötés, ami egy barátot, harcostársat azzal
tisztelt meg, hogy halál bekövetkezésekor ő veheti át a vagyont.
Az Iszlám kezdeti szakaszában ezek a viszonyok fennmaradtak, sőt még további kettővel bővültek. Ez
a kettő pedig a Mekkából Medinába menekülés és a testvérré fogadás esete.
A Mekkából Medinába menekülőket nevezzük muhadzsiríneknek, a medinai befogadókat pedig
anszaroknak. Mivel a menekülők vagyon nélkül távoztak és Medinában szükség volt a közösség
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összekovácsolására, ezért menekülők és befogadók közti örökösödést vezettek be, ami erősítette a
belső kohéziót. Azok a muszlimok, akik nem menekültek el Mekkából, nem csatlakoztak a
muhadzsirínekhez, elvesztették jogukat az örökséghez.

ِ َّ ِ ِ َنف ِس ِهم ِفي سِب
ِ َّ
ِ ِ اه ُدوْا ِبأ
ص ُروْا
َ يل ّللا َوالذ
َ ِإ َّن الذ
َ اج ُروْا َو َج
َ آم ُنوْا َو َه
ْ
َ ين َآووْا َّوَن
َ
ْ ُ َم َواله ْم َوأ
َ ين
ِ ين آم ُنوْا وَلم يه
ٍ ضهم أ َْولِ َياء َب ْع
اج ُروْا َما َل ُكم ِمن َوالََيِت ِهم ِمن َشي ٍء
ض َو َّال ِذ
ك َب ْع
أ ُْوَلِئ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ِ وكم ِفي
ِ
َّ
ِ الد
َّ ين َف َعَل ْي ُكم
ص ُر ِإالَّ َعَلى َق ْو ٍم َب ْيَن ُك ْم َوَب ْي َن ُهم
ْ الن
ْ َحتى ُي َهاج ُروْا َواِ ِن
ْ ُ نص ُر
َ َاست
ُ
ِ ِميثَاق وّللا ِبما تَعمُلو َن ب
﴾٧٢﴿ ص ٌير
َ
َْ َ ُ َ ٌ
Akik hisznek, menekültek, Allah útján küzdöttek vagyonukkal, életükkel, s kik befogadtak,
pártfogásba vettek, azok egymás oltalmazói. Akik hisznek, de nem menekültek el, nem jár nekik
semmi oltalom részetekről mindaddig, míg el nem menekülnek. Ha pártfogásotokat kérik a vallásban,
akkor kötelességetek, hogy segítsetek, kivéve olyan nép ellen, kikkel szövetségben álltok. Allah Látója
annak, mit tesztek. (Korán 8:72)
Utalás a Muhadzsirinekre és Anszárokra, a Menekültekre és Pártfogókra. Ők azok, akik a Prófétához
csatlakozva hátrahagyták házaikat és önkéntesen Medinába menekültek, ahol testvéreik, a Pártfogók
befogadták őket, megosztották velük anyagi és erkölcsi javaikat. Ez a két csoport összeolvadt és a
Próféta csodálatos személyiségét követve, vér szerinti testvérekké lettek. Testvérként kezelték
egymást személyes, örökösödési, stb. ügyekben, abban az időben, amikor el voltak vágva vér szerinti,
Mekkában maradt hozzátartozóiktól.
Vallási ügyekben minden hívő jogosult volt segítséget kapni. De ha nem volt elég erejük elhatározásra
jutni, hogy hátrahagyják házaikat, testvéreikhez hasonlóan áldozatot hozzanak és elmeneküljenek az
Ügyért, akkor nem kaphattak politikai, vagy katonai védelmet. Vallási segítséget akkor is kaphattak,
ha nem menekültek el
Ugyanezt szolgálta a testvérré fogadás is. Az új állam, Medina védelmi harcai közös érdekszövetségbe
vonták a városállam polgárait. A próféta (béke reá) ezt testvérré fogadási esküvel erősítette meg. Ez
azt jelentette, hogy a nem vérségi kapcsolatban levő személyek, akik az Iszlám ügyéért közösen
lépnek fel Medina védelmében, ezen túl testvérek, akiket az örökösödési jog is összeköt.

ِ ان واألَْقربو َن و َّال ِذين عَقد ْت أَيمان ُكم َفآتُوهم ن
ِ ِ
ِ
صي َب ُه ْم
َ ُْ
َ َولِ ُك ٍل َج َعْل َنا َم َوال َي م َّما تََر
ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ِ ك اْل َوال َد
﴾٣٣﴿ ان َعَلى ُك ِل َشي ٍء َش ِه ًيدا
َ ِإ َّن ّللاَ َك
ْ
Mindenkinek kijelöltük kedvezményezettjét abban, amit hátrahagytak a szülők és a hozzátartozók.
Kiknek jobbotokkal köttetett (egyezség), hát adjátok meg részesedésüket. Mert bizony, Allah
Mindenek Felett Tanú. (Korán 4:33)
A helyzet konszolidálásával azonban a család megerősítése került középpontba és mind a mai napig
ez a vezérelv. Ezzel párhuzamosan az összes többi örökösödési kört az Iszlám törvényei lezárták és
csak a család maradt nyitva. Tehát nem örököl adoptált fiú, szövetséges és megszűnt a testvérré
fogadott, illetve együtt menekült-befogadó státusz. Több idézet szűkíti le a kört, itt csak az adoptált
fiúk esetét említem:
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ِ ِ
ِ
ِ ُ اءكم أَب َن
ِ َّ ّللا َيُقول اْل َح َّق و ُهو َيه ِدي
يل
ْ ْ ُ َو َما َج َع َل أ َْدع َي
َ السب
ُ ُ َّ اءك ْم َذل ُك ْم َق ْوُل ُكم بأَ ْف َواه ُك ْم َو
ْ َ َ
﴾٤﴿
… s nem tette meg adoptált fiaitokat fiaitokká. Ez (csupán), mit szájatok mond, de Allah mondja az
Igazat és Ő vezet az úton. (Korán 33:44)
Ha valaki más fiát saját fiának, vagy „fiamnak’ szólítja, az félreértésekhez vezethet. Ezért kerülni kell,
hogy ilyen kifejezéseket szó szerint alkalmazzanak, vagy értsenek. Az igazság mindig igazság marad,
azt a helyzetet kell feltüntetni, ami valós. Az adoptálás az Iszlám törvényeiben tilos. Az „ágyékotokból
származó fiaitok feleségei” a 4:23 alatti tiltó korlátozások alá esik, de nem vér szerinti, adoptált fiak
esetén más a helyzet.
Egy családot nem csak érzelmi kohéziók tartanak össze, hanem azt anyagi, pénzügyi rendelkezésekkel
is támogatni kell. Erről szól a házassági és örökösödési eljárás, melyeket együtt kell tárgyalni. A
házassági szerződésről korábban írtam. Ismertettem, hogy a férfi hozományt adni köteles és ennek
mértéke megegyezés kérdése. Az elv az, hogy ez az összeg biztosítsa a nő számára egy új élet
kezdésének lehetőségét, ha a kapcsolat nem működne. Tehát nem vételár, hanem a nő kizárólagos
tulajdona! Ja, hogy nem ezt látjátok a gyakorlatban? Erről nem tehetek. Én a törvényről írok, nem a
gyakorlatról.
Tehát látjuk, hogy a férfinek kötelezettsége van és a nő kezdeményezett. Ez az örökösödésnél
kompenzálódik, ahol a férfi kétszer annyit örököl, mint a nő. Igen ám, de ne feledjük, hogy egy olyan
társadalomról beszélünk, amely tradicionális, a nők otthon végzik a háztartási munkát, a férfiak pedig
dolgoznak, pénzt keresnek, háborúban harcolnak. Tehát a család pénzügyi terhei a férfit sújtották.
Ezeket a terheket kompenzálja az örökösödési rutin.
Ma a helyzet más. Ezért a jognak is fejlődnie kell. Nő és férfi egyenlő részben vesz részt a család
fenntartásában és pénzügyi terheiben (nem mindenhol, de ez a tendencia). A Sharia erre is biztosítja
a továbblépés lehetőségét. Ugyanis az iszlám örökösödési előírásai a hagyaték kétharmadára
vonatkoznak. Egyharmadrésszel az örökül hagyó szabadon rendelkezik és ez alap arra, hogy igazodva
korhoz, helyhez és konkrét esethez, további kompenzációk történhessenek. Az alábbiakban két
jellemző idézetet közlök, de ennél több van és Hadiszok is tovább finomítják a jogi értelmezést. A
logika értéséhez, úgy gondolom elegendő:

ِ
َّ ِيكم ّللا ِفي أَوالَِد ُكم ل
لذ َك ِر ِم ْث ُل َح ِظ األُنثََي ْي ِن َفِإن ُك َّن ِن َساء َف ْو َق ا ْث َنتَْي ِن َفَل ُه َّن
ُ ُ ُ ُيوص
ْ ْ
ِ
ِ
ِ النصف وألَبوي ِه لِ ُك ِل و
ِ
ك
ُّ اح ٍد ِم ْن ُه َما
َ الس ُد ُس م َّما تََر
َ ثُُلثَا َما تََر
ْ َ َ َ ُ ْ ك َواِن َك َان ْت َواح َد ًة َفَل َها
َ
ِِ
َّ
َّ
ان َل ُه ِإ ْخَوةٌ َفألُ ِم ِه
َ ان َل ُه َوَلٌد َفِإن ل ْم َي ُكن ل ُه َوَلٌد َوَوِرثَ ُه أََب َواهُ َفألُمه الثُُّل ُث َفِإن َك
َ ِإن َك
ِ ٍ ِ ِ
ِ
َبناؤُك ْم الَ تَ ْد ُرو َن أَُّي ُه ْم أَ ْق َر ُب َل ُك ْم
ُّ
ُ آؤ ُك ْم َوأ
ُ الس ُد ُس من َب ْعد َوصَّية ُيوصي ِب َها أ َْو َد ْي ٍن َآب
ِ
ِ
ِ
ِ
﴾١١﴿ يما
َ يض ًة م َن ّللا ِإ َّن ّللاَ َك
َ َنْفعاً َف ِر
ً ان َعليما َحك
Előírja nektek Allah (a gondoskodást) gyermekeitekről. A fiú szerencséje (részesedése), mint két
lányé. Ha csak lányok és többen vannak kettőnél, övék az örökség kétharmada. Ha csak egy lány,
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akkor övé a fél rész. Minden egyes szülőjének (az elhunytnak) hatodrész jár abból, mi megmaradt, ha
hátrahagyott gyermeket. Ha nincs gyermeke és szülei az örökösök, akkor az anyának egyharmad jár.
Ha (az elhunytnak) vannak testvérei, az anyának hatodrész jár. (Ez a felosztás) miután (lerendeződött)
a végrendeletileg örökül hagyott javak, vagy adósságok (dolga). Szüleitek és gyermekeitek; nem
tudjátok melyikük áll közelebb hozzátok, hogy előnyhöz juttassátok (valamelyiküket). Ez Allah
rendelkezése. Mert bizony. Allah a Mindentudó, a Bölcs. (Korán 4:11)
A Korán az örökösödési jog elveit nagyvonalakban ismerteti. A részleteket a Próféta és követőinek
joggyakorlata és analóg esetek alapján fektették le. A Muszlim jogászok bőségesen készítettek
tanulmányokat erről a tárgykörről. Itt csak a fontosabb elvekkel foglalkozunk, amit a Szöveg és a
Jogászok kommentárjai alapján szűrtünk le. 1. A végrendeleti vagyonmegosztás hatálya csak a
Tulajdon egyharmadára terjed ki. A fennmaradó kétharmad felosztására az örökösök között, az itt
olvasható rendelet vonatkozik. 2. A vagyonmegosztás, csak a kötelezettségek és tartozások
(beleértve a temetési költségeket) kifizetése után történhet meg. 3. Nem hagyható az örökség
(végrendeletileg) olyan örökösre, aki a Korán elrendelésében szereplő felosztási körben szerepel. Ha
ez bekövetkezne, akkor ez nyugtalanító lenne, és jogtalan előnyt biztosítana egyik örökösnek a
másikkal szemben. 4. Általában, de nem mindig, a férfi kétszer annyit kap az örökrészből, mint a nő.
Ne felejtsük el, hogy a nőnek házasságkötéskor hozomány jár. Az örökösödésnél pedig a férfinek jár
dupla rész. A kettő kiegyenlíti egymást. Ez az általános kiegészítés a magyarázathoz, amit a Szúra
végén szereplő 4:176 Áyával együtt kell értelmezni.
Ez a vers a gyermekekről és a szülőkről intézkedik. A következő vers rendelkezik az elhunyt férjéről,
feleségéről és az oldalági hozzátartozóiról. A gyermekek részaránya meghatározott, de ennek
nagysága attól függ, mennyit kapnak a szülők. Ha mindkét szülő él és vannak gyerekeik, akkor az apa
és anya, mindegyik hatodrészt kap. Ha egy szülő él, függetlenül attól, hogy apa, vagy anya, hatodrészt
kap, a többi meg a gyerekeké. Ha csak a szülők élnek, nincs gyerekük és további örökös sincs, akkor
az anya harmadrész kap, és az apa megkapja a fennmaradó kétharmadot. Ha nem marad hátra
gyerek, de vannak fiú és lánytestvérek (szigorúan többes számban), akkor az anyáé hatodrész, a
fennmaradó pedig mind az apáé marad, mert ő a családfenntartó.
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Nektek fele jár annak, amit hátrahagy feleségetek, ha nincs nekik gyermekük. Ha van gyermekük,
akkor negyedrész jár nektek abból, mi marad abból, mit örökül hagytak a javakból és adósságból. A
feleségeknek egynegyed jár abból, mit ti hátrahagytok, ha nincs gyermeketek. Ha van gyermeketek,
akkor feleségeteknek nyolcadrész jár. (Ez a felosztás) miután (lerendeződött) a végrendeletileg örökül
hagyott javak, vagy adósságok (dolga). Ha a férfi, vagy nő után kérdéses (ki) az örökös (mert nincs
felmenő, vagy egyenes ági leszármazott), de van fivére, vagy nővére, akkor mindegyiknek közülük
hatodrész jár. Ha ők kettőnél többen vannak, akkor osztozzanak az egyharmadban. (Ez a felosztás)
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miután (lerendeződött) a végrendeletileg örökül hagyott javak, vagy adósságok (dolga), hogy ne érje
őket kár. Az elrendelés Allahtól való. Allah a Mindentudó, az Irgalmas. (Korán 4:12)
A férj az elhunyt feleség után az örökség felét kapja, ha nem marad az asszony után gyerek. A többi
megy a hozzátartozóknak. Ha az asszony gyereket hagy hátra, akkor a férj negyedrészt kap. Követve
az általános szabályt, aminek alapján a nőnek fele annyi jár, mint férfinak, az özvegyasszony az
elhunyt férj tulajdonának negyedét kapja, ha a férfi után nem marad gyerek. Ha marad, akkor csak
nyolcadrészt kap. Ha több asszony is özvegyen marad a férfi után, akkor a kollektív örökségük
negyed, vagy nyolcad, a fenti logika alapján. A kollektív örökséget egyenlő részben kell, hogy
felosszák maguk közt.
Az arab „Kalala” szó jelentése a Próféta életében nem kapott értelmezést. Ez volt a három fogalom
közül az egyik, amit Omar (béke reá) még a Próféta életében kért, hogy definiálja. A másik kettő a
nagyapa öröksége és a Riba, azaz uzsora. Az elfogadott definíció szerint, Kalala az a személy, aki után
nem marad se felmenő ág, sem utód, csak oldalág, legyen akár özvegy. Az oldalági örökösök
vérszerinti közelség sorrendjében örökölnek.
Hosszú voltam és így is csak rövid bepillantásra volt lehetőségünk. Terjedelem szűkében nincs
módom bemutatni a kiskorúak, árvák örökösödési jogait. A gyámok felelősségét stb. Remélem, az
elvet sikerült ismertetnem és annak harmonizálási lehetőségét is a mai viszonyokhoz. Ha a próféta
(béke reá) életében kétszer módosult, fejlődött a jog, akkor miként ne tudna fejlődni ma? Csak jogról
és nem doktrínáról beszélek!
Amint azt a házassági szerződés esetében is jeleztem, ma van lehetőség a végakaratot is közjogi
okiratba foglalni és ezzel egy szekuláris társadalomban az Iszlám örökösödési előírásait érvényesíteni,
hiszen harmonizált formában nincs ütközés Iszlám és Európában követett szekuláris jog között ezen a
területen.

387

ÖRÖKÖSÖDÉS SZABÁLYAI
Az Iszlám örökösödés elméleti alapjai
Sokszor megerősítettük azt a tényt, hogy az Iszlámban az egyén szabad akarattal rendelkezik. Az
Iszlám elveket ad, melyeket betartani ajánl, de az egyén szabad akaratára és lelkiismeretére bízza az
elvek követését. Ha nem lenne szabad akarat, nem lenne túlvilági büntethetőség. Ezen elvek alapján
köttetnek szerződések, megállapodások emberek között, ezek az elvek formálnak társadalmi
normákat és ezekből vezetik le a jogtudósok (Fuqaha) az alkalmazott jogot (Fiqh), ami az evilági
büntethetőség törvényi eszköze.
Azonban vannak olyan események az életben, melyeket az Iszlám nem bíz teljesen, vagy részben az
egyén szabad akaratára. Az egyik ilyen az örökösödés. Ennek a magyarázata az, hogy az örökösödés
esetében egy személy, az örökhagyó rendelkezése az egész család jövőjét befolyásolhatja akkor is, ha
az örökhagyó már nem ura szabad elhatározásának öregsége, megbomlott elmeállapota,
befolyásoltsága, vagy egyéni indulatai alapján. Ezért Allah (SWT) 2/3 részben megvonja az örökbe
hagyó rendelkezési jogát és csak a hátrahagyott javak 1/3 részére terjed ki a végrendelkező szabad
akarata. Tehát „kedv szerinti” örökbe hagyás az Iszlám szabályai szerint nem terjed ki az egész
hagyatékra.
Az örökösödési jog elemzésénél félresiklik az, aki csak az egyén és nem az egész társadalom
szempontjából vizsgálja azt. Látszólag prioritásokat vélünk felfedezni, amikor látjuk, hogy az
egyenesági leszármazottak, vagy férfiak része több, mint a felmenőké és a nőké. Ez igaz, ha az
eseteket kiemeljük az életből. Ha viszont élő környezetbe helyezzük, akkor látjuk, hogy a
leszármazottak előtt áll az élet, tehát többlet finanszírozásra van szükségük az élet indításához,
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fenntartásához, mint a felmenőknek, akiket a leszármazottaknak ráadásul el is kell tartaniuk. A férfiak
számára juttatott többlet örökség pedig kötelezi őket a felelősségükbe rendelt feladatok
teljesítésére, melybe beleértendő a család ellátása, a föld, a haza védelme, valamint a kötelező adók
fizetése, ami alól a nők mentesülnek. Ide sorolható a férfiak számára előírt hozomány adás is
házasságkötéskor. Tehát a férfiak nem rendelkeznek teljes szabadsággal az örökrész felett. A nők
örökrésze teljes egészében az ő magántulajdonuk, saját vállalkozást nyithatnak, befektethetik,
adományozhatják és nem kötelezettek olyan feladatok ellátására, melyeket a férfiak esetében az
Iszlám kötelezőnek ír elő.
Örökösök csak vér szerinti hozzátartozók, ill. az Iszlám szabályai szerint kötött házasság házastársai
lehetnek. Tehát adoptált gyermekek és szeretők, élettársak, nem alanyai az örökösödésnek. Az Iszlám
kezdeti időszakában még megengedett volt a korábbi hagyományok követése. Örökölhettek Anszárok
(segítők, pártfogók, befogadók)) Muhadzsirinektől (menekülőktől), valamint fordítva is, de a medinai
Iszlám Állam megszilárdulásakor ezt eltörölték. Tiszta jogalkalmazás csak átlátható és rendezett
emberi viszonyok mellett lehetséges.
A gyámsági viszony beletartozik az örökösödés rendjébe, tehát mind gyám és gyámba adott lehet
alanya hagyatéki eljárásnak.
Feltétel még az Iszlám jogrendjébe tartozás. Ugyanis jogi szempontból az Iszlám nem csupán
mecsetbe járási szokás, hanem egy jogrend követése, melyet a Sharia ír elő. Tehát az örökösödés
szabályai csak muszlimok közt élnek.
Mielőtt a hagyaték felosztásra kerülne, prioritásként le kell vonni abból az adósság terheket (ha
vannak!) és a temetés költségeit. Csak ezek levonása után kezdődhet el, az örökbe hagyott részek
kiszámítása.

Az örökösödés folyamatában résztvevő fogalmak
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Örökhagyó
Az a végrendelkező, aki még él, vagy elhunyt és a hagyaték felett tulajdon- és rendelkezési joggal bír.
Az elhunyt személy lehet valós, halottnak ítélt, holtnak értékelt.
Valós elhunyt az, akinek élete véget ért. Halottnak ítélt az a személy, aki felett ezt az ítéletet hozza a
bíró. Ilyen a halálra ítélt, a nyoma veszett, eltűnt és az, aki elhagyta Iszlám hitét (Riddah, ) ردة. Az
Iszlám hit elhagyása egyet jelent a jogviszonnyal való szakítással. Jogfosztottá válik Iszlám
szempontból.
Holtnak értékelt pl. a magzat, mely élt az anyaméhben, de holtan jött világra. A Sharia értelmében a
negyedik hónapot elért magzat teljes jogú személy, aki örökölhet és örökül hagyhat, attól
függetlenül, hogy holtan született meg.
Örökös
Az a személy, aki az Iszlám előírásai szerint jogot formálhat az örökségre
Örökség, hagyaték
Tulajdon, vagy jog, melyet az örökhagyó hátrahagy, legyenek azok akár javadalmak, akár terhek.
A jogok közül tovább öröklődnek a jogi kötelmek, Qiszasz (jogos elégtétel), pénzbüntetések, zálog, be
nem fizetett díjjak, üzlettárssal fennálló kötelezettségek. Nem öröklődik a kizárólag a személyhez
kötődő gyámság, dajkaság, welayat (hit és vagyonbizodalom, letéteményes), egy adott területen
áthaladás (szolgalom), itatás (vízhasználat) joga.

Jogok, melyek örökösödéskor merülhetnek fel
Ha az örökhagyó halála előtt vagyontárgyát zálogosította, a zálog összegét felvette és meghal, a
vagyontárgy a zálog adóját illeti mindaddig, míg az örökösök a vagyontárgyat ki nem váltják.
Ha az örökhagyó halála előtt egy árucikket lefoglalózott, de azt nem fizette ki teljesen és meghal, az
áru tulajdonjoga az eladónál marad mindaddig, míg az örökösök az áru teljes árát ki nem fizetik.
Ha az örökhagyó vagyontárgyat, lakást bérel és azt előre kifizette egy adott időszakra, az örökösökre
ez átszáll a bérlet a bérleti viszony lejáratáig. Ha ők nem újítják meg a bérleti viszonyt, a vagyontárgy,
lakás rendelkezési joga a bérbeadóhoz visszakerül.
A holt személynek joga van a halotti felkészítésre, végtisztesség megkapására és temetésre. Ez
magában foglalja a halott mosását, lepelbe burkolását, menetét a sírhoz, sírgödör ásását, kialakítását,
temetését stb. Ezek a költségek normális esetben a hagyatékot terhelik. Ha az elhunyt személy
szegény, a temetés költségei vagy adósságként kezelendők, melyet az örökösök megörökölnek, vagy
jómódú polgárok adakozásából térítendők. Ha ezek a lehetőségek nem állnak fenn, a Beyt al-Mal
(Államkincstár) kell, hogy kifizesse. Egy bizonyos: minden halottnak, akár szegény, akár gazdag, kijár a
végtisztesség.
Ha az örökhagyó Allah (SWT) felé fogadalmakat, felajánlásokat tett, melyek teljesítését halála
megakadályozta, elvárás, hogy örökösei ezeket beváltsák. Ez lehet a helyette elvégzett
zarándoklattól, böjttől kezdve a humanitárius adományon keresztül bármi. A halott lelkiismereti
nyugalmának biztosítása minden Muszlim kötelessége.
Ha több örökhagyó egyszerre hal meg, pl. egy egész család vízbe fullad, mert elsüllyed a hajó, melyen
utaztak, vagy apa és fia háborús cselekmény áldozata lesznek, családtagokra dől egy ház stb., akkor
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ezeknek a személyeknek automatikusan megszűnik az a joga, hogy egymástól örökölhessenek.
Hagyatékukat össze kell vonni, melyet az életben maradottak öröklik.
Ha valakinek nyoma veszett, de halálhírét nem erősítették meg, nincs bírói ítélet holttá nyilvánításról,
joga addig fennáll az örökségre, míg halálát bírói döntés meg nem erősíti. Mindaddig, míg helyzete
nem dől el véglegesen, részét le kell foglalni és legközelebbi hozzátartozójánál letétbe kell helyezni.

Az örökösödést meghiúsító tényezők
Illetéktelenség
Ez vonatkozhat az örökösödés alanyára és tárgyára. Pl., ha az örökhagyó csaló, bűnöző és a hagyaték
ebből a tevékenységből származik.
Az is ebbe a kategóriába esik, ha az örökhagyó vagy örökös hitetlen, hiszen ekkor a Sharia szerinti
örökösödési eljárásnak nem lehetnek alanyai. Illetéktelen az is, aki jogkorlátozás (Hadzsr) alá esik,
tehát büntető eljárás alatt áll, börtönben van, nem rendelkezik szabad akarattal,
elmegyógyintézetben van stb. Ez utóbbi esetben a gyám örököl.
Gyilkosság
Nem örökölhet a gyilkos az áldozatától. Itt előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölésről van
szó. Ha a férj megöli a feleségét, elveszti jogát az örökségre. Az áldozat ellenben örökölhet
gyilkosától. Ugyanis a gyilkossággal a gyilkos jogkorlátozás alá esik, vagyona örökségként kezelendő
és az áldozat családja követelheti a pénzbeli megváltást. Ez gyakorlatilag az áldozat hagyatékává
minősül át, melyet családtagjai örökölnek.
A nem előre megfontolt, gondatlanságból elkövetett emberölés nem zárja ki az örökölhetőséget, de
ezt minden esetben külön kell megállapítani.
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Vallási különbözőség
Nem örökölhet más egy muszlimtól, csak muszlim. Az Iszlám nem csupán hit, hanem jogviszony.
Amikor valaki muszlimmá lesz születéssel, vagy a hit felvételével, egyben az Iszlám jogviszonyát vallja
magára nézve kötelezőnek. Aki nem alanya ennek a jogviszonynak, nem élvezheti az abból eredő
kedvezményeket, javakat. Így sem muszlim nem örökölhet nem muszlimtól, sem nem muszlim nem
örökölhet muszlimtól.
Ha az örökhagyó muszlim fél meghal és örököse, aki nem muszlim, a halála után veszi fel az Iszlámot,
nem jogosult örökségre. Ha viszont a halál előtt történik az Iszlám felvétele, akkor jogosult az
örökségre.
Ha az örökhagyó és örökös nem tartoznak az Iszlám jogviszonyába, saját hovatartozásuk szerinti
normák szerint folyik az örökösödési eljárás. Ebbe az Iszlám jogszolgáltatás csak akkor szól bele, ha az
eljárás muszlim vagyont, jogot is érint.
Különböző országok jogrendjeibe tartozás
Ha örökhagyó és örökös két különböző Iszlám országban élnek, ez nem jelenthet elviekben akadályt
az örökösödési eljárás lebonyolításában. A gyakorlat lehet azonban más.
Ha viszont csak az egyikük tartozik Iszlám jogviszony alá, a másikra helyi, világi jog vonatkozik, ez
gátja lehet a Sharia szerinti örökösödési eljárás kivitelezésének.
Ebben az esetben javasolható a Sharia szerinti hagyatékfelosztást a világi jogrendet követő országban
végrendelet gyanánt közjegyzői okiratba foglalni. Ha a hagyatékfelosztás nem ütközik az adott ország
törvényeivel, ez az akadály elhárítható.

Kik lehetnek örökösök?
Férfiak: 1. fiú 2. a fiú fia (unoka) 3. apa 4. apai nagyapa 5. édestestvér báty 6. Az apa fiútestvére
(nagybácsi) 7. az anya fiútestvére 8. fiútestvér fia 9. apai nagybácsi fia 10. apai nagybácsi fiútestvére
11. apa nagybátyja 12. apai nagybácsi fiútestvérének fia 13. apa unokatestvére 14. férj 15. gyám
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Nők: 1. lány 2. a lány leánya (unoka) 3. anya 4. anyai nagyanya 5. apai nagyanya 6. édes leánytestvér
7. apa leánytestvére (nagynéni) 8. anya leánytestvére 9. feleség 10. női gyám
A fentiek szükség esetén kiegészülnek a bővebb értelemben vett családtagokkal, nagybácsikkal,
nagynénikkel mind anyai, mind apai részről és ezek hozzátartozóival.

Hagyaték kiszámítása
Ha tisztában vagyunk a Korán szerinti elosztás arányaival, akkor a hagyaték kiszámítása a következő.
Tekintsük a hagyatékot részvényeknek. Első lépésben meghatározzuk a részvények számát. Második
lépésben következik egy részvény értékének kiszámítása.
A részvények számának számítása legegyszerűbb esetben úgy történik, hogy megnézem, melyik
hagyaték rész törtszáma a legkisebb, tehát melyik nevezője a legnagyobb. Ezek a törtszámok,
örökösödési arányok, a Koránban találhatók. A legnagyobb nevezőt veszem alapul. Ha ezzel minden
más szám osztható a nevezőkben szereplő számok közül, akkor ez lesz a részvények száma.
Meghatározom, kinek hány részvény jut. Ezt úgy kapom meg, ha a részvények összlétszámát
beszorzom az örökösök hányadaival.
Következő lépés egy részvény étékének kiszámítása. Ehhez a hagyaték értékét el kell osztanom a
részvények számával. Ezt beszorozva az arányszámokkal, megkapom minden örökös járandóságát.
1. példa
Meghal egy személy és hátramarad utána apja, anyja, lányának fia. A hagyaték 120 hektár föld.
A hagyatékra vonatkozó törtek nevezőiben a legnagyobb szám a 6. Ennyi tehát a részvények száma. A
részvényszámot beszorozva a hagyaték törtjeivel, megkapjuk, kinek hány részvénye lesz, tehát pl. az
anya 6 x 1/6 = 1
Örökösök
hagyaték rész
részvények

anya
1/6
1

apa
1/6
1

lány
1/2
3

lány fia
1/6
1

Hagyaték összesen 120 hektár, tehát 120 : 6 = 20, tehát egy részvény értéke 20 hektár.
Ebből kiszámolható, hogy:
az anya része 1 x 20 = 20 hektár
az apa része 1 x 20 = 20 hektár
a leány része 3 x 20 = 60 hektár
a lány fia
1 x 20 = 60 hektár
2. példa
Meghal egy személy és hátramarad utána apjának két nővére és anyjának két nővére. A hagyaték 90
hektár föld.
örökösök
hagyaték rész
részvények

apa két nővére
2/3
2
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anya két nővére
1/3
1

A legnagyobb szám a nevezőkben 3, így 3 részvényünk van. Egy részvény értéke
90 : 3 = 30 hektár
Az apa két nővére kap 2 x 30 = 60 hektárt
Az anya két nővére kap 1 x 30 = 30 hektárt
3. példa
Meghal egy személy és hátramarad utána anyja, két lánya, felesége és apai bácsikája. A hagyaték 360
hektár föld.
örökösök
hagyaték rész
részvények

anya
1/6
4

két lány
2/3
16

feleség
1/8
3

apai bácsika
ami marad, mivel oldalág
1

Ebben a példában a nevezőben fellelhető legnagyobb szám nem ad megoldást, mivel a többi nem
osztható vele. Ezért meg kell keresni a legkisebb közös többszöröst, ami ebben az esetben 3 x 8 = 24.
A 24 osztható 6-tal, 3-mal és 8-cal egyaránt, ennél kisebb közös többszörös nincs. Tehát a részvények
száma 24.
Egy részvény értéke: 360 : 24 = 15 hektár
az anya része 4 x 15 = 60 hektár
a két lány része 16 x 15 = 240 hektár, egyenként 120 hektár
a feleség része 3 x 15 = 45 hektár
az apai nagybácsi része 1 x 15 = 15 hektár
4. példa
Meghal egy személy és hátramarad utána felesége, anyja és apai bácsikája. A hagyaték 96 hektár
föld.
örökösök
hagyaték rész
részvények

feleség
1/4
3

anya
1/3
4

apai nagybácsi
ami marad, mivel oldalág
5

A nevezőkben szereplő számok legkisebb közös többszöröse 12, ez lesz a részvények száma.
Egy részvény értéke 96 : 12 = 8 hektár
a feleség része 3 x 8 = 24 hektár
az anya része 4 x 8 = 32 hektár
az apai nagybácsi része 5 x 8 = 40 hektár. Hiába szerepel a nagybácsi oldalágon, a szabályok ebben az
esetben őt juttattál a legtöbb földhöz.
5. példa
Meghal egy személy és hátramarad felesége, lánya és két édes lánytestvére
örökösök
hagyaték rész
részvények

feleség
1/8
1

lány
1/2
4
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két édes leánytestvér
ami marad, mivel oldalág
3

A részvények száma 8 lesz. Ebben az esetben látjuk, hogy a két lánytestvérnek összesen jut 3
részvény, aminek felosztása vitákhoz vezet. Ebben az esetben megoldás, ha a részvények számát
megszorozzuk kettővel és ezzel elhárul a gond, minden résztvevő egész számú részvényhez jut. Ennek
értelmében az anya részvényeinek száma 2-re, a lányé 8-ra és a két lánytestéréé pedig 6-ra, azaz
egyenként 3-ra módosul. A részvények száma pedig összesen 16 lesz. Így 16-tal kell osztani a
hagyaték értékét, hogy egy részvény értékét megkapjuk és ebből számítjuk ki a hagyaték személyekre
eső értéke.

6. példa
Egy személy hátrahagy két feleségét, anyját, leányát és édes fiútestvérét

örökösök
hagyaték rész
részvények

két feleség
1/8
3

anya
1/6
4

leány
1/2
12

édes fiútestvér
ami marad, mivel oldalág
5

A példában szereplő legkisebb közös többszörös a 24. Ebben az esetben mégsem ezzel kell számolni.
Ugyanis a szabály szerint minden egyes feleség része 1/8. Korrigálnunk kell.
Ennek az a módja, hogy a számított részvényeink számát meg kell szoroznunk kettővel a feleségek
számával. Mindig az a szorzószám, ami az örökösök számában pluszban adódik. Tehát 24 x 2 = 48.
Ennyi lesz a részvények száma, melyeket fel kell osztanunk oly módon, hogy a korrigálni kell a többi
örökös részvényeinek számát is. Az ő részvényeiket is meg kell duplázni.
a két feleség részvényeinek száma 2 x 3 = 6
az anya részvényeinek száma 2 x 4 = 8
a leány részvényeinek száma 2 x 12 = 24
az édes fiútestvér részvényeinek száma 2 x 5 = 10

7. példa
Hátramarad apa, anya és tíz leány
örökösök
hagyaték rész
részvények

apa
1/6
1

anya
1/6
1

tíz leány
2/3
4

Ebben a példában 6 lenne a részvények száma, de az nem osztható fel a fenti létszám és arányok
szerint. Ha 10 lányra esik 2/3 rész, akkor 5 lányra jut 1/3. Ahogy az előző példában is volt, 5 lesz az a
korrekciós szám, mellyel a számított részvényszámot beszorozva, megkapjuk a korrigált
részvényszámot. Ez 6 x 5 = 30. Majd minden örökös részvényeinek számát meg kell szorozni 5-tel és
megkapjuk, kinek mi jár.
az apa része 5 x 1 = 5 részvény
anya része 5 x 1 = 5 részvény
a lányok része 5 x 4 = 20 részvény. Innen pedig könnyű kiszámolni, hogy minden lány 2 részvényt kap.
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8. példa
Hátramarad a férj és öt édes leánytestvér. A férjnek fél rész jár, a lánytestvéreknek kétharmad.
örökösök
hagyaték rész
részvények

férj
1/2
3

öt édes leánytestvér
2/3
4

A nevezők legkisebb közös többszöröse 6, de ez nem osztható fel a fenti létszám és arányok szerint. A
fenti arányokat figyelembe véve, a hagyaték nem felosztható, hiszen többet tesznek ki, mint a
hagyaték egésze. Ezért korrigálni kell. Az arányok közös nevezője a 6, így a férj 3/6, az öt lánytestvér
4/6 részt kellene, hogy kapjon. Ez összesen 7/6, ami nem lehetséges. Viszont a 7 arra jó, hogy
korrekciós támpont legyen, tehát a részvények 3 : 4 arányban kell, hogy elosztásra kerüljenek, ami
összesen 7. Tehát a hagyatékot 3 : 4 arányban kell felosztani, majd a lánytestvérek részét öt felé kell
tovább osztani.
A fentiek csupán példák, melyek útmutatást adnak a hagyaték kiszámításához. Persze, számtalan
további korrekció is szerepet kaphat, mindez az esettől és az örökösök megegyezésétől függ.

A kötelező örökrészek hányada
Férj
A feleség halálakor a férjnek járó hányad félrész abban az esetben, ha az elhunyt asszonynak nincs
tőle fia, vagy lánya. Akkor is fél rész jár, ha az asszonynak csak oldalági örökösei, testvére, nagybátyja
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van. Egynegyed rész jár a férjnek, ha az asszony fiú, vagy lánygyermeket hagyott hátra, vagy ha
egyenesági felmenői, tehát szülei még élnek. A fiúgyermek része mindig kétszerese a
lánygyermekének.
Feleség
A férj halálakor a feleségnek negyedrész jár a hagyatékból abban az esetben, ha a férj nem hagyott
hátra fiú vagy lány gyermeket tőle, vagy mástól. Akkor is negyedrész jár, ha az örökösök között még
élnek a férj szülei. Nyolcadrész jár akkor, ha az asszonynak van a férjtől fiú, vagy lány gyereke. A
gyermekek része is egynyolcad az arányok betartásával. (fiú : lány = 2 : 1)
A házastársak örökösödési joga két esetben áll fennt. 1. Ha Iszlám szabályai szerint kötöttek
házasságot. 2. Ha a házasság végbement, azaz elhált házasságról van szó.
Amennyiben a halál a válás folyamata alatt történik, az örökösödési jog mindaddig fennáll, míg a
válás még ún. visszarendezhető, azaz a férj nem mondta ki harmadik alkalommal is a válást és az
’Idda (kötelező kivárás, azaz 3 havi vérzés) nem teljesedett be. Amennyiben a válás végbement, az
’Idda beteljesedett, a feleknek minden további örökösödési jogviszonya megszűnik egymással, nem
lehetnek egymás örökösei, örökhagyói. Ez nem érinti azokat a jogokat, kötelmeket, melyekben a
felek a váláskor megegyeztek, ami egy teljesen más szerződés, nem az örökösödés tárgya. Ezek a
kötelmek átszállnak az örökösökre.
Apa és anya
A szülők része vagy egyhatod, vagy egyharmad. Ez attól függ, hogy az elhunyt gyermeküknek van-e
egyenesági utódja.
9. példa
Hátra maradt az apa, anya, feleség és két fiú
örökösök
hagyaték rész
részvények

apa
1/6
4

anya
1/6
4

feleség
1/8
3

két fiú
ami marad felosztásra kerül
13

A nevezők legkisebb közös többszöröse 24. Ennek felosztását látjuk a táblázatban. De mivel két fiúval
számolunk, ezért ezt kettővel be kell szorozni, tehát 48. Ezek után, ahogy a korábbiakban, a
táblázatban szereplő részvények számát az örökösök esetében is beszorozzuk 2-vel.
Korrekció után:
az apa részvényeinek száma 2 x 4 = 8
az anya részvényeinek száma 2 x 4 = 8
a feleség részvényeinek száma 2 x 3 = 6
a két fiú részvényeinek száma 2 x 13 = 26, egyenként 13

10. példa
Hátra maradt az apa, két feleség, és egy leány
Az apáé az egyhatod, a két feleségé az egynyolcad és a leányé a fél. Ami marad, azt az oldalági
rokonok közt kell elosztani.
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11. példa
Meghal az asszony, aki hátrahagy egy apát, egy lányt és a férjét. Az apát kötelezően megilleti ebben
az esetben az egyhatod, a lányt a felerész, a férjet pedig az egynegyed. Ha marad oldalági örökös, a
maradékot köztük lehet elosztani.
örökösök
hagyaték rész
részvények

apa
1/6
3

leány
1/2
6

férj
1/4
2

A legkisebb közös többszörös a 12. Ha összeadom ez alapján a számított hagyaték hányadokat, akkor
2/12 + 6/12 + 3/12 = 11/12. Ebből látszik, hogy fennmarad egy felesleges részvény, melyet oldalági
örökösök kapnak és 11 részvényt kell felosztani az örökösök közt 3 : 6 : 2 arányban.

Nagyszülők kötelező örökrész hányada
Az tekinthető örökösödés szempontjából nagyszülőnek, akinek vérvonala egyeneságon csatlakozik az
elhunyt személlyel. Amennyiben az elhunyt személy szülőt hagy hátra, a nagyszülők kiesnek az
örökségből. Ha nem léteznek szülők, akkor a nagyszülők átminősülnek szülővé és egyhatod illeti őket.

VÁGYAKOZÁS AZ ÖRÖKSÉGRE
Lehet-e örökségre áhítozni akkor, amikor az örökbe hagyó még él?
Nem lehet. Ez kategorikus nem.
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Az Iszlámban az örökség egyharmadáról rendelkezik szabadon az örökbe hagyó, kétharmada a vallási
szabályok szerint kerül felosztásra. A halált követően az örökségből két dolgot kell kifizetni.
Adósságot, ha van és a temetési költséget. Ezek levonása után kerül sor a kétharmad és az
egyharmad rész felosztására. Már emiatt sem ácsingózhat senki egy általa elvárt örökségre, de létezik
még két ok:
1. Honnan tudja az illető, hogy nem ő fog meghalni előbb, mint az, akitől az örökséget várja?
Élet és halál Allah kezében van. Minden elvárás, ami ezekkel kapcsolatos, az Allahba vetett
hitet kérdőjelezi meg.
2. Honnan tudja az örökségre számító, hogy egyáltalán jut-e neki rész? Hiszen az, akitől a
hagyatékot várja, még élete során felélheti saját vagyonát és erre minden joga meg van. Mi
van akkor, ha az illető beteg és gyógyulása érdekében mindenét eladja? Ilyen körülmények
között örökségre számítani embertelen és a Sharia szerint tilos.
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2.3.4. BÜNTETŐJOG, JOGKORLÁTOZÁS, KAFFARAH
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BÜNTETŐJOG AZ ISZLÁMBAN

Ref: Oxford Islamic Studies Online, Idézet a büntetőjogról
Ziadeh, Farhat J. "Büntetőjog". Iszlám Világ. Oxford Enciklopédia. Oxford Iszlám Tanulmányok Online.
2020. március 5. <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0170>.
A bűncselekmények elkövetésével szemben, az állam által elrettentés céljából megalkotott jogi
korpuszt büntetőjognak nevezik. Az Iszlám büntetőjog a törvénysértés három kategóriáját
különböztette meg. Az első a hudud (ḥadd többes számú alakja, az Isten által meghatározott „határ” t jelöli), amelynek megsértése előírt és kötelező büntetést vont maga után. A második, a taʿzīr
(fenyítés) azokat a bűncselekményeket foglalja magában, amelyek nem tartoznak az hudud közé,
mert büntetésük megítélés szerinti. Taʿzīr az elkövető javító-nevelő intézkedését vagy rehabilitációját
jelenti. A büntetés kiszabása a bíróra hárult és végeredményben nagyban függött a végrehajtás
módjától és a személy hozzáállásától, akin végrehajtották. A harmadik kategória a qiṣāṣ (arányos
megtorlás), emberélet elleni bűncselekményekkel foglalkozik, például gyilkosság, sérülés okozás,
garázdaság. Az arányos megtorlás büntetési tételét a törvény határozta meg. Ebben az esetben az
áldozat vagy hozzátartozói vérpénzt vagy pénzügyi ellentételezést (diyah) követelhettek, de e
jogukról és az arányos megtorlásról le is mondhattak. E jogfeladás miatt arra lehet következtetni,
hogy ez a bűncselekmény személyben okozott sérülés jellegű, inkább károkozáshoz hasonlít és nem
olyan bűntett, melyet a közösség sérelmére, közérdeket sértve követnek el.
A jogászok sok figyelmet fordítottak a hududra, mert ennek alapjai a Koránban és a ḥadíszokban
tisztán fellelhetők. Ugyanez vonatkozik a a qiṣās-ra is. Taʿzīr azonban diszkrecionális (egyéni
megítélés) jellege miatt elkerülte a benne foglalt bűncselekmények pontos meghatározásait és a
részletesebb kifejtést. Kijelenthetjük azonban, hogy minden olyan cselekedet, amely sérti a közjog
magán- vagy közösségi érdekeket, taʿzīr alá tartozott. Az állami hatóságok feladata volt megállapítani
a sharia szellemében az ilyen cselekedetek megbüntetésére vonatkozó szabályokat.
A taʿzīr lényegében kétféle kihágást jelentett. Az első azokból a bűntettekből állt, amelyek nem
feleltek meg az hudud bűncselekmények szigorú elbírálásának (bár azok ugyanolyan természetűek
voltak), vagy a hududba tartoztak ugyan, de elkövetésük egyedi jellegű volt. Az előbbiekre példa a
rokonok körében elkövetett lopás vagy olyan dolgok lopása, amelyek értéke nem éri el hudud
büntetés kiszabásához megadott minimális értéket, rablás kísérlete, paráznaság kísérlete és leszbikus
kapcsolatok. Az utóbbira példa a végrendeleti tanúba vetett bizalom megrendülése, hamis tanúzás,
uzsora. A második kategóriába azok a cselekedetek tartoznak, amelyek általában károsítják a
közrendet, sértik a közérdeket, vagy annak megsértésével fenyegetnek. A dolgok jellegénél fogva a
második kategória, ha erre nem terjed ki megfelelő ellenőrzés, olyan óvintézkedéseket
eredményezhet, amelyek veszélyeztethetik az egyén jogait. Ezért szükséges odafigyelni az egyensúly
fenntartására a közrend és az egyéni jogok között. A taʿzīr büntetése (a kémkedés és az eretnekség
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kivételével, ami halálbüntetést vont maga után) a korbácsolástól, a börtönbüntetésig, a helyi
eltiltásokig és a különféle pénzbírságig terjedhetett, bűncselekménytől függően. A jogászok azonban
óvatosan korlátozták a korbácsolást a hudud büntetéshez kiszabható kötelező szint alá.
A qiṣāṣ (arányos megtorlás) öt bűncselekményt foglal magában: gyilkosságot, azaz szándékos
emberölés, kvázi-szándékos gyilkosságot, azaz véletlenül bekövetkezett szándékosan elkövetett
gyilkosságot (amikor egy személy egy másikat meg akar verni, de ezzel annak halálát okozza), szándék
nélkül (gondatlanságból) bekövetkezett emberölést, szándékos fizikai sérülést és szándék nélkül
(gondatlanságból) bekövetkezett fizikai sérülést. Az arányos megtorlás szankciója csak szándékos
emberölés és szándékos fizikai sérülés okozás esetén volt megengedett. Azonban még ebben az
esetben is az áldozat, vagy családja lemondhatott a megtorlástól, ehelyett pénzbeli kompenzációt
(diyah) követelhetett. Más qiṣāṣ-bűncselekmények esetén csak pénzbeli kártérítést szabtak ki. Az
emberölésre vonatkozó diyah-t a legtöbb jogász száz tevére, vagy ezer aranydinárra állította ki, a
fizikai sérülésekre vonatkozó diyah a sérülés jellegétől függően változott. A qiṣās törvény kivétel volt
az Iszlám törvény által hangsúlyozott bűncselekményekkel kapcsolatos egyéni felelősség elve alól,
mivel az elkövető klánját (ʿāqilah) kötelezte a diyah fizetésére. Következésképpen az áldozat klánja
felosztotta a halálért fizetendő diyah-t, annak a törvényes maximumát alapul véve, a kötelezettség
arányos az előnnyel elv alapján. A későbbi évek során, amikor az arabok katonai táborokban
telepedtek le Arábiában (amṣār), az ʿāqilah lett a katonai egység (dīwān), amelyhez a gyilkos vagy az
áldozat tartozott.
A bűncselekmények elkövetésének teóriáját a qāḍī, a shariah bíró állította fel. A törvénykönyvek az
évszázadok során megismételték a qāḍī elméleti jogszolgáltatását, ideértve a büntetőjog
alkalmazását. Valójában azonban a qāḍī-k már az Iszlám első évszázadaiban elvesztették büntető
joghatósági illetékességüket. Ennek több oka van: először, a shariah csak korlátozott számú
bűncselekményt és azok büntetését kezelte, egy sereg mást tévesen határozott meg és a ta'zīr alá
vont. Másodszor, a sharia törvény bizonyítási eljárása csak megbízható tanúkon (ʿudūl) és
bizonyítékokon alapszik. A közvetett bizonyítékok elutasítása miatt túlságosan korlátozó volt ahhoz,
hogy lehetővé tegye hatékony büntetőrendszer működtetését. Végül az Iszlám birodalmak és
államok vezetői nem hagyhatták az állam biztonságát érintő bűncselekményeket vallási hatóságok
kezében, akik olyan törvények hatálya alá vetették magukat, amelyek felett az állam nem
rendelkezett ellenőrzéssel. Mindezek a tényezők a qāḍī-tól független büntetőjogi joghatóságok
létrehozását eredményezték, ennek ellenére a qāḍī továbbra is részt vett az emberölést és a diyát
érintő ügyekben, amelyek az arányos megtorlás és polgári követelés mérlegelésén alapultak. Ennek
eredményeként a shurṭah (rendőrség) vállalta a legtöbb bűncselekmény kivizsgálásának, üldözésének
és büntetésének eljárását, különbséget nem téve egyik, vagy másik funkció között. A muḥtaszib (a
piacfelügyelő) megbüntette azokat a kereskedelmi jogsértéseket, erkölcsi kihágásokat, amelyek
nyilvánvalók voltak és nem igényeltek tanúvallomást a qāḍī bíróság előtt. Ezen túlmenően, az
Abbāszida dinasztia korai éveiben, a nyolcadik század második felében, egy új joghatóság, az
úgynevezett maẓālim (panaszbíróság) jött létre, amelyet az uralkodó, vezír, vagy kormányzó vezetett.
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Feladata volt, hogy fellépjen azokkal az elkövetőkkel szemben, akiket más bíróságok nem ítéltek el és
általában véve korlátozni igyekezett a tisztviselők elharapózó elnyomását. A shariah ezen
igazságszolgáltatási szervek egyikét sem korlátozta, csak a qāḍī-t. A qāḍīk ítéletei a szokásjogon (ʿurf)
vagy a politikai célszerűség (sziyāsah) alapultak, a büntetések gyakran önkényesek és szigorúak
voltak.
A megörökölt rendszert az oszmán szultánok megkísérelték mederbe terelni. A shariah joghatóságok
által kiszabott túlkapásokat, önkényes büntetéseket világi büntetőjogi rendelkezésekre és eljárásokra
vonatkozó rendeletek (qānūn, modern török kanun) kiadásával korlátozták. Ugyanakkor létrejött egy
qānūnnāme (modern török kanunnameh), azaz alaptörvény, amelyet 1525-ben adtak ki Egyiptom
számára, néhány évvel annak meghódítása után. A cél az volt, hogy mozgásteret biztosítsanak a nemsharia bírók számára és a súlyos büntetéseket vonják vitára annak érdekében, hogy azokat a qāḍī-k
ne tudják eltitkolni.
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GYILKOSSÁG ÉS QISZASZ

َِّ
َّ
َّ َوالَ تَْقتُُلوْا
ط ًانا
ْ الح ِق َو َمن ُقِت َل َم
َ وما َفَق ْد َج َعْل َنا لِ َولِ ِي ِه ُسْل
َ النْف َس التي َح َّرَم ّللاُ ِإال ِب
ً ظُل
ِ
﴾٣٣﴿ ور
ص ًا
َ َفَلَ ُي ْس ِرف في اْلَق ْت ِل ِإَّن ُه َك
ُ ان َم ْن
Ne ontsatok ki életet, mit Allah megtiltott, csak az Igazzal. Kit igazságtalanul öltek meg, annak
gyámját hatalommal ruháztuk fel. De ő ne vigye túlzásba (az elégtételt) a gyilkosságét, mert ő (a
Törvény által) támogatva van. Korán 17:33
A „Qisas”, azaz arányos büntetésről lásd 2:178. Életet csak a legszigorúbb korlátozások mellett lehet
csak elvenni. A gyámnak, vagy örökösnek jogai vannak az életet kioltóval szemben. Ezek a jogok,
viszont nem mehetnek túl a Qisas, azaz Törvény keretein, ami amúgy is a gyám, vagy örökös jogait
védi.
A fenti áya egyértelmű. Az emberi élet kioltása bűncselekmény. Az önkényes megtorlás is
bűncselekmény. A megtorlás, azaz szankció az adott helyen és korban lefektetett Törvény szerint
alkalmazandó, ami a büntetési tétel kiszabása mellett a sértett hátrahagyott hozzátartozóinak jogait
képviselni is hivatott. A büntetés mértéke arányban kell, hogy álljon a bűntettel. Ezek a Qiszasz, azaz
az élet ellenes bűncselekményekkel kapcsolatos megtorlás szabályai. Itt nem kéz, láblevágásról esik
szó, hanem egy adott időben és helyen élő társadalom normáiról.
Vizsgáljuk meg azonban alaposabban ezt az áyát, vagy akár az összeset, ami a Koránban, vagy
Hadithokban az élet kioltására vonatkozik. Ugyanis, csak arabon kívüli nyelvekben fordítható ez a
szöveg az élet kioltásával. Nem szerepel az élet, azaz Hayyat حياةszó a versben. Nem az van szó
szerint odaírva, hogy ne oltsatok ki életet, csupán azért kell így fordítani, mert az arabon kívüli
nyelvekben és közgondolkodásban másképpen érthetetlen lenne. Hiszen az élet a lélekhez kötődik az
Iszlámban, nem a testhez! Az szó, ami ott szerepel az Nafsz  نفسami lelket jelent, de fordíthatjuk
kontextustól függően Egonak is.
Értelmezzük csak ennek megfelelően! Ne öljétek meg a Lelket! Tágabb értelmezésben ez teljesen
más! Nem csak a test életjelenségeinek kioltását, hanem a Lélek elleni merényleteket is jelenti! Ne
savanyítsátok be, ne fásítsátok el, ne vegyétek el az emberek életkedvét! Ne gyártsatok zombikat,
akiknek megöltétek a lelkét, mert ha ezt teszitek, büntetés vár rátok!
Ha pedig így értelmezem, akkor tömeggyilkosok áldozatai vagyunk itt mind! A lelkek tömeges
kiirtásának bamba szemlélői vagyunk, míg rendelkezéseink csak a testek sérelmével foglalkoznak.
Felmerül, hogy mi a megoldás, mi a pozitív üzenet? Van! Ne kívülről várj megoldást. Egyedül rajtad
múlik, hogy a téged zombivá tevő kommunikáció áradatba ágyazod be magad, vagy oda, ahol a
Lelked megnyugszik, békességre lel.
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JOGKORLÁTOZÁS (HADZSR) ELVEI AZ ISZLÁMBAN

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata (franciául: Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)
a francia forradalom egyik alapvető dokumentuma, mely az emberek egyéni és közösségi jogait
határozza meg. Az alkotmány elkészítése felé tett első lépésként 1789. augusztus 26-án fogadta el
az Alkotmányozó Nemzetgyűlés (Assemblée nationale constituante).
Ennek első cikkelye: „Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a
társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak.”
Akár a Koránt is idézhették volna. Teljesen egybecseng.
Azonban figyelmünket ne kerülje el: „szabadnak és jogokban egyenlőnek születik”. Azonban ne
feledjük, hogy szabadságnak is vannak határai és hiába születünk egyenlő jogokkal, csupán bizonyos
jogokkal születünk és később ezekhez szerzünk plusz jogokat korral (nagykorúság betöltésével),
tudással, intézményes felhatalmazással stb. Tehát: nem születünk minden jog
kedvezményezettjeként automatikusan. Azt hiszem sok mindent félreértelmezünk a demokráciában
jogi területen, mert olyasmire is felhatalmazzuk magunkat, vagy másokat, ami nem jár születéssel. A
nem járó jogokra vonatkozó szabályozás az Iszlámban a Jogkorlátozás intézménye, másszóval Hadzsr.
Maga a szó követ, sziklát, éles határt jelent, de kiterjed értelme karanténre, elzárásra. A Koránban így
szerepel:

ِ
ِ ٍِ
﴾٢٢﴿ ور
ين َوَيُقولُو َن ِح ْج ًار َّم ْح ُج ًا
َ َي ْوَم َي َرْو َن اْل َم ََلئ َك َة َال ُب ْش َرى َي ْو َمئذ لْل ُم ْج ِرِم
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A Napon látják (majd) az Angyalokat, de nem lesz a bűnösöknek örömhír azon a Napon. Így szólnak
(az Angyalok): „Itt a határ, mit megvontatok!” (Korán 25:22)
A jogkorlátozottak három csoportját különböztetjük meg. Az első, akiknek érdekében történik.
Ilyenek a kiskorúak és az árvák (Korán 4:6). Nagykorúságuk eléréséig gyámjuk dönt vagyonukról,
örökségükről. Választásokon nem vehetnek részt, nem tanúskodhatnak. A gyámság feltételeit, a
gyám jogait és kötelességeit az Iszlám részletesen szabályozza. Ugyanígy gyámság alá esnek a
beszámíthatóság hiányában szenvedő betegek megbomlott elmeállapotúak.

ِ َِّ َّ ِ
يز َن
َش َّدهُ َوأ َْوُفوْا اْل َك ْي َل َواْل ِم َا
ُ َح َس ُن َحتَّى َيْبلُ َغ أ
ْ ال اْلَيتي ِم ِإال ِبالتي ه َي أ
َ َوالَ تَْق َرُبوْا َم
ِ ِباْل ِقس ِط الَ ن َكلِف نْفسا ِإالَّ وسعها واِ َذا ُقْلتُم َف
ان َذا ُق ْرَبى َوِب َع ْه ِد ّللاِ أ َْوُفوْا
َ اعدُلوْا َوَل ْو َك
ْ ْ
ْ
َ ََ ْ ُ
ً َ ُ ُ
﴾١٥٢﴿ اكم ِب ِه َل َعَّل ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن
َّ َذلِ ُك ْم َو
ُص
Ne közelítsétek az árva vagyonát, kivéve, ha azt jobbá teszitek (gyarapítjátok), míg meg nem érnek
teljesen. Legyetek igazságosak, ha mértéket szabtok és kimértek. Nem rovunk a lélekre többet, mint
amit elbír. Ha szóltok, Igazsággal szóljatok, még ha hozzátartozót is érint. És Allah szövetségét hűen
tartsátok meg, ezt rendeli el Ő nektek, hátha tán emlékeztek. (Korán 6:152)
Második csoportba tartoznak azok, akiknek jogait egy elfogadott törvény alapján korlátozzák. Ilyenek
az adósok, csődbe jutott vállalkozók, akik adósságuk megtérítésekor szerzik vissza teljes jogukat. Az,
hogy melyek ezek a jogok és korlátozások, szankciók, az adott közösség helyben dönti el. Ebbe a
kategóriába esik az a halálos beteg is, aki vagyonának egyharmadáról nem a határokon belül
rendelkezett. Ugyanis az Iszlám minden hívő vagyona kétharmad részének örökösödési szabályait
előírja, de egyharmaddal szabadon rendelkezik a végrendelkező. Itt az a szabályozás, hogy a hívő az
egyharmad részen felül még életében nem ajándékozhat senkinek semmit. Tehát nem nyúlhat bele
akarva, vagy akaratlanul a köteles részbe. Ugyanis a halálhoz közel az ember elvesztheti józan
ítélőképességét.
A harmadik kategória a büntető jogkorlátozás. Ide esnek azok, akiket cselekvőképességüktől
megfosztott a bíróság, ítéletüket töltik, illetve jogi kötelezettségeket rótt rájuk, pl. kártérítés,
büntetés lerovás stb.
Van azonban az Emberi és polgári jogok nyilatkozata első cikkelyében még egy nagyon fontos
gondolat: „társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak”.
Tehát léteznek különbségek társadalmi hasznosság szempontjából és az Iszlám is ezt vallja. Ehhez az
Iszlám jogokat ad, illetve jogok elvesztésével szankcionál. Nem csupán a fenti büntető intézkedésekre
gondolok, hanem a szakmaiságra, választási és választhatósági alkalmasságra. Egy kórházban egy
műtétet az orvosok konzíliuma dönti el, amibe nem vonják be a takarítónő szavazatát. Egy
népszavazás kiírásakor sem mindegy, hogy ki adja le a szavazatot. Itt nem férfi és női szavazatról
beszélek, mert a közhiedelemmel ellentétben minden női szavazat egy férfi szavazattal egyenértékű.
Csak adósságok regisztrálásakor történő tanúzáskor él a két női szavazat egyenlő egy férfi szavazattal
szabály. Máskor nem! Viszont egy napi drogadagjáért pár forintot kapó ember voksa miért ér
ugyanannyit, mint egy egyetemi tanáré? Egy ember, aki azt sem tudja, milyen országban van, csak
vegetatív életjelenségeket mutat, miért dönt közösséget érintő kérdésekben ugyanazzal az erővel,
mint az, aki felelősen, megfontoltan dönt? Ezekre az esetekre az Iszlám szintén alkalmazza a Hadzsr
intézményét.
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Valóban, a Hadzsr intézménye nem demokratikus, de ki állítja, hogy az Iszlám egyenlő a
demokráciával és ki állítja, hogy a demokrácia az a tökéletes szabvány, amit követni kell?

407

KAFFARAH, AZAZ PÉNZ, VAGY JÓTÉTEMÉNYBELI MEGVÁLTÁS
Fidyah (arabul:  )الفديةés Kaffarah (arabul:  )كفارةaz Iszlám vallási adakozás formái. Kategóriái a
következők:
1. Nem szándékos gyilkosság esetén
2. Böjt megszegésének megváltása
3. Fogadalom megszegésének megváltása
4. Zarándoklat megváltása
5. Zihar elkövetésének megváltása (Az Iszlám előtt volt szokásban a feleségtől való
megszégyenítő válás, a Zihar. A férj ennyit mondott: “Olyan vagy nekem, mint az anyám
háta!”!” Ezek után a pogány rendszerben semmi következménnyel nem járt a válás, a férfi
felszabadult a házastársi kötelezettségek alól. A nő rendkívül kiszolgáltatott és megalázott
helyzetbe került. Ezt az Iszlám betiltotta és aki ilyet elkövetett, annak ezt a tettét Kaffarah-val
kellett kompenzálnia)
Jelenleg a böjt (különösen Ramadán) szándékos megtöréséről beszélünk. Ha nem szándékosan
történik, akkor nincs Kaffarah:

408

ِ ِ
ِ وَليس عَلي ُكم جَن
ِ ّللا َغُف ا
يما
َ َخ
ْ يما أ
َ وب ُك ْم َوَك
ٌ ُ ْ َْ َْ َ
ُ ُطأْتُم ِبه َوَلكن َّما تَ َع َّم َد ْت ُقل
ً ُ َّ ان
ً ور َّرح
َ اح ف
﴾٥﴿
… Nem vétek számotokra, ha valamiben hibáztok, de (az számon kérhető) amiben szívetek
megkötötte magát. Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. (Korán 33:5)
A Kaffara teljesítésének elve jól látható Abu Hureira tudósításából:

ُّ ع ِن
ُ  أ َ ْخبَ َرنَا،ان
 أ َ َّن أَبَا ه َُري َْرة َ ـ رضى،الرحْ َم ِن
َّ ع ْب ِد
َ  قَا َل أ َ ْخبَ َرنِي ُح َم ْيدُ ْب ُن،ِالز ْه ِري
َ ، ٌشعَيْب
ِ َحدَّثَنَا أَبُو ْاليَ َم
. ُاَّلل َهلَ ْكت
ُ  فَقَا َل يَا َر،ٌوس ِع ْندَ النَّبِي ِ صلى هللا عليه وسلم إِ ْذ َجا َءهُ َر ُجل
ٌ ُهللا عنه ـ قَا َل بَ ْينَ َما نَحْ ُن ُجل
ِ َّ سو َل
ًاَّلل صلى هللا عليه وسلم " ه َْل ت َِجدُ َرقَبَة
ُ  فَقَا َل َر.صائِ ٌم
ِ َّ سو ُل
َ ُ قَا َل َوقَ ْعت." َقَا َل " َما لَك
َ علَى ا ْم َرأَتِي َوأَنَا
ْ
َ
َ وم
َام ِستِين
ُ َ  قَا َل " فَ َه ْل ت َ ْست َِطي ُع أ ْن ت.َ قَا َل ال." ت ُ ْعتِقُ َها
َ  فَقَا َل " فَ َه ْل ت َِجدُ ِإط َع.َ قَا َل ال." ش ْه َري ِْن ُمتَت َا ِب َعي ِْن
َ ص
ُ
َ  قَا َل فَ َمك.َ قَا َل ال." ِم ْس ِكينًا
ي صلى هللا عليه
َ  فَ َب ْينَا نَحْ ُن،ي صلى هللا عليه وسلم
ُّ ي النَّ ِب
ُّ َث النَّ ِب
َ علَى ذَلِكَ أ ِت
 فَقَا َل." صد َّْق بِ ِه
َ َ  قَا َل " ُخ ْذهَا فَت. فَقَا َل أَنَا." ق فِي َها ت َ ْم ٌر ـ َو ْالعَ َر ُق ْال ِم ْكت َ ُل ـ قَا َل " أَيْنَ السَّائِ ُل
ٍ وسلم بِعَ َر
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ٍ اَّلل َما بَيْنَ البَت َ ْي َها ـ ي ُِريدُ ال َح َّرتَي ِْن ـ أه ُل بَ ْي
،ت أفق ُر ِمن أه ِل بَ ْيتِي
ُ علَى أفق َر ِمنِي يَا َر
َّ
ِ َّ اَّلل ف َو
ِ َّ سو َل
َ َ الر ُج ُل أ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ َي صلى هللا عليه وسلم َحتى بَد
." َت أ ْنيَابُهُ ث َّم قَا َل " أط ِع ْمهُ أ ْهلك
َ َف
ُّ ِض ِحكَ النَّب
Míg mi a Prórétával (béke reá) ültünk, egy ember jött és így szólt: „Ó, Allah Prófétája (béke vele),
összetörtem.” Majd Allah Prófétája megkérdezte, mi a gondja. Erre ő: „Szexuális kapcsolatom volt a
feleségemmel, miközben böjtöltem." Allah Prófétája megkérdezte: „Megengedheted-e magadnak,
hogy felszabadíts egy rabszolgát? " Erre ő nemmel válaszolt. Újabb kérdést intézett hozzá a Próféta
(béke reá): „Tudsz-e böjtölni folyamatosan két egymást követő hónapon keresztül? Erre is nemmel
válaszolt. Majd a Próféta ezt kérdezte: „Megengedheted-e magadnak, hogy hatvan éhezőnek enni
adj?” Erre is nemmel válaszolt. A Próféta egy ideig csendben maradt és amíg ebben az állapotban
voltunk, valaki egy teli kosár datolyát hozott a Prófétának. Megkérdezte: „Hol van az, aki engem
kérdezett?” Erre ő: „Itt vagyok!” A Próféta: Vidd el ezt a kosarat és adományozd oda valakinek
jótékonyságból.” Az ember: „Olyannak kell-e adnom, aki nálam is szegényebb? Mert Allahra
mondom, hogy nincs (Medina) két hegye közt olyan szegény család, mint az enyém.” A Próféta (béke
reá) annyira elmosolyodott, hogy egész fogsora láthatóvá vált, majd így szólt: „Etesd meg vele a
családodat.”
A Kaffarah adakozásánál meg kell bizonyosodni arról, hogy az adomány minden fillérje azokat az
embereket táplálja, akiknek legnagyobb szükségük van rá.
60 szegény embert kell ellátni élelemmel abban az esetben, ha a böjtöt valaki szándékosan
elmulasztotta, megtörte.
Nincs konkrét határidő, amelyen belül a Kaffarah-nak eleget kell tenni, azonban elvárás, hogy azt a
lehető leggyorsabban teljesítsék. Ramadán megtörése, ha arra nincs jó indok, az Istennel szemben
fennálló kötelesség súlyos megszegése, amit nem szabad könnyen, hanyagul venni. Legjobb, ha a
Kaffarah-nak a Ramadán vége előtt eleget tesznek.
A Kaffarah-t nem lehet megúszni fizetés nélkül. A Kaffarah egyszeri teljesítése elég több kihagyott
böjt fedezésére. Ugyanakkor ebből előnyt kovácsolni, nem egyeztethető össze a Ramadán vagy az
iszlám szellemével.
A Ramadán szellemiségének velejárója a szeretet, nagylelkűség és az adakozás. Ebben a hónapban
emlékeznünk kell arra, hogy mindenünk, amink van, csupán egy átmeneti időre kapott ajándék a
Teremtőnktől. Ezért, ha engedetlenül elmulasztjuk Istennel szembeni kötelességünket, akkor
cselekszünk helyesen, ha ennek elégtételeként adakozunk.
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Amint a Hadiszból is kitűnik, a Kaffarah mértéke lehetőségekhez kötött. Az írott szabályt a fentiekben
ismertettük, de nem mindenkinek áll módjában ennek teljesítése. A szándék mindent felülír. Ha
valaki meghal és nem volt módjában eleget tenni a Kafffarahnak, egy hozzá közelálló magára
vállalhatja, és teljesítheti.
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2.3.5. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÁS

ADÓSSÁGKEZELÉS
Az adósság egy börtön. Lehet lelki, spirituális és anyagi adósság. Lelki akkor, ha valamilyen ígéret,
felajánlás nem teljesül és ennek terhe nyomasztja a személyt.
A köztudatban főleg az anyagi adósság van jelen, pedig a lelki és anyagi sok esetben egymás
következményei, egymás erősítői.
Adósságba zártan élni egyet jelent szabadságunk elvesztésével, korlátozott cselekvőképességünkkel,
egyben korlátozott gondolati szabadságunkkal. Az ebből való kitörés, igyekezet, gyakran bűnt idéz
elő. Hiszen sok esetben az adósság akkora, hogy az attól való megszabadulás anyagi javak
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eltulajdonításával, csalással, vagy olyan szolgálatok megtételével jár, ami törvénytelen, vagy
erkölcsbe ütköző.

