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VORWORT

A

fordító előszava

Amikor felkértek, hogy fordítsam le ezt a könyvet, először haboztam. Amikor azonban alaposan átolvastam, meggyőződtem róla, hogy a muszlimoknak és nem
muszlimoknak egyaránt hasznos lenne, ha Mohamed Próféta  életét olyan szemszögből is megismernék, amelyet –
szándékosan vagy véletlenül – többnyire elhanyagolnak. Ez
a nézőpont pedig a kegyelem, irgalom és szeretetteljesség,
amely kétségkívül egész életének egyik legfontosabb jellemzője. A muszlimoknak és nem muszlimoknak egyaránt tudniuk kell, hogy nincs a történelemnek más olyan alakja, akinek az életében olyan szinten lennének meg ezek a tulajdonságok, mint Mohamed Prófétáéban r. Azt is tudniuk kell,
hogy ez a példa különösen fontos és érvényes mai világunkban, amelyet egyre inkább az önző és anyagias életszemlélet
ural. Ez a könyv kegyelemre és szeretetteljességre hív fel,
társadalmi kapcsolatainkban, és természeti környezetünkkel
szemben is, azáltal, hogy mélységeiben is bemutatja a Világok Kegyelmének, Mohamed Prófétának  példás életét.
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A könyv remekül bemutatja a Próféta  életét, és olyan
jól ismert török szerzőtől származik, aki életét annak szentelte, hogy a Próféta  tanításait tanulmányozza, gyakorolja
és terjessze. A szerző ablakot nyit mindazok előtt, akik szeretnék megismerni annak az embernek a példáját, akit ma a
világ népességének egyötöde követ. Egyetlen történelmi személyiség sincs, aki az emberiséget és az emberi történelmet
olyan mértékben befolyásolta volna, mint Mohamed Próféta
r. Az egyik legnagyobb világvallás tanítója, és élete során
lefektette az egyik legfényesebb civilizáció alapjait, amelyet
a világ valaha is ismert. E könyv szerint azonban nem ez a
Próféta  életének legfontosabb jellemzője. Ehelyett inkább
Mohamed Próféta  kiválóságát mutatja be, ami abból származott, hogy életében és társadalmi kapcsolataiban a legmagasabb szintő erkölcsi elveket követte. Megérintette a szegények, üldözöttek és elnyomottak szívét, és képes volt őket
olyan szintre emelni, hogy az egész emberiség tanítói legyenek. Szeretete, együttérzése és irgalma nemcsak az emberekre terjedt ki, hanem az állatokra, sőt még a bolygókra is.
Olyan próféta volt, akinek mély érzései és mindent átölelő
szeretete az egész emberiséget megragadta.
A Mindenható Allah a Koránban a „Világok Kegyelme”
címet adta Mohamed Prófétának r. Az emberek világa csak
egy mindazok közül, amelyet Allah, „a Világok Ura” teremtett. A Mindenható Allah végtelen és örökkévaló szeretetteljessége és irgalma az emberiséghez elküldött utolsó küldöttének életében nyilvánult meg. Ez a szeretetteljesség semmit
sem csökkent Arábia meghódítása és ellenségeinek legyőzése közben. Épp ellenkezőleg, mint azt a történelmi feljegyzésekből tudjuk, ellenségeinek számos alkalommal hasznuk
származott a Próféta  irgalmából. Ő soha nem ütött meg
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sem gyermeket, sem asszonyt, sem szolgát, és határozottan
tiltotta is az ilyen viselkedést, és soha sem utasította vissza
azt, aki tőle kért segítséget.
Mohamed Próféta  szeretete a muszlimok hitének
részét képezi. Ahogy minden muszlimnak szeretnie kell a
Mindenható Allahot, úgy szeretniük kell az ő Küldöttét is. E
nélkül a szeretet nélkül a hit elfogadhatatlan, és a
muszlimoknak Allahot és az ő Küldöttét mindennél is mindenkinél jobban kell szeretniük. Szeretetüket és tiszteletüket
a Próféta  iránt azzal is kifejezik, hogy valahányszor a
nevét említik, mindig hozzáteszik: áldás és béke legyen vele
(szallallahu alejhi wa szallam). Ez része a Prófétával való 
kapcsolatunk illemszabályainak. De ahogy az ember jobban
megismeri az életét, a szeretet egyre jobban megnő a szívében, és végül teljesen betölti.
A szerző, Osman Nuri Topbaş jelenleg Isztambulban él.
Hagyományos és modern tanulmányokat is folytatott. Számos könyvet írt az Iszlám, mint vallás és mint civilizáció
különböző oldalairól. Írásainak egyik visszatérő témája a
szeretetteljesség, irgalom és törődés fontosságának hangsúlyozása, amely a valódi iszlám életmód egyik alapja. Ez a
könyv, amely a Mohamed Próféta  iránti szeretet jegyében
íródott, ezt a szeretetteljességet tükrözve vizsgálja meg a
Próféta  életmódjának és jellemének legfontosabb tulajdonságait. Célja az, hogy kedvességet és szeretetet ébresszen az
emberek szívében, és ezáltal segítse őket a boldogság elérésében, ezen a világon is és a következőn is.
A könyvben található információ a lehető legmegbízhatóbb, és legkorábbi forrásokból származik, amelyek adatai
pontosan megtalálhatók a lábjegyzetekben. Mohamed Próféta
 mondásai hiteles hadíszgyőjteményekből lettek összeválo-
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gatva. Azok, akik további információra kíváncsiak, megtalálhatják az arab források felsorolását is.
Úgy érzem ez a könyv hiánypótló a Mohamed Prófétáról  szóló irodalomban, mert életének egyik legkevesebbet
említett oldalát, az irgalmat és szeretetteljességet hangsúlyozza. Ebben a világban, amelyben egyre jobban érződik a
civilizációk és vallások közötti párbeszéd szükségessége,
igencsak szükségünk van ezekre a tulajdonságokra. A Mindenható Allah szeretetteljességre és irgalomra hív minket az
ő Prófétáján keresztül, és ennek a hívásnak ott kell visszhangoznia minden hívő szívében, aki az ő útját követi. Ezeknek
a tulajdonságoknak nincs jobb forrása, mint az, akit a Mindenható Allah az egész emberiség vezetésére választott ki.

