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Előszó 
Végtelen hála és dicsőítés illeti a Legmagasztosabb 

Allahot, aki megteremtette az embert és az egész világmin-
denséget, isteni bölcsességgel és magasztos céllal. 

És áldás és békesség Mohammedre, a Világok Kegyelmére, 
a legnemesebb közbenjáróra és Urunk, a Mindenható Allah 
legszeretettebb Prófétájára, a családjára, a Társaira, és 
mindenkire, akik követték és követik az ő áldott útját. 

Ez a könyv az iszlám körébe tartozó tudást tartalmaz, a 
hitre (ímán) és az istenszolgálatra (ibádet) vonatkozólag.  

Mohammed próféta (szallallahu aleihi va szallam = Ezt a 
kifejezést, amelynek a jelentése Allah áldása és béke legyen vele, a 
továbbiakban (s.a.v.) formában rövidítjük e könyvben.) azt mondta, 
hogy minden muszlim férfinak és minden muszlim nőnek 
kötelessége a tudás megszerzése. 

 A tudás ebben a kézikönyvben tartalmazza az általános 
irányelveket a hitről és az istenszolgálatról, ami segít 
mindazoknak, akik követik és ragaszkodnak hozzá, elnyerni a 
boldogságot ebben a világban és a következőben is. Egyetlen 
muszlim sem lehet teljes és tökéletes hívő, ha nem tanulja meg 
és nem hiszi teljes szívéből azt, amit arabul Dharurah ad-
Diniyyah, vagyis a vallás szükséges szabályai néven nevezünk. 

A vallásgyakorlatról számtalan kisebb-nagyobb könyvet 
írtak már, és mi is szükségesnek láttuk, hogy összeállítsuk ezt a 
könyvet, ezzel is segítve minden fiatal és kezdő muszlimot, 
hogy megtanulhassák az iszlám alapjait. 

A Legmagasztosabb Allahhoz fohászkodunk, hogy fogadja 
el erőfeszítéseinket. 



 
4

 
 
 

Kedves Olvasó! 
Ebben a könyvben megtalálhatók a Kegyes Korán szúrái (fejezetei), 

ájái (bekezdései), és különböző fohászok, arabul és latin betűs, kiejtés 
szerinti átírásukkal is. Nem szívesen írtuk át az arab szöveget latin betűkkel, 
mivel ez csak közelítőleg egyezik meg a valódi kiejtéssel, de mégis 
megtettük azért, hogy az arabul olvasni nem tudók is azonnal elkezdhessék 
a szövegek megtanulását. Mindemellett teljesen lehetetlen az eredeti kiejtést 
latin betűkkel visszaadni. Ezért minden olvasónak azt tanácsoljuk, hogy 
megtanulásuk előtt sajátítsa el a helyes kiejtést egy képzett tanártól. . 

 
( Ebben a könyvben mindenhol kiejtés szerint írtuk le az arab szöveget, 

tehát teljesen a magyar betű-hang megfelelés szerint kell kiolvasni, néhány 
kivétellel, amelyeket sehogy sem tudtunk visszaadni a magyar ábécé betűi 
szerint. Ezek a következők: kh: a német „ch” hanghoz hasonlóan. Th: az 
angol „think” szó első hangjához hasonlóan. q: mélyen a torokban képzett, 
magyarra átírhatatlan hang, helyette a magyar „k”-t használtuk.) 

 

 
 

Figyelmeztetés: 
Arra kérjük az olvasót, hogy kezelje ezt a könyvet 

tisztelettel: ne tegye alacsony helyre, és ne tegye a földre, mert 
a Kegyes Koránból is tartalmaz részleteket. Kérjük, ne 
feledkezzenek el erről! 
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VALLÁSUNK, 

AZ ISZLÁM 
A VALLÁS (DÍN) 
Vallásunk az isteni vezetés rendszere, amely, ha életünk 

alapelvének választjuk, megmutatja az emberiségnek a 
boldogsághoz és sikerhez vezető utat ebben a múlandó 
világban, és az örökkévaló túlvilágon is.  

Ádámtól [aleihi szalam = Ennek a kifejezésnek, amit a próféták 
neve után használunk, a jelentése: béke legyen vele. Ebben a könyvben a 
továbbiakban az (a.s.) rövidítést fogjuk használni] kezdve, aki az első 
emberi lény és az első próféta volt, egészen Mohammed 
prófétáig (s.a.v.), az utolsó prófétáig, a Legmagasztosabb Allah 
kinyilatkoztatta az emberiségnek az Ő vallását. Ezek a vallások 
mindegyike lényegében az iszlám, követői pedig muszlimok. 
Azonban a korábbi, szintén isteni eredetű vallások 
összekeveredtek a papok helytelen mondásaival, üzenetük 
megváltozott, és elvesztették eredeti tisztaságukat, ezért többé 
már nem lehettek az isteni vezetés eszközei. Valamint a 
korábbi üzenetek mindig egy adott népnek vagy egy adott 
kornak szóltak. Ezért a Legmagasztosabb Allah prófétáján, 
Mohammed prófétán (s.a.v.) keresztül kinyilatkoztatta minden 
emberi lénynek és dzsinnek az utolsó és legteljesebb vallást, az 
iszlámot. Mindazokat, akik az iszlám vallást követik, 
muszlimoknak nevezzük.  

Hálát kell adnunk a Mindenható Allahnak, és dicsérnünk 
kell őt (alhamdulillah = vagyis a dicséret és a hála Allahot illeti. Ezzel 
a fohásszal a Mindenható Allahot dicsérhetjük, és kifejezhetjük iránta érzett 
hálánkat), hogy muszlimokká tett minket. 

Az iszlám törvényei (saría) 
A saría, szó szerint azt jelenti: út, ösvény. Az istenszol-

gálatra és viselkedésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
Alapja a Korán és Mohamed próféta (s.a.v.) szunnája. 


