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A szándékról szóló hadísz és annak magyarázata 3

Allah, a Felettébb Könyörületes és Irgalmas nevével.

A szándékról szóló hadísz és annak magyarázata

Omar ibn al-Khattábra (Abú Hafsz), a Hívők Fejedelmére () való hi-
vatkozással jegyezték fel, hogy így szólt: „Hallottam, amint Allah Kül-
dötte () azt mondta:

»A tettek bizony a szándékok alapján vannak megítélve, és bizony min-
den embert az illeti meg, ami szándékában állt. Akinek kivándorlása [szán-
déka szerint] Allahért és a küldöttéért történt, annak kivándorlása Allahért 
és a küldöttéért történt. Ám akinek a kivándorlása evilági érdek elérése, 
vagy egy nővel való házasságkötés miatt történt, annak kivándorlása azért 
történt, amiért kivándorolt.«”

Al-Bukhárí és Muszlim tudósok jegyezték le „szahíh” (hiteles) hadísz-
gyűjteményeikben, amelyek a leghitelesebbek a hadísz műfajban.

Az a szó, hogy „hallottam” azt bizonyítja, hogy a hadíszt közvetlenül a 
Prófétától () tanulta. Több olyan Korán bekezdést és hadíszt is ismerünk, 
amely a fent említett hadísz jelentése mellett tanúskodik.

Vegyük példaként a Koránból a magasztos Allah szavát:
„És nem költötök, csupán Allah megelégedésére törekedvén.” (2. 

szúra, 272. ája), ez a bekezdés nyilvánvalóan a szándékról szól.

A Magasztos Allah azt is mondja a Koránban:
„Mohammed, Allah Küldötte és akik vele vannak, szigorúak a hi-

tetlenekkel, egymás között könyörületesek. Lásd őket, amint megha-
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A szándékról szóló hadísz és annak magyarázata4

jolnak és leborulnak Allahtól való kegyre és megelégedésre törekedvén” 
(48. szúra, 29. ája). Ez a bekezdés úgyszintén a szándékról szól.

A Próféta () azt mondta Száad ibn Abí Vakkásznak (): „És tudd meg, 
hogy nem költhetsz semmit sem – ami által Allah megelégedésére törekszel – 
anélkül, hogy ne kapnál jutalmat érte, sőt, még azért is, ami ételt feleséged 
szájába adsz!” Ez pedig ugyancsak a szándékról szól.

Tehát a fent említett hadísz jelentése megtalálható a Koránban és a ha-
díszok között egyaránt. A hadísz szövegét ebben a formában egyedül 
Omar () hagyományozta, azonban a muszlimok teljes mértékben el-
fogadták, sőt, al-Bukhárí () ezt a hiteles hadísz-gyűjteményének elejé-
re helyezte. Ez a hadísz mindazonáltal, az iszlám vallás alapelvei közé 
tartozik.

Ahmed ibn Hanbal imám azt mondta, hogy három hadísz körül forog az 
iszlám vallás tanítása melyek a következők:

Az első hadísz, a fent említett: „A tettek bizony a szándékok alapján vannak 
megítélve” kezdetű Omar által hagyományozott hadísz.

A második hadísz, az Áisa által hagyományozott: „Aki eme ügyünkben (az 
iszlámban) olyan új dologgal (kitalációval) hozakodik elő, ami nem belőle 
ered, az visszautasított.”

A harmadik hadísz, an-Nomán által hagyományozott: „A megengedett dol-
gok összessége nyilvánvaló, és a tilalmas dolgok összessége is nyilvánvaló…” 
kezdetű hadísz.

• Az Omar által hagyományozott hadísz első mondatának – „A tettek bi-
zony a szándékok alapján vannak [megítélve], és bizony minden embert 
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az illeti meg, ami szándékában állt.” – jelentése kétféleképpen közelíthe-
tő meg:

Elsőként nyelvészeti szemszögből

A „tettek” szó többes számban áll, így minden cselekedetet magában 
foglal, vagyis a szív, a szó és a testrészek (például a végtagok) tetteit egy-
aránt.

A szív cselekedetei azok, amelyek a szívben zajlanak, mint például az Al-
lahra való hagyatkozás, a bűn útjáról a Hozzá való visszafordulás, a Tőle 
való félelem, az Allahért való szeretet és gyűlölet, mint például az Isten 
mellé való társállítás, a vallási újítások és a bűnök gyűlölete.

A szóbeli cselekedetek azok, amelyeket a nyelv tesz meg, például: Allah 
megemlítése, a Korán olvasása, az adzán (imára hívás) elvégzése, az em-
berek közötti békítő jellegű közvetítés, a hozzájuk intézett szép szó és az 
ehhez hasonló cselekedetek.