n
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ALLAH ÁLDÁSA ÉS BÉKÉJE LEGYEN VELE
(Szallalahu Alaihi wa Szallam)

„Sikeres az, aki megtisztítja magát” (Korán, 87:14)

m
Béke legyen veled, Mohamed Musztafa, az emberek és dzsinnek világainak Kegyelme!
Béke legyen veled, Mohamed Musztafa, az emberek és dzsinnek világainak Küldötte!
Béke legyen veled, Mohamed Musztafa, a két áldott szentély
imámja, Mekkában és Medinában!
Béke legyen veled, Mohamed Musztafa, Hasszán  és Huszszein  nagyapja!

M

indenható Allah az egész világot beburkolta végtelen Kegyelmével. A világmindenségben a legmagasabb
rangot az embernek adta, aki az Ő kegyelmének és szeretetteljes Irgalmának tökéletes eredménye. A Mindenható
Allah az embernek olyan tulajdonságokat is adományozott,
amelyek lehető vé teszik, hogy ezt a rangot viselje.
Még ez a különleges rang sem volt elég az embernek
ahhoz, hogy olyan fokon megértse az igazságot, ahogy azt a
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Mindenható Allah akarta. Ezért a Mindenható Allah megáldotta az embert olyan isteni ajándékokkal, mint a gondolkodás és az intuíció. Továbbá elküldte az embereknek a helyes
vezetést a küldöttei által. Így teljesedett ki az isteni segítség,
amely a Mindenható Allahhoz vezető utat tökéletesen kikövezte. Ennek az isteni segítségnek az abszolút csúcsa Mohamed  fénye, aki a világba elküldött utolsó próféta volt, és
akinek Küldöttként való elküldése ajándék volt világunknak.
Hogyan tisztelte meg a világot
A Próféta , aki a teremtés láncolatának csúcsa, hétfőn,
Rabi al-Awwal hónapjának 12. napján (amely az 571. év
április 20-nak felel meg) jött el ebbe a világba. Éppen napkelte előtt született.
Megjelenésével az isteni Kegyelem áradt be ebbe a világba. A hajnal és az éjszaka színe megváltozott. Az érzelmek
elmélyültek. Szavak, barátságok és a boldogság végtelen
mélységei nyíltak meg. Minden új jelentést kapott, és mindenben új öröm tárult fel. A bálványok megremegtek és
széthasadtak. Mídiánban, a perzsák dicső királyainak földjén paloták és tornyok omlottak össze. A Szava tó vize viszszahúzódott, és az egész tó kiszáradt, ahogy a zsarnokság,
igazságtalanság és elnyomás zavaros hullámai apadni kezdtek.
A szíveket elöntötte az isteni Kegyelem és áldások áradata.
Apja Damaszkuszba ment kereskedni, és visszaúton
meghalt Medinában, két hónappal azelőtt, hogy gyermeke
megszületett volna. Az arab szokás szerint az áldott gyer-
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mek az őt tejével tápláló dajkája, Halima gondosko-dásában
maradt négy évig.
Mikor hatéves lett, édesanyja, Amina Medinába indult
fiával, Mohameddel  és a család szolgálólányával, Umm
Aimannal, hogy meglátogassa néhai férje sírját. Az utazás
során Aminát végzetes betegség támadta meg. Egy Abwa
nevű helyen halt meg. A költő így ír róla:
Te, aki elmúltál, és Abwában alszol!
A te kertedben sarjadt a világ legszebb rózsája…
Mohamed  tehát árva lett, és Umm Aiman kíséretében
tért vissza Mekkába.
Nyolcéves korában elvesztette nagyapját, Abdul
Muttalibot. Később elvesztette nagybátyját, Abu Tálibot is,
aki addig önzetlen védelmezője volt. Így tehát mind eltávoztak evilági, látható védelmezői. Ezután egyetlen védelmezője és tanítója Ura volt. Voltaképpen életének legnehezebb
id ő szakaiban a látható védelmez ő k az isteni Bölcsesség
alapján adattak neki, hogy végül is az emberiség tökéletes,
követendő példája váljék belőle.
Gyermekkora és ifjúsága erényességben és a legnemesebb erkölcsben múlt el, ezzel is jelezve a fényes jövőt, amely
rá várt.

