
Az iszlám 1. 2018. ősz

XII. óra

Nawawí: Negyven hadísz

Épületes célokra rövid összeállítás



1. Hadísz

• 1. A szándék jelentősége a cselekedetekben

• A tettek csakis a szándék alapján [ítéltetnek meg], és 

minden embert csakis az illet meg, amit szándékozott. 

Akinek a kivándorlása [szándéka szerint] Istenért és 

küldöttéért történt, annak [valóban] Istenért és 

küldöttéért történt a kivándorlása, ám akinek a 

kivándorlása evilági [érdek] elérése céljából, vagy egy 

nővel való házasság miatt történt, annak avégett történt a 

kivándorlása, amiért kivándorolt.”



2. Hadísz – 1.

• 2. A vallás szintjei

• Omar (a 2. kalifa) mondta: „Miközben egy napon 
Isten Küldötténél ültünk, egyszer csak megjelent 
előttünk egy hófehér ruhájú, koromfekete hajú 
férfi, nem látszott rajta az utazás nyoma, és senki 
sem ismerte őt közülünk. A Prófétához ült, a 
térdeit az ő térdeihez támasztotta, kezét pedig 
combjára tette, és azt mondta: Ó Mohamed! 
Beszélj nekem az iszlámról! 



2. Hadísz – 2.

• Erre Isten Küldötte azt mondta: „Az iszlám az, hogy 

tanúsítod, nincs más isten csak az Isten, és Mohamed 

Isten Küldötte, betartod az imádkozást, megadod a 

kötelező adományt, böjtölsz ramadán hónapban, és 

elvégzed a zarándoklatot a Házhoz (a mekkai 

szentélyhez), ha képes vagy rá.”



2. Hadísz – 3.

• [Az idegen erre] azt mondta: Igazat szóltál! Mi pedig 
elcsodálkoztunk azon, hogy feltesz egy kérdést, majd 
azt mondja neki (a Prófétának), hogy igazat szólt! 
[Aztán] így folytatta: Beszélj hát nekem a hitről! Isten 
Küldötte azt mondta: „(A hit az) hogy hiszel Istenben, 
angyalaiban, könyveiben, küldötteiben, és az Utolsó 
Napban, és hiszel az elrendelésben, annak jó és rossz 
oldalában.”



2. Hadísz – 4.

• [Az idegen erre] azt mondta: Igazat szóltál! Beszélj 
hát nekem a jócselekedetről! Allah Küldötte azt 
felelte: „(A jócselekedet az), hogy úgy szolgálod 
Istent, mintha látnád, mert ha nem is láthatod Őt, Ő 
bizony lát téged!” [Akkor az idegen] azt mondta: 
Beszélj nekem az Óráról (a Feltámadás idejéről)! 



2. Hadísz – 5.

• [A Próféta] azt válaszolta: „Akit megkérdeztek erről, 
nem tud többet, mint aki feltette a kérdést!” [Az idegen 
erre] így szólt: Beszélj nekem annak jeleiről! [Isten 
Küldötte pedig] azt mondta: „(A jelei) hogy a 
rabszolganő szüli az úrnőjét, és az, hogy láthatod, hogy 
a mezítelen lábúak, a mezítelen testűek, akik másra 
vannak utalva, a birkapásztorok (versenyezve) magas 
épületeket építenek.” Majd [az idegen] elment, én 
pedig egy ideig maradtam. Ekkor [Isten Küldötte] azt 
mondta: „Ó, Omar! Tudod-e ki volt a kérdező?” Azt 
feleltem: „Allah és az Ő Küldötte jobban tudja!” Azt 
mondta: „Hát, ő bizony Gábriel volt. Eljött hozzátok, 
hogy tanítson titeket a vallásotokra.”



3. Hadísz

• 3. Az iszlám pillérei

• „Az iszlám öt dologra lett építve: annak tanúsítására, 

hogy nincs más isten csak az Isten, és hogy Mohamed 

Isten küldötte, az imádkozás betartására, a zakát

adomány megadására, a (mekkai) Házhoz való 

zarándoklatra, és ramadán böjtölésére.”