A testrészek cselekedetei azok, amelyeket az ember például a kezével és a 
lábával végez, úgy, mint az imádkozás és a zarándoklat elvégzése, a he-
lyénvaló cselekedetre buzdítás és a rossztettektől való eltiltás, valamint 
a rászorultak megsegítése.

Másodszor vallástudományi szempontból

„A tettek bizony a szándékok alapján vannak megítélve, és bizony minden 
embert az illeti meg, ami szándékában állt” azt jelenti, hogy a cselekedetek 
elfogadtatását, érvényességét vagy érvénytelenségét a szándék határozza 
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A szándékról szóló hadísz és annak magyarázata6

meg, és minden embert olyan jutalom és fizetség illet meg, amilyen szán-
dék volt a szívében.

A szándék meghatározása

Nyelvészetileg: elhatározás, szándékosság. Vagyis a szívben történt elha-
tározás, a szív akarata, így a nyelvnek semmi szerepe ebben.

Vallásilag a következőt jelenti: elhatározni egy istenszolgálat teljesíté-
sét, a magasztos Allahhoz való közeledés céljából, és ez a szívben történik.

Az elmondottak alapján válik számunkra világossá, hogy hibáznak azok, 
akik szándékukat szóban fejezik ki az imádkozás, vagy a többi istenszol-
gálat elvégzése elején, főleg ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy Allah
Küldötte () soha nem fejezte ki szándékát szóban, hanem minden isten-
szolgálatot a szívében határozott el.

A szándék két részre osztható

. Az istenszolgálathoz kapcsolódó szándék (a céltudatosság): ez kü-
lönbözteti meg a szokást az istenszolgálattól, valamint az istenszolgá-
latok különböző fajtáit egymástól.

Az első kérdés: hogyan lehet megkülönböztetni a szokást az isten-
szolgálattól? Válaszul vegyünk néhány példát: 

Az első példa: adott egy ember, aki emberiességéből fakadóan és meg-
szokásból segít minden környezetében lévő rászorulón; valamint 
adott egy másik, aki szintén emberiességből, de Isten megelégedésé-
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nek kiérdemlése céljából teszi ugyanezt. Csak az utóbbi ember végez 
istenszolgálatot tettével.

A második példa: adott egy ember, aki csupán éhségvágyból fakadóan 
étkezik, és adott egy másik, aki azért eszik, mert engedelmeskedik 
Allah következő utasításának:

„S egyetek és igyatok, ám ne legyetek mértéktelenek! Ő bizony nem sze-
reti a mértékteleneket!” (7. szúra, 3. ája).

Az első személy étkezése megszokásból történik, míg a második sze-
mélyé istenszolgálat, mert Allah megelégedésére törekszik tettével.

A harmadik példa: adott egy ember, aki felfrissülés céljából fürdik meg, 
egy másik viszont dzsenába1 miatt teszi ezt. Míg az első személy meg-
szokásból cselekedett, a másik istenszolgálatot teljesítetett.

Az utóbbi példából kiindulva, ha valaki dzsanába állapotban van és 
belemártózik a tengerbe felfrissülés céljából, majd imádkozik, akkor 
érvénytelen az imája, mert a szándék nélkülözhetetlen – ami ebben 
az esetben nem az istenszolgálat elvégzése, hanem a felfrissülés volt.

A negyedik példa: ha valaki azért illatosítja be magát, hogy élvezze a 
kellemes illatot és hogy jól érezze magát, megszokásból cselekszik. Aki 
azonban a Szunna követése céljából illatosítja magát, az istenszolgálatot 
végez. (Figyelem! Az a nő, aki azért illatosítja magát, hogy házastársán 
kívül más, idegen személynek tetszelegjen, vagyis csábítás céljából, az 
bűnt követ el ezzel! Természetesen a nő számára tilos magát beillatosít-
va az utcára lépnie, még ha a férje miatt is teszi azt!)

Az ötödik példa: van, aki azért fekszik le korán aludni, hogy kipihenje 
a fáradtságot (vagyis megszokásból), azonban van, aki azért alszik el 

1 A dzsenába két dolog miatt következhet be: a nemi élet vagy az orgazmus miatt.
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A szándékról szóló hadísz és annak magyarázata8

korán, hogy képes legyen az istenszolgálatok elvégzésére: például arra, 
hogy frissen végezze el a hajnali imádkozást, vagy hogy néhány rakát 
végezhessen éjszaka.

Ez alapján mondják egyes vallástudósok, hogy a figyelmetlen embe-
rek által végzett istenszolgálat csupán szokás, míg a figyelmes, Al-
lahról megemlékező emberek megszokott cselekedete istenszolgálat.