Huszonöt éves korában Mohamed  feleségül vette
Khadidzsát . Ő a kurejs törzs, Arábia uralkodó törzsének
magas rangú asszonya volt. A nemes Khadidzsa férje támasza lett, vagyonát és életét a rendelkezésére bocsátotta.
Tizenöt évvel idősebb volt férjénél, özvegy, többgyermekes
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asszony. A Prófétának  csodálatos volt a kapcsolata vele,
ami például szolgál az egész világ számára.
Amikor egyedül küzdött, ő volt az első, aki melléállt.
Például, amikor az első kinyilatkoztatás eljött Mohamed
Prófétához , a Hira hegy barlangjában, megrázta őt az a
hatalmas felelősség, amelyet a Mindenható Allah bízott rá.
Azonnal és megrémülve tért haza: „Ó, Khadidzsa, ki fog
nekem hinni?” És ez az áldott asszony azt felelte neki:
„Allahra! Allah sosem fog elhagyni téged, mert törődsz a
rokonaiddal, segítesz azoknak, akik nem boldogulnak egymagukban, bőkezű vagy a szegényekkel, és segítesz nekik,
amikor senki más nem tud segíteni. Segítesz az embereknek,
amikor kísértésbe esnek, hogy letérjenek a helyes útról… Ó,
Allah Küldötte! Én elfogadlak és hiszek neked, engem hívj
elsőként Allah útjára!”1
Így hát ő volt az első, aki hitt neki, és az első, aki támogatta.
A Próféta  sohasem felejtette el felesége mély szeretetét,
tiszteletre méltó jellemét és kedvességét. Még jóval az
asszony halála után is, ha levágott egy állatot, mindig küldött
húst a rokonainak2. Áldott emlékeket őrzött feleségéről.
A Próféta  házasságban eltöltött életének első huszonnégy évét, amely ifjúságának és a legnagyobb életerő korszakának felel meg, kizárólag Khadidzsával  töltötte. Későbbi
feleségeinek többsége is nála idősebb és özvegy volt. Az egyetlen fiatal és szűz leány közöttük Aisa  volt. Aisa  nagy
1.
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Bukhari, Zakat 1; Muszlim, Iman 12; Naszai, Salat 10; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 417, 418.
Muszlim, Fadail al-Sahabah 75; Ibn Hibban, al-Sahih, XV, 467.
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intelligenciával és előrelátással értette és tanulta meg a nőkre
vonatkozó vallási kérdéseket. A Próféta  halála után még
sokáig élt, és nagy tudásával nőket és férfiakat egyaránt tanított. Ez a tudás később az Iszlámra vonatkozó ismereteink
egyik fontos alapja lett. A következő beszámoló tanúsítja, hogy
hogyan érhették el ezt a célt: Abu Musza al-Asari , a Próféta
 egyik tiszteletre méltó kortársa, azt mondta: „Mi, a Próféta
 társai, mindig Aisához  fordultunk, ha egy hadísszal kapcsolatban kérdésünk támadt, és válaszaiban mindig elégséges
tudást találtunk.”.3Ennek a házasságnak a másik célja az volt,
hogy megerősítse a kapcsolatot a Próféta  és Abu Bakr 
között, aki, ahogy a Koránban olvashatjuk, „a második volt a
kettő közül” Thawr barlangjában.4

Mohamed Próféta  negyvenéves korában emeltetett a
prófétaság rangjára, miután ifjúkorában példásan tiszta és
nemes életet élt. Hat hónappal a negyvenedik születésnapja
előtt a Mindenható Allah megnyitotta előtte a Mekka közelében lévő Hira barlangot, mintegy isteni iskolaként.
Ebben a spirituális tanteremben, ahol titokban folyt az
áldott oktatás, leckéket kapott abból, hogy mi a múlandó és
mi az örökkévaló. Végül pedig, negyvenéves korában, megadatott neki a képesség, hogy az embereket vezesse, és a
prófétaság kinyilatkoztatása, amikor eljött hozzá a parancs:
„Olvass, Urad nevében, Aki teremtett!” (Korán, 96:1-2)
Az első hat hónap ez után az áldás után, a mi elménk
számára felfogható szempontból, a „megbízható álmok”
3.
4.