ي
ً َس ِم ْعتُ أَن
ُ  َحدَّثَنَا،ٍَحدَّثَنَا خَا ِلدُ ْب ُن َم ْخلَد
َ ع ْم ُرو ْب ُن أ َ ِبي
َ  قَا َل َحدَّث َ ِني،ُسلَ ْي َمان
َ  قَا َل،ع ْم ٍرو
ُّ  قَا َل َكانَ النَّ ِب،سا
، َو ْال ُجب ِْن َو ْالب ُْخ ِل،س ِل
ُ َ صلى هللا عليه وسلم َيقُو ُل " اللَّ ُه َّم ِإ ِني أ
َ  َو ْال َعجْ ِز َو ْال َك،عوذُ ِبكَ ِمنَ ْال َه ِم َو ْال َحزَ ِن
." الر َجا ِل
َ  َو،ضلَ ِع الدَّي ِْن
َ َو
ِ غلَبَ ِة
Anasz bin Malik hivatkozása:
A Próféta (béke reá) így szólt: „Ó Allah! Menedéket keresek Benned az aggodalomtól és bánattól, a
cselekvés bénultságától és lustaságtól, gyávaságtól és fukarságtól, az adósság szorításától és a
terhektől, miket (mások) rám helyeznek.”
Forrás: Szahih al-Bukhari 6369
Számos további hadisz található még ezen kívül.
A legjobb a prevenció. Ismerni kell önmagunkat, képességeinket, így tudni azt, mi az a határ, ameddig
egy kölcsönt vissza tudunk fizetni. Azt is tudnunk kell, hogy az adósság egy tulajdon, aminek
éppenséggel negatív előjele van és mint ilyen, örökölhető. Szeretteinket pedig nem célszerű
terhekkel megajándékozni. (4:11, 4:12)
Az Iszlámban ez egyik legnemesebb tett hozzátartozóink, szeretteink megváltása az adósságtól.
Hitünk szerint az adósság nem csak az evilágon, hanem a túlvilágon is beszámítódik tetteink
értékelésébe, ezért annak megváltása rendkívül fontos. Nem megoldás tehát a halálba menekülés az
adósság elől. Amennyiben egy segítő külső kéz akár halál előtt, vagy után kiegyenlíti tartozást, az a
részéről Szadaqának (adományozásnak) minősül (9:60).
Az Iszlám tehát nem tereli át a földi elszámolást a túlvilágra. Az evilágban is elszámolással tartozunk.
Az adósságrendezés szabályozása annyira komoly, hogy nem csak a Szunna, hanem a Korán szintjén is
hangsúlyt kap. Az adósságot jegyezni kell és a feljegyzést szavahihető tanúknak kell ellen jegyezni. A
felvett hitel fejében zálogot kell adni. Ha ez nem lehetséges, kezeseknek kell garantálni az adósság
megfizetését. Következzék a Korán leghosszabb áyája erről:

ِ َّ
َج ٍل ُّم َس امى َفا ْكتُُبوهُ َوْل َي ْكتُب َّب ْيَن ُك ْم َك ِات ٌب
َ َيا أَُّي َها الذ
َ آم ُنوْا ِإ َذا تََد َاينتُم ِب َد ْي ٍن ِإَلى أ
َ ين
ِ
ِ
َن َي ْكتُ َب َك َما َعَّل َم ُه ّللاُ َفْل َي ْكتُ ْب َوْل ُي ْملِ ِل َّال ِذي َعَل ْي ِه اْل َح ُّق
ْ ْب َكات ٌب أ
َ ِباْل َع ْدل َوالَ َيأ
ِ
ِ َّ وْليتَّ ِق ّللا رَّبه والَ يبخس ِمنه َشيًئا َفإن َك
ِ
َض ِع ًيفا أ َْو ال
َ يها أ َْو
َ
ْ ُ ْ ْ َ َْ َ ُ َ َ
ََ
ً ان الذي َعَل ْيه اْل َح ُّق َسف
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
استَ ْش ِه ُدوْا َش ِه َيد ْي ِن من ِر َجالِ ُك ْم َفِإن َّل ْم
ُ َي ْستَط
ْ يع أَن ُيم َّل ُه َو َفْل ُي ْمل ْل َولُِّي ُه باْل َع ْدل َو
ِ
ِ ِ َي ُكونا رجَلي ِن َفرجل وام أرَت
ُّ ضو َن ِم َن
اه َما َفتُ َذ ِك َر
ُ الش َه َداء أَن تَض َّل ْإ ْح َد
َْ َ ٌ ُ َ ْ ُ َ َ َ
ْ َ ان م َّمن تَ ْر
ُّ َ ُخ َرى والَ َيأ
ِ
ير
ير أَو َكِب ًا
ص ِغ ًا
ُ ِإ ْح َد
َ َُم ْوْا أَن تَ ْكتُُب ْوه
ُ ْب الش َه َداء إ َذا َما ُد ُعوْا َوالَ تَ ْسأ
َ ْ اه َما األ
ِِإَلى أَجلِ ِه َذل
َّ ِط ِع َند ّللاِ وأَ ْقوم ل
َ
لش َه َاد ِة َوأ َْد َنى أَالَّ تَ ْرتَ ُابوْا ِإالَّ أَن تَ ُكو َن ِت َج َارًة
س
ق
أ
م
ك
ُ
ْ
ُ
َ
َ ْ
ُ َ
412

ِ ِ
َّ
ض َّآر
ْ وها َوأ
َ ير
َ َش ِه ُد ْوْا ِإ َذا تََب َاي ْعتُ ْم َوالَ ُي
َ اح أَال تَ ْكتُُب
ٌ ون َها َب ْي َن ُك ْم َفَل ْي َس َعَل ْي ُك ْم ُجَن
ُ َحاض َرًة تُد
َك ِات ٌب َوالَ َش ِه ٌيد َواِن تَْف َعلُوْا َفِإَّن ُه ُف ُسو ٌق ِب ُك ْم َواتَُّقوْا ّللاَ َوُي َعلِ ُم ُك ُم ّللاُ َوّللاُ ِب ُك ِل َشي ٍء
ْ
ِ
﴾٢٨٢﴿ يم
ٌ َعل
Ó, kik hisznek! Ha adósságba estek egy véges ideig, jegyezzétek fel azt. Írja (ezt) közöttetek egy
írástudó Igazsággal. Nem tagadhatja meg az írástudó, hogy írjon, ahogy Allah tanította, hát írjon.
Diktáljon az, aki tartozik és őrizkedjen Allahtól, Urától, s ne ferdítsen azon semmit. Ha az, aki tartozik
háborodott, vagy gyenge, vagy nem képes diktálni, akkor diktáljon kezese Igazsággal. Hívjatok rá két
tanút férfiaitok közül, de ha nem lenne két férfiú, akkor egy férfit és két nőt, kiknek tanúságába
beleegyeztek. Ha egyikük megtévedne, másikuk eszébe juttatja. Nem tagadhatják meg a tanúk, ha
hívják őket. Ne vonakodjatok feljegyezni kicsit, vagy nagyot és hozzá a terminust. Ez méltányosabb
Allah színe előtt, hitelesebb tanúságtételre és legméltóbb arra, hogy ne kétkedjetek. Hacsak a
helyszínen nem köttetik üzlet közöttetek, mert az nem vétek számotokra, ha nem jegyzitek fel.
Hozzatok tanúkat, ha szerződtök, és ne essen sérelem se írástudón, se tanún. Ha mégis ezt tennétek
(sérelem), az becstelenség részetekről. Őrizkedjetek Allahtól és Allah tanít tietek. Allah Mindenek
Tudója. (Korán 2:282)
Ez az aya elbeszélő és pontos leírását adja, mi a teendő adósság esetén. De van egy téma, amit ezen
belül ki szeretnék emelni. Csak adósság ügyekben egyenlő egy férfi szava két nő szavával, ha
tanúskodnak. Más ügyekben a férfi és női szavazat egyenlőnek számít (pl. általános népszavazás vagy
bíróság előtti tanúskodás). Látjuk, hogy az Iszlám miként fektet le tiszta utat azokban az ügyekben,
ahol a nőnek plusz juttatások járnak (hozomány), vagy ahol felét kapja annak, mint amit a férfi kap
(örökség). A kettő kiegészíti egymást. Annak érdekében, hogy ne veszítsük el a helyes matematikát és
kalkulációt, a Korán határozott instrukciót ad, mindamellett figyelembe veszi a nők kísértésbe esését,
ha pénzügyekről van szó.

ِ
ِ
ضا َفْل ُي َؤِد
ٌ َواِن ُكنتُ ْم َعَلى َسَف ٍر َوَل ْم تَ ِج ُدوْا َكاتًبا َف ِرَه
ً ض ُكم َب ْع
ُ وض ٌة َفِإ ْن أَم َن َب ْع
َ ان َّمْق ُب
ِ َّ
ِ ِ
ِ
َّ
َّ
َُم َانتَ ُه َوْل َيت ِق ّللاَ َرَّب ُه َوالَ تَ ْكتُ ُموْا الش َه َاد َة َو َمن َي ْكتُ ْم َها َفإَّن ُه آث ٌم َقْل ُب ُه َوّللا
َ الذي ْاؤتُم َن أ
ِ
ِ
﴾٢٨٣﴿ يم
ٌ ب َما تَ ْع َملُو َن َعل
Ha úton vagytok, és nem találtok írástudót, akkor adjatok elfogadható zálogot. De ha megbíztok
egymásban, akkor adjon az, akiben megbíztak biztosítékot és őrizkedjen Allahtól, Urától. Ne vonjátok
vissza a tanúságtételt. Aki azt visszavonja, annak szíve bűnbe esik. Allah Tudója annak, amit tesztek.
(Korán 2:283)

413

ISZLÁM BANK ÁLTAL FOLYTATOTT PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEK I.
1. Saját számlás, saját felelősség alapú tevékenység
Az Iszlám Bank szakmai felelősségének határait, saját bevont portfóliója szabja meg. E határokon
belül az Iszlám Tranzakciók protokollban lefektetett valamennyi ügyletet elláthatja
2. Idegen számlás, megbízásos tevékenység
Amennyiben az Iszlám Bank külföldi, vagy belföldi forrást kezel megbízás alapján, azt a forrást
biztosító természetes, vagy jogi személy számlájáról teszi. A külső megbízókkal az Iszlám Bank egy
általános megállapodást ír alá a sharia követés szabályainak elfogadásáról.
Amennyiben a külső forrást egy külföldi Iszlám Bank biztosítja, annak lehetnek csak arra a bankra
vonatkozó, speciális feltételei, melyet a Bankkal egyeztetni kell.
3. Outsourcing
Amennyiben az Iszlám Bank egy külső pénzintézettől megbízást kap arra, hogy az üzleti előny
érdekében sharia követő rendszerben bonyolítsa alapkezelését, úgy erre a wakalah ügymenet alapján
lehetősége van. Ebben az esetben a megbízó banknak, pénzintézetnek az Iszlám Bankkal outsourcing
szerződést kell kötni.
Az Iszlám Bank által kialakítandó termékei, azok meghatározásai:
Bankbetét, letét (Al-wadiah):
Iszlám banki betét, mely lehet folyószámlán, megtakarítási számlán, lekötött formában. A bank által
kötött szerződés lehetővé tesz, hogy a betétesek pénzét a pénzintézet az üzleti életben fektesse be.
Ha profit termelődik, ez a betétek összegének arányában oszlik meg, az al-wadiah ügyletben a
pénzintézet a betétes ügynökeként jár el, teljes szabadsággal és előzetes konzultáció nélkül
használhatja a betétes pénzét.
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Tőke-szolgáltatás közös befektetés (Mudarabah):
Ez egy olyan ügylet, amelynek révén egy személy egy vállalkozás számára tőkét, egy másik pedig
üzleti készségét, szolgálatát fekteti be. A tőkét nyújtó személy a szahibul mal, a készséget adó pedig a
mudarib (vállalkozó).
A tőkét befektető és a vállalkozó a nyereséget/veszteséget az előre megállapodott arányban osztják
meg egymás között. A mudarabah ügyletben lekötött betétet vagy befektetési tőkét a pénzintézet
újra befektetheti (revolving), ekkor a pénzintézet válik mudaribbá (vállalkozóvá) és azok az ügyfelek,
akik a pénzüket befektetik a pénzintézetnél, válnak száhibul mallá, azaz tőketulajdonossá. Ha profit
képződik, akkor az a sahibul mal és a mudarib között az előre megállapodott arányban oszlik meg.
A mudarabah pénzügyi tranzakció egy másik változata a "Bai Biszaman Ajil" (BBA), azaz előre
kialkudott áron történő ügylet. Ez az áruk értékesítését jelenti (általában áruk és eszközök) a
pénzintézet által az ügyfél felé egy kölcsönösen elfogadott haszonkulcs alapján, olyan áron, melyet a
felek előre elfogadtak. Az ellenértéket részletekben is kompenzálhatja az ügyfél, meghatározott
terminusok alapján. Mivel a pénzintézet az eladás előtt az áruk jog szerinti címzettje, tulajdonosa és
részt vesz az adásvételben, ezért az ebből származó nyeresége valódi szolgáltatás, mely minimális
kockázattal jár.
A mudarabah ügyletben az ár, egyéb költségek, a pénzintézet nyeresége, haszonkulcsa, fel vannak
tüntetve az értékesítési megállapodásban. Az Iszlám Bank, amely részt vesz a mudarabah ügyletben
tudja, hogy ez nem mindig "tisztán pénzügyi" tranzakció. Inkább arról van szó, hogy a kölcsönt
felvevő vállalkozó likviditást kap a banktól, ami magában foglalja az ingatlanvagyon átvételét, és mint
ilyen egy előre meghatározott pozitív hozamot tesz lehetővé.
Minden fél közös tőke és szolgáltatás ügylete (Musharakah):
Ebben az ügyletben kettő, vagy több fél tőkét biztosít egy ügylethez, melynek nyereségét, vagy
veszteségét a bevitt tőke arányában osztják fel. Nem feltétel, hogy minden fél részt vegyen az ügylet
közvetlen menedzsmentjében. Ebben a tekintetben lehetnek aktív, vagy „csendes” résztvevők. A
csendes résztvevők az ügyletben felléphetnek, mint felügyelők, akik instrukciókat adhatnak az aktív
menedzsmentnek az üzlet hatékonyabb bonyolításához, mindenbe betekintésük van és lekövethetik
az ügylet menetét, az aktív menedzsmentben résztvevők az osztalékon túl havi fizetésre is jogosultak.
Az Iszlám Bank a musharakah ügyletben a törzstőkéjével, ill. annak részével vehet részt. A
musharakah szó azt is jelöli, hogy „társasági” üzletről beszélünk, amely társulásban vagy társaságban
befektetett pénz esetén az Iszlám Bank joga, hogy profittal számoljon. A Sharia szerint ez a bevétel
nem számít kamatnak, így az Iszlám Bankot megilleti. A profit a musharakah ügyletben is csak reális
üzletből származhat, és nem képződhet kölcsönből vagy uzsorából. Tehát a Shariya ezt a bevételt
lehetővé teszi. Mivel a musharakah hatalmas törzstőkék akkumulációját, ezért kiváló módszer a nagy
üzletek megvalósítására. Ehhez hasonlatos vállalati szinten a részvénytársasági forma, ahol a
résztvevők a részvényeik értékarányában részesednek.
Előre rögzített haszonnal történő értékesítés (murabahah):
A murabahah ügyletben az Iszlám Bank a vevő, vagy kliens megbízásából árut, vagy ingatlant vesz,
majd azt egy előre kialkudott profittal növelve eladja a vevőnek. Ez nem kamat alapú ügylet, hiszen a
pénzintézet nem ad kölcsönt az ügyfélnek, csupán a saját profitjával megemelt áron árut ad el a
vevőnek. A vevő a megállapodás értelmében fizethet egy összegben, vagy részletben, ebben az
értelemben a murabahah hasonlatos az előzőekben tárgyalt „Bai Biszemen Ajil” konstrukcióval. A
Iszlám Bank nem egy bizonytalan eseményt finanszíroz meg, hanem egy kézzel fogható cikket,
amelynek piaci ára van. A profit kalkulációjának alapja mindig maga az áru értéke, míg a tiltott
tranzakciókban a meghitelezett, vagy kölcsönzött tőke nagysága képezi a profit kiszámításának
bázisát. Amikor a tőke áruvá alakul át, a finanszírozó feladta tőkéjének likviditását, mely ettől kezdve
az áruban megtestesült kockázattá alakult át. Ilyen kockázat pl. a piaci értékingadozás, vagy az áru
fizikai károsodása, megsemmisülése stb. A vevő kockázata az, hogy a bank milyen áron veszi meg és
adja tovább az árut, a finanszírozóé, pedig, hogy milyen a vevő jövőbeni fizetési magatartása,
körülménye. A finanszírozó a saját hasznát nem kalkulálhatja a sharia értelmében az hitel
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visszafizetés futamidejének függvényében, ezért a kockázatokat mérlegeli, és az képezi a profit
számítás alapját.

ISZLÁM BANK ÁLTAL FOLYTATOTT PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEK II.
Előre rögzített haszonnal történő vásárlás (Tawarruq):
Ez fordítottja az előző, murabahah konstrukciónak. Az Iszlám Bank egy harmadik féltől vagyontárgyat
vásárol, majd ezt ügyfelének halasztott fizetéssel eladja. Az ügyfél mihelyt a vagyontárgy rendelkezési
jogát a Iszlám Banktól megkapja, eladja azt egy negyedik félnek, akitől az ellenértéket megkapja és
törleszt a banknak. Ebben a tranzakcióban az ügyfél azonnal likvid tőkéhez jut a vagyontárgy
eladásakor, ugyanakkor később áll fenn a törlesztési kötelezettsége a Iszlám Bank felé, aki mindezért
saját hasznát felszámolja.
Előre kialkudott áron történő ügylet (Bai Biszaman Ajil):
Ebben az ügyletben az Iszlám Bank árut vagy ingatlant ad el egy vevőnek előre kialkudott
feltételekkel, ütemezésben, többnyire részletfizetés mellett. A tranzakció során a vevő/ügyfél
azonnal hozzájut az áruhoz, viszont az ő fizetési kötelezettség késleltetve áll be részletekben, vagy
egy összegben. Ez a forma azoknak hasznos, akiknek nem áll rendelkezésre a beszerzés idejében
likvid forrás.
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Elővásárlás (Bai Szalam):
Az Iszlám Bank olyan feltétellel vásárol az eladótól, ahol a pénzintézet előre fizet egy áruért, melyet
később kap meg. Mivel az eladó előre kapja meg az áru árát, így képes kedvezőbb áron beszerezni
alapanyagait, saját termelését finanszírozni, így a hitelt felvevő ebben az ügyletben a kedvező időben
történő saját beszerzéseinek során képes profitot realizálni, hiszen az Iszlám Banktól ennél magasabb
árat kapott, azaz azt az árat, ami majd az áruátadás idejében lesz aktuális. Az Iszlám Bank az előre
fizetésre és az áru átvételére szerződik egyidejűleg, ezzel a regionális hitelezés esetén egy árufajta
monopol birtokosává válhat, ahol ettől kezdve a piaci ár az ő kezében van.
Bérlet, vagy lízing (Ijarah):
Az áru tulajdonosa fizetés fejében áruját bérbe adja használatra egy másik személynek, ő a bérlő,
vagy bérbe vevő. Ebben az ügyletben csak két résztevő lehetséges, a bérbeadó és a bérbe vevő. A
bérbeadás kötelező elemei a bérlet időtartama, a bérlet díja, valamint esedékessége. Ebben a
tranzakcióban a bérbe vevő szabadon élvezheti, sőt hasznot is húzhat a bérlet tárgyából anélkül, hogy
annak teljes értékét kifizetné. Az ijarah során az áru tulajdonjoga nem változik, az mindig a bérbeadót
illeti meg. A bérbeadó aláírathat a bérbe vevővel az áru használatára vonatkozó protokollt, a
legcélszerűbb azonban, hogy mindkettőjük nevében az árura biztosítást kötnek a nem várt jogi
következmények elkerülése érdekében.
Tulajdonná alakuló bérlet (Ijarah Muntahia Bitamallik, egyéb neveken: bai al- tajiri, Ijarah summa albai, Kiraa waqtina):
Alapja egy bérleti-adásvételi szerződés. Ebben az ügyletben a bérbeadó egy megadott időszakra
bérbe adja az ügylet tárgyát, melyet a lejárati idő után felkínál megvételre a bérbe vevőnek. A bérleti
időtartama alatt a tárgy tulajdonjoga mindvégig a bérbeadóé, mely csak akkor száll át a bérbe vevőre,
ha a futamidő lejárta után, vagy alatta a tárgyat meg nem vásárolja. Amennyiben a bérbe vevő
megvásárolja a tárgyat, ezt külön szerződésben kell rögzíteni, bérleti és adásvételi témakör nem
szerepelhet egy szerződésen belül. Azonban a bérbeadónak van lehetősége ajándékba (hiba) adni a
tárgyat, melyet ajándékozási szerződésben kell rögzíteni (aqd al-hiba).
Szolgálatteljesítési ügylet (Ujra):
A szerződés két fél között jön létre: szolgálatot ellátó és szolgálatot kapó között, ahol a szolgálat
fejében fizetni kell. A szerződésben specifikálni kell a szolgáltatást, annak időtartamát és annak díját.
Az Iszlám Bank akkor köthet ilyen szerződést, ha szolgáltatást végez személynek vagy intézménynek
(pl. outsourcing).
Ingyenes kölcsön (Al-qardul Haszan):
Szegények, szűkölködők számára adható egy meghatározott időszakra. A sharia tiltja a kamatot és
bármely előnyt, melyet kölcsön fejében szednek, ellenben bátorít Alqardul Haszan adására a
szegényeknek azért, hogy bajaikat megoldják. A társadalomban, melyben élünk ellenszolgáltatás
nélkül kell, hogy másokon segítsünk, ezen ügylet célja ez.
Az ügylet futam idejének lejárta után a kölcsönt felvevőnek vissza kell adnia a tőkét, ezen felül a
kölcsönt felvevő nem számíthat fel semmi egyéb költséget, díjat. Amennyiben a kölcsönt felvevő a
gesztust értékelve valamilyen adományt, ajándékot ad a kölcsönadónak, azt elfogadhatja. Az Alqardul Haszan egyedüli viszonzása Allahtól várható, az Iszlám Bank jogában áll ilyen kölcsönt adni a
rászorulóknak, az egyedüli díj, amit ebben az esetben felszámolhat, az az adminisztrációs költségek,
nyilvántartás stb.
Megbízás (wakalah):
Alapja egy szerződés a megbízó (muwakkil) és a megbízott (wakil) között. Ennek során a megbízott
valamilyen feladatot vállal el a megbízó megbízásából egy előre megállapodott fizetés fejében, mely
megállapodás megkötésekor mindkét félnek szavatolnia kell azt, hogy képesek feladatuk ellátására.
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Amennyiben ezt bizonyítják, ugyanakkor elmúltak 15 évesek és épelméjűek, akkor wakalah
szerződést köthetnek.
A megbízott, ha felvállalja, teljes felelősséggel tartozik a megbízó által rögzített feladat ellátására és
minden okozott kárért számon kérhető. Iszlám Bank vállalhat megbízói és megbízotti feladatot
egyaránt, ugyanakkor a wakalah szerződés érvénytelenné válik, ha kamat, vagy tisztességtelen
haszonszerzés szolgálatában áll.

ISZLÁM BANK ÁLTAL FOLYTATOTT PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEK III.
Zálog (Ar-rahnu):
Az ügyletben a kölcsönt felvevő saját tárgyát, áruját, ingatlanját, ingóságát, aranyát, ékszerét, egyéb
vagyontárgyát adja biztosítékul a hitel, vagy kölcsön fejében, melyet az Iszlám Banktól kap. Az Iszlám
Banknak nem célja, hogy a vevő által adott hiteles zálog nélkül a fentiekben más felsorolt ügyletek
közül a murabahah, bai istisna, vagy qardul haszan tranzakciókba részt vegyen, mert számára
kiemelkedő kockázatot jelentene. Ha ezen eszközzel nem élne, a kölcsönök visszafizetésére nem állna
rendelkezésre semmilyen kényszer. Egy értékes zálog biztosíték az Iszlám Bank számára arra az
esetre, ha bármi történne ügyfele időbeni fizetési kötelezettségének elmaradásakor. A szerződés két
résztvevője: zálogkötelezett és a zálogjogosult. Amennyiben az adós nem képes időben visszafizetni
tartozását, az Iszlám Bank jogában áll piacon harmadik személynek értékesíteni a zálogot és ebből a
felé fennálló kötelezettséget rendezni. Ha a köteles rész megtérítése után fennmarad összeg az
adóst, azaz a zálogkötelezettet illeti.
Garancia (kafala):
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Szintén a zálog egy fajtája. Az Iszlám Bank akkor ad al-qardul haszant, vagy kölcsönt, ha annak
visszafizetését valaki garantálja, jelen esetben a kezes, vagy garanciaadó. Amennyiben a kölcsönt
felvevő nem képes időre teljesíteni fizetési kötelezettségét, a garanciaadónak, kezesnek kell ezt
helyette megtennie. Így a kafala biztosítékként működik egy érdekeltség számára a kiadott kölcsönök
fejében. Ha a kölcsönt felvevő nincs abban a helyzetben, hogy garanciát adjon, kezese saját
fedezetével felel érte.
Vevő helyetti teljesítés (bai istisna):
Az Iszlám Bank felvehet rendeléseket épületek létesítésére, áruk legyártására egy vevő számára. Az
épületeket vagy az árukat a gyártás után, a későbbiekben profittal adja el a vevőnek, azaz a vevő
gyakorlatilag hitelt kap, amely hitelt egy meghatározott futamidőn belül törleszti. Amennyiben az
Iszlám Bank elfogadja a megbízást, egy olyan egyezményt állít össze, melyben specifikálja az
épületet/árut, rögzíti a vevő ígéretét arra, hogy a kivitelezés/legyártás befejezését követően 10 éven
belül a bank profitjával növelt bekerülési költséget részletekben kifizeti. A vevő a megbízás fejében
vagy magát az épületet, vagy más, használható garanciát kell, hogy adjon a banknak. A szerződésnek
ki kell térnie arra az esetre is, hogy mi van, ha bármely fél a saját kötelezettségét nem teljesíti a
szerződésben lefektetett feltételek szerint. Amikor az épület/termék elkészül, az Iszlám Bank a saját
profitját is kalkulálva eladja azt a vevőnek. Ebben a tranzakcióban kamat nem szerepel, tehát a sharia
értelmében érvényes. Az ügyletben mindkét fél számára kedvező, a vevő azért, mert nincs likviditása
önmagában az épület megépítésére, vagy nem képes beszerezni az alapanyagot egy termék
előállítására, az Iszlám Bank pedig mögé áll és mindezt előállítja, majd haszonnal értékesíti az
épületet, vagy a gyártmányt.
Halal kötvények (Szukuk):
Eszköz alapú kötvények, értékpapírok. A szukuk kiadása és értékesítse egy előre meghatározott
eszköz megszerzésére irányul, ahol a szukuk-ot kibocsátó részvényesek osztatlan közös kötvénnyel
rendelkeznek. Az eszközt egy harmadik fél rendelkezésére bocsátják annak érdekében, hogy az
folyamatos és állandó hozamot biztosítson, ami alapja a részvényesek kifizetésének úgy, ahogy azt a
szukuk alapdokumentációjában lefektették. Azért, hogy egy harmadik fél számára az eszköz elérhető
legyen, a szukuk struktúrája mindig valamilyen más shariya által megengedett tranzakcióval
kombinálódik, ami lehet Ijara, Mudarabah, Musharakah, stb.
Egy tipikus szukuk-ijara konstrukcióban a befektetők egy eszköz beszerzését célzó értékpapírokat
finanszíroznak meg és bocsátanak ki. Az értékpapírok eladásából származó bevételt első lépésként az
eszköz megvásárlására fordítják, annak tulajdonosától. Második lépésben az eszközt visszalízingelik a
tulajdonos számára olyan idő terminusra, ami a szukuk feltételeiben rögzítve van. Az erre vonatkozó
bérleti szerződésben a korábbi tulajdonos vállalja az eszközbérlet fizetését a szukuk szabályai szerint.
Ugyanakkor egy olyan feltétel is szerepel, ahol a korábbi tulajdonos/jelenlegi bérlő visszavásárolja a
szerződéses időszak lejártával az eszközt a szukuk törzstőkéjével megegyező áron. Természetesen
ezek a kombinált megoldások mindkét fél részéről kockázatokat rejtenek, melyeket
keresztgaranciákkal szavatolni kell.
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PÉNZMOSÁS

A pénzmosás olyan pénzügyi tranzakció, melynek célja a tiltottan szerzett pénz
személyazonosságának, forrásának és rendeltetésének elrejtése. A meghatározás azt is jelzi, hogy ez
egy olyan cselekmény, ami sérti azt az etikát és emberi értékeket, amely a pénzkereset Halal
módozataira szólít. Ugyanakkor a pénzmosás szembe megy Allah könyvének a Koránnak és a Próféta
(béke reá) hagyományainak előírásaival. A Haram, azaz törvénytelen pénz törvényessé tétele, ill.
annak kísérlete, bűncselekménynek számít. A Korán és a Szunna sok meghagyást tár elénk az ilyen
típusú pénzügyi bűncselekmények tilalmáról.
A pénzmosás negatívan érinti a gazdaságot, visszaveti annak fejlődését és megnyitja a kaput a
Haram-pénz előtt, ami jelentős mértékben kapcsolódik olyan illegális tevékenységekhez, mint
kábítószer-kereskedelem, prostitúció, fegyverkereskedelem, csempészet, terrorista tevékenység,
pénzhamisítás, ill. pénz lopás.

ِ ْكُلوْا أَمواَل ُكم بين ُكم ِباْلب
ِ ْكُلوْا َف ِريًقا ِم ْن أَمو
ِ الن
َّ ال
اس
ُ اط ِل َوتُْدُلوْا ِب َها ِإَلى اْل ُح َّكا ِم لِتَأ
ََْ
َ
َْ
َ ْ ُ َوالَ تَأ
ِ ِب
﴾١٨٨﴿ اإل ْث ِم َوأَنتُ ْم تَ ْعَل ُمو َن
Ne éljétek fel vagyonotokat magatok közt hiábavalón, megkörnyékezve vele a bírákat azért, hogy más
ember vagyonából is elnyerjetek a bűn által és ezt ti tudjátok. (Quran 2:188)
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ِ ْكلُوْا أَمواَل ُكم بين ُكم ِباْلب
ِ َّ
ٍ اط ِل ِإالَّ أَن تَ ُكو َن ِت َج َارًة َعن تَ َر
اض
َ َيا أَُّي َها الذ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ آم ُنوْا الَ تَأ
َ ين
ِ
ِ َ َنفس ُكم ِإ َّن ّللا َك
﴾٢٩﴿ يما
ُ ِم
َ
ً ان ب ُك ْم َرح
ْ َ ُ نك ْم َوالَ تَْقتُلُوْا أ
Ó, kik hisznek! Ne nyeljétek el vagyonotokat magatok közt hiábavalóan. Hanem legyen köztetek
közös egyezségen (alapuló) kereskedelem. Ne öljétek meg a lelket. Mert bizony, Allah Kegyelmes
veletek. (Korán 4:29)
Itt négy mély gondolatot fedezhetünk fel. 1. Minden vagyonért felelősek vagyunk, ami a
kezelésünkben van, legyen az a nevünkön, vagy tartozzon a közösséghez, vagy emberekhez, akik
gyámságunk alatt állnak. Ezeket elvesztegetni bűn. 2. A 2:188-ban is megjelenik ez a gondolat, hogy
figyelmeztessen a kapzsiságra. Itt arra kapunk ösztönzést, hogy kereskedelemmel, áruforgalmazással
szaporítsuk a pénzt, ne mohósággal, mások kárára. 3. Figyelmeztet, hogy a pazarlás vesztünket
okozhatja („ne öljétek meg a lelket”). Ez mind saját, mind mások életét is jelenti. Nem követhetünk el
erőszakos tetteket. Ezzel ellentétes utat ír elő: „Hanem legyen köztetek közös egyezségen (alapuló)
kereskedelem.” 4. Erőszakosságunk másokkal visszás. Allah kegyelmes velünk, mi is kegyelmesek kell,
hogy legyünk másokkal.

ع ِن النَّبِي ِ صلى
ٍ ْ َحدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ِذئ،َحدَّثَنَا آدَ ُم
َ ع ْن أَبِي ه َُري َْرةَ ـ رضى هللا عنه ـ
َ ،ي
َ  َحدَّثَنَا،ب
ُّ س ِعيدٌ ْال َم ْقب ُِر
ٌ اس زَ َم
 هللا عليه وسلم قَا َل."  الَ يُبَا ِلي ْال َم ْر ُء َما أَ َخذَ ِم ْنهُ أَ ِمنَ ْال َحالَ ِل أَ ْم ِمنَ ْال َح َر ِام،ان
ِ َّعلَى الن
َ " يَأْتِي
Abu Huraira tudósítása:
A Próféta (béke reá) így szólt: „Eljön az idő, amikor az embereket nem fogja érdekelni, hogy miként
keresik a pénzt, törvényesen, vagy törvénytelenül.”
Szahih a-Bukhari 2059
A pénzmosás, amint azt a neve is jelzi, egy közismert eljárás, amelyet a bűnözők azért követnek el,
hogy álcázzák a bűncselekményekből származó pénz eredetét, tulajdonát, forrását és mivoltát azzal,
hogy azt törvényes csatornákba és projektekbe viszik át. Mosás után a pénz eredetére nehéz fényt
deríteni. A pénzmosásban résztvevő felek mindegyike más-más bűncselekményt követ el, melyek
megítélése különböző. Az illegális pénz legáltalánosabb forrása a korrupció, adócsalás, csalás, illegális
drogértékesítés stb.
Ez a bűncselekmény segítséget nyújt a bűnözőknek abban, hogy tetteiket nagyobb hatásfokkal
hajtsák végre anélkül, hogy feltűnést keltenének. A pénzmosás könnyű pénzügyi szolgáltatások
nyújtásával biztosítja a bűnözői csoportok erősödését.
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2.3.6. MEGÍTÉLÉSEK, MINŐSÍTÉSEK, AMIRŐL AZ ISZLÁMNAK
VÉLEMÉNYE, ÍTÉLETE VAN
ÁBRAHÁM AZ ALAP

Hogy hívsz embereket megbékélésre, ha önmagukon belül nem megbékéltek? Ez álljon itt
figyelmeztetésként azoknak, akik minden megfontolás nélkül rohannak egyezkedni, békejobbot
nyújtani. Gondolom felvetődik a kérdés, hogy én akkor egy militáns muszlim vagyok? Konfliktust,
háborút, vért akarok? Dehogy! Egész munkásságom másról szól. Csupán a béke szó ma mást jelent.
Általában akkor veszik elő, ha elfednek vele egy szándékot, vagy tartalmat.
Ha egy tanítás olyan rendezőelveket tartalmaz, amely újra osztja a felhalmozott vagyont, támogatja
azzal az elesetteket és lelkiismereti fékeket helyez el egy újbóli vagyonfelhalmozás szabályozására, az
nem lehet elfogadott. Kizárt, hogy ezzel a tanítással valaki őszinte békére hív. Mózes, Jézus,
Mohamed (béke reájuk) sorsa nem emlékeztet-e erre? Mind egy zsarnoki rend ellen hirdetett
tanítást, az Ábrahámit, aki a belőle eredő összes próféta számára példát adott arra, hogy akár
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egyetlen emberként is lehet járni egy úton, ami nem visz sem az erőszak, sem a bűnösökkel való
kiegyezés felé.
Ábrahám (béke reá) Asszíriában, Babilonban született Káldeában. Ez a hely híres volt asztrológusairól,
akik az égitestek pályájából sorsokat olvastak. Számukra a hold, nap és a csillagok istenségek voltak.
Emellett földi bálványokat is imádtak. Uralkodójuk Nimród volt, aki magát szintén istennek tartotta.
Ábrahám apja Ázár, vitába elegyedett fiával, hogy térjen a „jó útra”. Ábrahám továbbra is az Egyetlen
Isten útján haladt, atyjával nem szegült szembe, csupán nem őt követte. Fohászkodott Allahhoz apja
számára bűnbocsánatért. Ezt a fohászt mi, Muszlimok naponta ötször mondjuk el, mert napi imánk
része.
Ábrahám nevetség tárgyává tette a bálványokat. Amikor magára maradt velük, összetörte azokat,
csak a legnagyobbat hagyta épen. Amikor kérdőre vonták azt mondta, hogy nem ő tette, hanem a
legnagyobb. Őt kell számon kérni. De hát az nem beszél, válaszolták. Akkor miért imádkoztok hozzá,
ha nem válaszol nektek, kérdezte Ábrahám? Ezzel az ironikus tettel leplezte le azt az álságos világot,
melyben élt. Nimród, az uralkodó ezt nem tűrte és máglyára vetette. De a máglya tüze hűs volt Allah
kegyelméből és nem fogott Ábrahámon. A próféta elhagyta Káldeát és egy hosszú úton a mai
Palesztina területén talált új otthonra. Élete, viszontagságai és az ezekre adott válasza Útmutatás az
emberiségnek (nem csak muszlimoknak!). A Korán így írja le a bálványok leleplezését:

ِ ِ ِ ِ َ َف َار
﴾٩١﴿ ْكُلو َن
ُ ال أ ََال تَأ
َ غ إَلى آل َهته ْم َفَق
Majd isteneiknek látott és így szólt: „Nem esztek tán (az áldozati adományból)?” (Korán 37:91)

ِ َما َل ُكم َال ت
﴾٩٢﴿ نطُقو َن
ْ َ
„Mi van veletek, hogy nem beszéltek?” (Korán 37:92)

ِ ض ْرًبا ِباْل َي ِم
﴾٩٣﴿ ين
َ َف َار
َ غ َعَل ْي ِه ْم
Nekilátott, hogy jobbjával lesújtson rájuk. (Korán 37:93)
A jobb kéz a hatalom és erő jelképe. Ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy tiszta elhatározásból,
egy cél érdekében törte azokat össze.

﴾٩٤﴿ َي ِزُّفو َن

َفأَ ْقَبُلوا ِإَل ْي ِه

Majd hozzá igyekeztek (az imádkozók) és elé álltak. (Korán 37:94)

﴾٩٥﴿ ال أَتَ ْع ُب ُدو َن َما تَْن ِحتُو َن
َ َق
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Mondta: „Azt imádjátok, amit ti faragtok ki?” (Korán 37:95)

﴾٩٦﴿ ّللاُ َخَلَق ُك ْم َو َما تَ ْع َمُلو َن
َّ َو
Allah teremtett meg titeket és azt, amit csináltok (amiket kifaragtok)!” (Korán 37:96)

﴾٩٧﴿ َقالُوا ْاب ُنوا َل ُه ُب ْن َي ًانا َفأَْلُقوهُ ِفي اْل َج ِحي ِم
Mondták: „Rakjatok neki máglyát és vessétek őt a Pokolra.” (Korán 37:97)
Ábrahám érvelése annyira szilárd talajon állt, hogy ilyenkor a gonosz csak erőszakhoz, vagy cselhez
tud csak folyamodni. Itt mindkettő megtörtént. Az erőszakot Ábrahám máglyára vetése jelentette, de
a tűz nem fogott rajta (21:69). A cselszövés is megbukott, (37:98) és bumerángként visszaütött
azokra, akik kitervelték.

ِ َفأَرُادوا ِب ِه َكي ًدا َفجعْل َناهم ْاأل
﴾٩٨﴿ ين
َ َسَفل
َ
ْ ُُ َ َ ْ
Kelepcébe akarták csalni, de a lealázottak közé tettük meg őket! (Korán 37:98)
Cselszövésük Ábrahám ellen kudarccal ért véget. Ábrahám elhagyta őshazáját (Káldea, Babilon,
Asszíria) és Szíriában, Palesztinában telepedett le. Egykori üldözőire megaláztatás várt.

ِ وَقال ِإِني َذ
ِ اه ٌب ِإَلى َربِي َس َي ْه ِد
﴾٩٩﴿ ين
َ َ
Mondta: „Uramhoz megyek! Ő majd vezet engem!” (Korán 37:99)

ِ ِ َّ ر ِب هب لِي ِمن
﴾١٠٠﴿ ين
َ الصالح
َ
َْ َ
„Uram! Ajándékozz nekem jóravaló (fiat)!” Korán 37:100)
A világ, melyben élünk, nem különbözik Nimród világától. A bálványok is élnek, csupán nem faragott
szobrok képében, hanem elcsépelt ideológiák, hatalom és érdek testesíti meg ezeket. Ha egy hatalom
egyáltalán szóba áll veled és nem eltiprásodat tervezi, akkor kizárt, hogy meg akar hallgatni, vagy
tanulni szándékozik. Két dolgot akarhat. Vagy minden bűn forrásává tesz meg téged és tanításodat,
vagy „felpuhítja” és kiegyezővé, megalkuvóvá teszi. Ennek a két vonulatnak vagyunk tanúi, amikor
hitszónokainkat, emblematikus vezetőinket halljuk, látjuk. Megvették őket, de az Iszlámot, Ábrahám
útját, az egyenest nem vehetik meg! Aki ezt az utat választja, össze kell törje a bálványokat, iróniává,
gúnnyá változtatva a hamisságot, leleplezve azt. A mi utunk nem az erőszak útja. Ez a zsarnok
eszköze, Nimródé, a fáraóé, Rómáé, vagy Quraishé. A mi utunk a tisztánlátás útja. Aki pedig tisztán
lát, azzal sosem kötnek békét addig, míg szemére hályog nem kerül.
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Az Iszlám doktrínái (aqidah) nem változhatnak. A Sharia igen! Azt minden korban harmonizálni kell az
adott viszonyokhoz. A jogharmonizáció eredménye azonban nem mehet szembe a doktrínákkal, a
Korán tanításaival, nem lehet megalkuvó. Mivel a doktrínák találkoznak az egyetemes emberi
normákkal, ezért a jogharmonizáció értő, tudós környezetben gond nélkül végbe mehet, ahogy
minden korban végbe is ment. Az utolsó száz év azonban kivétel. Megrekedtünk mi is és a világ
viszonyulása is felénk, illetve önmagához. Egyelőre olyan kiegyezési szándékról nem tudok, ami úgy
nyújt kezet felénk, hogy egy közös jogi kódexet hozunk létre, ahol az Ábrahámi alapelvek adják
együttélésünk normáit. Egy kiegyezésnek feltételei vannak:
- kölcsönös szándék
- egyenrangú felek és vélemény
- közös jogértelmezés, tehát minden fél ugyanazt érti terminológiák kontextusában
- garancia az egyezség végrehajtásának betartására
Ezideig egy feltétel sincs meg a négy közül. Mire nyújtsunk kezet?
És mi van, ha egy ilyen a szándék egyszer létrejön és valós kiegyezés a cél? Lesz-e addigra köztünk
olyan, aki tudja mi az Iszlám? Vagy csak hályogos szemek?
A megbékéléssel kezdem és azzal fejezem be. A megbékélés szép dolog. Aki mondja, kommunikálja,
általában az ellenkezőjét akarja. Nem az igényével van baj, hanem az előállítóival és feltételeivel mert
ezeket nem látok egyik oldalon sem.
Ja, és még valami! Én nem a muszlimok és a nem-muszlimok kézfogásáról beszéltem végig, hanem az
átvertek és átverők közti kézfogásról, hovatartozás nélkül. Csak hát, még létezik egy kódex egy
objektív protokollhoz. Az meg az átvertek birtokában van.
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ALLAH FÖLDJE TÁGAS
MIÉRT SZENVEDSZ EGY HELYEN, HA EGY MÁSIKON BOLDOGAN ÉLHETSZ?

Az egyszerűből indulok a bonyolult felé, de lehet, hogy sokan már az egyszerűbe belekötnek. Ugyanis
arról van szó, hogy sok a baj. Azért sok, mert piszkosul hozzászoktunk a csapokon való függéshez. Ez
azt jelenti, ha kell a víz, megnyitod a csapot, ha kell az energia, felkapcsolod az áramot, gázt, ha enni
kell, lemész a boltba és megveszed a félkész ételt, csak bedobod a sütőbe, öt perc és kész. Tehát
minden csapon jön. Víz, energia, kaja. Mivel mindezért fizetni kell, ezért dolgozol, ügyeskedsz,
valamit teszel. A keresetedet is szabályozzák. Vagy a munka mennyiségét növelik, amiért ugyanazt a
pénzt kapod, vagy neked kell egyre több másodállást vállalnod. Tehát a forrás oldalon is ott vannak a
csapok. A fogyasztás és forrás között, pedig beszorítottak egy csapdába. Ugyanis felerősödött a pénz
szerepe. Rákötötted magad minden oldalon csapokra, a csapokat pedig egyedül a pénz köti össze.
Majd a legnagyobb szívás, ha még a pénz csapjait is elzárják. Azaz, kirúgnak, vagy egyszerűen romlik a
pénz vásárlóereje. Mi a megoldás? Kölcsönök, adósságcsapda, önfeladás, függőség, hajléktalanság,
majd vége. Az önfeladásnál és függőségnél még változtathatsz helyzeteden, ha valakinek a seggét
nyalod és megalkuszol. Itt van vége hitednek, elveidnek és mindennek, amivel eddig másokat
győzködtél.
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De megtartathatod elveidet, hitedet, csak gondold át türelemmel helyzetedet és ha kell, változtass. A
történelem az emberek sorsának változtatásából áll. Vagy tán őseid ezer éve már itt voltak és
ugyanazt a szakmát űzték, mint te?
Persze ezer erővel oda akarnak kötni téged egy földdarabhoz, mert csak akkor tudnak kiszipolyozni,
ha oda vagy láncolva és nem tudsz elmenekülni. Az említett csapdák is ilyenek, de ilyen a
nacionalizmus túlzott mértékű gerjesztése is benned, ami miatt nem tudsz objektív döntést hozni.
Légy büszke nemzetedre, miért is ne lennél? De létedet meghatározó döntéseidet, különösen, ha
családod is van, ne kössed túlfűtött érzésekhez. Ugyanis az is egy csap. Nyitják és zárják.
Ha nagy a baj, miért nem mész vidékre? Zöld a fű, a nap ingyen növeszti, levágod, odaadod a
csirkéknek, nyulaknak, majd megnőnek, levágod, eladod vagy megeszed. Ez az a nagyon egyszerű
rész, amire a bevezetőben utaltam és bele fogsz kötni. De ez a mondat nem konkrét javaslat volt,
hanem egy célzás arra, hogy rengeteg „áldást” nem veszel figyelembe! Ott van az orrod előtt, csak
meg kell lépni!
Eddig több írásom szólt a migráció nemzetközi összefüggésével. Itt most nem ezzel akarok
foglalkozni, hanem veled, velünk. Nem külső migrációt értékelek, ami kívülről érkezik, hanem azt a
helyzetet, ha te állsz fel és távozol. A kettő közt van összefüggés, mert a kívülről érkezők is felálltak
valamiért.
Isten (SWT) négy dolgot vár el tőled. Őrizkedj. Ez az első és legfontosabb. Ne lopni, bűnözni indulj, ne
haragod fölösleges kiöntésével próbálkozz, hanem tartsd meg magad az Ő útján. A második a
jótétemény. Hiába a zord körülmények, tégy jót. Nem figyelted meg, ha jót teszel, valahol
többszörösét kapod vissza az életben? Elég, ha a családoddal teszed a jót, mindegy, csak tedd meg. A
harmadik a türelem, állhatatosság. Enélkül ne vágj bele semmibe. Az élet egy nagy vállalkozás, ahhoz
pedig türelem kell. A negyedik a változtatás. Allah földje tágas, fogalmazódik meg két áyában is. Ha
csak kudarc ér és nem látod a kilábalás lehetőségét, miért nem változtatsz? Keress más munkát, más
helyet országon belül és kívül! Ebben is ott a kockázat, tudom, de ha ezt összeveted a maradással és a
változtatás ígéretesebb, akkor vágja bele! Ha mindezt őrizkedéssel, állhatatossággal és jótét lélekkel
teszed, Allah veled van.

ِّللا
ِ َِّ
ِ ُقل يا ِعب ِاد َّال
ُّ َح َس ُنوا ِفي َه ِذ ِه
َّ ض
ين
ذ
َ آم ُنوا اتَُّقوا َرَّب ُك ْم للذ
َ
ُ الد ْن َيا َح َسَن ٌة َوأ َْر
ْ ين أ
َ َ ْ
َ
ٍ َجرُهم ِب َغ ْي ِر ِحس
﴾١٠﴿ اب
َّ َو ِاس َع ٌة ِإَّن َما ُي َوَّفى
َ ْ الصاِب ُرو َن أ
َ
Mondd: „Ó szolgálók, kik hisznek! Őrizkedjetek Uratoktól! Szép lesz (jutalma) azoknak, kik szépet
tesznek az Evilágon. Allah Földje tágas! Hanem szert tesznek bérükre az állhatatosak, számvetés
nélkül!” (Korán 39:10)
Nem kereshetünk kifogást a körülményekben, melyek kezeinket megkötik, vagy más irányba
kényszerítik. Ha otthoni helyzetünk nem teszi lehetővé, hogy hitünk szerint élhessünk, készen kell
állnunk a migrációra, vagy akár száműzetésre.

ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴾٥٦﴿ اع ُب ُدو ِن
ْ اي َف
َ آم ُنوا إ َّن أ َْرضي َواس َع ٌة َفإَّي
َ َيا ع َباد َي الذي َن
Ó szolgálóim, kik hisznek! Mert bizony az Én Földem tágas, hát engem szolgáljatok! (Korán 29:56)
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Nem elfogadható érvek azok, ha valaki a rossz körülményekre, vagy időkre hivatkozik, amik
rákényszerítették arra, hogy nem Istennek tetsző életet éljen. Be kell zárnunk az utat a gonosz előtt
és keresnünk kell a jót. Allah Teremtése bővelkedik megoldásokban és megadja számunkra azt a
lehetőséget, hogy megtaláljuk, feltéve, ha rendelkezésre áll a jó szándék, kitartás és türelem. Lehet,
hogy változtatnunk kell lakóhelyünkön, országunkon, szomszédainkon, barátságainkon, szokásainkon,
életben elfoglalt pozíciónkon, vagy emberi kapcsolatainkon. Becsületünk, tisztességünk Allah előtt
fontosabb, mint ezek a dolgok, ezért készen kell állnunk a költözésre (Hidzsra), menekülésre. Allah a
lehetőségek bőséges tárházát adja. Ha nem élünk ezekkel, az a mi hibánk.
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ARANY ÉS SELYEM TILALMA FÉRFIAKON, DE NŐK SZÁMÁRA EZEK
MEGENGEDETTEK

Az Iszlám tiltja arany és selyem viselését férfiak számára és megengedetté teszi nőknek. Számos
hadisz utal erre, most csak egyet közlök:

ِير
ِ ل إلن
ِل أَ َح ه
ِع هِز َو َج ه
َِن ه
ِل إ ه
َِ سله َِم قَا
ِصلهى ه
ِل ه
َِ سو
ِسى أَ ه
ِْ ع
ُ ن َر
َ اَّلل
َ ُاَّلل
َ
َ علَيْهِ َو
َ ن أَبي ُمو
َ اَّلل
َ َاث أ ُ همتي ْال َحر
علَى ذُ ُكورهَا
َِ َوالذهه
َ َُب َو َح هر َم ِه
5265 ب
ِ ب الزينة تحريم لبس الذه
ِ سنن النسائي كتا
Abu Musza tudósítása: Allah Prófétája (béke reá) így szólt: „A Mindenható Allah törvényessé tette
selymet és aranyat nemzetem asszonyai számára, de megtiltotta a férfiak számára.”
Forrás: Szunan al-Niszai 5265
Fokozat: Szahih, autentikus Al-Albani alapján
Hasonló tiltás a Koránban nincs. Sőt, a Korán megengedetté teszi a szépítkezést, ékességek viselését
és értelmetlennek nyilvánítja az aszkétizmust, fölösleges önmegtartóztatást:

ِ َِّ ِ
ِ طِيب
َّ ِ ِ ِ ِ ْ ُقل من ح َّرم ِزين َة ّللاِ َّالِتي أ
ِ ات ِم َن
آم ُنوْا ِفي
َ َ َ َْ ْ
َ الرْز ِق ُق ْل هي للذ
َ َخ َرَج لع َباده َواْل
َ ين
َ
ِ
ِ صل اآلي
ِ
ِ ِ الد ْنيا َخالِص ًة يوم اْل ِقي
﴾٣٢﴿ ات لَِق ْو ٍم َي ْعَل ُمو َن
َ امة َك َذل
َ ُ ك ُنَف
َ ُّ اْل َحَياة
َ َ َ َْ َ
Mondd: „Ki tiltotta meg Allah ékességeit, mit szolgálóinak hozott elő, s az üdvös gondviselést?
Mondd: „Ezek, azokat illetik az Evilágon, akik hisznek, (és) eltökéltek a Feltámadás Napjában.”
Ekképpen részletezzük az Áyákat azoknak, kik tudnak. (Korán 7:32)
Aszketizmus alatt gyakran a művészet és szépség nélkülözése értendő. Ez fölösleges és értelmetlen
megtartóztatás, ami nem tükrözi Allah akaratát. A szép és jó dolgok hozzá tartoznak az élethez,
melyek Allah kiváltságaiba illeszthetők. Hitünk Allah bölcsességében töretlen és tudjuk, hogy a
vonzások között rengeteg a csábítás, aminek kihívását el kell vetni és van olyan is, ami jár. A kettő
között van maga az ember a hittel, aki dönt.
Ezek után miért a tiltás?
Az élet sok mindent megmagyaráz. Van három szempont, ami a tudósoktól származik. Egyik
szempont szerint a férfinek férfiasnak, a nőnek nőiesnek kell lennie. Mivel két olyan ékességről van
szó, ami a nők szépségét emeli ki, ez férfiakon csupán feminin jelleget erősítene, ami szembe megy a
teremtéssel és Allah elvárásával. A csecsebecsékkel dekorált feminin figurák istenséget imitáltak az
Iszlám előtti Dzsahiliya korban. Íme pejoratív említésük a Koránban:

ِ أَومن ي َن َّشأُ ِفي اْل ِحْلي ِة وهو ِفي اْل
ٍ صا ِم َغ ْي ُر ُمِب
﴾١٨﴿ ين
خ
ُ ََ
َ
َُ َ َ
Vagy tán kit csecsebecsék közt neveltek, nem lesz képes kiállni nyílt megmérettetésre (Allahhal) ?
(Korán 43:18)
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Voltak olyanok, kiket ember-istenként elkényeztettek, csecsebecsékkel halmoztak el. Ők emiatt
elkényelmesedtek, ellágyultak. Ezek az elpuhult alakok képtelenek voltak kiállni és megmérettetni
magukat Allah előtt és kitárni, ki is ők valójában. Valóban ők Allah „társai”?
Ehhez társul egy másik szempont. Férfiak számára az arany és a selyem tilalma egy mélyebb értelmű
Iszlám program részét képezi, amelynek célja a megélhetés keresése a luxusigények vágyának
leküzdése mellett. A Korán szövegéből nyilvánvaló, hogy a fényűző életmód a nemzetek
gyengeségéhez és végsősoron bomlásához vezet. A luxus megléte a társadalmi igazságtalanság
jelenlétét is jelenti. Kevesen engedhetik meg maguknak luxuscikkek élvezetét. Ha ezt teszik, azt csak
az elnyomott emberek tömegeinek rovására tehetik.
A harmadik, gazdasági szempont, szintén hatalmas súllyal esik latba. Mivel az arany a nemzetközi
pénzpiacok értékmérője, ezért gazdasági szempontból nincs értelme annak, hogy háztartási
edényeket vagy dísztárgyakat készítsenek belőle férfiak számára.
Az Iszlám által előírt pénz fedezete arany. Ennek fölösleges kivonása a pénzforgalomból értelmetlen
lenne a férfiak hiúságát érintő kérdések miatt. Ez gyakorlatilag egy bújtatott ledérség lenne:

ِ ُقل ِإَّنما ح َّرم ربِي اْلَفو
ِ ط َن و
اإل ْث َم َواْلَب ْغي ِب َغ ْي ِر اْل َح ِق َوأَن
ظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب
ش َما
اح
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ ْ
َ
﴾٣٣﴿ ط ًانا َوأَن تَُقولُوْا َعَلى ّللاِ َما الَ تَ ْعَل ُمو َن
َ تُ ْش ِرُكوْا ِباّللِ َما َل ْم ُيَن ِزْل ِب ِه ُسْل
Mondd: „Uram megtiltotta a ledérséget, annak látszatát és valóját, a vétkeket, az igaztalan túlkapást.
(Megtiltotta), hogy társat állítsatok Allahnak, minek nem rendeltetett hatalom, s hogy azt mondjátok
Allahról, amit nem tudtok.” (Korán 7:33)
De íme, hozzáteszek egy negyedik szempontot is. Ez a társállítás Allahnak, amit az áya is említ.
Afrikában arany és gyémántkereskedelemmel foglalkoztam. Na, ne gondoljátok, hogy üzleteim
voltak. Zugárus voltam, aki lement a bányába, dolgozott, majd kicsempésztem, amit tudtam és
eladtam. Nem beszélek most a bányakalandjaimról. Csupán megemlítem, hogy ez egy betegség. Az
embert elkapja egy láz és olyan veszélyeket vállal be, amit ép ésszel sohasem tenne. Lenyeli az
aranyat, gyémántot és nem számol azzal, hogy a kijáratnál hidegvérrel hasba szúrja valaki, kifordítja a
belét, hogy átnézze, van-e benne valami. Mert ott ennyi egy élet egy darab fémért, vagy kőért.
Számtalan halált láttam értelmetlenül, de évekig csináltam, mert vitt magával a láz. Egyre
veszélyesebb kalandokon mentem keresztül, míg állati ösztöneim nem lettek. Itt értettem meg a
Koránt, mit tesz az arany az emberrel és miként veszi át Allah szerepét. Valóban, nem diktálta akkor
életünket más, csak az arany és annak megszerzésének bármilyen módja.
Azóta, ha Erzsébet királynő többezer gyémántból álló tiaráját látom, számomra nincs varázsa többé.
Csak arra gondolok, hányszor nyelhették le és szarhatták ki azt, amit a fején hord.
Ezt jelenti az arany tilalom számunkra, eszeveszett férfiak számára.
Jachtok, paloták, arany csapok, arannyal bevont luxusautók… Ugye nem kell mondanom. Anti-Iszlám.
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ASZTROLÓGIA ÉS CSILLAGÁSZAT

Az asztrológia a csillagok mozgása alapján tanulmányozza azok hatását emberekre és eseményekre
és ebből von le következtetéseket. Iszlám szempontból az asztrológia politeista és törvényes ágra
osztható.
Állíthatod-e azt bizonyossággal, hogy a csillagok és bolygók olyan erővel bírnak, hogy irányíthatják az
emberek életét és sorsát? Hogy azok a jószerencse, vagy csapás meghatározói? A politeizmusnak ez a
formája, amit azok követtek, akikhez Ábrahám (béke legyen vele) küldetése szólt azt inspirálja, hogy
Allahnak társakat állítsanak. Feltételezi továbbá a csillagok, bolygók és a Földön zajló események
közötti kapcsolatot, amellyel a jövő megjósolható. Azt állítja, hogy spekulációk, találgatások alapján
tudással bír a Láthatatlanról, holott ez az ismeret egyedül Allah birtokában van.
Mi, muszlimok tudjuk, hogy a csillagokat és bolygókat nem lehet a boldogság, szenvedés, élet vagy
halál előre jelzőjeként használni. Allah így szól a Koránban:

ِ
﴾٢٦﴿ َح ًدا
ْ َعالِ ُم اْل َغ ْي ِب َف ََل ُي
َ ظ ِه ُر َعَلى َغ ْيِبه أ
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„Ő a Láthatatlan Tudója és nem hozza felszínre titkát senkinek,” - (Korán 72:26)

ِِ
ِ ُول َفِإَّنه يسل
ِ
َّ
ِ ِ
﴾٢٧﴿ ص ًدا
َ َِإال َم ِن ْارت
ُ ْ َ ُ ٍ ضى من َّرُس
َ ك من َب ْي ِن َي َد ْيه َوم ْن َخْلفه َر
„Kivéve a Prófétának, kiben Ő megelégedését lelte. Ennek Ő előtte és utána figyelők seregét
biztosítja,” (Korán 72:27)
Képzeljünk el egy hatalmas kincset, amit tovább kell adni. Meg kell védeni a gaztevőktől, ezért erős
kíséretre van szükség, akik előtte és utána vonulnak, védik minden oldalról. Amikor célba érkezik, a
kísérők átadják a kincset, mellékelik a szükséges okmányokat, számlákat. Ettől kezdve az, aki átvette,
tudja, hogy az eredeti áruhoz jutott, aminek minden igazolása rendelkezésére áll. Így van ez a
spirituális világban is a Kinyilatkoztatásokkal. A Próféta felismeri szívének automatizmusával,
érzéseivel, éleslátásával azok eredetiségét. Ettől kezdve tudja, hogy ez Allah eredeti Üzenete, és akik
ezt továbbítják, azok „Uruk Igaz Prófétái.”
A muszlimok nem tanulhatják vagy taníthatják a politeista asztrológiát, mert a próféta (béke legyen
vele) azt a mágia ágaként kezeli, amelyet az Iszlám törvények tiltanak. Allah erről a Korán 2:102-ben
nyilatkozik.
A politeista asztrológia az elmúlt években drámai módon elterjedt és eszköz lett az emberek Allahba
vetett hitének elferdítésére. Magánintézmények jöttek létre, könyveket, folyóiratokat és újságokat
adnak ki különböző címekkel, mint: "Mi van a csillagokban az Ön számára"? Többek közt a
csillagképeket is felhasználják csábító árucikkek reklámozására és ezzel vonzzák be a képzetlen
közönséget.
Egy magát muszlimnak tartó hívőnek távol kell maradnia az ilyen típusú asztrológiától, különben
kizárja magát az Iszlám köréből.
Másrészről azonban, létezik a csillagok tudományos vizsgálata, aminek keretében meghatározzák és
rögzítik az időbeosztást, a hónapokat, évszakokat stb. Ez a csillagászat, ami törvényes, mert konkrét
számításokon alapszik, így többek között segíthet a helyes irányok meghatározásánál a navigációban.
A vallási szempontból az előírt imák és más, időkhöz kötött vallási kötelességek eldöntésében segít.
Allah közölte velünk a csillagokban rejlő célszerűséget:

ٍ وعَلم
َّ ات َوِب
﴾١٦﴿ الن ْج ِم ُه ْم َي ْهتَ ُدو َن
َ ََ
Jelzéseket, a csillagok által, mik jó pályán vannak vezetve. (Korán 16:16)
Ne feledjük, hogy azok a muszlim tudósok, akikre büszkék vagyunk, mert kifejlesztették a távolság
mérését, navigációt, tudásukat a csillagászatra alapozták. Gyakorlatilag az ő tudományos
tevékenységüknek köszönhetően vált szét az asztrológia és a csillagászat, majd lett ez utóbbi az
univerzumot felfedező tudománnyá. Elvesztette jelentőségét az, hogy melyik csillagállás hoz
szerencsét és melyik rossz ómen.
Távoli csillagok ma már mást üzennek. Az emberiség sorsát, szerencséjét befolyásolhatják, de
teljesen másképpen. Van-e élet a földön kívül? Létezik-e az emberi élet számára lakható élőhely egy
másik bolygón?
A bolygók közvetlen hatását sem írhatjuk le teljesen az emberi életre, de ma már ezt is másképp kell
látni. Ha a hold képes a föld óceánjainak vizét vonzani és ezzel áradást és apályt előidézni, akkor hogy
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ne lenne képes az emberi szervezetben változásokat okozni, aminek 60%-a víz? Ez is sorsot, életet
befolyásoló kérdés, de közel sem a lottósorsolásról szól.
Az asztrológia és csillagászat között létezik egy terület, melynek üzenete van. Amennyiben az
asztrológiát politeista képződménynek tartjuk, melynek alapja találgatás és végeredménye egy koholt
mese, a másik ágon a csillagászat pedig konkrét tudomány, amelynek alapja a konkrét számítás,
végeredménye pedig egy térkép, melyben oly aprók vagyunk, hogy elveszük, van egy harmadik
terület is. Ez pedig az emberi sorsot csillagászati és nem asztrológiai alapon befolyásoló jelenségeket
foglalja magában. Igen, lehet a bolygóknak közvetlen hatásuk ránk, ha egy aszteroida eltalálja a
földet, ha napkitörések vannak vagy éppenséggel káros sugárzás ér minket a világűrből és ennek okai
pont mi, emberek vagyunk, mert a földet védő ózonréteget károsítottuk. Ez a terület számítható,
nem spekuláción alapszik, de végeredménye lehet egy olyan „mese”, amiben az emberiség vége
szerepel és a Szentírásokban jelen van. Ez már nem az a Láthatatlan, ami ember elől elzárt, hanem a
Láthatatlannak az a része, amit Allah (SWT) láttatni engedett, hogy benne az Ő igazát felfedezzük.
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BÉKE VELETEK, SZALAM ALEIKUM
Kiválogattam azokat az áyákat a Koránból, ahol ez a két szó együtt szerepel. Íme:

ِ َّ
الر ْح َم َة أََّن ُه
َّ ين ُي ْؤ ِم ُنو َن ِب َآي ِات َنا َفُق ْل َسَلَ ٌم َعَل ْي ُك ْم َكتَ َب َرُّب ُك ْم َعَلى َنْف ِس ِه
َ اءك الذ
َ َواِ َذا َج
ِِ
ِ َنكم سوءا ِبجهاَل ٍة ثُ َّم ت
ِ ِ
ِ
﴾٥٤﴿ يم
ٌ َصَل َح َفأََّن ُه َغُف
َ
ْ اب من َب ْعده َوأ
ٌ ور َّرح
َ َ ً ُ ْ ُ َمن َعم َل م
Ha eljönnek hozzád azok, kik hiszik Áyáinkat, mondd: „Béke veletek! Uratok elrendelte Maga számára
a kegyelmet. Aki köztetek rosszat tesz tudatlanul, majd megbánja ezután és megjavul, hát Ő a
Megbocsájtó, a Kegyelmes.” (Korán 6:54)

ِِ ا
ِ وبينهما ِحجاب وعَلى األ
اب اْل َجَّن ِة
ْ
ُ يم
َ َ ٌ َ َ ُ ََْ َ
ٌ َع َراف ِر َج
َ َص َح
ْ اه ْم َوَن َاد ْوْا أ
َ ال َي ْع ِرُفو َن ُكَل بس
﴾٤٦﴿ ط َم ُعو َن
ْ وها َو ُه ْم َي
َ أَن َسَلَ ٌم َعَل ْي ُك ْم َل ْم َي ْد ُخُل
Kettejük közt ott lesz a lepel. A Magaslatokon emberek lesznek, kik mindenkit felismernek jegyeikről.
Az Égi Kert követőit szólítják: „Béke veletek!” Nem térnek be oda, de nagyon vágyják. (Korán 7:46)
A magyarázók különböző módon kommentálják ezt a verset. 1. Az egyik iskola szerint a Magaslatokon
levő emberek, Angyalok, vagy emelkedett spiritualitással megáldott emberek, mint pl. Próféták, akik
felismerik a lelkeket azok jegyeiről, értékeiről. A Magaslatok lesznek az ő dicső helyeik, ahonnan
békeüdvözléssel köszönthetik a jótét embereket, még mielőtt azok a Mennyországba beérkeznének.
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A köszöntés maga is biztosítéka üdvözülésüknek. 2. Egy másik iskola szerint a Magaslatok emberei
nem egyértelműen sorolhatók az érdemek, vagy bűnök oldalára. Ők a mérleg nyelve, a Mennyország
és a Pokol között. A jóravalók felé intézett köszöntésük csupán reményt sugall számukra az
üdvözüléshez, Allah kegyelmének elnyeréséhez. 3. A harmadik elmélet, amellyel én is egyetértek, az
elsőhöz áll közel, azzal a különbséggel, hogy az emberek szétosztása és a Magaslatok jelképes. A
magasabb lelkületűek örvendeznek a jóravalók üdvözülésének.

ِ
َّ صَب ْرتُ ْم َفِن ْعم ُعْق َبى
﴾٢٤﴿ الد ِار
َ َسَلَ ٌم َعَل ْي ُكم ب َما
َ
Béke legyen veletek, miáltal állhatatosak voltatok! Gyönyör az Otthon beteljesülése.” (Korán 13:24)

ِ َّال ِذين تَتَوَّفاهم اْلم
ِطِي
َلم َعَل ْي ُكم ْاد ُخلُوْا اْل َجَّن َة ِب َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن
ين َيُقولُو َن
س
ب
ة
ك
آلئ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
َ
َ ُُ َ َ
ُ
﴾٣٢﴿
Kiknek lelkeit az Angyalok üdvössé teszik, s mondják: „Béke veletek! Térjetek be a Kertbe azáltal, mit
tettetek.” (Korán 16:32)

ِ
َّ
َع َمالُ ُك ْم َس ََل ٌم َعَل ْي ُك ْم َال َن ْبتَ ِغي
ْ َع َمالُ َنا َوَل ُك ْم أ
ْ ضوا َع ْن ُه َوَقالُوا َل َنا أ
ُ َع َر
ْ َواِ َذا َسم ُعوا الل ْغ َو أ
ِِ
﴾٥٥﴿ ين
َ اْل َجاهل
Ha hallják a hiábavalóságot, elfordulnak attól és mondják: „A mi dolgunk ránk tartozik, a ti dolgotok
rátok. Béke veletek! Nem a tudatlanokat keressük!” (Korán 28:55)
A jóravalók nem élvezik a szent ügyre, hitre utaló idétlen tréfákat, komolytalan megnyilvánulásokat.
Ha ilyen társaságba kerülnek, udvariasan továbbállnak.

ِ
ِ َّ وِس
ِ
ال َل ُه ْم
َ يق الذ
َ اؤ
ُ ين اتََّق ْوا َرَّب ُه ْم ِإَلى اْل َجَّنة ُزَم ًار َحتَّى ِإ َذا َج
َ َ
َ وها َوُفت َح ْت أ َْب َو ُاب َها َوَق
ِِ
ِ
﴾٧٣﴿ ين
َ وها َخالد
َ َُخ َزَنتُ َها َس ََل ٌم َعَل ْي ُك ْم ط ْبتُ ْم َف ْاد ُخل
Azokat, kik Uruktól őrizkedtek, a Kertbe vezetik csapatokban, minek megnyílnak kapui, míg odaérnek.
Így szólnak hozzájuk annak őrizői: „Béke legyen veletek! Jól éltetek, térjetek hát be mindörökre.”
(Korán 39:73)
A fenti versekben a béke veletek a hitet gyakorlók üdvözlése. Nem csak egymás közti üdvözlés,
hanem az angyalok, magaslatokon állók, égi kertekben lakozók köszöntése is. De béke azoknak is,
akik tudatlanok és kívánjuk, hogy megtaláljuk a helyes utat.
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Gondolkodjunk el. Héberül is hasonló módon köszöntik egymást az emberek. A Sholom Aleichem a
Judaizmusban is magasztos üdvözlet, a béke kívánsága. Érdekes, hogy a Közel-keleti embereknek a
béke egy elérhetetlen vágy, ami jóformán csak a túlvilágon jön el. Laktam már a világ olyan részein,
ahol nagyon furcsállnák ezt a köszöntést. Értetlenül fogadnák és visszakérdeznének: mi a baja
magának? Nálunk a béke a természetes lét állapota! Mi a fenét kíván akkor maga békét nekünk?
Az Írás talán arra is rávilágít, hogy amint elszakadunk természetes létformáinktól és kiváltságot
érzünk magunkban, nő a távolság köztünk és mások között. Ez pedig gyűlöletet, békétlenséget kelt,
egyre messzebb kerülünk földi létünkben a békétől, így a béke túlvilági óhaj marad.
Vagy tán te nem azt tapasztalod, hogy a béke egy üres szólam, de valóságban háborút jelent?
Vegyük sorra, milyen szervezetek neveiben szerepel a béke? Békeszervezetek Nemzetközi Tanácsa
(1946-1961), Béke Világtanács, békefenntartó erők és sok más. Mind olyan szervezet, amely háborús,
vagy hidegháborús aktivitásával erodálta a béke igazi jelentését.
Mi, Monoteisták élen járunk a földi szarkeverésben, mert nem a hitben megfogalmazott
kívánalmakat, hanem az ember romlott békétlenségét terjesztettük történelmünkben. Akkor járunk
pórul, ha mások is eltanulják tőlünk ezt a mentalitást és felénk kerekedve ugyanazt teszik velünk,
mint amit mi tettünk velük. Mára a szavak nem az eredeti jelentésüket adják. Így a mai
szövegértéssel nagyon nehéz visszaadni többezer éves tartalmakat, ahol a béke, szeretet, ígéret még
valós tartalommal bírtak.
Akár béke, akár nem, a szándék a lényeg és egymás tisztelete, ami való igaz, már a köszöntésnél
kezdődik, ebben a szellemben:

ٍ ِ
ِ
ان َعَلى ُك ِل َشي ٍء َح ِس ًيبا
َ وها ِإ َّن ّللاَ َك
َ َح َس َن م ْن َها أ َْو ُرُّد
ْ َواِ َذا ُحِي ْيتُم ِبتَحَّية َف َحُّيوْا ِبأ
ْ
﴾٨٦﴿
Ha üdvözölnek titeket üdvözlettel, ti annál szebbel üdvözöljetek, vagy (legalább olyannal)
viszonozzátok. (Korán 4:86)
Kérés nélkül udvariasságot és jómodort kell mutatnunk, valamint viszonozni mások szép gesztusait
legalább olyan szinten, ahogy felénk elértek, de ha lehet, annál jobban. Mi mind az Egy Isten
teremtményei vagyunk és mi mind Hozzá térünk meg, együtt.

436

CSAK AZ A MODERN, AMI NYUGATI

A közfelfogásban az a modern, ami nyugati. Máshol nem terem modernizmus, csak nyugaton és azon
belül is olyan helyen, ami gyakorlatilag ötszáz éves és ne menjünk bele, hogy milyen eszközökkel
építette fel azt a társadalmat, amit ma mintaként kommunikál. Ebben a mondatban nem a minta
erősségén van a hangsúly, hanem a kommunikáció erejében. Mert a kommunikáció teszi ezt a fajta
kultúrát divattá, követendővé, hiszen ebben is, mint minden másban, ami innen származik, óriási
üzlet van. Tehát nem bölcsesség, hanem üzlet!
Eközben leértékelődnek, vagy el sem hangozhatnak azok az értékes mondanivalók, melyeket az
emberiség több ezer év alatt más helyeken felhalmozott. És ha ezek elhangoznak, akkor is egy nyugat
felfedezésében és tálalásában hangzanak el hitelesen. Mondjuk ki: a világ egy protekcionista
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rasszizmusban él. Mindeközben egy ötszáz éves kultúra, ami nem képes a dolgok mélyére lemenni,
felszínesíti a közfelfogást.

ِ
ٍ َّللا َال ي ِح ُّب ُك َّل م ْخت
ٍ ال َف ُخ
ور
ُ َْس ْوا َعَلى َما َفاتَ ُك ْم َوَال تَْف َر ُحوا ِب َما آت
ُ ُ َّ اك ْم َو
ُ
َ ل َك ْي ََل تَأ
﴾٢٣﴿
Hát ne essetek kétségbe azért, mi történt veletek és ne is örvendjetek azon, mit Allah ad nektek,
mert Allah nem szereti a hencegő dicsekvőket,- (Korán 57:23)
A külvilágban bármit is gondolnak az emberek a szerencséről és balszerencséről, mind csalfa látszat.
A jóravaló embernek nem kell morognia, ha másnak megadatott a jómód és nem kell felvágnia, ha
neki adatott meg. Nem kell sem fösvénykedni, sem dicsekedni. Ha előnyhöz jutott másokkal
szemben, az a tisztességes, ha megoszt belőle saját belátása szerint azokkal, akik megérdemlik. De ez
nem az ő adománya, hanem Allahé!