Első példa: van, aki új ruhát ölt magára azért, hogy azzal büszkélkedjen. 
Az ilyen embert nem illeti jutalom Allahtól. Azonban az olyan embert 
igen, aki azért ölt új ruhát, hogy az emberek lássák rajta Allah iránta 
nyújtott kegyét, és azt, hogy nem szenved szükséget.

Második példa: Van, aki azért veszi fel a legjobb ruháját pénteken, mert 
egyszerűen péntek van, a heti gyülekezet napja (vagyis szokásból), míg 
egy másik azért teszi ezt, mert a Próféta () példáját követi (vagyis a 
szunna követéséért). Ez utóbbi cselekedet istenszolgálat.

A második kérdés: hogyan lehet megkülönböztetni az istenszolgála-
tokat egymástól? Válaszul vegyük a következő példát:

Adott egy ember, aki két rakát végez mecset-üdvözlési imádkozást 
szándékozva, míg egy másik ugyancsak két rakát végez, azonban isz-
tikhára2 ima céljából. A két szándék két egymástól eltérő istenszolgála-
tot különböztet meg.

2. Az Isten felé irányuló szándék (az őszinteség). Ezt a fajta szándékot 
valójában őszinte odaadásnak (arabul: ikhlásznak) nevezik. Beszélhe-
tünk szívben rejlő őszinte odaadásról, illetve cselekedetben megnyil-
vánuló őszinte odaadásról, amely Allah megelégedésére törekszik.

2 Az isztikhára ima a jó döntés választása céljából végzett ima.
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A szándékról szóló hadísz és annak magyarázata 9

A cselekedetnek szükségképpen Allahért való őszinte odaadással kell 
történnie, mert egyébként nem fogadtatik el. A bizonyíték erre a ma-
gasztos Allah következő szava:

„És nem lettek másra utasítva, mint hogy szolgálják Allahot őszinte 
odaadással a vallási cselekedetekben.” (98. szúra, 5. ája)

A Próféta () azt mondta egy szent3 hadíszban, amelyet Muszlim ha-
gyományozott:

„A magasztos Allah azt mondta: »Nincs szükségem társakra, tehát 
aki úgy tesz nekem valamit, hogy közben megosztja azt mással (Isten 
mellé történő társállítást követ el cselekedetében), azt otthagyom a tet-
tével együtt!«”

Mindezt alapul véve a szándéknak tehát teljes mértékben Allah megelé-
gedésének elnyerését kell szolgálnia, és a szándék helye csakis a szívben 
lehet, így nem fejezhetjük azt ki szavakban. Erre nincs szükség, mivel 
mi Allahot szolgáljuk, az Ő színe előtt állunk, Ő pedig tudja, mire gon-
dolunk, egyaránt ismeri jövőnket, múltunkat és jelenünket, és ismeri a 
szem rejtett pillantását és azt, amit az emberek eltitkolnak a szívükben.
Tehát nem olyan valaki előtt állunk imádkozásunkkor, akinek ne lenne 
tudása arról.

Sem a Prófétára (), sem egyetlen prófétai kortársra való hivatkozással 
sem maradt fenn, hogy szóban jelentették volna ki a szándékukat. A 
szándéknak szóban való halk vagy hangos kinyilvánítása, kiejtése val-
lási újítás, amely tilos.

3 Az szent hadísz olyan hagyomány, amely szövegét és jelentését illetően Allahtól ered, és 
amelyet a Próféta  közvetített. Az általánosan használt hadísz kifejezés pedig, azokra a ha-
gyományokra vonatkozik, amelyek jelentésüket illetően Allahtól erednek, ám szövegüket a 
Próféta  saját szavaival közölte.
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A szándékról szóló hadísz és annak magyarázata10

Ha a szándéknak szóban való kijelentése Allah küldöttének () tanítá-
sához tartozna, akkor ő is eszerint cselekedett volna, és világossá tette 
volna ezt az emberek számára is.

Mesélik, hogy egy arábiai vidékéről származó ember egy alkalom-
mal, éppen a Tilalmas Mecsetben volt és a déli imádkozást akarta 
elvégezni, amikor mellé állt egy másik, aki mindig hangosan fejezte 
ki szándékát.

Ahogy elkezdődött a déli imádkozás, a másik hangosan azt mond-
ta: „Az a szándékom, hogy déli imádkozást végezzek, négy rakát a 
Magasztos Allah megelégedéséért, a Tilalmas Mecset imámja mö-
gött.” Majd mielőtt azt mondta volna „Allahu Akbar”, így szólt hozzá 
az ember: „Várj egy pillanatot! Elfelejtetted mondani az időpontot: a 
napot, a hónapot és az évet!”