4. Hadísz – 1.

• 4. Az ember teremtése

• „Bizony, mindegyikőtök teremtése (megalkotása) 
az anyja hasában negyven napig állítódik össze 
csepp alakjában, majd ugyanannyi ideig vérrög 
alakjában, majd ugyanannyi ideig falatnyi 
húsdarab alakjában. Azután elküldetik hozzá az 
angyal, s belefújja a lelket, és négy dologra kap 
utasítást: ellátásának, élettartamának, 
cselekedetének, és boldogtalanságának vagy 
boldogságának a megírására



4. Hadísz – 2.

• Esküszöm Istenre, akin kívül nincs más isten, bizony 

lesz közületek, aki a Paradicsom lakóinak tettei szerint 

cselekszik, olyannyira, hogy nem lesz nagyobb 

(távolság) közte és a Paradicsom között, mint egy 

karnyújtás, ám a megírt feljegyzés beigazolódik, s 

(élete végén) a Tűz lakóinak tettei szerint cselekszik, és 

oda jut. És bizony lesz közületek, aki a Tűz lakóinak 

tettei szerint cselekszik, olyannyira, hogy nem lesz több 

közte és a Tűz között, mint egy karnyújtás, ám a megírt 

feljegyzés beigazolódik, s (élete végén) a Paradicsom 
lakóinak tettei szerint cselekszik, és oda jut.”



5. Hadísz

• 5. A vallási újítás tilalma

• Á’isa azt mondta: Isten Küldötte így szólt: „Aki ezen 

ügyünkbe (az iszlám vallásába) új dolgot hoz, olyat, 

ami nem tartozik bele, az elutasítandó.” Egy 

szövegváltozat szerint: „Aki egy olyan cselekedetet 

tesz, amelyre nem adtunk parancsot, az el van 

utasítva!”

•



6. Hadísz – 1.

• 6. A megengedett és a tilalmas dolgok

• an-No’mán azt mondta: Hallottam Isten Küldöttét 

amint így szólt: „Bizony a megengedett [dolgok 

összessége] nyilvánvaló, és bizony a tiltott [dolgok 

összessége] is nyilvánvaló. E kettő között vannak 

nem egyértelmű dolgok, amelyeket (megítélésük 

szempontjából) sok ember nem ismer. Ezért aki távol 

tartja magát a nem egyértelmű dolgoktól, 

feddhetetlenségre tesz szert vallása és jó hírneve 

terén. 



6. Hadísz – 2.

• Aki pedig beleesik a kétes dolgokba, az beleesik a 

tiltottakba is úgy, mint az a pásztor, aki az őrzött 

(tiltott) terület körül legeltet, közel áll ahhoz, hogy 

abban legeltessen. Bizony minden királynak van 

őrzött területe, és bizony Isten őrzött területei az Ő 

tilalmai! Bizony a testben van egy húsdarab, ami ha 

jó, akkor az egész test is jó lesz, ha pedig elromlik, 

akkor az egész test romlottá válik! Ez a szív!”



7. Hadísz

• 7. A jóra való készség

•

• A Próféta azt mondta: „A vallás az jó akarat.” Azt 

kérdeztük: Ki iránt? Azt felelte: „Isten, a Könyve (a 

Korán), a Küldötte, a muszlimok vezetői 

(kormányzói), és közemberei iránt.”

•



8. Hadísz

• 8. A muszlim jogai

• Isten Küldötte azt mondta: „Arra kaptam utasítást, 

hogy mindaddig harcoljak a [bálványimádó] emberek 

ellen, amíg nem tanúsítják, hogy: Nincs más isten, csak 

Isten, és Mohamed Isten küldötte’, és amíg nem tartják 

be az imádkozást, és nem adják meg a kötelező 

adományt. Amennyiben mindezt megteszik, megóvják 

tőlem vérüket (életüket) és vagyonukat, kivéve azt [az 

esetet], ami az iszlám jogát érinti, és elszámoltatásuk 

Istenre tartozik.”



9. Hadísz

• 9. Engedelmesség Isten Küldöttének

• Abu Hurejra azt mondta: Hallottam Isten Küldöttét 

amint azt mondta: „Amit megtiltok nektek, azt 

kerüljétek, és amire utasítalak titeket, abból 

teljesítsetek annyit, amennyit képesek vagytok 

megtenni. Azokat, akik előttetek éltek, csakis sok 

kérdésük, és prófétáikkal szemben tanúsított 

ellenszegülésük pusztította el.”