ِ َّ
ِ
ِ
َّ ْم ُرو َن
﴾٢٤﴿ يد
َّ اس ِباْل ُب ْخ ِل َو َمن َيتََو َّل َفِإ َّن
ُ ّللاَ ُه َو اْل َغن ُّي اْل َحم
َ الذ
َ الن
ُ ين َي ْب َخُلو َن َوَيأ
Kik fösvények, az embereknek is elrendelik a fösvénységet. Ki Allahtól elfordul, hát Allah nem szorul
senkire, s Ő az, Ki Dicsőítésre Érdemes. (Korán 57:24)
Sem a fösvények, sem a dicsekvők nem vívják ki Allah Megelégedését. A fösvények kapzsik, akik
visszatartják Allah bőkezűségének gyümölcseit másoktól. Elfelejtik, hogy amijük van, az nem az övék.
Nem csak azért okoznak kárt, mert nem adakoznak, hanem azért is, mert negatív például szolgálnak
az embereknek, ami az adakozási, jótékonysági szellemet, érzékenységet tompítja másokban.
Itt arról a Jótékonyságról van szó, ami Allah útját, ügyét támogatja. Ha az emberek visszatartják
adományaikat, csak maguknak tesznek kárt.
Ezek eddig a negatívumok. De van ennek jó oldala is. Az a jó oldal, hogy a nyugat térnyerése nem
hagyja tespedni, elsorvadni a mélyebb más kultúrákat. A kettő ütközéséből sokféle eredmény
születhet. Tény, hogy sok helyen a keleten „modernként” betört nyugati szellem repedést okozott a
tradíciók falain. Van, ahol a tradíciók elvesztése válságot hozott. Pl. a muszlim világ elvesztette
évezredes kalifátusát, az államformát, ami harmonizálta számára hitének és törvényeinek megélését
minden korban. A nyugati demokráciák máig értelmezhetetlenek egy másfél milliárdos tömeg
számára. Ez akkora hiba, mint Magyarországon a romák vajda rendszerének megszüntetése, ami
számukra a rendezőerő volt. A mai „modern”, vagy „megcsinált” vajdák nem pótolják a régi,
tiszteletet parancsoló rendszert, ami együttélésünk záloga volt. Ezt a jogrendet, amit ma
Magyarország követ, ráaggatni egy népre, akik másban szocializálódtak, bűn volt. Hiszen minden
jogrend egy adott társadalom kultúrájához, gazdasági állapotához illeszkedik, illetve illesztik nap,
mint nap. Ha a romák többsége a mai napig más kultúrában érzi otthon magát és gazdasági helyzete
nyomorúságos, „modern” törvény ide, vagy oda, az bizony követhetetlen és csak a távolságot növeli
mások és köztük. Hasonló a helyzet a muszlim tömegekkel is. De nincs mese, globalizáció van,
összeértünk. Vagy csattanunk, vagy kitalálunk valami okosat. Az okos az lenne, hogy végre leülünk
megismerni egymást. Mert a Marsról, Galaxisokról lassan többet tudunk, mint egymásról.
Engedjétek meg, hogy egy férfi és nő példáján mutassam be a helyzetet.
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Nyugaton egy férfi és nő közelsége teljesen normális. Több generáció óta egy munkahelyen
dolgoznak, szórakozóhelyeken nem különülnek el, az utcaképben a nő és férfi vegyesen van jelen.
Ebbe a társadalmilag kialakult környezetbe illeszkedik a ruházat, divat és az egymás iránti „gender”
elfogadások, írott és íratlan szabályok.
Keleten a helyzet más. És itt kelet alatt ne csak az Iszlám országokat, hanem Indiát és a többit is
értsük. A bölcs kelet, valljuk be, lelassult. Ezt többnyire magának köszönheti, mert kiforrott törvényei,
szabályai, ezekben kialakult világértése, viszonyulása valaha nagyon modern volt, de ez a valaha a
középkorban volt. A kelet nem haladt a felgyorsuló nyugattal, ahol a (világ kirablásából) gazdagodó
társadalmak növekedésnek indultak. Ennek eredménye a mai nap. A kirabolt kelet, pedig nem csak
kifosztottsága, hanem saját bölcseleti tespedtsége, elégedettsége okán is nem magát ösztökélte
előre egy új megoldás irányába, hanem leszögezte magát az időben arra a pontra, ahol felfogása a
legmodernebb, leghaladóbb volt. Azaz visszamenekültek az időben. Egy keleti társadalomban a
nyugati divat hódítása ezzel az idővonallal ütközik. Nem három-négy, hanem csak egy generáció óta
dolgoznak egy munkahelyen a férfiak és nők, utaznak együtt tömött buszokon, járműveken.
Csodálkozunk-e azon, hogy Indiában ennyi nőt erőszakolnak meg? És ez nem elsősorban viselet, vagy
kihívó viselkedés miatt történik. Egy apácát is megerőszakolnának. Egyszerűen nincsenek
hozzászokva még egy generáció távlatából az ilyen közeli együttléthez. Ezen a ponton teljesen
fölösleges hidzsabról, miniszoknyáról vitatkozni. A példával azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a
tudat sokkal lassabban alakul át, mint ahogy egy berobbanó gazdasági körülmény a társadalmat a
felszínen megváltoztatja. Ráadásul a tudatosságot az ember hormonjai sokszor eltérítik, ha felborul
egy megszokott együttélési rend. Ilyenkor a törvények szigorítása mellett a tudatformálás sokkal
nagyobb jelentőségű lenne. De ha a filmek, eladható szórakoztató termékek még egy lapáttal rá is
tesznek és gyakorlatilag divattá teszik az erőszakot, akkor miért csodálkozunk?
Ezzel párhuzamosan a nyugat is kinyithatná a szemét és hasznosíthatná azokat az évezredes tanokat,
melyek kiüresedett felfogását tartalommal telítenék. Emellett azért kellene egy tükör is, amibe
belenéz. Mert ugyan megfogalmazza a kritikát a hidzsábbal szemben, de Amerikában pl. igen erős
konvenciókat követnek, milyen öltözködés elfogadható egy üzletasszony részéről a hivatalban,
partikon és magánéletben. A „gender” megközelítés pedig ennél is szofisztikáltabb. Tehát ne
mutassunk be vásári majomként más kultúrákat, ha magunk is konvenciók rabjai vagyunk.
Nos, ez csak példa volt, ami egy nyugati és keleti férfi-nő viszonyt érzékeltet. Ez egy apró szilánk
abból a rengeteg értetlenségből, ami minket körbevesz. Pedig már összeértünk és egy faluban
lakunk. Ha agyban nem alakulunk át minden oldalon, ebből nagy baj lesz.
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DOHÁNYZÁS, SZENVEDÉLYEK ÉS TUDATMÓDOSÍTÓ TÉNYEZŐK

Kérdés: hogy ítél a Korán a dohányzásról és más szenvedélyről, ami az elkövetőnek, vagy bárki
másnak kárt okoz? Íme:

ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ يكم ِإَلى التَّهلُ َك ِة وأ
ِ
ين
َ َحس ُن َوْا ِإ َّن ّللاَ ُيح ُّب اْل ُم ْحسن
ْ َ ْ
ْ ُ َوأَنفُقوْا في َسبيل ّللا َوالَ تُْلُقوْا بأ َْيد
﴾١٩٥﴿
Áldozzatok Allah útján és ne vessétek kezeteket olyanra, ami vészt hoz (rátok és másokra). Allah
szereti a jótevőket. (Korán 2:195)

ِ ْكُلوْا أَمواَل ُكم بين ُكم ِباْلب
ِ َّ
ٍ اط ِل ِإالَّ أَن تَ ُكو َن ِت َج َارًة َعن تَ َر
اض
َ َيا أَُّي َها الذ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ آم ُنوْا الَ تَأ
َ ين
ِ
ِ َ َنفس ُكم ِإ َّن ّللا َك
﴾٢٩﴿ يما
ُ ِم
َ
ً ان ب ُك ْم َرح
ْ َ ُ نك ْم َوالَ تَْقتُلُوْا أ
Ó, kik hisznek! Ne nyeljétek el vagyonotokat magatok közt hiábavalóan. Hanem legyen köztetek
közös egyezségen (alapuló) kereskedelem. Ne öljétek meg a lelket. Mert bizony, Allah Kegyelmes
veletek. (Korán 4:29)
Itt négy mély gondolatot fedezhetünk fel. 1. Minden vagyonért felelősek vagyunk, ami a
kezelésünkben van, legyen az a nevünkön, vagy tartozzon a közösséghez, vagy emberekhez, akik
gyámságunk alatt állnak. Ezeket elvesztegetni bűn. 2. A 2:188-ban is megjelenik ez a gondolat, hogy
figyelmeztessen a kapzsiságra. Itt arra kapunk ösztönzést, hogy kereskedelemmel, áruforgalmazással
szaporítsuk a pénzt, ne mohósággal, mások kárára. 3. Figyelmeztet, hogy a pazarlás vesztünket
okozhatja („ne öljétek meg a lelket”). Ez mind saját, mind mások életét is jelenti. Nem követhetünk el
erőszakos tetteket. Ezzel ellentétes utat ír elő: „Hanem legyen köztetek közös egyezségen (alapuló)
kereskedelem.” 4. Erőszakosságunk másokkal visszás. Allah kegyelmes velünk, mi is kegyelmesek kell,
hogy legyünk másokkal.
Azt hiszem világos. A dohányzás tilos. Vészt hoz arra, aki szívja és arra is, aki passzív dohányos.
Ugyanakkor pénzkidobás. Arra adunk ki pénzt, ami minket károsít és elvonjuk attól, amire jobban
kellene. Pl. család.
A kapzsiság is betegség. A pénz szenvedélyének károsultjai nem csak a fösvények, hanem azok is, akik
lelkében sérelmet okoztak. Egy szenvedély megölheti a testet, lelket, vagy mindkettőt. Se magunk
testét-lelkét, sem másokét, nem tehetjük ki károkozásnak.
Az Iszlám az Istentől kapott testet kölcsönnek tekinti, ami nálunk letétben van csupán. A letétben
nem tehetünk kárt.
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Tovább megyek. Az alkoholt, drogot tudatmódosító szernek tekinti az Iszlám, ami a lélek szabadságát
korlátozza, rabságba tereli. Nem csak a szer, hanem az állapot is tilos. A befolyásoltság állapota nem
megengedett, ha ez nem betegség, fiatalkorúság eredménye. Ez nem alkoholról vagy drogról szól,
hanem bármely befolyásoltságról, amit egy gyermek, vagy beteg nem tud önszántából elhárítani.
Ezek felmentő tényezők. Egészséges nagykorú esetében, aki tudatilag nem korlátozott, az Iszlám nem
tűr tudati rabságot, mert ez a lélekben okozott kár. Aki ilyen állapotot előidéz és létrehoz maga, vagy
más számára, az bűnt követ el.
Vallási vezetőként sem hozhatok létre olyan helyzeteket, melyben megfosztom az egyént a szabad
döntés lehetőségétől. Ha ezt biztosítom, akkor ettől kezdve a döntés felelősségének kérdése átszáll
rólam az alanyra. Ha nem ennek megfelelően cselekednék, akkor a hitet, ami nem az enyém, hanem
Allahé, nem Allah, hanem saját eszközömnek tekinteném, amire nincs jogom.
Amire jogom van, az a tanítás és alternatíva felkínálása. Pont. Itt a vége.
El lehet dönteni, hogy a mai agyblokkoló kommunikációs stratégiák miként ítélhetők meg Iszlám
szempontból.
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ÉRTÉK, VAGY ÉRDEK?
E KÉT IRÁNYBAN SZABADÍTHATOD FEL MAGAD
Voltál már börtönben? Vagy föld alatt napokig egy tárnában? Műveleti területen, melyet háború
miatt lezártak és te bent vagy az események sűrűjében? Mert, ha nem voltál ilyen, vagy ehhez
hasonló helyeken, akkor hiába magyarázok. Ha az élet elkényeztetett, oda mehettél, ahova akartál,
azt mondhattad, amit elméd diktált és nem szorítottak be fizikai, vagy elvárás-béli határok közé,
akkor nem érted, amit mondok.
Ha viszont voltál ilyen helyzetben, nem kell elmagyarázni, miért képes egy ember olyan őrültségre,
hogy egy kanállal 50 méteres alagutat vájjon szabadulása érdekében. Márpedig egy bezárt test, vagy
elme szabadulni akar.
Annak idején ezért habzsoltuk az életet, amikor egy hét elteltével felhúztak két napra a tárnából.
Tudtuk, hogy ez a két nap adatott meg a szabadság megélésére, melyet minden áron meg akartunk ki
akartunk élvezni. Két háborús ütközet között sem fogja vissza magát az ember.
A járvány idején meghirdetett bezártság sem fokozható egy határon túl, mert az élet élni akar még
akkor is, ha ez a test halálát követeli! Ösztönösen szabadulni akarunk! Eljön „a minden le van szarva”
állapot és kitörünk!
Vannak tudatmódosító szerek, alkohol, drogok és más. Amellett, hogy ezek addiktívak, tehát hozzájuk
lehet szokni és legyűrhetetlen igénnyé válnak, valamilyen élethelyzetből hoznak felszabadulást. Ha
rövid időre is, de lerombolják a bezártság falait. Ha nem így lenne, nem szoknának rá az emberek.
Tehát, amikor elítéljük ezek használatát, mindig csak az egyik oldalt helyezzük mérlegre, a fogyasztó
oldalát. A körülmény okát, amitől valójában menekül az illető, kevesen vizsgálják. Ahogy Afrikában is
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kevesen fogták fel, hogy a HIV/AIDS terjedésének alapvető oka nem az, hogy basznak a feketék, mint
a nyulak, hanem az életkörülmény, ami csak két napot ad az életre és nincs garancia arra, hogy lesz-e
még újból két nap? Feljövünk-e még egyszer, meghalunk-e egy ütközetben, éhen döglünk-e jövő
hónapban, elvisz-e az ebola, hoz-e valami embertelen döntést a diktátor? Ha a mérlegnek ez az
oldala kalkulálható, rendezett lenne, a feketék is meggondolnák, hogy tervezzenek-e jövőt vagy sem,
és egy tervezhető jövő érdekében biztos másképpen gondolkodnának.
Eljutottunk a gondolat bezártságáig. Ez szörnyűbb talán, mint a fizikai, mert ettől megszabadulni csak
saját elméd, tudatod nevelésével lehet, amiből egyre kevesebb van. Nem azért, mert te vagy a hülye,
hanem azért, mert fokozatosan hülyévé tesznek. Amikor goebbelsi módszerekkel beléd sulykolnak
egyszerű, de fülbemászó gondolatokat, akkor vigyázni kell. Mindenki tud ilyenekre példát mondani az
aktuális politikából. Nem nehéz, hiszen a csapból is ez folyik. Egyszerűen nem hagynak teret és időt
arra, hogy mással foglalkozz, a végén pedig meghülyülsz, majd azt szajkózod, amit beléd kódoltak. Ha
beszopod, növeled a zombik táborát, akikre a törvényeket hozzák. Mert a törvényt csak zombikra
alkalmazzák, kiváltságosokra soha, vagy nem tudtad? Így van ez adóval, kötelezettségekkel, mással.
Ha pedig ezt felismered és szabadulni akarsz, akkor sortűz elé állsz. Félelemkeltéssel nyomják el
benned a természetes módon szunnyadó szabadulási vágyat. Ugye észrevetted, hogy ott van ez a
szabadulási vágy? Vajon ki táplálta beléd ezt az érzetet? Allah (SWT). Az Ő kódja él ott legbelül és
súgja, hogy valami nincs rendben, szabadulnod kell!
Létezik egy másféle gondolkodási diktátum, ami szabad véleményalkotást hirdet, de ha eltérsz az
övétől, akkor ellenség vagy. Tehát kommunikációjában szabadságra buzdít, de csak az általa kódolt
szabadság szerint. Így van az, hogy pl. az USA-t a demokráciák csúcsának, az emberiség érdekeinek
védelmezőjének KELL tekinteni. (Most nem az amerikai emberekről beszélek). Miért kell nekem
elfogadni egy államot olyan mintaként, ami csak az elmúlt száz évben több tucat háborút vívott,
azonban olyan kurva erős, hogy egyet sem nyert meg. Arra viszont volt ereje, hogy romboljon. Miért
minta az, ami lépései mögé egy népbutító hazugságot tesz megdönthetetlen bizonyítékként, sőt, még
fizetőeszközének, a dollárnak a fedezete is hazugságon alapszik. Miért tekintsem erősnek, amikor
belső válságát sem képes leküzdeni és eddig elért, vitathatatlan vívmányait hagyja romba dőlni?
Az USA egy kiemelés volt, de hasonlókat tudnék felsorolni bármely más mai nagyhatalommal
kapcsolatban, ahol a gazdasági dominanciára, katonai erőre alapozzák befolyásukat, megítélésüket.
Az, hogy mit ér ez a hatalmi arrogancia, a történelem adja meg a választ. Ebből a szempontból
teljesen mindegy ki az elnök, miniszterelnök az USA-ban, Kínában, Oroszországban, az EU-ban, de
akár kis hazánkban. Ugyanis elnök, miniszterelnök a látható tartományban lévő szereplők, akik
előadják a darabot. Biztos, hogy sok múlik a performance minőségén, ezt láthatjuk a Trump vs. Biden
ütközésen, de a dolgok lényegét a helyzetek adják, melyeket nem ők komponálnak. Ők csupán meg
szeretnék oldani a helyzeteket, hol úgy, hogy szót fogadnak a helyzetek létrehozóival, hol úgy, hogy
szembe szállnak velük. Könnyen eldönthető, hogy ki lesz sikeres. Gyakorlatilag a pénzügyi
háttérhatalom, titkosszolgálatok és bizony, sokszor az alvilág a láthatatlan tartományban sodor, alakít
szituációkat, melyeket a látható tartományban a zombik számára csak úgy tudnak elmagyarázni, ha
egy „apparátus” tovább tompítja elemzőképességüket, óriási marhaságok elhitetésével.
Nos, itt lép be a képbe az apparátus. Ők fedik el a láthatatlan tartomány lényegi történéseit és nyitják
résnyire az ajtót, amiről azt hisszük, hogy ez az összes fény, ami azon átjön. Elhisszük, hogy ami
általunk látható, az igaz.
Az apparátus értékrendszerével van a baj. Romlott. Nem kicsit, nagyon. Az apparátusról beszéltem és
nem az értékteremtő kultúrákról, melyeket az adott országok polgárai valaha létrehoztak.
Vajon ma is folyik-e kultúra teremtés? Igen, biztos vagyok benne, de ezt nem az apparátus hozza
létre. Az apparátus ezekben akkor vesz részt, ha rövidtávon haszna van belőle. Főleg akkor, ha ez a
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kultúra mintaként szolgál számára, melyet sablon gyanánt másokra erőltethet. Az apparátus
szemlélete érdek orientált, még úgy is, ha ezzel értékeket bont le.
Végül eljutottunk a vallási, ezen belül az Iszlámon belüli kötöttségekhez, melyeknek nem szabadna
lenniük. Mielőtt felszisszennél, gyorsan leszögezem: nem a vallási előírásokra célzok, melyeket mi
Fard, Farida ( ) فرض و فريضةnéven tartunk számon. Gondolkodásról beszélek. Arról a
gondolkodásról, ami rögzíti az agyat egy olyan sémához, ami emberi. Valaha élt gondolkodók
mintáiáról szólok, akik az adott időben és helyen hatalmasat alkottak, de mindaz csak ott és akkor
volt igaz. Ma már nem. Azokról a mintákról is beszélek, melyeket ma alakítanak ki politikailag
determinált műhelyek, majd ezek terjesztésére állami pénzen szponzorált konferenciákat rendeznek,
médiumokat üzemeltetnek. Ezek is csapdák, melyek szárnyadat épp olyan hosszúra engedik nőni, ami
e sablonokba belefér. Ha ezen túlnő, visszavágják. Talán Iszlámon kívül máshol is ez a trend?
Döntened kell saját felszabadításodról és arról is, hogy melyik térbe szabadítod be magad. Egy evilági
érdekeket szem előtt tartó, értékeket semmibe vevő, vagy egy evilági és túlvilági érdekeket követő
pályát jársz-e be, melyek valós értékekre alapozottak? Az első az örök nyugtalanság, elégedetlenség,
„mindig többet akarok” tere, a másik a belső békéé, melyben lelked megnyugvásra lel.
Az igazi minták benned vannak. Ha gyakorlod előhívásukat, lehull a homály szemedről és Allah (SWT)
kiszabadít börtönödből, majd engedi látni a szemfényvesztést, melyben élsz.
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ETIKA, MORÁL ÉS AZ EGGYÉ VÁLÁS ELVE

Hogy függ össze az etika és morál, az egyénnel? Sehogy. A mi gondolkodásunkban az etika, morál és
minden más, amit kívülről adagolnak be, nem illeszkedik automatikusan az egyén valóságába. Várj,
elmagyarázom, mielőtt idegességedben negatív hozzászólásba kezdesz.
Az egyén tudatossága, annak kialakítása, fejlesztése a lényeg. Nekem, az egyénnek kell rájönnöm,
hogy viszonyuljak magamhoz és környezetemhez. Ez nem saját törvények alapján megy, hanem
illeszkedéssel. Mi az az illeszkedés? Nézz a kezedre. Látsz ott tíz ujjat, ami a tested szerves része,
tehát illeszkedik hozzád. Mivel te és a tíz ujjad egyek vagytok, pontosan tudod, hogy ne harapj bele az
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ujjadba, mert az neked és az egész testednek rossz. És itt a lényeg: az eggyé válás. Amivel eggyé tudsz
válni, azzal automatikusan betartasz minden előírást, ami annak a védelmét, örömét szolgálja, amivel
eggyé váltál. Ehhez nincs szükség külső normákra, mert azok csak elidegenítenek, beteggé tesznek,
ha nem az eggyé válás koncepciójára épülnek.
Akár a Hippokratészi eskü szövegét veszem alapul, vagy bármely más szervezethez csatlakozáskor
kimondott fogadalom szövegét, mindez semmit sem jelent, ha tudatosságodban nem válsz eggyé
szakmáddal, nem érzed át a beteg fájdalmát és csak egy szöveg szószerinti betartása szerint
működsz.
Amennyiben az etikára és morálra, mint külső meghagyásra hagyatkozol, rengeteg hibalehetőséget
zúdítasz magadra. Lehet, hogy az a társadalmi morál idegen, hiszen szövegében, elvárásában csak egy
hatalmon lévő kis csoport érdekeinek felel meg. Ha te ezzel nem tudsz eggyé válni, akkor viszolyogsz
és ki fogsz térni. A másik eset, amikor benned van a hiba. A külső elvárás jó, de te nem építetted fel
magadat tudatosságban odáig, hogy rájöjjél miként viszonyulj úgy a közösséghez, ami mindenki
számára megfelel. Ha te nem tudsz eggyé válni a közösséggel, melyben élsz, akkor lehet ott
bármilyen norma, az betarthatatlan, vagy ha betartod, belebetegedsz. Olyanná válsz, mint a diák, akit
szülei olyan iskolába járatnak, ahol azt tanulja, amit nem szeret. Ha egy egyetemistának megadják azt
az alapot az első pár évben, ami elegendő ahhoz, hogy saját tudatossága alapján válasszon megfelelő
tantárgyakat a továbbiakban, akkor olyanokat fog választani, ami egyéniségének a legjobb,
amelyekkel eggyé tud válni.
Ha egy börtönben csupán ismertetik a többségi társadalom normáit, az önmagában csak a
közösségtől való elzárást fogja szolgálni azért, hogy a társadalomban a bűnös egy adott ideig ne
tegyen kárt és nem fog javító-nevelő tevékenységet szolgálni. Az egyetlen kérdés, hogy a bűnös
eggyé tud-e válni a normákkal, sajátjának tudja-e azokat érezni, vagy továbbra is idegenek maradnak
számára? Mert ez utóbbi esetben bizonyos, hogy szabadulása után ott fogja folytatni, ahol
abbahagyta, hiába magoltatták be vele az etika szabályait.
Átmehetünk életünk minden területére és ugyanezzel az elvvel találkozhatunk. Eggyé tudunk-e válni
vallásunk hirdetésével, a többségi társadalom szabályozásával, a minket körbevevő emberekkel,
környezettel, teremtéssel?
Mi a cél? Az, hogy vonulj el és gondold át viszonyulásaidat. Ne járj úgy, mint a bíró, aki egy adott
törvénykönyv szerint szab ki ítéleteket, mert mást nem tehet, de ott legbelül úgy érzi, hogy rosszat
tett. Te ezer dologgal kötődsz a világhoz. Fogd fel úgy, hogy valaha az Univerzum egy nagy
porcelánedény volt, ami összetört és ezer szilánkra hullott. Te egy vagy a sok szilánk közül. Az élet
nem más, mint egy adott időszakban ennek a porcelánedénynek az összerakása. Ha te, mint szilánk,
nem tudsz eggyé válni az edény egészével, nem tudsz illeszkedni a helyedre, ott adhatnak neked
kívülről bármilyen összeszerelési utasítást, boldogtalan, idegen leszel. A cél tehát, helyed megtalálása
ott, amivel eggyé tudsz válni.

ِ س والثَّمر
ِ ٍ ِ
ِ ص ِم َن األَمو
ٍ وف واْل ُجوِع وَنْق
ات َوَب ِش ِر
ُ ال َو
َ َ َ ِ األنف
ََ
َ
َ ْ َوَل َنْبُل َوَّن ُك ْم ب َش ْيء م َن اْل َخ
﴾١٥٥﴿ ين
َّ
َ الصاِب ِر
Mert bizony, Mi próbára teszünk titeket némi félelemmel, éhséggel, szűkével vagyonnak, létnek és
termésnek. Vidd örömhírét az állhatatosaknak,- (Korán 2:155)

ِر
﴾١٥٦﴿ اجعو َن
َ

ِ َّال ِذين ِإ َذا أَصاب ْتهم ُّم
ص َيب ٌة َقاُلوْا ِإَّنا ِّللِ َواَِّنا ِإَل ْي ِه
َ
َُ َ
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Akiket ha gyötrelem ér mondják: „Mi Allahé vagyunk és Hozzá térünk meg,-” (Korán 2:156)
És íme! Egy hívő számára ez az eggyé válás kinyilatkoztatása.

FEDEZETLENSÉG
Akik pénzügyekkel foglalkoznak tudják mi a fedezet. A fedezet egy hitel, vagy más kötelezettség
biztosíték, amely lehet ingatlan, ingóság, áru, értékpapír, stb. amelyről tulajdonosa lemond, ha nem
tudja teljesíteni a szerződésben vállaltakat, vagy csak késve teljesíti azokat.
Tehát ez egy kötelezettség, ami konkrétan leverhető azon, aki nem teljesít.
Mi van a bankokkal, főleg jegybankokkal, melyek pénzt állítanak forgalomba? Van-e a pénzek mögött
hasonló biztosíték, azaz fedezet? Mi a biztosíték arra, hogy 100 dolláros címlet mögött valóban 100
dollár értékű arany, ingóság, ingatlan vagy üzletrész áll? És itt ugrik a majom a vízbe. Ilyen nincs!
Ebből az adódik, hogy az ilyen devizában bonyolított üzlet, tranzakció mind „hazudott” értéken
történik, aminek szalonképes neve spekuláció. Ha pedig ilyen pénzt kölcsönadok és díjat számítok fel
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a pénz használatáért, akkor még ennél is nagyobb „fedezetlenséget” követek el, hiszen egy hazudott
értéket adok el egy reális értékért cserébe. Ez az uzsora, ami tilos. A magyarázat itt következik:

ِ َّ
ِ ِ طان ِمن اْلم
َّ ُ الرَبا الَ َيُقومو َن ِإالَّ َكما َيُقوم َّال ِذي َيتَ َخَّب
ِ ْكُلو َن
ك
ُ ين َيأ
َ الذ
َ س َذل
َ َ ُ َ ط ُه الش ْي
َ
ُ
ُ
ِ َح َّل ّللاُ اْل َب ْي َع َو َح َّرم
ِ ِبأََّن ُه ْم َقالُوْا ِإَّن َما اْل َب ْي ُع ِم ْث ُل
ظ ٌة ِمن
َ الرَبا َف َمن َجاءهُ َم ْو ِع
َ الرَبا َوأ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ اب
يها
َ ف َوأ َْم ُرهُ ِإَلى ّللا َو َم ْن َع َاد َفأ ُْوَلئ
َ َّربِه َفانتَ َه َى َفَل ُه َما َسَل
ُ َص َح
ْكأ
َ الن ِار ُه ْم ف
﴾٢٧٥﴿ َخالِ ُدو َن
Akik elnyelik az uzsorát nem állnak meg, csak úgy, ahogy az áll, akit a Sátán hajtott őrületbe
érintésével. Ez hát, miáltal mondják: „A kereskedés olyan, mint az uzsora.” Megengedte (Halal) Allah
a kereskedést és megtiltotta (Haram) az uzsorát. Akihez elér Ura intése és véget vet (az uzsorának),
annak múltja elnézetik, és dolga Allahra tartozik. De ki visszatér (az uzsorához), azok a Pokol követői,
amiben ők mindörökkön lesznek. (Korán 2:275)
Uzsora, vagy kamat, amit befektetett munka nélkül nyernek el, tilos. Számos aya helyezi fókuszába az
uzsorából adódó bűnt. A Szent Korán mellett, a Próféta (béke reá) szavai is, melyeket az utolsó
zarándoklata alatt mondott, kitértek az uzsora tilalmára, mert az Fitna, ami más bűnöket generál. A
kamat jellemzői:
- Idő, vagy levegő eladása. Az Iszlámban minden kereskedelmi szerződésnek kell, hogy legyen
tárgya. Ha kölcsön adom a pénzemet valakinek egy időre és a lejárat után visszakérem a
pénzemet, plusz kamatot, akkor mi volt az eladás tárgya? Ebben az esetben az időt, vagy
levegőt adtam el, ami nem az enyém. Ez Haram.
- A pénznek magának az eladása. A pénz az áru, vagy szolgáltatás jelképe. A valós
kereskedelemben valós árukat és szolgáltatásokat adunk-veszünk. Ha valaki jelképeket árul
csak azért, hogy manipulálja a piacot, bűnt követ el.
- Az uzsora, vagy kamat krematisztika, ahol „pénz csinál pénzt” és nem az áru, vagy
szolgáltatás csinál pénzt. Ez spekuláció.

ِ َّ
ِ ْكلُوْا
اعَف ًة َواتَُّقوْا ّللاَ َل َعَّل ُك ْم تُْفلِ ُحو َن
ُ آم ُنوْا الَ تَأ
ْ الرَبا أ
َ َض َعاًفا ُّم
َ َيا أَُّي َها الذ
َ ض
َ ين
﴾١٣٠﴿
Ó, kik hisznek! Ne nyeljétek el az uzsorát, többet és többet! Őrizkedjetek Allahtól, hátha tán
boldogultok. (Korán 3:130)

Az uzsora és a tőke fedezetlenségével való manipuláció annyira központi kérdés az Iszlámban, hogy
Mohammed próféta (béke reá) utolsó szónoklatában is erre figyelmeztetett:

ن
ِ ل تظلمو
ِنو
ِ ل تظلمو
ِ ن لكم رءوس أموالك ِم
ِ ع ولك
ِ ن كل ربا موضو
ِ وإ
Allah megtiltotta nektek az uzsorát, ezért minden uzsora eltörlendő. A tőkétek maradjon meg
nálatok. Ne sújtsatok le másra és rátok se sújtson le más.
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Elgondolkodtató! Ugyan miért foglalkozik az Iszlám a fedezetek hiányával ennyire. A világ alapvetően
a pénz törvénye szerint működik. Ha már a pénz kapcsán bekerül a fedezet hiánya a rendszerbe,
akkor az tovább gyűrűzik az élet minden területe felé Tehát hazugságon fog alapulni minden. Ha
ebben a pénzforgalomban részt veszel, bűnrészes vagy, akár akarod, akár nem. Te is használod azt a
hazugságon alapuló eszközt, egy papírfecnit, amivel mást kifizetsz, tehát becsapsz. Ha pedig kölcsönt
veszel fel egy adott időre, akkor az adásvétel tárgya az idő. Ezt vetted. Elég bolond vagy, hogy el
tudják adni neked az időt! A vállalkozásodba, befektetésedbe együtt sírunk, együtt nevetünk alapon
vonj be finanszírozót, akkor jól jársz. Egyébként elbuksz és bukásodat további bűnök elkövetésével
akarod majd helyrehozni: hazudsz, zsarolsz, lopsz, tovább hitelezel stb.
A fedezetlen pénz generál spekulációt, zsarnokságot, háborút, elnyomást. Nyakig benne vagy!
Mi a következmény? Az, hogy lassan az élet minden területe mögül kifolyik a fedezet:
- Hiábavalóság váltja fel a lényeget
- Gyarlóság lép a jog és igazság helyébe
- Barátságok felszínessé válása, érdekek dominanciája
- Szerelmek kiszáradása, ugyan mit nyerhetek el a másiktól kapcsolat
- Gyerek szülő viszony. Mit lehet örökölni? Beadjuk az öregek otthonába.
- Az üzlet és az átverés szavak egymás szinonimái lettek
- Kulturális kiüresedés, eltahósodás. Csak egy számít: olvasottság, eladott lapok száma,
nézettség. Hogy ez mivel jár, másodlagos.
- Imák is kiüresednek. Add meg, ó Istenem! Arra kérlek ó istenem! Segíts meg, ó Istenem!
Csupa kérés, könyörgés, soha egy felajánlás, hála.
Vallásaink sebesen közelednek a kiüresedés felé. Nem hitet, hanem vallást mondtam.
Ezért, ma nincs Iszlám, csak Iszlámosdi, amit sok Iszlám imitátor népszerűsít. Azért áll mögéjük
hatalmas forrás, hogy eltompítsák milliárdok látását! Ki a fenét érdekel ezek után, hogy terjedünk?
Miért olyan fontos, hogy új megtérők jelentkeznek tömegével? Mit érünk velük, ha vakok, süketek és
sok pénz tartja őket vakon, süketen!
Ez az állapot ma egy általános világkép. A birkákat először a juhász vágja le és főz belőlük paprikást,
majd ezután jön a farkas. És tudd: minden birka gyilkosság áldozata lesz! Fontos ezek után, hogy a
Hidzsab kell-e a nőkre, vagy sem? Ki síita és ki szunnita? Ali imám, vagy Moawiya? Hanafi, vagy
Hanbali? Befeküdtünk egy 1400 éves trendbe és életünket, gondolkodásunkat külső és belső erők e
szerint tematizálják azóta is. Közben a világ embert küldött a holdra és az informatika minden agyat
bekötött egy központba. Minden egyes dollárod egyetlen vérkeringésben kering egy olyan szabály
szerint, ami alapján te értéket, fedezetet állítasz elő és ezért kapsz egy üres papírdarabot, ami
önmagában fedezetlen, semmit nem ér. Majd ennek a papírdarabnak értéket hazudnak, te elhiszed
és papírt gyűjtögetsz, aminek változtatják névértékét. Bevonzzák tőled, hogy ne otthon gyűjtögesd és
spekulációkba fektetik. Számoltad hányszor vertek át eddig? Hát persze, hogy bűnös vagy! Annak kell
lenned, hogy túléld! Nem hibáztatlak, hiszen tudtodon kívül teszed. Én azt hibáztatom, akinek
kezében a könyv és nem tanítja meg neked a helyes módozatokat. Aki elhallgatja az igazat és tudja mi
folyik. Aki tud és mégis betársul a ködösítő, embertelen folyamatokba. Akik Sátánt idézik Mekkában,
útlevelet állítanak ki a mennyországba, akik bebeszélik neked, hogy robbantsd fel magad, miközben
élvezik bankszámlájuk gyarapodását. Akik kilopják azt a fedezetet az Iszlámból, ami az embereket
túlélővé és egymással békés együtt élővé teszi.

ِ والَ َتْلِبسوْا اْلح َّق ِباْلب
﴾٤٢﴿ اط ِل َوتَ ْكتُ ُموْا اْل َح َّق َوأَنتُ ْم تَ ْعَل ُمو َن
َ
َ
ُ
َ
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Ne öltöztessétek át az igazat hamisba, elhallgatva az igazat, s ti tudjátok azt. (Korán 2:42)
Mi a cél? Semmi esetre sem forradalom, lázadás szítása, mert az ilyesmit ma már előre lejátsszák a
stratégák. Viszont az idővel senki nem tud szembe szállni. Egyszer mindenki megöregszik, meghal,
egyszer minden elmúlik. Az idő Allah kezében van. A feladat az értékek megőrzése, átmentése egy
olyan korba, ahol konstruktív motivációkká érhetnek azok a gondolatok, amire ma nincs agy.
Kérem Allahot fedje fel szemünkről a homályt, bocsájtsa meg bűneinket és vezessen az Ő útján
destruktív erők nélkül! Kérem Allahot, hogy abba a tervbe illessze képességeimet, ami az Ő
Univerzális terve!
Amen!
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HOMOSZEXUALITÁS ÉS LESZBIKUSSÁG AZ ISZLÁMBAN
Rajta, nyúljunk tabu témákhoz. Homoszexualitás volt, van és lesz. Megfordítom a sorrendet. Előre
veszem az emberi megítélést és ha türelmetek van végigolvasni, a végére helyezem a Korán szavait a
homoszexualitással kapcsolatban.
Kétségtelen, hogy a homoszexualitás az egyik legsúlyosabb bűn. Sőt, ez a fő bűnök egyike (kaba’ir),
melyet Allah megtiltott. Allah szörnyű büntetéssel sújtott le Lót (béke reá) népére, mert az intés
ellenére is bűneikben maradtak, romlott tetteiket általánossá és elfogadhatóvá tették egymás között.
Allah számos helyen tesz erről említést: Korán 11:82-83, Korán 11:83, and Korán 54:37].
Ugyanez vonatkozik a leszbikusságra. A jogtudósok szerint nem vonható kétségbe, hogy a
leszbikusság Haram, a főbűnök egyike, amint azt al-Hafiz Ibn Hajar (Allah irgalma rajta) kifejtette az
Al-Mawsoo'ah al-Fiqhiyyah (Iszlám jogi enciklopédia), 24. rész, 251. oldalán. (A fenti Korán említések
azonban Lót népére vonatkoznak).
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Ami a büntetést illeti, ezért halálos megkövezés járt abban az esetben, ha ez házasságtöréssel együtt
követték el. A homoszexualitás bűncselekményének sharia szerinti büntetése kard által történő halál
volt.
Nos, a régmúlt és távoli vidékek mai sharia gyakorlatát idéztem, ahol évszázadok óta nem történt
meg a jogharmonizáció.
A Korán Lót (béke reá) népének tettét említi, ami megerősítése a Biblia szavainak:

ِ
ِ ٍ اح َش َة ما سبَق ُكم ِبها ِمن أ
ِ طا ِإ ْذ َقال لَِقو ِم ِه أَتَ ْأتُو َن اْلَف
﴾٨٠﴿ ين
ً َوُلو
َ َحد من اْل َعاَلم
ََ َ
َ ْ َ
ْ َ
(Elküldtük) Lótot, s mondta népének: „Oly ledérséget hoztok-e el, mit előttetek még senki sem
követett el a teremtmények közül?” (Korán 7:80)
Lót története a Bibliából is ismert. Ábrahám unokafivére volt, akit Prófétaként küldött az Úr
Szodoma és Gomora városaiba, miknek lakói kimondhatatlan bűnöket követtek el. Pontos
helymeghatározásuk nem ismeretes, feltételezhetően a Holt tenger fennsíkján lehettek.
Elpusztításukról a Genezis 19-ik fejezete ad részletes beszámolót. Egy este ember képében két Angyal
látogatta meg Lótot. Nála töltötték az éjszakát is. Szodoma lakói, természetellenes habitusuktól és
bűneiktől vezetve, megtámadták Lót házát, de vissza lettek verve. Reggel az Angyalok arra
figyelmeztették Lótot, hogy családjával együtt hagyja el a várost. „24És bocsáta az Úr Sodomára és
Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből. 25És elsülyeszté ama városokat, és azt az egész
vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is. 26És hátra tekinte az ő felesége, és
sóbálvánnyá lőn.” (Genezis 18:24-26). Lót népe ebben az esetben ott volt, akikhez küldte őt az Úr. Ők
nem vér szerinti népei voltak, mint Szalih, vagy Shu’eyb esetében. De a Próféta számára nem játszhat
szerepet, kivel áll vér szerinti kapcsolatban. Mindenkit testvérnek kell tekintenie. (50:13)

ِ الرجال َشهوة ِمن دو ِن
﴾٨١﴿ الن َساء َب ْل أَنتُ ْم َق ْوٌم ُّم ْس ِرُفو َن
ُ
ً َ ْ َ َ ِ ِإَّن ُك ْم َلتَأْتُو َن
„Asszony nélküli vágyat hoztok el a férfiaknak, mi több, ti feslett nép vagytok!” (Korán 7:81)

ِ
﴾٨٤﴿ ين
ُ ط ًار َفان
َ ط ْرَنا َعَل ْي ِهم َّم
َ َوأ َْم
َ ان َعاق َب ُة اْل ُم ْج ِرِم
َ ف َك
َ ظ ْر َك ْي
És Mi (kénköves) esőt zúdítottunk rájuk. Nézd, mi lett beteljesedése a bűnösöknek! (Korán 7:84)
Lássuk mit találunk ezzel kapcsolatban a hadiszokban:

ِ ع ْبدُ ه
ع ْن
َ ،ٍيز ب ُْن ُم َح همد
َ  َحدهثَنَا،ي
َ اَّلل ب ُْن ُم َح هم ِد ب ِْن
َ َحدهثَنَا
ِ ع ْبدُ ْالعَ ِز
ُّ ع ِلي ٍ النُّفَ ْي ِل
ِ سو ُل ه
اَّلل
ُ  قَا َل قَا َل َر،هاس
ٍ عب
َ ع ِن اب ِْن
َ ،َع ْن ِع ْك ِر َمة
َ ،ع ْم ٍرو
َ ع ْم ِرو ب ِْن أ َ ِبي
َ
صلى للا عليه وسلم
" ع َم َل قَ ْو ِم لُوطٍ فَا ْقتُلُوا ْالفَا ِع َل َو ْال َم ْفعُو َل ِب ِه
َ " َم ْن َو َج ْدت ُ ُموهُ َي ْع َم ُل
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Abdullah ibn Abbasz hivatkozása:
A próféta (béke reá) így szólt: „Ha bárkit azon értek, hogy azt teszi, amit Lót népe tett, akkor öljétek
meg azt, aki elköveti és azt is, akivel elkövette.”
Forrás: Szunan Abu Dawud
Dar-us-Salam referencia, Hadisz 4462
Ahmad Haszan fordítás, Hadisz 4447
Ugyanezt a gondolatot erősítik meg a következő hivatkozások:
Sahih Bukhari 7:72:774, Sahih Bukhari 8:82:820, Sunan Abu Dawud 38:4448, Sunan Abu Dawud
31:4008, Sunan Abu Dawud 11:2169, Sunan Abu Dawud 32:4087, Sunan Abu Dawud 32:4088,
Tirmidhi 1:152, Tirmidhi 1457, Sunan Ibn Majah 3:9:1903, Sunan Ibn Majah 3:9:1904, Sunan Ibn
Majah 3:20:2561, Sunan Ibn Majah 3:20:2562, Al-Muwatta 41:11
És most térjünk vissza a Koránra:

ِ ِ ِ ِ
ِ َِّ
نك ْم َفِإن َش ِه ُدوْا
ُ استَ ْش ِه ُدوْا َعَل ْي ِه َّن أ َْرَبع ًة ِم
َ َوالَلتي َيأْت
ْ ين اْلَفاح َش َة من ن َسآئ ُك ْم َف
ِ
ِ
ِ
﴾١٥﴿ ًاه َّن اْل َم ْو ُت أ َْو َي ْج َع َل ّللاُ َل ُه َّن َسِبيَل
ُ وه َّن في اْل ُب ُيوت َحتَّ َى َيتََوَّف
ُ َفأ َْمس ُك
Azokkal szemben, kik asszonyaitok közül ledérséget követtek el, tanúskodjanak négyen közületek. Ha
tanúskodtak, tartsátok őket a házakban (bezárva) addig, míg el nem mulasztja őket a halál, vagy Allah
utat nem jelöl ki nekik. (Korán 4:15)
A legtöbb kommentátor itt házasságtörést, hűtlenséget, megcsalást ért. Viszont arra vonatkozólag a
24:2 Áya tér ki a későbbiekben. Ezért úgy gondolom, hogy ami itt áll, az a leszbikusságra vonatkozik,
hiszen a következő 4:16 versben az ezzel analóg férfi homoszexualitás a téma. A logika alapján és a
két verset együtt elemezve: 1. Ha itt házasságtörés szerepelne, akkor a férfi büntetését is specifikálni
kellene, nem csak a nőét, hiszen mindketten elkövették a bűnt. 2. Az Arab szó „laati” nőnemben
többes száma a „lati”-nak. Tehát a bűnt két nő követi el. 3. A büntetés nem határozott, ahogy a
következő versben sem az. A nő tisztességének megvédésére erős bizonyíték kell. Pl. a korábbi
esetekben (adósság, végrendelet,) elég volt két tanú, itt már négy kell. Gyakorlatilag lehetetlen a
sharia szerint bizonyítani. Ugyanez a helyzet házasságtöréskor. (lásd 24:4)

ِ ِ ِ
َّ
ِ ُ نكم َفآ ُذ
ان تََّو ًابا
َ ضوْا َع ْن ُه َما ِإ َّن ّللاَ َك
ُ َع ِر
ْ َصَل َحا َفأ
َ َوالل َذ
ْ وه َما َفإن تَ َابا َوأ
ْ ُ ان َيأْتَيان َها م
ِ
﴾١٦﴿ يما
ً َّرح
Ha két férfi követi el (a ledérséget) közületek, fenyítsétek meg mindkettőt. Ha megbánják és jó útra
térnek, hagyjátok őket. Mert bizony, Allah a Megenyhülő, a Kegyelmes. (Korán 4:16)
A Korán következő sorai a megbánásról és a megbocsájtásról szólnak, tehát ez az a szövegkörnyezet,
amelybe a homoszexualitást és leszbikusságot tárgyalja. Bűnnek ítéli meg, mert a ledérség bűn. De az
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emberi halálos ítéletekkel szemben itt nem kerül szóba ilyen erős szankció. Ha a szövegkörnyezetet
veszem alapul, akkor a megbánás és megbocsájtás éppúgy szempont, mint a szankció.
Nem vagyunk vakok, süketek, az Iszlám Umma bővelkedik homoszexualitásban, akár rejtetten, akár
nyíltan. Ennek megítélése minden társadalomban más.
Olyan kor nem jöhet el, amikor a homoszexualitás a Korán alapján ne lenne bűn.
Kimagyarázhatatlanul az. Ugyanakkor túldimenzionált emberi ítéletekkel sem érthetünk egyet.
Csatolt képek:
1. Shah Abbas, perzsa uralkodó (1627).
2. Oszmán illusztráció egy csoportos szexhez használt fiatalember ábrázolása (Sawaqub alManaquib-ből), 19. század. Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_in_Islam
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GENDER ÉS LMBTQ ISZLÁM SZEMSZÖGBŐL
(LMBTQ= leszbikus, meleg, biszex, transznemű és queerek, azaz furcsák rövidítése)
Egyben egyezzünk meg. Ne használjuk azt a fogalmat, hogy egyenjogúság, mert ezzel húzzuk
magunkra a legnagyobb igazságtalanságot. Hol működik és hol jó? Egy bűnöző joga, szavazata miért
ér ugyanannyit, mint egy tisztességes polgáré? Felvetődik-e az egyenjogúság kérdése egy kórházban?
Bevonják-e a takarítónő szavazatát abba, hogy kivegyék a beteg vakbelét? De térjünk a férfi és nő
közti egyenjogúságra. Mit jelent? Kinek van több joga és milyen jogokból? Boncoljuk ezt a témát egy
más vonatkozásban. Van-e nők között egyenjogúság? Létezik-e férfiak között egyenjogúság? Soha
nem volt és nem is lesz.
A világ hierarchiák rendszeréből áll, ahol nem a jogok különbözősége a gond, hanem a rendezőelv.
Azon kellene inkább vitatkozni, hogy a jogok érvényesítését a fegyverek, pénz, befolyás, ármány,
szarkeverés dönti-e el, vagy a szolgálat, Isten rendjébe történő megbékélt beilleszkedés? Az
egyenjogúság a káoszalkotás eszköze, amivel feszültséget ugyan lehet szítani, de nem a jogok
kerülnek helyre, hanem egy természetellenes állapot jön létre általa. Nem cselekedetekhez,
szándékokhoz kerülnek, vagy éppen vonódnak el jogok, hanem egyfajta hovatartozáshoz, ami
teljesen irracionális.
A nemi és LMBTQ hovatartozás megítélésével nem az a gond, hogy ez a téma felvetődik és szempont,
hanem az a mód, ahogy felvetődik és szempont. A határok nem társadalmi hasznosság, Allah
rendjébe való beilleszkedés szintjén kerülnek napirendre, hanem csiri-viri ruhák, felvonulások,
perverz jelenetek látszódnak egyik oldalon és náci jelszavak, buzi-verések a másikon. Majd, ha jobban
megkaparásznánk, akkor minden oldalon a legközelebbi családi körben is van vegyesen mindenből. A
világon, pedig elszórtan élünk tömegesen ilyen is olyan is.
Tehát, alapvetés, hogy nincs egyenjogúság. Erről szól az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is, ha
jobban odafigyelünk:
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1. cikke:
Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van.
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=hng

Ne értsd félre! A születéskor van jog és esélyegyenlőség! Később jogokat szerzünk és vesztünk.
Tanulunk, küzdünk és olyan jogok lesznek érvényesek ránk, melyeket születésünkkor nem
élvezhettünk, ill. lopunk, csalunk, bűnözünk és jogokat vesztünk.
Vissza az alaptémához.
A jelenség megítéléséhez négy korábbi cikkemben leírt hivatkozásokat, idézeteket hívom segítségül
úgy, hogy azokat itt nem ismétlem meg. Ezek a Kortárs iszlám enciklopédiában megtalálhatók.
(https://mek.oszk.hu/20900/20901/)
1. A Homoszexualitást, leszbikusságot az Iszlám bűnnek tartja. (Hivatkozás: 2. kötet, 2.3.6.
fejezet, Homoszexualitás, leszbikusság az Iszlámban). A bűn nem a hajlam, ami az emberrel
született, hanem az, ha valaki kárt okoz egyéni, vagy társadalmi szinten.
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2. A diszkrimináció szintén bűn. (Hivatkozás: 2. kötet, 2.3.6. fejezet, Rasszizmus). Tehát az is
elítélendő, ha egy másság miatt – ami nem egy bomlasztásra szerveződött másság -, valakit,
vagy egy csoportot a társadalom megbélyegez, kiközösít.
3. A teremtésbe való beavatkozás bűn. (Hivatkozás: 2. kötet, 2.3.6. fejezet. Tetoválás, paróka,
műköröm, piercing stb.) A teremtéssel járó dolgainkat vállaljuk fel, terheinket, ha azok nem
egészséget károsító, ill. irracionális terhek, viseljük büszkén. Nincs teljesség, tökéletesség.
Valahol, valamiben mi mind eltérünk egy normától, tehát „aberráltak”, vagyunk. Ki ebben, ki
abban. Van, akin látszik, van, akin nem. Aki magát normálisnak tartja, az aberrált a legjobban.
Tehát tekintsük magunkat egy-egy jelnek, azaz áyának a teremtésben, amivel mások
figyelmét is felhívjuk az ő saját „aberráltságukra”. De ezt nem tehetjük kihívóan. Ebbe a
helyzetbe beavatkozni, megváltoztatni a természet alkotását, abból csúfot űzni, gúny
tárgyává tenni, vagy éppenséggel azzal hivalkodni bűn.
4. A magamutogatás egyenlő a kis politeizmussal. (Hivatkozás: 2. kötet, 2.2.1. A kis politeizmus
(Al-Riya’), magamutogatás). A magamutogatással mások figyelmének felkeltése a cél. Ha ez
fölényeskedést, mások megalázását, saját magunk példájának kényszerített követését,
felsőrendűségét jelenti, akkor ez hatalmas bűn. Ez saját magunk bálványnak történő
beállítása, az Al-Riya’. Itt nem csak a LMBTQ-nek, hanem politikusoknak, egyházvezetőknek
stb. is van tanulnivalója. Ami Gender és LMBTQ performanszokban ma látszik, abban
szerintem néhány ország túlhaladja azt a tűréshatárt, amit az előbb említett pontokban
leírtam. Ugyanakkor vannak olyan térségek is, ahol pedig érdemtelenül szigorú intézkedések
vannak hatályban. Ez szubjektív, saját vélemény, tehát nincs jogom erre azt állítani, hogy az
Iszlám ítéletét hirdetem. Attól tartok, hogy a téma túllihegése éppen azoknak az LMBTQ-hoz
tartozó egyéneknek csorbítja a jogait, akik nem fellengzősséggel, hanem társadalmi
hasznossággal kívánják magukra felhívni a figyelmet.
Létezik egy norma, melynek szabályait minden Szent könyv lefektette. Ezek a normák e
Szentírásokban vallásoktól függetlenül, mindenhol hasonlóak. Ezzel párhuzamosan léteznek
társadalmi normák, melyek hol eltérnek, hol megegyeznek a Szentírások normáival. Az igazolódik be,
hogy a devianciák a társadalomban rövidéletűek és hosszútávon az emberek a Szentírásokhoz
igazodnak. Ha nem hajlandóak erre, akkor elpusztulnak. Lásd Lót népe, Róma stb. Ez még akkor is így
van, ha éppen azok élik a legperverzebb életet, akik a Szentírás normáit hirdetik.
Mit tehetünk mi, Muszlimok? Azt, hogy tanítsuk meg gyermekeinket azokra a normákra, melyek Allah
(SWT) által Könyvekbe foglaltattak! (Többes számot használtam). Bizonyos, hogy sok esetben mást
látnak a valóságban, sőt, lehet, hogy gyermekeink fogják elszenvedni a mássággal járó diszkriminatív
megítélést, intézkedést, de akkor se tegyünk többet annál, hogy továbbadjuk a tudást. A többit
bízzuk Allahra (SWT).
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KÉRDEZÉS ETIKETTJE

Bizonyára mindenki találkozott kellemetlen, oda nem illő kérdésekkel. Vannak, akik úgy hívják fel
magukra a figyelmet, hogy kérdeznek akkor is, ha van értelme és akkor is, ha nem. Üdvözlendő
minden érdeklődés, hiszen érdemes a tudás kapuit nyitogatni, de a kérdezésnek etikettje van.
Eleve nem lehet olyat kérdezni, amire nincs válasz. Pl. miért járják körbe az emberek jobbról balra és
miért nem balról jobbra a Kába kövét? A válasz: csak. Amióta a Próféta (béke reá) így végezte el a
Towaf-ot, azóta így van. Miért tartjuk a böjtöt Ramadán havában és miért nem más hónapban?
Válasz: csak. Hogy hívták a Próféta kedvenc macskáját?
Ezek fölösleges, nem releváns kérdések. Akár van rájuk válasz, akár nincs, nem leszünk tőlük
gazdagabbak.
Tehát mindjárt az etikett első pontja, hogy értelmetlen és nem releváns kérdést ne tegyünk fel.
Vannak jó és rosszindulatú kérdések. Sokszor cél a lejáratás, belezavarás. Az értelmetlen és nem
releváns kérdések mögött a szándékot kell tisztáznunk.
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Kérdések részben feltehetők parancsokra, előírásokra vonatkozóan. Azért írom, hogy részben, mert
emberi szinten csak korlátozott válasz adható. Ilyen az ima, Haram dolgok elvetése stb. Sokra van
válasz, sokra nincs. Amire nem Allah adta meg a választ, arra pontos felelet nem adható. Allah
parancsai nem emberi logikával indokolhatók meg. Ahogy egy kisgyerek sem tudja, hogy a hal tele
van szálkával, nem érdemes egyből lenyelni, vagy nem szabad minden üvegbe beleinni, mert lehet,
hogy az egyikben maró tisztítószer van. Mi is így élünk ebben a világban felnőttként. Szükség van
Allah Útmutatására, de fel kell nőnünk megértéséhez.
Több kérdést kaptam disznóhús fogyasztásának tilalmáról, annak okáról. Minden korban született
egy válasz. Volt, amikor a disznóhúsban levő parazitákra hivatkoztak, vagy a hús belső összetételére,
de az Ószövetségre is vannak hivatkozók. Szerintük Izrael gyermekei megszegték a Shabbatot és az Úr
majmokká ás disznókká változtatta őket (5:60, 2:65). Ettől fogva áll fenn a tilalom. Bizonyára lesz még
válasz 100 és 300 év múlva is. A pontos válasz csak Allahnál van. Ez nem jelenti azt, hogy a kérdés
kutatásával nem kell foglalkozni! Azzal mindig kell és a megfejtések tartalma, minden időben bővüli
fog, de talán sosem merül ki. Mindig lesz új tartalom, ami megerősíti az előírás célszerűségét. Ez is a
csoda része.
A kérdező csak olyan kérdést tegyen fel, amire van kapacitása. Sokan többnek képzeljük magunkat
annál, mint amik vagyunk. Előfordul, hogy hiába kapunk választ, azt nem tudjuk hova tenni.
A kérdés-felelet alatt nem csak a választ adó, hanem a kérdező is vizsgázik.
A Korán sok tétele magyarázható, sokra még nem tudjuk a választ. Itt kérdezőnek és választ adónak
egyaránt tudniuk kell a határaikat. Ha a választ adó nem méri fel a kérdezők kapacitását, túl magasra,
vagy alul méretezi válaszait, akkor nem a hívők, hanem a hitetlenek táborát fogja növelni.
Tehát a kérdések fontosak, azokon keresztül fejlődik gyermek és felnőtt, de a kérdések etikettjét be
kell tartani.
A válasz, a válaszadó tudását és intelligenciáját minősíti. A tartalom ad képet tudásáról, annak átadási
módja, pedig intelligenciájáról. A kérdés pedig a kérdező egyéniségéről fest képet. Kiderül jelleme,
felkészültsége, jólneveltsége. Ugyanis lehet kérdezni alattomosan, rossz szándékkal, figyelmet
elterelve, de lehet építő jelleggel, jószándékkal, mindenki gyarapodását szolgálva. A kérdezésnek
etikettje van és az Iszlám ezt tanítja.

ِ َّ
ِ
ين
ْ آم ُنوْا الَ تَ ْسأَُلوْا َع ْن أ
َ َش َياء ِإن تُْب َد َل ُك ْم تَ ُس ْؤُك ْم َوِان تَ ْسأَُلوْا َع ْن َها ح
َ َيا أَُّي َها الذ
َ ين
ِ
﴾١٠١﴿ يم
ُ ُي َن َّزُل اْلُق ْر
ٌ آن تُْب َد َل ُك ْم َعَفا ّللاُ َع ْن َها َوّللاُ َغُف
ٌ ور َحل
Ó, kik hisznek! Ne kérdezzetek a dolgokról, amik, ha világosnak is tűnnek, árthatnak nektek. De ha
akkor kérdeztek róla, amikor az megynyilatkozott a Koránban, akkor világos lesz. Allah. Allah elnézi
ezeket. Allah a Megbocsájtó, a Könyörületes. (Korán 5:101)
Sok titok rejtve van előlünk. Ha ismernénk a jövőt, nem biztos, hogy örülnénk neki, sok esetben
megdöbbennénk, depresszióba esnénk. Ha a dolgok belső összefüggéseit látnánk, de emberi aggyal
fognánk fel, eltévelyednénk. Allah üzenete saját viselkedésünk kialakítására világos. Sok rejtett dolog
van, ami túl mély ahhoz, hogy akár egymagunk, akár kollektív szinten megértsük. Oktalanság lenne az
Ismeretlent piszkálni oly módon, ahogy azt páran tették a Próféta idejében. A Korán azonban pár
dologról lerántja a leplet. Ezekről már érdemes kérdezni. De sohasem léphetünk túl határainkon. 1.
Saját kapacitásunk határán, amivel információt befogadunk. 2. Idő és tér határán, amikor és ahol
kérdezünk. 3. Allah Univerzális Tervének határán, amikor egy dologra válasz adódik.
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A Korán értelmezéséhez egy tömeg szakértőre, tudósra van szükség és akkor sem érnénk el a teljes
megértéshez. A Korán tele van csodával, amik közül a Próféta idejében sok még felfedezetlen volt, de
egy részükre ma már van válasz. Ilyen pl. az embrió biológiája, a Föld bolygó végzete stb. Lehetetlen,
hogy egy írástudatlan ember, mint Mohammed egy ilyen szöveget produkáljon saját magától. Ez a
Korán csodája, amit más Könyv nem képes nyújtani. A Koránt azonban még nem fedezték fel teljesen.
Még vannak benne dolgok, amit szakértők sokasága sem tud megmagyarázni, és a válasz csak
századok elteltével fog megérkezni. A Koránunk említést tesz ezekről, de a titkok megfejtésére még
várni kell.

اَّلل صلى هللاِ عليه و سلم يَقُو ُِل
ِل ه
َِ سو
ِ سم ْع
َِ ع ْن ِهُ قَا
ِ ي
َِ ص ْخ ٍِر َرض
ِْ
ُ ت َر
عب ِْد ه
َ ُهللا
َ َعن أَبي ه َُري َْرِة
َ :ل
َ ِالرحْ َمنِ بْن
َ َ َو َما أَ َم ْرت ُ ُك ِْم بهِ فَأْتُوا م ْن ِهُ َما ا ْست،ُع ْن ِهُ فَاجْ تَنبُوه
"سائله ِْم
ِْ  فَإنه َما أَ ْهلَكَِ الهذينَِ م،ط ْعت ُ ْم
َ َما نَ َه ْيت ُ ُك ِْم
َ ن قَبْل ُك ِْم كَثْ َرِة ُ َم
ْ " َو
علَى أَ ْنبيَائه ِْم
َ اخت َلفُ ُه ِْم
 َو ُمسْل ِم، ي
ُِّ َر َواِهُ ْالبُخَار
Abu Hureyra (Allah legyen vele megelégedve) tudósítása:
Alla prófétája (béke reá) így szólt: „Amit megtiltottam, azt kerüljétek el. Amit előírtam, azt
teljesítsétek képességeitek szerint. Mert azokat, kik előttetek voltak, sok kérdezgetésük és
prófétáikkal való szembe szegülésük pusztította el.”
Bukhari és Muszlim
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KUTYA AZ ISZLÁMBAN

Sokan kérdezik, lehet-e kutyát tartaniuk. Hadiszokat hallok, melyek a kutyák szennyező voltát
bizonyítják és ezzel haram minősítést kapnak. Más a kutyákkal kapcsolatos szennyeződés, nyál és
más a kutyák szerepe, ezzel kapcsolatban a kutyatartás. Ez utóbbi nem haram.
Ha pedig ironikus választ akartok, íme: a próféta (béke reá) idejében az emberek még emberek
voltak, a kutyák meg kutyák. Mára annyira változott ez emberi minőség, hogy az emberekből kutyák
lettek és némely kutya sokkal jobb kvalitással rendelkezik, mint pár ember. Így a kérdés
megfordítható: az embertartás a kutyák részéről haram, vagy nem? Mi/ki szennyezi jobban a
környezetet, a kutya nyála, vagy az ember?
De vegyük át a leckét az elejétől.
(https://qz.com/india/1038116/the-moment-in-history-when-muslims-began-to-see-dogs-as-dirtyimpure-and-evil/)
Az Iszlám, akár a rabbinikus judaizmus, a kutyákat hagyományosan rituálisan szennyezettnek tekinti.
Ez az elv egy régi hagyományban gyökerezik, ami szerint a kutya imádság közbeni puszta látása
elegendő arra, hogy érvénytelenítse a fohászt. Az Iszlám történelem sok más tévesen értékelt
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aspektusához hasonlóan manapság a legtöbb muszlim és nem muszlim is úgy gondolja, hogy az
Iszlám és a kutyák összeegyeztethető fogalmak. Az Iszlámban a kutyákkal kapcsolatos
megközelítésnek egészen más, ismeretlen fogalomalkotása is van, ami a muszlimok és a kutyák
közötti pozitív interakciók hosszú története és a vallás kezdetéig nyúlik vissza. Életének és
tanításainak hiteles beszámolói szerint, maga Mohammed próféta is számos alkalommal kutyák
jelenlétében imádkozott. Unokatestvére, követői, a világ első muszlimjai, kölyökkutyákat neveltek és
tartottak. A próféta mecsetében Medinában, a muszlim világ második legszentebb helyén a Kába
után, a próféta élete és az azt követő évszázadok során rendszeresen kutyák játszadoztak.
Nem meglepő, hogy az első muzulmánok kutyákat tartottak. Többen közülük nagy juh- és
kecskenyájakat legeltettek. A kutyák segítették az állattartást, azok védelmét, megakadályozva, hogy
elkóboroljanak, valamint, hogy elriasszák a potenciális tolvajokat és ragadozókat. A juhok és a
kecskék a korai muszlimok számára táplálék és tőke voltak, a kutyák pedig segítették megvédeni
ezeket a "beruházásokat".
A kutyák a vadászat során is nélkülözhetetlen társak voltak. Már jóval az Iszlám előtt, kutyákat
ábrázoltak gazdáik mellett az ókori Egyiptomból és Mezopotámiaból származó kőfaragványokon. A
muszlimok folytatták a kutyák használatának hagyományát.
Ahogy az Iszlám elterjedt a Közel-Keleten és máshol, a vallás a nomád emberek gyakorlatából inkább
a városokban kezdett koncentrálódni. A világ legnagyobb városai közül az ezredfordulón 700-1700,
muzulmán város volt. Mint vidéken, a városokban is fontos szerepet játszottak a kutyák. Továbbra is
megóvták a vagyont, elriasztották a betolakodókat, de a városokban a kutyák még fontosabb funkciót
is elláttak: szemetet ettek. Damaszkusztól Bagdadon keresztül Kairóig és Isztambulig a városi
hatóságok támogatták a kutyapopulációk jelenlétét, melyek hulladékfogyasztókként a városi utcákat
tisztán tartották. A muszlim vezetők kutyák számára itatókat építettek, sok mecset adott számukra
élelmet, a mészárosok pedig a patkányok és más kártevők távol tartására használták azokat. Gyakran
megbüntették azokat, akik a városi kutyák elleni erőszakot követték el. A muszlim városok sokkal
tisztább és kellemesebb helyek voltak kutyákkal, mint nélkülük.
Mindez azt jelentette, hogy a muszlimok szerte a világon napi kapcsolatban voltak a köztük élő sok
kutyával. Felismerték, mennyire hasznosak, mint őrök és köztisztaságot fenntartó tényezők. Csak
feltételezhetjük, hogy az egymásrautaltság miatt, szereteten alapuló kapcsolat is kialakult.
A történeti felvezetést követően kérdés, honnan származik az a gondolat, hogy az Iszlám ellenséges a
kutyákkal? A rövid válasz: a betegségek. Körülbelül kétszáz évvel ezelőtt a fertőzésekkel kapcsolatos
koncepciók megváltoztak. Még nagyon messze attól, amit ma bacilusokkal kapcsolatban tudunk, a
Közel-Keleten, Európában és másutt, az emberek összefüggést figyeltek meg a pestis, kolera, malária
kitörése, illetve az áldozatok fizikai közelsége között olyan helyekhez, mint temetők, szemétlerakó
helyek és a mocsaras tavak. A közel-keleti várostervezők és kormányok elkezdték elválasztani ezeket
a betegségforrásokat az emberek által lakott, egyre zsúfoltabb körzetektől. Amikor összegyűjtötték,
majd a város falán kívülre szállították a szemetet, akaratlanul is eltávolították azokat a kutyákat,
amelyek azt fogyasztották. Azelőtt a kutyák tisztán tartották az utcákat. Most ez az emberek
tevékenységévé vált.
A kutyák és a szemét közötti történelmi kapcsolat nem szolgálta jól az állatot. Nem csak a városokban
maradt kevesebb fogyasztható hulladék, hanem a szemét maga is veszélyt jelentett a
közegészségügyre és a kutyákra, melyek azt fogyasztották. A tizenkilencedik század első évtizedeiben
a kutyákat gazdasági szempontból haszontalannak és a közegészségre veszélyesnek nyilvánították.
Mindez mit eredményezett? Számos nagyszabású kutya-felszámolási kampányt, sokkal kevesebb
kutya maradt a Közel-Kelet városaiban és megváltozott az állat iránti hozzáállás. A kutyák már nem
voltak továbbá hasznos, termelékeny városi lakosok, hanem veszélyes, betegséggel fertőzött és
feláldozható állatok lettek.
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Ez a viszonylag nemrégiben bekövetkezett változás a muszlimok kutyákkal szembeni hozzáállásban
magyarázza az állatról ma kialakított domináns véleményt. Természetesen sokféle nézet kapott lábra.
Míg sok muszlim országban az elit státusszimbólumként tart kutyát, a muzulmánok többsége
piszkosnak, szennyezettnek, néha gonosznak tekintik azokat. Az Iszlám múltjához hasonlóan, a kutyák
történetét is félreértik, muszlimok és nem muszlimok egyaránt. Legtöbben nem tudják és
valószínűleg sokan nem is nyitottak arra a gondolatra, hogy a próféta és az őt követő muszlimok
milliói a kutyákat nagyra becsülték.
Azoknak, legyenek muszlimok vagy mások, akiknek állatokkal való kapcsolattartása a kutyával a
legintenzívebb, a kutyák története további tanulságokat kínál az Iszlám hivatkozásaiban. A
történelem nagy részében nem voltak elkényeztetett háziállatok. Munkát végeztek, gazdasági
szükségleteket elégítettek ki, segítettek a vadászatban és utcákat takarítottak. A drogokat
kiszimatoló, vakokat segítő, vagy bűnözőket üldöző kutyákon kívül manapság az emberek zöme
örömszerző alkalmatosságot lát benne, ami reggel az arcunkat nyalogatja. A történelem során
azonban ennél sokkal többre voltak hivatottak.
Hogyan viselkedünk mi, muszlimok általában az állatokkal és különösen a kutyákkal?
https://www.animalsinislam.com/islam-animal-rights/dogs/
Hittársaink közül vannak, akik sok egészséges és boldog állatot azért viszik állatorvoshoz, hogy
elaltassa azokat. Ez zavaró és Iszlámra nem valló tett. Ha valaki nem engedheti meg magának az állat
ellátását, tartását és nem talál új otthont annak, vigye el a sok állatjóléti szervezet egyikébe, ahol
legalább az esélye meg van az állatnak arra, hogy új otthon fogadja be. Az igazi tragédia az, hogy a
muzulmánok közül sokan az Iszlám nevében cselekednek és erre hivatkozva adják közre tudatlan
nézeteiket. Ez hozzájárul az Iszlám ellenes propagandához. Ha egy nem-muszlim kegyetlenséget
követ el egy állaton, akkor az egyén cselekedetének számít, de ha egy muszlim tesz hasonlót, a külső
megítélés az Iszlám gyakorlatának tekinti azt.
A háziállatok sterilizálása elősegítené a nemkívánatos almok elkerülését, ezáltal csökkentve a
nemkívánatos állatok számát. Ez sokkal jobb, mint az állatok elhagyása, melyben sok muszlim is
bűnös. Az elhagyott háziállatok nem tudják megóvni magukat, ami elmondhatatlan szenvedéshez,
kegyetlenséghez és sokszor fájdalmas pusztuláshoz vezet.
Minden állat Allah teremtésének része, ami Allahhoz (SWT) tartozik. A muszlimok felelőssége ennek a
gyönyörű bolygónak a megőrzése. Elszámolással tartozunk Allahnak (SWT) arról, hogy miként
gondoskodunk az állatokról és mire használjuk azokat. Az egész teremtés muszlim, hiszen Allah
akaratának veti alá magát, csak az ember és a dzsinn kap döntési szabadságot. Tehát igen, az állatok
muszlimok.
A Szent Korán (4:36) előírja, hogy tegyünk jót azokkal, kiket „… jobbunk bír ...” Egyes kommentátorok
szerint ez mindazokra vonatkozik, akikre nem terjed ki a polgári jogok védelme, beleértve az állatokat
is. Így a vers előírja az állatok iránti kötelezettséget.
Minden, ami „… az ember számára teremtetett…” a javunkat szolgálja (2:29). Ezért kötelességünk a
gondozásunkban álló állatok védelme és a foglalkozás velük.
Hadd oszlassak el néhány mítoszt és tisztázzak pár gondolatot:
1. A kutyatartás NEM haram, bár a házban kutya nem higiénikus.
2. NEM haram megérinteni egy kutyát vagy más állatot. Ha a kutya nyála a test bármely részére,
vagy a ruházatra csöppen, akkor a kutya szájával vagy orrával érintett testrészt és
ruhadarabot meg kell mosni.
3. Azok, akiknek állataik vannak - akár mezőgazdasági, akár munkavégzés céljából, vagy
háziállatokként - kötelesek megfelelő szállást, élelmet, vizet és szükség esetén állategészségügyi ellátást biztosítani állataik számára. Ha valaki elutazik otthonról, gondoskodni
kell az állatok ellátásáról távollétében is.
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4. Haram a kutyát vagy más állatot rövid pórázon láncon tartani tartós ideig étel, víz és szállás
nélkül. A kutyák trenírozást igényelnek. Társadalmi lények, akik a természetben szervezett
„családi” struktúrákat alkotnak. A kutyatulajdonosoknak ezért minden napi egy bizonyos időt
kell eltölteniük kutyáikkal.
5. Állatkínzás és ezért haram az állatotok szűk térben tartása, ahol nem képesek természetes
módon mozogni.
6. A tűzijátékok a legtöbb háziállat számára elmondhatatlan szenvedést okoznak kifinomult
hallásuk miatt.
7. Haram kutyákat bevetni bármilyen véres sportba, például a kutyaviadalokba, trófeák
vadászatába.
Egyetlen állaton sincs átok. A Korán sok esetben hivatkozik állatokra. Az Al-Kahf szúra megemlíti a
barlanglakó ifjakat és kutyájukat. (18: 18-22) Kérjük, hogy Allah ruházzon ránk irgalmasságot, amivel
kegyelmet és együttérzést tanúsítunk minden teremtménye felé.