Ekkor a másik nagyot csodálkozott, és azt felelte: „De hisz’ Allah 
tudja ezeket!” Erre azt mondta neki az ember: „Igen, de ismeri a me-
cset imámját is és téged is, sőt, azt is tudja, hogy ez a déli imádkozás, 
és hogy azért jöttél, hogy imádkozz. Valamint azt is tudja, hogy az 
imádkozás négy rakából áll!”

Felteheti valaki azt a kérdést, hogy a szándék szóban való kinyilvání-
tásának számít-e az, amikor a zarándok az ihrám4 elején telbiját mond. 
A válasz a következő: nem számít annak, mivel ez a telbija a zarán-
doklat szertartásának első kötelező lépése, amelyet így tanított ne-
künk a Próféta (). Egyes vallástudósok azt mondták, hogy a telbija 
kimondása a szertartás kezdeténél pont olyan, mint a tekbír „Allahú 
Akbar” kimondása az imádkozás elején.

4 Amikor a zarándok felveszi az ihrám ruhát és a zarándoklat első pillérét akarja kezdeni 
(vagyis ihrám állapotba belép), akkor a következő ihrám telbiját kell mondania: „Lebbejk 
Allahumma hadzs.”
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Ha valaki elmulasztja kimondani a talbiját a zarándoklat elején, ak-
kor annak sikertelen az ihrám állapotba való belépése, pont mint ak-
kor, amikor valaki elmulasztja kimondani a tekbírt, ugyanis ekkor 
érvénytelen az imádkozása.

Felvetődik egy kérdés: Ha valaki ezek után azt mondaná: „De én azt 
olvastam, hogy X. Y. azt írja a könyvében, hogy a szándékot szóban kell 
kinyilvánítani.”, akkor azzal kell felelni neki, hogy (egyedül) a magasz-
tos Allah és az Ő küldöttének a szava a mérvadó!

„És bizony minden embert az illeti meg,
ami szándékában állt.”

Ebben a mondatban található az Isten megelégedése felé irányuló szán-
dék, vagyis az őszinte odaadás fogalma. Az emberek nagyban eltérnek 
e tekintetben egymástól, hiszen például egészen biztosan találhatunk 
legalább két olyan embert, akiknek imádkozása között nagy mértékű a 
különbség a jutalmat illetően, mivel egyikőjük őszinte odaadással, míg 
a másik anélkül végzi az imádkozást. Mindkettőjük annyi jutalmat és 
fizetséget érdemel, amennyi az őszinte odaadásuk mértéke.

Ugyanakkor biztosan találni két olyan személyt, akik tanulmányokat 
folytatnak a teológia, a vallásjog, a Korán-értelmezés, esetleg a hadísz-
tudomány terén, és egyikük távol, míg a másik közel lehet a túlvilági 
Kerthez, miközben mindketten ugyanazokat a könyveket olvassák, és 
ugyanattól a tudóstól tanulnak.

Adott egy ember, aki azért tanul vallásjogot, hogy bíró lehessen, mivel 
a bírók fizetése és rangja egyaránt kiemelkedően magas. És adott egy
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A szándékról szóló hadísz és annak magyarázata12

másik ember, aki azért tanul vallásjogot, mert tudós szeretne lenni, és a 
muszlimokat szeretné tanítani. Kettőjük között is nagy a különbség.

A Próféta () azt mondta: „Aki olyan tudományt tanul, amellyel általá-
ban Allah megelégedését kívánják (az emberek) elnyerni, de ő csupán evi-
lági hasznot akar elérni (azzal), nos az nem fogja megérezni a Kert illatát 
(vagyis nem jut be a Kertbe).”

• Ezután a Próféta () egy példázatot mondott a kivándorlókról, így 
kezdve azt: „Akinek a kivándorlása…”. Lássuk mit jelent a kivándorlás 
ebben a hadíszban.

A kivándorlás nyelvészeti jelentése otthagyni. Vallástudományi meg-
közelítésből átköltözni a hitetlenek országából az iszlám országba, illet-
ve az olyan hely elhagyása, ahol félő, hogy a vallást kísértés éri.

Itt felmerül egy kérdés: vajon a kivándorlás kötelező, vagy szunna 
(ajánlott, önkéntesen elvégezhető)?

A válasz a következő: a kivándorlás minden olyan hívő számára kötele-
ző, aki képtelen vallását nyilvánosan gyakorolni egy hitetlen államban. 
Az iszlámnak csupán akkor tesz eleget, ha kivándorol. Van ugyanis egy 
alapvető vallási szabály, mely szerint a cselekedet, ami nélkül nem tel-
jesíthető egy vallási kötelezettség, kötelezővé válik. Ilyen volt például 
a muszlimok Mekkából Etiópiába, majd később Mekkából Medinába 
való kivándorlása.
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„Akinek kivándorlása [szándéka szerint] Allahért
és a küldöttéért történt, annak kivándorlása

Allahért és a küldöttéért történt.”