Tirmidhi, Manaqib 62
Lásd: a Bölcs Korán, 9:40
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miatt figyelemre méltó. Valójában a Híra időszaka olyan,
mint a mag élete a föld alatt, a lelki fejlődés és formálódás
időszaka, amely az idők végezetéig rejtve marad az emberek
előtt. Külső szempontból nézve az ok, amely Mohamed Prófétát  a barlangba való elvonulásra késztette, a mindent
átfogó szeretetteljes irgalma és szánalma volt korának népe
iránt, nyomorúságuk és pogány tévelygésük miatt. Valójában ez volt az előkészítő fázisa annak, hogy a Korán az isteni szférából az emberi felfogás szférájába küldessék, Mohamed Próféta  tiszta szívén keresztül. Eljött az ideje, hogy
kifejlődjék a rejtett erő és képesség, amely lehetővé tette,
hogy a Kinyilatkoztatás terhét hordozza – olyan tehet,
amelynek viselésére közönséges ember nem lett volna képes.
Olyan ez, mint mikor belső adottságait kihasználva a nyers
vasat fénylő acéllá alakítják. El sem képzelhető olyan elme,
amely ne hullana darabokra, ha ennek a titoknak a lényegéhez közelít, vagy olyan beszélgetés, amely képes lenne
mélyére hatolni.
Azok, akik képtelenek voltak ezt a világot a szív ablakain keresztül szemlélni, alkották azt a nyomorúságos tömeget, amely Abu Dzsahl és Abu Lahab fekete zászlói alatt
gyűlt össze, akik az Iszlám két főellensége voltak Mekkában.
A Próféta  élete tele van az isteni megbecsülés olyan
megnyilvánulásaival, amely a korábbi próféták közül egynek sem adatott. A Mindenható Allah csak őt illette a habibi
(szeretettem) névvel. Ő volt az egyetlen, akinek megadatott
a Mirádzs (a Mindenható Allah Trónjához való felemelkedés) hatalmas ajándéka 5.
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Bukhari, Salat 1; Muszlim, Iman 259, Abu Dawud Sunnah 23, Tirmidhi
Tib 12; Ahmad ibn Hanbal al-Musnad, III, 224.
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Ez a különleges rang akkor is megnyilvánult, amikor
Jeruzsálemben, a Mirádzs előtt ő vezette az összes többi
prófétát az imában. A „len terani”6 titka Mózes  életében
a „qaba qawszaini aw adna”7titkaként nyilvánult meg a Próféta  életében. Az ő vallásában, az Iszlámban az ima
(szalát), amely a hív ő találkozását jelenti a Mindenható
Allahhal, különleges áldásként adatott meg az ő népének.
Tizenhárom évnyi küzdelmes tanítás után a Próféta 
újabb barlangba vezettetett. A Hidzsra útvonalán fekv ő
6.

7.