10. Hadísz

• 10. A megengedett dolgokból való táplálkozás

• Isten Küldötte így szólt: „A Magasságos Isten jó, és csakis a 
jót fogadja el. Isten arra utasította a hívőket, amire 
(korábban) a küldötteket. Azt mondta [Isten]: „Ó ti 
küldöttek! Egyetek a jó dolgokból, és cselekedjetek jót!” „Ó 
ti hívők, egyetek azon jó dolgokból, amelyekkel elláttunk 
titeket.” Ezután megemlítette [Isten Küldötte] azt a férfit, 
aki hosszú utazáson vesz részt, kócos és poros a haja, 
felnyújtja mindkét kezét az ég felé [így fohászodván]: „Ó 
Uram! – s közben étele tiltott dolog, itala tiltott dolog, 
ruházata tiltott dolog, és [folyamatosan] tiltott dolgokkal 
lett táplálva – vajon hogyan nyerne meghallgatást?”

•



11. Hadísz

• 11. A kétséges dolgoktól való óvakodás

• al-Haszan azt mondta: Megtanultam Isten 

Küldöttétől (a következőt): „Hagyd ott azt, ami 

kétséget ébreszt benned, ahhoz [fordulva] ami nem 

ébreszt benned kétséget!”



12. Hadísz

• 12. A távolmaradás attól, amihez nincs közünk

• Isten Küldötte így szólt: „Az ember iszlámhitének 
tökélyéhez (és szépségéhez) tartozik, hogy nem 
avatkozik bele abba, amihez nincs semmi köze.”



13. Hadísz

• 13. A hittestvériség

• Isten Küldötte így szólt: „Egyikőtöknek sem teljes a 
hite, amíg nem kívánja azt a hittestvérének, amit 
saját magának szeretne kíván.”



14. Hadísz

• 14. A muszlim ember életének védelme

• Isten Küldötte így szólt: „Nem megengedett egy 
muszlim vérének kiontása (megölése), csak három 
esetben [és pedig]: ha házas ember házasságtörést 
követ el, életet az életért, és a vallását elhagyó, aki a 
közösségtől elkülönül.”



15. Hadísz

• 15. A hit ismertetőjeleiről

• Isten Küldötte azt mondta: „Aki hisz Istenben és az 
Utolsó Ítélet Napjában, az mondjon jót, vagy 
hallgasson! És aki hisz Istenben és az Utolsó Ítélet 
Napjában, legyen bőkezű és nagylelkű a 
szomszédjával! És aki hisz Istenben és az Utolsó Ítélet 
Napjában, az legyen bőkezű és nagylelkű a 
vendégével!



16. Hadísz

• 16. A harag tiltása

• Egy férfi azt mondta a Prófétának: Adj nekem 
tanácsot! Ő azt felelte: „Ne legyél haragos!” A férfi 
többször is megismételte kérését. Isten Küldötte 
pedig azt mondta neki: „Ne legyél haragos!”



17. Hadísz

• 17. A jóság mindennel szemben

• Isten Küldötte így szólt: „Bizony, Isten minden 
dologra nézve előírta azt, hogy a legjobb módon 
cselekedjétek meg. Így ha öltök, akkor kíméletesen 
tegyétek azt, ha állatot vágtok, akkor szépen vágjátok 
le, élesítsétek meg késeiteket, és könnyítsetek 
állatotokon levágásakor!”



18. Hadísz

• 18. A siker útja

• Isten Küldötte azt mondta: „Féld Istent bárhol is 
vagy! A rossz cselekedet után nyomban

• tégy jó cselekedetet, és el fogja törölni azt. S jó 
erkölccsel viselkedj az emberekkel!”



19. Hadísz

• 19. Isten megőrzi azt, aki megőrzi az Ő parancsait

• A Próféta azt mondta: „Te ifjú! Én megtanítalak néhány 
szóra: Őrizd meg Istent (az utasításait), és Ő is megőriz 
téged, és megsegít téged! Ha kérsz, akkor Istentől kérj, 
és ha segítségért fordulsz, akkor Istenhez fordulj 
segítségért. Ha az egész közösség összegyűlne, hogy 
hasznodra legyen, nem lesz hasznodra, csakis abban, 
amit Isten előírt a részedre! S ha összegyűlnének, hogy 
károdra legyenek, nem válnak károdra, csakis azzal, 
amit Isten már előírt a részedre! Felemeltettek a tollak, 
s megszáradtak a lapok.”