Ennek a mondatnak a következő a jelentése: voltak muszlimok, akik 
kivándoroltak Mekkából – mielőtt azt a muszlimok meghódították 
volna – Medinába, Allah megelégedését, jutalmát tartván szem előtt 
és a Hozzá való közelkerülésért. Másrészt céljuk volt az is, hogy él-
vezhessék Allah küldöttének () társaságát, követhessék útmutatását 
és példáját, valamint hogy megvédelmezhessék, és terjeszthessék az 
általa közvetített vallást a világ minden táján.

Az ilyen emberek valóban Allahért és küldöttéért vándoroltak ki, 
hiszen a magasztos Allah azt mondta egy áldott hadíszban: „Aki egy 
arasznyival közeledik hozzám, Én egy karnyújtásnyival közeledek hoz-
zá.” Ez azt jelenti, hogy ha Allah úgy akarja, akkor olyan jutalomban 
részesíti az ilyen embert, amely jóval hatalmasabb annál a cselekedet-
nél, amit az tett.

Kérdés: vajon ki lehet-e Allah küldöttéhez az ő halála után vándo-
rolni?

Válasz: nem, nem történhet kivándorlás Medinába a Próféta () sze-
mélye miatt, mivel ő meghalt és el van temetve. Ami viszont az ő 
Szunnáját (hagyományát) és tanítását illeti, arra nézve több ösztönző 
jellegű hagyományt ismerünk.

Egy példa: a Prófétához () való kivándorlásnak minősül, ha valaki el-
utazik egy olyan országba, ahol győzelemre viheti és megvédelmezheti 
Allah Küldöttének () tanítását (tanulja és tanítja azt).
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Allahhoz (előírásának betartásához) minden időben van lehetőség a 
kivándorlásra, ugyanakkor Allah küldöttéhez () személye és tanítá-
sa miatt csak és kizárólag életében volt lehetőség. Halála után csupán 
tanításának és Szunnájának követése jelenti a hozzá való kivándor-
lást.

Ezzel teljes összhangban áll a magasztos Allah következő szava:
„S ha vitába szálltok egymással valamit illetően, akkor forduljatok 

az ügyben Allahhoz és a Küldötthöz” (4. szúra, 59.ája). Ez azt jelenti, 
hogy mindig van lehetőség Allahhoz fordulni a vitás ügyekben, Allah 
küldöttéhez () fordulni azonban csak életében volt lehetőség. Halála 
után a hiteles hagyományaihoz lehet fordulni.

Aki elutazik egy országba, hogy a hadísz-tudományt tanulmányozza, 
annak a kivándorlása Allahért és Küldöttéért () történik. Aki azon-
ban azért utazik egyik országból a másikba, hogy elvegyen egy asz-
szonyt feleségül, úgy hogy eljegyezi, de a házasságot az asszony ahhoz 
a feltételhez köti, hogy az ő országában vegye el, és ott is maradjanak 

– az ilyen ember kivándorlása avégett történt, amiért kivándorolt (a 
házasság miatt).

„Ám akinek a kivándorlása
evilági érdek elérése…”

Aki megtudja, hogy egy bizonyos országban nagy hasznot hozó kereskede-
lem folyik, és a haszon megszerzéséért utazik oda, akkor az ő kivándorlása 
evilági érdek elérése céljából történik. Ha a magasztos és fenséges Allah 
úgy akarja, hogy ne járjon sikerrel, akkor nem lesz jövedelmező és sikeres 
a kereskedése.

Szandek.indd   14 2004.12.01.   8:01:30



A szándékról szóló hadísz és annak magyarázata 15

A hadíszból levonható tanulságok

Első tanulság
Az említett hadísz azok közé a hadíszok közé tartozik, amelyek körül 

az iszlám vallás tanításai csoportosulnak. A tudósok szerint három ha-
dísz van, amelyek az iszlám alapvető tanítását jelentik:

Az első a fent említett „A tettek bizony a szándékok alapján vannak 
megítélve…” kezdetű, Omar által hagyományozott hadísz. Ez a cseleke-
deteknek, a tetteknek belső (nem látszó) alapját képező őszinte odaadás 
mércéje. Világossá teszi annak a jelentőségét, hogy a szándéknak őszin-
tének, teljes mértékben Allah megelégedésére irányulónak kell lennie.

A második hadísz, az Áisa által hagyományozott: „Aki eme ügyünkben (az 
iszlámban) olyan új dologgal (kitalációval) hozakodik elő, ami nem belőle 
ered, az visszautasított.” E hadísz a cselekedeteknek, a tetteknek külső (lát-
szó) alapját képezi. Ez a mércéje a Szunna követésének, és világossá teszi 
fontosságát.