A „len teráni” (Sohasem láthatsz Engem!) titka: Mózes  előkészítő folyamaton ment át, hogy a Mindenható Allahhal beszélhessen. Harminc
napig böjtölt, amely aztán az eredeti számhoz adott tíz nappal negyven
napra bővült. Ez az időszak volt az, amikor felkészült a Mindenható Allahhal való szólásra, azáltal, hogy a testi vágyaktól megszabadult. Mózes
 nem anyagi közvetítésen keresztül beszélt a Mindenható Allahhal, tehát nem olyan emberi szervek segítségével, mint a nyelv vagy az emberi
beszéd, hanem a Mindenható Allah örökkévaló isteni Tulajdonsága, a
Kalam (beszéd) által. Senki nem hallotta vagy érzékelte ezt a párbeszédet,
még Gábriel angyal  és a jelen lévő hetven tanú sem. Mózes  azonban elájult az isteni megnyilvánulás súlya alatt. Elvesztette az érzékeit,
nem tudta többé, hogy ebben a világban van-e, vagy a Túlvilágon. Kívül
került a téren és az időn. Elmerült a szeretetben és az elragadtatásban,
és erős vágy töltötte el, hogy lássa a Végső Igazságot, al-Haqq-ot. Erre
válaszul érkezett az isteni kijelentés: „Len teráni” – soha nem láthatsz
engem!”. És amikor Mózes  tovább ragaszkodott kívánságához, a Mindenható Allah azt mondta neki: tekints a hegyre. Tudtára adatott, hogy
ha a hegy képes elviselni az isteni Megnyilvánulást, akkor ő is képe lesz
rá. Az elbeszélés szerint a végtelen fátylak mögül az isteni Fény egyetlen
kis sugara a hegyre vetült. A hegy porrá robbant szét. Mózes  elájult
félelmében. Mikor magához tért, a Mindenható Allahot dicsérte, és bocsánatáért könyörgött, amiért át akarta hágni az Általa kijelölt határokat.
„qaba qawszaini aw adna” (Aztán közeledett és egyre közelebb jött, és két
íjhossz távolságra volt, vagy még közelebb. Korán, 53:8-9). A Próféta  a végső
határt jelző tüskefa, a Szidra al-Muntaha helyén is túl jutott. Ilyen közel
még Gábriel  sem mehet a Mindenható Allahhoz. Azt a közellétet és
bizalmas találkozót, amelyet a Próféta  élt át, közönséges ember el sem
képes képzelni. Ez hasonlatként szolgál Mózes  és Mohamed Próféta 
összehasonlítására a mi egyszerű elménk számára.
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Thawr barlang volt ez. Ez a barlang nem az oktatás helye
volt, hanem a titkok megértésének és a szív tökéletesedésének állomása. Ez az idő a barlangban három napon és három
éjszakán át tartott. Ez alkalommal a Próféta  nem volt egyedül. Abu Bakr  volt a társa, aki a Próféta  után a legmagasabb rangú és spirituálisan leggazdagabb ember volt. Őt érte
az a megtiszteltetés, hogy a Prófétával  lehetett a barlangban. Így lett ő a „második a kettő közül”. Mohamed Próféta
 azt mondta nemes barátjának: „Ne félj, mert Allah velünk