465

466

467

MÁSOK IMITÁLÁSA

„Az utánzás a talpnyalás legkomolyabb formája, amivel a középszerűség fizetni tud a nagyságért”
(Oscar Wilde).
Az embereknek mintákra van szükségük. Ez normális. Az értékvesztés ott következik be, ha ezek a
minták divatot, trendet követnek, nem értéket. Hol a határ? Ez nagy kérdés.
Emlékezzünk, hogy az Iszlám előtti időszak, amit Tudatlanság (Dzsahiliya) korának hívunk, olyan
mintákat követett, ahol a nők használati tárgyak voltak, törzsek egymás közti harca döntött el a
dominanciát, majd törzsön belül ez a dominancia elv alakította ki a hierarchiát és ennek voltak íratlan
hagyományai. Ebben a rendszerben a rendezőerő a virtus (muru’ah), büszkeség, identitás, az ego
ereje, mások feletti uralkodási vágy volt, ami utat nyitott az erőszaknak, fosztogatásnak, alá és
fölérendeltségnek. Ez akkoriban nem tűnt fel senkinek, hiszen ez volt a norma, eszerint alakult ki a
törzsi társadalom. Ennek nyomát találjuk versekben, melyek kardról, csatákról, vitézségről szólnak.
Ez az időszak mindenki számára ismerős lehet, hiszen minden nép történelme átment ezen a
szakaszon. Csak egyes népek ezt szégyennek, mások nemzeti büszkeségnek élik meg attól függően,
hogy milyen körítésben tálalják fel számukra.
Az Iszlám történelmében ezt az időszakot gyökeresen felforgatta egy próféta, aki Mohamed (béke
reá) névre hallgatott és Isten szavát követte. Mohamed a kor hagyományai szerint öltözött, fehér
dzsellabiyát hordott, szakállat viselt, turbán volt a fején, földön ült és tanított. Az általa hirdetett
Isteni kinyilatkoztatások eltörölték a Dzsahiliya korát, a virtust, identitást és egót felváltotta az Egy
Istennek való behódolás, nemek közti egyenlőség, harcok beszüntetése, kompromisszumok keresése,
saját kapzsiságom leküzdése, belső békém megteremtése, életem összehangolása másokéval és a
teremtéssel. Az emberek rájöttek, hogy az új protokoll, ami a belső békén, őrizkedésen alapszik,
sokkal nagyobb hatalom, mint az erőszak, amivel csupán kicsinyes célok valósíthatók meg, azok is
rövid távon. Hiszen a régi rendben ma én győzök mások felett, holnap mások győznek felettem.
Mohamed (béke reá) után tanítását követői, hagyományának terjesztői vagy háza népének
leszármazottjai vitték tovább, akik fehér dzsellabiyát hordtak, szakállat viseltek, turbán volt a fejükön,
földön ültek és tanítottak. Ezzel semmi baj, hiszen tanulni attól kell, aki tud:

ِ َفاسأَُلوْا أَهل
﴾٤٣﴿ الذ ْك ِر ِإن ُكنتُ ْم الَ تَ ْعَل ُمو َن
َْ
ْ
… Kérdezzétek az Üzenet vivőit, ha nem tudjátok! (Korán 16:43)
Idővel jöttek a bajok. A tanítók nem mindig tanították azt, amit és ahogy Mohamed (béke reá)
szándékozott. Más vallásoknál a Szentírást írták át, az Iszlámban erre nem volt lehetőség, így a Korán
versei és a hadiszok mellé olyan interpretációkat adtak, melyek a tanítók egyéniségét jobban
sugározták, mint a Korán eredeti szellemiségét.
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ِ َ يا أَُّيها اَّل ِذين آمنوْا الَ تَتَّ ِخ ُذوْا ِب
ون ُك ْم َخَباالً َوُّدوْا َما َعِنتُّ ْم َق ْد
َ ُط َان ًة من ُدوِن ُك ْم الَ َي ْأل
َُ َ
َ َ
ِ
ِ اه ِهم وما تُ ْخِفي صدورهم أَ ْكبر َق ْد بَّيَّنا َل ُكم اآلي
ِ
ِ
ات ِإن ُكنتُ ْم
َ َب َدت اْل َب ْغ
َ ُ
َ
َُ ْ ُ ُ ُ ُ
َ َ ْ ضاء م ْن أَ ْف َو
﴾١١٨﴿ تَ ْع ِقُلو َن
Ó, kik hisznek! Ne fogadjatok bizalmatokba (másokat) magatokon kívül, hogy ne sikerüljön gátat vetni
nektek fondorlattal. Azt szeretnék, ha romba dönthetnének titeket. Szájukból gyűlölet hangzik, de
mit keblük rejt, nagyobb. Kinyilvánítottuk néktek Áyáinkat, hogy felfogjátok. (Korán 3:118)
Itt a „magatokon kívül” a saját józan eszeteket, ill. azokat a tanítókat jelenti, akik tiszta szándékkal
vezetnek titeket az úton.
Majd szépen, fokozatosan beköszöntött az az idő, amikor a tanítók, hittudósok földön ülve,
dzsellabiyát hordva, szakállat viselve, turbánnal a fejükön visszacsempészték a Dzsahiliya
értékrendjét Iszlám címszó alatt. Újból a virtus, büszkeség és ego vette át a vezető szerepet. Színre
lépett az uralkodási vágy, felsőrendűség, dominancia, ami újfent erőszakkal keres magának helyet.
Nem marad más, csak a földön ülés, szakáll, turbán, dzsellabiya, amit tévesen szunnának hívunk,
mert Mohamed (béke reá) ezeket hordta. Csak a lényeg marad el: tanítása, szellemisége.
Beköszöntött az Iszlám Haram korszaka. Ez azt jelenti, hogy a fehér dzsellabiyás, szakállas stb. a
földön ülve mindenre csak azt mondja, Haram (tilos)!
Vegyük sorra. A nyugat Haram! A nyugat szelleme fellazítja a muszlimok erkölcsét, felkorbácsolja az
érzékiségüket, rossz szokásokat gyökereztet bennük.
Keresztények, zsidók Haram! A Korán 5:51 versére hivatkozva el kell vetni velük az együttműködést!
(Pedig az 5:51 magyarázata teljesen más). Hitetlenek, ateisták élből Haram!
Síiták Haram! Szunniták Haram! Más irányzathoz tartozók Haram! Szaúdiak Haram! Irániak Haram!
Akkor mi nem Haram? Hát ő, az a balfasz, aki földön ül és az egész Iszlámból csak a fehér dzsellabiyát,
turbánt, szakállat vette át, közben nagyokat böfög, taknyát hangos orrfújással a csapba üríti, néz
maga elé, ontja a hülyeségeket, gyűlöletet kelt minden irányban, ő egyedül nem Haram!
Te meg ott ne mosolyogj, mert ugyanezt a történetet el lehet mondani rabbival, püspökkel és mással.
Ők mind időutazók, ami önmagában nem baj. Ez csak akkor probléma, ha tömegeket akarnak
visszacibálni a régmúltba.
Tévedés ne essék! Egy jelenséget említettem fel és nem állítom, hogy mindenki, aki szakállat visel,
fehér dzsellabiyát hord, ilyen. Sokan vannak köztük is tiszteletreméltó emberek. Írásom
értékrendeket céloz, nem egyes embereket.
Mi a továbblépés? Az, hogy ideje az embereket nagykorúnak tekinteni. Ebbe azt is beleértem, hogy
nem zombikról, hanem emberekről szólok, akik tudatossággal rendelkeznek. Ha ez kialakul, ők
eldöntik, mi a jó nekik. Az imitációnak a külsőségek átvételére irányuló formái, ha azok mögött nem
célszerűség áll, nem logikusak. Mert egy sivatagi országban a dzsellabiya jobb viselet, mint az öltöny.
Csupán az Iszlámot dzsellabiya szinten tanítani és felfogni nem célszerűség, hanem időutazás. Ha
pedig a külsőségek mellett az Iszlám a Dzsahiliya tartalmával töltődik fel, akkor enyhén szólva
hitelességi kérdéseket vet fel. Ez egyfajta imitáció, ami valójában a hit tévútra vezetése, kiüresítése.
Irományaim, melyekben bepillantást szándékozom adni az Iszlám jogi, pénzügyi szociológiai elveibe,
együttélési szokásokba és ezer másba azt célozzák, hogy bemutassam mennyire nem gagyi ez az
egész! Egy hatalmas rendszerről beszélünk, aminek ezer ága van és mind külön egy-egy tudástár. Ha
csak azt tudtam érzékeltetni, mekkora terjedelemről van szó és nem az ezerszer ismétlődő lerágott
csontokat, az imát, böjtöt, ádhzánt (müezzin imára szólítása), Korán olvasását mutatom be, akkor
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talán büszkébbek lehetünk mi magunk is kincseinkre és a kívülállók sem tartanak olyan kőkorszakinak
minket. Ettől függetlenül az ima, böjt stb. nagyon fontosak, de a spektrum nem ez!
Tényleg sokminden elvonzza a muszlimokat az Iszlámtól egy „nyugati életmód” követése során. A
kényelem, pillanatnyi örömök felajánlása, a nyugat bunkó üressége, értékeinek etalonként történő
hirdetése, melyet intelligencia és tudás néven ad el, sokakat megtéveszt. Ebben a zűrzavarban ne mi,
muszlim hitmagyarázók növeljük ezt a spirituális primitívséget. Nem bunkóságban, primitívségben
kell versenyezni a nyugattal, mert ebben a tekintetben valóban győzelemre állunk.
Váltsunk és imitáció helyett, ami Oscar Wilde szerint a középszerűség fizetőeszköze talpnyalás
formájában a nagyságért, kövessünk egy tudatos tisztaságot, jöjjön az belülről, vagy kívülről.
Felfedezésre váró értékek mindenhol vannak és ezek nincsenek felcimkézve. Csupán egy belső
értékmérő (fitrah) alapján tudjuk eldönteni, hogy rosszak, vagy jók.
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MENTÁLIS ZAVAROK

A mentális rendellenességek diagnosztikai és statisztikai kézikönyve (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders) az Amerikai Pszichiátriai Szövetség pszichiátriai referenciája, amely több
mint 450 különféle meghatározást tartalmaz a mentális rendellenességekre vonatkozóan.
A mentális rendellenességek körébe tartoznak: depresszió, bipoláris zavar, skizofrénia és más
pszichózisok, demencia, fejlődési rendellenességek, beleértve az autizmust.
A lista iszonyú hosszú, tele stresszekkel, feszültségekkel, szorongásokkal, személyiségzavarokkal...
Elég beleolvasni és biztos találunk 2-3-at, ami ránk illik. Rosszmájú megjegyzésem az, hogy ez így van
kitalálva, hiszen a szakembereknek is élni kell valamiből.
A másik megjegyzésem, viszont komoly. Ha van lelkem, értelmem, tudatom, akkor mit szeretnék? Ha
ez mind nekem dolgozna, az én érdekemben funkcionálna, vagy ellenem fordulnának? Úgy
gondolom, hogy a betegségek zöme abból áll, hogy nem kezelem jól ezeket és ellenem fordultak.
Nem vagyok pszichológus, de sejkként így látom. Ha pedig értelmem, lelkem, tudatom az ellenségem,
akkor ki vagyok én? Kiszorultam önmagamból? Ha ez így van, akkor nagyon rossz gazdája vagyok
önmagamnak. Hiszen idegenné váltam magamtól, a világtól, mindentől. Hogy lehet ez?
Nem csodálkozom. Amióta megszülettünk nem vesz körbe más, mint elidegenítés önmagunktól. A
lélekről és nem az egóról beszélek, az más. Az ego és a lélek az Iszlámban két külön kategória. Arról a
lélekről van szó, amit Allah az élettel együtt belénk lehelt a saját attribútumaival (Allah 99 neve).
Ezeknek a tulajdonságoknak a kiölésével keletkezik az a 450 mentális rendellenesség. Ezt jelenti
számomra mindez.
Ha ezeket a velem született kódokat átprogramozom én magam, vagy más, akkor lelkemből
fokozatosan elvesztek egy darabot. Ha függőségbe kerülök, lesem, mi a divat és azt hordom,
sodródom a közeggel, amiben élek, nem merek az lenni, aki az eredeti kódom szerint vagyok, akkor
rabszolga lettem! Igen, szolgája valaminek, ami nem vagyok. De vannak durvább dolgok!
Dolgozz keményen, hallom. Apád, anyád izzadsággal keresték meg a kenyérre valót! Miért? Mi
értelme van a kemény munkának? Miért ez a szlogen? Már ez is sugall egy rabszolga szellemet. Miért
nem lehet élvezettel, örömmel dolgozni? Akkor nem lenne nagyobb a teljesítmény, jobb a hatásfok?
Miért megyünk mindig egy olyan irányba, ami fáradságos és csak kellemetlen emlékek kötődnek
hozzá? Miért kell büszkének lenni izzadsággal, törődéssel összehozott teljesítményeinkre? Miért nem
az a normális, hogy látod mit alkottam, amiben a lelkem is örömét lelte?
Szóval, megértem azt a 450 mentális betegséget, hiszen adót, csekket fizetünk, állandó félelemben
élünk, elveszthetjük munkahelyünket, kirakhatnak a lakásból, sosem azt tesszük, amihez kedvünk,
jártasságunk van, meg kell alázkodnunk mások előtt. Csak azt nem értem, hogy ezt a sok problémát,
hogy kezelheti egy pszichológus?
Amit erre ő adni tud, az egy erős idegnyugtató, hogy aludjad át az életedet. Az ő tárházában nincs
Isten! Akinek hite van, sokkal nehezebben esik csapdába. Nem mondom, hogy soha, csak azt, hogy
nehezebben. Teljesen mindegy, milyen hitről van szó. Ha a lélekvándorlásban hisz, akkor: phuuu, ezt
elbasztam, de sebaj! Van még három életem! Ha animista, számára minden dolognak jelenségnek
szelleme van és ártó szellemek áldozatának tekinti magát. Levág egy fehér tyúkot, eltáncol valamit és
lelke helyreáll. Mi, akik a Monoteizmus akármelyik ágát valljuk, van Túlvilágtudatunk Istentől eredő
belső bizonyosságunk és felülemelkedünk a bajokon. De azok a szegények, akiknek nincs spirituális
világuk és mindent a racionális létben akarnak látni, felfogni, megoldani, nagyon rosszul járnak.
Egyszerűen azért, mert amit ők racionálisnak vélnek, az nem az. Teljesen illogikus emberi kitaláció,
amit az elmúlt párezer évben nem sikerült helyre tenni a világban, sőt egyre rosszabb.
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Nem egymagunk vagyunk, közösségekben élünk és biztosra vehetjük, hogy a 450 mentális
rendellenesség közül sok kiosztható ismerőseink között. Egymással csak bajainkról beszélve
felerősödik az, amivel lelkünket megterheljük, tehát önmagunk nem gyógyításunkban, hanem saját
megbetegítésünkben vagyunk tettesek. Végül kialakul az a helyzet, hogy olyan ember társaságát már
nem is keresi senki, aki nem panaszkodik, akinek nincs baja, Illetve az a baja, hogy imádkozik. Mert ez
sokszor tünetként csapódik le. Így egy kérdés maradt hátra: ki a normális?
A magam részéről nem a panaszkodók és egymás baját erősítők társaságát keresem. Úgy gondolom,
hogy lelkemnek, értelmemnek, tudatomnak engem kell szolgálni és mást is hozzásegíteni ahhoz, hogy
ezt az állapot létrehozza magában. Én nem tudom elképzelni, hogy Allahon kívül ebben más külső erő
segíteni tudna. Aki Őt keresi, annak csak azt tudom mondani, hogy Allah nem tudja megoldani senki
lakásproblémáját, de azt a tudatot adja, hogy van otthonod. Nem tud munkahelyet, pénzt adni, de
azt az érzetet adja, hogy áll mögötted egy gondviselés és ezzel a fellépéssel nagyobb esélyed van
sorsodat intézni. Allah nem adja vissza halottaidat, de az érzést adja, hogy találkozol velük. Sok
mindent ad, amit földön ember nem tud adni.

ِ َّ
ِ ْ َطمِئ ُّن ُقُلوبهم ِب ِذ ْك ِر ّللاِ أَالَ ِب ِذ ْك ِر ّللاِ ت
﴾٢٨﴿ وب
َ الذ
ُ ط َمئ ُّن اْلُقُل
ُُ
َ ْ َآم ُنوْا َوت
َ ين
„Kik hisznek, s kik szívei megnyugvást lelnek Allahra emlékezve, mert bizony, csak Allahra emlékezve
lelnek nyugalmat a szívek!” (Korán 13:28)
A Jel, vagy Csoda nem kívülről jön. Belül van, benn az értelemben, szívben és lélekben, a belső
spirituális állapottól függően. Ha Allahhoz fordulunk, a világosság eljön. Ha nem, hát Allah nem
erőlteti a Hozzá fordulást.
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MÉRTÉKLETESSÉG
Milyen egyszerű lenne az élet, ha nem nehezítenénk meg egymás dolgát! Ugye? Csalás, hazugság,
átverés. Na és a mértékek meghamisítása, saját határaink túlzott kiterjesztése!

Jaj, a csalóknak, - (Korán 83:1)

ِ ِ َ ويل لِْلم
﴾١﴿ ين
َ طفف
ُ ٌَْ

„Csalás” itt egy sokkal általánosabb megközelítésben szerepel. Alapszinten a piaci csalás, ahonnan a
példa származik, súlyok, hosszak megrövidítése. A következő két vers mutatja, hogy az igazság
mérlege ott billen fel, amikor túl sokat kérünk és túl keveset adunk. A kereskedelmi példák szintjén,
ha egy ember megköveteli azt, hogy tisztességesen kiszolgálják, adják meg, ami jár, akkor neki is ilyen
korrektséggel kell szolgálni másokat. Társadalmi szinten is ugyanez érvényes. Csak akkor kaphatunk
elismerést, ha megszolgáljuk és mi is elismerünk másokat.
Még komplexebb módon értelmezve: Minden tőlünk telhetőt ki kell adnunk magunkból, hogy a
legjobbat nyújtsuk, akár van megfelelő viszonzás, akár nincs.
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ِ َّ
ِ الن
َّ ين ِإ َذا ا ْكتَاُلوْا َعَلى
﴾٢﴿ اس َي ْستَ ْوُفو َن
َ الذ
Kik, ha méretnek az emberekkel, megkövetelik a mértéket, (Korán 83:2)

﴾٣﴿ وه ْم ُي ْخ ِس ُرو َن
ُ وه ْم أَو َّوَزُن
ُ َُواِ َذا َكال
De ha ők mérnek, vagy mérlegelnek, megrövidítenek. (Korán 83:3)
Az együttélés sokkal könnyebb lenne, ha egymás életét megkönnyebbítenénk. Nem kell sok hozzá!
Egyszerűen csak megengedőbbnek kell lenni. Az alábbi hadisz egy piaci képet fest, ahol vesznek,
eladnak, kölcsönt vesznek fel és adósságot követelnek. Tiltott a tisztességtelen haszon, az
indokolatlan áremelés, tiltott a szabálytalan felvásárlás és tiltott az ellehetetlenítő követelések kapzsi
behajtása. Emberi tranzakciókban alapszabály az engedékenység, megengedés és tolerancia. Mindez
akkor működik, ha a felek kölcsönösen követik az ezen alapuló normákat. Előírt a mérték követés.

َ ن ُم
ِع ْن
ُِ ل َحدهثَني ُم َح هم ِدُ ْب
َِ ط ِّرفٍِ قَا
ُِ  ُم َح هم ِدُ ْب، َغسهان
َ  َحدهثَنَا أَبُو،هاش
ُِ ي ْب
ُِّ عل
ٍ عي
َ ،ن ْال ُم ْنكَدر
َ ن
َ َحدهثَنَا
َِ اَّلل صلى هللا عليه وسلم قَا
ل
ِل ه
َِ سو
ِاَّلل ـ رضى هللا عنهما ـ أ َ ه
ِعبْدِ ه
ُ ن َر
َ ِ َجابرِ بْن:
." ضى
َّ " َر ِح َم
َ س ْم ًحا إِذَا بَا
َ َ  َوإِذَا ا ْقت، َوإِذَا ا ْشت ََرى،ع
َ ًاَّللُ َر ُجال
Reference: Sahih al-Bukhari 2076
Dzsabir bin Abdullah tudósítása:
Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Allah kegyelme van azzal, ki megengedő, ha vesz, ha elad és ha
követelése van.”
Forrás: Szahih al-Bukhari 2076
Megengedés a vételben, eladásban és követelésben itt nem csak direkt, hanem átvitt értelemben is
interpretálandó. Hiszen minden kimondott szóval is eladunk és minden meghallgatott szóval veszünk
gondolatokat. Ugyanakkor követeljük jogaink érvényesítését, ami nem baj, ha egónk nem írja felül
határainkat.
Az emberek között vannak, akik saját fontosságukat úgy emelik ki, hogy nehezítik mások dolgát.
Olyan helyzetet teremtenek, melyben ők a problémamegoldók, de ezeket a problémákat ők állítják
elő. Sokan ebből élnek. A világ sokkal élhetőbb hely lenne, ha nem kellene fölösleges energiát, pénzt
költeni olyasmire, ami természetesen járna, vagy a dolgok rendjéből elérhető lenne. Ezek az
„akadályoztatók” együttélésünk megnehezítői.
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MIÉRT ÉRTELMETLEN A MEGBÉKÉLÉSRŐL BESZÉLNI INTÉZMÉNYESÍTETT
KERETEK KÖZÖTT?

Egy ember mellém telepedett és a keresztény-muszlim megbékélésről faggatott. Miért nincs ennek
intézményes formája? Én csak ültem, néztem ki a fejemből. Mert a kérdést nem értem azóta sem.
Milyen megbékélésről beszélt? Egyrészt a béke, megbékélés, a világ legnagyobb baromsága. Ilyen
nincs és nem is lesz, mert képmutató tartalmú szavak. Másrészt semmi nagyhatalmi érdek nem
fűződik hozzá. A háború, konfliktus pénzt hoz, míg a béke költséges, pénzbe kerül.
Harmadrészt azért sem értem a kérdést, mert népek szintjén nem látok semmi olyan jelet, ami
békétlenségre utalna közöttünk, tehát maga a kérdés felvetése sugározza azt az állítást, hogy mi
ellenségek vagyunk. Ez nem igaz.
A béke egy következmény. A béke a szeretet, elfogadás, hasonló értékek követésének
következménye. Amíg ezek az építőelemek nem állnak rendelkezésre alapként, a béke, mint tető,
nem ácsolható az építmény tetejére. Ezért ne a tető építésével kezdjük.
Amikor megszületünk ártatlan lényekként, ki vagyunk téve az élet viszontagságainak. Csecsemőként
magunkra hagyatva a biztos halál várna ránk. Nem tudnánk önállóan táplálkozni, meztelenül az
időjárással megküzdeni és egyáltalán élni. De anyánk a mi születésünkkel megszült egy másik dolgot,
a szeretetet. Ez a gondoskodó szeretet az, ami elindít minket az életben. Tehát a szeretet egyenrangú
az élettel, szeretet nélkül az élet egy feltétele sem tud teljesülni. Majd fokozatosan a szeretet
475

kiegészül a családi környezet által adott morállal, értékekkel, amit iskola nem, legalábbis nem
teljességgel képes adni. Ezért, ha nincs meg a legszűkebb körtől, a családtól kapható indítás, az élet
kis valószínűséggel áll rá arra a pályára, amit szeretetben, morálban olyan értékeket hordoz, ami
normális együttélésre tesz alkalmassá. Hiába válunk a későbbiekben függetlenné attól a környezettől,
ami felnevelt és hiába alkotunk tőlük eltérő véleményt, a hálának, tiszteletnek mindig fent kell állnia.
Ez még akkor is így van, ha a szülői ház egy régmúltban leragadt szemléletet vall. Abban a
szeretetben, erkölcsben, ami csecsemőként minket életben tartott, nincs és nem is lehet eltérés
vallások, ideológiák, etnikumok között, mert ez Isten által elrendelt predesztináció. Ez tény még
akkor is, ha az ember nem választhatja meg szüleit, nevét, környezetét, szociális körülményeit, amibe
beleszületik.

ِ
ِ
ِ
ِ ام ْي ِن أ
اش ُك ْر
ُّ ان ِب َوالِ َد ْي ِه َح َمَل ْت ُه أ
َّ َوَو
ْ َن
َ نس
َ صالُ ُه في َع
َ ُم ُه َو ْهًنا َعَلى َو ْه ٍن َوف
َ ص ْي َنا ْاإل
ِ
ِ
ِ
﴾١٤﴿ ير
َ لي َولِ َوال َد ْي
ُ ك ِإَل َّي اْل َمص
Elrendeltük az embernek (a jótéteményt) szüleinek. Anyja vajúdási kínok kínja árán hordozta őt, majd
két év után elválasztotta. Hát adj hálát Nekem és két szülődnek, Hozzám vezet sorsod. (Korán 31:14)
A tejfogak kétéves korra jönnek ki mind, ezért ez az a kor, amikor át lehet állni a vegyes táplálkozás
minden fajtájára. Valaha eddig tartott a szoptatás időszaka. Természetesen ez ma másképpen van,
mert nem természetes körülmények közt élünk, így a szoptatás periódusa jelentősen lecsökkent.

ِ واِن جاه َداك على أَن تُ ْش ِرك ِبي ما َليس َلك ِب ِه ِعْلم َف ََل تُ ِطعهما وص
اح ْب ُه َما ِفي
َ َْ َ
َ
َ َ َ َ َ
ٌ
َ َ َُْ
ِ َِّ
اب ِإَل َّي ثُ َّم ِإَل َّي َم ْر ِج ُع ُك ْم َفأ َُنِب ُئ ُكم ِب َما ُكنتُ ْم تَ ْع َمُلو َن
ُّ
َ يل َم ْن أََن
َ الد ْن َيا َم ْع ُروًفا َواتب ْع َسب
﴾١٥﴿
„Ha azon törik magukat, hogy olyan társat állíts Nekem, miben nincs tudásod, akkor ne
engedelmeskedj nekik. Kísérd végig őket az Evilágon illően és kövesd azok útját, kik Hozzám
fordulnak. Majd Hozzám vezet visszautatok és Én kihirdetem nektek azt, mit tettetek.”
Ha ütközik az emberek közti viszonyulás az Allah és ember közti viszonyulással, akkor azt kell
választani, ami az Allah melletti engedelmességet teszi lehetővé. De ekkor sem lehetünk arrogánsak,
ingerültek. Szüleinkkel és azokkal, kiknek szolgálattal tartozunk, kedveseknek, tapintatosaknak,
udvariasaknak kell lennünk, még akkor is, ha olyat kérnek tőlünk, mit nem teljesíthetünk. Így az
engedetlenség a maximum, ameddig velük elmehetünk. A hamis istenségekhez történő ima az, amely
ellentétben van meggyőződésünkkel és azzal, mit Allah által teremtett természetünk el tud fogadni.
Figyeljünk oda, hogy az engedelmesség és a tisztelet megadása más-más fogalmak. Ugyanis nem
vagyunk kötelesek engedelmeskedni minden esetben szülőknek, elöljáróknak. Igenis van joga
mindenkinek külön véleményt formálni. De tiszteletlenek nem lehetünk. A tisztelet megadása akkor
is kötelező, ha a vélemény eltér. Íme, a szeretet mellett a másik fontos elem, az elfogadás is képbe
kerül.
476

Ha van gyermeked láthatod, hogy még beszélni nem tud, de úgy bánik mobiloddal, mint egy
informatikus. Felismeri, hogy milyen kóddal hozható működésbe és azonnak rájön, hol nézheti meg
saját képeit, vagy éppen a szeretteiét. Tudja, hogy hol hallgathat mesét és beállít magának
applikációkat. Két évesen olyat tud, amit te egyetem elvégzése után sem. Szubhán Allah! Isten
csodálatos képességet adott az embereknek. Láthatod, hogy akár gazdagságban, akár nyomorban
születik a csecsemő, a mobillal mind ugyanúgy bánik. Ha pedig ilyen szofisztikált lények ezek a kicsik,
akkor hogy jössz ahhoz, hogy a későbbiekben, ha már önálló véleményalkotásra képes, visszaszorítsd
őt abba a tudatlanságba, amiben te éled le életed? Mert a te életed egy következő generáció
számára a tudatlan múlt. Ezt fel kell fognod! Ha te válsz szülővé, te se követeld meg a vak
engedelmességet, ne rántsd vissza gyermekedet azokhoz a sztereotípiákhoz, amit te követsz, akár
tudatlanul! A tiszteletet azonban nyugodtan megkövetelheted. Az jár! A te szereped az alapértékek
megadásában van, tehát a szeretet, morál, elfogadás stb. Hiába hiszed magad okosnak, nem vagy az.
Bölcs az lehetsz, okos már nem. A kettő mást jelent. Az okosság tárgyi tudás birtoklását, a bölcsesség
pedig egy bizonyos tudás meghatározott értékrend szerinti csoportosítását és hozzáférhetőségét
jelenti.
A következő logikai lépés, az adakozás. Az adakozásnak négy szempontot kell figyelembe vennie.
Első, hogy vagyonod nem a tiéd. A vagyonod Allahé. Ha az létfenntartásodra elég csupán, senki sem
várja el, tőled, hogy adakozz. Ha vagyonod ennél több, akkor az adakozás nem nemes felajánlás,
hanem kötelesség. Lehet, hogy Allah egy másik emberről való gondoskodását a te adakozásodon
keresztül akarja megvalósítani. Tehát amit másnak adsz, az Allah gondoskodása róluk és nem a te
bőkezűséged. Ha ezt saját jótéteményednek véled, ez hamar személyiségzavart fog okozni számodra.
Jótétemények esetében a materiális modern gondolkodás egyes elemeit el kell felejteni. Ha
házastársak vagytok és természetesen minden tulajdon fele-fele arányban oszlik meg köztetek, akkor
nem jöhet szóba adakozás esetén az, hogy a házastárs elszámoltat az adott alamizsnával, mert ő nem
járult hozzá. Ha ilyen határok vannak közöttetek, akkor az emberi kapcsolatokat meg kell
kérdőjelezni.
A másik szempont az identitás. Nem mondhatom, hogy csak saját vallásomon belül adakozok. Ha ezt
teszem, az falat épít köztem és mások között. Azt sem mondhatom, hogy csak saját etnikumon belül
teszek jótéteményeket. Ez is falat emel, amire nem vagyok felhatalmazva. Allah az őrizkedést teszi
meg egyetlen feltételül, ami ember és ember között rangokat ad, nem vallást és hovatartozást.
A harmadik szempont, hogy adakozásom nem minősül jótéteménynek, ha befektetésnek tekintem.
Nem várható el viszonzás egy fillérért sem, amit adok.
A negyedik szempont a jószándék. Nem alázhatok meg adományommal senkit. De a másik véglet sem
járható. Nem mindenkinek jár adomány. Középúton kell járni.

﴾١٠﴿ الس ِائ َل َف ََل تَ ْن َه ْر
َّ َما
َّ َوأ
Aki kéréssel (fordul hozzád), ne utasítsd el, (Korán 93:10)
A jótékonykodásnak nem lehet erkölcsi értéke, ha nem áll mögötte együttérzés és szeretet. Az nem
jótékonyság, ha tétlen, semmirekellő, életerős embereknek juttatunk, akik abból élnek, hogy
kéregetnek. Ők a társadalom élősködői. Minden egyes kérelmet, beadványt, személyt, kérést el kell
bírálni annak érdeme szerint és csak utána szabad lépni.
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Most pedig tegyük össze. Szeretet, tisztelet, elfogadás, hasonló értékek követése, következő
nemzedék útra bocsájtása anélkül, hogy visszarángatnánk őket, adakozás, jótékonykodás annak össze
feltételével, a határok lebontásának célzatával. Ezekről kell beszélni és ezeket kell napi gyakorlattá
tenni. Az ún. megbékélés, ha van ilyen, mindezek következménye. Ezért megbékélést intézményes
keretek közé terelni olyan, mintha a szerelem szabályozására is törvényt alkotnánk és szabályainak
betartását önkormányzati felelősség körébe rendelnénk. A szerelem is egy következmény, ami
egymás szeretetén, elfogadásán és hasonló elvek vallásán alapszik.
Hidd el, hogy az intézmények az emberiség legkárosabb vívmányai, ha azok nem a megfelelő
értékrendet valló emberek kezében működnek.
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NE AVATKOZZ BELE MÁS DOLGÁBA

Az emberi élet hamar elszáll. Sokan vannak, akik a te életedből maguknak kanyarítanak ki egy részt.
Vannak, akik jogosan teszik, ilyen a családod, de vannak, akik üzletet, hasznot látnak benned. Ha
neked is van ebben érdeked, akkor miért ne?
A családod, munkád, lelked, élményeid, felfrissülésed, evilágod és túlvilágod adja életed értelmét.
De ez nem ilyen egyszerű. Rengeteg energia elmegy másra.
Vannak olyan energia, figyelem és idővámpírok, melyekkel nem tudsz mit kezdeni, esetleg
befolyásolni tudod. És előfordul az az eset is, amikor te vagy saját magad és más vámpírja.
Reklámok, hirdetések, ezt vedd meg, azt edd meg, ide menj nyaralni, abba a bankba tedd a pénzed
stb. Akármennyire zárod el magad ezektől, tudatod alatt jelen vannak.
Egy olyan 24 órás világ köszöntött ránk, ahol hírciklusok, hírcsatornák, értesítések, állandó
üzenetküldés stb. gyakorlati alkalmazásában folyik életünk. A válasz egyszerű: kapcsolj ki! Egy 24 órás
hírciklus során a legapróbb és legjelentéktelenebb híreket is elemzik, boncolják újra és újra. Nem csak
életünket, energiánkat pazaroljuk el fölöslegesen, hanem a folyamatosan hírözönnel, képsorokkal,
leválasztjuk magunkat saját értelmet adó világunktól és kitesszük magunkat (és családtagjainkat)
olyan külső hatásoknak, melyek következményeinek nem vagyunk tudatában.
Viszont vannak olyanok is, akinek nem elég saját életük, másokéval is foglalkoznak. Belemásznak
privátszféráikba, üzleteikbe és fontoskodnak. Akár céllal teszik, akár nem, az Iszlámban ez
elkerülendő cselekedet. Ők saját maguk és mások vámpírjai.

اَّللِ صلى هللا عليه و سل ِم
ُِ سو
َِ قَا: ل
َِ ع ْن ِهُ قَا
ِ ي
َِ عن أَبي ه َُري َْرِةَ َرض
ِْ
ل ه
ُ ل َر
َ ُهللا
"يه
ِ ل َي ْعن
َِ ن ُحسْنِ إس َْلمِ ْال َم ْرءِ ت َْر ُك ِهُ َما
ِْ "م
3976: ابن ماجه رقم، 2318: ي رقم
ُِّ  َر َواِهُ الت ِّ ْرمذ،سن
ِ َحد
َ يث َح
Abu Hureyra (Allah megelégedése legyen vele) tudósítása.
Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Az ember Iszlámjának tökéletesedését mutatja, ha nem törődik
azzal, ami nem érinti őt."
(Tirmidhi)
Az élet olyan szerződések sorozata, amelyet az ego önmagával köt. A valóság az az árnyék, amelyet
ezek a szerződések lelkünkre vetnek. Úgy, ahogy egy üzletember szerződést köt egy másik
üzletemberrel, az egónk is ezt teszi. Ezek a szerződések akkor kezdődnek, amikor gyermekkorodban
még tudatlanul megkötsz egyet a szüleiddel, aztán barátokkal, tanárokkal, később munkaadóiddal, a
tömegtájékoztatás szolgáltatóival stb. Ha ezeket szó szerint betartod, szegénnyé, szomorúvá és
egészségtelenné tesznek téged. Egónk számot tud adni arról, mennyi időt és erőfeszítést kell
befektetni annak érdekében, hogy mások elégedettek legyenek velünk. Mi mind átmegyünk egy
háziasítási időszakon, amikor mások mondják meg nekünk, hogy mit kell együnk, hogy viselkedjünk,
mit akarjunk és mit ne akarjunk. Ez a háziasítási időszak akkor ér véget, amikor úgy döntünk, hogy
ennek véget vetünk. Ez az időszak arra is jó, hogy tanuljunk belőle. Lecke arra, hogy másokkal ne
tegyük ugyanezt, ne avatkozzunk bele életükbe.
Az evilági és túlvilági előnyöket keresve időfecsérlés olyasmivel foglalkozni, ami ebben hátráltat.
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Hasznos és építő jellegű tevékenységet kell folytatni, el kell hagyni azt, ami értelmetlen, sérti az
ember tisztességét, megbecsültségét. Arra kell ösztönözni magunkat, hogy viselkedésünket,
jellemünket fejlesszük.
Nem avatkozhatunk mások dolgába, nehogy ezzel megosztottságot, gyűlöletet szítsunk
embertársaink között.
Sokszor használjuk az Iszlámban a ló és lovas példáját, ahol a ló az ego és a lovas a lélek. Ha a lélek jó
lovasa az egónak, akkor az ego a lélek szolgálatában áll. Ellenkező esetben a ló veszi át az uralmat a
lovasa felett és megy, amerre lát lovassal együtt. Az ego az, ami hajlamos más dolgába avatkozni,
más területén legelészni. A lélek dolga kijelölni az ego határait, meddig legelhet, mettől kezdve másé
a legelő.

ÖNGYILKOSSÁG AKÁR EGY ÜGYÉRT, AKÁR KILÁTÁSTALANSÁG, CSALÓDÁS
MIATT
Minden tanulmány azt mutatja, hogy az öngyilkosság kevésbé elterjedt az Iszlám társadalmakban,
mint más vallási kultúrákban élő országok. Ettől függetlenül foglalkozni kell a kérdéssel.
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Ha kölcsön kapsz egy kocsit, vigyáznod kell rá és egy nap ugyanolyan jó állapotban vissza kell adnod.
Ha valami felidegesít, nem az a megoldás, hogy kimész a garázsba és dühödet a kocsin vezeted le,
összetöröd a szélvédőt és kivágod a gumikat.
Az élet nem a miénk, hanem Allah tulajdona. Letétben van nálunk egy korlátos időszakra. Ez az
időszak a megpróbáltatások, próbatételek ideje. Ezzel el kell számolni.
Adódhatnak nehézségek, sőt, adódniuk is kell. Az élet olyan, mint egy versenyautó próbapályája tele
akadályokkal, gödrökkel, huppanókkal, síkos szakaszokkal. Csak akkor tudod megítélni az autót, ha
végigmegy a pályán és látod, hogy teljesít. Senki sem tudja, mit hoz a holnap, bárhogy is tervezzük.
De abban bizonyosak lehetünk, hogy holnap is vár ránk egy leküzdésre váró akadály.

ِ
ِ
َّ يث ِمن
ِ
ِ
الطِي ِب َو َما
َ َ ين َعَلى َمآ أَنتُ ْم َعَل ْيه َحتَّ َى َيم َيز اْل َخِب
َ ان ّللاُ ل َي َذ َر اْل ُم ْؤ ِمن
َ َّما َك
طلِ َع ُك ْم َعَلى اْل َغ ْي ِب
ْ ان ّللاُ لِ ُي
َ َك
Allah nem azon van, hogy a hívőket abban (a helyzetben) hagyja meg, amiben ti vagytok addig, míg el
nem különül a rossz a jótól. Allah nem azon van, hogy felfedje előttetek a Láthatatlant… (Korán
3:179)

ِ َّ
ِ
ين
َّ نك ْم َوَي ْعَل َم
ُ اه ُدوْا ِم
َ الصاِب ِر
َ أ َْم َحس ْبتُ ْم أَن تَ ْد ُخُلوْا اْل َجَّن َة َوَل َّما َي ْعَل ِم ّللاُ الذ
َ ين َج
﴾١٤٢﴿
Avagy arra számítottatok-e, hogy úgy tértek be az Égi Kertekbe, hogy Allah nem tudja kik azok, akik
küzdöttek és megtudja, kik voltak állhatatosak? (Korán 3:179)
Szerelmi csalódás, kilátástalanság? Na és? Hamdulillah! Köszönd meg, hogy mindezt megéled. Ha
csalódsz, tudd, hogy egy szakasz befejeződött az életben és egy új nyílik. Ha ma kilátástalannak ítélsz
meg valamit, az holnap jóra fordulhat. Nem a te eszed járása szerint működik a világ! Mi egy silány
emberi logikával gondolkodunk, de ezek a számítások sosem jönnek be! Ha pedig számítási hibák
miatt odadobod az életedet, akkor mit oldasz meg? Ráadásul azt dobod oda, ami nem a tied! A tulaj
nem fog örülni!
Különböző „szerencsékben”, gondviselésekben részesülünk, amit az arab Rizq-nek ( ق
ِ  )رزmond. Ha
neked nem jut, tudnod kell, hogy ez álhír. Neked is van, csak a te részed másnál, vagy máshol van.
Még nem jutottál hozzá, nem találtad meg, a dolgod, hogy megkeresd. A keresést feladni, életet
emiatt odadobni kettős hiba. Amint tudjuk, az élet nem a tiéd, de a Rizq-edet is megtagadod, ami
neked félre van téve valahol!
Most pedig jöjjenek a nagy ügyek, amikre azt mondják egyesek, hogy dzsihád. Na, látod itt a baj. A
dzsihádot nem egyeseknek kell mondani, hanem Allahnak. Ha pedig azok az egyesek Allahra
hivatkoznak, az ő könyvét idézik, akkor olvass utána. A te dzsihádod a te szinteden nem az, hogy
megold azt a szart, amit a nagypolitika kavart. A te dzsihádod a saját Rizq-ed megtalálásából és általa
családod fenntartásából és az élet próbatételeinek leküzdéséből áll. Ne gondolkodj más szintjén, csak
a te szinteden. Csak az ott felmerülő problémák megoldása a te dzsihádod. Ha pedig azok az egyesek
az életed odadobására bíztatnak a „nagy ügyért”, akkor járjanak elől példával. Mivel ezt nem teszik
meg, így kamu az egész.
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Helyezd el magadban az Iszlámot a megfelelő helyre. Az Iszlám cél és eszköz egyidőben. Cél, hogy
elérjük a legjobb megítélést Allahnál. És ehhez Allah eszközt adott a kezünkbe. Ez a Korán. Ha jól
elolvasod, akkor ez nem arról szól, hogy dobd oda az életedet, hanem boldogulj! Óriási különbség! A
földi életben való boldoguláshoz kaptunk eszközt! Aki ezt félremagyarázza, csak a túlvilági életbe való
eljutást tartja célnak, az nem ismeri a Koránt! A Túlvilágon már nincs semmi tennivalónk. Ott az evilág
kap értékelést. Az evilágot, pedig ehhez meg kell élni és meg kell vívni a napi küzdelmeket. Ebben
támasz a Korán. Nincs „shortcut” útrövidítés! Nem lehet az élet kihagyásával eljutni egy túlvilági
boldogulásba.
Ezért ritkán adódnak ügyek, ami életet követel. Ha pedig adódnak, ez nyilvánvaló, ennek
győzködésére nem egy félművelt ember kőkorszaki érvelését kell magunkévá tenni.
Az öngyilkosság, élet odaadása bűn. Ha áldozathozatal a cél, hát pont a célt tagadja meg. Hiszen az
élet megvívása, küzdelmek vállalása sokkal nagyobb áldozat, mint annak odadobása.
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PLURALIZMUS

Most a civilizációk közti együttéléssel kapcsolatos pluralizmusról lesz szó. Rengeteg történelmi példát
hozhatnék fel az Iszlám aranykorából kultúrák, vallások és sok más együttéléséről. Azt is tudom, hogy
rengeteg ellenpélda van a mából, ami nem igazolja állításaimat, melyet nem én találok ki, hanem a
Korán alapoz meg.
Nincs szándékomban elsütni azokat a Szúrákat sem, melyek tiltják a kényszer alkalmazását, felhívnak
a párbeszédre, egymás megismerésére. Ezeket más fejezetek cikkeiben már idéztem. Kizárólag a
Korán teológiai bázisán maradok.
Szómagyarázattal kezdem. A nyugati kultúrák harcokban gondolkodnak. Osztályharc, evolúciós
küzdelem a fajok fennmaradásáért, az erős győz, a gyenge elbukik stb. A szavak, kifejezések
jelentéstartalma erőt, erőszakot tükröz. Ha pedig ilyen a szókincs, ilyenné válik a gondolkodás. Ez a
hozzáállás tükröződik Samuel P. Huntigton Civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása
címéből is. A címből sugárzik egy hatalmas leszámolás képzete. Itt valakinek győzni kell, a másik pedig
megsemmisül.
A Korán által használt szavak jelentéstartalmában nem találok ilyen értelműt. Van ugyan szó
háborúkról, küzdelemről, dzsihádról a jó védelmében és a rossz ellen, de népcsoportokra,
civilizációkra, kultúrákra vonatkoztatva nem tudok olyan példát találni, ami az „összecsapás, győzzön
a jobbik, egyik falja fel a másikat” értelmet hozná. Olyan is van, hogy ne tegyünk meg utat a
hitetlenek számára, de ez is abban az értelemben, hogy védjük meg magunkat, ne legyen útjukmódjuk ahhoz, hogy rajtunk üssenek. Nem olyan értelemben szól, hogy falazd körbe őket, meg se
tudjanak moccanni. Kifelé, támadólag nem értelmezhető. Az is van, hogy öld le őket, de ez is csak
támadókra vonatkozik. Kifejezetten agresszió alkalmával hangzanak el ezek a szavak.
A különböző népcsoportok egymás mellett és egymásban élésére vonatkozó szóhasználatra jellemző
kifejezés a Koránban a védelem és felszólítás egymás védelmének ellátása. Ez a دفع, dafa’a, تدافع
tadafu’a, azaz védelem. Arra szólít, hogy aki fölényben van, az védje meg a gyengét. Pont az
ellenkezője tehát. Nem erőltethet a fölényben levő a gyengére semmit.

ِ
ِ َّ ٍ الناس بعضهم ِببع
ِ
ض ٍل َعَلى
ْ ض َوَلك َّن ّللاَ ُذو َف
ُ ض لَف َس َدت األ َْر
ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َوَل ْوالَ َد ْف ُع ّللا
ِ
﴾٢٥١﴿ ين
َ اْل َعاَلم
…Ha nem utalná Allah az embereket egymás védelmére, a Föld elzüllene. De Allah Kiváltságos
minden teremtmény felett. (Korán 2:251)
Ami pedig a Shariát illeti, az mindenkit felszólít saját Könyvének követésével. Ez törvényt is jelent,
hiszen a muszlimok esetében a könyv nem zsoltáros imádságoskönyv, hanem doktrína és törvény. A
vers feltételezi, hogy mindenkinek hasonló áll rendelkezésre és erre utal:

ِ
ِ
ِ َك اْل ِكتَاب ِباْلح ِق مص ِدًقا لِما ب ْي َن ي َد ْي ِه ِم َن اْل ِكت
اح ُكم
َ َوأ
َ َنزْل َنا ِإَل ْي
ْ اب َو ُم َه ْيمًنا َعَل ْيه َف
َ َ َ
َُ َ َ
نك ْم ِش ْرَع ًة
ُ اءك ِم َن اْل َح ِق لِ ُك ٍل َج َعْل َنا ِم
َ َب ْي َن ُهم ِب َما أ
ْ َنزَل ّللاُ َوالَ تَتَِّب ْع أ
َ اءه ْم َع َّما َج
ُ َهَو
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ِ اكم َفاستَِبُقوا الخير
ِ
ِ ِ
ِ َّ و ِم ْنهاجا وَلو َشاء ّللا َلجعَل ُكم أ
ات
َْ َ
َْ ً َ َ
ْ ُ َُم ًة َواح َد ًة َوَلكن ل َيْبلُ َو ُك ْم في َمآ آت
ْ ََ ُ
ِ ِإَلى هللا مر ِجع ُكم ج ِميعا َفينِب ُئ ُكم ِبما ُكنتم ِف
﴾٤٨﴿ يه تَ ْخَتلُِفو َن
َُ ً َ ْ ُ ْ َ
ُْ َ
Lebocsátottuk neked a Könyvet az Igazzal, megerősítve azt, ami előtte volt az Írásban, s megőrizve
azt. Hát ítélj közöttük azáltal, amit Allah kinyilatkoztatott és ne óhajaikat kövesd, melyekkel hozzád
fordulnak, hogy eltérj az Igaztól. Mindnek megtettük közéjük a Törvényt és a szabályokat. Ha Allah
akarná, egy Ummát teremtene belőletek, de próbára tesz titeket az által, amit már elküldött nektek.
Versengjetek hát a jókban! Allahhoz vezet visszautatok mind, Aki kihirdeti majd nektek azt, amiben
különböztetek. (Korán 5:48)
Az általános jelentés az, hogy a világszerte alkalmazott rendeletek és szabályozások Isteni eredetűek.
Ha ezeket az ember farigcsálja, manipulálja, és azt gondolja, hogy az ember által készített
alkotmányok és nemzeti joggyakorlatok jobbak, mint az Isteni eredetű törvény alkalmazás, akkor csak
idő kérdése és az ember elbukik. Ez történt a Zsidókkal, Keresztényekkel és mi, Muszlimok sem
mentesültünk ettől. A mi esetünkben még valamivel számolni kell. Mi szó szerint veszünk egy Istentől
származó Törvényt, ami az idő és tér dimenzió felett áll, majd ezt egy korábbi korhoz kötjük. A Korán
Törvényei, ahogy más Isteni eredetű Törvények, általánosak, keretet biztosítanak arra, hogy minden
korban és régióban kidolgozzuk a részleteket. Nem lehet tartósan ráerőszakolni ezeket egy specifikus
korra, majd annak alkalmazását így kötelezően előírni.
Az emberek valaha egy Umma, nemzet voltak. (4:1 és 2:213). Ha Allah úgy akarta volna, akkor ebben
a formában tartott volna meg, egy nyelvvel, egy elhelyezkedéssel, ugyanolyan fizikai bírással,
tűrőképességgel. De az Ő bölcsességével diverzitást rendelt közénk, ami miatt mások vagyunk
koronként és helyenként.
Ami az Iszlám klasszikus tanításait illeti, a pluralizmust, tehát a civilizációk egymás mellett élését nem
csupán engedi, hanem természetesnek tartja, erről rendelkezik.
Az összecsapást az Iszlám nem civilizációk között jövendöli meg, hanem Góg és Magóg, Dadzsal rontó
erői és Mehdi, Jézus csapata között hirdeti meg. Igen itt használunk a könyveinkben ilyen szavakat,
de népek, kultúrák, civilizációk között nem.
Vallási alapon tehát a pluralizmus az Iszlámban üdvözlendő.
Hogy mi a valóság? Az más. Ehhez nem tudok hozzászólni. A valóság emberi gyengeséggel,
tudatlansággal, gőggel függ össze és nem Allah szavával. Ez a helyzet nálunk és máshol. Góg, Magóg
és Dadzsal nem válogat.
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RABSZOLGÁK FELSZABADÍTÁSA, EMANCIPÁCIÓ

Az Iszlám gazdaságról és adózásról írt cikkemben megemlítettem azt a nyolc kategóriát, melyre a
Zakah adóból származó bevételeket fordítani kell. A nyolcból van két tétel, ami további magyarázatra

ِ ِ ) 9:60”.
َ الرَقاب

ِ واْل َغ
szorul. Ők a „kik fogságba kényszeredettek, adósságcsapdában vannak ( ين
َ ارِم

Az Iszlám kezdetén a világ minden részén gyakorlat volt a rabszolgaság intézménye. A rabszolgaság
forrásai különfélék voltak. Rabszolga lehetett valaki túszejtés, emberrablás háborúk és adósságok
révén. A hadifoglyok rabszolga státusza kivételével az Iszlám minden előző lehetőséget felszámolt.
Ahogyan az megszokott, az Iszlám nem hirtelen törölte el a rabszolgaságot, hanem fokozatosan
tiltotta be azt a társadalmi stabilitás fenntartása miatt. A rabszolgaság jelensége a világ összes
közösségében létezett, a rabszolgák az ókor társadalmi és gazdasági életének alapvető erőforrásai
voltak.
Az Iszlám egy enyhítő folyamatot indított meg. Korlátozta forrásait, lehetőséget adott a
rabszolgáknak a szabadság felé, ill. arra buzdította a muszlimokat, hogy emberi bánásmódban
részesítsék és emancipálják őket. Ez különbözik attól, amely akkoriban világszerte uralkodott és attól
a gyakorlattól is, amit a rabszolgakereskedők vittek véghez az Újvilág felfedezése utáni, későbbi
évszázadokban.
Mert erről sem szabad megfeledkezni. Az újkori rabszolgakereskedelemről beszélek, amiben a
muszlimok nyakig benne voltak. Mert az ugye nem úgy történt, hogy afrikai emberek dalolva és
önszántukból rabláncot vertek kezeikre, nyakaikra és elhajóztak Amerikába. Az igazság az, hogy
részben saját törzsfőnökük árulta el őket, vagy más fekete törzs hadizsákmányaiként kerültek piacra,
de javarészt muszlim rabszolga kereskedők brutális tettei árán virágzott ez a tevékenység, papírforma
szerint 1833-ig, de valójában ma is tart. Igen, fizikai értelemben is vannak földrészek, országok, ahol
van emberkereskedelem. Ettől Európa, sőt Magyarország sem mentes. Vagy tán nem tudtok lányok
eladásáról németországi, holland és más nyilvánosházakba? Működik ez még szép hazánkon belül is.
A rabszolgaság Iszlám szerinti értelmezésébe más is beletartozik. Minden kényszer, ami eltávolít
normális életutadtól és egy általad nem kívánt esemény áldozata vagy, az rabszolgaság. Tehát az is
rabszolgaság, ha belekerülsz a bankok adósság, vagy kamatcsapdájába és eladósodsz. Az is
rabszolgaság, ha egy négy gyerekes nő, semmi más eszköze nem lévén, utcán keresi meg családja
bevételét úgy, hogy ezt nem kedvtelésből teszi. Ez rabszolgaság, mivel a helyzetet nem ő alakította,
hogy így legyen. Mert ha egy titkárnő csak azért létesít kapcsolatot a főnökével, hogy befolyást
szerezzen nála, az nem rabszolgaság, hanem valós prostitúció.
Mivel mi, muszlimok is éppolyan romlott lelkületűek vagyunk, mint bárki más és részt veszünk a
kitettség és függés állapotának létrehozásában, ezért kérem, hogy a Korán szavaihoz, lelkületéhez
forduljunk támaszért, ne emberhez.
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ِ َّ ِ ِ ّللا ِمن َف
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ ً ين َال َي ِج ُدو َن ِن َك
اب
ْ
َ ضله َوالذ
َ َوْل َي ْستَ ْعفف الذ
َ َين َي ْبتَ ُغو َن اْلكت
ُ َّ احا َحتى ُي ْغن َي ُه ْم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ وهم ِمن َّم
اك ْم َوَال
َّ ال
ُ َّللاِ َّال ِذي آت
ُ ُوه ْم ِإ ْن َعل ْمتُ ْم في ِه ْم َخ ْي ًار َوآت
ُ م َّما َمَل َك ْت أ َْي َم ُان ُك ْم َف َكات ُب
ِ ُّ تُ ْك ِرهوا َفتَي ِات ُكم عَلى اْلِب َغاء ِإ ْن أَرْدن تَح
ُّ ض اْل َحَي ِاة
الد ْن َيا َو َمن
َ صًنا لتَ ْبتَ ُغوا َع َر
َ ْ َ ُ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ َّ هه َّن َفِإ َّن
ِ
﴾٣٣﴿ يم
ُّ ُي ْك ِر
ٌ ّللاَ من َب ْعد ِإ ْك َراه ِه َّن َغُف
ٌ ور َّرح
Tartsák tisztán erényüket azok, kik nem találnak hozományra valót, míg Allah nem gazdagítja őket az
Ő kiváltságából. Kik szabadságlevélre vágynak azok közül, kiket jobbotok bír, hát írjatok nekik, ha
bármi jót is láttok bennük. Adjatok nekik Allah vagyonából, mit nektek adott. Ne kényszerítsétek
szolganőiteket bujálkodásra, ha meg akarják őrizni erényüket, hogy vágyjátok az Evilág kínálatát. Ha
kényszerítitek őket, hát Allah ezután nekik Megbocsájtó, Könyörületes. (Korán 24:33)
Az Iszlám házassági szabályok előírják a hozományt. Ha a férfinek ez nem áll rendelkezésére, várnia
kell, míg össze nem gyűlik, és ezalatt tisztán kell tartania erkölcsét. Nem lehet kifogás számára, hogy
ki akarja elégíteni természetes vágyait a házasságon kívül. Ezt csak a házasság kötelékén belül lehet.
A rabszolgaság intézménye mára elavult. Amíg létezett, az Iszlám megadta a legnagyobb könnyítést,
amit csak lehetett. A rabszolga, férfi, vagy nő, jogában állt írásos okiratba foglalni azokat a
feltételeket, melyek felszabadulásához kellettek. Megkereshette az erre szolgáló összeget és
megválthatta magát. Ha az illető jóravaló volt, gazdájának segítenie és támogatnia illett őt.
Nő „kényszerítése”, azaz akaratának semmibe vétele, vagy helyzetének, kitettségének figyelmen kívül
hagyása. Ez azt jelenti, hogy szexuális kapcsolat nem jöhet létre kényszerből. Ha a hölgy rabszolga,
még beleegyezése sem ad okot szexuális kapcsolat lehetőségére, mert státuszánál fogva nem
rendelkezik szabad akarattal. Ezt ma gazdasági rabszolgaságnak, kitettségnek hívják és a tilalom ma is
él.
Szahih Muszlim 1505 (20. Könyv, 18. Hadisz) Abu Hureira (Allah legyen megelégedve vele) következő
tudósítása szerepel:
Aisha egy rabszolgalányt akart vásárolni azzal a szándékkal, hogy felszabadítsa, de a tulajdonosok
csak azzal a feltétellel adták volna el, ha a lány feletti walayat, azaz rendelkezési jog náluk marad. Ezt
megemlítette Allah prófétájának (béke reá), mire ő így szólt: „Ez ebben a formában nem
megengedhető, mivel a walayat (rendelkezési jog) azé, aki felszabadít.”
Az áyák és hadisz egy olyan korban születtek, amikor a rabszolgaság intézménye természetes volt.
Ennek ellenére Isten törvénye előírta a felszabadítást és a függőségi helyzetek megszüntetését. Isten
nem lenne igazságos, ha olyan tetteket kérne számon a Végítélet Napján, amit kényszer hatása alatt
követünk el. De Ő igazságos és csak a szabad akarattal meghozott döntéseink felett hoz ítéletet. Ezért
minden muszlimnak kötelessége az olyan állapotok megszüntetése, ahol embertársaink nem
rendelkezhetnek szabad akarattal. Tehát rabszolgaság ma is van, a legfejlettebb országokban is
működik, ezért jócskán hárul ránk feladat.
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RABSZOLGASÁG, MINT SZEMLÉLET MA IS JELEN VAN
Vannak elszámolatlan adósságok. A Spektrumon sorozat indult a rabszolgaságról. Végre.
A rabszolgaság sokszínű intézmény. Gyakorlatilag mindenhol előfordult, különböző formákban.
Legtöbb esetben a rabszolgák a társadalom perifériájára szorul emberek, vagy hadifoglyok voltak.
Még Afrikában is létezett ez az intézmény a fehér ember megjelenése előtt.
De, amit a fehér „civilizáció” hozott, az minden képzeletet felülmúlt.
Ezt a civilizációt kétféleképpen lehet megközelíteni: mit adott a világnak és milyen nyomokat hagyott
hátra. Arról mindenki tud, hogy mely vívmányok kötődnek kultúránkhoz, hiszen erről
kommunikálunk. Valóban elismerésre méltó.
De, hogy milyen nyomokat hagyott a világon, csak az érzi át, aki szembesült ezekkel a nyomokkal. Az
Afrikában eltöltött időszakom és ott született gyermekeim érzékennyé tesznek és engedjétek meg,
hogy egy mondatban összefoglaljam: a rabszolgaság nyomai láttán olyan érzések kavarognak
bennem, talán, mint a zsidókban, akik Auschwitzba, vagy a jeruzsálemi Yad Vashem holokauszt
múzeumba látogatnak.
Nem csak a fehérek, az arabok is kivették részüket a rabszolgakereskedelemből. Nem csak a
kereszténység, hanem az Iszlám is beszennyeződött tetteik által. És vasárnaponként, ill.
péntekenként képesek voltak e kultúrák követői templomba, mecsetbe járni és imádkozni! Majd ilyen
álszent igét hirdető templomokat, mecseteket létesítettek a rabszolgákat kibocsájtó országokban!
Tudom, jönnek a hozzászólások, hogy sok esetben a fekete törzsfőnökök maguk adták el a
rabszolgákat. A kritika oda is szól.
Ne felejtsük el, hogy hiába szűnt meg papíron a rabszolgaság intézménye 1883-ban, a valóságban
mind a mai napig él. Ma is vannak „felsőrendűek”, magas kultúrák, létezik emberkereskedelem,
adósságcsapda és ezer más, amivel az ember egy másik fölött dominál.
A csatolt rajz 1781-ből származik. Egy liverpooli hajó rabszolga-elhelyezési terve, ami szerint a
leggazdaságosabb a helykihasználás.
https://en.wikipedia.org/wiki/Brooks_(1781_ship)
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RÁGALOMHADJÁRATOK SZEREPE A NŐI VISELET ALAKÍTÁSÁBAN
Sokat beszélünk a muszlim viseletről, emlegetjük a Szunnát, de arról kevesen tudunk, hogy milyen
események alakították ki az Iszlámban gyakorlattá vált női viseletet. A politika talán jobban benne
volt ebben, mint a szemérmesség.
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Az Iszlám kinyilatkoztatásai i.sz 610-ben kezdődtek és 633-ig, a próféta (béke reá) haláláig tartottak.
Két szakaszt különböztetünk meg, a mekkait (610-622) és medinait (622-633). 622-ben történt a
Hidzsra, Mohamed (béke reá) és a muszlimok Mekkából Medinába menekülése és innen számítódik a
Hidzsra időszámítás. Ennek első időszaka háborúkban bővelkedett. A hitetlenek mindent elkövettek,
hogy meghiúsítsák az iszlám államának létrejöttét és számos alkalommal indítottak támadást Medina
ellen. A Hidzsra ötödik évére azonban bebizonyult, hogy katonailag az Iszlám Állam nem verhető. A
hitetlenek ezért lejárató kampányba kezdtek a Próféta és a Muszlimok ellen, hogy lerombolják az
erkölcsiség bástyáit, amik eddig segítségükre voltak ellenségeik legyőzésében. Stratégiájuk alapja,
hogy a Hipokriták bevonásával rágalmakat terjesztenek a Prófétáról és követőiről, amik alapján a
pogányok viszályt élesztenek a Muszlimok között és megbontják fegyelmüket.
Az első ilyen alkalom az új stratégia bevezetésére a Hidzsra 5. évének Zil-Qa’da havában történt,
amikor a Próféta elvette Zainabot (Dzsahs lányát), aki fogadott fiának, Zaid bin Harithah elvált
felesége volt. A Próféta házassága egy régi, tudatlanság korában eredő szokásnak vetett véget, ami a
fogadott fiúnak ugyanazt a jogokat biztosította, mint ami vér szerinti fiúnak jár. Ezt az alkalmat a
Hipokriták megragadták és a Próféta lejáratásába kezdtek a közösségen belül. Mindezt a pogányok
kívülről csúfságok terjesztésével, rágalmakkal támogatták. Ilyen, és ehhez hasonló történetek kaptak
lábra: „Egy napon Mohammed (béke reá) meglátogatta fogadott fia feleségét és szerelembe esett.
Rávette fiát a válásra, hogy elvehesse őt.” Ez egy képtelen kitaláció volt, de ravasz, alattomos
terjesztéssel célt ért. Néhány hagyománytisztelő Muszlim író és kommentátor megemlítették ezt az
esetet feljegyzéseikben, amire az orientalisták lecsaptak és szemérmetlen rágalmakat közöltek a
Prófétáról. Zainab nem volt idegen a Próféta házában, tehát nem eshetett vele szerelembe első
látásra. Zainab első unokatestvére volt. Apai nagynénjének, Umaimahnak volt a lánya. Umaimah
atyja pedig Abdul Muttalib volt. A Próféta, tehát gyermekkora óta ismerte. Egy évvel az eset előtt, a
Próféta maga győzte meg Zainabot, hogy menjen hozzá Zaidhoz amivel demonstrálták, hogy egy
Quraish és egy felszabadult rabszolga egyenlő emberi teremtmények. Mivel Zainab nem tudott
kibékülni azzal a gondolattal, hogy férje egykor rabszolga volt, kapcsolatuk megromlott, ami váláshoz
vezetett. Ez a történet mindenki előtt tiszta és világos volt, ennek ellenére rágalmak keltek lábra.
Annyira sikerült hamis propagandát kelteniük, hogy még ma is van, aki az Iszlám lejáratására
használja.
A második alkalommal a Próféta másik feleségének, Aishának becsületét próbálták kikezdeni. Ez
akkor esett meg, amikor Bani al-Mustaliq ellen vívott csatából tartottak visszafelé. Két ütközet zajlott,
ez utóbbi volt a keményebb és ez adta a Szúra mondanivalóját, ezért részletesebben térünk ki rá.
Essen pár szó Abdullah bin Ubayról, aki ebben a támadásban nagy gazságot követett el. A Khazradzs
törzsbe tartozott és Medina egyik legmeghatározóbb vezetője volt. A Próféta Medinába érkezése
előtt az emberek királlyá akarták megtenni, de a megváltozott körülmények miatt ezek az álmok nem
válhattak valóra. Felvette az Iszlámot, de szíve mélyén Hipokrita volt és a képmutatók vezetője lett.
Egy alkalmat sem szalasztott el, hogy belső elégtételként gúnyt ne űzzön az Iszlámból.
A Hidzsra 6. évének Sha’ban havában a Próféta hírét vette, hogy Bani al-Mustaliq háborús
előkészületeket tett a Muszlimok ellen. Több klánt felkeresett és hívta őket a csatlakozásra. A Próféta
elébe ment az eseményeknek és meglepte az ellenséget. Foglyul ejtette a klán embereit,
felszereléseiket lefoglalta. Megálltak pihenni Muraisi közelében egy forrásnál, ami még a klán
területére esett. Egy napon vita kerekedett Omar egyik szolgája és egy szövetséges Khazradzs klán
tagja között, akik vízért mentek a forráshoz. Ez a vita odáig fajult, hogy összetűzés alakult ki a
Muhadzsirok (menekültek) és az Anszarok (Medina befogadó Muszlimjai) között, de ez hamar
lecsillapodott. Nem nyugodott ebbe Abdullah bin Ubay ilyen könnyen, aki nagyszámú Hipokrita élén,
szintén jelen volt a hadjáraton. Az Anszárokat buzdította: „Ti hoztátok ezeket az embereket
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Quraishtől, Mekkából és megosztottátok velük vagyonotokat, tulajdonotokat. Most vetélytársaitok
lettek és uralkodni akarnak fölöttetek. Ha megvonjátok tőlük a támogatást, akkor arra kényszerülnek,
hogy elhagyják a várost.” Majd fogadkozott és így szólt: „Amint visszaérkezünk Medinába, a tisztes
polgárok kiűzik ezeket az alávalókat a városból.”
Amikor a Próféta tudomást szerzett erről, parancsot adott az azonnali visszamenetelésre Medinába.
Az erőltetett menet megállás nélkül, másnap délutánig tartott, az emberek kimerültek és nem volt
idejük értelmetlen dolgokkal foglalkozni.
Bár a Próféta gyors döntése és intézkedése elejét vette a nemkívánatos eseményeknek, Abdullah bin
Ubay talált egy másik lehetőséget a zavarkeltésre, ami sokkal hitványabb volt, mint az előzőek.
Rágalmat talált ki, mellyel Aisha, a Próféta feleségének tisztességét árnyékolta be. Ha a Próféta és
követői nem kezelték volna ezt a kérdést kellő súllyal, kimértséggel és komolysággal, az ifjú Muszlim
társadalmon belül könnyen polgárháború robbanhatott volna ki. Az eset hitelességének megőrzése
miatt a „Rágalomra” vonatkozó leírást a következőkben Aisha saját szavaival közöljük:
„Amikor a Próféta kivonult, határozott, hogy melyik felesége kövesse el őt az útjára. A Bani al
Mustaliq hadjáratra engem vitt el. Visszafelé, a Próféta egy éjszakára megállt egy helyen, ami az
utolsó állomás volt Medina előtt az úton. Még éjjel volt, amikor összekészültek a menetelésre.
Kimentem a táboron kívülre, hogy elvégezzem dolgomat. Amikor visszamentem és a pihenőhelyemre
érkeztem észrevettem, hogy nyakláncom leesett valahol. Visszamentem megkeresni. Eközben a
karaván útnak indult és engem ottfelejtettek egyedül. A hintóm négy hordozója sem vette észre,
hogy üres, amikor felrakták a tevére. Ez amiatt is történhetett, mert akkoriban nagyon sovány voltam
az éhínség miatt. Betakaróztam és lefeküdtem a helyemre. Vártam, míg felfedezik, hogy nem vagyok
velük és elküldenek egy csapatot a felkutatásomra. Elaludtam. Reggel Safwan bin Mu’attal Sulami jött
azon az úton. Felismert, hiszen többször is látott még azokban az időkben, amikor a kendő viselése
még nem volt kötelező. Amint észrevett, megállította tevéjét és felkiáltott: Milyen szomorú! Itt
felejtették a Próféta feleségét! Erre felébredtem és azon nyomban befedtem arcomat a kendőmmel.
Anélkül, hogy egy szót is szólt volna, mellém térdepeltette tevéjét, ő maga mellé állt én pedig
felmásztam a teve hátára. Ő az orrkarikájánál fogva vezette a tevét és délre beértük a karavánt,
amikor éppen pihentek, de még akkor sem fedezték fel, hogy ottfelejtettek. Ezek után megértettem,
hogy Abdullah bin Ubay számára ez elég okot adott, hogy rágalmat terjesszen rólam. (Egy másik
változat szerint Aisha a tevén, amit Safwan vezetett, utolérte a tábort, de addigra észrevették, hogy
őt ottfelejtették. Abdullah bin Ubay felkiáltott: Istenemre! Ez a nő nem maradhatott szeplőtelen.
Nézzétek, ahogy a ti Prófétátok felesége jön azzal az emberrel, akivel az éjszakát töltötte!)”
„Amikor Medinába érkeztünk, megbetegedtem és egy hónapig ágyban feküdtem. Tudtomon kívül a
városban elterjedt a „rágalom” és botrányt kavart, ami a Prófétát is elérte. Csak azt vettem észre,
hogy ő nem törődik velem annyit a betegségem idején, mint ahogy szokott. Amikor eljött, velem
személyesen nem beszélt, másoktól kérdezte, hogy vagyok, és elment. Magamat emésztettem, mi
történhetett? Ezért inkább elmentem a házából és anyámnál telepedtem meg, ahol több gondot
fordítottak rám.
Míg ott tartózkodtam, egyik este Mistah anyjával, aki anyám első unokatestvére volt, kimentünk a
városba. Amint sétáltunk, megbotlott valamiben és felkiáltott: Bár pusztulna Mistah! Mire én
visszavágtam: Milyen anya vagy te, hogy fiadat átkozod! A fiút, aki ott volt Badrnál! Ő így szólt:
Kedves lányom! Nem tudsz arról, hogy milyen rágalmat terjeszt? Akkor ő mindent elmondott a
„rágalomról”. (A Hipokriták mellett néhány igaz Muszlim is beszállt a lejárató kampányba, ezek között
szerepelt Mistah, valamint Hassan bin Thabit, a neves költő, Hamnah, Dszahs lánya és Zainab
nővére). Mindezt hallva megfagyott bennem a vér, hazarohantam és egész éjjel sírtam.”
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„Távollétemben a Próféta konzultált Alival és Usamah bin Zaiddal erről az ügyről. Usamah ejtett pár
jó szót rólam: Ó, Allah Prófétája! Mi semmi rosszat nem találtunk róla. Csak jót mondhatunk a
feleségedről. Minden, amit róla terjesztenek hazugság és hamis vádaskodás. Ali így szólt: Ó, Allah
Prófétája! Nem szűkölködünk asszonyokban. Ha úgy tetszik, válassz másik feleséget, De ha ki akarod
vizsgálni az ügyet, küldj el a szolgálójáért és kérdezd ki felőle. Ekkor elküldtek a szolgálóért és
kikérdezték. Ő így szólt: Allahra esküszöm, Aki elküldött téged az Igazzal, hogy semmi rosszat nem
láttam benne, kivéve azt az esetet, amikor a gyúrt kelt tésztát hátrahagytam azzal, hogy vigyázzon rá,
de elaludt és a kecske megette.”
„Ugyanezen a napon a Próféta így szólt a néphez a pulpitusról: Ó Muszlimok! Ki védi meg köztetek
becsületem a támadóval szemben, aki áthágta a törvényt, hogy feleségem megrágalmazásával ártson
nekem? Allahra! Részletesen megvizsgáltam az ügyet és semmi terhelőt nem találtam sem
feleségemre, sem az emberre, akinek neve a „rágalomban” felmerült. Ekkor Usaid bin Hudair (más
hagyományok szerint Sa’d bin Mauz) felállt és így szólt: Ó Allah Prófétája! Ha a rágalmazó a
klánunkba tartozik, mi magunk öljük meg. Ha a Khazradzsok klánjába, akkor megöljük, ha parancsot
adsz rá. Ezt hallva Sa’d bin Ubadah, a Khazradzsok klánjának főnöke felállt és így szólt: Hazudsz! Soha
nem tudnád megölni! Csak azért mondod ezt, mert tudod, hogy a rágalmazó a Khazradzsokhoz
tartozik. Ha a te klánodhoz tartozna, soha nem mondanál ilyet. Usaid erre visszavágott: Hipokrita
vagy! Ezért véded a Hipokritát! Ekkor zavar támadt a mecsetben, ami zendüléssé fejlődött volna, ha a
Próféta nem lett volna jelen. Ő lecsillapította haragjukat és lejött a pulpitusról.”
Abdullah bin Ubay, bűnös szándékával több irányban akart bomlást indítani a Muszlimok
társadalmán belül: 1. Támadás intézett a Próféta és Abu Bakr Siddig, Aisha apja tisztessége ellen. 2.
Aláaknázta a Muszlimok magas morálját és értékeit, ami az Iszlám mozgalmának ekkor a legnagyobb
vívmánya volt. 3. Polgárháborút akart szítani a Muhadzsirok (migráns Mekkai betelepülők), Anszarok
(Medinai befogadók), valamint a két klán, az Awasz és a Khszradzs között. E két klán maga is Anszar,
azaz a Mekkaiakat befogadó törzsek voltak.
A női viselet kialakulásában a két rágalomhadjáratnak volt meghatározó szerepe. A Hidzsra 5-ik évéig
nem volt szokásban a hidzsab viselése. És innen pedig Szunna.
De lenne egy hozzáfűzésem. Egy személy nem mindegy, hogy mit mutat meg magából és kinek.
Döntés kérdése, hogy egy biológiai lényt, egy hivatalos személyt, üzletembert, egy adott társadalom
átlagát, vagy bármi mást mutatunk magunkból. Minden „megmutatásnak” van egy köre, amit
magamból annak a körnek üzenek. Ennek egy eszköze a viselet. Ezzel nem mindig megy
párhuzamosan a divat. Ezért sokszor dilemma előtt állunk, hogy mit adjunk ki magunkból, az
üzenetet, vagy azt, ami a trendi? Én az üzenetet fontosabbnak tartom, de ez magánvélemény.