20. Hadísz

• 20. Szégyenérzet

• Isten Küldötte így szólt: „Az egyik mondás, amelyet 
megőriztek az emberek az előző próféták mondásai 
közül: Ha nincs szégyenérzeted, akkor tegyél, amit 
akarsz!” (Ti., bűnös dogokat.)



21. Hadísz

• 21. A hit és az egyenesség

• Abu Amr azt mondta: Így szóltam: Ó, Isten Küldötte! 
Mondj nekem az iszlámban egy olyan mondást, 
amelyet rajtad kívül senkitől sem tudhatok meg. 
Isten Küldötte azt mondta: „Mondd: Hiszek Istenben, 
azután járj egyenes úton!”



22. Hadísz

• 22. A Paradicsomba vezető út

• Egy férfi feltett egy kérdést Isten Küldöttének: Mi a 
véleményed, ha imádkozom az előírtakat, 
végigböjtölöm ramadánt, megengedettnek tartom a 
megengedett dolgot [és azt is cselekszem], s 
tilalmasnak tartom a tilalmasat [és el is kerülöm], és 
nem teszek ezen felül semmi mást, belépek-e a 
Paradicsomba? Azt felelte: „Igen!”



23. Hadísz

• 23. A jócselekedet sokféle módja

• Isten Küldötte így szólt: „A tisztaság a hit fele. Az al-
hamdu-lilláh (dicsőség/hála Istennek) megtölti a 
Mérleget, a szubhán-Allah (magasztaltassék Isten) és 
az al-hamdu-lilláh megtöltik együtt azt, ami az ég és 
a föld között van. Az imádkozás világosság; az 
adakozás bizonyíték (a hitre); a türelem pedig 
fényesség. A Korán érv melletted, vagy ellened. 
Minden ember lelkének árusaként kezdi a napját: 
vagy megszabadítja, vagy elpusztítja [önmagát].”



24. Hadísz – 1.

• 24. Isten hatalmassága és könyörületessége
• A Próféta azt mondta: Isten így szólt: „Ó, szolgáim! Én 

tilalmassá tettem Önmagamra nézve az 
igazságtalanságot, s tilalmassá tettem közöttetek is, ne 
legyetek hát igazságtalanok egymással szemben! Ó, 
szolgáim! Mindegyikőtök tévelygő, kivéve az, akit Én 
vezetek [az igaz útra], kérjétek hát Tőlem a vezetést, s 
Én vezetni foglak titeket! Ó, szolgáim! Mindegyikőtök 
éhező, kivéve az, akit Én táplálok, kérjétek hát Tőlem a 
táplálékot, s Én táplálni foglak titeket! Ó, szolgáim! 
Mindannyian ruhátlanok vagytok, kivéve az, akit Én 
felruházok, kérjétek hát Tőlem a ruházatot, s én 
felruházlak titeket! 



24. Hadísz – 2.

• Ó, szolgáim! Ti bizony éjjel és nappal tévedtek, és Én 
megbocsátom az összes vétket, kérjétek hát Tőlem a 
megbocsátást, s Én megbocsátok nektek! Ó, 
szolgáim! Ti bizony nem fogjátok elérni azt, hogy 
ártani tudjatok Nekem, hogy káromra lehessetek. Ti 
bizony nem fogjátok elérni azt, hogy hasznot tudjatok 
hajtani Nekem, hogy a hasznomra lehessetek. Ó, 
szolgáim! Hogyha közületek mindenki – az első és az 
utolsó, ember és dzsinn – a legistenfélőbb szívű 
ember szívével bírna, az nem növelné semmivel sem 
az uralmamat. 



24. Hadísz – 3.

• Ó, szolgáim! Hogyha közületek mindenki – az első és 
az utolsó, ember és dzsinn – a leggonoszabb szívű 
ember szívével bírna, az nem csökkentené semmivel 
sem az uralmamat. Ó, szolgáim! Hogyha közületek 
mindenki – az első és az utolsó, ember és dzsinn –
egy fennsíkon állna, és Tőlem kérne [bármit], és Én 
megadnám mindenkinek azt, amit kért, mindaz nem 
csökkentené azt, amivel rendelkezem, csupán 
annyival, amennyivel a tű csökkenti a tengert, ha 
belemártják. (Szent hadísz, Isten szavaival.)



