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A nő az iszlámban 2017. ősz 

I. A muszlim nő otthon c. tankönyv tételei 

 

1. A Korán és a hagyományok c. fejezet alapján 

1. A nők egyenlősége (leánygyermekek, örökség) 

2. A nők a vallásban 

3. Házasság, házasélet 

4. Kötelességek a házasságban (férfiak, nők) 

5. Többnejűség 

6. Élvezeti házasság (mutÝa) 

7. Válás 
8. Újra elvenni az elvált asszonyt 
9. A paráznaság vádja 
10. Megkövezés 
11. Gyereknevelés a válás után 

 

2. A fátyol az iszlámban 

12. A szunniták és a síÝiták a kinyilatkoztatás okaival kapcsolatban 
13. A ḥiğāb az iszlám előtt 

14. A ḥiğāb a Korán mekkai fejezeteiben 
15. A ḥiğāb a Korán medinai fejezeteiben 
16. A ḥiğāb az iszlám elterjedésével 

17. A ḥiğāb a modern korban 
 

3. Levél az énekesnőkről 
18. Mit tud a szerzőről, al-Ğāḥiẓ-ról? 

19. Mit tud a mu‛taziliyya tanításairól? 
20. Mit tartalmaznak a levél bevezető fejezetei (1-5.)? 
21. Mit ír al-Ğāḥiẓ az irígységről és a vádaskodásról? 
22. Hogyan kell érvekkel visszautasítani a vádakat al-Ğāḥiẓ szerint? 
23. Miért szükséges, hogy a nők egyetlen férfihoz tartozzanak al-Ğāḥiẓ szerint? 
24. Mit ír al-Ğāḥiẓ a megengedettről és a tilosról? 
25. Hogyan viselkedtek a beduin nők a férfiakkal al-Ğāḥiẓ szerint? 
26. A nő önállósága a házasságban és a válásban az iszlám kor elején al-Ğāḥiẓ szerint. 
27. Mit ír al-Ğāḥiẓ a nőkre való nézés törvényességéről? 

28. A nők jelenléte férfitársaságban az Omajjád korban al-Ğāḥiẓ történetei alapján. 
29. Az énekesnők és az éneklés törvényességéről és tiltásáról. 
30. Mit ír a szeretetről és a szerelmi őrületről al-Ğāḥiẓ? 
31. Az énekesnők iránti szenvedély veszélyei. 
32. Hogyan és miért tettetik az énekesnők a szenvedélyt? 
33. Az énekesnők általános jellemzése. 
34. Milyen hasznot húznak tulajdonosaik az énekesnőkből? 

 
4. Jótanács a királyoknak 

 
35. Hogyan vélekedtek a férfiak a nőkről al-Ġazālī szerint? 
36. Mit tart fontosnak a házastárs kiválasztásában al-Ġazālī? 
37. Milyen a rossz és a jó feleség al-Ġazālī története szerint? 
38. Hogyan viselkedik a jó feleség az evilági és a túlvilági ügyekben a férjével? 
39. Melyek a nők vallási kötelességei a Próféta hagyománya szerint? 

40. Hogyan viselkedjen a férj a feleségével? 
41. A négy fajta feleség. 
42. Milyen tulajdonságokkal büntette Isten az asszonyokat? 
43. Az asszonyi nem tíz fajtája és tulajdonságaik. 



44. Hogyan kell viselkednie a férfiaknak az idegen nőkkel szemben? 

45. A buẖārai vízhordó és aranyműves feleségének a története. 
46. Mivel nyerheti el egy feleség a férje tiszteletét al-Ġazālī szerint? 
47. Hogy jár az a férfi, aki a feleségére hallgat? (Parwīz király és a feleségének a története) 
48. Mi volt a muszlimok véleménye az asszonyokról? 

 
5. Világos beszéd a házassági szerződésről 

 

49. A házasság meghatározása és kiválósága a „Világos beszéd” szerint. 

50. A házassági szerződés pillérei és feltételei a „Világos beszéd” szerint. 

51. A házassági szerződés megszövegezése a „Világos beszéd” szerint. 

52. A feleségre vonatkozó szabályok a „Világos beszéd” szerint. 

53. A férjre vonatkozó szabályok a „Világos beszéd” szerint. 

54. Mit ír a gyám szerepéről a „Világos beszéd”? 

55. A tanúskodás a házasságkötéskor. 
 

6. A ḥanafī jogi iskola szabályai a házasságról 

 

56. A házasság szerződés jellege a ḥanafī jog szerint. 

57. Egyenrangúság (kafā’a) hat feltétele a szerződéskötéskor a ḥanafī jog szerint. 

58. A férj kötelességei a házasságban a ḥanafī jog szerint. 

59. A kötelező jegyajándék (mahr) fajtái a ḥanafī jog szerint. 

60. Mikor bonthatja fel a bíró a házasságot a ḥanafī jog szerint? 

61. Hogyan szabályozza az iszlámjog a választás szabadságát a ḥanafī jog szerint? 

62. Melyek a házassági akadályok? 

63. Mikor akadályozhatja meg a házasságot a gyám a ḥanafī jog szerint? 

 

7. Hagyományos házasság Fez városában 

 

64. A jegyesség és a házassági szerződés Fezben 

65. A jegyesség Fez városában. 

66. A jegyajándék Fez városában. 

67. Szertartások a vőlegény házában a menyasszony átvitele előtt Fezben. 

68. Szertartások a menyasszony otthonában Fezben. 

69. A menyasszony átvitele a vőlegény házába Fez városában. 

70. A menyasszony megérkezése és fogadtatása a vőlegény házában (Fez). 

71. A menyasszony és a vőlegény találkozása (Fez). 

72. Az esküvő folytatása és befejezése Fezben. 

73. Az esküvő utáni szertartások és tiltások Fez városában. 

74. Az esküvőhöz kapcsolódó babonás nézetek – a menyaszony veszélyben!. 

75. A menyasszony veszélyt jelent másokra is – ezzel kapcsolatos szokások. 

76. Szokások, ha a menyasszony özvegy vagy elvált. 

 

9. Nők a mai Egyiptomban 

 

77. A lányok élete a házasság előtt a mai Egyiptomban. 

78. Falusi esküvők a mai Egyiptomban. 

79. Milyen kérdések izgatják a leginkább az egyitpomi nőket? 

80. Hogyan választják ki a férjet a lányok számára Egyiptomban? 

81. A rokoni kapcsolatok szerepe a mai egyiptomi nők életében. 

82. Válás a mai Egyiptomban. 

83. A többnejűség okozta problémák Egyiptomban. 

84. A ’ráházasodás’ és a mostohagyerekek sorsa egyiptomi történetek alapján. 

85. A férfiak és a nők erkölcsi megítélésének kettőssége (Egyiptom). 

86. A ’lármázás’ szerepe a nők életében. 


