
Iszlám naptár, muszlim időszámítás 

A muszlimok a hidzsra évétől kezdték el számolni a holdhónapokból álló időszámításukat. A 

hidzsra Mohamed próféta Mekkából Medinába való kivándorlása volt és 622 szeptemberében 

történt. A hidzsra szerinti 1. év 622. július 16-án kezdődött. 

 

Az iszlám év 12 holdhónapból, pontosabban 354,36 napból áll. Ez azt jelenti, hogy egyes 

években 354, másokban 355 napos az év. A páratlan hónapok 30 naposak, a párosok 29 

naposak. Az éveket 30 éves ciklusokba sorolják. E ciklusokban 11 év – úgymint a 2., 5., 7., 

10., 13., 16., 18., 21., 24., 26. és 29. – 355 napos, s akkor az utolsó hónap is 30 napból áll. 

Mivel egy holdév mintegy 11 nappal rövidebb egy napévnél, a különbség idővel jelentősen 

megnő: mialatt 100 ilyen holdév telik el, addig csupán 97 napév. Továbbá emiatt a muszlim 

ünnepek a napévhez viszonyítva vándorolnak, és nincsenek évszakhoz kötve. 

A holdhónap az újhold feltűnésével kezdődik, és 29 v. 30 nap után a következő újhold 

meglátásakor, késő este ér véget. 

Természetesen mezőgazdasági célokra mindig napévet használtak, és miután a termények 

adóalapul szolgáltak, az adószedők is azt használták. Napjainkban is a hétköznapi és a 

gazdasági életben mindenütt a Gergely-naptár van használatban, míg a hidzsra szerinti 

naptárat vallási célokra használják. 

A holdév szerinti iszlám naptár 12 hónapjának nevei: 

 Muharram – محّرم 

 Szafar – صفر 

 Rabí al-Awwal (Első Rabí, tavasz hónap) – ربيع األول 

 Rabí al-Áhir vagy Rabí asz-Szání (Második Rabí) – ربيع اآلخر أو ربيع الثاني 

 Dzsumáda l-úla (Első Dzsumáda) – ىجمادى األول  

 Dzsumáda l-Áhira (Más/od/ik Dzsumáda) – ةأو جمادى الثاني ةجمادى اآلخر  

 Radzsab – رجب 

 Saabán – شعبان 

 Ramadán (a böjt hónap) – رمضان 

 Sawwál – شّوال 

 Dzú l-Kaada – ذو القعدة 

 Dzú l-Hiddzsa (a zarándoklat hava) – ذو الحجة 

 

 

 

 



Fontos vallási ünnepek a holdév szerint: 

Muharram 1. = újév 

Muharram 10. = Ásúra, Huszejn imám, Mohamed unokája mártírhalála, a legnagyobb síita 

gyászünnep (főként Iránban és Irakban, ahol a lakosság többsége síita) 

Rabí al-Awwal 12. = Mohamed próféta születésnapi ünnepe 

Radzsab 27. = Mohamed éjszakai és égi utazásának az ünnepe (iszrá wa-mirádzs) 

Saabán 15. = A bűnbocsánat éjszakája 

Ramadán 1. = A böjt kezdete 

Ramadán 27. = A Korán kinyilatkoztatása kezdetének az ünnepe 

Sawwál 1. = A böjtutó ünnep, vagy „kisebbik ünnep” kezdete  

Dzú l-hiddzsa 8-13. = A mekkai zarándoklat ideje 

Dzú l-hiddzsa 10. = Az áldozati ünnep, vagy „nagyobbik ünnep”. 