494

495

RÁOLVASÁS, AMULETTEK, SZEMMELVERÉS AZ ISZLÁMBAN
A MU’AWIDATAYN (113. AL-FALAQ ÉS 114. AN-NAS SZÚRÁK) JELENTŐSÉGE

Különítsük el: létezik egy olyan hit és hagyományvilág, amit az ember tudata képez le magának és
idővel egyre jobban távolodik attól a helyzettől, melyben kialakult. Majd babonákká, pogány
tradíciókká torzulnak. Ez az Iszlámban tiltott.
Aki viszont tudja, hogy az Iszlám miről szól és felfogja, hogy Allah nem csupán az emberi tudat által
befogott világ, hanem az összes világ Ura, annak számára érthető fogalom annak az Ismeretlen, vagy
Láthatatlan Világnak létezése, melyben éppúgy vannak lények, mint a Látható Világban. Persze
ezeket nem a középkor katolicizmusában lefestett szárnyas, patás és szarvval ellátott formákban kell
elképzelni, ami eredendően a többezer éves óegyiptomi világkép lényeinek továbbvitele. Érthető,
hiszen a kereszténység kialakulásának bölcsője Alexandria volt, ahol ezek a képek jelen voltak.
Az Iszlámban az ember nem formálhat még magán belül sem képet egy láthatatlan világról.
Viszont a Korán tudtunkra adja ezen világok és a bennük élő teremtmények létét. Ezeket lehet
dzsinneknek, démonoknak, szellemeknek, angyaloknak stb. hívni, de ezek csak nevek. Ők is mind
Allah teremtményei és Őt kell, hogy szolgálják. Ezt a szolgálatot tagadta meg Iblisz (a keresztény
kultúrkörben Lucifer), vagy egy ideig a dzsinnek, akik fölé Allah (SWT) Salamont (Szulejmánt) ruházta
fel hatalommal, hogy rendbe szedje őket. Az ő fizikai erejüket vonta be Salamon a Templom
építésébe, illetve Harut és Marut (Korán 2:102) angyalok voltak azok, akik Allah parancsát teljesítve
kísértették meg az embereket mágiával, jövendőmondással, de csak azért, hogy végül
bebizonyosodjon Allah mindenek felett álló valósága.
Ettől függetlenül máig vannak olyanok, akik a Láthatatlan Világ lényeit hívják segítségül. Ennek
hatalmas történelme van Afrikában Dzsu-dzsu, Gri-gri és számos más néven. Az FB terjedelme nem
teszi lehetővé, hogy ezekről részletesen írjak, így maradjunk közvetlenül az Iszlámnál. Ugyanis a
Prófétával (béke reá) is megesett a mágia. Ha az ő történetét alaposan megismerjük, akkor pontos
képet kaphatunk, miként viszonyuljunk ezekhez és hogy emelkedjünk ezek fölé.
Az alábbi ismertetést Sayyid Abul Ala Maududi Tafhim al-Quran – The Meaning of Quran munkája
alapján közlöm, melyet a 113. és 114. Szúrák bevezetőjénél használtam fel Korán fordításomban,
magyarázatomban. Ez a pár oldal akkor válik teljessé, ha az említett két Szúrát is hozzáolvassuk a
magyarázatokkal együtt.
A Hudaybiyahi békeszerződés után, a Próféta (béke reá) visszatért Medinába. Zsidók küldöttsége jött
Medinába Khaibarból a Hidzsra 7. évének Muharram havában, hogy találkozzanak Labid bin
Asammal, a híres mágussal. Labid az Anszarokhoz, a Bani Zurayk törzsbe tartozott. Így szóltak hozzá:
„Te jól tudod, miként bánt el velünk Mohammed. Mindent megpróbáltunk, hogy mágiával
hatástalanítsuk, de nem jártunk sikerrel. Hozzád jöttünk, mert te vagy a legjobb mágus. Itt van három
aranypénz. Fogadd el ezeket és tedd ki Mohammedet egy erős varázslatnak.”
Akkoriban a Prófétának volt egy Zsidó fiú kísérője. Segítségével sikerült megszerezniük a Próféta
fésűjét, benne pár szál hajával. Mágia alá vetették a hajat és a fésűt egyaránt. Pár Hadisz szerint
maga Labid folytatta le a szertartást, de voltak, akik szerint Labid nővérei végezték, akik Labidnál
gyakorlottabbak voltak. Akárhogy is volt, a varázslat alá vetett tárgyakat Labid egy pálma
burokleveleibe helyezte, azt pedig Dharwan kútjának fenekére egy kő alá rejtette Bani Zurayq
törzsénél. A varázslat egy egész évig tartott, míg hatni kezdett a Prófétánál (béke reá). Az év
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elteltével a Próféta nem érezte jól magát. Az év utolsó negyven napja, azon belül is az utolsó három
volt a legsúlyosabb. A Próféta többször nem volt magánál. Azt hitte, hogy megtett valamit, amit nem
tett meg, úgy gondolta, hogy meglátogatta a feleségeit, de nem volt náluk, olyasmit látott, amit nem
láthatott. Sokan látták, hogy különös dolgok történnek a Próféta körül, de azt senki sem tapasztalta,
hogy Prófétai kötelességeinek ellátásában csorba esett volna.
Arról egy Hadisz sem szól, hogy a Koránból ezekben a napokban elfelejtett volna egy verset, vagy
rosszul idézett volna. Beszédeiben sem volt zavar, ellentmondás, nem vétett el imát. Ha ez
bekövetkezett volna, nem lehetett volna kimagyarázni Arábia egész területén, hogy egy varázsló
hatalma felülkerekedett Isten követének hatalmán. Így a Prófétai pozíciójában nem esett kár, csupán
magánéletében jelentkeztek zavarok. Egy napon Aisha házában volt és felgyógyulásáért imádkozott
Allahhoz. Majd elaludt és mikor felébredt így szólt Aishához: „Uram megadta nekem azt, amit kértem
Tőle.” Aisha kérdezte, mi volt az, majd ő így felelt: „Két ember (Angyal) jött hozzám. Egyik a fejemhez
ült, a másik a lábamhoz. Az egyik azt kérdezte: ki tette ezt? A másik mondta: Labid bin Asam. Mivel
tette? Válaszolt: Fésűvel, amit pálmalevelekbe tekert és Dharwan kútjának mélyére rejtette egy kő
alá Bani Zurayq törzsénél. Mit lehet tenni? A másik így szólt: A kutat ki kell üríteni és a tárgyakat ki
kell onnan emelni a kő alól.
A Próféta elküldte Alit, Ammar bin Yasirt és Zubairt, akikhez két fő csatlakozott Bani Zurayq törzséből.
Később a Próféta is megérkezett a kúthoz a követőivel. A vizet eltávolították és megtalálták a
pálmalevelet. Kibontották és benne volt a fésű a hajjal, ami mellet egy zsinór volt kilenc csomóval és
egy viaszfigura tűkkel összeszurkálva. Gábriel alászállt és így szólt: Ismételd el a Mu’awidataynt
(113.Al-Falaq és 114. An-Nas Szúrák). Amint a verseket ismételte, kibomlott egy csomó és kiesett egy
tű. Amikor a két Szúra utolsó szavai is elhangzottak, mind a kilenc csomó kioldódott, minden tű
kiesett a viaszfigurából és vége lett az ártásnak. Magához rendelte Labidot és kérdőre vonta. Mindent
bevallott és a Próféta hagyta őt elmenni. Soha nem állt bosszút senkin, bármit is tettek ellene.
A mágia Mohammed személyét (béke reá) érintette, de a Prófécián nem hagyott nyomot. Ezzel
kapcsolatban érdemes megjegyzést tenni a mágiával kapcsolatban, amit tudományos alapon nem
lehet megmagyarázni. Sok dolog van azonban, amit látunk, tapasztalunk, megélünk és tudományos
magyarázattal nem tudunk érvelni, valójában mi is történik? Ha nem tudunk megmagyarázni valamit,
az nem jelenti automatikusan azt, hogy az a jelenség nem létezik. A mágia egy pszichológiai jelenség,
ami hat a testre és az értelemre, ahogy fizikai dolgok is hatást gyakorolhatnak az értelemre a testen
keresztül.
Ráolvasások, amulettek az Iszlám megítélésében
További kérdést vet fel a két Szúrával kapcsolatban az, hogy van-e helye az Iszlámban a ráolvasásnak,
varázslatnak és amuletteknek, van-e ezeknek egyáltalán hatásuk? Ez a kérdés több Hadiszban is
visszatér.
A Próféta (béke reá) lefekvés előtt minden este, különösen, ha beteg volt, a Mu’awidateynt recitálta
(egyes közlések szerint a Mu’awidateyn és pl. Qul huwa-Allahu-Ahad) háromszor, majd belefújt a
tenyerébe és tenyereivel végigdörzsölte testét, fejétől egészen a lábáig. Amikor olyan beteg volt,
hogy ezt nem tudta megtenni, akkor Aisha recitálta a Szúrákat, majd a Próféta kérésére belefújt az ő
tenyerébe és azokkal bedörzsölte testét. Ezt erősíti meg Bukhari, Muslim, Nasai, Ibn Madzsah, Abu
Da’ud Hadisza és Imám Malik Mu’attája. Ők mind Aishát jelölik meg forrásként, mint aki a Próféta
magánéletét a legjobban ismerte.
Mik a legfontosabb vallási aspektusok, amiket mindenképpen ismernünk kell? Számos Hadiszban
Abdullah bin Abbasz közli a Prófétáról a következő mondást: „Az én Ummám emberei közül azok
jutnak be számadás nélkül a Mennyországba, akik nem bélyegeznek meg senkit, nem foglalkoznak
varázslattal, nem vesznek magukra ómeneket, amuletteket, hanem Allahra hagyatkoznak.” (Muslim).
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Mughira bin Shubah közlése szerint a Próféta így szólt: „Aki maga is ráolvasással, varázslattal kezelteti
magát, függetleníti bizalmát Allahtól.” (Tirmidhi). Abdullah bin Mas’ud arról tudósított, hogy a
Próféta helytelenített tíz dolgot, melyek közül az egyik a gyógyító bűvöletre és amulettekre való
ráolvasás, ahol a Mu’awidataynt recitálták. (Abu Daud, Ahmad, Nasai, Ibn Hibban, Hakim). Néhány
Hadisz azt igazolja, hogy az elején a Próféta megtiltotta a gyógyító ráolvasást és amulettet, de később
engedélyezte azzal a feltétellel, ha a politeizmus jegyei nem kerülnek be a gyakorlatba.
Mindenképpen Allah neveit és a Koránt kell recitálni. Minden szónak érthetőnek és jól kivehetőnek
kell lennie, semmi bűnre utaló kifejezés nem alkalmazható. Fontos, hogy senki sem hagyatkozhat
magára a ráolvasásra, mert mindent Allah akarata dönt el, nem a ráolvasás. Nézzük, mit mondanak a
Hadiszok.
Tabarani és As-Saghir közölte Alira hivatkozva a következőt: „Egyszer a Prófétát ima közben
megmarta egy skorpió. Amikor véget ért az ima, a Próféta ennyit szólt: Allah átka a skorpióra. Nem
kíméli az imádkozót, se mást. Sót és vizet kért, majd bedörzsölte a marás helyét vízzel és sóval,
miközben ezt recitálta: Qul ya ayyuhal-kafirun, Qul Huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi-Rabbilfalaq és Qul a'udhu bi-Rabbin-nas, mindegyiket végigmondva.”
Ibn Abbas közölte a következőt: „A Próféta (béke reá) Hasan és Husein (unokái) fölé hajolva így
könyörgött: U'idhu kuma bi-kalimat Allahit-tamati min kulli shaitan-in wa hammati-wa min kulli aytin-lam nati: „Allah feddhetetlen szavaira bízlak titeket minden gonosztól, aggodalomtól és minden
ártó tekintettől.” (Bukhari, aki Ahmad, Thirmidi és Ibn Madzsah hivatkozási láncát használja.)
Muslim, Muwatta, Tabarani és Hakim említik meg Uthman bin al-As’ath-Thaqafit csak pár szó
eltéréssel, de a lényeget tekintve hasonló módon: „Elkísértem a Prófétát (béke reá) és így szóltam
hozzá: Amióta Muszlim vagyok, fájdalmat érzek a testemben, ami meg akar ölni. A Próféta erre így
szólt: Helyezd a jobb kezedet oda, ahol a fájdalmat érzed és mondd: Bismillah háromszor, majd
A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru (Menedéket keresek Allahban és az Ő
hatalmában a gonosztól, amit itt találok, ami félelemben tart) hétszer, majd dörzsöld meg a kezed.”
Ahmad és Tahavi hivatkozik Talq bin Alira: „Megmart egy skorpió a Próféta (béke reá) jelenlétében. Ő
recitált valamit és kezeivel bedörzsölte a marás helyét.”
Muslim egy Hadiszt közöl Abu Said Khudritól: „Egy alkalommal a Próféta megbetegedett. Eljött hozzá
Gábriel és így szólt: „Ó, Mohammed, beteg vagy? A Próféta jelezte, hogy igen. Gábriel folytatta: Rád
fújok Allah nevében, hogy gyógyulj ki abból, mi bajodat okozza, minden gonosz lélek gonoszától és az
irigy ártó tekintetétől. Allah állítsa helyre egészségedet. Rád fújok az Ő nevében.”
Imam Ahmad közli Hafsa, a „Hűség anyjának” hivatkozását: Egy napon a Próféta meglátogatott
engem a feleségei házában és vele volt egy asszony, akit Shifának hívtak. Az emberek bőrén levő
hólyagokat meg tudta gyógyítani ráfújással. A Próféta meghagyta neki, hogy tanítsa meg Hafsát is
erre.”
Ahmadre és Ibn Madzsahra hivatkozva Muslim egy Hadiszt közöl Dzsabir bin Abdullahtól: „A Próféta
(béke reá) megtiltotta, hogy ráfújással gyógyítsunk. Az emberek Amr bin Hazm klánjából eljöttek
hozzá és így szóltak: „Egykor volt egy formulánk, amit mi ráfújással alkalmaztunk, amikor skorpió,
vagy kígyómarást gyógyítottunk. De te betiltottad ezt a gyakorlatot. Majd recitálták a formulát, amit
használtak. A Próféta így szólt: „Nem látok semmi rosszat benne. Aki jót tud tenni testvérének, az
tegye meg.”
Muwatta közli, hogy Abu Bakr elment a lánya, Aisha házába és látta, hogy rosszul van. Egy Zsidó
asszony kezelte őt ráfújással. Abu Bakr így szólt: „Úgy fújj rá, ha ráolvasol, Allah Könyvét használd!” Ez
azt mutatja, hogy az Írás Népe a Tórát és az Evangéliumot használták ráolvasásra, ami szintén
megengedett volt.
A Fatiha Szúra és a Mu’awidatayn közti kapcsolat
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Érdemes odafigyelni a Korán kezdetére és végződésére, illetve a kettő közti kapcsolatra. A Korán
Szúrái nem időrendben álltak össze. A Próféta (béke reá) rendezte a verseket, melyek 23 éven
keresztül nyilatkoztak ki, ebbe a sorrendbe, ami mind a mai napig változatlan. A kinyilatkoztatások
különböző alkalmakkor, különböző szükségletekre adtak Útmutatást Allah parancsolásából. A Korán a
Fatiha Szúrával kezdődik és a Mu’awidataynnel zárul. A kezdő sorok, Allahot dicsőítik, Aki a Világok
Ura, a Megbocsájtó, a Könyörületes, a Végítélet Napja Birtokosa. A szolgáló aláveti magát: „Uram!
Csak Hozzád imádkozom, és csak Benned keresek menedéket. A legsürgősebb segítség, amit kérek,
hogy vezess engem az Egyenes Ösvényre.” Válaszképpen Allah lebocsátja az egész Koránt. Az ember
Allahhoz imádkozik, Aki a Hajnal Ura, az emberek Ura, az emberek Királya, az emberek Istene,
mondván: „Csak Benned keresek menedéket és védelmet a gonosztól, minden teremtmény
félrevezetésétől, különösen az ördögök sugdolózásától, legyenek azok akár emberek, vagy Dzsinnek,
mert ők az Egyenes Ösvény követésének legnagyobb akadályai!” Így nem maradhat senki értő,
gondolkodó hívő előtt rejtve, hogy a kezdet és vég összefügg, egymást hordozzák.
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“FEHÉR FELSŐRENDŰSÉG” BEKERÜLÉSE A JOGBA
Ez bizony egy amerikai történet. Félreértés ne essék, nem felsőrendűségről fogok írni általában, mert
az mindig volt. Mindig voltak erősek-gyengék, győztesek-vesztesek. Jelen cikkem tárgya egy
bőrszínhez, etnikumhoz kötött felsőrendűség. Ez amerikai találmány.
Jogi vonatkozásban 1664-ig nem létezett fehér ember. Ekkor azonban változás történt és jogi formát
öltött a fehér bőrszín. Ezt nem én okoskodtam ki annak érdekében, hogy Amerika ellen szóljak,
hanem tény, amit ebben a témában egy amerikai kutató, Jacqueline-Battalora állít:
https://fb.watch/42PhNhnb6U/
1664-ig nem volt etnikai alapú diszkrimináció. Bőrszíntől függetlenül minden szabad, földet birtokló
polgár tarthatott szolgákat, rabszolgákat, szavazhatott és házasodhatott saját etnikumán kívül
mással. Igaz, hogy ezt a jog biztosította, mégsem volt szokásban.
A történet az amerikai Maryland és Virginia államban kezdődött, ahol jelentős dohányültetvények
voltak az 1660-as években. A dohánytermelés rendkívül kézimunka igényes, rengeteg rabszolgára
volt szükség. A rabszolgák behozatala ekkor még elsősorban nem Afrikából, hanem Angliából történt.
Ennek oka az volt, hogy ezidőtájt Anglia túlnépesedett, a király megnyitotta alattvalóinak az utat a
koronájához tartozó gyarmatai felé. A kivándorlók, megélhetésük fejében bevállalták a
rabszolgaságot, de ekkor még a rabszolgasors közel sem volt olyan kegyetlen, mint pár évtizeddel
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később, az afrikai rabszolgák tömeges betelepítése után. Maryland és Virginia ültetvényein a fehér
rabszolgák, együtt dolgoztak, ettek és aludtak az ekkor még szórványban itt levő fekete és
bennszülött indián népességgel. Mivel a férfi munkaerőre sokkal nagyobb volt az igény, mint nőkre, a
nemek aránya ezt követte, 8 férfire jutott egy nő.
A rabszolgaságból volt kiút. Ez a megváltás volt. Fekete, fehér és színesbőrű számára ez volt az
ígéretes jövő. Persze, akik a kor „sablonjait” megalkották, a kereszténységet is feltételül szabták a
szabadsághoz. Erre válaszul a feketék nagy része megkeresztelkedett. Ez elgondolkodtatta a
törvényalkotókat és Maryland Nemzetgyűlésében megalkották az 1664. évi törvényt:
https://msa.maryland.gov/msa/speccol/sc5300/sc5348/html/chap3.html
„Az 1664-es törvényt ösztönző konkrét kérdés, a megkeresztelt feketék problémája volt, akik a
szabadságukat igényelték. A Közgyűlés alsóháza így vázolta fel a felsőház számára a problémát:
Az alsó ház azt kívánja, hogy a felsőház legyen szíves kidolgozni egy törvényt, amely kötelezné a
négereket arra, hogy szolgáljanak durante vita (életük egész folyamán), amely szerintük nagyon
szükséges a kár megelőzéséhez, [hogy] a rabszolgák gazdái fel tudjanak lépni a rabszolgákkal
szemben, akik kereszténynek színlelik magukat és ürügyként Anglia törvényét hozzák fel.
1. Minden "négernek vagy más rabszolgának", legyen az már a tartományban, vagy később
importálandó, „Durante Vitát" kell szolgálnia.
2. Minden fekete vagy más rabszolgától született gyermeknek "olyan rabszolgának kell lennie,
mint apjuknak".
3. A „szabadon született, lezüllött angol nők” elrettentése céljából, akik „szabad életüket
elfeledve és nemzetünkre gyalázatot hozva" rabszolgákhoz mentek feleségül, ezáltal
kényelmetlen helyzetbe hozva a bíróságokat és a rabszolgák gazdáit az utódok státusza miatt,
minden ilyen szabad nő a törvény hatályba lépését követően, a férje gazdáját kell szolgálnia a
férje egész életében.
4. Az ilyen házasságok további elrettentése érdekében a törvény hatályba lépését követően
egybekelt párok gyermekeinek „rabszolgáknak, mint apjuknak" kell lenniük. A törvény
hatályba lépése előtt kötött, ilyen házasságokból született gyermekeknek harmincegy éves
korukig szüleik gazdáit kell szolgálniuk.”
Ez volt a világon az első olyan törvény, ahol a „fehér” jogi kategóriává lett. Ebben a rabszolgaság
intézménye nem megváltható, hanem élethosszig tartó. A törvény azt is kimondja, hogy az a fehér,
aki ezt megszegi (persze itt főleg fehér nőkre gondolt a törvényalkotó), az magát is rabszolgasorba
sodorja, vagyonát, földjét konfiskálják. Nyilván, a lakósság 1%-át kitevő földbirtokos réteg örült az
ilyen elkobzásoknak, ezért ők nem voltak gátjai a fehér nő, fekete rabszolga frigyeknek.
Fontos megjegyezni, hogy ez a törvény nem vezethető le a Brit törvényekből, ez egyedül az Észak
Amerikai Gyarmati honatyák műve. Ez volt a „Faji Keveredést Tiltó” törvény, amely 300 éven
keresztül, egészen 1967-ig volt érvényben, amikor Virginia állam végül alkotmány ellenesnek
nyilvánította.
Fontos megjegyezni azt is, hogy a törvény feketék és kínaiak, vagy mások közti keveredést nem
tiltotta meg. Azt irrelevánsnak tartotta. Egyedül a fehérek keveredési lehetőségét korlátozta kizárólag
fehérekre. A törvény Marylandből fokozatosan átterjedt más államokra. Ennek következménye, hogy
1681-ben Virginia állam Nemzetgyűlése az 1664-es törvényt tovább szigorította és betiltotta minden
szabad, brit nő házasságát más fehér származású férfival is. Ez alatt értendők az ír, skót, lengyel stb.
férfiak is.
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-miscegenation_laws_in_the_United_States
Ebben már a földbirtokost és templomot is szankcionálják, ahol kevert házasságot kötnek.
Tiltások ide, vagy oda, mégis sok szexuális együttlét történt fehér, különösképpen férfiak és más
etnikumú nők között. A bíróságok szemet hunytak e felett, inkább a fehér nők irányában éleződött ki
figyelmük. A fehér nők etnikai és szexuális tisztán tartása jogi szempontból kifejezetteb volt.
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Mi történt 1664 és 1681 között, ami ezt a szigorítást okozta? A válasz a Bacon féle lázadás.
Nathaniel Bacon 1676-ban felkelést indított Virginiában William Berkeley kormányzó ellen. A lázadás
egy éven keresztöl tartott. Az okok:
- A brit bevándorlás csökkent, kimerültek a fehér munkaerő források
- A más európai országokból érkező munkaerőt hosszabban és keményebben dolgoztatták
- A hiányzó munkaerőt egyre növekvő mennyiségben Afrikából szállították be
- A dohány ára leesett
- A további földeket nem lehetett termelésbe vonni, mert a Brit trón erre az időre elosztogatta
azokat az elitjeinek.
Ebben a helyzetben lépett fel Bacon, aki először a bennszülött indiánokat támadta, hogy földjeikről
elűzve őket, további ültetvényeket vonjon termelésbe. Próbálkozásait Berkeley kormányzó távolról
szemlélte, nem támogatta, így Bacon ellene fordult. Anglia csapatokat küldött és leverte a lázadást.
Bár a felkelés elbukott, óriási figyelmeztetés volt a földbirtokosok számára. Az alábbi következtetést
vonták le:
- a gyarmatokra nagy veszély leselkedik, ha a munkaerő egységes és képes megjeleníteni
érdekeit.
- A virginiai törvényalkotók egy olyan „oszd meg és uralkodj” törvény kidolgozására bíztatták a
Brit korona hatóságait, amivel ki lehet küszöbölni a további lázadások lehetőségét.
- A Bacon felkelés volt az a fordulópont, amitől kezdve a „fehérek” jogi kiemelése
megkezdődött.
A törvényhozás többlet jogokkal ruházta fel a fehér munkaerőt és ezzel elősegítették a
felsőrendűségi érzés jogi megalapozottságának érzését. 1681 előtt ilyen érzés, ami bőrszínek alapján
osztotta volna meg a társadalmat, nem volt.
Ettől kezdve a szabad fekete állampolgárokat nem foglalkoztathatták közhivatalokban, feketék és
bennszülött indiánok nem házasodhattak fehérekkel, a fehéreknek joga volt fegyvert, lőszert
vásárolni, a feketék nem tarthattak fegyvert. Feketék nem tehettek bíróságon fehéreket terhelő
tanúvallomást. Ezek a rendelkezések elmosták az amerikai alsó osztályok közös múltját, amikor 1664
előtt együtt dolgoztak, ettek, aludtak bőrszíntől, etnikumtól függetlenül. Az etnikumok jogi
értelmezést kaptak, ami megvetette a jogi megkülönböztetés alapját.
Ezt követte a 18. századi jogalkotás. 1790-ben életbe lépett a „Bevándorlási és Honosítási” törvény:
https://immigrationhistory.org/item/1790-nationality-act/
Ekkorra a fehér felsőrendűség érzete teljesen természetes volt, így fel sem tűnt a jogalkotóknak az a
jogi fölény, melyet a fehéreknek ebben biztosítottak. Ha egy fehér nő a Honosítási részben specifikált
tiltott etnikummal házasságra lépett, elvesztette állampolgárságát.
Nem részletezem a további kiegészítéseket, rendelkezéseket. Fogadjuk el, hogy a 20. század 60-as,
70-es éveiig ugyanez a folyamat folytatódott. Jogilag csak ekkor hatálytalanították a faji
megkülönböztetésen alapuló törvényeket. Igen ám, de ez csupán a jogi oldal. Az emberek lelkülete
sokkal lassabban változik. Ott belül, ez a felsőrendűség és rabszolga beidegződés a mai napig tovább
él.
Nem állítom, hogy a muszlimok közt nincs hasonló alá-, fölérendeltség, felsőrendűség. Igen, van, elég
csak az Öböl országaira nézni. De a fejlett fehér civilizációkkal ellentétben az Iszlám törvényei nem
teszik lehetővé ezt a fajta megkülönböztetést. Ez hatalmas bűn. Mi, muszlimok, sosem gyártottunk
saját felsőrendűségünket bebetonozó törvényeket etnikai alapon. Ha mégis volt ilyenre példa, amiről
nem tudok, szembe mentünk volna hitbéli alkotmányunkkal, a Koránnal.
Ott legbelül, mi mind felsőrendű fajnak valljuk magunkat, elfeledve akár a közelmúltban elkövetett
bűneinket. Divat „fejlett civilizációkat” majmolni, holott ezek gazdasági fejlettsége nem biztos, hogy
tudati, kulturális és más fejlettséggel ját együtt. Ezzel egyidőben lenézünk etnikai alapon más
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kultúrákat, melyek több ezer éve túlléptek olyan civilizációs problémákat, melyekkel mi, a „fejlettek”
napi szinten küzdünk.
Van az embereknek fogalma arról, hogy mikor szűnt meg a rabszolgaság az Egyesült Államokban?
1865-ben. Van-e fogalmunk arról, mióta a magyar a hivatalos nyelv Magyarországon? 1836 óta. 1844
óta pedig kizárólagosan a magyar az. Borzasztó, milyen gyorsan felejtjük írott múltunkat, miközben
tudás helyett legbelül egy hiú, gőgös öntudatot hordozunk. Ez az állítás minden etnikumra, bőrszínre
igaz, csak egyedül a fehér az, ami erre a gőgös, hiú öntudatra jogi rendszereket épített/épít fel.

Kép: Nathaniel Bacon

RASSZIZMUS
Áttért vagyok, mint a többség magyar származású muszlim. Talán egy generáció múlva a muszlim
családba születettek lesznek többségben. Katolikus hitben nevelkedtem és olvasmányaim, főleg a
Korán fordítás vitt erre az útra. Tévedés ne essék, nem azzal a szándékkal fordítottam le a Koránt,
hogy muszlim legyek. Az első fordításom időtöltés, kihívás volt. Engem a sorokból összeállt logika és
érvrendszer győzött meg. Ebből egy szempont volt az is, hogy Iszlámot felvenni nem jelent
hitehagyást, hiszen Jézus, a Biblia és a Koránt megelőző próféták, könyvek, mind az Iszlám részei. Ezt
erősítették meg tanulmányaim Egyiptomban is.
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Ez egészen addig így volt, míg ki nem mondtam a shihádát (hiteskü) és Iszlám helyett a muszlimok
forgatagába kerültem. Akkor döbbentem rá, hogy egy kaotikus, primitív, fröcsögő tömeg vesz körül,
akikben dúl-fúl a felsőrendűség érzete. Minden személy professzor, aki mindent jobban tud nálad. De
ha megkaparászod, akkor számára a föld lapos. Az Iszlám tanait is ilyen szinten ismeri a többség.
Ezért normálisan csak azokkal lehet beszélni, akik nem tartják a vallást.
Természetesen tudósokat is találtam, akik a másik végletet képviselték. Hatalmas olvasottság,
memorizálási képesség, logika jellemezte őket. Ezek sorába tartozott pl. Ahmed Deedat Dél
Afrikában.
Bizonyos vagyok, hogy mindazokat, akik áttértek, néha előveszi a kétség: ugyan jól döntöttünk? Aztán
visszatekintünk és látjuk, hogy az a tábor, akiket elhagytunk, többnyire ugyanolyanokból állt, mint
akikhez kerültünk. Jellegük más volt, mert ott szeretetbe csomagolták a gyűlöletet, szép ruhába a
szennyes belsőt, de valójában ugyanaz a felsőrendűséget sugárzó, csak saját kultúrkörét megtűrő
népesség. Természetesen ott is vannak gondolkodók, együtt élni kívánók, más kultúrák felé nyitottak.
Aztán rájöttem, hogy ez nem a népek önhibájából alakult így. Erre lettek kinevelve, ebbe az irányba
lettek manipulálva. Az Iszlám ellenségei tartanak előadást az Iszlámról és a kereszténység ellenségei
hallatják hangjukat a kereszténységről. A népek pedig beveszik a cumit és így tartják hitelesnek! Ettől
kezdve hagytam a népeket a maguk útján és csak irodalommal foglalkoztam. Nem csak muszlim
irodalommal. Filozófiával, jogtudománnyal, természettudományokkal stb.
Amikor ezekkel párhuzamosan tanulmányoztam a Koránt, akkor rájöttem, hogy jól döntöttem.
Kétségeim nincsenek. A Korán nem vitatkozik a többi könyvvel. Megerősíti azokat.
Ugyanakkor arra is rádöbbentem, ha ugyanennyit tanulmányoztam volna a buddhizmust, akkor ma
buddhista láma lennék és a megnyugvás ugyanilyen szintjére értem volna el. Mert teljesen mindegy
melyik rendszert követed, ha annak mélységét megérted, ugyanoda jutsz. Ha pedig a felszínen
maradsz, nem különbözöl a seregtől, akik egymás szemét vájják kivagyiság, személyeskedés, de
mindenképpen valamilyen feltűnési viszketegségtől, identitástól vezérelve.
És itt pár szót az identitás kóros túlnövéséről, a rasszizmusról.
Hogy a magyar nép rasszista? Naná, hogy az! Próbáld ki! Vegyél fel más hitet, vegyél feleségül egy
cigánylányt, képviselj más véleményt, kritizáld Trianont és megtudod! Megtudod a viccelődések
alapján, amivel a sok prosztó nem érzi, ha mást vérig sért, de ha visszaviccelsz, akkor öri-hari! Ha ezt
átéled, akkor tátva marad a szád, hogy hol is élsz és milyen szűkre szabták azt az abroncsot, ami
körbeveszi az agyat. Én sem tudtam, hogy ilyen voltam. Csak akkor láttam, amikor más lettem, mint a
mainstream.
De ugyanilyen rasszista a német, az osztrák, a francia, ne aggódj! Minden nemzet rasszista, csak az
előadásmódja más. Az amerikai, az izraeli, mind rasszista! És hiába vallási tilalom, a muszlim is az!
Próbálj benősülni, próbálj pozícióba kerülni egy muszlim közegben. Ha nem vagy annak az adott
törzsnek, nemzetségnek, családnak a tagja, akkor leshetsz! Ha megkérdezik muszlim vagy-e, mondod
igen, egyből továbbmennek: na és milyen? Síita, vagy szunnita? Ha válaszolsz, akkor tovább
kérdeznek, hogy annak melyik jogiskolája, ha válaszolsz, akkor tovább: annak melyik irányzata és
melyik hittudósának iskolája stb., míg eljuttok egy 20 fős közösségig, amibe tartoznod kell és azt
természetesen ez a család irányítja. Magyarán: légy csicska!
De bármely más nemzet esetén meg van az a logika, amivel téged a zombik közé tesznek. Akkor
verheted a melled magyarsággal, kereszténységgel, muszlimsággal, dicső történelemmel! Átéled a
rasszizmust a másik oldalról, ahol éppen téged tekintenek selejtnek.
Most jönnek majd a kommentek, hogy nem így van, mert Kanada más, Dublin más, Hencida és
Boncida más. Kivétel biztos akad és árnyalni mindig lehet, de a lényeg nem változik: akárhova mész,
nem királynak kellesz.
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Tudod hol nem vagy egyedül kivetett? Istenben (SWT). Egyedül ott. Ezért találd meg Őt mihamarabb.
Ha mindenki ezt tenné és Ő lenne a kapocs, nem lenne kétség önmagunkban, nem lenne
kitaszítottság, nem lenne megalázottság.
Ebben a világban élve becsüljük meg azokat, akik őszinte tisztelettel nyitnak kaput és kívánják a
tudást. Nem az elválasztó, hanem az embereket összekötő tudást. Ők azok, akikre egy új világ
alapozódhat. Ők azok, akik fátylat borítanak történelmi sérelmeikre és egymást gyarapítják. Nekem
nem sikerült olyan korban élni, ahol ezek az elvek működnek, de azon dolgozom, hogy gyermekeim,
unokáim már egy ilyen felfogásban élhessék meg napjaikat, a gyűlölet szikrája nélkül.

َّ َيا أَُّي َها
وبا َوَق َب ِائ َل لِتَ َع َارُفوا ِإ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم
ُ اكم ِمن َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َعْل َن
ُ اس ِإَّنا َخَلْق َن
ً اك ْم ُش ُع
ُ الن
ِ َّ ِعند
ِ َّ اكم ِإ َّن
﴾١٣﴿ يم َخِب ٌير
َ
ٌ ّللاَ َعل
ْ ُ ّللا أ َْتَق
Ó, emberek! Megteremtettünk titeket az (egy pár) férfiból és nőből. Megtettünk benneteket népekké
és törzsekké, hogy megismerjétek egymást. Mert bizony, a legnemesebb köztetek Allah Színe előtt
az, ki a legőrizkedőbb. Allah a Mindentudó, az Értesült. (Korán 49:13)
Ez a vers nem csak a Muszlimokhoz, hanem a Földkerekség minden emberéhez szól. Aki érti az Iszlám
lényegét, Muszlim elnevezés alatt is az emberiséget érti, de sajnos ma ez nem így van. Az emberiség
egy emberpártól származik, a mi ősatyánktól és ősanyánktól. Törzsek, etnikumok, nemzetek jöttek
létre, melyek más viszonyok között, más kultúrákat, alakulatokat, viszonyulásokat hoztak létre. Allah
előtt, azonban ők mind egyek, egyformák! Az Ő számára csak egyenességük őrizkedésük,
becsületességük, szolgálatuk alapján van különbség egyén és egyén között! Semmi más nem számít!
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REINKARNÁCIÓ

Az Iszlám elutasítja a reinkarnációt. A Koránban konkrétan erről nem esik szó, de a tiltás logikai
levezetésben megáll. Ez pedig a következő.
A lélekvándorlás három módja ismeretes. Ez egyik az, amikor a lélek egyik emberből átköltözik egy
másik emberbe. Ez a ( تناسخtanaszukh). Vannak, akik hiszik, hogy volt egy korábbi életük,
meggyőződésük, hogy léteztek valaha egy másik személy testében. A másik, ha a lélek emberből
állatba kerül át ( تفاسخtafaszukh). Vannak olyan hitek, melyek szerint az emberi életben elkövetett jó
és rossztétemények úgy nyerik el viszonzásukat, hogy a halál után vagy jobb, vagy rosszabb
minőségbe kerül az lélek. Így az is előfordulhat, hogy büntetésként valaki a következő életében állat,
disznó, csótány lesz. De létezik az a feltevés is, hogy a lélek élettelen dolgokba, tárgyakba vándorol

تراسخ

(taraszukh). Egyes afrikai animista hitek vallják, hogy lelkük fákba, jelenségekbe költözhet át.
Ezek az állítások logikailag összeegyeztethetetlenek a Korán kinyilatkoztatásával, a Végítélet Napjával
és az elszámoltatással:

ِ
﴾١٣﴿ ور
نش ًا
ُ ام ِة ِكتَ ًابا َيْلَقاهُ َم
َ َوُن ْخ ِرُج َل ُه َي ْوَم اْلق َي
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ِ
ٍ نس
ط ِآئ َرهُ ِفي ُع ُن ِق ِه
َ ُان أَْل َزْم َناه
َ َوُك َّل إ

Minden embernek nyakára erősítettük sorsát. A Feltámadás Napján előhozzuk neki tekercsét, mit
maga előtt kiterítve talál. (Korán 17:13)
Arab szövegben „Tair” szerepel, amit sorsnak fordítottam. „Tair” eredetileg madarat jelent, de ómen,
rossz ómen, sors jelzésére is használják, 36:19. Az Arabok, ahogy a Rómaiak, az emberi sorsok titkait
madarak röptéből olvasták ki. Sokan ma is hasonló babonákban hisznek, amikor saját jövőjüket
jósokkal próbálják megfejteni. A korábbi versekben olvashattunk Allah Jeleiről. Ezek nem arra valók,
hogy világi dolgainkról adjanak tájékoztatást. A spirituális világot és Allah teremtésének csodáját
fedik fel. Valódi sorsunk nem madarak, ómenek, csillagok, hanem saját tetteink függvénye,
melyeknek listáját a nyakunkban hordozzuk.
E jó és rossz tettek kerülnek rá a tekercsre, mit kiterítenek előttünk a Végítélet Napján
Hasonló gondolat a 84:6-12. A nyakra erősített sors, nem egy előre megírt sors, amit az ember
magával cipel és előre megírtak. Ez predesztináció lenne, ami a szabad akaratból eredő
felelősségvállalást lehetetlenné teszi. Pont az ellenkezőjéről van szó. Arról a sorsról beszél az aya,
amit az ember megélt, tettekről, melyeket saját szándéka alapján elkövetett és ez mind lejegyzésre
került. Az Iszlám hit doktrínáinak egyik alapvető tétele a szabad akarat és annak túlvilági elbírálása. A
doktrína a Youm al-Qiyama,  يوم القيامةa Feltámadás Napjához kötődő Utolsó Ítélet. Erről a Korán
számtalan helyen ír. A reinkarnáció e doktrína tagadása. Ugyanis ez a bizonyos sors, ami lejegyzésre
kerül és mindenki magával viszi erre a napra, nem keveredhet más sorsokkal. Én csak a saját
sorsomat vihetem végelszámolásra, másét nem. Más személy sem viheti magával az enyémet.
Ez a logika lényege, de ez nem változtat azon a tényen, hogy tiszteletben kell tartani azokat, akik
hisznek a reinkarnációban. Ahogy mindenkitől elvárjuk hitünk tiszteletét. Viszont szükséges
megismerni egymás gondolkodását, megvitatni egyezőségeket, különbözőségeket. Azt is látnunk kell,
melyek azok a sarokpontok, melyek nem változtathatók és hol lehet harmonizálni a kor igényeinek
megfelelően. A reinkarnáció egy olyan tétel, amit az Iszlám nem vall és nem vallhat.
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SIETSÉG MEGÍTÉLÉSE

Létezik ennek rossz és jó változata. Vegyük azt előre, ami rossz, sok baj forrása:
Mindannyian áldozatai vagyunk. Tudom, hogy én is. Sokszor előfordul, amikor túl korán
megszólalunk, vagy gondolkodás nélkül reagálunk, hogy máris azt kívánjuk, bárcsak vissza tudnánk
szívni szavainkat. Vannak, akik felvállalják és inkább megfizetik rossz döntésük árát, nem számolva
azzal, hogy annak következményei hátráltatják egyes események megvalósulását. Vagy éppen
teljesen más valósul meg. A legtöbb esetben később megbánjuk, de addig ártatlan emberek életüket
veszthetik, inzultusok következnek be, melyek visszafordíthatatlan helyzeteket produkálnak,
házasságok bomolhatnak fel, ami egy családot feldúl, egy törvénytelen jövedelemforrásból származó
jövedelem érkezhet ezer bajjal, de akár egy ember hite is megrendülhet ezáltal. Ezt eredményezi a
sietség (Iszti’adzsal)

ِ ِ
﴾٣٧﴿ يك ْم َآي ِاتي َف ََل تَ ْستَ ْع ِجُلو ِن
ُ ان ِم ْن َع َج ٍل َسأ ُِر
ُ نس
َ ُخل َق ْاإل
Az ember teremtésében ott a sietség. Meg fogom mutatni Jeleimet, akkor majd ne sürgessetek!
(Korán 21:37)
A sietség és sürgetés az ember vérében van. Ha haladékot kap saját érdekében, hogy megbánja
bűneit és visszatérjen a helyes útra, inkább saját végzetét sürgeti türelmetlenül: „Gyerünk! Hozz ránk
rontást, balsorsot, hadd lássam, hogy amit mondasz, az Igaz!” Pedig Igaz! Ha a büntetés közeleg és
látja, akkor nem akarja, hogy az bekövetkezzen. Akkor már további haladékért könyörög.
Döntések, ítéletek meghozatalában a megfontoltság alapvető. A sietség itt végzetes hibát
eredményezhet. Számos hadísz ad instrukciókat a bíróknak, melyek ma is időszerűek:

 فَ ُه ٌَو،ضى به
ٌَّ ف ْال َح
ٌَ ع َر
ٌ اثْنَانٌ ف: ٌضاٌة ُ ثَ َلثَة
ٌَّ ل
ٌُ سو
ٌَ قَا
ُ ل َر
َ َق فَق
َ ٌر ُجل:
َ ُ ْالق:اَلل ﷺ
َ ٌ َو َواح ٌد في ْال َجنَّة،ي النَّار
ٌَّ  َو َر ُجلٌ لَ ٌْم يَ ْعرفٌ ْال َح، فَ ُه ٌَو في النَّار،ي ْال ُح ْكم
ق
ٌ ار ف
ٌَ  َو َج،ض به
ٌ ق فَلَ ٌْم يَ ْق
ٌَّ ف ْال َح
ٌَ ع َر
َ ٌ َو َر ُجل،في ْال َجنَّة،
ص َّح َح ٌهُ ْال َحاك ٌُم
َ ٌضى للنَّاس
َ َفَق.
َ  َو،ٌ ُر َوا ٌهُ ْاِل َ ْر َب َعة.
َ ٌ فَ ُه ٌَو في النَّار،علَى َج ْهل
Allah Prófétája (béke reá) így szólt:
„A bírók háromfélék. Kettő a pokolba és az egyik a Paradicsomba jut. Aki ismeri az igazságot és
azzal ítél, a Paradicsomba kerül. Aki ismeri az igazságot, de nem az alapján ítél, Pokolba vezet
útja. Aki nem ismeri az igazságot és tudatlanul ítél emberek között, Pokolba kerül."
Allah Prófétája (béke reá) így szólt:
„Ó, Ali, ha két ember felkér, hogy tégy igazságot köztük, ne dönts az első mellett, míg meg nem
hallod a második szavát, hogy tudd, miként ítélj." (Abu Daud, Tirmidhi)
A döntések mellet van még két nagyobb terület, amire nem szabad sajnálni az időt. Az egyik terület
Allahot (SWT) érinti, a másik az embert. Az első az Allahhal szemben fennálló kötelességeink sürgős
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elvégzését, illetve az Allah kezében levő történések azonnali teljesülésének várását jelenti. A másik
pedig mindazt, amihez elmélyültség kell és ember kezében van. Ezért nem szabad elsietni az imát,
fohászt és Allahtól azonnal várni viszonzást, kéréseink beteljesülését vagy a világ szemünk láttára
történő megváltoztatását. Ugyanakkor a kezünkben lévő események közül is káros az a sietség, ha
tudást akarunk magunkévá tenni, vagy átadni. Ha gyermeket, tanítványokat nevelünk, vagy
emberektől azonnali megértést követelünk. Az üzleti életben sem számíthatunk azonnal eredményre
befektetéseink után.
A sietség, vagy igyekezet pedig dicséretes, ha jót teszünk, mások jogait visszaállítjuk, akkor nyújtunk
segítséget, amikor az igény erre felmerül, sietünk megbánni vétkeinket, ahogy azok tudatosulnak
bennünk.
Az élet rövid. A sokan versengenek a Paradicsomba való bejutásért, de Urunk minden dicsőítésre
méltó. A Túlvilág felé vezető úton, az idővel állunk versenyben. A Korán szerint minél nagyobb a cél,
annál nagyobb a sietség felé.
ُ ام
A világi törekvésekről szólva a Korán a „séta" kifejezést használja: شوا
ْ َ( ف16:15)
Az imádságra való felszólításra az „igyekezz" hangzik el: 62:9 سعَ ْوا
ْ )ا
A Paradicsomba való törekvést a „versengjetek” szóval fejezi ki: سابقُوا
َ (57:21)
De az Allahhoz való törekvésre a „száguldjatok” kifejezést használja:ِ( ِفَف ُّروا51:50)
Az élet nem minden céljáért érdemes ugyanazt az erőfeszítést kifejteni. Jelmondatunk az életben
akár Mózes próféta (béke legyen vele) szavai is lehetnének, aki így szólt:

ِ
﴾٨٤﴿ ضى
َ ك َر ِب لتَ ْر
َ ال ُه ْم أُوَالء َعَلى أَثَ ِري َو َع ِجْل ُت ِإَل ْي
َ َق
Mondta: „Ők szorosan a nyomomban vannak. Azért siettem Hozzád, hogy elégedettségedet
keressem.” (Korán 20:84)
Számos idézetet, hadíszt és közmondást hozhatnék még fel a „sietség” témakörben. Célom az volt,
hogy bemutassam a Sharia felosztását. Ebben külön kezelendő a jó és rossz értelemben vett sietség.
Emellett elkülönül az Allah és az ember körében értelmezhető sietség. Az ember körében felmerülő
sietség pedig további bírói és azon kívüli kategóriákra bomlik. Ebből láthatjuk, hogy az emberi sorsok
felett ítéletet hozók felelőssége nagyobb, mint más személyeké.
A „sietség” témakör csupán egy példa volt. Elővehettem volna a „felelősség” és több más témát, ahol
ugyanez a logika érvényesül.
Ez a kategorizálás elvezet a szakmák szerinti felelősség kérdéséhez. Itt a bírói szakmát emeltük ki, de
az emberi egészségmegőrzés tekintetében az orvosok veszik át a bírók helyét, mert amikor a páciens
a kezükben van, akkor ők ítélnek. Tehát mindig az adott pillanatban a saját szakmájában ítéletet hozó
a bíró. Egy kórházban az orvos az.
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SZERENCSEJÁTÉK, FOGADÁS

Üzleti vállalkozás során egy meghatározott költséget kell befektetni a profit vagy veszteség esélyének
vállalásával. A Korán szerint ez megengedett (Korán 2: 275). Ez a vers engedélyezi a kereskedelmet és
tiltja az uzsorát (Riba). A „kereskedelem" magában foglalja a vállalkozói tevékenységet is (pl. szukuk,
mudarabah, musharakah stb.). Ezért ez nem lehet a szerencsejáték meghatározása az Iszlámban.
A szerencsejáték és az üzleti vállalkozás közötti különbség a „gharar". Gharar az Iszlám pénzügyi
joggyakorlat értelmezése szerint, nagyjából „túlzott kockázat". A doktrína kimondja, hogy pénzügyi
tranzakciók végrehajtásakor nem vállalható „ésszerűtlen" kockázat és mindent el kell követni e
kockázatok enyhítésére. A „gharar" felmerülését eseti alapon értékelik, de a hadíszok és Szunna
határozott útmutatást adnak.
Ha Gharar túl magas, akkor a tranzakciót szerencsejátéknak kell tekinteni. Az Iszlám jog a
szerencsejátékot olyan pénzügyi tranzakcióként definiálja, ahol az egyén egy határozott költséget
befektet, képes nyereséget szerezni vagy veszteni, de gyakorlatilag nincs ellenőrzése az eredmény
felett, azaz a „gharar” túl magas. Egy hadísz példázata pénzérmék dobásáról szól agyagedényekbe.
Ha bizonyos edényekbe az érme betalál, akkor a nyertes díjat kap, mások nem, de az edények egyikét
sem jelölik meg. Ez szerencsejáték az Iszlámban. Ebbe a kategóriába tartozik az is, ha kifizetnek
nekem egy ismeretlen árut és csak akkor fedem fel az árut magát, ha a fizetés már megtörtént.
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Érdekes, hogy a „szerencsejáték” néhány verziója megengedett az Iszlámban. Például a próféta (béke
legyen vele) íjászversenyek, lóversenyek és teveversenyek esetében megengedte, hogy a versenyzők
egymás között megtegyék tétjeiket, azonban rajtuk kívül más nem fogadhatott.
Ez azt jelenti, hogy a készségek, erő és tudás versenyein, ahol az emberek valamilyen ellenőrzést
gyakorolnak az eredmény felett, a fogadások megengedettek az Iszlámban, de csak a versenyzők
számára, mert az eredményre van ráhatásuk.
A közismert szerencsejátékokat (pl. lottó, rulett, kockadobás) az Iszlám nem tekinti egyszerű játéknak
vagy könnyű időtöltésnek. A Korán egy versen belül ítéli el a szerencsejátékokat és az alkoholt,
mindkettőt olyan társadalmi betegségnek tüntetve fel, amely addiktív, rombolja a magán és családi
életet.

ِ
ِ
َّ يد
ص َّد ُك ْم
َ الش ْي
ُ ِإَّن َما ُي ِر
َ ان أَن ُيوِق َع َب ْي َن ُك ُم اْل َع َد َاوَة َواْل َب ْغ
ُط
ُ ضاء في اْل َخ ْم ِر َواْل َم ْيس ِر َوَي
﴾٩١﴿ الصَلَ ِة َف َه ْل أَنتُم ُّمنتَ ُهو َن
َّ َعن ِذ ْك ِر ّللاِ َو َع ِن
A Sátán mámort keltő itallal, szerencsejátékkal akarja közétek vetni az ellenségeskedést, a haragot,
majd akadályt állít az Allahra való megemlékezés és ima útjába. Nem végzitek-e be? (Korán 5:91)
Hasonló gondolat a 2:219-ben.
A szerencsejáték egy rossz szokás, amelynek súlyos következményei vannak a családi és magán
életben. Az Iszlám általános tanítása az, hogy a pénzt becsületes munkával, átgondolt erőfeszítéssel,
vagy tudással kell megkeresni. Nem hagyatkozhatunk a szerencsére vagy esélyre olyan dolgok
megszerzésében, melyeket munkával nem kaphatunk meg. A szerencsejáték egy fogadás, ahol tétet
tesznek valamire, de a kimenetel kontrolljára nincs lehetőség. Az ilyen játékok csak kevés ember
számára hoznak hasznot, miközben a gyanútlan többséget odacsábítják, hogy nagy összegeket
költsenek kevés esélyre, a nagy nyeremény ígéretével. Az Iszlámban ez a gyakorlat megtévesztő és
jogellenes.
Az Iszlám korai szakaszában a fogadás, még nem volt tiltva. Ehhez kapcsolódik Abu Bakr története. A
30. Szúra a bizánciak győzelmét jósolta meg a perzsák felett egy kilátástalan helyzetben, ugyanis
először a perzsák mértek megsemmisítő vereséget a bizánciakra. Ekkor született az a kinyilatkoztatás,
ami Bid’i szinin, tehát tíz éven belül a bizánciak fölényes győzelmét írta meg a perzsák felett.
A Brit történész, Gibbon azt írja, hogy nyolc évvel a Korán előrejelzése után is valószínűtlen volt
Bizánc győzedelme Perzsia felett. Ebben az időszakban az is kérdésessé vált, hogy Bizánc egyáltalán
túléli-e ezt a helyzetet. Bid’i szinin, ahol a Bid Arabul tízig bezáruló szakaszt, tehát tíz éven belül
jósolta a Korán a győzelmet. Volt, aki fogadást kötött és száz teve volt a tét. Abu Bakr fogadott száz
tevében Ubayyal, hogy tíz éven belül beteljesül a jóslat. Végül valóra vált a Korán szava és Bizánc
győzelmet aratott.
Ezek után senkinek sem lehetett kétsége a Korán igazáról. Az Arab politeisták, bálványimádók
többsége felvette az Iszlámot. Ubayy bin Khalaf örökösei elvesztették a fogadást és száz tevét kellett
adniuk Abu Bakr Siddignek. A Próféta előtt adta át, de ő elrendelte, hogy a tevéket jótékonysági célra
kell adományozni. ugyanis a fogadást még akkor kötötték, amikor a szerencsejátékot még nem
tiltotta kinyilatkoztatás. Azóta viszont megszülettek ezek az Áyák, ezért a Shariya értelmében tilossá,
Harámmá vált a nyeremény. A tevéket el lehetett fogadni a hadviselt pogányoktól, de ezek után nem
lehetett ezeket személyes célra használni, csak jótékonyságra.
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Következésképpen a fogadásokkal nyert pénz az iszlámban illegális, ezért haram. Az egyetlen módja
azt halal-lá tenni az, ha jótékonysági célokra fordítják.
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SZÖVET ÉS SZERV-TRANSZPLANTÁCIÓ

Testünk feletti kontrollunk korlátozott. Csak részben döntjük el mi, hogy mi történik testünkben
életünkben, halálunk után pedig ennyire sem.

﴾٨٢﴿ ول َل ُه ُك ْن َف َي ُكو ُن
ْ ِإَّن َما أ َْم ُرهُ ِإ َذا أ ََرَاد َش ْيًئا أ
َ َن َيُق
Hanem parancsolása, ha valamit akar, hogy mondja neki légy, és lesz! (Korán 36:82)
Allah teremtése nem függ időtől, eszköztől, módszerektől, feltételektől. A lét az Ő Szándékára vár.
Amint szándéka egy dolog létrehozása, akkor elrendeli és a dolog lesz.

Mint mindig, szövetek, testrészek donációjánál is az élet szentsége határozza meg döntéseinket. Itt
azonban nem egy, hanem két életről van szó. A szervet adó és a szervet kapó fél életéről.
A sharia két részre bontja a vitát. Életünkben, vagy halálunk utáni állapotban vagyunk donorok?
Először tekintsük át az életünkben adott szerveink feletti mérlegelést.
Tudósaink egy része úgy gondolja, hogy testrészeink donáció szempontjából kis és nagy jelentőségű
csoportokra oszthatók. A kis jelentőségűek azok, melyek regenerálódnak. Ilyen a vér, csontvelő stb.
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Ezeket minden gond nélkül felajánlhatjuk mások gyógyulására. Vannak viszont olyan szervek, melyek
nem regenerálódnak, illetve testünk nem termeli ezeket újra. Ilyen a vese. Ez élő emberből nem
ajánlható fel. Tudósaink egy másik csoportja szerint a vese is felajánlható, mert egy vesével is gond
nélkül lehet élni, de a másikkal életet menthetünk meg.
Most lássuk a halál utáni szervtranszplantációt. Itt tisztázni kell egy alapvetést. Mennyire van joga az
egyénnek ahhoz, hogy testének halála utáni állapotáról rendelkezzen? Ezen a ponton három
vélemény van. Egy szűk csoport szerint nincs joga. Tehát a testet beavatkozás nélkül el kell temetni. A
másik szerint van és a testre vonatkozó végakaratot teljesíteni kell. Tehát a végrendelkező szabadon
felajánlhatja szerveit más emberek életének megmentésére. A harmadik vélemény szerint a
végrendelkező tehet ilyen nyilatkozatot, egyes szerveit felajánlhatja, de teste nem gyalázható meg
brutális beavatkozásokkal.
Átültethető-e muszlimból káfirba (hitetlenbe) szerv? A válasz igen. Nem mi teremtettük az életet,
hanem Allah. A káfir életét is ő adta le az evilágra és csak Allah dönthet annak elvételéről, ember
nem. A mi feladatunk az élet védelme mindennemű megszorítás nélkül.
Átültethető-e káfirból muszlimba szerv? A válasz igen? Átültethető-e szerv állatból emberbe, legyen
az muszlim, vagy káfir? A válasz igen!
Magyarázat.
Gyakorlatilag egész életünk a memórián alapszik. Nem csak a tudati, hanem fiziológiai memórián.
Ha egy mangó magját ültetjük el, abból mangófa nő. Ha ugyanabba a talajba egy alma magját
ültetjük, abból almafa nő. A mag nem más, mint memória. A mangó magjában a mangóra vonatkozó
memória, az alma magjában az almára vonatkozó memória koncentrálódik. A test vonatkozásában is
ez áll fenn. Ha egy nő elfogyaszt egy vajaskenyeret, abból a vajaskenyérből a nő teste fog felépülni.
Ha ugyanazt a vajaskenyeret egy férfi eszi meg, nem lesz belőle nő! Mert testünk sem más, mint
memória! Sejtjeinkben, legapróbb alkotórészeinkben koncentrálódik mindaz a memória, ami alapján
felépül testünk.
Bárhonnan kerül belénk szerv, vagy bárkinek adjuk sajátunkat, abból a szervből az lesz, amit a
befogadó memória épít belőle. Operáció után az a mi szervünkké válik, ha kaptuk és a recipiens
szervévé válik, ha adtuk. Ugyanez vonatkozik az állatokból átültetett szervekre is. Ha azokat testünk
genetikája, hormonális és egyéb szabályozása befogadja, akkor a bennünk levő memória saját
testünk részévé alakítja át. Ha nem ez történne, akkor marhahús evésével marhává alakulnánk át,
nem igaz? (Bár látom sokszor ez is előfordul!)
Felvetődik a kérdés teológiai aspektusa. Mi történik Feltámadáskor, ha más testrésze van velem? Az
visszakerül-e az eredeti testbe és ott támad fel? Nos, ezek azok a kérdések, melyeket piszkosul
szeretek, mert mutatja a kérdést feltevő primitív voltát. Allahnak (SWT) is hagyjatok munkát! Ez az Ő
dolga! Ilyen baromságok veszik el az energiát attól, hogy mások életét megmentsük! Addig
tanakodunk, míg földi kötelességünket nem tudjuk ellátni. Gondolataink a földi létre szavatolják
motivációinkat. Aki többet foglalkozik ennek határaival, az betéved a Haram területre! Íme, ez Ő,
Allah, Kinek kezében van a dolgok Teljhatalma és ő ítél abban, amit látunk és amit nem!

﴾٨٣﴿ تُْرَج ُعو َن

وت ُك ِل َشي ٍء َواَِل ْي ِه
ان َّال ِذي ِب َي ِد ِه َمَل ُك
ُ
َ َف ُس ْب َح
ْ

Legyen Dicső az, Kinek kezében van minden dolog Teljhatalma és Hozzá vezet visszautatok. (Korán
36:83)
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Mindent Allah teremt, gondoskodásával mindent Ő tart fenn és végül minden Hozzá tér meg. Az
ember esetében mindez kiegészül az elszámolással Allahnál és senki másnál.

TAHRIF, AZAZ TORZÍTÁS

Eddig azt próbáltam bemutatni, hogy mi a tanítás és mi a jelen. A bölcselet talajáról indultam egy
olyan korba magyarázni, ahol a bölcseletnek semmi talaja. Ha valami szar, akkor nem fejezhetjük ki
úgy, hogy kaki. A hit elárulása pedig nem kaki, hanem szar. Az intézményes elárulása pedig
trágyadomb. Ilyen fokozatokat bölcs idézetekkel, célzásokkal nem írhatok le.
Nem vagyok szent ember, nem is kívánok az lenni. Végig élve Boszniát, Afrikát, a börtönöket, nem
tudok vigyorogni bazsalyogni és áhítattal teli áldásokat szórni arra, ami szar. Oly korban élünk, amikor
lelkünket hazugok, álszentek és Fitna (szarkeverők) művelői viszik át sietve a Sátán oldalára.
Nem az egyszerű emberekről beszélek, hanem azokról, akik őket átverik. Egyik oldalon mars
kutatásról, atomgyorsítókról értekezünk, a másik oldalon visszarántjuk az embereket a középkorba.
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Nem félek ember büntetésétől, túléltem sok mindent. Számomra egyedül a túlvilági elszámolás
számít. Ez a Korán üzenete a sok haszonleső, tányérnyalogató „lelki” vezető felé, akik behódolnak
Trumpoknak, Putyinoknak és az ő eszközeiknek, a helyi autokrata vezetőknek, akik további
aleszközként használják a csuhás középkori jelmezekben és mentális válságban élő klérust. Inkább
nekik van szükségük lélekvezetésre, mert kiestek szerepükből. Eszközök vagytok! A Sátán eszközei!
De nem csak ti! Mi is! Nem jobbítom saját falkavezéreink gondolkodását és mentalitását, sőt, ha
lehet a tiéteknél is romlottabbak. Amit a ma kommunikációjában hangot kapók tesznek Fitna, amit
szólnak Tahrif (torzítás). A torzításra nézzük Isten szavát. Figyelmesen olvasd. Igen, a zsidók bűneiről
szól. Ők torzítottál az írást, de vedd észre, keresztény és muszlim oldalon ugyanez folyik! Ahol nem
megy a Szentírás torzítása, ott megy az interpretációkkal való manipulálás:

ِ
ِ طمعو َن أَن يؤ ِمنوْا َل ُكم وَق ْد َكان َف ِر
ون ُه ِمن َب ْع ِد
َ يق م ْن ُه ْم َي ْس َم ُعو َن َكَلَ َم ّللا ثُ َّم ُي َح ِرُف
َ
ٌ
ُ َ ْ َأََفت
َ ْ ُ ُْ
﴾٧٥﴿ َما َعَقُلوهُ َو ُه ْم َي ْعَل ُمو َن
Arra sóvárogtok, hogy higgyenek nektek? Hiszen egy csoport közülük meghallotta Allah Szavát, majd
kiforgatták azt tudatosan, miután megértették! (2:75)

ِ َِّ
ِ
ًاب ِبأ َْي ِدي ِه ْم ثُ َّم َيُقوُلو َن َه َذا ِم ْن ِع ِند ّللاِ لِ َي ْشتَُروْا ِب ِه ثَ َمناً َقلِيَل
َ َف َوْي ٌل للذ
َ َين َي ْكتُُبو َن اْلكت
﴾٧٩﴿ َف َوْي ٌل َّل ُهم ِم َّما َكتََب ْت أ َْي ِدي ِه ْم َوَوْي ٌل َّل ُه ْم ِم َّما َي ْك ِس ُبو َن
Jaj, azoknak, kik kezeikkel írják a Könyvet, majd mondják: „Ez Allahtól való,” hogy azt aprópénzre
váltsák! Jaj, azoknak azért, mit kezeikkel írtak, és jaj, nekik azért, amit elnyertek. (Korán 2:79)

ِ اسي ًة يح ِرُفو َن اْل َكلِم عن َّمو
ِ
ِ َفِبما نْق
َّ ض ِهم ِميثَاَق ُه ْم َل
اض ِع ِه َوَن ُسوْا
َ َ
ُ عن
َ ُاه ْم َو َج َعْل َنا ُقل
َ ُ َ وب ُه ْم َق
َ َ َ
حا
ِ ِ َّ
ِ ٍِ
ِ َّ ظا ِم َّما ُذ ِكروْا ِب ِه والَ تَ َز
ف َع ْن ُه ْم
ْ ال تَطل ُع َعَل َى َخآئ َنة م ْن ُه ْم ِإال َقليَلً م ْن ُه ُم َف
ُ اع
ُ
َ
ُ
َ
ِِ
ِ
﴾١٣﴿ ين
َ اصَف ْح ِإ َّن ّللاَ ُيح ُّب اْل ُم ْحسن
ْ َو
De mivel megszegték egyezségüket, megátkoztuk őket és szívüket rideggé tettük. Kiforgatják a
szavakat helyeikről és megfeledkeznek az Üzenetről, amire figyelmeztetve voltak. Te (Mohammed)
mindig leleplezed a megalkuvókat közöttük, csak keveset nem. De enyhülj meg feléjük és nézd el
nekik. Allah szereti a jótét (lelkeket) . (Korán 5:13)
Amikor Izrael elvesztette Isten kiváltságát, bűnbe esett és ennek több formája érintette az Írást. 1.
nem használták az Írást rendeltetésszerűen. Kiforgatták a szavakat jelentésükből, vagy nem arra
használták azokat, amit azok jelezni voltak hivatottak. 2. A Könyv üzenetének egy része feledésbe
merült, ezzel Allah igéje sem tudott célba érni. 3. Kitalációkkal pótolták azt, amit elfelejtettek.
De a megbocsájtás felülmúlja a harcot velük.
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َنزَل
َ َنزَل ّللاُ َعَلى َب َش ٍر ِمن َش ْي ٍء ُق ْل َم ْن أ
َ َو َما َق َد ُروْا ّللاَ َح َّق َق ْد ِرِه ِإ ْذ َقالُوْا َما أ
ِِ
ِ
ِ َّ َاْل ِكت
ِ ور و ُه ًدى لِ َّلن
ون َها َوتُ ْخُفو َن
َ يس تُْب ُد
َ اس تَ ْج َعُل
َ ون ُه َق َراط
َ
َ وسى ُن ًا
َ اب الذي َجاء به ُم
ِ
ِ ير وعلِمتُم َّما َلم تَعَلموْا أَنتُم والَ آباؤ ُكم ُق ِل ّللا ثُ َّم َذرهم ِفي َخو
ض ِه ْم َيْل َع ُبو َن
ُ
ْ
ْ ُ َ َكث ًا
ُْ ْ
ْ َُ َ ْ
ُ ْ ْ
﴾٩١﴿

Nem mérték fel Allah valós Képességét, mikor mondták: „Allah semmit nem küldött le az embernek.”
Mondd: „Ki küldte le a Könyvet, amit Mózes elhozott, világosságként és Útmutatásként az
embereknek? Pergamenlapokká bontjátok azt szét, miből mutattok és eltitkoltok sokat. Abból
kaptátok a tudást, amit (korábban) nem tudtatok sem ti, sem atyáitok. Mondd: „Allah (küldte azt le)!”
Majd hagyd őket sekélyességükben játszadozni. (Korán 6:91)
Allah Könyveit nem lehet szó szerint értelmezni, vagy úgy, hogy egy részt kiveszünk, a többiről pedig
nem veszünk tudomást. Az alapeszme „a minden teremtmény szeretete” az, amit a Könyveknek
sugározniuk kell. Ha nem lenne Szeretet, akkor meg sem születhetnénk, a Világokat nem teremtette
volna meg az Úr. Ha egy oldalt, vagy egy verset kiszakítunk a szövegkörnyezetből, akkor könnyen
manipulálhatóvá válik, és hozhat létre erőszakot, vagy szíthat haragot emberekben. Ez nem helyes.
Ha bármely Írást értelmezünk, Allah alapelveit kell figyelembe vennünk.

ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ َاب وما ُهو ِم َن اْل ِكت
ِ ِ ِ
اب
َ َ َ ََوِا َّن م ْن ُه ْم َلَف ِريًقا َيْل ُوو َن أَْلس َنتَ ُهم باْلكتَاب لتَ ْح َس ُبوهُ م َن اْلكت
َوَيُقولُو َن ُه َو ِم ْن ِع ِند ّللاِ َو َما ُه َو ِم ْن ِع ِند ّللاِ َوَيُقولُو َن َعَلى ّللاِ اْل َك ِذ َب َو ُه ْم َي ْعَل ُمو َن
﴾٧٨﴿

Köztük egy csoportnak eltorzítja nyelvük az Írást, hogy úgy tűnjön nektek, (beszédük) az Írásból való,
pedig az nem az Írásból való. Mondják: „Ez Allahtól való,” pedig az nem Allahtól való. Hazugságot
mondanak Allahra és ők ezt tudják. (Korán 3:78)
Ez Allah szava. Ami a zsidók bűne volt a múltban, az a mi bűnünk a mában.
A hit egy. Szétbombáztak minket vallásokká és mindegyik vallás privatizálta Istent. Széttéptük őt
darabokra. Leragadtunk földi hatalmak árnyékában, akik használnak minket.
Sok Iszlám konferencián, meghíváson vettem részt. Ismerek személyesen néhányat azok közül a
vezetők közül, akiket ti híradásokban láthattok. Tudom mit kommunikálnak és tudom hogy élnek.
Akkor, amikor a pénzek ellenőrzött folyamatokban pörögnek, az ő jólétük is egy ellenőrzött
munkavégzés eredményeként fogható fel. Említsetek egy olyan „radikális” szervezetet, amelyek
tevékenysége nem valamelyik nagyhatalom malmára hajtja a vizet! De említsetek olyan
„békeiszlámot” hirdető weboldalt, kommunikációt, vagy divatsejket, aki tanítás helyett nem látványt
ad és ez nem ugyanazt szolgálja, mint harcos társaik! Hol a bölcselet, a korszerű mondanivaló, a
helyzetelemzés? Hol a magyarázat ahhoz, hogy meglássuk a Sátánt és tájékozódjunk az irányokról?
Mert nem útbaigazításokat hallunk, hanem ködösítéseket. Azok az emberek, akikre hatástalannak
kellene lennie Amerika és Putyin földi erejének, eszközökké válnak és e két hatalom kiszolgálói
lesznek. Nem kritizálom e két nagyhatalmat, se a többit, mert sokszor életszerűbbek, mint mi
vagyunk. Azt vetem fel, hogy nincs Iszlám kiállás, érdekképviselet. Isten és az Egyetlenbe vetett hit
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elvész! Kivész az agyakból, beszélgetésekből, felfogásból, az életből. Ehelyett valami torzó váltja fel az
Iszlám helyét, ami emberellenes. Ma nem vetődik fel a kinek van igaza felvetés! Nem is vetődhet. Itt
senkinek nincs igaza. Meghajlás van, alávetettség van, de földi alávetettség. Ezt seggnyalásnak hívják.
Ebben a kontextusban tanult középkori jelmezfelvonultatóink befekszenek és nyalják a seggeket.
Ráadásul nem közvetlenül a legnagyobbakkal, Trumppal, Putyinnal, hanem közép és kiskategóriás
futottak még vezetők közvetítésével kapcsolódnak a hit elárulásának folyamatához.
Ebben az egészben a legnagyobbak felé csak elismerésemet tudom kifejezni. Ügyesek. De tőlük
lejjebb, csak az idézett 6 Korán aya jön fel bennem és az, amit ezek üzennek.
Mindig le kell leplezni az árulókat még akkor is, ha meg kell enyhülni feléjük. Ne bosszúvágy, düh
vezéreljen soha, de a leleplezést nem kerülheti el senki.
Dúskálunk árulókban! De ahogy a keresztény gyülekezetek egyik-másik vezetőjét látom, ők sincsenek
árulók híján. És ki szív a sor végén? Te, aki elhiszed a jóravalóság ismérveit szájukból. Pedig akkor
vagy jóravaló, ha meg sem hallgatod őket. Persze kivételek mindig vannak. De ha vannak, egyből
kitűnnek, vagy eltűnnek.