25. Hadísz – 1.

• 25. Isten emlegetésének a kiválósága 

• Néhány (szegény) ember Isten Küldöttének társai 
közül azt mondta a Prófétának: Ó, Isten Küldötte! 
A gazdagok elviszik a jutalmat. Imádkoznak, 
ahogyan mi is imádkozunk, böjtölnek, ahogyan mi 
is böjtölünk, és adakoznak vagyonuk feleslegéből! 
Ő azt felelte: „Vajon Isten nem adott-e olyat 
nektek, amit eladakozhattok? Bizony, adomány 
[jár] számotokra minden taszbíhért (azt mondani: 
magasztaltassék Isten). 



25. Hadísz – 2.

• Adomány [jár] minden takbírért (Isten nagyobb 
mindennél), adomány [jár] minden tahmídért
(dicsőség/hála Istennek), adomány [jár] minden 
tahlílért (nincs más isten csak az Isten). Adomány 
[jár] egy helyes tettre utasításért, és adomány [jár] 
egy elvetendő tett tiltásáért. Adomány van a 
házaséletében is.” Azt kérdezték: Ó, Isten Küldötte! 
Amikor valamelyikünk kielégíti a vágyát, még jutalom 
is jár neki érte? Azt felelte: „Mit gondoltok, ha tiltott 
módon elégíti ki, terheli-e vétek? Ugyanígy, ha 
megengedett módon elégíti ki, jutalom jár neki.”



26. Hadísz

• 26. Az emberek kibékítése és megsegítése

• Isten Küldötte azt mondta: „Az ember minden 
porcikájának adományozni kell, minden nap. Ha 
igazságot teszel két ember között, az adomány. 
Segítesz egy embernek a hátasállatára felszállni, 
felteszed rá a holmiját, az adomány. A jó szó, 
adomány, és minden egyes lépésed, amelyet az 
imádkozás végett megteszel, adomány. Ha 
eltávolítod az ártalmas dolgot az útról, az 
adomány.”



27. Hadísz

• 27. A jócselekedet és a vétkezés

• A Próféta azt mondta: „A jámborság jó erkölcs. A bűn 
az, ami nyugtalanságot okoz a lelkedben, és nem 
szeretnéd, hogy az emberek tudomást szerezzenek 
róla.”



28. Hadísz -1. 

• 28. A szunnához való ragaszkodás és engedelmesség 
a muszlim vezetőnek

• al-Irbád azt mondta: Isten Küldötte olyan intéssel 
intett bennünket, amelytől megremegtek a szívek, és 
amelytől könnyeztek a szemek. Erre azt mondtuk 
neki: Ó, Isten Küldötte! Olyan ez, mintha egy 
elbúcsúzó ember intése lenne, tarts hát számunkra 
végrendelkezést! 



28. Hadísz -2. 

• Erre azt mondta: „Meghagyom nektek a Dicsőséges 
és Magasságos Istentől való félelmet, és a [vezető] 
meghallgatását és engedelmeskedést, még ha egy 
rabszolga állíttatik is vezetőtökül. Aki élni fog 
közületek, sok nézeteltérést fog látni! Tartsátok hát 
magatokat az én szunnámhoz (hagyományomhoz), és 
az igaz úton járó és helyesen vezérelt kalifák 
szunnájához, harapjatok rá az őrlőfogaitokkal 
(ragaszkodjatok hozzá), és óvakodjatok az újonnan 
behozott dolgoktól [a vallás terén], mert minden, 
amit kitaláltok, újítás, és minden újítás tévelygés!”



29. Hadísz -1. 

• 29. A jótettek és a Paradicsomhoz vezető 
cselekedetek

• Muád azt mondta: Így szóltam: Ó, Isten Küldötte! 
Mondj nekem egy cselekedetet, amely bejuttat 
engem a Paradicsomba, s eltávolít a Tűztől! Azt 
felelte (a Próféta): „Bizony hatalmas dologról 
kérdeztél! De ez könnyű annak, akinek Isten 
megkönnyíti: Istent szolgálod, nem társítasz Vele 
senkit, elvégzed az imádkozást, kiadod a zakátot, 
végigböjtölöd a ramadánt és elzarándokolsz a 
[Mekkai] Házhoz.” 