A harmadik, an-Nomán által hagyományozott hadísz, „A megengedett 
dolgok összessége nyilvánvaló, és a tilalmas dolgok összessége is nyilván-
való” kezdetű. Ez a hadísz alapvető tanítás a megengedett és a tiltott dol-
gokról, valamint a kétes dolgok elkerülésére vonatkozóan.

Vegyünk egy példát a Szunna követésének fontosságáról:
Adott egy ember, aki rendkívül őszinte odaadással bír, mivel a fen-

séges és magasztos Allah jutalmát és a túlvilági Kertet kívánja elérni, 
ugyanakkor sokféle vallási kitalációt követ. Ha a szándékát vesszük fi-
gyelembe, akkor azt tapasztaljuk, hogy az jó. Azonban a cselekedetet 
szemlélve láthatjuk, hogy az rossz és elvetendő, mivel nem egyezik meg 
a Szunnával.
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Vegyünk egy másik példát az őszinte odaadás fontosságára vonatkozóan: 
adott egy ember, aki teljes mértékben kifogástalanul végezte el imád-
kozását, de azt csupán a látszat kedvéért tette, ezért hiányzik belőle az 
őszinte odaadás; így nem illeti jutalom.

Második tanulság
Meg kell különböztetni az istenszolgálatokat egymástól, és hasonló-

képpen az istenszolgálatokat az emberek közötti viszonyoktól, mivel a 
Próféta () azt mondta: „A tettek bizony a szándékok alapján vannak 
megítélve.”

Vegyünk egy példát az imádkozással kapcsolatban:
Adott egy ember, aki a déli imádkozásra készül. Ebben az esetben azt 

kell éreznie (akarnia) a szívében, hogy a déli imádkozást kívánja elvégez-
ni, mivel az így különböztethető meg más imádkozásoktól.

Harmadik tanulság
Az ösztönzés az őszinte odaadásra, vagyis hogy a szándék teljes mér-

tékben Allah megelégedésére legyen. A Próféta () két részre osztotta az 
embereket: az egyik rész cselekedete által Allah megelégedését és a túl-
világi jutalmat kívánja elérni. A másik viszont cselekedete által evilági 
célokra és érdekekre törekszik.

Az őszinte odaadásra ügyelni kell, és ösztönözni kell rá az embereket, mi-
vel ez az első és legfontosabb oszlop, amelyért az emberek meg lettek te-
remtve.

A magasztos Allah azt mondta: „S csakis azért teremtettem a dzsinnt és 
az embert, hogy engem imádjanak.” (5. szúra, 56. ája). És azt is mond-
ta: „ Csupán azt a parancsot kapták, hogy imádják Allahot őszinte 
odaadással, a vallási cselekedetekben…” (98. szúra, 5. ája).
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Negyedik tanulság
A Próféta () tanításában rejlő szépség felfedezése, a beszéd sokszínű-

sége és részekre bontása által:
– A Próféta () először azt mondta: „A tettek bizony a szándékok alap-
ján vannak megítélve”, ami a cselekedetek megkülönböztetését jelenti.

– Majd azt mondta: „és bizony minden embert az illet meg, ami szándé-
kában állt.” ez pedig az Isten felé irányuló őszinte odaadást jelenti.

– Ezután a kivándorlást két részre osztotta: a Sería által jutalmazott és a 
Sería által nem jutalmazott kivándorlás. Ez a kettéosztás a tanítás szépsé-
géről tanúskodik. Ezért nem tanácsos, hogy a tanárok felsorolással, öm-
lesztve tanítsák a tananyagot, mert ez a módszer elfeledteti a már megta-
nítottakat. Ellenkezőleg: alapelvekre, szabályokra és behatárolt egységekre 
kell osztani a beszédet, mert ez segíthet a legjobban megszilárdítani a tan-
agyagot az emberi emlékezetben. A felsorolás, az ömlesztés gyorsítja a fe-
lejtést.

Ötödik tanulság
Allah Küldötte () együtt volt említve a magasztos Allahhal, még-

hozzá az „és” kötőszó használatával abban a mondatban: „Allahért és a 
küldöttéért”, nem pedig: Allahért, majd azután a küldöttéért.

Ugyanakkor egy alkalommal egy férfi azt mondta Allah küldöttének (): 
„Ha Allah akarja és te is akarod!”, mire ő azt felelte: „Nem, hanem: ha egye-
dül Allah akarja!”

Mi a két mondat közötti különbség?

(…Allahért és küldöttéért…) (Ha Allah akarja és te is akarod)

A válasz: ha a Seríával (az iszlám törvénykezésével) kapcsolatban hangzik el 
valami, akkor az „és” kötőszó a használatos, mivel amit a Próféta () mond 
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a Seríával kapcsolatban, az ugyanolyan értékű, mint az, amit a magasztos 
Allah mond. Hiszen Allah így szólt:

„Aki engedelmeskedik a Küldöttnek, az Allahnak engedelmeskedik.” (4. 
szúra, 80. ája).