518

TERRORIZMUS

Bélyeg van rajtunk. Igen, rajtunk, muszlimokon bélyeg van.
Beszélgettem egy lánnyal. Szimpatikus volt nekem, én is neki. Sosem találkoztunk, csak
beszélgettünk. Rengeteget szórakoztunk, nevettünk, véleményünk is hasonló volt a világ dolgairól.
Egyszer csak előkerült a vallás. Muszlim vagyok, mondtam. A hangulat megfagyott. Te muszlim vagy?
- kérdezett vissza, mint aki alig akarja elhinni, hogy eddig egy muszlimmal társalgott. Igen,
válaszoltam. Ti nem vagytok emberek, tört ki. Vitatkoztunk, de képtelen voltam indulatain
felülkerekedni. Hogy van képed nekem az Iszlámot jónak beállítani, amikor ti ártatlanokat
mészároltok le? Hogy lehet a könyvetek szent és jó, ahogy beállítod? Hazugok vagytok mind, majd
törölt. Ez nem egyetlen példa volt, hanem visszatérő eset. Az is általános, hogy egy emberi kapcsolat
normálisan kezdődik, de az Iszlám bekerülésével minden beárnyékolódik akkor is, ha nincs szakadás.
Bekerül az előítélet, a bélyeg. A leggyakoribb vád az, hogy terroristák vagyunk. A terrorizmus arabul
Irháb, ب
ِ ارها
Mivel 1400 évvel ezelőtt ez a fogalom a mai értelemben nem létezett, nem voltak repülők, melyeket
el lehetett volna téríteni, sem WTC, amit 9/11 alkalmával fel lehetett volna robbantani, ezért a kor
akkori megfelelője a Huraba,  حراب ِةvolt. Ez jelentéstartalmában banditizmust, útonállást jelent. Ez
volt az adott kor egyik legsúlyosabb bűncselekménye.
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Képzeljünk el egy karavánt, ami átmegy a sivatagon és több ember vagyonát, megélhetését szállítja.
Ezt megtámadja egy rablóbanda, a rakományt elviszi, a karaván személyzetének egy részét helyszínen
kivégzi, a többit megtartja túsznak, akikért pénzt kér. Ez a Huraba. Ez a tett fokozható zsarolással,
politikai beavatkozással stb., de az alap az ártatlan és védtelen személyek életének, vagyonának
sérelmére elkövetett bűntett. A Sharia ebben a definícióban minden szót külön értelmez és
szankcionál.
A vád ellenünk tehát az, hogy a mi Könyvünk ezt előírja nekünk. Lássuk, mit is ír elő a mi Könyvünk:

ِ َّ
ِ ين ُي َح ِارُبو َن ّللاَ وَرسوَل ُه وَي ْس َع ْو َن ِفي األ َْر
ض َف َس ًادا أَن ُيَقتَُّلوْا أ َْو
َ ِإَّن َما َج َزاء الذ
َ ُ َ
َّ
ٍ طع أَي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِمن ِخ
َّ ي
ِ ِ َلف أَو ي َنفوْا ِمن األَر
ك َل ُه ْم ِخ ْزٌي ِفي
ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ صل ُبوْا أ َْو تَُق
َ ض َذل
ْ َ ْ ُ ْ
َُ
ِ
ِ
ِ
ُّ
﴾٣٣﴿ يم
ٌ الد ْن َيا َوَل ُه ْم في اآلخ َرِة َع َذ
ٌ اب َعظ
Büntetése azoknak, kik Allahhal, az Ő Prófétájával szemben harcolnak és a Föld megrontásán
buzgólkodnak (terrorizálnak), hogy leöletnek, vagy keresztre feszíttetnek, vagy levágatnak kezeik és
lábaik az ellentétes oldalon, vagy száműzetnek a Földről. Ez osztályrészük az Evilágon, de a Túlvilágon
övék a hatalmas szenvedés. (Korán 5:33)
Huraba az emberiség ellen elkövethető legnagyobb bűnök egyike. Ezért az Iszlám Büntető Jog ezt
komolyan szankcionálja. A Próféta idején ez jelenthetett pl. útonállást, vagy banditizmust, ahol
karavánokat mészároltak le. Ma ezt a terrorcselekményekhez tudnám hasonlítani.
Fokozatok vannak az elkövetett cselekmény súlyára vonatkozóan. A szankció az elkövetett tett
súlyának felel meg, ezért az ítélet lehet kivégzés, vagy keresztre feszítés, vagy csonkítás vagy
száműzés.
Tudom, most jönnek az emberi jogok, halálos ítélet tilalma, egyebek. Abban a korban ez volt a norma
és ennek megfelelően szabták ki a kor társadalmi elvárása szerinti legsúlyosabb büntetést.
Más lenne a helyzet akkor, ha létezhetne egy olyan testület (Isten ments, hogy számra vegyem a
Sharia bíróság fogalmát!), ami egy terrorcselekmény kapcsán az Iszlám szerint is elítélné az adott
bűntényt. Itt most nem muszlimok békemenetére, együttérző könnyeire, virágcsokraira gondolok a
tett színhelyén, mert valljuk be, ez szart sem ér. Egy komoly dekrétumra, a mi fogalmaink szerint
fatwára célzok, ami a muszlim közgondolkodásban ér valamit és jelen van akkor is, ha ezeket a
fogalmakat az európai felsőrendűség tűzzel vassal írtja. De hiába írtja, ha egy évezredes
beidegződésről van szó. Gondolkodásunk Iszlám felé hajlását ellenállás, vagy a bevezetőben felhozott
közemberi idegenkedés, irántunk érzett és felkorbácsolt belső gyűlölet csak erősíti és azok tetteit
szaporítja, akik „terroristák”. Higgyétek el, hogy mi látjuk azt a joghézagot, amit Európa nem tud
kezelni. Vagy tán nem is akar?
Persze, mit sem ér fenti érvelésem, ha az a pár fasz hittársam továbbra is Allah Akbart üvöltözik és
ártatlanokat nyír ki. Ők biztos nem tudják mit ír a Korán 5:33 fenti verse, csupán azt tudják, mire
vette rá őket rá a sejk a mecsetben, aki egy kis lóvét kapott egy macsós fehértől, aki csak angolul
tudott. Mert a dolgok itt zárnak össze. Ezért fenti „problémamegoldó” felvetésem még egy jó ideig
nem fog értő fülekre találni. De, ha esetleg fel akarnám nyomni az Eiffel tornyot? Na, akkor az a fehér
macsó tutti besegítene.
Nos, ennyit a tanításról és a valóságról.
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TETOVÁLÁS, PARÓKA, MŰSZEMPILLA, MŰKÖRÖM, PIERCING STB.

Minden, ami beavatkozás a teremtésbe, megváltoztatva annak jellegét, Haram.
A következő versben a Sátán arra tesz ígéretet Allahnak, hogy fáradhatatlanul dolgozik az emberek
pusztításba és önpusztításba vezetésén:

ِ
ِ
َّ ِ
آلم َرَّن ُه ْم َفَل ُي َغِي ُرَّن َخْل َق ّللاِ َو َمن
َ آلم َرَّن ُه ْم َفَل ُي َبت ُك َّن آ َذ
ُ ان األ َْن َعا ِم َو
ُ َوألُضلَّن ُه ْم َوأل َُمن َيَّن ُه ْم َو
َّ َيتَّ ِخ ِذ
﴾١١٩﴿ ان َولِايا ِمن ُدو ِن ّللاِ َفَق ْد َخ ِس َر ُخ ْس َرًانا ُّمِب ًينا
َ الش ْي
َط
„Én bizony eltévelyítem őket, (hamis) vágyakat ébresztek bennük, megparancsolom nekik, hogy
metsszék le a jószágok füleit és megparancsolom nekik, hogy változtassák meg Allah teremtését.” Aki
a Sátánt veszi oltalmazóul Allahon kívül, az nyilvánvaló veszteséggel veszít. (Korán 4:119)
Az állatok fülének lemetszése csak egy példa a babonák közül, melynek az ember rabjává vált, a
hamis istenségeket követve. Csillagjóslás, mágia és hamis hitek félrevihetik az embert Allahtól, az
Egyetlen Igaz Istentől.

وعن ابن عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلىِ هللا عليه وسلم لعن الواصلةِ والمستوصلة
والواشمة والمستوشمة …متفق علي ِه
Ibn Umar (Allah legyen vele megelégedve) így szólt:
Allah Prófétája (béke reá) megátkozta a paróka készítőjét és viselőjét, a tetoválót és azt, aki tetoválva
van.”
Al-Bukhari és Muszlim
18. Könyv, 1664. Hadisz
Ugye jól olvastátok? Nem Allah, hanem a Próféta átkáról van szó. Van-e joga a Prófétának (béke reá)
átkozni és ezzel véget vetni valaminek? Ezt a jogot Allahtól kapta. Íme:

ِ َّ ّللا ِإ َّن
ِ يد اْل ِعَق
َّ
﴾٧﴿ اب
َّ اك ُم
ُ ول َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َه
ُ ََو َما آت
ُ ّللاَ َشد
َ َّ اك ْم َع ْن ُه َفانتَ ُهوا َواتُقوا
ُ الرُس
…Amit a Próféta adott, vegyétek el, s mitől eltiltott titeket, azzal hagyjatok fel. Őrizkedjetek Allahtól,
mert bizony Allah Szigorú Büntető. (Korán 59:7)
A fenti Hadisz női haj tekintetében három esetre értendő:
1. Paróka, póthaj, azaz hajhosszabbítás
2. A szándék, hogy valaki ilyet akar
3. Az, aki levágatja a haját, hogy az egy másik nő fejére kerüljön
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Al-Washimah-nak hívták azt a nőt, aki (a múltban) a test valamelyik részébe tűvel beszúrt, a vér
kibuggyant, majd az általa okozott apró üreget antimonnal, indigóval stb. töltötte ki, így festve az
kékre, feketére. Ezt hívják tetoválásnak. A próféta idejének arab társadalmában ez nagyon népszerű
divat volt nők körében. Ezzel tették magukat vonzóbbá, de emellett idegen hajat is használtak a saját
haj pótlására.
Al-Mustaushima volt az a nő, aki felkérte munkára a tetoválókat, gyakorlatilag ő volt a "kerítő",
ugyanakkor ő volt az is, aki a bőrön előrajzolta a mintát. Mivel a tetoválás az ember természetes
megjelenésének megváltoztatásával jár, ezért mindkettő, tehát aki testét tetoválásnak teszi ki és az,
aki ezt a műtétet végzi, átkozott. A szempillák hosszabbítása, színezése és a természetes megjelenést
megváltoztató smink alkalmazása ugyanebbe a nem megengedett divat kategóriába tartozik. Hasonló
a körömlakk és műköröm is.
A nők számára megengedett a fülek kilukasztása. Az engedély igazolása hadíszon alapul. Az orr és
más testrészek piercingjei nem megengedettek egyik nem számára sem, mert ezek Allah
teremtésének deformálását okozzák.
A férfiaknak azonban, nincs ilyen igényük, legalábbis azoknak, akik követik a tanokat. Az Iszlám tiltja
férfiaknak a nők és a jellegzetesen női jelleg utánzását. A Próféta (béke reá) így szólt: „Allah
megátkozta a férfiakat, akik nőket utánoznak, valamint a nőket, akik férfiakat utánoznak."
Az Iszlám tanítása szerint testünk - beleértve összes fizikai képességünket - Allah letétbe adott
tulajdona, amit legjobb képességeink és tudásunk szerint kell megőriznünk. Következésképpen nem
szabad megváltoztatnunk vagy rongálnunk fizikai adottságainkat. Kizárólag a természetes
deformációk helyrehozása, betegség orvoslása, egészség megőrzése céljából szabad beavatkozni.
Minden más beavatkozás, vagy testünk megsértése bármilyen formában megváltoztatja Allah
teremtését, amit a Korán elítél.
A fentiek értelmében a test piercing, tetoválás, különböző jelek a testen stb. Allah alkotásába való
szükségtelen beavatkozás, annak megváltoztatásaként, súlyosabb esetekben csonkításként fogható
fel. Ezért egyetlen muszlim se fontolgasson ilyet, aki tisztában van vallásával.
Az ilyen eljárások nem ártalmatlanok, ill. enyhe fizikai sérülések, ahogy azt gyakran képzelik. Sőt,
fennáll ezek egészségügyi kockázata. Az érzékeny testrészek, például nyelvek, ajkak, szemhéjak stb.
hajlamosak arra, hogy könnyen megfertőződjenek, így bemeneteli nyílást biztosítanak kórokozóknak,
melyek közül néhány akár halálos is lehet. Nem szabad meglepődni azon, ha Allah teremtésének
felesleges megsértése kötelezően hátrányos következményekkel jár.
Az Iszlámban minden egészséget veszélyeztető beavatkozás tiltottnak tekinthető, még akkor is, ha az
elképzelt vagy feltételezett előnyökkel kecsegtet. Az ilyen feltételezett előnyökre úgy kell tekinteni,
hogy azokat a veszélyek meg fogják haladni. Ez a tény önmagában indokolja a test piercingek
tiltottnak nyilvánítását.

ِّللا
ِ
َّ يل لِ َخْل ِق
َ َال تَْبد
…Nincs változata Allah teremtésének!... (Korán 30:30)

يك ْم ِإَلى التَّ ْهُل َك ِة
ُ َوالَ تُْلُقوْا ِبأ َْي ِد
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…ne vessétek kezeteket olyanra, ami vészt hoz (rátok és másokra). (Korán 2:195)
Létezik még egy szempont, ami a férfiak test piercingjeinek tilalma mellett szól: Az Iszlám nem engedi
meg, hogy más embereket, szokásaikat, életvitelünket utánozzunk kézzelfogható előnyök nélkül.
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VAKCINÁZÁS
Az egyik média megkeresett azzal, hogy értesüléseik szerint az Iszlám tiltja a vakcina beadását.
Válaszom: az Iszlám a hülyeséget tiltja, nem a vakcina beadását.
Szempontok:

 ال ضرر و ال ضرارSem magunknak, sem másnak nem okozhatunk kárt.
Ennek értelmében:
1. Ha a Covid-19 káros, akkor el kell hárítani, az életek mentése prioritást élvez. Ha ennek
eszköze a vakcina, akkor azzal.
2. Ha a szérum kárt okoz, akkor azt a kárt kell elhárítani. Tehát csak ellenőrzött, megbízható
oltóanyag használható.
3. Ha a háttérben manipuláció áll, ami kárt okoz nekem vagy másnak, akkor azt kell elhárítani.
Védd a magad és mások életét, de te döntsd el magad, miként. A döntés felelőssége a tied, nem
Istené, vagy másé. Ezt az elvet adja az Iszlám, nem a vakcinázásra ad kézikönyvet.
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WELAYEH INTÉZMÉNYE

Most belenyúlunk a darázsfészekbe. Egy olyan fogalomhoz érkeztünk, melynek magyarázata
érzékeny.
Welayah, vagy Walaya (arabul: ) ِوالية, jelentése "gyámság", vagy "kormányzóság". Ez a kulcsszó a síita
felfogásban, amely többek között utal az Imám intézményének természetére és funkciójára. A
Welayah azt jelenti, hogy egy hatalom törvény alkalmazási joggal / gyámsággal ruház fel egy
személyt, közösséget vagy országot, amely egy az adott hatalom uralma alatt áll. "Wali" az a személy,
akinek "Walayah" (hatalma vagy gyámsága) joga van valaki felett. Például az alkalmazott Iszlám
jogban (fiqh) az apa gyermekei felett wali. A Wali szó különösen nagy jelentőséggel bír az Iszlám
spirituális életben és más-más jelentéstartalommal bír, amelyek különféle funkcióihoz kapcsolódnak,
ideértve: rokon, szövetséges, barát, segítő, gyám, patrónus és szent. Az Iszlámban a  ولي هللاwaliyullah
kifejezés használatos az "Isten felhatalmazásával rendelkező" személy jelölésére:

ِ الزَكاة وهم ر
ِ ِإَّنما ولُِّي ُكم ّللا ورسولُه و َّال ِذين آم ُنوْا َّال ِذ
اك ُعو َن
َّ يمو َن
َ
َ ْ ُ َ َ َّ الصَلَ َة َوُي ْؤتُو َن
ُ ين ُيق
َ َ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ َ
﴾٥٥﴿
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A ti Oltalmazótok (Wali) Allah, az Ő Prófétája, akik hisznek, imára állnak, kötelező adományt adnak, s
ők térdeplők. (Korán 5:55)
A wali passzív szerkezetben azt az illetőt jelöli, akinek minden dolgát a Mindenható Allah irányítja.
Aktív szerkezetben pedig az a személy, aki teljes odaadással engedi át magát Allahnak és
engedelmesen követi Őt.
A Welayah egy Istentől eredeztethető felelősség. Ilyen az apa köteléke lányához. Ebben az esetben az
apa a wali ul-amr, tehát csúnya szóval a rendelkező a lány felett, de inkább felelősséggel bíró a helyes
értelmezés. Házasságkötéskor ez a jog száll át a férjre, ettől kezdve ő lesz a wali ul-amr.
Gyakorlatilag a szekuláris rendszerekben is létezik a welayeh intézménye, hiszen nagykorúságig a
szülők is gyámok és ha nincsenek szülők, akkor van gyámhatóság, ami felelősséggel tartozik a kiskorú
gyermekekért. Bár az Iszlámban létezik kifejezetten gyámság intézménye is, amit „Kafala” néven
ismerünk, de ezen a ponton van átfedés. Abban az esetben, ha értékhordozó emberekről van szó és
az egész társadalom értékhordozó, a rendszer tökéletesen működik. Ha azonban köcsögök kezébe
kerül a Welayah intézménye, akkor minden a visszájára fordul. Erre is van pár példa a történelemben,
nem beszélve a mai napról. Igaz, arra is van példa, hogy a szekuláris rendszerben kerül köcsögök
kezébe a törvényhozás és alkalmazás. Van valakinek erre ellenérve?
Nem kerülhetjük meg ennek kapcsán, hogy ne ejtsünk szót a síita-szunnita véleménykülönbségéről,
ami hangsúlyozom, nem érinti a hit pilléreit! Tehát sok külső elemző tanulmányával ellentétben nincs
vallási értelemben nézeteltérés síiták és szunniták között! A különbség egyes jogágak gyakorlatában
(fiqh) van. És még egyben. Ki viszi tovább Mohammed (béke reá) küldetését és ki az, akinek feltétlen
engedelmességgel tartozik az Umma? Síita vélemény szerint Mohamed próféta (béke reá) Ghadir
Khumm-mál, halála előtt egy évvel elmondott beszéde (632) a mérvadó, melyben Ali ibn Abi Talibot,
unokatestvérét jelülte ki Wali-nak, tehát a küldetés letéteményesének. Ebben az értelmezésben Ali
ibn Abi Talib a Próféta háza népét jelenti, azaz leszármazását. Ennek igazolására a Korán alábbi versét
hozzák fel referenciaként:

ِ
ِ َّ
ِ ِ َّ ّللا ِعباده َّال ِذين آمنوا وع ِمُلوا
ِ
َّ
َج ًار
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َّ الذي ُي َبش ُر
ْ َسأَُل ُك ْم َعَل ْيه أ
ْ الصال َحات ُقل ال أ
ِ
ِ
ور
َّ يها ُح ْسًنا ِإ َّن
ْ اْل َم َوَّد َة في اْلُق ْرَبى َو َمن َيْقتَ ِر
ٌ ور َش ُك
ٌ ّللاَ َغُف
َ ف َح َس َن ًة َّن ِزْد َل ُه ف

ِ
ك
َ َذل
ِإ َّال

﴾٢٣﴿

Ez az, minek örömhírét Allah az Ő szolgálóinak hirdeti, azoknak, kik hisznek és jókat cselekszenek.
Mondd: „Nem kérek érte tőletek fizetséget, csak a hozzátartozók szeretetét.” Ki begyűjti a jót,
gyarapítjuk neki abban a jót. Mert bizony, Allah a Megbocsájtó, a Hála Begyűjtője. (Korán 42:23)
A Próféta semmilyen földi ellenszolgáltatást nem vár el Allah Örömhírének megüzenéséért. Csak
annyit szeretne, hogy saját közeli hozzátartozói, a Quraish nemzetség, ne akadályozza, és ne
lehetetlenítse el küldetését. A hozzátartozók szeretete kiterjeszthető az egész emberiség szeretetére,
hiszen Ádám ősatyákon keresztül, mindenki testvér, hozzátartozó.
És most kell észnél lenni, mert ezt a mondatot minden térfél saját magáénak vallja, de más
értelemben: „Nem kérek tőletek semmit, csak a hozzátartozók szeretetét”. Szunnita felfogásban a
„saját hozzátartozók szeretete”, vagy a „legyen már békesség közöttünk”, „tegyük le a fegyvert, ne
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hadakozzunk tovább” értelmezéssel találkozunk. Tehát egy békejobb nyújtása a szűkebb (Quraish),
vagy akár tágabb család, az emberiség felé.
Síita értelmezésben ez a mondat kifejezetten Mohamed (béke reá) háza népének szeretetére és
követésére szólít, azaz eldönti a vallási és világi hatalom sorsát. Síita felfogásban ez a személy az
Imám. Szunnita felfogásban az imám teljesen más. Ő egy tiszteletben álló ember, aki imát vezet.
A Welayah és wali kérdésköre köteteket tölt meg az Iszlám jogi (fiqh) könyvtáraiban. A Sharia
bemutatásánál azt tárgyaltuk, miképpen értelmeződik kor és hely szerint az a jog, ami Isteni
elrendelés. Ez a Fiqh és ehhez vannak hozzárendelt tisztségek, illetékességek. A walayat eredetileg
nem jogi kategória, hanem felelősség Allah elrendelésének követésére. Ennek definiálható eleme
nincs, mert lelkiismeretet, teljes odaadást (nem fanatizmust!), nehezen lehetne szavakkal körbeírni,
holott ezekhez köthető a wealayat intézményének gyakorlata.
A fentiekben olyasmit próbáltam elmagyarázni egy materializált európai agy számára, amiben nincs
rekesz, amibe el lehet helyezni a welayat fogalmát. Így talán csak érzékeltetni tudtam. Az a bánatom,
hogy lassan a muszlim agyból is kiveszik ez a rekesz. Hiszen a legtöbb helyen a Welayah nem más,
mint a hatalom gyakorlásának eszköze.
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ZENE ÉS MŰVÉSZETEK ÉVEZETE AZ ISZLÁMBAN

Sokan kategorikusan tiltják a zenét, táncot, figurális ábrázoló művészetet az Iszlámban. Ilyen tiltás a
Koránban nincs. Elvek vannak és nem szolgálati szabályzat. A Korán Isten szava, amit Mohamed (béke
reá) „lebutított” a mekkai és medinai emberek befogadásának szintjére és ez a szunna, a hagyomány.
Tudom, most a fél világ kiakad a „lebutított” kifejezésen. Ismétlem: nem Mohamed (béke reá) volt
buta. Mohamed értette isten szavát, sőt ő értette a legjobban, hiszen próféta volt. De a mekkai és
medinai emberek agya, csak abban a korban és helyen működött. Arra a szintre viszont a Korán
kinyilatkoztatásait napi gyakorlattá kellett tenni. Tehát Isten szavát oda kellett adaptálnia,
közérthetővé, fogyaszthatóvá, gyakorolhatóvá tennie. (Ezt a gondolatot a jövőben még sokszor el
fogom ismételni). Ebből az adódik, hogy ahova eljut a Korán szava, ott mindig hasonló módon kell azt
„lebutítani”, amiben Mohamed (béke reá) szunnája a módszer, amit követni kell. Tehát módszer és
nem tárgy. Így kellene ezt ma is tenni. Fontos ismerni, fontos átvenni alkalmazásokat, de az elvet kell
követni, amit a Korán ad. Példa: a sivatagi arabok számára egy kő, ami megmozgatta fantáziájukat,
lélekkel bírt és olyan képességeket tulajdonítottak annak, ami egy ma élő ember számára nevetséges.
Ők azt bálványként kezdték követni, azonban egy ma élő embernek eszébe sem jutna Michelangelo
Dávid szobra előtt leborulni és hajlongani. A zene szerepe is más volt. Az a plim-plim dünü-dünü, amit
akkoriban zenének neveztek az élvezeteik csúcsát jelentette nemi örömökkel, orgiákkal. Nem
mondom, hogy ma ilyen zenei közelítés nincs, de a logika nem egy kategorikus tiltást követel meg,
hanem a motiváció elemzését és utána a kellő döntés meghozatalát. Íme a Korán:

ِ َّ
ُّ ُين اتَّ َخ ُذوْا ِد َين ُه ْم َل ْه ًوا َوَل ِعًبا َو َغ َّرْت ُهم اْل َحَياة
اه ْم َك َما َن ُسوْا لَِقاء
َ الذ
ُ نس
َ الد ْن َيا َفاْل َي ْوَم َن
ُ
﴾٥١﴿ َي ْو ِم ِه ْم َه َذا َو َما َك ُانوْا ِب َآي ِات َنا َي ْج َح ُدو َن
„Akik vallásukat nevetség és játék tárgyává tették, s elcsábította őket az Evilági élet.” A Napon
elfelejtjük őket, ahogy ők is elfelejtették e Napjuk találkozóját és megtagadták Áyáinkat. (Korán 7:51)
Itt egyértelműen arról van szó, hogy ne járasd le a vallást és a lejáratáshoz ne használj a korodban
népszerű eszközöket. De ha a zene ugyanakkor éppen azt a célt szolgálja, hogy megfogalmaz egy
általad mélyen érzett gondolatot, amit tovább tudsz adni, akkor miért lenne tilos? Ilyen a Koránban
nincs. Mondom a Koránban és nem másban, ami utána jött és emberi. Ily módon a zene és művészet
megfelelő kezekben pont a térítés egy útja. És íme a Korán:

ِ َّ
ِِ
﴾٦٩﴿ ين
َّ اه ُدوا ِف َينا َلَن ْه ِد َيَّن ُه ْم ُسُبَلَنا َواِ َّن
َ ّللاَ َل َم َع اْل ُم ْحسن
َ َوالذ
َ ين َج
Mi bizony vezetjük Utunkon azokat, kik Értünk küzdenek. Mert Allah azokkal van, kik jótevők (Korán
29:69)
„Küzdenek értünk útjainkon”: A legtöbb, mit ember tehet, hogy küzd Allah útján, Amennyiben erre
eltökélten, kitartással rááll képességeivel, hitével és forrásaival, Allah Kegyelmének Világossága
beteljesedik rajta.
Tehát a szándék tisztessége az, ami egy Hozzá vezető utat legitimál.
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Erre példaként hozhatom Yusuf Islamot, Melanie Diops-ot és rengeteg más művészt, akik zenében
élik meg Iszlámjukat. Sami Yusuf, népszerű pakisztáni vallási énekes, tömegeket vonz. Van két fekete
rapper lány, akikre első hallásra lehet kígyót-békát kiabálni és Haram-ozni. Ki az a két csadoros
luvnya, aki lejáratja az iszlámot? Ha a két nővérünknek ez a szándéka, akkor valóban Haram, amit
tesznek. De ki tudja? Lehet, hogy ezzel a felfogásukkal egy olyan tömegből merítenek követőket,
akiket megszólít a rap és tanulni, olvasni kezdenek, így közelebb kerülnek a gondolathoz. Ha így
közelítem, akkor a két lány a rapper egy Útnak használja, amit Allah szentesít, hiszen ez az út Hozzá
vezet.
A fenti gondolatokat kizárólag saját véleményemként tettem közzé. Isten bocsájtsa meg, ha
hibáztam.
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2.3.7.

FONTOSABB JOGI ISKOLÁK (SHARIA)

A medinai kinyilatkozások (623-633) összefüggésbe hozhatók az Iszlám jogi hátterével. Ebben a
szakaszban az Iszlám az állam ideológiája volt. A törvények forrását a Korán biztosította. A polgári és
büntetőjogi alapelvek, ideértve a családjogot, örökösödést, pénzügyeket és gazdaságot, mélyen
áthatotta a Korán. Különböző időpontoktól és földrajzi területektől függően a muszlimok különféle
jogalkotási és igazságügyi rendszereket dolgoztak ki, amelyek azt mutatják, hogy az Iszlám Sharia
mindig képes volt alkalmazkodni.
A Sharia két nagy fejezete: Vallásszolgálatok (Ibadat) és Tranzakciók (Muamalat Ammah)
1.1. A Vallásszolgálatok az Iszlám öt pillérével állnak összefüggésben, melyek: a hit megavallása
(shihadah), ima (szalat), adomány (zakat), Ramadan havi böjt (szaum) és a mekkai zarándoklat
(hadzs).
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1.2. A Tranzakciók (Muamalat Ammah) magukban foglalják a családjogot (Munakahat), büntetőjogot
(Dzsanayat), kereskedelmi & polgárjogot (Muamalat).
1.3. A kereskedelmi és polgári jog szabályozza a politikát, társadalmi és a gazdasági tevékenységeket.
Rendeletei meghatározzák az Iszlám bank és a Halal-Haram előírások alapelveit, amelyek a
szociális rendeletekkel együtt elősegítik a polgárok társadalmi és pénzügyi jólétét.
Fontosabb jogi (Sharia) iskolák:

Islam

Ahmadiyya

Sunni

Shi’a

Khawarij

Schools of law
(Madh’hab)
Hanafi

Hanbali

Maliki

Isma’ilism

Shaf’i

Jafri

Zaidiyyah

Twelver
Barelvi

Sevener

Deoband
movement

Qaramita1

Nizari

Musta’ili

Druze2

Tayyibi

Alawi

Akbari

Alevi

Usuli

Ibadiyya

Extinct
Khawarij sects:
Azraqi
Haruriyya
Sufri

Sufi
Bohras

Orders (Tariqah)
Bektashi

Chisti

Mawlawi

Nasqhbandi

Oveyssi

Qadiriyyah

Suhrawardiyya

Tijaniyyah

Muridiyyah

Dawoodi Bohras
Jafan Bohras
Alavi Bohras
Hebitahs Bohras
Atba-l Malak Bohras
Progressive Dawoodi
Bohras

1Sect

extinct
are not always
considered Muslims
2Druze

Shadhil
Universal
Sufism

Gyakorlatilag a Korán 40%-a doktrínákból, 60%-a Shariából áll. Ez a két fő elem kapcsolódott össze a
kalifátus rendszerében, amely 14 évszázadon keresztül működött, egészen 1924-ig. A kalifátus volt az
az intézmény, ami az Iszlám doktrínák elvén és joghatósági gyakorlatán keresztül megoldást adott az
Iszlám életre. A muszlimok agyában ezért a vallás fogalma, még a kalifátus összeomlása után is a hitet
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és shariát együtt jelenti, míg a kereszténység vallás alatt csak hitet és tanokat ért. Ezért
vallásszabadság kérdésében alapvető félreértés van a muszlimok és a különféle társadalmak között.
1924, ill. a gyarmati rendszer megszűnése óta a világi államok nem tudták azt a joghatósági
szerepkört betölteni, amit a kalifátus intézménye korábban biztosított.

2.3.8.

ISZLÁM NEVÉBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK A
FŐSODORBAN

2.3.8.1. ISZLÁM NEVÉBEN MŰKÖDŐ, MÁST MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZETEK
A FŐSODORBAN
Munkáim több ezer oldalán levezettem, hogy mi az Iszlám klasszikus tanítása, milyen gyönyörű az a
harmónia, ahogy az elvek bevezetik az embert a teremtés rendjébe. Bármit tettem, keveset tettem,
hiszen ez is csak egy bepillantást enged abba a fantasztikus rendszerbe, amit Isten útmutatásként a
kezünkbe adott.
A sok jóleső megjegyzés mellett, több kritikát is kaptam. E kritikák zöme zsigeri gyűlöletből jött, amit
vallási sovinizmus vagy a tömegkommunikáció által okozott félrevezetettség hozott felszínre, melyek
egyike sem az Iszlámból, hanem a muszlimok vélt vagy valós tetteiből vezettek le elméleteket.
Ehhez társult az okoskodók csapata, akik saját, 20-30 éves tapasztalataikkal, meglátásaikkal
megkérdőjelezik és felülírják másfél milliárd ember hitének 1400 éve sziklaszilárd alapját, a Koránt.
Majd jönnek a csak racionális térben látók, akik azt tartják hitelesnek, amit a tudomány igazolni tud,
holott az általuk bálványozott tudomány, jóllehet, óriási lépést tesz a világ megismerésében, de a
tudomány mögött álló filozófia, ami a felfedezések hajtóereje, végül katonai felhasználásokban,
tömegpusztító fegyverek előállításában, környezetszennyezésben, globális felmelegedésben, a világ
élhetetlenné tevésében „racionalizálja” elsősorban az emberi géniusz vívmányait. Magyarán, szart
nem ér ez az egész, ha a tudás többet árt, mint használ.
Az Iszlám klasszikus tanításai ebben adnak útmutatást: az emberi agy által befogható (racionális) és
be nem fogható (irracionális) világok összhangjának megteremtésében, az eligazodásban. Abban,
hogy tudásunk, emberi kapcsolataink, tranzakciók sorozatában megélt életünk kerüljön összhangba a
teremtéssel.
Most pedig egy olyan cikksorozat következik, melyben a kritikusok mellé állok, akik azt kérdezik: hol
működik mindez, amit leírtál az Iszlámról, sejk? A válasz az, hogy sehol. És ez nem abból fakad, amit a
felszínen láttatnak. Nem síita-szunnita ellentét, irányzatok egymásnak felszülése, Iszlám Állam,
terrorizmus stb. teszi láthatatlanná az eredeti hitvallást, mert ezek csupán végtermékek. A baj sokkal
nagyobb.
Nem mecsetek szintjén kell keresni az okokat. A mecsetek is eltartott intézmények, gondolatiságukat
és költségvetésüket máshonnan táplálják be. Nem megyek vissza a középkorba, csupán a közelmúlt
eseményeit vizsgálom, ezen belül is három fontos, meghatározó tényezőt: Szaúd-Arábiát, a
Muzulmán Testvérek lopakodó szervezetét és Iránt. Ezekből a gócokból vezethető le számos
szervezet, melyeknek felsorolására fejezeteket kellene szentelnem. Ezek a szervetek töltik meg a
médiumok híranyagait, holott ők proxi végrehajtói a fenti három tényezőnek. De amellett, hogy
létezik önálló akciótervül, e három is proxi feladatot lát el az USA-nak, Izraelnek és Oroszországnak.
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Sőt, lehet, hogy Kínának és másoknak is. Így, ami a felszínen terrorista merényletnek látszik az Iszlám
nevében, az lehet, hogy valami teljesen más.
Ki az, aki kárvallottja mindennek? Maga az egyszerű muszlim, aki éli mindennapi életét és
szembefordul vele a világ félrevezetett közvéleménye. Erre ő mecsetébe siet, hogy mentsvárra leljen
és ott újabb csapdába rohan. Saját sejkjei hülyítik tovább és tántorítják el őt arról az útról, amit az
Iszlám hirdet.
Lássuk a következőkben Szaúd-Arábiát, a vahabizmust és csatolt részeit, a Muzulmán Testvériséget és
Iránt. Előre figyelmeztetek mindenkit, hogy érdekekről lesz szó, senki ne keressen ezek mögött Iszlám
tanításokat.
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2.3.8.2. SZAÚDI URALKODÓHÁZ ÉS A VAHABIZMUS 1.
LÉTREJÖN EGY KIRÁLYSÁG A SIVATAGBAN
A cionizmus egy eszme, melyet Theodor Herzl alkotott meg egy zsidó nemzeti állam létrehozására. A
zsidó nemzeti államot jogilag a britek ágyazták meg. Nagy Britannia hozta meg a Belfour nyilatkozatot
1917-ben, ő ütemezte a bevándorlást, ő keverte a kártyát úgy, hogy arabok és zsidók ne éljenek
békességben. Az ő direkt, vagy indirekt beavatkozásával jöttek létre azok a zsidó és arab fegyveres
szervezetek, melyek előidézték a fekete-fehér látást, kizárva a két nép közti harmóniát és békét.
Az Iszlám mai kommunikációja, megjelenése éppen úgy csalóka, mint a cionizmusé. Bár az alapeszme
a békén és a béke rendezőelvein alapszik, ezt kb. száz évvel ezelőtt átírták. Hogy kik? Hát ugyanazok,
akik a Belfour nyilatkozatot tették és a cionizmust átírták. Csak pár név a brit elitből, akik a szaúdi
királyi család tanácsadóiként, katonai stratégáiként meghatározták, hogy milyen Iszlámot szabjanak
ki, akár a ruhát, az aktuális ellenséghez mérten. Percy Cox, az angol hadsereg tábornoka (MajorGeneral), John Philby, a király tanácsadója, aki a Belfour nyilatkozat végrehajtásakor Jeruzsálem és
Rijád között ingázott, egyébként a későbbi szovjet kettősügynök, Kim Philby apja. Valamint ne
feledkezzünk meg Britannia két híres kémjéről, Thomas Edwards Lawrenceről (Arábiai Lawrence) és
Gertrude Bellről (Arábiai Gertrúd). Ők rendelték meg Abdel Aziz királytól a vahabizmusnak azt a
változatát, mellyel ki lehetett űzni a szunnita hashemitákat Mekkából és Medinából, a szúfita
törököket az arab félszigetről és a síitákat a Perzsa öbölből.
https://www.youtube.com/watch?v=V4GRTRSJHq4
Az Iszlámba bevonultak olyan ellenségképek, melyek korábban nem léteztek, létrejöttek azok a
militáns szervezetek, melyek az Iszlám nevében kommunikálódtak és terjedtek a vahabizmus,
szelefizmus, takfirija változatok, melyek gyűlöleten, kirekesztésen és erőszakon alapulnak. Hogy is
lehetne ez másként, ha ugyanazok az erők hozták létre Izraelt, mint Szaúd Arábiát? A mai Iszlám
elsőszámú áldozatai a muzulmánok. Rajtuk a bélyeg a világ eltorzulásáért, erőszakossá válásáért,
stigmatizálódtak gondolataik, érveik. Mindeközben ez egy hatalmas játék, melynek mind áldozatul
esünk. Elkárhoznak szent helyeink, hiszen ezekben főzik a legmérgesebb lelki táplálékot a hívők
számára.
A Szaúd Arábiai Királyság, annak hivatalos megalakulása, 1932 előtt, nem létezett. Ennek a sivatagos
területnek a nyugati, Vörös tengert szegélyező partvonala Hidzsaz néven ismert. Ide esnek a
zarándokhelyek, Mekka és Medina. A mai főváros, Rijád kornyékét és az ettől keletre fekvő sivatagot
Nadzsd-nak hívták, ettől keletre volt az Al-Ahsza, ami a Perzsa parttal határos rész, valamint a déli
tartományok, melyeket Al-Aszirnak hívnak. A keleti partot megszakította egy a törökök által uralt,
stratégiailag fontos terület.
Maga az Al-Szaúd dinasztia Mohamed bin Szaúddal az élen 1744-ben kezdte el hódításait Nadzsd
tartományban. Egy olyan iszlám Irányzatra támaszkodott, amely a klasszikus Iszlámmal
köszönőviszonyban sem volt. Ezt Mohammed Ibn Wahab (1703-1792) alkotta meg, aki addig facsarta,
tekerte az Iszlámot, amíg abból a gondolat minden eleme kihullott és csak a gondolkodás nélküli
feltétlen engedelmesség, valamint az erőszak maradt meg, mellyel a sivatagi törzseket a leigázandó
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többi törzs ellen lehetett fordítani. Mohammed Ibn Wahab pszichopata módon gyűlölte az Iszlám
síita ágához tartozókat, akik mind a mai napig Szaúd Arábia keleti tartományainak lakói. Ezt azért
fontos tudni, mert itt vannak a leggazdagabb olajmezők. Mohamed Ibn Wahab és követői, akiket ma
vahabiták néven illetünk, a síiták lekaszabolására szólítanak, mert olyan számukra és gondolatviláguk
számára idegen vallásgyakorlattal bírnak, ami a sivatagi beduin agy számára érthetetlen. Ilyen a
kultúra, a temetők látogatása, emlékezés a halottakra, stb. A vahabiták az Iszlámnak egy olyan ágát
képviselik, akik véres harcot vívnak saját gondolattalan, alapeszméktől idegen, gyakorlatilag
Iszlámnak nehezen nevezhető vallási irányzatuk terjesztéséért. Mindent, ami ábrázolás, művészet,
zene, tiltanak. Ez a tiltás annyira esztelen, hogy 1936-ban a Kába kövét is bálványnak nyilvánították és
meg akarták semmisíteni. Ha akkor az iszlám világ Indiától Marokkóig nem fog össze és az Al-Azhar
Kairóban nem hozza meg az ezt tiltó történelmi fatwáját, akkor meg is teszik.
Nos, az Al-Szaúdok ezzel a Mohamed Ibn Wahábbal szövetkeztek 1744-ben. Ő csinált nekik egy nem
Iszlám Iszlámot, ami a mai napig Szaúd Arábia és az Öböl néhány régiójának meghatározó vallási
irányzata. Ennek fejében Ibn Waháb az Al-Szaúd dinasztiát tette meg a hatalom letéteményesének.
Tehát az Al-Szaúdok földi hatalma összeforrt a vahabizmussal. Az Al Szaúd dinasztia 1902-1932 között
vívta legvéresebb háborúit az arab törzsek, valamint a török hatalom ellen. Ehhez minden segítséget
megkapott a britektől. A katonai sikerek eredményeként Nadzsd, Al-Ahsza, Aszir és Hidzsaz egyesült
és 1932-ben a Szaúdi dinasztia nevét viselő királysággá alakult.
Ez a militáns felvonulás nem maradt annyiban a múlt század elején. A Szovjetunió afganisztáni
inváziója idején a nyolcvanas években, ők alkották azt a dzsihadista csapatot, akik a CIA támogatását
élvezve harci győzelmeket arattak, majd létrehozták az Al-Kaidát. A 2011-ben kezdődött szíriai-iraki
események újabb beszállást nyitottak számukra. Lefejező egységeik elhíresültek kegyetlenségeikről,
melynek csúcsa az Iszlám Állam, ahol a barbarizmus, az agymosott pszichopata lét a mindennapok
része lett. Mindez pedig az Iszlám nevében történik. Meddig tartható mindez? A vahabizmus alapozta
meg az Al-Kaida, a Boko Haram, Az Al-Shabab terrorszervezetek ideológiáját és hozta létre azok
legvadabb mai hajtását a Takfiriya tant, ami az Iszlám Állam irányzata. Minden hitetlen, ami nem mi
vagyunk és elpusztítandó, szól a hirdetés. Fennmaradni és terjeszkedni, hangzik a jelszó. És ez a jelszó
ugyanaz, mint a cionizmus jelszava. Csupán az egyik arabul, a másik héberül, vagy ivritül hangzik el.
Kik is az Al-Szaúdok, mi ez az ámokfutás, amit rendeznek és mennyire vannak a bukástól? Egyáltalán,
hogy férhet ennyi arabok és Iszlám elleni gyűlölet ebbe a dinasztiába? Miért ez a sok vér és
valláshamisítás?
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Percy Cox (1864-1937)

John Philby (1995-1960)
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Gertrude Bell (1868-1926)

SZAÚDI URALKODÓHÁZ ÉS A VAHABIZMUS 2.
AL-SZAÚD EREDETE
Lássuk, hogy jött létre az Al-Szaúd klán és abból az uralkodó dinasztia?
Engedjék meg, hogy a www. orientalista. hu cikkét közöljem (http://orientalista.hu/szaud-arabiaigaz-tortenete-zsidok-alapitottak-a-vahabita-kiralysagot/).
A témában a kutatómunkát és publikálást Mohammed Shaker végezte, aki az alábbi kérdésekre
kereste a választ:
A szaúdi család tagjai az Anza bin Wa’el törzsből származnak-e? Az iszlám a tényleges vallásuk-e?
Vajon arab származásúak-e egyáltalán?
Kutatómunkájával Shaker úr leleplezte a szaúdi rezsimet és azokra a válaszokra jutott, amire az iraki
katonai hírszerzés is…
A muszlim naptár szerint 851. évben (mely a Gergely naptár szerint: 1447. év) az Anza törzs egyik
ágának, az Al-Masaleekh-nek férfi tagjai karavánnal szállították a gabonaféléket (búzát, kukoricát),
valamint egyéb élelmiszereket Irakból Nadzsd-be.
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A klán vezetője Sahmi Bin Hathool volt. Mikor a klán elérte Basra (Irak) városát, a csoport tagjai egy
zsidó kereskedőt kerestek fel, akinek a neve Mordakhai bin Ibrahim bin Moshe volt. Az alku során a
kereskedő megkérdezte tőlük: “Honnan származtok?” Amire azt válaszolták: “Az Anza törzs AlMasaleekh klánjából.” Amikor a zsidó kereskedő meghallotta ezt a nevet, felderült és nagy szeretettel
üdvözölte őket. Azt mondta, hogy ő maga is az Al-Masaleekh klánból származik, mégis Basra-ban
(Irak) kell élnie, egy családi viszály következtében, ami az ő apja és az Anza törzs néhány tagja közt
gerjedt.
Miután a zsidó elmesélte a klán tagjainak ezt a kitalált mesét a származására vonatkozóan,
megparancsolta szolgáinak, hogy a klán összes tevéjének zsákját töltsék meg búzával, datolyával,
gyümölcsökkel.
A figyelemreméltó nagylelkű tett meglepte az Al-Masaleekh klán tagjait és vélhetően felkeltette a
büszkeségüket is, hogy megtalálták ezt a szeretetteli rokonukat Irakban, aki az élelmiszer utánpótlást
részükre biztosítani tudja. Elhitték, amit a zsidó mondott és mivel az egy gazdag kereskedő volt, nekik
pedig szükségük volt az élelmiszerre, egyből köreikbe fogadták.
Amikor a karaván indulásra készen állt, hogy visszatérjen az élelmiszerekkel Nadzsdba, a zsidó
kereskedő azt kérte tőlük, hogy velük utazhasson, mert szeretne visszatérni eredeti hazájába,
Nadzsdba. A klán tagjai szándékát teljes szívvel üdvözölték és boldogan hívták el magukkal.
Így a (titkolt) zsidó a karavánnal Nadzsdba utazhatott. Miután odaért, propaganda tevékenységekbe
kezdett. Azt a hazugságot híresztelte magáról, hogy ő is egy közülük való rokon, így jelentős számú
hívet sikerült gyűjtenie maga köré. Mikor már elegen szimpatizáltak vele, meglepetésszerűen egy
ellenzéki kampányt indított el sajátos nézeteit terjesztve az akkori Saleh Salman Abdallah Al-Tamini
sejk ellen, aki egy muszlim vallási prédikátor volt Al-Qassemben.
Saleh Salman Abdallah Al-Tamini sejk prédikációinak vonzáskörzete nem csak Nadzsd régiót foglalta
magában, hanem Jement és Hidzsazt is, így őt sokan követték. Ezért a zsidó próbálkozása nem
vezetett eredményre és arra kényszerült, hogy elhagyja Al-Qassem városát. Átköltözött AL ISHA-ba,
ahol megváltoztatta a nevét Mordakhairól Markhan bin Ibrahim Musa-ra. Majd megváltoztatta
lakóhelyét és Diriya nevű nagyobb város közelében, Al-Quteefben telepedett le.
Itt a lakosság körében elkezdett egy kitalált történetet terjeszteni Mohammed próféta pajzsáról. Ez
arról szólt, hogy a pogány arabok zsákmányként megszerezték Mohammed próféta pajzsát a muszlim
araboktól, melynek következtében harc robbant ki a pogány és a muszlim arabok közt. A pogány
arabok viszont eladták egy Banu Qunaiqa nevű zsidó klánnak a pajzsot, akik megőrizték ezt a kincset!
Történeteivel fokozatosan erősítette és növelte a pozícióját a beduin lakosság körében.
Történeteinek lényegi mondanivalója az volt, hogy Arábia szerte a zsidók nagyon befolyásosak és
jogosan, kiérdemelten tisztelik őket.
Beszédeivel sok fontos személyt nyert meg a beduinok közül, ezért úgy döntött, hogy tartósan
letelepedik Al-Quteefben. Úgy érezte, hogy e település elnyerte bizalmát és ez lesz az ő főhadiszállása
a Perzsa-öbölben. Ezt a helyet egy ugródeszkának tekintette és arra törekedett minden erejével, hogy
létre jöhessen egy zsidó királyság a Perzsa-öbölben.
Az ambiciózus terv végrehajtásához a sivatagban élő arab beduinokhoz közeledett és mindent
megtett, hogy elnyerje a támogatásukat. Majd egyre gyakrabban illette magát a “király” jelzővel. Ám
a beduinok utánajártak ki ő valójában és az Ajaman és a Banu Khaled arab törzsek rájöttek a zsidó
valódi kilétére. Arra is rájöttek, hogy milyen ravasz tervet eszelt ki. Úgy döntöttek, hogy véget vetnek
életének. Megtámadták és elfoglalták azt a várost, ahol élt, de hívei segítségével sikerült valahogy
megszöknie.
A szaúdi család zsidó őse (Mordakhai) egy farmon talált menedéket az akkori Al-Malibeed Ghusaiba
közelében Al-Aridban, amit ma úgy hívnak: Al-Riyad
Azt kérte a farm gazdájától, hogy nyújtson számára menedéket. A gazda vendégszerető volt, ezt
azonnal teljesítette és segített neki.
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Egy hónapot sem töltött segítőkész befogadóinál, amikor meggyilkolta a föld urát és annak összes
családtagját, majd utána úgy tett, mintha egy betörő tolvajbanda hajtotta volna végre mindezt.
Később már azt mondta, hogy még a katasztrófa bekövetkezte előtt megvásárolta a gazdaságot a
földdel együtt a családtól. Ennek megfelelően a föld uraként volt joga ott élni. Ezután új nevet adott a
területnek. Elnevezte Al-Diriyanak, azaz azt a nevet adta a földterületnek, ahonnan korábban
elmenekült.
A szaúdi család zsidó őse (Mordakhai) egy vendégházat épített áldozatai földjén, amit Madaffanak
nevezett el. A vendégek közül (talán a meghívott zsidó rokonai közül is) maga köré gyűjtötte a
képmutatókat, akinek segítségével hamis propagandát tudott terjeszteni, méghozzá azt, hogy ő egy
prominens arab sejk.
Cselszövést hajtott végre Saleh Salman Abdallah Al-Tamini sejk, azaz az eredeti ellensége ellen és
megölte (ölette) egy merénylettel Al-Zalafi város mecsetében.
Ezt követően már elégedett volt és biztonságban érezte magát Diriyaban, állandó otthonában.
Poligámiában élt nagyon sok nővel és sok gyermeket nemzett, akiknek tiszta arab neveket adott.
Amikor leszármazottai felcseperedtek, apjuk nyomdokaiba léptek és összefogva, összeesküdve az
arab nemzet ellen – magukat Szaúd klánnak nevezve – illegálisan foglaltak el földterületeket,
megöltek minden embert, aki terveiknek keresztbe akart tenni.
Különféle megtévesztéseket használtak céljaik eléréséhez: vagy megvetették a lelkiismeretes és
másképp gondolkodó embereket, vagy intrikákat, hazugságokat terjesztettek róluk. Pénzt és nőket
ajánlottak fel befolyásos embereknek, különösen azoknak, akik ezen zsidó család igazi életrajzát
vezették, amely aztán a történelemírókat is félrevezette valós eredetük tisztázásában. Eközben
magukat a legelőkelőbb arab törzsektől származtatták, mint a Rabi’a, az Anza, vagy az Al-Masaleekh.
Feltűnően álszent az a jelenség, hogy napjainkban a szaúdi királyság könyvtárait egy volt igazgatóról
elnevezve úgy hívják, hogy Mohammad Amin Al-Tamini. Arról az emberről nevezték el ugyanis a
királyi könyvtárakat, aki a zsidó szaúdi család részére készített egy családfát, ami összeköti őket a
nagy Mohammad prófétával. A hamis munkáért 35.000 egyiptomi fontot kapott az akkori szaúdi
nagykövettől Kairóban 1943-ban (a muszlim naptár szerint 1362-ben). A nagykövet neve: Ibrahim AlFadel volt.
Mint fent említettük, a szaúdi család zsidó őse (Mordakhai) poligámiában élt, rengeteg nőt vett
feleségül és sok gyermeket nemzett. Jelen pillanatban is ez folyik.
Mordakhai egyik fiának, Al-Maqarannak az első gyermekét Mohammad-nek nevezték el, a másodikat
pedig Szaúdnak, aki a mai Szaúd-dinasztia névadója.
Szaúd leszármazottai (a mai szaúdi uralkodó család) egy merénylet sorozatot indítottak az arab
törzsek prominens vezetői ellen azzal az ürüggyel, hogy e vezetők hitehagyottakká váltak,
eltávolodtak az Iszlám vallástól, elhagyták a Korán tanítását, így megérdemlik a szaúdi kárhoztatást és
lemészárlást.
A szaúdi uralkodó család történelemkönyvének 98-101 oldalain a családi történész kijelenti, hogy az
összes ember a Nadzsd régióban istenkáromló, vérüket kell venni, földjeiket elkobozni, az
asszonyaikat ágyasukká tenni.
Ez mindaddig nem hiteles muszlim meggyőződés, míg azt Mohammad bin Abdul Wahab szektához
tartozó nem állítja (a családi történész). A szekta eredete szintén zsidó gyökerű Törökországból.
A vahabita tanok, melyeket a szaúdi család átvett, alapul szolgáltak arra, hogy elpusztítsanak minden
lakót: férfiakat, gyerekeket, a nőket pedig megerőszakolják, továbbá a terhes nőket hasba szúrják,
gyerekek kezét levágják. Mindezt a vahabita szekta engedélyezi, sőt kötelességnek tartja azokkal
szemben, akik nem követik a vahabita irányzatot.
Az Al-Szaúd család mindent megtett, hogy egy Iszlámmal szembeforduló vallási szekta neve alatt
embereket terrorizáljon és gyilkoljon.
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Az Al-Szaúd dinasztia brutális atrocitásokat követett el 1749-ben (muszlim naptár szerint 1163-ban),
amelyet követően az egész Arab-félszigetet családi nevük után Szaúd-Arábiára neveztek át, mintha az
egész régió az ő személyes ingatlanjuk lenne, ahol az összes többi lakó az ő rabszolgájuk. Az ő dolguk
az, hogy éjjel-nappal robotoljanak gazdáiknak. Emellett a dinasztia kizárólagosan a saját kezében
tartja az ország természeti kincseit.
Ha bárki panaszkodik, vagy felemeli a hangját bármely despotikus szabály ellen, amit az Al-Szaúd
hozott, annak a dinasztia közterületen veszi fejét.
Egy szaúdi hercegnő a kíséretével egyszer ellátogatott Floridába és 90 szobát bérelt ki a Grand
Hotelben 1 millió dollár/éjszaka körüli áron. Az eset kapcsán hallott-e valaki olyan alattvalóról, aki ezt
negatív fennhangon kommentálta volna? Nem, mert ha volt is ilyen, arra ismerős sor várt: halál
szaúdi kardok által, köztéren.
Az 1960-as években a Szawt Al-Arab rádióállomás Kairóban és a Jemen rádióállomás Sana’a-ban
megerősítette a szaúdi család zsidó származását. Faisal Al-Szaud király akkoriban nem tagadta meg
családja zsidó származását, mert kijelentette – amit a Washington Post 1969.szeptember 17-én
közölt:
https://therearenosunglasses.wordpress.com/2014/02/27/we-the-saudi-family-are-cousins-of-thejews/
” Mi a szaúdi család a zsidók rokonai vagyunk, és ellenezzük azokat az arab, vagy muszlim
hatóságokat, akik bármilyen antagonizmust mutatnak a zsidókkal szemben, hiszen velük békében
együtt kell élni. A mi országunk (Arábia) a forrás, ahol az első zsidó felemelkedett és leszármazottai
szétszóródtak az egész világon”
A szaúdi jogtanácsos, Hafez Wahbi említi az “Arab-félsziget” című könyvében, hogy Abdul Aziz AlSzaud király, aki 1953-ban hunyt el, a következőt mondta: “Üzentünk (szaúdi uralkodók), hogy
találkoznánk valamennyi arab törzzsel. Ennek során egy érkező arab küldöttségből nagyapám számos
sejket csukatott börtönbe a Matheer törzsből. Amikor jött egy másik küldöttség ugyanebből törzsből
azzal a kéréssel, hogy elengedjék a foglyokat, Szaud Awal (a nagyapja) azt a parancsot adta ki az
embereinek, hogy vágják le minden bebörtönzött fejét, főzzék meg az áldozatok húsát, majd ezt
szolgálják fel a követeknek a megalázásukra tartott banketten. A követek, mikor megtudták, hogy a
hozzátartozóikat tálalták fel, elborzadtak és elutasították az ételt, de Szaud Awal megparancsolta az
embereinek, hogy akik nem hajlandóak a húsból enni, azoknak vágják le a fejét.
Ilyen és ehhez hasonló bűntetteket követtett el ártatlan emberekkel szemben, akiknek az volt a
“bűnük”, hogy “ellenzékiek” voltak. Ő volt az egyik legkegyetlenebb uralkodó.
Hafez Wahbi leírt egy másik történetet is, ami a nagyapjáról fentiekben nyilatkozó Abdul Aziz AlSzaud királlyal kapcsolatos. Egy sejk érkezett a Matheer törzsből a királyhoz, aki egy prominens fogoly
szabadulásáért járt közben. A király a sejket kivégezte, majd megfürdött vérében, mielőtt imádkozni
kezdett.
Az iraki katonai hírszerzés igazgatósága egy elmarasztaló, világrengető jelentés adott ki, miszerint
Muhammad bin Abd al-Wahhab, a vahabita-takfiriya Iszlám vallási ág alapítója és a Szaudi
uralkodóház, akik a legnagyobb támogatói és a vallás terjesztésnek finanszírozói, – mind
leszármazottai a Sabbatista fanatikus zsidó szektának, amely tagjai eredetileg Törökországban éltek
és ott gyakorolták az Iszlám hitet nyilvánosan, de titokban a misztikus, kaballisztikus judaizmust
követték. A jelentésről bővebben itt:
http://www.strategic-culture.org/news/2011/10/26/the-doenmeh-the-middle-easts-mostwhispered-secret-part-ii.html
Na de, nem tök mindegy? Melyik arab nem rokona a zsidóknak? Vallási alapon minden Muszlim az,
hiszen a közös ős Ábrahám. Genetikai alapon, pedig nem tudták egymást kikerülni. Hasonló eset a
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magyarság és annak „echte” volta. Tegye fel a kezét a Kárpát medencében az, akinek nem
csörgedezik ereiben szláv, sváb, cigány, román, török vagy akármilyen más vér? Ugye lehetetlen,
hogy ez ne így legyen? Ha a népek egymással szövetségesek, akkor feleségül veszik a nőket, ha meg
ellenségek, akkor megerőszakolják a nőket. Az eredmény minden esetben ugyanaz: a nőket idegenek
keresztezik át. Durva, de így van! Lássuk a Koránt:

ِ اْلع َذ
اءك ْم َوَي ْستَ ْحُيو َن
ُ اب ُي َذِب ُحو َن أ َْب َن
َ
ِ
﴾٤٩﴿ يم
ٌ َّربِ ُك ْم َعظ

ِ ِ ِ ُ وِا ْذ َن َّجيَن
ون ُك ْم ُس َوَء
َ وم
ْ
ُ اكم م ْن آل ف ْرَع ْو َن َي ُس
َ
اءك ْم َوِفي َذلِ ُكم َبَلء ِمن
ُ ِن َس

Megszabadítottunk titeket a Fáraó nemzetségétől, kik rettegett szenvedéssel sújtottak le rátok,
lemészárolták fiaitokat, megszégyenítették asszonyaitokat. S ebben bizony, a hatalmas próbatétel
Uratoktól. (Korán 2:49)
Ugyanez a gondolat található még itt: 14:6, 28:4 és 40:25
Ha a fáraó megölette a zsidó férfiakat és a nőket rabszolgának használta, akkor ebből két
következmény származik:
- a zsidóság anyai ágon lesz követhető
- A fáraó népe ezzel magát keresztezi át zsidóvá, akár akarja, akár nem.
Ezek után kevéssé hihető, hogy az egymás mellett élő népekben ne csordogálna egymás vére.
Ha pedig valaki piszkosul tisztán tartotta vérvonalát és csak saját körein belül nősült, az
beltenyészetté vált és kipusztult. Ez ilyen egyszerű. Tehát, hogy a szaúdiak zsidók, vagy sem, ez azért
lényegtelen, mert arrafelé mindenki szegről-végről zsidó, ahogy minden zsidó szegről-végről arab,
vagy más. Genetikailag ez így fest. Kulturálisan pedig mindenki az, aminek tartja magát.
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SZAÚDI URALKODÓHÁZ ÉS A VAHABIZMUS 3.
PROXIHÁBORÚK A NAGYHATALMI ÉRDEKEKNEK MEGFELELŐEN
Nem a származása minősíti az uralkodóházat, hanem tettei:
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Amint említettük, 1744-ben az Al-Szaúd dinasztia királya, Mohammed bin Al-Szaúd szövetséget
kötött Mohammed bin Abdel Wahab sejkkel. Az egyezség lényege: Al-Szaúd adja a királyokat, a
Wahab nemzetség pedig az ideológiát. Ez egy olyan Iszlámra hivatkozó ideológia volt, ami nem tűrt
meg semmilyen gondolati elemet. Mindent hithamisításnak, vagy újításnak (bida’a) tartott, ami nem
azt a szó szerint vett Iszlámot jelenti, amit ők hirdetnek. Így minden más Iszlám felfogás is Bida’a,
ezért ellenségnek tekintették. Az ábrázolást, képi, formai megjelenítést annyira tiltották, hogy 1805től a Medinát és Mekkát elfoglaló wahabita fanatikusok nekiláttak azoknak síremlékeknek a
lerombolásához, ahol a Próféta (béke reá) leszármazottai nyugodtak. A Próféta lánya, Fatima
nyughelye is így semmisült meg sok mással együtt a Dzsannat ul-Baqi temetőben. Az ok: ne járjon ide
senki emlékezni, látogatni a sírokat, mert ez bálványimádás stb. 1925-ben ez odáig fajult, hogy a
Próféta nyughelyét is fel akarták dúlni Medinában. A 20. század elején a Kába megsemmisítésére is
kísérletet tettek, de ezt a nemzetközi tiltakozás meghiúsította.
Szóval, létrejött 1744-ben, durván ezer évvel a Próféta (béke reá) után egy Iszlám irányzat, amely
minden más Iszlám irányzatot ellenségnek tekint. Dúl-fúl, rombol, gondolkodásnak, elmélkedésnek
nem hagy teret. Akkor ez miért Iszlám?
Említettem, hogy Szaúd Arábia mennyire nem egységes. Hát, az uralkodó ház sem az. Tagjai kb. 15
ezer főt számlálnak, közülük durván 2000 van a vagyon és hatalom birtokában. De a kétezer fő is
megosztott ezért disztingválni kell, kiről, hogy nyilatkozunk. Pl. meg kell emlékeznünk Talal bin Abdul
Aziz Al-Szaúdról, a jelenlegi egyik leggazdagabb herceg, Al-Waleed apjáról, akit „vörös hercegnek”
neveztek és elfogató parancsot adtak ki ellene a házat kritizáló megnyilatkozásai miatt. Rajta kívül
számos családtag emelte fel a hangját, de ezek egy része nyomtalanul eltűnt, vagy külföldre
menekült.
Így akkor járunk el helyesen, ha egy tettet, nyilatkozatot adott személyhez, uralkodóhoz és névhez
kötünk. Mert az az állítás, hogy Szaúd Arábia wahabita, csak az uralkodó házra és követőire áll. És az,
hogy Szaúd Arábia háborút visel Jemennel, szintén nem igaz. Salman király és a trónörökös,
Mohammed bin Salman visel jelenleg háborút Jemennel. Az ország most az ő tulajdonukban van és a
tulajdonoshoz kötődik minden felelősség, ami az országgal történik.
Lássuk, mit ír a hadisz.
Fitna (kísértés, zavarkeltés, ármány) könyve, Bukhary 1037 és Muszlim 2905 nyomán Szahih, tehát a
tudósok által autentikusnak elfogadott:

ِالله ُه هم: ل
َِ وفي نَجْ دنَا ؟ َقا:
ِْ الله ُه هِم بَار: ( ل
َِ ع َْن اب َِْن عُمرَ رضي هللا عنهما قَا
َ  َقالُوا. ك لَنَا في شَأْمنَا وفي يَ َمننَا
ْ  َوب َها َي، ُِل َو ْالفتَن
 ُهنَاكَِ ه: ل
ُِطلُ ُِع قَ ْرن
ُِ الزلَز
َِ وفي نَجْ دنَا ؟ قَا:
ِْ َبار
َ قَالُوا. ك لَنَا في شَأْمنَا وفي َي َمننَا
َ ش ْي
ال ه
ِطان
2905  ومسل ِم1037 رواه البخاري
Ibn Omar nyomán, akik következőt idézték a Prófétától (Béke reá): „Ó Allah áldd meg a mi
Shamunkat (Szíriánkat), Ó Allah áldd meg a mi Jemenünket!” És mi van a mi Nadzsdunkkal (a mai
Rijad tartománya) ó Próféta? Erre ő: „Ó Allah áldd meg a mi Shamunkat (Szíriánkat), Ó Allah áldd meg
a mi Jemenünket!” A követők: Mi van a mi Nadzsdunkkal, ó Próféta? Majd harmadszor is elismételte
és hozzátette: Azon a helyen földrengés és Fitna (ármány) hatalmasodik el és a Sátán kora (szarva)
onnan jön el.”
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Hát nem érdekes, hogy pont Szíriában és Jemenben folyik háború?
Napjainkban egyre nyilván valóbb, hogy mindaz, ami a Közel keleten, Irakban, Szíriában, Jemenben
Palesztinában történik Szaúd Arábia és csatlósállamai finanszírozásában, egy nagy terv része. E
tanulmánynak nem célja összeesküvés elméletekről írni, itt csupán a Szaúdi dinasztia tündökléséről,
tombolásáról és közeli bukásáról szólok. A cionista hatalmak számára végzetes lenne egy Irán, Irak,
Szíria, Libanon tengely kialakulása, márpedig ez minden nappal erősebben rajzolódik ki. Az Al-Szaúd
dinasztia egyre idegesebb lépéseket tesz. Jemen megtámadásával a sok harctéri vereség után egy
gyors sikert remélt, de nem jött össze. A jemeni nép hiába él törzsekben, tradicionális vezetés alatt,
tudatilag több száz évvel előrébb tart, mint az Al-Szaúd uralkodóház. Nem tűrték tovább a dinasztia
által fenntartott bábállamokat Jemenben és fellázadtak. Jemen stratégiailag kiemelkedő fontosságú.
A Bab Al-Mandeb szoros a Vörös tenger kikerülhetetlen pontja, ahol olajszállító tankerek haladnak a
Szuezi csatorna felé. Aki ezt a pontot kezében tartja, az óriási stratégiai értéket kontrollál. Szó sincs itt
a szaúdiak propagandájában elhangzó vádaskodásról:
1. Jemenben síita kisebbség veszi át a hatalmat, melyet Irán támogat. Ez sántít. Irán katonailag
nem avatkozott be az eseményekbe. Humanitárius segélyt szállított, majd fegyvereket is, de
katonákat nem. Irán nem síita alapon nyújtotta a támogatást, hanem egy olyan erőt támogat,
aki meg akar szabadulni a zsarnokságtól, elejét akarja venni az Al-Kaida által okozott
káosznak és rendezni akarja saját sorsát külső beavatkozás nélkül.
2. A másik szaúdi vád: Jemen az arabságot veszélyezteti fellépésével. Ez is sántít, mert Jemen az
Arab félsziget egyetlen kultúrhatalma, ahol több ezer évvel ezelőtt civilizáció volt. Itt alakult
ki az arab nyelv és kultúra alapja. A Hymiar dinasztia több ezer évvel ezelőtt az Iram folyó
vizéből és a hegyekből lezúduló patakokból egy gátrendszert épített, akvakultúrát hozott
létre. Ez az akvakultúra, valamint a kereskedelem, karavánutak adták az itt élő népek
lehetőségét egymás gondolatainak, kultúrájának cseréjére. A Maarebi gát átszakadásával
mindez megsemmisült és a Hymiar dinasztia törzsei vándorlásra kényszerültek. Ez a diaszpóra
adta a mai arab népek genetikai alapját. E törzsek voltak a gyökerei a mai szaúdi, szíriai, iraki
arab törzseknek. Jemen maga az arabság, tehát nem fenyegetheti az arabságot. Aki igazán
fenyegeti, az Al Szaúd ház, aki nem is arab.
3. A harmadik vád: Jemen fenyegeti az Iszlámot, a Kába kövét és Medinát, a próféta sírját. Ez is
sántít. Ma a legnagyobb iszlám ország Indonézia. Ha nincsenek jemeni muszlim kereskedők,
akkor ez a hatalmas szigetvilág nem ismerkedik meg a középkorban az Iszlámmal. Akik pedig
a Kábát, Mohamed próféta (béke reá) medinai koporsóját valóban fenyegetik, azok a
vahabiták, akik 1936-ben ezeket meg akarták semmisíteni.
4. Negyedik vád: Az Al-Houthi család, akik a jemeni felkelést vezetik síiták és Iszlám felekezetek
közti konfliktust szítanak. Ez is sántít, mert az Al-Houthi valóban vezeti a harcokat, de ehhez a
harchoz nem csak síiták csatlakoztak. Ez egy öntudatra ébredt nép harca. Aki viszont a síitaszunnita konfliktusban érdekelt, az Szaúd Arábia, hisz az elmúlt hetven évben másról sem
szólnak erőfeszítései. A jelenlegi Iszlám Állammal, Szíriával, Irakkal kapcsolatos hírszerzési,
majd felforgató tevékenységei is erről szólnak.
5. Ez nem vád, hanem szaúdi állítás: a támadások kizárólag a felkelők bázisait, logisztikai
központjait, állásait célozzák. Ez is sántít, mert célkeresztbe kerültek kórházak, vízművek,
polgári infrastruktúrák, közművek, tehát minden, ami a jemeni nép életének, alapvető
szükségletének szolgálatában állt.
Nos, ha ennyi vád nem áll meg, sőt, bebizonyosodik, hogy a Szaúdi támadásokat izraeli gépek is
támogatják, az USA pedig jogosnak tartja ezeket, akkor nem vitás ki milyen oldalon áll és mit akar. Ez
a könnyű harci siker nem jött össze és az arab országok Jemen elleni koalíciója sem volt sikeres. A
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kezdeti szólamok után sorra kifaroltak a hadműveletekből. Az Al-Szaúd dinasztia pedig amortizálódik
és egyre felvállalhatatlanabb mindenki számára. Anakronisztikus volta miatt 21. századi demokráciák
nem vehetik komolyan, agresszív politikája, cionista rendszere az arab-Iszlám világban csökkenti
jelentőségét, Izrael és USA számára pedig továbbra is fizeti a térség számláit, de egyre cikibb
felvállalhatósága. Meddig tartható a dinasztia? Erőlködik. Modernizációt erőltet az országra úgy,
hogy nem tartja be a fokozatokat. Bárok nyílnak, szórakozóhelyeken ömlik be a nyugati divat, ami
önmagában nem rejt semmi kivetnivalót, de egy olyan országban, ahol tilos volt a zene, a nők nem
vezethettek járműveket, erős cenzúra alatt élet a nép, ez a hirtelen nyitás nem tudjuk mit hoz.
Akármi is lesz a játszma vége, Szaúd Arábia proxi háborúkra bevont szövetségese az USA-nak. Ha
pedig ez a helyzet, a Szaúdi pénzekkel fenntartott sok terrorszervezet és más, funkciójában
megkérdőjelezhető szerveződés, ami a világon Szaúdi pénzekkel működik, nem egyértelműen a
Szaúdi igényeket elégíti ki. Bár az USA nyilvánosság elé tárt kommunikációjában ott szerepel a
szörnyülködés, tágra nyílt pupillák, mint aki nem érti, hogy történhet meg a sok vérontás, valójában
az USA és Izrael érdekei szerint történik minden. A királyság a káoszalkotás, erőviszonyok,
egyensúlyok megbontásának eszköze.
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Mohammed bin Szalman (1985-)

2.3.8.3. MUZULMÁN TESTVÉRISÉG 1.
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood
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Muszlim Testvérek Társasága (arabul:  جماعة اإلخوان المسلمينDzsamāʿat al-Ikhwān al-Muszlimīn),
közismertebb néven Muzulmán Testvériség ( اإلخوان المسلمونal-Ikhwān al-Muszlimūn), egy
transznacionális szunnita iszlamista szervezet, melyet Hasszan al-Banna Iszlám tudós és tanár
alapított Egyiptomban 1928-ban. Al-Banna tanításai messze túlterjedtek Egyiptomon, mára befolyást
gyakorolnak különböző Iszlám mozgalmakra, jótékonysági szervezetektől kezdve a politikai pártokig,
sok esetben teljesen más nevet használva.
Kezdetben pán-Iszlám, vallási és társadalmi mozgalomként hirdette az Iszlámot Egyiptomban,
tanította az írástudatlanokat, kórházakat és üzleti vállalkozásokat alapított. Később átterjedt a
politikai színtérre, amelynek célja az egyiptomi brit gyarmati irányítás megszüntetése volt. A
mozgalom saját maga által megfogalmazott célja a Saria törvény által irányított állam létrehozása,
világszerte jól ismert szlogenje: „Az Iszlám a megoldás". Egyik meghatározó tevékenysége a
jótékonyság.
A csoport átterjedt más muszlim országokba, de a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb szervezete
Egyiptomban maradt annak ellenére, hogy az 1948-ban kezdődött kormányzati leszámolások
egymást követően a mai napig zajlanak, merényletek és összeesküvések tervezésével vádolva őket.
Az arab világ politikájában marginális csoport maradt az 1967-es hatnapos háborúig, amikor az
Iszlamizmusnak sikerült a népszerű, világi arab nacionalizmus helyébe lépnie, miután Izrael súlyos
vereséget mért az arabokra. A mozgalmat Szaúd-Arábia is támogatta, amellyel közös ellenségei
voltak, mint például a kommunizmus.
Az arab tavasz először legalizálást és jelentős politikai hatalmat hozott számukra, de 2013-tól súlyos
visszarendeződést szenvedtek el. Az egyiptomi muszlim testvériség 2011-ben nyert legális státuszt,
majd több választáson sikerrel szerepeltek. Ezek között a 2012-es elnökválasztás a legfontosabb,
mely során annak jelöltje, Mohamed Morsi, Egyiptom első demokratikusan megválasztott elnöke lett.
Egy évvel később, a hatalmas tüntetéseket és belső zavargásokat követően a katonaság puccsot
hajtott végre ellene és házi őrizetbe kényszerült. A csoportot ezután Egyiptomban betiltották és
terrorista szervezetnek nyilvánították. A Perzsa-öböl, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek
követték ezt a példát. Az ő olvasatukban a Testvériség veszélyezteti az autoriter uralmat.
Maga a Testvériség azonban állítja, hogy békés, demokratikus szervezet, vezetője pedig „elítéli az
erőszakot és az erőszakos cselekményeket".
Manapság a Muzulmán Testvériség elsődleges támogatója Katar és Törökország. 2015-től Bahrein,
Egyiptom, Oroszország, Szíria, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek kormányai terrorista
szervezetnek tekintik.