29. Hadísz -2. 

• Majd azt mondta: „Vajon ne mutassam-e meg neked 
a jóság kapuit? A böjtölés védelem, az adakozás 
pedig eloltja a bűnt, ahogyan a víz is eloltja a tüzet, 
és az ember imádkozása az éjszaka közepén.” Azután 
azt kérdezte: „Vajon ne tudassam-e veled az ügy (a 
vallás) fejét, oszlopát, és legmagasabb csúcsát?” Azt 
feleltem: Dehogynem, ó Isten Küldötte! Azt mondta: 
„Az ügy feje az iszlám, az oszlopa az imádkozás, s a 
legmagasabb csúcsa a dzsihád (erőfeszítés, harc).” 



29. Hadísz -3.

• Majd azt mondta: „Vajon ne tudassam-e veled azt, 
ami mindezeket összefoglalja?” Azt mondtam: 
Dehogynem, ó Isten Küldötte! Erre ő megfogta a 
nyelvét, s azt mondta: „Tartsd vissza ezt!” Azt 
kérdeztem: Ó Isten Prófétája, vajon számon leszünk 
kérve azért, amit mondunk? A Próféta azt mondta: 
„Hát milyen hatalmas dologról nem tudsz, ó Muád! 
Vajon mi másért esnek az emberek arccal – vagy 
másik közlés szerint azt mondta: orral – a Tűzbe, mint 
amit a nyelvük arat?”



30. Hadísz

• 30. Isten előírásai, határai és tilalma

• Isten Küldötte azt mondta: „A Magasságos Isten 
kötelességeket írt elő, hát ne hanyagoljátok el azokat! 
És határokat szabott meg, hát ne lépjetek túl azokon! 
És megtiltott dolgokat, hát ne szegjétek meg azokat! 
És néhány dologról hallgatott – könyörületből 
irántatok, nem pedig feledésből –, hát ne kutassatok 
utánuk!”



31. Hadísz

• 31. Az önmegtartóztatás valódi jelentése és 
gyümölcsei

• Egy férfi jött a Prófétához, és azt mondta: Ó, Isten 
Küldötte! Mutass nekem egy olyan tettet, melyet 
ha megcselekszem, Isten megszeret engem, és az 
emberek is megszeretnek. Azt felelte: „Mondj le e 
világról, akkor megszeret téged Isten, és mondj le 
arról, amit az emberek birtokolnak, akkor 
megszeretnek téged az emberek!”



32. Hadísz

• 32. A károkozás tilalma az iszlámban

• Isten Küldötte azt mondta: „Nincs kár, sem pedig 
károkozás!” (ti., ne legyen).



33. Hadísz

33. Az igazságszolgáltatás alapjai az iszlámban

Isten Küldötte azt mondta: „Ha az emberek pusztán 
követelésük alapján kapnák meg [ami szerintük jár 
nekik], akkor bizony egyes emberek valótlanul állítanák, 
hogy ők rendelkeznek mások vagyona és élete felett. 
Azonban kötelező a bizonyítás arra nézve, aki követel (a 
felperesre), s az eskütétel arra, aki tagadja azt (az 
alperesre).”



34. Hadísz

• 34. A helytelen dolgok megszüntetése előírt 
kötelesség az iszlámban

• Abu Szaíd így szólt: Hallottam Isten Küldöttét, amint 
ezt mondta: „Aki egy helytelen dolgot lát közületek, 
az változtasson rajta a kezével, ha nem képes erre, 
akkor változtasson rajta a nyelvével (beszéddel), ha 
nem képes erre, akkor változtasson rajta a szívével, 
és ez a leggyengébb hit!”



35. Hadísz

• 35. A testvériség az iszlámban

• Isten Küldötte így szólt: „Ne irigykedjetek, ne 
csapjátok be egymást! Ne gyűlölködjetek! Ne 
fordítsatok hátat egymásnak! A muszlim testvére 
a muszlimnak. Ne viselkedjen igazságtalanul vele, 
ne hagyja cserben, ne hazudtolja meg, és ne 
vesse meg. Az istenfélelem itt van, a mellkasára 
mutatott: gonosz dolog lenézni muszlim 
testvérét. A muszlim tiltott a másik muszlim 
számára: a vére, vagyona, és jóhírneve.”