Azonban a léttel kapcsolatos dolgokban nem szabad Allahhal együtt em-
líteni senkit sem az „és” kötőszó használatával, mivel a magasztos Allah 
akarata mindenek felett áll. Ha egy ember azt kérdi: „Esni fog-e az eső 
holnap?” majd valaki azt feleli: „Allah és a küldötte tudja!”, akkor hibá-
zott, mert Allah küldöttének () nincs ilyenről tudása. De ha valaki egy 
dologról azt kérdezi, hogy tilos-e vagy megengedett? A válasz ebben az 
esetben a következő: Allah és a küldötte jobban tudja, mivel Allah Kül-
döttének () döntése a Seríával kapcsolatban olyan, mint Allah döntése. 
A magasztos Allah azt mondta: „Aki engedelmeskedik a Küldöttnek, az 
Allahnak engedelmeskedik.” (4. szúra, 80. ája).

Hatodik tanulság
A hadíszban említett kivándorlás a jó cselekedetek közé tartozik, mi-

vel célja Allah és a küldötte () (az igaz hívők Allahért és a küldöttéért 
vándorolnak ki).

Hetedik tanulság
Felmerül a kérdés: a kivándorlás kötelezettség vagy csupán ajánlott 

cselekedet?

A válasz részletezést kíván.
Ha az embernek van lehetősége arra, hogy kimutassa és kinyilvánítsa 

vallását, és ebben nem akadályozza meg senki, akkor ez esetben a ki-
vándorlás ajánlott cselekedet. Ha azonban nem képes mindezekre, akkor 
számára a kivándorlás kötelezővé válik. Ez szabályozza az ajánlottságot 
és a kötelezettséget.
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Ez nyilvánvalóan a nem muszlim országokra vonatkozik. Ami pedig az 
olyan országokat illeti, amelyek ugyan muszlim országoknak minősül-
nek, de területükön nyilvánosan elkövethetők a főbűnök és azok el ter-
jedtek. És ha valaki attól tart, hogy beleesik valamely főbűnbe, amelyeket 
az ország lakosságának többsége elkövet, akkor számára a kivándorlás 
ebből az országból kötelezővé válik.

Miután áttanulmányoztuk a szándékról szóló hadíszt és világossá vált 
számunkra az őszinte odaadás fontossága, tekintsük át az őszinte oda-
adás jelentését, azt hogy mi annak az ellentétje, valamint az őszinte oda-
adás jeleit és hasznait.

Az őszinte odaadás jelentése

A szándéknak (elhatározásnak) egyedül a magasztos és fenséges Allah 
felé való irányulása, az istenszolgálatok és engedelmességek terén.

Az őszinte odaadás ellentéte

Az őszinte odaadás ellentéte a látszat kedvéért való cselekvés az isten-
szolgálatok terén. Azonban ez a cselekvés Allah mellé társállításnak 
(sirk) minősül, amely alapjában véve Allahon kívül más megelégedésé-
ért történik.

Az őszinte odaadás hasznai

. Az őszinte odaadás által a cselekedet elfogadása nyerhető el, de csak 
akkor, ha a cselekedet megegyezik a Szunnával.
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2. A sátán hatása alól való megszabadulás és megmenekülés, mivel a 
magasztos Allah azt mondta a sátán szavát idézve:

„Azt mondta (a sátán): Uram, annak okán, mivel tévelygésbe vittél 
(ellenszegülésem miatt), feldíszítem számukra a [rossz utat] a földön, és 
mindegyikőjüket tévelygésbe taszítom, kivéve a kiválasztott (az őszinte 
odaadással bíró, és a helyes útra vezérelt) szolgáidat!” (5. szúra, 39-40. 
ája)

Az őszinte odaadás jelei

. Ha cselekszel valamit, akkor azt ne az emberek köszönetéért és dicsé-
retéért, hanem Allah jutalmáért tedd.

2. Legyen számodra egyaránt egyenlő – ha a cselekedeted jó – az, hogy 
az emberek dicsérik-e, vagy elítélik.

3. Ne legyen a jócselekedetedre hatással az, hogy sok vagy kevés em-
ber vesz körül. Ha például előadást tartasz, akkor ne befolyásoljon a 
jelenlévők száma.

4. Ha a jócselekedeted folytonossá válik, ez őszinte odaadásodról tesz 
tanúbizonyságot.

5. Próbáld meg titokban tartani a jócselekedeteidet éppen úgy, ahogyan 
szeretnéd titokban tartani a rosszat is.

Kedves muszlim Testvérem!