ALAPKONCEPCIÓ
A Testvériség angol nyelvű weboldala leírja alapelveit, ideértve egyrészt az Iszlám Saria bevezetését,
amely „az állam- és társadalmi ügyek kontroljának alapja". Másrészt az Iszlám országok és államok
egyesítésére törekszik, főleg az arab államok között annak érdekében, hogy felszabaduljanak az
„idegen imperializmus terhei alól". Angol nyelvű weboldalának szóvivője szerint a Muzulmán
Testvériség hisz a reformban, a demokráciában, a gyülekezési és sajtószabadságában stb.
„Hisszük, hogy a politikai reform az igazi és természetes kapu minden egyéb reform számára.
Bejelentettük a demokrácia elfogadását, amely elismeri a politikai pluralizmust, a hatalom békés
váltakozását és azt a tényt, hogy a nemzet az összes hatalom forrása. Úgy látjuk, hogy a politikai
reform magában foglalja a rendkívüli állapot megszüntetését, a közélet szabadságának visszaállítását,
ideértve a politikai pártok alapításának jogát, függetlenül attól, hogy milyen trendbe illeszkednek, a
sajtószabadságot, a kritika és a gondolkodás szabadságát, valamint a békés tüntetések szabadságát, a
gyülekezés szabadságát stb. Ez magában foglalja az összes rendkívüli bíróság lebontását, valamennyi
rendkívüli törvény megsemmisítését, a bírói kar függetlenségének megállapítását, lehetővé téve
bíróságok számára az általános választások teljes és tényleges felügyeletét annak biztosítása
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érdekében, hogy azok az emberek akaratát valóban kifejezzék, valamint azon akadályok
megszüntetését, melyek korlátozzák a civil társadalmi szervezetek működését stb.”
Alapítójára, Hasszan Al-Bannára nagy hatást tettek az Iszlám gondolkodást modernizálni kívánó
reformerek, Muhammad Abduh és Rashid Rida, akik támadták a hivatalos ulemák taqlidjét (szokáson
alapuló rendszer), ami ragaszkodást írt elő abban, hogy szigorúan a Korán és a legautentikusabb
hadíszok legyenek a Saria forrásai. A Testvériség felépítését és világlátását erősen befolyásolták a
szúfizmus tanai.
Al-Banna elkerülte a doktrínával kapcsolatos vitákat. Nem nyilvánított nagy jelentőséget az Iszlám
iskolák közötti doktrínális különbségeknek (bár kirekesztette a bahájokat és az ahmadita
muszlimokat) és hangsúlyozta a muszlim nemzet (Umma) világméretű egységének politikai
jelentőségét.
Mivel az Iszlámot modernizáló koncepciókat a szekuláris uralkodók és a hivatalos „ulema" magáévá
tette, a Testvériség tradicionalistává és konzervatívvá vált, „lévén ez az egyetlen elérhető lehetőség
azok számára, akiknek vallási és kulturális érzékenységét felháborította a nyugatiasodás". Al-Banna
úgy vélte, hogy a Korán és a Szunna tökéletes életmódot, társadalmi és politikai mintát képvisel,
amelyet Isten az ember számára bocsájtott rendelkezésre. Az Iszlám kormányoknak ezen a
rendszeren kell alapulniuk, majd végül egy kalifátusban kell egyesülniük. Az alapító Al-Banna
kijelentette, hogy a Muzulmán Testvériség célja a brit gyarmattartói és más nyugati befolyás
kiszorítása, az Iszlám sorsában közös országok birodalmának visszaszerzése Spanyolországtól
Indonéziáig. A Testvériség azt hirdeti, hogy visszahozza az Iszlám társadalmi igazságosságát, a
szegénység, a korrupció és bűnös viselkedés felszámolását, valamint a politikai szabadságot (az
Iszlám törvényei által megengedett mértékben). A modern társadalomtudományok módszereit
tanulmányozva a Testvériség néhány emblematikus gondolkodója fontolóra vette az Iszlám által
felkínált perspektívát a bürokratikus hatékonysággal kapcsolatban, miután feltérképezték a
közigazgatásban eluralkodó formális, vagy éppenséggel választ egyáltalán nem adó érzéktelenséget.
Ez aztán a Muzulmán Testvériség demokráciát támogató irányelveiben is megfogalmazódott. Ahogy a
szerzők kijelentették, ezek a gondolatok szembe mentek a mai muszlim országok valóságával.
A nők és a nemek kérdésében a Muzulmán Testvériség konzervatív módon értelmezi az Iszlámot.
Alapítója kampányt hirdetett „a hivalkodó öltözet és laza viselkedés ellen”, „a férfi és női hallgatók
szegregációjáért”, külön tantervet írt elő a lányok számára, valamint felszólított „a tánc és más
hasonló szórakoztató időtöltés tilalmára...” A mozgalomból kitört pár csoport, például az Al-Gama'a
al-Iszlamiyya és az Al Takfir Wal Hidzsra. A Testvériség kiemelkedő szereplői között szerepelt Sayyid
Qutb, az Iszlamizmus egyik befolyásos gondolkodója és a "Mérföldkövek" c. mű szerzője. Oszama bin
Laden azzal vádolta a Testvériséget, hogy elárulja a dzsihádot és Qutb eszméit.
A Testvériség „leggyakrabban hirdetett szlogenje" (a BBC szerint) „az Iszlám a megoldás" (اإلسلم هو
)الحل. Khalil Yuszuf akadémikus szerint mottója hagyományosan a következő volt: "A hívők egymás
testvérei".

STRATÉGIA ÉS SZERVEZET
A Muzulmán Testvériség politikai részvétellel kapcsolatos álláspontja az ideológia helyett az egyes
fiókszervezetek „hazai helyzetétől” függően változik. Sok éven át „együttműködési” álláspont volt
Kuvaitban és Jordániában, Egyiptomban „békés ellenzék", Líbiában és Szíriában „fegyveres ellenzék"
szerepet töltöttek be. A testvériség stratégiája nyugati tevékenységével kapcsolatban
összekapcsolható egy 12 pontos dokumentummal, amelynek címe: Az Iszlám Politika Világszintű
Stratégiája Felé, közismert nevén: A Projekt. Ezt 1982. december 1-jén Yusuf al-Qaradawi írta az
1977-ben és 1982-ben, Svájcban, Luganóban tartott két konferencia során. A dokumentum arra
utasítja a testvériség tagjait, hogy mutassanak „rugalmasságot" az Iszlám világon kívüli
tevékenységeik során. Ösztönzi őket arra, hogy ideiglenesen fogadják el a nyugati értékeket anélkül,
hogy belül eltérnének az „Iszlám alapelveitől".
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A Muzulmán Testvériség egy transznacionális szervezet, ellentétben a politikai pártokkal. Tagjai több
országban politikai pártokat hoztak létre, mint például az Iszlám Akció Front Jordániában, a Hamasz
Gázában és Ciszjordániában, valamint a korábbi Szabadság és Igazságosság Párt Egyiptomban. Ezek a
pártok a testvériség tagjaiból verbuválódtak, bizonyos mértékig függetlenek a Muzulmán
Testvériségtől, ellentétben a Hizb ut-Tahrir-rel, amely erősen központosított. A Testvériséget egy
„neo-szúfi tariqa (út, irányzat)" és egy politikai párt kombinációjának jellemezték. Ebben a neo-szúfi
irányzatban al-Banna az útmutató, az irányzat Murshidja. Az Egyiptomi Testvériség piramis
szerkezetű, „családokkal", más néven uszrával legalul, amely négy-öt emberből áll, akiket egy naqib
vagy „kapitány" vezet. Felettük állnak „klánok", a klánok felett a „csoportok", majd ezek felett a
zászlóaljak vagy falankszok. A potenciális testvérek Muhib-ok, vagyis "az ügyet szeretők"-ként
indulnak. Ha jóváhagyják őket, Moayyad-ok vagyis „támogatók" lesznek, majd Muntaszib-ok, tehát
„kapcsolódó tagok", akiknek még nincs szavazati joguk. Ha egy Muntaszib megfelel megfigyelői
számára, akkor előzetesen Muntazimmá, azaz „beszervezhetővé" emelik fel, mielőtt a végső szintre
lép, azaz Akh 'amal, azaz „dolgozó testvér" lesz. Ezzel a lassú, aprólékos előrehaladással ellenőrizhető
gondosan a potenciális tagok lojalitása és biztosítható a parancsok teljesítéséhez való megfelelő
hozzáállás. A hierarchia tetején található az Orientációs Iroda (Maktab al-Irshad), közvetlenül alatta
pedig a Shura Tanács. A parancsokat a parancsnoki láncon keresztül továbbítják:
•

•

A Shura Tanács feladata a Testvériség céljainak elérését szolgáló általános politikák és
programok tervezése, feltérképezése. Nagyjából 100 muzulmán testvérből áll. A fontos
döntéseket, például a választásokon való részvételt a Shura Tanács ülésén vitatják és
szavazzák meg, majd ezeket az Orientációs Irodának adják át végrehajtásra. Határozatai a
Csoportra nézve kötelezőek, ezeket csak az Általános Szervezeti Konferencia módosíthatja
vagy érvénytelenítheti. A Shura Iroda is jogosult a Végrehajtó Iroda határozatainak
módosítására vagy megsemmisítésére. A Shura tanács követi a Testvériség politikájának és
programjainak végrehajtását. Irányítja a Végrehajtó Irodát, erre a feladatra szakbizottságokat
hoz létre, melyek munkájára támaszkodik.
Körülbelül 15 régóta a szervezetben tevékenykedő testvérből áll a Végrehajtó, vagy
Orientációs Iroda (Maktab al-Irshad), amelynek vezetője a legfelső vezető (Murshid), vagy
Masul, azaz Felelős. Az Orientációs Iroda minden tagja különféle portfóliókat, például
egyetemi toborzást, oktatást vagy politikát felügyel. Az Orientációs Iroda tagjait a Shura
Tanács választja meg. Az Orientációs / Végrehajtó Iroda részlegei a következők:
- Operatív vezetés
- Szervezési iroda
- Főtitkárság
- Oktatási iroda
- Politikai iroda
- Nővérek irodája

A Muszlim Testvériség egy transznacionális szervezet felépítését tűzte ki célul. Az 1940-es években az
Egyiptomi Testvériség egy szekciót szervezett az Iszlám Világgal való kapcsolattartásra, melybe kilenc
bizottság tartozott. Csoportokat alapítottak Libanonban (1936), Szíriában (1937) és
Transzjordániában (1946). Tagokat toborzott a Kairóban élő külföldi hallgatók között, ahol a
központjának székhelye egyben találkozóhelye lett az egész muszlim világ képviselőinek.
Minden országban, ahol Testvériség jön létre, egy fiókszervezet működik, melyet az operatív vezetés
által kinevezett Masul (vezető) irányít. Az fiókszervezeten belül lényegében ugyanazokat a
részlegeket hozzák létre, mint az Orientációs/Végrehajtó irodában. Az igazság az, hogy a testvériség
fiókszervezetei csak a Közel-Kelet arab országaiban léteznek és ezek elméletileg az egyiptomi
általános irányelveknek vannak alárendelve. Ezen túlmenően a Testvériség szervezeteket szponzorál,
amelyek olyan országokban működnek, mint Tunézia (Ennahda Mozgalom), Marokkó (Igazságügyi és
Jótékonysági Párt), Algéria (Béke Egyesület Mozgalma). Az arab világon kívül is befolyást gyakorolnak.
Afganisztán volt elnöke, Burhanuddin Rabbani a Testvériség elképzeléseit az Al-Azhar Egyetemen
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végzett tanulmányai során elfogadta, így nem véletlen, hogy az afganisztáni mudzsahidin csoportok
és az arab testvériség tevékenysége között sok hasonlóság mutatkozik. Az Angkatan Belia Islam
Malaysia mozgalma Malajziában közel áll a Testvériséghez. Olivier Roy tanulmánya szerint 1994-től a
Testvériség Nemzetközi Ügynöksége biztosítja nemzeti szervezeteinek koordinált együttműködését.
Az Ügynökség összetétele nem ismert, de annyi bizonyos, hogy ebben az egyiptomiak továbbra is
erőfölényben vannak.

MUZULMÁN TESTVÉRISÉG 2.
KÖZELKELET
EGYIPTOM
ALAPÍTÁS
Hasszan al-Banna 1928 márciusában alapította a Muzulmán Testvériséget Izmailiában a Szuezicsatorna Vállalat hat alkalmazottjával, pán-iszlám, vallási, politikai és társadalmi mozgalomként.
Richard Mitchell a Muzulmán Testvérekről írt munkájában, a Szuezi-csatorna Vállalat segített
Bannának megépíteni egy mecsetet Izmailiában, amely a Testvériség központja lett. Al-Banna szerint
a kortárs Iszlám elvesztette társadalmi dominanciáját, mivel a legtöbb muszlim nyugati befolyások
rontása alatt állt. A Koránon és Szunnán alapuló Saria törvényeket Isten által akkreditált
törvényeknek tekintették, melyeket az élet minden részére alkalmazni kell, ideértve a
kormányszervezetet és a mindennapi problémák kezelését is.
Al-Banna populista volt üzenetében, miszerint megvédi a munkavállalókat a külföldi és monopólium
vállalatok zsarnokságától. Szociális intézményeket alapított, mint például kórházak, gyógyszertárak,
iskolák stb. Al-Banna nagyon konzervatív álláspontot képviselt olyan kérdésekben, mint például a nők
joga, mellyel szembe ment, de támogatta a nőkkel kapcsolatos igazságosság megteremtését. A
Testvériség gyorsan növekedett: az 1936-os 800 tagból 1938-ra 200 000-re, 1948-ra pedig több mint
2 millióra nőtt.
Ahogy befolyása növekedett, 1936-ban kezdődően ellenezte a brit szabályozást Egyiptomban, ám
betiltották, mivel erőszakos gyilkosságokkal vádolták, ideértve azt, hogy a Testvériség egy fiatal tagja
részt vett a miniszterelnök meggyilkolásában.
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MÁSODIK VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐ IDŐSZAK
1948 novemberében a Testvériség által elkövetett bombatámadások és állítólagos
merényletkísérletek vádjával az egyiptomi kormány letartóztatta a Testvériség „titkos
apparátusának" 32 vezetőjét és betiltotta a szervezetet. Ebben az időben a Testvériség becslések
szerint 2000 fiókszervezettel és 500 000 taggal vagy szimpatizánssal rendelkezett. A következő
hónapokban Egyiptom miniszterelnökét meggyilkolta a Testvériség egy tagja és az ezt követő
megtorlási hullámban magát Al-Bannát is megölték.
1952-ben a Muszlim Testvériség tagjait vádolták a Kairói Tűzesetek elkövetésével, mely során
körülbelül 750 épület pusztult el Kairó belvárosában, elsősorban éjszakai klubok, színházak, szállodák,
éttermek, melyeket britek és más külföldiek látogattak.
1952-ben Egyiptom monarchiáját egy nacionalista katonatisztekből álló csoport (Szabad Tisztek
Mozgalma) megdöntötte. Ők egy sejt voltak a Testvériségen belül, mely az 1948-as Izrael elleni első
háború alatt jött létre. A forradalom után Gamal Abdel Nasszer, a „Szabad Tisztek” sejtjének
vezetője, miután Egyiptom első elnökét, Muhammad Neguibet államcsínnyel lemondatta, azonnal a
Testvériség ellen fordult és az ő személye elleni merénylet kísérletével vádolta őket. A Testvériséget
ismét betiltották, tagjainak ezreit börtönbe vették, sokukat megkínozták, évekig börtönökben és
koncentrációs táborokban tartották. Az 1950-es és 1960-as években a Testvériség több tagja SzaúdArábiában keresett menedéket. Az 1950-es évektől al-Banna unokaöccse, Szaid Ramadan a
Testvériség egyik fő vezetőjévé és a mozgalom nem hivatalos „külügyminiszterévé" vált. Ramadan a
Testvériség központját egy müncheni mecsetbe helyezte, amely „a pusztában töltött évtizedek során
menekültté és hátrányos helyzetűvé vált csoport" menedékévé lett.
Nasszer halála után az 1970-es években, az új elnök (Anwar Szadat) alatt az Egyiptomi Testvériséget
visszahívták Egyiptomba és ezzel megkezdődött az egyiptomi politikában való részvétel új szakasza. A
bebörtönzött Testvéreket szabadon engedték, a szervezetet a 2011-es forradalomig bizonyos
mértékben, időszakos letartóztatások, megleckéztetések mellet tolerálták.

Mubarak időszaka
A Mubarak korszak alatt a Testvériséget védték és bírálták egyaránt. Ez volt a legnagyobb ellenzéki
csoport Egyiptomban, amely „Iszlám reformot" és demokratikus rendszert szorgalmazott. Hatalmas
támogatási hálózatot épített ki a szegény egyiptomiak körében tevékenykedő Iszlám jótékonysági
szervezeteken keresztül. A volt Knesszet tag és szerző Uri Avnery szerint a Testvériség vallásos, de
pragmatikus, „mélyen beágyazódott az egyiptomi történelembe, jellegében inkább arab és
egyiptomi, mint fundamentalista". Egy olyan „régmúltra visszatekintő párttá formálódott, ami
elnyerte a választók tiszteletét, az elszenvedett üldöztetés, kínzás, tömeges letartóztatások és alkalmi
kivégzések miatt. Vezetői nem érintettek az elterjedt korrupcióban és csodálják a szociális munka
iránti elkötelezettségüket". Ezenkívül jelentős online aktivitást fejlesztettek ki.
A 2005. évi parlamenti választásokon a Testvériség valójában Egyiptom modern korszakának első
ellenzéki pártja lett. A választási szabálytalanságok ellenére, ideértve a Testvériség százainak
letartóztatását, valamint a jelöltek függetlenként történő jegyzését a szervezet technikai
jogszerűtlenségeire hivatkozva, a Testvériség 88 helyet nyert (a teljes 20% -át), szemben a többi
ellenzéki párt által elnyert 14 képviselői hellyel.
Parlamenti hivatali ideje alatt a Testvériség "demokratikus politikai kihívást jelentett a rezsimnek,
nem teológiait" - állította a New York Times egyik újságírója. Egy másik jelentés pedig azért dicsérte,
mert az egyiptomi parlamentet valódi törvényhozói jogalkotás testületévé kísérelte meg átalakítani,
ami képviselte az állampolgárokat és a kormányt elszámoltathatóvá tette.

555

Továbbra is félelmet gerjesztett elkötelezettsége a demokrácia, az egyenlő jogok, a
véleménynyilvánítás és a meggyőződés hirdetésének szabadsága iránt. 2006 decemberében a
Testvériség diákjai egy kampány során harcművészetet demonstráló gyakorlatokat mutattak be, ami
Dzsamil Theyabi szerint arról árulkodott, hogy a csoport szándéka a milícia struktúrájának
létrehozása, ami a titkos sejtek korszakát idézte. Egy másik jelentés rávilágított, hogy a Muszlim
Testvériség a parlamentben küzd az Egyesült Államok vezette Iszlám kultúra és identitás ellen
folytatott hadjárattal szemben. Arra kényszerítették az akkori kulturális minisztert, Farouk Hoszny-t,
hogy tiltsa be három regény kiadását, melyek istenkáromlást és elfogadhatatlan szexuális
gyakorlatokat népszerűsítettek. 2007 októberében a Muzulmán Testvériség egy részletes politikai
programot hirdetett meg. Többek között indítványozta egy muzulmán klérus testületének felállítását,
hogy az felügyelje a kormányt, ezen túlmenően pedig az elnökség hivatalát csak muszlim férfiakra
korlátozza. A program „Ügyek és problémák” című fejezetében kijelentették, hogy egy nő nem
alkalmas elnöknek, mivel a hivatal vallási és katonai elkötelezettsége „ütközik természetével,
társadalmi és egyéb humanitárius szerepével”. Míg az emberi méltóság szempontjából hirdették a
férfiak és nők közötti egyenlőséget, a dokumentum figyelmeztetett a nők teherviselésére, ami
természetük vagy a családban betöltött szerepük rovására megy.
Szervezeten belül a Testvériség néhány vezetője nem értett egyet azzal, hogy betartja-e Egyiptom 32
éves békeszerződését Izraellel. Az egyik helyettes vezető szerint a Testvériség a Szerződés
felmondását kéri, míg a Testvériség szóvivője kijelentette, hogy a Testvériség tiszteletben tartja a
Szerződést, mindaddig, amíg Izrael valódi haladást ér el a palesztinok sorsának javításában.

2011-es forradalom és utána
A 2011. évi egyiptomi forradalom és Hoszni Mubarak bukása után a Testvériség jogi helyzete
rendeződött. Kezdetben nagyon sikeres volt: dominált a 2011. évi parlamenti választásokon és
megnyerte a 2012. évi elnökválasztást. Egy évvel később azonban, Mohamed Morszi elnököt
megdöntötték és ez újra a Testvériséggel szembeni fellépéshez vezetett.
2011. április 30-án a Testvériség létrehozta a Szabadság és Igazságosság Pártját, amely a 2011. évi
egyiptomi parlamenti választások 498 helyéből 235-et nyert, jóval többet, mint bármely más párt. A
párt elutasította a nők és koptok jelölését Egyiptom elnökének, de a kabinetpozíciókat nem
korlátozta.
A Muzulmán Testvériség jelöltje a 2012. évi elnökválasztáson Mohamed Morszi volt, aki a szavazatok
51,73% -ával legyőzte Ahmed Shafiqot, aki Mubarak utolsó időszakában miniszterelnök volt. Bár
kampánya során maga Morszi megígérte, hogy békés kapcsolatokat kíván fenntartani Izraellel,
néhány magas szintű támogató és volt Testvériség tisztviselői a cionizmus elleni ellenséges
álláspontot hangsúlyozták. Például az egyiptomi hittudós, Szafwat Hegazi beszédet mondott Morszi
kampányában, melyben kifejezte reményét és hitét, hogy Morszi felszabadítja Gázát, helyreállítja az
„arabok Egyesült Államának” kalifátusát, aminek fővárosa Jeruzsálem lesz. Kiáltásunk: „Mártírok
milliói menetelnek Jeruzsálem felé.” Rövid időn belül Morszi elnök ellen komoly nyilvános ellenzék
alakult ki. 2012. november végén „ideiglenesen” jogalkotásra hatalmazta fel magát, felfüggesztve a
bírósági felügyeleti vagy cselekedetek felülvizsgálatának jogát, azzal az indokkal, hogy „meg kell
védenie” a nemzetet a Mubarak-kori hatalmi struktúrától. Alkotmánytervezetet nyújtott be egy
népszavazásra is, mivel ellenfelei szerint „Iszlamista puccs" történt. Más kérdések is felvetődtek
Morszi joggyakorlatával kapcsolatban, így többek közt az újságírókkal szembeni büntető eljárások, a
Testvériség szimpatizánsaiból álló bandák erőszakmentes tüntetőkre uszítása, a katonák elleni perek
folytatása, az új törvények, melyek lehetővé tették a 30 napon túl tartó fogva tartást bírósági
felülvizsgálat nélkül. Ez azt eredményezte, hogy több százezer tüntetőt vonult ki az utcákra 2012
novemberétől kezdődően.
2013 áprilisáig Egyiptom egyre inkább megosztottá vált Mohamed Morszi elnök és Iszlamista
szövetségesei, valamint az ellenzéki mérsékelt muszlimok, keresztények és liberálisok között. Az
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ellenzék azt hozta fel, hogy Morszi és a Muzulmán Testvériség a hatalom monopolizálására törekszik,
Morszi szövetségesei pedig azt állították, hogy az ellenzék az ország destabilizálását és ezzel a
választott vezetés kikapcsolását akarják elérni. Nyugtalanságot okozott a súlyos üzemanyag hiány és
a sorozatos áramkimaradás. Egyiptomiak körében mindez felkeltette a gyanút, hogy a gáz- és
elektromos energia hiány egy összeesküvés bizonyítéka Mohamed Morszi hatalmának aláásására.
Egy másik csoport szerint, Morszi hozzá nem értő gazdálkodása vezetett ehhez a helyzethez.
2013. július 3-án Mohamed Morszit menesztették hivatalából és a katonaság házi őrizetbe helyezte.
Ez röviddel azután történt, hogy az ellene folytatott tömeges tüntetések Morszi lemondását
követelték. Morszi támogatására is jelentős számban vonultak ki ellentüntetők. Ők eredetileg Morszi
beiktatásának egyéves évfordulóját kívánták megünnepelni. Az ideiglenes kormány augusztus 14-én
egy hónapig tartó rendkívüli állapotot hirdetett ki és a rohamrendőrség 2013. augusztusában
feloszlatta a Morszit támogató felvonulókat. Az Emberi Jogok Nemzeti Tanácsának jelentése szerint
az erőszak gyorsan terjedt a rendőrséget támadó fegyveres tüntetők fellépése miatt. Ez több mint
600 ember halálához és mintegy 4000 ember sérüléséhez vezetett. Ez az esemény okozta a legtöbb
veszteséget Egyiptom modern története során.
Megtorlásként a Testvériség támogatói az erőszakra válaszul fosztogatásba kezdtek, rendőrségeket
és tucatnyi templomot gyújtottak fel. Ezzel szemben a Muzulmán Testvériség szóvivője elítélte a
keresztények elleni támadásokat és ehelyett a katonai vezetőket tette felelőssé a támadások
kivitelezésében. Az Al-Dzsazira augusztus 19-án jelentette, hogy a Testvériség vezetőinek legtöbbje
őrizetben van. Ezen a napon Mohammed Badie első számú vezetőt letartóztatták, ezzel átmentek egy
„vörös vonalon", mivel még őt Hoszni Mubarak sem tartóztatta le soha. Szeptember 23-án egy
bíróság a csoportot betiltotta és vagyonának lefoglalását rendelte el. Miután egy rendőrségi
épületben Manszoura városában autóbomba robbant, minek következtében legalább 14 embert
meghalt, Hazem Al Beblawi miniszterelnök 2013. december 21-én a Muzulmán Testvériséget
terrorista szervezetnek nyilvánította, mivel a kormány a Testvériséget vádolta. Erre nem volt
bizonyíték, miközben az akciót egy Sinain működő terrorista csoport követte el, legalábbis ők
vállaltak felelősséget a támadásért.
Egy egyiptomi bíróság 2014. március 24-én egy rendőrségi állomás elleni támadás után halálra ítélte
a Muzulmán Testvériség 529 tagját. Az Amnesty International az esettel kapcsolatban úgy
nyilatkozott, hogy „az utóbbi években hozott legnagyobb számú egyidejű halálos ítélet az egész világ
viszonylatában". A 2013. évi felkelés óta 2014 májusáig körülbelül 16 000 embert tartóztatott le a
rendőrség, akik főként a Testvériség tagjai vagy támogatói voltak. A The Economist szerint ez a szám
meghaladta 40 000-et. 2015. február 2-án egy egyiptomi bíróság halálra ítélte a Muzulmán
Testvériség további 183 tagját.
A The New York Times egyik szerkesztőjének állítása szerint „a Muzulmán Testvériség vezetői, akik az
egyiptomi 2011-es népfelkelés nyomán váltak meghatározó politikai erővé, börtönben raboskodnak
és igazságtalanul terroristáknak nevezik őket… Egyiptom mindent lehengerlő tekintélyelvűsége
nagyszámú polgárát győzheti meg arról, hogy az erőszak az ellencsapás egyetlen eszköze."
Mohamed Morszi-t, 2015. május 16-án 120 más vádlottal együtt halálra ítélték.
A Muzulmán Testvériség azt állította, hogy nem ők hajtották végre a Botroszeya-templom elleni
bombamerényletet. Kijelentették, hogy az egyiptomi kormány és a koptok összeesküvése volt, ahol
megtévesztésül hamis zászlókat használtak. A Testvériség egy arab nyelvű nyilatkozatot tett közzé,
állítva, hogy a támadást a belügyminisztérium kötelékében dolgozó egyiptomi biztonsági erők
hajtották végre. A Puccs-ellenes Szövetség kijelentette, hogy a bűncselekményért teljes felelősséggel
a „puccshatóság" tartozik. A Testvériség angol nyelven kommentálta a bombamerényletet és
kijelentette, hogy elítéli a terrorista támadást.
Az egyiptomi kormány szerint a katari székhelyű Muzulmán Testvériség tagjai állítólag segítették a
Testvériség ügynökét a támadás végrehajtásában. A katari támogatót Mohab Mosztafa El-Szayed
Qaszemnek hívták. A terrorista pedig Mahmoud Shafiq Mohamed Mosztafa volt.
A Muzulmán Testvériség arab nyelvű weboldala megemlékezett vezetője, Hasszan al-Banna halálának
évfordulójáról, megismételve szavait, amelyben felszólított az Iszlám tanításainak terjesztésére az
egész világon, a Dzsihád zászlójának magasba emelésére a, föld visszafoglalására és dicsőségünk
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visszaszerzése. Ebbe beleértették a diaszpóra muszlimokat is. Cél az egy Iszlám állam, egy muszlim
kormány, egy muzulmán nép, egy muszlim otthon és muszlim identitás. A Testvériség felidézte
Hasszan al-Banna néhány mondását, melyek a muszlimok közötti testvériségre szólítottak fel.
Az elítélt terrorista, Omar Abdel Rahman halála alkalmából a Muzulmán Testvériség részvétét
fejezték ki. A Mekameleen TV, a Törökországban élő, száműzött Testvériség támogatók által
üzemeltetett műholdas televíziós csatorna gyászolta halálát és azt állította, hogy vértanú volt. A
Mekameleen támogatja a Testvériséget. Részvétüket Omar Abdel Rahman halála után küldték el az
Egyiptomi Muzulmán Testvériség befolyása alá tartozó Szabadság és Igazságosság Pártja honlapjára.

Ellentmondások
Vita tárgyát képezheti, hogy a Testvériség, ill. annak szövetségese, a Szabadság és Igazságszolgáltatás
Pártjának (FJP) hatalomból való kiesésében mekkora felelősség hárul a Testvériségre és mekkora
terheli ellenségeit az egyiptomi bürokráciát, médiát és biztonsági szerveket. Mubarak kormányának
állami médiája a Testvériséget titkos és illegális szervezetnek ábrázolta, számos televíziós csatorna,
így az On TV, adásidejük idejük nagy részét a szervezet elleni rágalomhadjárattal töltötte. A
Testvériség is számos ellentmondásos lépést tett. Morszi elnöksége alatt sok esetben elfogadta vagy
támogatta a katonaság visszaszorító fellépéseit. A forradalom előtt a Testvériség támogatói military
viseletben jelentek meg az Al-Azhar Egyetemen tartott tiltakozáson, ezzel a Mubaraki kormány
megvádolta őket egy földalatti milícia megalapításával. Amikor hatalomra kerültek, a Testvériség
valóban megpróbált fegyveres támogatói csoportokat létrehozni és hivatalos engedélyt kért tagjai
felfegyverzéséhez.

Hasszan Al-Banna (1906-1949)
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Mohammed Morszi (1951-2019)

MUZULMÁN TESTVÉRISÉG 3.
Bahrain
Bahreinben a muzulmán Testvériség ideológiáját feltételezhetően az Al-Eszlah Közösség és annak
politikai szárnya, az Al-Menbar Iszlám Közösség képviseli. A 2002. évi parlamenti választásokat
követően Al Menbar lett a legnagyobb párt, amely nyolc helyet foglal el a negyvenüléses
képviselőházban. Az Al Menbar kiemelkedő tagjai között szerepel Dr. Szalah Abdulrahman, Dr. Szalah
Al Dzsowder és a szóvivő képviselő, Mohammed Khalid. A párt általánosságban támogatta a kormány
által szponzorált gazdasági kérdéseket, de megpróbálta fékezni a pop-koncerteket, a mágiát és a
jóslást. Ezenkívül határozottan ellenezte a kormány csatlakozását a Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezségokmányához.

Irán
Noha Irán túlnyomórészt síita muszlim ország és a Muzulmán Testvériség soha nem kísérelt meg
fióktelepet létrehozni a síiták számára, Olga Davidson és Mohammad Mahallati azt állítják, hogy a
Testvériségnek befolyása volt az iráni síiták között. Navab Szafavi volt a Fada'iyan-e Iszlam iráni
Iszlám szervezet alapítója, amely az 1940-es és 1950-es években tevékenykedett Iránban. Abbasz
Milani szerint a Muzulmán Testvériséghez nagyon közel álltak.
Iránban aktív egy szunnita Iszlamista csoport, az Iráni Felhívás és Reformszervezet, amit sokan a
Muzulmán Testvériséghez, vagy Iráni Muzulmán Testvériséghez tartozónak tekintenek, miközben
hivatalosan bejelentették, hogy nem állnak kapcsolatban a Testvériséggel.

Törökország
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A török AKP, Törökország uralkodó pártja nyilvánosan támogatta a Muzulmán Testvériséget a
Mohamed Morszi ellen folytatott kampány alatt és az elnök 2023. júliusában bekövetkezett
trónfosztását követően is. Az akkori török miniszterelnök, Recep Tayyip Erdoğan egy interjúban
kijelentette, hogy Törökországnak a legális választások eredményeként megválasztott személy
mellett ki kell állnia. A Carnegie Nemzetközi Béke Alapítvány szerint a Morszi bukását követő minden
évben, az AKP egyre jobban leválik az egyiptomi Muzulmán Testvériségről.

Irak
Az Irak Iszlám Pártot 1960-ban alakították, mint a Testvériség iraki fióktelepét, de 1961-től betiltották
Abd al-Karim Qaszim nacionalista uralma alatt. Mivel a kormányzati elnyomás a Baath Párt alatt 1963
februárjától fokozódott, a csoport kénytelen volt a föld alatt folytatni. Szaddam Husszein
kormányának 2003-as bukása után az Iszlám Párt az ország szunnita közösségének egyik legfontosabb
szószólója lett. Az Iszlám Párt élesen kritizálta Irak Egyesült Államok által vezetett megszállását, ám
ennek ellenére továbbra is részt vesz a politikai folyamatban. Vezetője az iraki alelnök, Tariq AlHashimi.
A hitetlenség elleni dzsihádot a Muzulmán Testvériség imámjai ösztönzik, miközben ezzel egyidejűleg
az amerikai hadsereg párbeszédet folytatott velük Moszulban. Modernként jelennek meg, miközben
támogatják az erőszakot. A szunniták politikai képviseletét Moszulban 2003 óta a Muzulmán
Testvériség tartja kézben.
A Testvériség aktívan részt vett a „Hit kampányában".
Khaled al-Obaidi bejelentette, hogy halálos fenyegetést kapott és a Testvériség őt nem muszlimnak
nyilvánította.
A Londonban tartott Törökország melletti tüntetést a Testvériség együttérző iraki hívei szervezték.
Irak északi részén számos Iszlám mozgalom működik, melyeket a Testvériség hálózata vagy annak egy
sejtje ihletett. A Kurdisztáni Iszlám Unió (KIU), egy kis politikai párt, 10 helyet foglal el a kurd
parlamentben, vélekedések szerint támogatta a Testvériséget a 90-es években. A csoport vezetőit és
tagjait a kurd hatóságok folyamatosan letartóztatták.

Izrael
Abd al-Rahman al-Banna, a Muzulmán Testvériség alapítójának, Haszan al-Bannának testvére
Palesztinai mandátum területre ment és ott 1935-ben létrehozta a Muzulmán Testvériséget. Al-Hadzs
Amin al-Husszeini, akit a britek neveztek ki Jeruzsálem nagymuftijának azért, hogy szolgálatukra
legyen, lett a csoport vezetője Palesztinában. A palesztin Muzulmán Testvériséggel kapcsolatban egy
másik fontos vezető Izz al-Din al-Qasszam, aki elsőként inspirált Iszlamista megmozdulásokat. Ő volt
az, aki 1935-ben Palesztina nevében fegyveres ellenállást vezetett a britek ellen. 1945-ben a csoport
fióktelepet hozott létre Jeruzsálemben, 1947-re további 25 fióktelep jött létre Jaffában, Lodban,
Haifában, Nabluszban és Tulkarmban, amelyek teljes tagsága elérte a 12 000 - 20 000 főt.
A Testvériség tagjai az arab seregekkel harcoltak az 1948-as arab-izraeli háború alatt, majd Izrael
állam megalapítása után az azt követő palesztin menekültválság további palesztin muszlimokat
ösztönözött a csoporthoz csatlakozásra. A háború után Ciszjordániában a csoport tevékenysége
elsősorban társadalmi és vallási, nem politikai jellegű volt, viszonylag jó kapcsolatai voltak
Jordániával, Ciszjordánia jordániai annektálása idején. Ezzel szemben a csoport gyakran összecsapott
az egyiptomi kormánnyal, amely 1967-ig irányította a Gázai övezetet.
Az 1950-es és 1960-as években a Testvériség célja „az Iszlám nemzedékének kinevelése" volt a
társadalom és a vallási oktatás átalakításán keresztül. Ez programjában megelőzte az Izrael
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ellenességet és így elvesztette népszerűségét a felkelő mozgalmak, főleg a Hizb ut-Tahrir jelenléte
mellett. Végül azonban a Testvériséget több tényező megerősítette:
1. 1973-ban, Shaykh Ahmad Yaszin létrehozta az al-Mudzsamma al-Iszlamit, azaz Iszlám
Központot, ami centralizáló hatással bírt, így minden vallási szervezetet magába foglalt.
2. Jordánia és Palesztina Muzulmán Testvériségeinek társaságát a Ciszjordániában, Gázában és
Jordániában található fiókok egyesítésével hozták létre.
3. A palesztinok kiábrándulása a militáns csoportokból nyitottabbá tette őket az alternatívák
iránt.
4. Az iráni Iszlám forradalom inspirációt nyújtott a palesztinok számára. A Testvériség képes volt
fokozni erőfeszítéseit Palesztinában és elkerülte a militáns csoportokra jellemző szétesést,
mivel nem a megszállásra összpontosított. Miközben a militáns csoportok dezintegrálódtak, a
Testvériség kitöltette a helyükön keletkezett űrt.
A Testvériség 2006-ban támogatta a Hezbollah Izrael elleni katonai akcióját. Nem ismeri el Izrael
államát.

Palesztina
1967 és 1987 között, tehát a Hamasz megalapításának évéig, a mecsetek száma Gázában 200-ról 600ra emelkedett, azaz megháromszorozódott. A Muzulmán Testvériség az 1975 és 1987 közötti
időszakot a „társadalmi intézmények kiépítése" szakaszának nevezte. Ebben az időben a Testvériség
egyesületeket hozott létre, zakat-ból (Iszlámban előírt adó) nyújtott segítséget a szegény
palesztinoknak, támogatta iskolák működését, kölcsönöket nyújtott hallgatóknak, waqf-ot (vallási
alapok) vont be az ingatlanok bérbeadására és hasznosítására, valamint mecseteket létesített. Egyre
inkább szembe kerültek a Fatahhal, a Palesztin Felszabadító Szervezettel és más világi nacionalista
csoportokkal. A Testvériség és e csoportok közti antagonista szemben állás erőszakossá vált,
összetűzéseik drámai módon folytak az utcákon és az egyetemi kampuszokban.
Az első intifada után, 1987-ben a Testvériséghez tartozó jótékonysági szervezetekből, társadalmi
intézményekből, amelyek erősen megvetették lábukat a helyi lakosság körében, létrejött az Iszlám
ellenállási mozgalom, vagyis a Hamasz. Az első intifada (1987–1993) alatt a Hamasz militarizálódott
és az egyik legerősebb palesztin militáns csoport lett.
2007-ben a Gázai övezet Hamasz általi átvétele volt az első alkalom az 1989-es szudáni puccs óta,
amely Omar al-Bashirt hatalomba juttatta, amikor egy Muzulmán Testvériség csoport jelentős
földrajzi területet uralt. Az egyiptomi Mohammad Morszi kormány 2013. évi bukása azonban
jelentősen gyengítette a Hamasz helyzetét, ami a gázai blokádhoz és gazdasági válsághoz vezetett.

Jordánia
A Jordán Muzulmán Testvériség két különálló csoport összeolvadásából származik, amelyek a
jordániai lakósság két alkotóelemét képviselik: a Transzjordániai és a Ciszjordánia palesztinok. 1945.
november 9-én hivatalosan bejegyezték a Muzulmán Testvériség Egyesületét (Dzsam'iyat al-Ikhwan
al-Muslimin) és Abu Qura lett az első főfelügyelő. Abu Qura eredetileg Egyiptomból hozta a
Testvériséget Jordániába, miután Imam Haszan al-Banna tanításait tanulmányozta és terjesztette.
Míg a legtöbb politikai pártot és mozgalmat Jordániában hosszú ideje betiltották, ezek között a Hizb
ut-Tahrirt is, a Testvériséget mentesítették és a Jordán uralkodó engedélyezte működését. 1948-ban
Egyiptom, Szíria és Transzjordánia „önkénteseket" ajánlott fel Palesztinának az Izrael elleni
háborúhoz. Palesztinok veresége és gyengülése miatt a Transzjordániai és a Palesztin Testvériség
egyesült. A Jordániában újonnan egyesült Muszlim Testvériség elsősorban a szociális szolgáltatások,
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jótékonysági tevékenységek biztosításával, valamint politikával és a parlamentben betöltött
szerepével foglalkozott. A politikai rendszerrel összeegyeztethetőnek tekintették és támogatták a
demokráciát a Sharia törvény kényszerű végrehajtása nélkül, amely pedig része volt doktrínájuknak.
A Testvériség fiatalabb tagjai által gyakorolt belső nyomás miatt, akik militánsabb fellépéseket
szorgalmaztak, valamint egészségi állapotának megromlása következtében, Abu Qura lemondott a
Jordán Muzulmán Testvériség vezetői posztjáról. 1953. december 26-án Muhammad Abd al-Rahman
Khalifát a mozgalom adminisztratív bizottsága a Transzjordániai Testvériség új vezetőjévé választotta,
aki 1994-ig megtartotta ezt a pozíciót. Khalifa más volt, mint elődje és a szervezet idősebb tagjai,
mert nem Kairóban, hanem Szíriában és Palesztinában tanult. Tanulmányai során szoros kapcsolatot
létesített a palesztin Iszlamistákkal. Jordániában több hónapos börtönbüntetésre ítélték, mert
kritizálta a háborúban részt vett arab hadseregeket. Khalifa átszervezte a Testvériséget és kérvényt
adott be a kormányhoz azzal, hogy jelölje ki a Testvériséget „átfogó és általános Iszlám
bizottságként", az előző "Társaságokról és Klubokról szóló törvény" működési alapja helyett. Ez
lehetővé tette a Testvériség számára, hogy terjedjen az egész országban, odafigyelve társadalmigazdasági és politikai különbségekre, bár a tagok többsége a felső középosztályba tartozott. A
Testvériség radikalizálódására az Egyiptom és Izrael közötti békefolyamat, az iráni Iszlám forradalom,
valamint Jordánia és az Egyesült Államok kapcsolatának 1970-ben közzétett nyílt kritikájuk után
került sor. A Testvériség szíriai ágának támogatása előidézte a csoport radikalizálódását és
megnyitotta az utat a szíriai lázadó erők nyílt támogatásához és kiképzéséhez. Az ideológia
militánsabbá vált, amely nélkül az Iszlám radikálisok támogatása nem valósulhatott volna meg.
A Jordán Testvériség megalapította saját politikai pártját, az Iszlám Akció Frontot. 1989-ben a 80
mandátumból 23-mal és további 9 Iszlám szövetségessel a legnagyobb parlamenti csoporttá váltak.
Testvért választottak a Nemzetgyűlés elnökének és az 1991 januárjában felállított kabinet is több
Testvériség tagot tartalmazott. A radikalizálódásához ragaszkodó csoport, ami a Hamasz palesztin
militáns szárnyát is támogatta, közvetlen konfliktusba került a parlamentben való részvétellel és az
általános politikai folyamattal. A Testvériség azt állította, hogy elfogadja a demokráciát és a
demokratikus folyamatot, de csak a saját csoportjukon belül. A Testvériség vezetői között nagyfokú
nézeteltérés mutatkozott, nem osztották ugyanazokat az értékeket, így aláásták a demokrácia iránti
elkötelezettséget és annak elfogadását.
2011-ben az arab tavasz hátterében a Jordán Muzulmán Testvériség „nagyobb, rendszeresebb és
ellenzékibb alapon mozgósította a nép tiltakozásait, mint valaha" és egyedülállóan úgy pozícionálták
magukat, hogy „az egyetlen hagyományos politikai szereplők, akik prominens és aktív szerepet
tudnak vállalni az arab tavasz új szakaszában". II. Abdullah királyt és Marouf al-Bakhit, az akkori
miniszterelnököt mindez arra indította, hogy a Muzulmán Testvériséget csatlakozásra hívja Bakhit
kabinetjébe, de ezt az ajánlatot elutasították. A Muzulmán Testvériség bojkottálta a 2011. évi
jordániai önkormányzati választásokat, élére álltak a 2011–2012-es Jordán tiltakozásoknak melyek az
alkotmányos monarchia és választási reformok bevezetését követelték. Ennek eredményeként Bakhit
miniszterelnököt menesztették és 2013-ban előrehozott általános választást hirdettek meg. 2013
végétől kezdve a Jordániában zajló mozgást „rendezetlenségnek" jellemezték. Az instabilitás és a
monarchiával fennálló konfliktus a kettő közötti kapcsolat összeomlásához vezetett. 2015-ben a
Muzulmán Testvériség mintegy 400 tagja távozott az eredeti csoportból, ideértve a vezetőket és az
alapító tagokat, hogy szerintük egy mérsékelt állásponttal hozzanak létre egy másik Iszlám csoportot.
A távozók kijelentették, hogy nem tetszett nekik, ahogyan a dolgok zajlottak, főleg ahogy csoport
kapcsolatai alakultak a Hamasszal, Katarral és Törökországgal. Felmerült a gyanú, vajon milyen
mértékig áll és működik a csoport ezeknek az államoknak a befolyása alatt a Jordán állam költségén?
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2016. április 13-án a Jordán rendőrség rajtaütött és bezárta Ammánban a Muzulmán Testvériség
központját. Ez annak ellenére bekövetkezett, hogy a Jordán fióktelep 2016 januárjában megszakította
a kapcsolatokat az egyiptomi anyaszervezettel, miután azt terrorista szervezetnek nyilvánították. Ezt
a lépést a szakértők kozmetikázásnak tartják. A jordániai hatóságok a bezárás okáról azt nyilatkozták,
hogy a Testvériség nem rendelkezik engedéllyel és a tagok a szervezetet elhagyók számára kiállított
engedélyekkel működtették a csoportot. Mindez akkor következett be, amikor a Jordán szenátus
2014-ben új törvényt fogadott el a politikai pártok szabályozására vonatkozóan. A Muzulmán
Testvériség nem tartotta be az új törvény előírásait, így nem újították meg tagságukat. 2020-ban a
jordániai fellebbviteli bíróság úgy határozott, hogy a Muzulmán Testvériség helyi ágát feloszlatják.

Recep Tayyip Erdoğan (1954-)

MUZULMÁN TESTVÉRISÉG 4.
Katar
Katar továbbra is támogatja az egyiptomi Muzulmán Testvériséget. Az uralkodó, Sheikh Tamim bin
Hamad Al Thani nem ismeri el az egyiptomi 2013. évi katonai puccsot. 2016 júniusában Mohamed
Morszit életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, államtitok Katarnak való átadása miatt. A Katar
által a Muzulmán Testvériségnek nyújtott folyamatos támogatást tekintik az egyik oknak, ami a katari
diplomáciai válságot elindította.

Kuvait
563

Az egyiptomi Testvérek az 1950-es években érkeztek Kuvaitba, miután menekülniük kellet az arab
nacionalizmus üldöztetése elől. Beszivárogtak az oktatási minisztériumba és az állami apparátus más
részeibe. A Testvériség Kuvaitban működő jótékonysági szervezete az Al Eszlah (Társaság a Szociális
Reformokért), politikai teste pedig az Iszlám Alkotmányos Mozgalom (ICM), azaz „Hadasz". Az ICM
tagjai közül többet beválasztottak a parlamentbe és szolgálnak a kormányban is. Aktív szerepet
töltenek be az Awqaf (Iszlám Alapok) és az Iszlám Ügyek Minisztériumában, de soha nem értek el
eddig többséget. Kisebbségi létük az a tény, ami megköveteli tőlük, hogy pragmatikusan
alkalmazkodjanak más politikai csoportokkal való együttműködéshez. Kuvait inváziója során a Kuvaiti
Testvériség (az Öböl-államokban lévő többi csoporttal együtt) támogatta az amerikai-szaúdi koalíciós
erőket Irakkal szemben és kilépett a Testvériség Nemzetközi Ügynökségéből, tiltakozva annak
Szaddam-párti álláspontja miatt. Az arab tavasz és az egyiptomi Testvériség ellen folytatott
leszámolás után a szaúdi kormány nyomást gyakorolt azokra államokra, ahol a Muzulmán Testvériség
hatást tudott kifejteni és felkérte őket, hogy hozzanak határozatot a csoport terrorista szervezetté
nyilvánításáról. Kuvaitban és más Öböl-államokban a Testvériség csoportjai nem szenvedtek el
nagyobb nyomást a helyi kormányzatoktól.

Szaúd-Arábia
A Szaúd-Arábia Királyság több mint fél évszázadon keresztül pénzügyi segítséget nyújtott a
Testvériségnek, ám az öböl háború idején elindult egy elidegenedési folyamat és Mohamed Morszi
megválasztása után pedig ellenségek lettek. A királyságon belül, az egyiptomi Muzulmán Testvériség
letörése előtt a Testvériséget egy olyan csoportként tartották számon, melynek „sok csendes
támogatója" tette őket a potenciális fenyegetések egyikévé, ami a királyi család feletti kontrolt akart
gyakorolni.
A Testvériség elsőként Szaúd-Arábiában fejtett ki nagyobb hatást 1954-ben, amikor az egyiptomi
Testvérek ezrei menekültek el Gamal Abdel Nasszer elnök üldözése elől. A nagyrészt analfabéta
lakosságú Szaúd-Arábia tanárokat keresett, főleg a konzervatív, jámbor arab muszlimok köréből, akik
az újonnan létrehozott állami iskolarendszerben kaptak munkalehetőséget. A Muzulmán Testvériség
Iszlám vallási és Iszlám politikai felfogása különbözött a Szaúdi állam által hivatalosan előírt vahabita,
szelefita irányzat elveitől, így a Testvériség tagjainak be kellett tartaniuk az uralkodó család és az
ulemák rendeleteit, hogy ne próbáljanak téríteni vagy más módon hatást gyakorolni a vallási
doktrínák helyi követésére a Királyságon belül. Ennek ellenére a csoport könyvek kiadásával, egyes
hercegek által vezetett beszélgetésekkel muszlim körökben, valamint szalonokban való
megnyilatkozásokkal, módszeresen átvette Szaúd-Arábia szellemi életének irányítását. Noha a
csoportnak nem volt formális szervezeti jelenléte a Királyságban (egyetlen politikai csoportnak vagy
pártnak sem szabad nyíltan működni), a Testvériség tagjai beépültek a szaúdi társadalomba, a szaúdi
államba, vezető szerepet vállalva a kulcsfontosságú kormányzati minisztériumokban. Különösen
sokan helyezkedtek el a szaúdi oktatási rendszerben. Az egyik szaúdi ügyekkel foglalkozó szakértő
(Stephane Lacroix) kijelentette: "A Muzulmán Testvériség teljességében kontroll alatt tartja az
oktatási rendszert. 20 évbe is telhet a változás, ha egyáltalán az iszlamisták az oktatásban látják saját
alapjaikat Szaúd-Arábiában."
A szaúdi uralkodó család és a Testvériség közötti kapcsolatok tovább feszültek, amikor a királyság
ellenezte az iraki inváziót Kuvaitban és a szaúdi kormány engedélyezte az Egyesült Államok számára
támaszpontok létrehozását, az Irak elleni csapásokra. A Testvériség támogatta a Sahwah (Ébredés)
mozgalmat, amely politikai változásokat követelt a királyságban. 2002-ben, az akkori szaúdi
belügyminiszter, Nayef herceg megbélyegezte a Testvériséget, esküszegéssel és hálátlansággal
vádolva őket, hozzátéve, hogy ők az Iszlám világ minden problémájának forrásai. Az uralkodó
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családot az arab tavasz és az egyiptomi Muzulmán Testvériség példája is riasztotta. Főleg, amikor
Mohamed Morszi elnök és az Iszlamista kormány népi forradalom és választások révén került
hatalomra. A Szahwa szereplői a király kormányának címzett, reformra vonatkozó petíciókat tettek
közzé (ezek sértik a vahabita engedelmességi doktrínát). Morszi egyiptomi kormányának megdöntése
után minden nagyobb Szahwa szereplő petíciót és nyilatkozatokat írt alá Morszi eltávolításának és a
szaúdi kormány ezt támogató kijelentéseinek elítéléséről.
2014 márciusában, a korábbi hivatalos álláspontjától való jelentős eltérésként, a szaúdi kormány a
Testvériséget terrorista szervezetnek nyilvánította, majd egy királyi rendelettel bejelentette, hogy
mostantól: „olyan szellemi vagy vallási irányzathoz vagy csoportokhoz tartoznak, amelyek helyi,
regionális vagy nemzetközi szinten szélsőségesnek vagy terroristának minősülnek. Bárki, aki
támogatja őket, együttérzését fejezik ki elveik és módszereik iránt, bármilyen eszközzel pártfogásába
veszi őket, pénzügyi vagy erkölcsi segítséget kínál számukra, vagy másokat ilyen cselekvésre buzdít,
vagy ilyen cselekedeteket akár szóban, akár írásban előmozdít, legalább három és legfeljebb húsz év
börtönbüntetéssel büntetendő”.

Szíria
A Szíriai Muzulmán Testvériséget az 1930-as években (lexicorient.com szerint) vagy 1945-ben, egy
évvel a Franciaországtól elnyert függetlenség előtt alapították (Robin Wright újságíró szerint). A
függetlenség első évtizedében a legális ellenzék részét képezték és az 1961. évi parlamenti
választásokon tíz helyet nyertek el (a ház 5,8% -a). Az 1963-as puccs után azonban a világi Baath párt
került hatalomra.
Fontos szerepet játszottak az elsősorban abban a szunnita alapú mozgalomban, amely szembekerült
a szekuláris, pánarab elveket valló Baath párttal. Ez a konfliktus fegyveres harccá fejlődött, ami az
1982-es Hama-i felkeléssel érte el csúcspontját, majd ezt a lázadást a katonaság leverte.
A szír Testvériség tagjai 1980-ban Szíria fő vádlottjaivá váltak (a 2011-ben visszavont 49. sz.
Vészhelyzeti törvény alapján), ezzel szemben a Muzulmán Testvériséggel kapcsolatba hozható
palesztin csoport, a Hamasz székhelye Szíria fővárosában, Damaszkuszban volt, ahol élvezte a szíriai
kormány támogatását. Ezt példaként említik, ami jól mutatja Muzulmán Testvériség nemzetközi
centralizálásának vagy koordinációjának hiányosságait.
A Testvériség új életre kelt és 2012-ig a szíriai polgárháború alatt az ellenzékben domináns csoporttá
vált a Washington Post szerint. De 2013-ra egy másik forrás úgy írta le, hogy „gyakorlatilag nincs
befolyása a konfliktusra". Bashar al-Asszad szír elnök üdvözölte az Egyiptomi Muzulmán Testvériség
bukását és megjegyezte, hogy „az arab identitás visszatért a helyes útra az Egyiptomi Muzulmán
Testvériség hatalmának bukása után, amely a vallást saját politikai haszna érdekében használta".

Egyesült Arab Emírségek
A Muzulmán Testvériség jelenléte az Egyesült Arab Emírségekben az Al Iszlah csoport
megalakulásával kezdődött 1974-ben, Sheikh Rashid bin Szaeed Al Maktoum jóváhagyásával.
Az Al Iszlah az Egyesült Arab Emírségekben nyíltan kijelentette, hogy osztja az egyiptomi Muzulmán
Testvériség ideológiáját.
Az Al Iszlah kritizálta az Egyesült Arab Emírségeket az ország vallási toleranciája és a keresztény
egyházak jelenléte miatt az Emírségek területén. Megalakulásuk óta tagjai arra törekedtek, hogy
ellenőrzést gyakoroljanak az állam felett társadalmi ügyekben, így olyan intézkedéseket is
támogassanak, amelyek korlátozzák a nők jogait. Az Al Iszlah tagja, Tharwat Kherbawi szerint a
Muzulmán Testvériség az Egyesült Arab Emírségek jelenlegi kormányát „akadálynak" tekinti és maga
az ország „kincs, valamint meghatározó stratégiai és gazdasági cél". Az Al Iszlahról az a jelentés került
napvilágra, hogy titokban egy katonai szárnyat hozott létre, ami nyugdíjas katonatisztek és emírség565

béli fiatalok beszervezését végezte. A hírek szerint a jelenlegi kormány megdöntését és az Egyesült
Arab Emírségekben egy Iszlám állam létrehozását tervezte.
2013 márciusában tárgyalás indult Abu Dhabiban az Al-Iszlah kötelékébe tartozó 94 személy ellen, a
kormány puccsának kísérlete vádjával. A 94 közül 56 gyanúsított három és tíz év közötti
börtönbüntetést kapott. Nyolc gyanúsítottat távollétükben 15 év börtönre ítéltek, 26-ot pedig
felmentették. Az Egyesült Arab Emírségek kormánya 2014. március 7-én terrorista csoportnak
nyilvánította a Muzulmán Testvériséget.

Jemen
A Muzulmán Testvérek Iszlám Frontként vettek részt az NDF lázadásában Észak-Jemenben. A
Muzulmán Testvériség a Jemeni Reform Kongregáció politikai karja, közismert néven Al-Iszlah. Ali
Abdullah Szaleh volt elnök jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy elhatárolódjék az AlKaida-hoz fűződő szövetség vádjától.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Abdul Madzseed al-Zindanit, a Jemeni Muzulmán
Testvériség vezetőjét Bin Ladenhez lojálisnak bélyegezte.

Yuszuf al-Qaradawi (1926 -), a nemzetközi Muzulmán Testvériség szellemi atyja.
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AFRIKA
Algéria
A Muzulmán Testvériség a francia gyarmati jelenlét utolsó éveiben (1830–1962) érte el Algériát. Sejk
Ahmad Sahnoun vezette a szervezetet 1953 és 1954 között Algériában a francia gyarmatosítás idején.
A Testvériség tagjai és szimpatizánsai részt vettek a Franciaország ellen az 1954–1962 közötti
felkelésben, ám a mozgalom marginalizálódott a nagyrészt világi FLN egypártrendszer alatt, mely
1962-ben szerveződött függetlenség kivívásakor. Nem hivatalosan aktív maradt, számos esetben
tiltakozott a kormány ellen, felszólítva azt az ország politikájának fokozott Iszlámizálására és
arabizálására. Amikor Algériában az 1990-es évek elején bevezették a többpártrendszert, a
Muzulmán Testvériség megalapította a Társadalmi Mozgalom a Békéért szervezetet (MSP, korábban
Hamasz), amelyet Mahfoud Nahnah vezette egészen a 2003-ban bekövetkezett haláláig. Őt az
utódlásban Boudzserra Szoltani követte, aki mai napig betölti ezt a funkciót. Az algériai Muzulmán
Testvériség szervezetileg nem csatlakozott a Front Islamique du Saluthoz (FIS), azaz Iszlám
Megmentés Frontjához, ami Iszlamista szervezetként 1991-ben megnyerte a választásokat és melyet
a katonai puccsot követően 1992-ben betiltottak, bár egyes Testvériség szimpatizánsok beálltak
soraikba. Ezt követően a Testvériség nem volt hajlandó csatlakozni a FIS szimpatizánsai és fegyveres
Iszlám csoportok (GIA) által szervezett állam és katonaság elleni erőszakos eseménysorozathoz,
sürgette a konfliktus békés megoldását, a demokrácia visszatérését. Így legitim politikai szervezet
maradt, parlamenti és kormányzati képviselettel rendelkezett. 1995-ben Sejk Nahnah indult az
Algériai elnökválasztásokon és a második lett, a szavazatok 25,38% -ával. A 2000-es években a pártot
Nahnah utódja, Boudzserra Szoltani irányította, aki egy hárompártos koalíció tagjaként támogatta
Abdelaziz Bouteflika elnököt.

Líbia
A Muzulmán Testvériség első csoportja az 1950-es években érkezett a líbiai királyságba. Ők az
egyiptomi vezető, Gamal Abdel Nasszer által indított leszámolások elől menekültek el, de az első
líbiai polgárháborúig nem tudtak nyíltan működni. Líbiában Idrisz király negatívan ítélte meg őket,
akiknek tevékenységére aggodalommal kell tekinteni. Muammar Kadhafi az Iszlamizmus minden
formáját betiltotta Líbiában és kezdetektől megrögzött ellensége volt a Muzulmán Testvériségnek. A
csoport első nyilvános sajtótájékoztatóját 2011. november 17-én tartotta. A Testvériség december
24-én bejelentette, hogy megalapítja az Igazság és Konstrukció Pártot (JCP) és a következő évben
megméretteti magát a Nemzeti Kongresszus Általános választásán. A líbiai Muzulmán Testvériség
tömegekkel való interakciójának kevés története van.
Annak ellenére, hogy az arab tavasz nemzetei, Tunézia és Egyiptom előrejelzései szerint a Testvériség
pártja könnyedén meg fogja nyerni a választásokat, a Nemzeti Erők Szövetségétől jóval lemaradva
második lett, a szavazatok mindössze 10% -át, a 80 pártlistából pedig 17 ülést kapva. Miniszterelnökjelöltjét, Awad al-Baraaszit szintén legyőzték a szeptemberi szavazás első fordulójában, bár később
Ali Zeidan vezetésével miniszterelnök-helyettessé nevezték ki. JCP kongresszusi képviselő, Szaleh
Esszaleh lett a Központi Nemzeti Kongresszus alelnöke.
A Reform és Fejlesztés Pártját Khaled al-Wershefani, a Muzulmán Testvériség volt tagja vezeti.
Sallabi, a Haza párt vezetője szoros kapcsolatban áll Yuszuf al-Qaradawival, a nemzetközi Muzulmán
Testvériség szellemi atyjával.
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A líbiai Muzulmán Testvériség széles körű kritikát kapott, különösen a Líbiában működő szélsőséges
szervezetekkel fennálló állítólagos kapcsolatai miatt. Valójában az Egyesült Államok Kongresszusának
Muzulmán Testvériség terroristának nyilvánításáról szóló, 2015. évi szövege közvetlenül azzal vádolja
a líbiai Muzulmán Testvériség milíciáit, hogy „egyesítik erőiket az Egyesült Államok által terroristának
nyilvánított szervezetekkel, különösen Anszar al-Sharia-val", amelyet az Egyesült Államok Bengáziban
lévő, állami képviseleti létesítménye ellen elkövetett bombamerényletekkel tesz felelőssé. Hasonló
jelentések szólnak arról is, hogy azok, akik a támadás éjszakáján a Bengázi konzulátust őrizték,
kapcsolatban álltak a Muzulmán Testvériséggel.
A líbiai Muzulmán Testvériség 2012 óta elvesztette támogatásának nagy részét, mivel a csoportot az
ország megosztásával vádolják. Szekuláris líbiai politikusok továbbra is aggodalmukat fejezik ki a
Testvériség szélsőséges csoportokkal fennálló kapcsolatai miatt. 2017 októberében a Líbiai Nemzeti
Hadsereg (LNA) szóvivője, Ahmed Al Maszmary ezredes kijelentette, hogy az al-Kaidával szövetséges
Muzulmán Testvériség fióktelepei egyesítették erőiket az ISIS-el Líbiában. A 2014. évi parlamenti
választásokon a Muzulmán Testvériség a rendelkezésre álló 200 helyből csak 25-et nyert el.

Mauritánia
Mauritániában a demográfiai és politikai szerkezet változásai az 1970-es években nagyban
hozzájárultak az Iszlám növekedéshez a társadalomban. A súlyos szárazság időszaka urbanizációt
eredményezett, mivel számos mauritániai vidékről a városokba, különösen Nouakchottba költözött
az aszály elől. Az urbanizáció hirtelen növekedése új civil szervezetek megalakulását eredményezte.
Mauritánia első Iszlamista szervezetét, a Dzsemaa Islamiyya-t (Iszlám szövetség) néven a Muzulmán
Testvériség iránt szimpátiát mutató személyek hozták létre. Az 1980-as években fokozódott a
Testvériség aktív szerepvállalása, mely mögött részben az egyiptomi Muzulmán Testvériség tagjai
álltak.
2007-ben Tewassoul néven ismertetett Országos Reform és Fejlesztési Gyűlést politikai pártként
legalizálták. A párt kapcsolódik a Muzulmán Testvériség mauritániai ágához.

Marokkó
Marokkó 2011. évi választásán az Igazság és Fejlődés Pártja kapta a legtöbb szavazatot és 2015
májusától miniszterelnöki iroda is a kezükbe került. Történelmileg kapcsolódik a Muzulmán
Testvériséghez, ennek ellenére a párt feltűnően magasztalta Marokkó királyát, miközben hangzatos
kijelentéseket tett, hogy semmilyen értelemben nem tartozik a Muzulmán Testvériséghez. Majd arra
is felhívták a figyelmet, hogy „a mozgalom regionálisan diszkriminálódott".

Szomália
A Szomáliai Muzulmán Testvériség szárnyát Harakat Al-Iszlah, vagy „Reform mozgalom" néven
ismerjük. A Muzulmán Testvériség ideológiája az 1960-as évek elején érte el Szomáliát. Az Al-Iszlah
mozgalom ezen az alapon 1978-ban alakult meg, majd az 1980-as években lassan növekedésnek
indult. Az Al-Iszlah-ot általában erőszakmentes és modernizáló Iszlám mozgalomnak tartják, ami
hangsúlyozza az Iszlám reformációját, újjáéledését, hogy megfeleljen a modern világ kihívásainak.
Célja egy Iszlám állam létrehozása, melynek központja Mogadishu. A szervezet laza struktúrát hozott
létre, ami nem volt nyíltan látható a szomáliai társadalom politikai színterén.
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Szudán
A Hamasz gázai térnyeréséig Szudán az egyetlen ország, ahol a Testvériség volt a legsikeresebb a
hatalom megszerzésében. Omar al-Bashir tábornok 1989-es puccsát követően tagjai a kormányzati
hivatal nagyrészét kitöltötték. A Muzulmán Testvériséggel kapcsolatban álló Nemzeti Iszlám Front
(NIF) uralta a szudáni kormányt, ez azonban jelentős kritika alá került emberi jogi politikája, terrorista
csoportokkal való kapcsolatok, valamint a dél-szudáni és a Darfuri háború miatt.
1945-ben az egyiptomi Muzulmán Testvériség küldöttsége Szudánba látogatott és országszerte
találkozókat tartott ideológiájának népszerűsítésére, előadások tartására. Sok más országgal
összehasonlítva Szudánnak hosszú és mély története van a Muzulmán Testvériséggel. 1949
áprilisában megalakult a szudáni Testvériség szervezetének első ága. Ugyanakkor sok Egyiptomban
tanuló szudáni hallgató is megismerte a Testvériség ideológiáját. A muzulmán hallgatói csoportok az
1940-es években kezdtek szerveződni az egyetemeken, majd a Testvériség legfontosabb támogatói
bázisai a főiskolák diákjai voltak. Egyesítésük érdekében 1954-ben konferenciát tartottak, melyen
részt vettek azoknak a csoportoknak a képviselői, akik ugyanazon az ideológiai alapon álltak. A
konferencia az Imam Hasszan Al-Banna tanításain alapuló Egységes Szudáni Muzulmán Testvériség
Szervezetének létrehozásáról szavazott.
Az Iszlám Charta Front 1960-ban jött létre a Muzulmán Testvériség szudáni ágának oldalhajtásaként,
melynek az Iszlám hittudós Haszan al-Turabi 1964-ben lett a főtitkára. Az Iszlám Charta Frontját (ICM)
többször átnevezték, legutóbb Nemzeti Iszlám Front (NIF) lett. A Muzulmán Testvériség / NIF fő célja
Szudánban a társadalom „felülről" történő Iszlamizálása és az Iszlám törvényeinek intézményesítése
volt azokban az országrészekben, ahol fölényben voltak. Ebből a célból a párt beszivárogott a
kormány legfelső szintjeibe, ahol részt vett a gyakran nyugaton végzett káderek továbbképzésében,
„nélkülözhetetlennek” tartva magukat. Ezt a megközelítést Turabi a „szükségszerűség
joggyakorlataként” írta le.
Szembesülve a nem muszlim képviselők, a már meglévő muszlim szervezetek és a déli nem
muzulmánok ellenállásával, 1989-ben Turabi és az NIF puccsot szervezett a demokratikusan
megválasztott kormány megdöntésére. Megszervezte a Népi Védelmi Erőket, amely magára vállalta
az 1990-es években a „széles körű, szándékos és szisztematikus atrocitásokat a déli civilek százezrei
ellen". A NIF kormánya széles körben hajtott végre önkényes és bíróságon kívüli letartóztatásokat,
kínzásokat, szakszervezeti tisztviselők, katonatisztek, újságírók, politikai szereplők és civil társadalmi
vezetők kivégzését.
A katonai hatalomátvétel következményeként a NIF-et 2019. április 11-én betiltották.

Tunisz
Az Iszlám világ többi részéhez hasonlóan, az egyiptomi Muzulmán Testvériség gyakorolt hatást a
tunéziai Iszlamistákra is. A Testvériség által inspirált egyik legfigyelemreméltóbb szervezet az
Ennahda (Ébredés vagy Reneszánsz Párt), amely Tunézia legfontosabb Iszlamista politikai csoportja,
ami 1981-ben jött létre. A Damaszkuszban és Párizsban folytatott tanulmányai során Rashid
Ghannouchi befogadta a Muzulmán Testvériség ideológiáját, melyet Tunéziába való visszatérésekor
terjesztett.
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Hasszan Al-Turabi (1932-2016)

MUZULMÁN TESTVÉRISÉG 6.
EURÓPA

Németország
A Német Iszlám Közösség (de: Islamische Gemeinschaft, Deutschland e.V, IGD), a Testvériség
ernyőszervezetének (FIOE) alapítója és része. A Muzulmán Testvériség Németországban aktív, az IGD
pedig annak megbízottjaként működik.

Oroszország
A Muzulmán Testvériséget Oroszországban terrorista szervezetként betiltották.
Amint azt az Oroszországi Legfelsőbb Bíróság határozatával 2003. február 14-én megerősítették, a
Muzulmán Testvériség koordinálásával jött létre Ibn Al-Khattab és Baszaev vezetésével a Kaukázusi
Mudzsahedeen Egyesült erőinek Legfelső Katonai Madzslisz ul-Shurája. (Oroszul: Высший военный
маджлисуль шура объединённых сил моджахедов Кавказа), Egy olyan szervezet, amely
Oroszországban több terrortámadást hajtott végre. Tevékenységét egyes jelentések szerint
kábítószer-kereskedelemből, érmék hamisításából és zsarolásból finanszírozta.

