
Iszlám jog X. óra, 2018. április 24. 

Hanafita kézikönyv – tömören (mūğaz) 

Ez a rövid kézikönyv a hívők közössége számára készült, nem jogtudósok, bírók 

számára, ezért praktikus jellegű, elméleti kérdésekkel nem foglalkozik. 

 

Témakörök: 

 

I. A hit könyve (īmān) 

1. Isten – a lényege és tulajdonságai 

2. A próféták – a küldött (könyve próféta) és a próféta, Mohamed a 

próféták pecsétje 

3. Az angyalok, fajtái, feladataik, a sírban a két angyal felírja 

mindenkinek jócselekedeteit és bűneit, egyéb szellemek (dzsinnek) 

4. Többistenhit – hitetlenség Isten mellé társat adni 

5. A Próféta tanítása – a Korán kiegészítése, isteni sugallatra mondott 

és tett mindent (szunna, szokásai – hadísz, mondásai) 

Kiegészítés: A Társak – a Próféta ismeretének birtokosai, a kegyes ősök (szalaf) 

6. Az ima (ṣalāt) fontossága – ez különbözteti meg a muszlimokat 

másoktól 

 

II. A tisztaság könyve (ṭahāra) 

1. A rituális mosdás (wuḍū’) előírásai, a végtagok megtisztítása 

2. A rituális mosdást tönkretevő dolgok – ha a mosdás és az ima 

közben tisztátalanság történik (kéz, láb, arc bepiszkolása) 

3. A teljes mosakodás (ġusl) gyakorlatilag fürdés 

4. A teljes mosakodást szükségessé tevő dolgok: elsősorban nemi 

aktust követően, vagy piszkos munka után 

5. A tisztátalanságok (nağāsāt) 

6. A tisztátalanság eltüntetése 



7. A homokkal való rituális mosdás (tayammum) – amennyiben nem 

áll rendelkezésre víz 

 

III. Az ima (ṣalāt) könyve 

1. Az ima kötelező jellege (farḍ) mindenki számára 

2. Az ima időpontjai – nem szabad sem előbb, sem később 

3. Az imárahívás (aḏān) – meg kell hallgatni és követni 

4. Az ima előfeltételei (šurūṭ) 

5. Az ima oszlopai (arkān aṣ-ṣalāt) 

6. Mi a kötelező szerepe az imának (wāğib) 

Kiegészítés: Az ébrenlét leborulása (sağda ṣahw) 

7. Az ima elvégzésének módja 

8. A tisztaság állapotának megtörése ima közben (kasr al-wuḍū’) 

9. A pótlás az imában (qadā’) 

10. Az imát megsemmisító vagy abból levonó dolgok 

11. A beteg imája 

12. Az utazó imája 

13. A pénteki ima (ṣalāt al-ğamā'a) 

14. Az öt kötelező imán túli imák 

15. Többlet istentisztelet (nafl) 

A) Kérés imája (ṣalāt al-istikhāra) 

B) A bűnbánat imája (tawba) 

C) A szükség imája (ḥāğa) 

D) A bűnbocsánatkérés imája (tasbīḥ) 

E) A napfogyatkozás imája (kusūf) 

F) Esőkérő ima (istisqā’) 

16. Koránrecitáció leborulása (sağdat at-tilāwa) 

IV. A temetés könyve 

1. A halott előkészítése és temetése 



2. A mártír temetése (šahīd) 

3. Az özvegy gyásza (ma’tam) 

4. A sírok látogatása (ziyārat al-qubūr) 

V. Az alamizsna (vallási adó) könyve (zakāt) 

1. A zakāt fizetése 

2. A böjtutó ünnep alamizsnája (ṣadaqat al-fiṭr) 

3. A többlet alamizsna (ṣadaqat an-nafl) 

VI. A böjt könyve (ṣawm) 

1. Általános tudnivalók 

2. A pótlást és penitenciát (qaḍā’ wa-kaffāra) szükségessé tevő dolgok 

3. Többlet böjt (ṣawm an-nafl) 

4. Buzgóság (i'tikāf) 

VII. Az istenfélelem könyve (taqwā) 

1. Étkezés (akl) 

2. Öltözködés (libās) 

3. A magánszféra (szexuális kérdések) 

4. Vegyes rendelkezések 

VIII. A (többlet) jócselekedet (iḥsān) könyve 

(tkp. a szúfizmust értelmezi alatta) 