36. Hadísz

• 36. A jócselekedetekről
• A Próféta azt mondta: „Aki enyhít egy hívő gondján, 

Isten enyhíteni fog a gondján a Feltámadás Napján, aki 
könnyít egy nehéz helyzetben lévőn, azon könnyít Isten 
e világon, és a túlvilágon. Aki eltitkolja egy muszlim 
[hibáját], annak Isten is el fogja titkolni [a hibáját] e 
világon, és a túlvilágon. Isten megsegíti a szolgát, amíg 
a szolga is segítségére van hittestvérének. Aki (hasznos) 
tudást keres, Isten megkönnyíti számára az utat a 
Paradicsomba. Ha az emberek a mecsetben a Koránt 
szavalják, tanulmányozzák, akkor nyugalom száll rájuk 
és angyalok veszik őket körül. Aki késlekedik cselekedni, 
azt a származása sem viszi előre.”



37. Hadísz

• 37. Isten igazságossága és kegyelme

• Isten Küldötte azt mondta: „Bizony, Isten (előre) 
megírta a jó és a rossz cselekedeteket, majd világossá 
tette azokat. Aki elhatároz egy jó cselekedetet, de 
nem teszi meg, Isten azt egy jótettnek jegyzi fel. Ha 
elhatározza és meg is teszi, Isten tíz jótettnek jegyzi 
fel. Ha pedig elhatároz egy rossz cselekedetet, majd 
nem teszi meg, Isten azt egy teljes jótettnek jegyzi fe. 
És ha elhatározza és meg is teszi, Isten azt egy rossz 
tettnek jegyzi fel.”



38. Hadísz

• 38. Isten szeretetének megszerzése

• Isten Küldötte így szólt: „Isten azt mondta: ’ Aki az Én 
egyik barátommal ellenségesen bánik, az ellen 
háborút hirdetek. Az a legkedvesebb számomra, ha a 
szolgám az előírt cselekedetekkel közeledik hozzám. 
És ha a szolgám önkéntes szolgálatokkal közeledik 
hozzám, megszeretem. Ha megszerettem, én leszek a 
füle, amivel hall, a szeme, amivel lát, a keze, amivel 
üt, és a lába, amin jár. Ha kér tőlem, megadom, ha 
menedéket kér, nálam menedéket talál.’”



39. Hadísz

• 39. Isten elnéző

• Isten Küldötte azt mondta: „Bizony Isten elnézi a 
kedvemért a közösség részéről történő tévedést, 
felejtést és mindazt, amit kényszer hatására tesznek.”



40. Hadísz

• 40. Az evilági élet felhasználása a túlvilági boldogság 
elnyeréséért

• Ibn Omar azt mondta: Isten Küldötte megfogta a 
vállamat, s azt mondta: „Legyél e világon olyan, 
mintha idegen, vagy átutazó lennél!” Ibn Omar azt 
szokta mondani: Ha megérted az estét, ne várd a 
reggelt, s ha megérted a reggelt, ne várd az estét! 
Vegyél el az egészséged idejéből (jótetteket 
cselekedve) a betegséged idejére, és vegyél el az 
életed idejéből (jótetteket cselekedve) a halálod 
idejére!”



41. Hadísz

• 41. Isten törvényének követése a hit alappillére

• Isten Küldötte így szólt: „Egyikőtök sem lesz hívő 
(teljesen) addig, amíg a vágya nem követi azt, amit 
én elhoztam (az iszlám tanításait).”



42. Hadísz

• 42. Isten végtelenül megbocsátó

• Isten Küldötte azt mondta: „Isten azt mondta: Ó, 
ember. Bizony, amíg Hozzám fohászkodsz és Tőlem 
remélsz, megbocsátom neked, amit elkövettél, s nem 
törődöm vele. Ha a bűneid a felhőig érnek is, de 
Tőlem kéred a megbocsátást, megbocsátok neked! 
Bizony, ha annyi bűnnel jönnél Hozzám, amennyi 
majdnem betöltené a Földet, majd úgy találkoznál 
Velem (a feltámadás napján), hogy nem társítasz 
Velem senkit, Én bizony ugyanannyi megbocsátást 
adnék neked!”