Egyesült Királyság
Az Egyesült Királyságban az első Muzulmán Testvériséggel kapcsolatba hozható szervezeteket az
1960-as években hozták létre. Ezek főleg száműzöttekből és külföldi hallgatókból álltak.
Népszerűsítették Abu A'la Mawdudi indiai hittudós munkáit és képviselték a Dzsama'at-e-Islami
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szervezetet. Mivel feltételezték, hogy visszatérnek szülőföldjükre, kezdetben az Egyesült Királyságban
politikailag inaktívak voltak, inkább az új tagok toborzására és az arab világ Muzulmán
Testvériségeinek támogatására összpontosítottak.
Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején a Testvériség és társult szervezetei a nyugati
országokban új stratégiaként politikai tevékenységbe kezdtek azzal a céllal, hogy előmozdítsák az
Muzulmán Testvériség tengerentúli terjedését, de ugyanakkor vegyék pártfogásukba az Egyesült
Királyság muzulmán közösségeinek autonómiáját.
Az 1990-es években a Muzulmán Testvériség, napirendjének teljesítése érdekében, a nyilvánosság
számára látszólag „nemzeti" szervezeteket hozott létre, ahol a Testvériséggel való viszonyt és abban
való tagságot titkosan kezelték. A Testvériség dominált Nagy-Britannia Iszlám Társaságában (Islamic
Society of Britain, ISB), Nagy-Britannia Muzulmán Szövetségében (Muslim Association of Britain,
MAB) és megalapította a Nagy-Britannia Muzulmán Tanácsát (Muslim Council of Britain, MCB). A
MAB olyan külpolitikai kérdésekben vált politikailag aktívvá, mint Palesztina és Irak, miközben az MCB
párbeszédet kezdett az akkori kormánnyal. 1996-ban a Muzulmán Testvériség első képviselője az
egyiptomi Kamal el-Helbawy volt, aki kijelentette „itt ugyan nincs sok tagunk, de az Egyesült
Királyságban sok muzulmán szellemileg támogatja a Muzulmán Testvériség céljait".
1999 szeptemberében a Muzulmán Testvériség „globális információs központot" nyitott Londonban.
2001 óta az ISB és az MCB elhatárolódott a Muszlim Testvériség ideológiájától. 2014 áprilisában
David Cameron, akkori miniszterelnök vizsgálatot indított a Muzulmán Testvériség Egyesült
Királyságban folytatott tevékenységével és állítólagos szélsőséges cselekményeivel kapcsolatban.
Egyiptom üdvözölte a döntést. Cameron lépése után a Muzulmán Testvériség a hírek szerint
Londonból Ausztriába költöztette székhelyét annak érdekében, hogy elkerüljék a nyomozást. Egy
2015. évi kormányjelentés szerint az Testvériség nem volt kapcsolatba hozható az Egyesült
Királyságban elkövetett terrorcselekményekkel és a MAB elítélte az Al-Kaida terrorakcióit.

Más Államok
Indonézia
Indonéziában számos párt és szervezet hozható kapcsolatba a Muzulmán Testvériséggel. Bár egyikük
sincs formális kapcsolatban velük, sokakat inspirálnak. Az egyik Testvériséghez kapcsolható párt a PKS
(Prosperáló Igazság Párt), amely a 2014. évi parlamenti választásokon a szavazatok 6,79% -át
szerezte, szemben a 2009. évi választások 7,88% -ával. A PKS kapcsolatát az egyiptomi Muzulmán
Testvériséggel Yuszuf al-Qaradawi, a Muszlim Testvériség eszmei vezetője megerősítette. A PKS tagja
volt Susilo Bambang Yudhoyono elnök kormánykoalíciójának, melynek kabinetjében 3 miniszterük
volt.

Malajzia
A malajziai Iszlám Pártnak (PAS), Malajzia legrégebbi és legnagyobb Iszlám pártjának szoros személyi
és ideológiai kapcsolata van az egyiptomi Muzulmán Testvériséggel. Az 1951 óta működő PAS alapítói
az 1940-es éveiben Kairóban tanultak és itt találkoztak a szervezet eszméivel, tanításaival. A PAS a
legfőbb riválisa a nacionalista Egyesült Maláj Nemzeti Szervezetének, amely 2018-ig uralta a malajziai
politikát. A Demokrácia- és Gazdaságügyi Intézet, Wan Saiful Wan Jan CEO-ja szerint a PAS-t a
Muzulmán Testvériség választási szempontból sikeres Iszlám politikai pártnak tekinti. A PAS 2002 óta
irányítja Kelantan államot. A PAS képviselőit gyakran meghívják a Muzulmán Testvériség konzultatív
megbeszéléseire a tengerentúlra. 2012-ben a PAS elnöke, Abdul Hadi Awang tárgyalt Londonban a
Muzulmán Testvériség eszmei vezetőjével, Sejk Yuszuf al-Qaradawi-val. 2014 áprilisában a PAS
vezetője, Abdul Awang felszólalt Szaúd-Arábia, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek azon
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határozata ellen, ami a Testvériséget terrorista szervezetnek nyilvánította. Bubalo és Fealy szerint az
Angkatan Belia Islam Malajziát (malajziai muszlim ifjúsági mozgalmat) a Muzulmán Testvériség ihlette
és tartja befolyása alatt.

Abdul Hadi Awang (1947-)

MUZULMÁN TESTVÉRISÉG 7.
Amerikai Egyesült Államok
A The Washington Post 2004-es cikke szerint az USA Muzulmán Testvériségének támogatói, több száz
mecset, üzleti vállalkozás vezetésével, civilek támogatásával, az Iszlám védelmével és
előmozdításával, amerikai Iszlám szervezetek felállításával „alkotják az amerikai Iszlám közösség
legszervezettebb erőit". A Muzulmán Testvériség amerikai fejezetét a Muszlim Diákok Egyesületével
(MSA) foglalkozó aktivisták indították 1963-ban. A Testvériség amerikai támogatói más szervezeteket
is létrehoztak, beleértve: az Észak-Amerikai Iszlám Tröszt 1971-ben (North American Islamic Trust), az
Észak-Amerikai Iszlám Társaság 1981-ben (Islamic Society of North America), az Amerikai Muzulmán
Tanács 1990-ben (American Muslim Council), az amerikai Muszlim Társaság 1992-ben (Muslim
American Society) és az Iszlám Gondolkodás Nemzetközi Intézete az 1980-as években (International
Institute of Islamic Thought). Ezen túlmenően, az Észak-Amerikai csoport általános stratégiai céljáról
szóló memorandumával összhangban, „az észak-amerikai Muzulmán Testvériség szerepének
megértése", valamint az észak-amerikai Muzulmán Testvériség jótékony célja, a következő
megállapítást teszi:
Hatékony és stabil Iszlám mozgalom létrehozása, amelyet a Muzulmán Testvériség vezet. Magáévá
teszi a muzulmánok ügyeit belföldön és globálisan, muzulmán bázis bővítésére törekszik, célja a
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muszlimok erőfeszítéseinek egyesítése, irányítása, az Iszlámot civilizációs alternatívaként mutatja be
és támogatja a Globális Iszlám állam létrehozását, bárhol is legyen.
Rendezőelv a „civilizáció-dzsihádista folyamata”, ahol minden szó jelentőséggel bír. Az Ikhwannak
[Muszlim Testvériség] tudatosítania kell, hogy Amerikában végzett munkájuk egyfajta nagy dzsihád,
amellyel a nyugati civilizációt belülről ássák alá és semmisítik meg. Kezeik és a hívők keze által
„szabotálják" azt annak érdekében, hogy ez a civilizáció megszűnjön és Isten vallása [Iszlám]
győzedelmeskedjen minden más vallás felett.
A Szentföld Alapítvány 2007. évi tárgyalása során a Testvériséggel kapcsolatos dokumentumok nem
érték el céljukat, így nem sikerült meggyőzni a bíróságot arról, hogy a Testvériség felforgató
cselekményekben vesz részt. Az egyik, „Ikhwan in America" (Testvériség Amerikában), 1984-ben kelt
dokumentumban a szerző azt állítja, hogy az Egyesült Államokban a Muzulmán Testvériség
tevékenysége magában foglalja a fegyveres kiképzést táborokban, ami a Muzulmán Testvériség
speciális feladata, valamint az amerikai kormányzati ügynökségek, mint például az FBI és a CIA ellen
folytatott kémtevékenység, ami a csoport biztosítását szolgálja. Egy másik (1991-ben kelt), vázolta az
Egyesült Államok Muzulmán Testvériségének stratégiáját, amely magában foglalta a „nyugati
civilizáció felszámolását és megsemmisítését belülről".
Egy Mohamed Akram Adlouni nevű illető által 1991-ben megírt „Észak-Amerika Csoport Általános
Stratégiai Céljainak Indoklásáról Szóló Memorandum” akadt kézre egy Virginia-ház 2004-es FBI
rajtaütése során. A dokumentumot a 2007. évi Szentföld Alapítvány tárgyalása alkalmával tárták a
bíróság elé, amelyben a csoportot pénzmosással vádolták. A tárgyalást követően a dokumentum
nyilvánosságra került. A 2009-ben elnöklő bíró véleménye szerint azonban a memorandumot nem
lehetett az állítólagos pénzmosási rendszer „alátámasztó bizonyítékának”, sem pedig egyéb
összeesküvést alátámasztó írásnak tekinteni.
A dokumentum továbbra is széles körben terjed amerikai konzervatív körökben. Az Egyesült Államok
Kongresszusának a 114. ülésén a csoportra vonatkozó kriminalizáló jogszabályok elfogadására tett
kísérlet vereséget szenvedett. A 2015. évi Muzulmán Testvériség terroristává nyilvánításáról szóló
törvénytervezetet Ted Cruz szenátor (R-TX) ismertette a Szenátus Külügyi Bizottságával. Ha
elfogadták volna, a törvényjavaslat utasította volna a Külügyminisztériumot, hogy 60 napon belül
tegyen jelentést a Kongresszusnak arról, hogy a csoport megfelel-e a kritériumoknak, és ha nem,
akkor jelezze, hogy melyik konkrét kritériumnak nem felelt meg. Cruz szenátor, 2015 novemberében,
Mario Díaz-Balart képviselővel (R-FL) együtt jelentette be a jogszabályt. Az azonban nem ment át.
Ez a törvényjavaslat azután született meg, hogy az ezt megelőző években számos külföldi ország,
köztük Egyiptom, Oroszország, Szaúd-Arábia és mások tettek hasonló lépéseket. Majd Cruz szerint
friss bizonyítékok merültek fel arra, hogy a csoport támogatta a terrorizmust. A szenátor azt állította,
hogy a csoport bejelentett célja az erőszakos dzsihád viselése ellenségei ellen, beleértve az Egyesült
Államokat, valamint hivatkozott arra a tényre, hogy az Obama adminisztráció számos csoporttagot
tartott nyilván a terrorista listáján. Cruz kijelentette, hogy a törvényjavaslat „eloszlatja azt téveszmét,
miszerint a jelenlegi intézmény [Muzulmán Testvériség] egy olyan politikai entitás, amit el kell
választani az erőszakos tevékenységektől".
A törvényjavaslat három Muzulmán Testvériség entitást azonosít az Egyesült Államokban, melyek
közül az egyik az Amerikai Iszlám Kapcsolatok Tanácsa (Council on American Islamic Relations, CAIR),
egy nonprofit csoport, amelyet az Egyesült Arab Emírségek vádol a Testvériséggel fennálló
kapcsolatai miatt. Az egyiptomi kormány ezt a csoportot a Testvériség lobbi szervezetének tekinti az
Egyesült Államokban. A másik két entitás az Észak-Amerikai Iszlám Társaság (Islamic Society of North
America, ISNA) és az Észak-Amerikai Iszlám Tröszt (North American Islamic Trust, NAIT). A
kongresszusban ülő konzervatívok úgy vélik, hogy a csoport a radikális Iszlám táptalaja. Egy évvel
korábban Michele Bachmann képviselő (R-MN) szintén próbálkozott, de kudarcot vallott azon állítása
miatt, hogy Hillary Clinton segédjének, Huma Abedinnek kapcsolatai vannak a szervezethez. Ezt a
nyilatkozatot a demokraták és a republikánusok is elutasították.
2016 februárjában a ház bírói bizottsága 17–10 szavazat alapján jóváhagyta a jogszabályt, melynek
elfogadása növelheti a büntetőjogi szankciók indokoltságát, valamint felhatalmazza a
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Pénzügyminisztériumot a pénzügyi tranzakciók blokkolására és bárki vagyonának befagyasztására, aki
anyagi támogatást nyújt a csoport számára. Az ebbe a besorolásba eső hittudósok azt állítják, hogy a
csoport egyszerűen az Iszlamizmust és azt a hitet szolgálja, miszerint a társadalmat az Iszlám értékei
és a Saria törvények szerint kell irányítani.
Az Egyesült Államok korábbi elnöki adminisztrációi megvizsgálták, hogy a Muzulmán Testvériséget
külföldi terrorista szervezetnek nyilvánítják-e, de azok úgy döntöttek, hogy nem teszik meg. A George
W. Bush adminisztráció alatt az Egyesült Államok kormánya megvizsgálta a Testvériséget és az ahhoz
kapcsolódó Iszlamista csoportokat, de „évekig tartó nyomozása után ... az Egyesült Államok és más
kormányok, ideértve Svájcot is, bizonyítékok hiányában lezárták a Testvériség vezetői és pénzügyi
csoportjuk elleni nyomozást és a vezetők többségét eltávolították a szankciólistákról."
Az Obama kormány szintén nyomásnak volt kitéve, hogy a Testvériséget terrorista szervezetnek
nyilvánítsa, de ezt nem tette meg. Donald Trump adminisztrációja komoly lépéseket tettek a
Muzulmán Testvériség terrorista szervezetként való nyilvánítása felé.

Terrorista Szervezetként való nyilvánítás
Az alábbiakban szereplő országok és szervezetek hivatalosan terrorista szervezetnek nyilvánították be
a Muzulmán Testvériséget.
•
•
•
•
•
•
•

Oroszország – 2003 február 12
Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (Collective Security Treaty Organization) – 2009
május 7
Szíria – 2013 október 21
Egyiptom – 2013 december 25
Szaúd-Arábia – 2014 március 7
Bahrein – 2014 március 21
Egyesült Arab Emírségek – 2014 november 15
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A Trump adminisztráció az Abdel Fattah al-Sisi egyiptomi elnökkel 2019 áprilisban tartott ülés után
úgy határozott, hogy szankciókat alkalmaz a Muzulmán Testvériség ellen

2.3.8.4. IRÁNI MOZGALMAK 1.
TÖRTÉNELMI ÉS VILÁGNÉZETI ELŐZMÉNY
1979 az Iszlám történelmében sorsfordulót hozott. Lássuk, milyen események történtek ebben az
évben:
- A szovjet csapatok bevonultak Afganisztánba
- Dzsuhayman al-Oteybi elfoglalta a Mekkai szentélyt
- Iráni Iszlám forradalom és hatalomátvétel
- Iraki-iráni háború kirobbanása
E négy esemény egymásra és a világpolitikára egyaránt hatással volt. Akik a másodikként említett
Mekkai szentély elfoglalását nem értenék elmondom, hogy Dzsuhayman al-Oteybi egy előkelő szaúdi
családból származó férfi volt, aki megkérdőjelezte az Al-Szaúd dinasztia létjogosultságát az
uralkodásra. Gondolkodását jelentősen befolyásolták a Muzulmán Testvériség tanai. Követőivel
fellázadt és elfoglalta a Kába szentélyét. Még egy érdekesség. Unokafivérét, Mohammed Abdullah alQahtanit Mehdinek kiáltotta ki, aki a Végítélet napja előtt jön el és rendet teremt a hívők között. A
lázadást a szaúdi hatóságok vérbe fojtották. Ettől az eseménytől kezdve a szaúdi uralkodóház,
beleértve az Öbölmenti monarchiákat és a Muzulmán Testvériség között éles ellentét feszül. Ez alól
egyedül Katar kivétel, ami jelenleg a Muzulmán Testvériség központja. Többek között ez magyarázza
az Öböl államok és Katar közti viszályt.
A Mehdi tan megértéséhez azonban lássuk Mohamed (béke reá) leszármazását. És innen térjünk át
Iránra. A sor Ali Ibn Abi Talibbal, a próféta unokaöcsével kezdődik és a 11-ik imámmal végződik, aki
Haszan Ibn Ali volt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ali Ibn Abi Talib (600-661)
Haszan Ibn Ali (625-670)
Huszein Ibn Ali (626-680)
Ali Ibn Huszein (658-712)
Mohammed Ibn Ali (677-732)
Dzsafar Ibn Mohammed (702-765)
Musza Ibn Dzsafar (744-799)
Ali Ibn Musza (765-817)
Mohammed Ibn Ali (810-835)
Ali Ibn Mohammed (827-868)
Haszan Ibn Ali (846-874)
Mehdi (869-)

Ők tehát a tévedhetetlen és szeplőtelen imámok. Legtöbbjükhöz külön követői iskola sorakozott fel,
de együtt ők alkotják a Tizenkettes Imám rendet, a legjelentősebb síita tant. Igen ám, de hol van a 12ik imám? Ugyanis a 11-iknek nem volt utódja. Helyesebben volt, Mohamednem hívták, de senki sem
látta. Ő tehát a tizenkettedik, a rejtőző imám, másnéven a Mehdi. Hogy képes a Mehdi vezetni a
népet, ha rejtőzik? Úgy, hogy hozzá négy hittudós biztosított „kaput”. Ők voltak négyen a „kapuk”.
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Általuk közvetítette a Mehdi a parancsokat. Erről szólt a hit. Eljött az idő és a négy kapu is meghalt.
Ekkor terjedt el az a felfogás, hogy a Mehdi él, nem hal meg és eljön a Végítélet napja előtt. Addig
pedig tévedhetetlen imámok tartják fenn a hitet és a rendet. Ez a Mehdi tan levezetése a síita iskolák
szerint.
Eljött 1979 és Iránban győzött az Iszlám forradalom. Khomeini ayatollah a Mehdi tanra alapozva nem
tett mást, mint amit Theodor Herzl tett a cionizmussal kapcsolatban. Amint ő is előrehozta a Messiás
eljövetelét és biblikus tanokra hivatkozva egy zsidó államot álmodott meg, Khomeini is ezt tette síita
oldalon. Megalkotta saját elvét, a velayat al-faqih-ot, ami a hatalmat teológusok hitbizományába
rendeli. Tehát, amíg a Mehdi el nem jön, addig a vallásvezetőknek kell hit és hatalom dolgában
dönteni. Az Iránban eluralkodott eufórikus hangulatban ez az elv láncreakciókat indított el Iránon
kívül, még a szunnita irányzatot követő országokban is. Innen számítható annak az Iszlám képnek a
megjelenése, később felerősödése, ami a klasszikus tannal ellentétben nem a belső békére,
kiegyensúlyozottságra, megelégedettségre alapoz, hanem valami másra. Számos hittudós emelte fel
szavát a velayet al-faqih szemléletével szemben, köztük Khomeini imám utáni második
legnépszerűbb vallásvezető és filozófus, Montazeri nagy ayatollah is, akinek ezért élete végéig házi
őrizetben kellett lennie. Iránban az Iszlám forradalom kitörése óta a mai napig 55 ezer embert
végeztek ki olyan meggyőződés miatt, ami szembefordult a teológusok hitbizományba adott
hatalmával.
1979-ben a világpolitika is dübörgött, de a velayet al-faqih is megtette a maga dolgát és beerősítette
a szaúdi konkurencia oldalán hasonló szervezetek létrehozását, militarizálását, melyet harcos
vahabita eszmékkel támogattak meg. Ezek az eszmék pedig mára már ki tudja milyen irányban
barbarizálódtak. Akármerre is, vannak, akik mindezt manipulálják. Hol az Iszlám? Önmagadban
keresd csak!
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IRÁNI MOZGALMAK 2.
FORRADALOM IDEOLÓGIÁJA
Az iráni forradalom (perzsául: انقالب ايران, más néven Iszlám forradalom, vagy 1979. évi
forradalom), egy eseménysorozat volt, ami az Amerika által támogatott Pahlavi-dinasztia, az uralkodó
Mohammad Reza Pahlavi Sah uralmának megdöntését eredményezte. Kormánya helyébe Iszlám
Köztársaság jött létre a Nagy Ayatollah Ruhollah Khomeini alatt, aki a lázadás egyik frakcióját vezette.
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A forradalmat különféle Iszlamista és baloldali szervezetek, valamint hallgatói mozgalmak
támogatták.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ideology_of_the_Iranian_Revolution
Khomeini úgy gondolta, hogy az Iszlám megköveteli a welayat-e faqih elvét, vagyis a muszlimoknak,
valójában mindenkinek, a vezető Iszlám jogászok, hittudósok - ide tartozott maga Khomeini is „gyámságára” van szüksége, a hatalmat az ő felügyeletük alá kell rendelni és ezt az elvet kell a
kormányra is alkalmazni. Erre azért volt szükség, mert az Iszlám csak a hagyományos Saria
törvénynek való engedelmességet követeli meg. Ha ezt a törvényt követik, nemcsak Iszlám
szempontból cselekszenek helyesen, hanem gátat állítanak a szegénységnek, igazságtalanságnak és
megakadályozzák a muszlim földek külföldi hitetlenek általi fosztogatását. Ahhoz, hogy ez
megtörténjen, a Sáriát meg kellett védeni az innovációtól és torzulásoktól, ez pedig megkövetelte az
Iszlám jogászok kormányzat fölé rendelését.
Az Iszlám kormány a felállítása és az annak való alárendeltség valójában Isten iránti
engedelmességként interpretálódott, ez "még az imánál és a böjtnél is fontosabb", mert az igaz
Iszlám másként nem marad fenn. Ez egyetemes elv volt, ami nem csak Iránra korlátozódott. Az egész
világ megérdemel egy igazságos kormányt, így szükség van egy Iszlám elveken működő
adminisztrációra, ezért Khomeini elengedhetetlennek tartotta az Iszlám forradalom exportját. A
forradalom exportja kapcsán kijelentette: ez „nem jelenti a más nemzet ügyeibe való beavatkozást”,
hanem „az Isten megismerésével kapcsolatos kérdéseik megválaszolását”.
A teokráciára alapított kormány ezen forradalmi nézete éles ellentétben állt a csendes Síita tanokkal,
melyek a Mehdi visszatéréséig a politikai életből való visszavonulásra szólítottak, aminek alsó hangon
a kormányból való kilépést kellett volna jelentenie. Azt pedig mondani sem kell, hogy mindez
ellentmond az iráni demokratikus szekularisták, illetve az Iszlám baloldaliak reményeinek és
terveinek. Khomeini ugyanakkor tudta, hogy széles forradalmi bázisra van szükség, ezért nem
habozott ösztönözni ezeket az erőket annak érdekében, hogy egyesüljenek támogatóival a Sah
megdöntésére. Következésképpen a győzelem előtt a forradalom ideológiája „pontatlan" volt,
helyesebben „homályos karaktert" jelenített meg, a velayat-e faqih / teokratikus, sajátos karaktere
még nem rajzolódott ki, annak nyilvánosságra hozatalával várni kellett a megfelelő időre. Khomeini
úgy vélte, hogy a többi forradalmár ellenezné a velayat-e faqih / teokratikus kormányt, ami a külföldi
imperialisták propaganda kampányának eredménye, hiszen azok nagy erőkkel igyekeztek
megakadályozni az Iszlám elvek térnyerését, melyek véget vetnek az ország kifosztásának. A nyugati
propaganda annyira félrevezető volt, hogy még az Iszlám szemináriumokon is áthatolt és szükségessé
tette „a taqiyya alapelveinek" tiszteletben tartását (azaz az igazság leplezését az Iszlám védelme
érdekében), amikor az Iszlám kormányról beszéltek (vagy nem beszéltek róla). A győzelmet követően,
amikor Khomeini felhagyott a taqiyyával és határozottan dolgozott az Iszlám klérus által vezetett
kormány létrehozásán, ez a felosztás a forradalom ideológiájának általános és konkrét elemei között
elkerülhetetlenül lebontotta a forradalom egységét, a teokrácia ellenzői részéről pedig ellenállást
váltott ki. Végül ez a szakadás nem volt végzetes. Az ellenzéket legyőzte és a forradalmi ideológia vált
uralkodóvá.

A FORRADDALOM EXPORTJÁNAK KONCEPCIÓJA
http://countrystudies.us/iran/100.htm
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Az Iszlám forradalom exportjának koncepciója egy olyan világnézetben gyökerezik, ami az Iszlám
forradalmat eszköznek tekinti, amivel a muszlimok és nem muszlimok felszabadíthatják magukat a
nemzetközi imperializmus érdekeit szolgáló zsarnoki elnyomás alól. Mind az Egyesült Államokat,
mind a Szovjetuniót két fő imperialista hatalomnak tekintették, melyek kihasználják a harmadik világ
országait. Az Iszlám iránti elkötelezettség, ahogy azt Irán tapasztalata bizonyította a sah megdöntése
során, lehetővé teszi az elnyomott nemzetek számára az imperializmus legyőzését. E nézet szerint
Irán példájának követésével bármely ország megszabadulhat az imperialista uralomtól.
Noha a politikai elit egyetértett a forradalom exportjának kívánalmával, e cél elérésének eszközeiben
nem volt összhang. A paletta egyik végén az a nézet állt, hogy a forradalom exportjának módja a
muzulmánok iráni példájának megtanítása. Anyagi segítségre semmilyen formában nincs szükség,
mivel az elnyomott emberek a diktatúrák kormányaival szemben fellépve bizonyítják készségüket az
Iszlám forradalomra. Azok, akik ezt az érvelést fogadták el azt hozták fel, hogy az iráni polgárok nem
kaptak külső segítséget a forradalom során, mégis sikerre vitték azt az Iszlám iránti elkötelezettségük
miatt. Továbbá, nem felejtették el megemlíteni Khomeini gyakran elhangzó kijelentését, miszerint
Iránnak nem áll szándékában beavatkozni más országok belügyeibe.
A paletta másik végén Iránra, mint a világforradalom mozgalmának élenjárója tekintettek, amely
kifejezetten a muszlim országokat és általában a harmadik világ országait szabadítja fel az
imperialista elnyomás alól. Ezen aktivista szemlélet szerint a forradalom tényleges exportja nem
korlátozódhat a propaganda erőfeszítéseire, hanem magában kell foglalnia mind a pénzügyi, mind a
katonai segítséget. E nézet támogatói szintén Khomeinit idézték álláspontjuk igazolására, így gyakran
hozták fel az Iszlám forradalom egész világon történő elterjedésének elkerülhetetlenségéről szóló
kijelentéseit. A különböző vélemények e két szempont között helyezkedtek el és 1979 óta alapvetően
e két szélső nézet játszik meghatározó szerepet a külpolitika megfogalmazásában. Általában azok,
akik kizárólag oktatás és példa révén képzelték el a forradalom exportját, uralták a
Külügyminisztériumot, míg azok, akik az államhoz nem tartozó forradalmi csoportok aktív
támogatását képviselték, nem szolgáltak fontos külpolitikával kapcsolatos kormányzati pozíciókban.
Mivel azonban az aktivista megközelítés támogatói között jelen volt néhány kiemelkedő politikai
vezető, ők képesek voltak befolyást gyakorolni a külkapcsolatok egyes területeire. Különösen igaz ez
a libanoni politikára és kisebb mértékben a Perzsa-öböl politikájára.
A forradalom aktív exportját elősegítő legkorábbi szervezet a Szatdzsa, amelyet 1979 tavaszán
alapított Mohammad Montazeri és közeli munkatársa, Mehdi Hashemi. A Szatdzsa számos nem
kormányzati csoporttal való kapcsolattartása az arab Közel-Keleten hamarosan közvetlen
konfliktusba hozta a szervezetet mind az Iszlám Köztársaság Pártjának (IRP) vezetésével, mind az
ideiglenes kormánnyal. Ayatollah Hoszain Ali Montazeri, Mohammad Montazeri atyja nyilvánosan
kritizálta fiát, mondván, hogy fia káprázatban szenved, mióta a sah egykori titkos rendőrsége
megkínozta. A Szatdzsát feloszlatták, de Mohammad Montazeri és Hashemi csatlakozott a
Paszdaránhoz (Forradalmi Gárda), ahol végül a szervezeten belül felállították a Felszabadítási
Mozgalmak Irodáját. Mohammad Montazeri végül áldozatul esett az Iszlám Köztársaság Pártja
központjának 1981. júniusi bombázásakor, amely több mint hetven prominens politikus életét
követelte. Ezt a fejleményt követően Hashemi emelkedett első számú vezetővé és irányította a világ
forradalmárainak nyújtott erkölcsi és anyagi támogatást.
Hashemi vezetése alatt a Felszabadítási Mozgalmak Irodája önállóan működött a
Külügyminisztériumtól és számos ország ellenzéki mozgalmával tartott fenn kapcsolatot. A
forradalom külföldön történő előmozdításának célja elkerülhetetlenül ellentétes volt a kormány
törekvéseivel, hogy normalizálja a kapcsolatait azokkal a kormányokkal, melyeket a Felszabadítási
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Mozgalmak Irodája megbuktatni segített. A külpolitika irányításának prioritásait végül a
Külügyminisztérium javára rendezték el. 1984-ben a Felszabadítási Mozgalmak Irodáját eltávolították
a Paszdaran joghatósága alól, feladatai átkerültek a Külügyminisztériumhoz ill. az Információs és
Biztonsági Minisztériumhoz. Hashemi elégedetlen volt ezzel a döntéssel, lemondott posztjáról és
Qumba vonult. Itt pozíciót szerzett Ayatollah Montazeri nagy bürokráciájában, aki hat
szemináriumot, több jótékonysági szervezetet, egy kiadót és számos politikai hivatalt felügyelt. Nem
vesztve el a forradalom exportja iránti vágyát, Hasheminek sikerült felállítania a Globális Forradalom
Irodáját, amely - bár névlegesen Montazeri portfóliójának része volt - valójában önállóan működött.
Hashemi tevékenysége 1986-ra ismét konfliktusba hozta őt a Külügyminisztériummal. Októberben
társaival együtt letartóztatták, a Globális Forradalom Irodáját bezárták. 1987 nyarán Hashemit és
néhány kollégáját „az Iszlám irányvonalától való eltérés" vádjával bíróság elé állították, bűnösnek
találták, majd kivégezték.

Nagy Ayatollah Ruhollah Khomeini (1902-1989)

IRÁNI MOZGALMAK 3.
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AHOGY AZ A GYAKORLATBAN ELKEZDŐDÖTT
Az Iszlám Köztársaság forradalom terjesztésére tett erőfeszítéseinek első komoly megnyilvánulása
1982 márciusában volt, amikor a több mint 25 arab és Iszlám nemzetből származó 380 férfi
találkozott az egykori Teherán Hilton szállodában az „ideális Iszlám kormányról" szóló szemináriumon
és hogy kevésbé tudományos szempontból nagyszabású támadást indítsanak az Iszlám világ
megtisztítására a sátáni nyugati és kommunista keleti befolyásoktól, melyekről látták, hogy gátjai az
Iszlám világ fejlődésének. A militánsok, elsősorban Síiták, de néhány Szunnitát is képviselő, különféle
vallási és forradalmi hiteles személyiségek összejövetelét a Militáns Hittudósok Szövetsége és a
Paszdaran Iszlám Forradalmi Gárda szervezték. A forradalmi hadjárat központja, mely nem sokkal az
1979-es forradalom után működött, Teherán belvárosában volt található, ami a kívülállóknak
„Taleghani központ" néven ismert. Itt végezték az összejövetel háttérmunkálatait: a környező
országokból toborzott vagy ide hívott arab káderek felkészítését a forradalom terjesztésére, valamint
székhely biztosítását olyan csoportok számára, mint az Iszlám Front Bahrein Felszabadításáért Front,
Iraki Síita mozgalom, valamint a Fülöp-szigeteki Moro, Kuvaiti, Szaúdi, Észak-Afrikai és Libanoni
militáns hitszónokok. Ezek a csoportok az „Iszlám Forradalom Tanácsa" égisze alatt álltak, melyet
Ayatollah Husszein Ali Montazeri, Ayatollah Khomeini kijelölt örököse felügyelt. A tanács tagjai
többségében hittudósok voltak, de a jelentések szerint a szíriai és a líbiai hírszerző ügynökségek
tanácsadóiként is dolgoztak. A Tanács hivatalosan évente több mint 1 milliárd dollár hozzájárulást
kapott a többi országbeli hívőktől és az iráni kormány által elkülönített alapokból. Stratégiája kettős
volt: fegyveres harc a nyugati imperializmus és annak ügynökei ellen, valamint egy belső tisztító
folyamat az Iszlám terület és a muszlim gondolkodásmód megszabadítása érdekében a nem Iszlám
kulturális, intellektuális és szellemi befolyásoktól, igazságosság, szolgáltatások és források
biztosításával a muszlim világ mustazafin (gyenge) tömegei számára. Az Iszlám forradalom
terjesztésére tett kísérletek feszültté tették az ország kapcsolatait sok arab szomszédjával, az iráni
disszidensek bíróságon kívüli kivégzése Európában pedig elidegenítette az európai nemzeteket,
különösen Franciaországot és Németországot. Például az Iszlám Köztársaság úgy fejezte ki
véleményét Egyiptom szekuláris kormányáról, hogy Anwar Szadat egyiptomi elnök gyilkosáról, Khalid
al-Isztanbuliról egy utcát nevezett Teheránban. Irán abban az időben nagyon elszigetelődött, de ez
másodlagos szempont volt a forradalmi eszmények terjesztéséhez képest a Perzsa-öböl mentén és az
USA-val (vagy „nagy sátánnal”) való konfrontáció viszonylatában az 1979–1981-es túszválság
időszakában.

VÁD: ÁLLAMILAG SZPONZORÁLT TERRORIZMUS
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran_and_state-sponsored_terrorism
Az 1979. évi iráni forradalom óta számos ország az iráni kormányt vádolja a nem állami militáns
csoportok képzésével, finanszírozásával és biztonságos menedék nyújtásával, például a Hezbollah
Libanonban, a Hamasz Gázában és más palesztin szervezetek (Iszlám Dzsihád (PIJ), Palesztina
Felszabadítása Általános Parancsnokságának Nép Frontja (PFLP-GC). Ezeket a csoportokat számos
ország és nemzetközi testület terrorista csoportnak nyilvánította, Irán azonban ezeket „nemzeti
felszabadítási mozgalmaknak" tartja, akik önvédelemre jogosultak az izraeli katonai megszállással
szemben.
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Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma azzal vádolta az iráni támogatású iraki síitákat, hogy a
terrorizmus módszerével küzdenek az amerikai csapatok ellen, valamint elsősorban a Qudsz Force
révén Irán reszt vesz a kiberterrorizmusban.

ISZLÁM FORRADALMI GÁRDA (IRGC)
A sah 1979-es bukása után az Iráni Iszlám Köztársaság létrehozta az Iszlám Forradalmi Gárda
hadtestét (IRGC) a kormány szociálpolitikájának támogatása érdekében. Az IRGC-t azzal vádolják,
hogy ideológiáját a szomszédos régiókban terjeszti „terrorista szervezetek" kiképzésével és
finanszírozásával. 1986-ra az IRGC 350 000 taggal rendelkezett és egy kisebb haditengerészeti és
légierő egységre is szert tett. 1996-ra a szárazföldi erők létszáma 100 000, a tengeri erőké pedig
20.000 volt. A Quds Force egységet feltehetően az Iszlám militánsok kiképzésére használják.
1995-ben az iráni Forradalmi Gárda konferenciát szervezett a terrorizmussal vádolt világméretű
szervezetek bevonásával, köztük a Japán Vörös Hadsereggel, Örmény Titkos Hadsereggel, Kurdisztáni
Munkapárttal, Iraki Da'wah Párttal, Bahrein Felszabadításának Iszlám Frontjával és a Bejrúti
Hezbollahhal, kizárólag abból a célból, hogy képzést nyújtson ezeknek a szervezeteknek, feltehetőleg
az Öböl-államok destabilizációjának elősegítésére, illetve segítséget nyújtson ezekben az országokban
a militánsoknak, hogy a meglévő kormányokat Irán-szerű rendszerekkel váltsák fel.
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma bejelentette, hogy az IRGC támogatást nyújt a Hamasznak,
Hezbollahnak és a palesztin Iszlám Dzsihádnak Izraelben. Azt is állítják, hogy az IRGC sok segítséget és
képzést adott a palesztin ellenállást támogató terroristáknak. Azzal is vádolják őket, hogy segítették a
dél-iraki felkelést.
Az Egyesült Államok az IRGC-t külföldi terrorista szervezetnek nyilvánította.

IRGC és a Muzulmán Testvériség
A 2014. évi csúcstalálkozó egyesítette az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda hadseregének a Quds Force
néven ismert erőit és a Muzulmán Testvériséget, ami egy elterjedt Iszlám politikai mozgalom,
jelentős befolyással a régióban.
A Quds Force képviseli a világ legerősebb síita nemzetét, míg a Muzulmán Testvériség egy állammal
nem rendelkező, de befolyásos politikai és vallási erő a szunnita muszlim világban. A Trump
adminisztráció 2019 áprilisában nyilvánította a Forradalmi Gárdát külföldi terrorista szervezetnek.
A Fehér Ház a jelentések szerint lobbizott, hogy a Muzulmán Testvériséget is vegyék fel erre a
listára.
Amíg a Muzulmán Testvériség által támogatott Mohamed Morszi 2012 és 2013 között volt
Egyiptom elnöke, az iráni és az egyiptomi tisztviselők között nyilvános találkozók és
kapcsolatfelvételek folytak. Morszit azonban az egyiptomi hadsereg által támogatott puccs során
2013 júliusában lemondatták, majd később letartóztatták. Az Abdel Fattah el-Sisi rezsim a
megbuktatott a Muzulmán Testvériség ellen leszámolási hadjáratot indított, sok vezetője azóta
Egyiptomban börtönbe került vagy száműzetésben él.
Az iráni beszámoló a 2014. évi találkozóról rátást enged a Muzulmán Testvériség és az iráni
tisztviselők erőfeszítéseire, hogy elhatározásra jussanak egy további együttműködésben, miután
Morszit eltávolították a hatalomból.
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Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
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IRÁNI MOZGALMAK 4.
TEVÉKENYSÉGEK IRÁNON KÍVÜL
Bahrain
2015. szeptember 30-án a bahreini biztonsági erők egy nagy bombagyártó üzemet fedeztek fel
Nuwaidratban, majd számos gyanúsítottat tartóztattak le, akik az Iráni Forradalmi Gárdával álltak
kapcsolatban. Másnap, október 1-jén Bahrein visszahívta iráni nagykövetét és felszólította az iráni
ügyvivőt, hogy 72 órán belül hagyja el a királyságot, miután személyét persona non gratának
nyilvánították. Nagykövetének visszahívását Bahrein a következőkkel indokolta: „a bahreini királyság
ügyeibe való folyamatos beavatkozás annak érdekében, hogy szektás vitákat szítsanak, befolyást és
kontrolt hozzanak létre". Bahrein 2016. január 6-án kijelentette, hogy felgöngyölítette azt a terrorista
sejtet, mely állítólag a Forradalmi Gárdával és a Hezbollahhal állt kapcsolatban. A bahreini
belügyminisztérium bejelentette, hogy a sejt „veszélyes robbantások sorozatát” tervezte végrehajtani
a királyságban. Sok tagot letartóztattak, köztük a csoport vezetőit, a 33 éves ikreket Ali és
Mohammed Fakhrawit.

India
2012 júliusában a The Times of India beszámolt az újdelhi rendőrség nyomozásáról, mely kiderítette,
hogy az iráni Forradalmi Gárdával kapcsolatban álló terroristák felelősek a 2012. február 13-i
támadásért, mely során bombamerényletet hajtottak végre Újdelhiben egy izraeli diplomata ellen.
Ebben megsérült a nagykövetség egy alkalmazottja, egy helyi alkalmazott és két járókelő. A jelentés
szerint az iráni Forradalmi Gárda tervezhet más támadásokat is izraeli célpontok ellen az egész
világon.

Izrael
Irán nem ismeri el Izrael államot és támogatást nyújt a Hamasznak, Hezbollahnak és a palesztin
Iszlám Dzsihádnak.

Hamasz
Irán politikai támogatást nyújt és fegyvereket szállít a Hamasznak, melyet Izrael, az Egyesült Államok,
Kanada, az Európai Unió, Egyiptom, Ausztrália és Japán terrorista szervezetnek nyilvánított.
Mahmoud Abbasz, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke kijelentette: „A Hamaszt Irán finanszírozza.
Azt állítja, hogy adományokból finanszírozzák, de az adományok nem hasonlítanak ahhoz, amit
Iránból kap." Az izraeli külügyminisztérium szerint 2000 és 2004 között a Hamasz 425 támadást
hajtott végre. Ez a szervezet felelős közel 400 izraeli megöléséért és több mint 2000
megsebesüléséért. 2001 és 2008 májusa között a Hamasz több mint 3000 Qasszam rakétát és 2500
aknát lőtt ki Izraelre.

Hezbollah
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A Hezbollahot az 1980-as évek elején alapították azon iráni erőfeszítések részeként, amelyek célja a
militáns libanoni síita csoportok egyesítése volt egy egységes szervezetbe. Irán proxy
szövetségeseként fogható fel az Irán és Izrael közt dúló proxy háborúban. Vezetői Khomeini
ayatollah követői voltak és erőit egy 1500 fős Forradalmi Gárda kontingens képezte ki, szervezte meg,
akik Iránból érkeztek a szír kormány engedélyével, amely akkoriban megszállva tartotta Libanont.
2012 óta a Hezbollah segített a szír kormánynak a polgárháború során az ellenzék elleni
küzdelemben, amelyet Hezbollah cionista cselekménynek és „vahhabita-cionista összeesküvésnek”
nevezett arra, hogy elpusztítsák az Asszad-rezsim Izrael elleni szövetségét.
Az Iszlám Dzsihádról széles körben úgy gondolták, hogy egy álnév és a Hezbollahhoz tartozó libanoni
Iszlamista politikai mozgalmat, ill. egy szociális szolgáltató ügynökséget fed, amit 1982-ben alapítottak
több millió dolláros támogatással. Az Iszlám Köztársaság jelentős kiképzést és logisztikai segítséget
nyújtott nekik. Sokan úgy vélik, hogy a csoport Irán forgatókönyve szerint működik, célja a térség
mérsékelt kormányainak megdöntése és az iráni kormány mintáján alapuló Iszlám köztársaságok
létrehozása, valamint Izrael elpusztítása. Irán jelentős összegű pénzekkel, képzéssel, fegyverekkel
(ideértve a hosszú távú rakétákat), robbanóanyagokkal, politikai, diplomáciai és szervezeti segítséggel
látta el a Hezbollah militáns szervezetét, miközben arról kísérelte meggyőzni a Hezbollahot, hogy vesse be
magát Izrael ellen. A Hezbollah 1985. évi kiáltványa négy fő célkitűzést sorolt fel, melyek közül kettő:
„Izrael végleges távozása Libanonból, mintegy bevezetéseként Izrael eltörlésének". A 2010. februárban
kiadott jelentések szerint a Hezbollah 400 millió dollárt kapott Irántól.

Iraki síita milíciák
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma bejelentette, hogy fegyvereket csempésznek Irakba abból a
célból, hogy Irán szövetségeseit, a síita milíciákat felfegyverezzék, ideértve az Amerika ellenes
Muqtada al-Szadr hittudóst és az ő Mehdi egységeit is. David Petraeus tábornok, az Amerikai Haderő
Irakban állomásozó egységének parancsnoka, az Egyesült Államok Kongresszusában 2007.
szeptember 11-én tartott beszámolójában megjegyezte, hogy az iraki multinacionális erők felderítése
szerint az Iráni Quds Force kiképzést, felszerelést, finanszírozást és irányítást nyújtott az iraki Síita
milícia csoportok számára. „Amikor elfogtuk az úgynevezett speciális egységek vezetőit… és az iraki
tervek támogatására létrehozott libanoni Hezbollah hadosztály parancsnokhelyettesét, sokat tudtunk
meg arról, hogy Irán valójában miként támogatta őket és hogy ezek az elemek miként hajtottak végre
erőszakos cselekményeket ellenünk, az iraki erők és ártatlan civilek ellen.”
2015-ben Michael Weiss és Michael Pregent azzal vádolta a Népi Mobilizációs Egységeket, melyek
Irán támogatásával létrejött 40, főleg síita milíciából álló szervezet, hogy széles körben követtek el
atrocitásokat szunnita polgárok ellen az Iraki és Levantei Iszlám Állam ellen folytatott háború során,
beleértve „az emberek élve elégetését házaikban, focizást levágott emberi fejekkel, valamint egész
falvak etnikai tisztogatását és földig lerombolását". Weiss és Pregent azt is állította, hogy „Irán síita
milíciái nem sokkal jobbak, mint az Iszlám Állam.

586

Hezbollah sympathizers in Lebanon

IRÁNI MOZGALMAK 5.
AZ ÉRDEK FELÜLÍRJA AZ ELVEKET
Állítólagos Al-Kaida szálak
Az Al-Kaida vezetői a síita muszlimokat eretnekeknek tekintik, megtámadják mecsetjeiket és
összejöveteleiket. Irakban az a vélekedés, hogy a síita polgári lakosság legitim célpontja az erőszakos
cselekményeknek. Az Al-Kaidát Irán és sok más ország terrorszervezetnek nyilvánították és Irán
ellenséges kapcsolatban áll a csoporttal. Állítólag az Al-Kaida és Irán az 1990-es években szövetséget
alakított ki és ennek keretében a Hezbollah al-Kaida-ügynökök kiképzésében vett részt. Irán az alKaida aktivisták százait tartotta fogva, akik az afganisztáni 2001. évi invázió után léptek be az
országba. Az iráni kormány többségüket házi őrizetben tartotta, korlátozták mozgásszabadságukat és
szigorúan figyelemmel kísérték tevékenységüket. Ennek ellenére az amerikai tisztviselők
aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy Irán nem számol be tartózkodási helyeikről. Iránt
bűnrészességgel vádolják a 2003. évi rijadi lakótömbök elleni robbantásokkal kapcsolatban.

Szeptember 11
Az 1998-ban bin Laden ellen benyújtott US vádirat szerint az al-Kaida „szövetséget kötött ... az iráni
kormánnyal és az ahhoz kapcsolódó Hezbollah terrorista szervezettel annak érdekében, hogy együtt
lépjenek fel közös ellenségeikkel szemben". 2001. május 31-én Steven Emerson és Daniel Pipes a The
Wall Street Journal-ban megírták, hogy „az iráni kormány tisztviselői segítettek modern fegyverekkel
és robbanóanyagokkal foglalkozó képzések megszervezésében az Al-Kaida személyzete számára
Libanonban, ahol például elsajátították, hogyan kell elpusztítani nagy épületeket.”
A 9/11-i bizottság jelentése kimondta, hogy a szeptember 11-i gépeltérítők közül 8-10 korábban
áthaladt Iránon és beutazásukat az iráni határőrök segítették. A jelentés arra is talált közvetett
bizonyítékot, hogy vezető Hezbollah tisztviselők szorosan nyomon követték ezeknek a jövőbeni
gépeltérítőknek az utazását 2000 novemberében Iránban. Miután a Bizottság „további vizsgálatot"
587

rendelt el a támadásokban való esetleges iráni szerep kapcsán, George W. Bush elnök azt követelte,
hogy Irán szakítsa meg kapcsolatait az al-Kaidával, miközben véleménye szerint „Irán és a szeptember
11-i támadások között nincs közvetlen összefüggés."
Az iráni hírszerző szolgálattól átállt két ügynök tanúsította, hogy az iráni tisztviselők „előre tudtak a
szeptember 11-i támadásokról". Ezzel szemben a 9/11-i Bizottság nem talált bizonyítékot arra, hogy
Irán vagy a Hezbollah tudott volna a későbbi szeptember 11-i támadás terveiről. Iránon
átutazásukkor az al-Kaida szakemberek valószínűleg nem voltak tisztában a jövőbeni műveleteik
konkrét részleteivel. Ezenkívül mind bin al-Shibh, mind Khalid Sheikh Mohammed tagadta, hogy a
gépeltérítők és a Hezbollah közötti bármilyen kapcsolat lett volna, valamint azt is, hogy gépeltérítők
Iránba utazásának egyéb oka lett volna, mint kihasználni az iráni gyakorlatot, amely szerint nem
tesznek bélyegzőt a szaúdi útlevelekbe.

Rijádi lakótömbök elleni bombamerénylet
Seth G. Jones és Peter Bergen szerint az Iránban levő al-Kaida ügynökök tervezték meg a 2003. évi
rijádi lakótömb robbantásokat, nyilvánvaló iráni bűnrészességgel. 2003 májusában az akkori
államminisztérium tisztviselője, Ryan Crocker, iráni tisztviselőknek adott át információkat a közelgő
támadásról, de ezt követően iráni részről intézkedés nem történt.

Ellenvélemény
Az Oszama bin Laden lakótömbjében, Abbottabadban felfedezett dokumentumokon alapuló West
Point-tanulmány megállapította, hogy az iráni-al-Kaida kapcsolat nem szövetségen, hanem közvetett
és kellemetlen tárgyalásokon alapult, ahol az őrizetbe vett dzsihadisták és családtagjaik, köztük bin
Laden családtagjainak szabadon bocsátásáról folyt egyezkedés. A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA)
elemzője, Bruce Riedel szerint: „Ahelyett, hogy titokban ágyba feküdtek volna egymással, amint
egyesek állítják, az al-Kaida kifejezetten ellenséges kapcsolatban állt az iráni rezsimmel.” Például
annak érdekében, hogy családtagjait kihozza Iránból, bin Laden iráni diplomatát raboltatott el, majd
kereskedelmet folytattak. Az irániak elengedték néhány családtagját, de aztán átejtették az al-Kaidat, mivel egyik lányát, Fatimát nem engedték szabadon.

Taliban felkelés
Az Egyesült Államok és brit tisztviselők azzal vádolták Iránt, hogy fegyvereket adott és támogatta az
afganisztáni tálib felkelést.

US Bírósági ítéletek
A The Washington Free Beacon szerint az amerikai bíróságok több alkalommal ítéltek meg kártérítést
a terrorizmus áldozatainak. Az ítélet Iránt kötelezi kártérítésre azon az alapon, hogy bár a
támadásokat közvetlenül nem Irán irányította, bizonyítékok alapján az elkövető terrorista
csoportokat Irán bízta meg és fizette ki. Gond csak ott van, hogy miként hajthatják végre ezeket a
határozatokat és milyen intézkedésekkel bírják rá Iránt arra, hogy fizessen.
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Pragmatizmus
Más forradalmi államokhoz hasonlóan a gyakorlati megfontolások néha az Iszlám Köztársaságot is
következetlen lépések megtételére és a pán-Iszlám szolidaritás eszméjének alárendelésére indítják.
Az egyik megfigyelő, Graham Fuller az Iszlám Köztársaságot „kápráztatóan csendesnek" hívta a [nem
muzulmán] oroszországi [muszlim] csecsenekkel, vagy Kínában az ujgurokkal kapcsolatban,
egyszerűen azért, mert az iráni államnak fontos stratégiai kapcsolatai vannak Kínával és
Oroszországgal, melyeket az állami érdekek miatt meg kell őrizni. Irán megdöbbentően még a
keresztény Örményországot is támogatta a síita Azerbajdzsán ellen és óvatosan vigyázott arra, hogy
ne vigye túlzásba a muszlim tádzsikok támogatását Tádzsikisztánban, ahol a nyelv alapvetően perzsa
nyelvjárás.

2.3.8.5. POLITIKA AZ ISZLÁMBAN A JELENBEN ÉS MÚLTBAN
MUZULMÁN SZERVEZETEK ÖSSZEFONÓDÁSA AZZAL, AMI NEM MUSZLIM
A fejezetet ezzel a képpel kezdtem:
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LAPLEOSZTÁS MÓDJA

MUSLIM BROTHERHOOD
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Az első kép azt mutatja, hogy jelenleg az Iszlám nem elvként vagy hitként szerepel sehol, hanem
eszköz politikai célok megvalósítására. Nem is a muszlimok, hanem a világ vezető nagyhatalmainak
politikai céljainak eszköze, melyben az Iszlám országok vezetői, ill. nagyobb szervezetek proxik, a
terrorszervezetek, média által felkapott muszlim irányzatok pedig nem többek a proxik proxijainál. A
klasszikus Iszlám maga ebben a vonulatban jóformán teljesen kiveszett.
Az elmúlt időszak kísérlete részemről az volt, hogy érzékeltessem, mennyire távol állnak a klasszikus
Iszlámnak a tanításai attól, amit ma Iszlám alatt értünk.
Mivel a politika változik, a világ vezető hatalmai közt látjuk Indiát és Kínát is. Óhatatlanul ezek is
valamilyen viszonyt ki kell, hogy fejezzenek az Iszlámmal. Egyelőre ellenségeset, lásd Kína ujgur
politikáját és India muszlim ellenes rasszista intézkedéseit belpolitikai síkon, Pakisztánnal pedig
külpolitikájában. De az Iszlám világ másfél milliárdos tömegével és forrásaival a jövőben nekik is
számolni kell. Mi fog megvalósulni? Erő? Manipuláció? Iszlám interpretációk módosítása? Barátság?
Együttműködés? Kulturális integráció? Most még nem tudhatjuk. Vagy az Iszlám világ lesz saját
elveinek árulója és eladja magát? Ez is benne van a pakliban.
A képek jelzik talán, hogy a világ feletti uralmat a rablás törvénye tartja fent. Ez így lesz a Messiás
eljöveteléig, Aki Mehdivel az oldalán megvívja csatáit az ártó erők ellen. Addig pedig az Iszlám, mint
tanítás csakis ellenzékben lehet. Az a tan, ami felnyitja a szemeket és feltárja a rablók manipulációit,
módszereit, nem lehet elfogadott egy jelenlegi rendszerben sem. Aki szívből muszlim, annak el kell
fogadnia, hogy tanait nem üdvözli ez a világ, sőt, próbálják elhallgattatni, mellőzni.
Az a muszlim vezető pedig, aki erre a térképre a rablók proxijaként felkerül, nem az Iszlám ügyét
szolgálja még akkor sem, ha rövid távú előnyöket ígér.
Ebben a folytonosan változó térben csak egyetlen állandó tényező van: Allah az Ő akarata és végül
győzedelmes igazsága.
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KHARIDZSITA MÚLT ÉS JELEN
A RADIKÁLIS GONDOLKODÁS MEGALAPOZÓI
Amikor meg tudják rólam, hogy muszlim vagyok, sokan elhúzzák a szájukat, megvetéssel néznek rám.
A médiumokban tálalt terrorcselekményekkel azonosítanak engem és az Iszlámot. Hiába
magyarázom, hogy az Iszlám nem ilyen, az Iszlám ezzel ellentétes tanítást hirdet. Nem csak
közömbösen kihátrál, hanem véleménye van, mellyel élesen elítéli a terrort, de annak felbujtását is.
A problémák nem ma kezdődtek. A Próféta (béke reá) halála (633) után Abu Bakr, majd őt követően
Omar ibn Al-Khattab vette át a kalifátust. Az ő idejükben a birodalom jelentős terjeszkedésnek indult.
A perzsa Szaszanida és Bizánc Anatóliai területeken az Iszlám kalifátus zászlói lobogtak. A hadak
vezérei jutalmul megkapták az általuk elfoglalt területeket és katonákból nagyhatalmú Wálik lettek.
Kezdetben ezzel nem volt semmi baj. Majd, amikor az Iszlám elveit felülírta a hatalmi vágy és az
Iszlám eszközzé vált a hatalom megszerzésére, fenntartására, bomlásnak indult a gépezet. Omart
Oszman váltotta a kalifa székében. Ő meg akarta állítani az erjedést, megvonta a provinciáktól a
hatalmat és erősen központosította az adminisztrációt. Ez megosztotta a viszonyt a provinciák és
Medina között. Oszmánt 656-ban meggyilkolták. A sok részletbe, bonyodalomba nem megyek bele,
számos irodalom található erről az időszakról, ezért lerövidítem.
Ali ibn Abi Talib, a Próféta unokaöccse lett a kalifa, aki előtt egy belső viszályokkal teli birodalom állt.
Szemben vele Muawiya ibn AbuSzufiyan, a Szíriai területek Waliya, aki nem fogadott hűséget Alinak,
maga akart kalifa lenni. 657-ben Ali és Muawiya hadai Szaffein-nél találkoztak. Az első száz napban
nem ütköztek meg, csak tárgyaltak, de nem jutottak dűlőre. Majd három napi ádáz küzdelem után, az
egyik szíriai, Abu Lahiya egy Koránt erősített a lándzsája hegyére és a magasba emelte. Ezt mindkét
oldalon sokan követték és az ütközet megállt. Megállapodtak, hogy Tanácsot ülnek és megegyeznek a
kalifátus sorsáról. Ali, Abu Musza Al-Asha’arit, Moawiya pedig Amr Ibn Al-A’aszt, Egyiptom és Szíria
meghódítóját, a jó képességű tárgyalót delegálta. Amr Ibn Al-A’Asz meggyőzte az Alit képviselő Abu
Musza Al-Asha’arit, hogy a legjobb megoldás az, ha a két kalifa-jelölt lemond és a nép választ
magának vezetőt. Abban is megegyeztek, hogy Abu Musza jelenti be a döntést. Ezt meg is tette,
bejelentette Ali visszavonulását, de ekkor fordulat következett be. Amr Ibn Al-A’asz nem Moawiya
visszavonulását, hanem ellenkezőleg, az ő kalifátusi igényét jelentette be. Ez az Iszlám történelmében
a „Nagy Fitna”, a Nagy Ármány. Bár Ali meg tudta tartani a címet, de hatalma meggyengült. Követői
szemében puhánynak mutatkozott, akik közül többen kiváltak és szembe fordultak vele. Ők a
Kharidzsiták, ( خوارجkharadzs, kiválás, kiszállás). Ők azok, akik több erőt, határozott fellépést, több
„radikalizmust” követeltek. 661-ben a hajnali ima alatt egy Kharidzsita, Abdel Rahman ibn Maldzsam
megölte Alit, ezzel véget ért a helyes úton vezérelt kalifák (Khulafa al-Rashidun) helytartósága és
kezdetét vette Moawiya, az Umayyad dinasztia első uralkodójának uralma. A Kharidzsiták ettől a
kortól jelen vannak az Iszlám történelmében egészen a mai napig.
A mai radikális mozgalmak a fentiekhez hasonlóan, az intoleráns, erőszakos fellépésben gyökereznek,
ezért is nevezik a mai hittudósok az Al-Kaida, ISIS és a többi radikális szervezetet „Kharidzsitáknak”.
Cserében pedig a mai Kharidzsiták első dolga, ha elfoglalnak egy területet, hogy a klasszikus Iszlám
tanokat hirdető tudósokat likvidálják. Róluk szól Mohammed próféta (béke reá) jövendölése, amit a
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téma érzékeny volta miatt mind Bukhari, mind Muszlim tudósítása alapján közlök, mivel pontosságra
törekszem:

يـ
َ س َو ْي ِد ب ِْن
ُ ع ْن
ُ  أ َ ْخبَ َرنَا،ير
َ  قَا َل قَا َل،َغفَلَة
َ ،َع ْن َخ ْيث َ َمة
َ ،ع ِن األ َ ْع َم ِش
َ ،س ْفيَا ُن
ٍ َِحدَّثَنَا ُم َح َّمدُ ْب ُن َكث
ٌّ ع ِل
ِ َّ سو ِل
ى ِم ْن أ َ ْن
َّ اَّلل صلى هللا عليه وسلم فَأل َ ْن أ َ ِخ َّر ِمنَ ال
ِ س َم
ُ ع ْن َر
َ رضى هللا عنه ـ إِذَا َحدَّثْت ُ ُك ْم
َّ َاء أ َ َحبُّ إِل
ِ َّ سو َل
اَّلل صلى هللا عليه وسلم
ُ س ِم ْعتُ َر
َ ب َخ ْد
َ  فَإِ َّن ْال َح ْر، َو ِإذَا َحدَّثْت ُ ُك ْم فِي َما بَ ْينِي َوبَ ْينَ ُك ْم،علَ ْي ِه
َ ِب
َ أ َ ْكذ
َ ،ٌعة
َّ آخ ِر
، َيقُولُونَ ِم ْن َخي ِْر قَ ْو ِل ْال َب ِريَّ ِة،سفَ َها ُء األَحْ الَ ِم
ِ َيقُو ُل " َيأ ْ ِتي ِفي
ُ ،َان
ِ ان قَ ْو ٌم ُحدَثَا ُء األ َ ْسن
ِ الز َم
 فَأ َ ْينَ َما لَ ِقيت ُ ُمو ُه ْم،َاج َر ُه ْم
َّ اإل ْسالَ ِم َك َما يَ ْم ُر ُق ال
َّ َس ْه ُم ِمن
ِ  الَ يُ َجا ِو ُز ِإي َمانُ ُه ْم َحن،الر ِميَّ ِة
ِ َيَ ْم ُرقُونَ ِمن
."  فَإِ َّن قَتْلَ ُه ْم أَجْ ٌر ِل َم ْن قَتَلَ ُه ْم يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة،فَا ْقتُلُو ُه ْم
Ali tudósítása:
Allah küldöttének (béke reá) hagyományait úgy adom tovább nektek hitelességgel, hogy inkább
levetem magam az égből, mintsem hamisan tulajdonítanék neki valamit. És ha elmondok nektek
valamit arról, ami tőlem hozzátok szól, akkor ne legyen kétségetek afelől, hogy egy háborúban ott a
sok megtévesztés. Hallottam, hogy Allah küldötte (béke reá) így szólt: „A világ utolsó napjaiban olyan
ostoba fiatalemberek lépnek színre, akik az emberiség legjobb beszédeit fogják előadni (azaz a
Koránt), de elhagyják az Iszlámot, ahogy a nyíl hagyja el az íjat. Hitük nem lépi túl a torkukat (nem
lesz hitük), ezért bárhol találkoztok velük, öljétek meg őket, mert aki megöli őket, jutalomban
részesül a Feltámadás Napján.”
Forrás: Szahih al-Bukhari 3611

ع ْن
َ َحدَّثَنَا
ِ ص
َّ اَّلل ب ِْن ال
ُ  َحدَّثَنَا،َش ْيبَا ُن ْب ُن فَ ُّروخ
ِ َّ ع ْب ِد
َ ،ِامت
َ ع ْن
َ ، َحدَّثَنَا ُح َم ْيدُ ْب ُن ِهالَ ٍل،ِيرة
َ سلَ ْي َما ُن ْب ُن ْال ُم ِغ
- سيَ ُكو ُن بَ ْعدِي ِم ْن أ ُ َّمتِي
ُ  قَا َل قَا َل َر،أَبِي ذَ ٍر
ِ َّ سو ُل
َ  أ َ ْو- اَّلل صلى هللا عليه وسلم " إِ َّن بَ ْعدِي ِم ْن أ ُ َّمتِي
َالر ِميَّ ِة ث ُ َّم الَ يَعُودُون
َّ ِين َك َما يَ ْخ ُر ُج ال
َّ َس ْه ُم ِمن
ِ قَ ْو ٌم يَ ْق َر ُءونَ ْالقُ ْرآنَ الَ يُ َجا ِو ُز َحالَقِي َم ُه ْم يَ ْخ ُر ُجونَ ِمنَ الد
ِ ام
ِ ص
َّ  فَقَا َل ا ْب ُن ال. " ق َو ْال َخ ِليقَ ِة
َ َت فَلَ ِقيتُ َرافِ َع بْن
ِ َي أَخَا ْال َحك َِم ْال ِغف
َّ ار
ِ َع ْم ٍرو ْال ِغف
ِ اري
ِ فِي ِه ُه ْم ش َُّر ْالخ َْل
ٌ قُ ْلتُ َما َحد
َ س ِم ْعتُهُ ِم ْن أ َ ِبي ذَ ٍر َكذَا َو َكذَا فَذَك َْرتُ لَهُ َهذَا ْال َحد
اَّلل صلى
ُ س ِم ْعتُهُ ِم ْن َر
ِ َّ سو ِل
َ ِيث فَقَا َل َوأَنَا
َ ِيث
. هللا عليه وسلم
Abu Dharr tudósítása Allah Prófétájának (béke reá) mondásáról:
„Bizony, utánam, vagy nem sokkal utánam jön az Ummámból egy csoport (emberek), akik recitálják a
Koránt, de az nem lépi túl a torkukat és úgy hagyják el a vallást, akár a nyíl hagyja el az íjat és nem
térnének oda vissza. Ők lesznek legrosszabb lények a teremtésben. Ibn Szamit (az egyik narrátor) így
nyilatkozott. Találkoztam Rafi 'bin' Amr Ghifarival, Al-Hakam Ghifari testvérével és a következőt
mondtam neki: Mi ez a hadith, amit Abu Dharrtól hallottam? Majd idéztem neki ezt a hadith-t és így
válaszolt: Allah prófétájától (béke reá) hallottam.
Forrás: Szahih Muszlim 1067
Továbbá közlöm Ibn Madzseh tudósítását, aki a Prófétát (béke reá) ekképpen idézi:

،َّماء
َ قد كان،ار
ُ  ِك،وخير قَتي ٍل َمن قتلوا
ِ ديم الس
ُّ :  يقو ُل،َعن أبي أمامة
ُ
َ
ِ َشر قَتلى قُتِلوا تحتَ أ
ِ َّالب أَ ْه ِل الن
َّ
ُ
َ
ُ
َّ
ُ
ِ
ُلت
اَّلل صلى
َّ س ِم ْعتهُ من رسو ِل
ِ
ً هؤالء مسلِمينَ فصاروا كف
َ  بل: هذا شي ٌء تقولهُ ؟ قا َل، يا أبا أمامة: ارا ق
َّاَّللُ علي ِه وسل َم
َّ
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Abu Umamah tudósítása: Leggonoszabb módon gyilkolnak az ég alatt, megölik a legjobbakat
(embereket), ők a pokol kutyái, muszlimok voltak és hitetlenek lettek. Megkérdeztem: Ó, Aba
Umamah, miről beszélsz? Így szólt: Ezt hallottam Allah prófétájától (béke reá).
Forrás: Al-Albani, Szahih ibn Madzseh 176
Íme az Iszlám véleménye a radikalizmusról, hiteles forrásból.
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2.3.8.6. BESZÉLJENEK A SZÁMOK
Elő a számokkal. Nézzük meg, hogy az Iszlám országokra milyen külső erők, vagy azok proxijai
gyakorolnak hatást. Az alábbi táblázat a Wikipédia által közölt adatok alapján született.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gok_GDP_szerinti_list%C3%A1ja_(nomin%C3%A1lis)
Az egyes országokat az általuk előállított GDP és népesség szempontjából értékeljük.
*Befolyás alatt egy ország életében hatást kifejtő nagyhatalmi, vagy proxi aktivitást értünk. Vannak
országok, ill. országcsoportok, melyek egyszerre több hatás alatt állnak.
MB: Muzulmán Testvériség
A: USA (ez jelenthet Szaúd Arábia, vagy más proxit)
O: Oroszország (ez jelenthet Iránt, vagy más proxit)
T: Törökország
K: Kína
Ország
Indonézia
Szaúd-Arábia
Törökország
Irán
Egyesült Arab Emírségek
Nigéria
Malajzia
Pakisztán
Banglades
Egyiptom
Irak
Katar
Algéria
Kazahsztán
Kuvait
Marokkó
Omán
Libanon
Üzbegisztán
Azerbajdzsán
Jordánia
Líbia
Türkmenisztán
Tunézia
Bahrein
Szudán (észak)

GDP (milliárd USD)
1022
786
771
446
414
398
358
314
288
249
224
191
173
172
141
118
79
56
50
47
42
40
40
39
37
34
596

Népesség (millió)

Befolyás*

269
34
83
84
10
206
32
221
169
101
40
3
43
19
4
36
5
7
34
10
11
7
6
12
2
43

MB
A
T
O
A
A
MB
A + MB
MB
A + MB
A + O + MB vegyes
MB
A + MB
MB + O
A
A + MB
A
A + MB + O vegyes
O + MB
O + MB + T
A
A + T + MB
O + MB
A + MB
A+O
A + MB + K

Jemen
Szenegál
Bosznia
Afganisztán
Mali
Burkina Faso
Brunei
Csád
Niger
Kirgizisztán
Tádzsikisztán
Mauritánia
Szomália
Eritrea
Összesen

27
23
20
19
17
14
13
11
9
8
7
5
4
2
6.708

30
17
3
32
20
21
1
16
23
6
9
4
16
4
1.693

A + O + MB
A + MB
A + MB + T
A+O
A + MB
A + MB
A + MB
A + MB
A + MB
T+O
T+O
A + MB
A+O+K
A+O+K

Eddig az alaptáblázat. Amint látható, az országok közt vannak nem tisztán Iszlám országok, ahol a
lakosság vegyes, de a muszlimok részaránya meghatározó, így az összesített 1.693 millió fő nem a
muszlim lakósság számát jelenti.
Ennek alapján pedig íme az összesítő táblázat:
Befolyást kifejtő
MB
A
O
T
K

GDP (milliárd USD)
3.926
2.868
899
873
40

Népesség (millió)
1.108
745
252
115
63

Mivel egy országon belül több befolyást kifejtő is működik ezért az itteni értékek halmozottak.
A földön előállított GDP 2018-as adatok alapján 84.929 milliárd USD volt. Az EU-ra eső GDP ebből
18.737 (milliárd) volt. A muszlim, illetve meghatározóan muszlim országok GDP-je 6.708 milliárd.
Mit mutatnak a számok?
1. A Muzulmán Testvériség jelenleg a leghatékonyabban működő Iszlám szervezet.
Tevékenysége 3.926 milliárd USD-t és 1.108 ember életét érinti. Módszere a beszivárgás és
beépülés gazdaságilag meghatározó térségekbe még akkor is hatékony, ha egyes
országokban terrorszervezetnek nyilvánítják. Az is látható, hogy miért nyilvánítják
terrorszervezetnek. Nem azért, mert az, hanem mert jelentős forrásokra és lélekszámra van
hatása. Igaz, ma ez is terrortevékenységnek minősül.
2. Az USA és proxi érdekeltségébe tartozó Szaúd-Arábia, Öböl országok (Katar kivételével)
jelenleg a második legbefolyásosabb tényező a muszlim GDP-re és lakósságra. 2.868 milliárd
dollárra és 745 millió életre fejtenek ki valamilyen hatást az Iszlám népességen belül. De ez a
második hely törékeny. Ezért láthatólag modernizálásra, pénzhatalmi együttműködésre
törekszenek. Ennek következménye lehet akár az elszigetelődés az arab és Iszlám világon
belül. Az ideológia puhulás mellett erős militarizálódás jellemző rájuk. Nyilván ez
összhangban van a pénzhatalmi érdekekkel.
3. Az orosz érdekeltség és ebbe bevont Irán, Szíria fejlődési trendje erős ütemben növekszik. Ezt
a növekedést csak a többi befolyást gyakorló kárára teheti meg. Innen adódnak azok a
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4.

5.

6.

7.

konfliktusok, mint az Irán-Szaúdi, valamint a válság övezetek, Jemen, Szíria, Irak, illetve Iszlám
Állam, ahol az egymással küzdő milíciáknak gyakorlatilag semmi dolguk egymással, megbízóik
háborúját vívják meg helyettük. Tehát az ún. „terrorszervezetek és katonai szervezetek,
melyeket a média felfúj, a hierarchia alja, a proxik proxijai.
Erdogán Törökországa félig a Muzulmán Testvériség, félig az Ottomán birodalom
restaurálásának elemeit mutatja. Számos együttműködés látható a Muzulmán Testvériséggel,
de a török érdekek, így a mediterrán gáz, olaj és gáz szállítási útvonalak, kurd kérdés, török
területi érdekek Szírián belül, minden mást felülírnak. Törökország egyes témákban az USAval, másokban Oroszországgal, ill. proxijaikkal működik együtt. Pl. Líbia kérdésében
egyértelműen Oroszország konkurense, sőt ellenkező katonai oldalon áll, de más témákban
partnere.
Kína táblázatban feltüntetett adatai nem mérvadóak. Gazdaságilag nagyságrendekkel haladja
meg Kína ezeket az értékeket. Mivel eddig Kína az országán kívüli Iszlám szervezetekkel nem
fejezett ki viszonyt, ezért eddig nem gyakorolt hatást az Iszlám mozgalmakra és
gondolkodásra. A feltüntetett 40 milliárd jóformán semmi, de jól jelzi, hogy kb. ennyit
avatkozik be Kína jelenleg az ideológiai kérdésekbe. Elkerülhetetlen, hogy ez ne változzon.
GDP-je jelenleg 13.369 milliárd. Ugyanez a stratégiaváltás érvényes Indiára is. Mindkét
hatalom agresszíven foglal el tereket az Iszlám országokban és csak idő kérdése, hogy az
előző hatalmak érdekeinek, proxi szervezeteinek árnyékában, vagy fejükre nőve saját hatást
is kifejtsenek.
Egy hazai megjegyzés: egy 161 milliárdos GDP-vel (az EU GDP-jének 0.8 %-a!) rendelkező
Magyarországhoz, melynek népessége 9-10 millió fő, semmiféle érdek nem fűződik semelyik
oldalon. Ez egy kis értékű hely, ahonnan sem forrást nem lehet kiszivattyúzni, sem ideológiai
befolyásra, toborzásra nem alkalmas. Ezért a végvár szerepkör és az arra épülő migráns
politika teljességgel alaptalan. Ide várhatóan csak olyan migráns fog érkezni, akiket a nyugat
kidob, mert selejt.
Nos, ebben a helyzetben az Iszlám nem tud klasszikus tanítással részt venni. Korábbi
cikkeimben képet adtam arról, hogy helyileg milyen interpretációk tépázzák, cincálják szét a
hitet és teszik azt a Sátán eszközévé.
Ennek vége lesz. Allah áthúzza a gonosz erők számításait. Eddig is így volt, most is így lesz.
Amen
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