Légy tudatában annak, hogy a magasztos Allah felé őszinte odaadás-
sal irányított szándék elérése céljából nem elegendő pusztán tudni arról, 
hogy van ilyen fogalom, hanem meg is kell azt valósítani. Tudnod kell, 
hogy ez nem egy könnyű feladat, és nem valósulhat meg a puszta beszéd, 
vagy vágyódás által. Az őszinte odaadáshoz szükség van állhatatosságra, 
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kitartásra, szorgalomra, tanulásra. Aki igazán el akarja érni az őszinte 
odaadást, az el fogja érni, még ha több évig is fog tartani.

Tudnod kell kedves Testvérem azt is, hogy minden engedelmes cseleke-
dettel kapcsolatban, amelyet megteszel, a Feltámadás Napján két kérdést 
fogsz kapni: kinek tetted, és hogyan tetted!

Az első kérdés a magasztos Allah felé őszinte odaadással irányított szán-
dékról szól, a második kérdés pedig a Szunna követését és a Szunnával 
való megegyezést jelenti.

Ezért Testvérem, legyen minden cselekedeted a magasztos Allah felé irá-
nyítva az őszinte odaadással, és kövesd abban a Szunnát!

A magasztos Allahot kérjük arra, hogy lásson el minket őszinte odaadás-
sal a tudásban és a cselekedetben! Adja meg nekünk, hogy követhessük a 
Szunnát! Fogadja el tőlünk engedelmességeinket! Bocsássa meg bűnein-
ket! Könyörüljön rajtunk és helyezzen minket a Kert lakói közé!
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Eddig megjelent könyveink

Kegyes Korán 29-30. rész
Csupán egyetlen üzenet
A tanúságtétel
Az ima (és minden, ami vele kapcsolatos)
A Paradicsomba vezető út
A szunna (a Próféta hagyománya) és a dzsamáa (az iszlám 
igaz közössége) hittételei
Tiltott dolgok (amit figyelmen kívül hagynak az emberek)
Amit az iszlámról tudni kell
Nyilvánvaló bizonyítékok Muhammed prófétaságának igaz 
voltára

Eddig megjelent prospektusaink

A vallásosság tíz oka
Az iszlám törvénykezés egyedülállósága
Az iszlámban szereplő dzsihád világos és igaz leírása
Az iszlám állásfoglalása a nőkkel kapcsolatban
A muszlim személyiság vonásai
A Kegyes Korán bemutatása
A hatalmas és fenséges Allah létezésének igazolása
A seria (az iszlám törvénykezése): egyetemes törvénykezés
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Előkészület alatti könyveink

Mohammed  Allah küldötte
Zarándoklat
Iszlám Kalauz

Látogasd meg a következő honlapokat

Francia

www.rabee.net/rabee/rabee_fr/index.aspx

Angol

www.rabee.net/rabee/rabee_en/index.aspx
www.salafipublications.com/sps/
www.assalafi.com

Német

www.salaf.de

Szandek.indd   23 2004.12.01.   8:01:31



TÖBBET AKARSZ TUDNI
AZ ISZLÁMRÓL,

A MUSZLIMOKRÓL?

LÁTOGASD MEG HONLAPUNKAT!
WWW.ISZLAM.NET – WWW.ISZLAM.HU

Egy könyv, egy igazán figyelemre méltó olvasnivaló a honlapunkról,
amely közelebb visz az iszlám megértéséhez.

A „Bizonyítékok az iszlám igazára,” című fejezet például olyan fontos 
kérdésekre ad választ, amelyek gyakran felmerülnek az érdeklődőkben:

• A Korán tényleg Isten betű szerint kinyilatkoztatott szava?
• Mohammed  valóban egy próféta, Isten küldötte?

• Az iszlám igazán egy vallás Istentől?

A KORÁN TUDOMÁNYOS CSODÁI
Ebben a részben olyan, az utóbbi időben felfedezett tudományos tény ke-

rül bemutatásra, amely a tizennégy évszázada kinyilatkoztatott
Kegyes Koránban szerepel.

AZ ISZLÁM ELŐNYEI
című fejezet azokról az előnyökről szól, melyeket ez a vallás biztosít az 

egyén számára, ahogy a muszlimok hite:
) Kapu az örök Paradicsomba.

2) Üdvözség a Pokol tüzével szemben.
3) Valódi boldogság és belső béke. 

4) Megbocsátás a korábban elkövetett bűneinkért.

Végül, a könyv harmadik fejezete, „általános információk az iszlámmal 
kapcsolatban,” az általános tájékoztatás mellett biztosítja a leggyakoribb 
iszlámmal kapcsolatos téveszmék tisztázását, valamint válaszol a leggya-

koribb kérdésekre vele kapcsolatban.
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