van” (Korán, 9:40). Így tanította meg neki, hogyan legyen a Mindenható Allahhal (mai’yyah). Ez volt az első lecke a titkos
megemlékezésben és a szív megelégedésében, amelyet a
Mindenható Allah nyitott meg számukra.
Más szavakkal szólva, a Thawr barlang volt az első helye
annak a szív nevelésének, ami a titkok határtalan egén keresztül a Mindenható Allah közelségébe viszi a szolgát, és az első
állomás ezen az áldott utazáson. Ekkor kezdte el Mohamed
Próféta  megosztani Abu Bakrral  szívének titkait, amelyek
olyanok, akár egy fényfolyam. Így alakult ki a láncszeme
annak az arany láncolatnak, amely az idők végéig tartani fog.
A hit a szeretetből meríti erejét. Minden emelkedett utazás
alapvető hajtóereje a Próféta  iránt érzett szeretet. Az egyetlen út a Mindenható Allah megelégedéséhez ennek a példának a követése. Azért van az, mert a szeretet törvénye azt
parancsolja, hogy ne csak szeretettünket szeressük, hanem azt
is, akit szeretettünk szeret. Az ilyen isteni szeretetet nem
képes felfogni gyenge és tökéletlen felfogásunk.
Hisszük, hogy a következő történet hatással lesz minden
szívre, azok képessége és tartalma szerinti mértékben. Abu
Bakr asz-Sziddiq (az Igaz)  egész életében újabb és újabb
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örömöt és boldogságot talált a Prófétával  való beszélgetésben és társaságában. Ismerte a prófétaság rejtett titkait, és számos felismeréssel áldatott meg, és még akkor is vágyott a
Próféta  után, amikor egymás társaságában voltak.
Amikor hallotta, hogy a Próféta  azt mondja: „Senki
más vagyonából nem származott akkora hasznom, mint Abu
Bakr vagyonából”, Abu Bakr  könnyek közt felelte: „Hát
nem a tiéd-e mindenem, amim van, ó, Allah Küldötte!”8.
Ezzel is kifejezte, hogy saját magát és minden tulajdonát a
Próféta  rendelkezésére bocsátotta. Elveszett a Próféta 
egyedülálló egyéniségében. Egész vagyonát a Próféta  rendelkezése szerint költötte el. Például egyszer, amikor a Próféta  felszólította társait, hogy segítsék a hadsereg felszerelését, Abu Bakr  elhozta egész vagyonát. Amikor Allah
Küldötte  megkérdezte: „És mit hagytál otthon a családodnak és gyermekeidnek?”, ő hittel teli elragadtatással válaszolt: „Allahot és az Ő Küldöttét!”9
Muawiyah ibn Abi Sufyan azt mondta róla:
„A világ nem akarta Abu Bakrt, és ő sem akarta a világot…”10
Meg kell jegyeznünk, hogy Mohamed Próféta  törődött Abu Bakr  családjával, és nem akarta, hogy nyomorban éljenek. Abu Bakr  adománya és egész vagyona kivételes eset volt még a Társak között is. Ez amiatt lehetett,
hogy ő is és családja is rendkívül türelmes volt, és kiemelke8.

Ibn Madzsah, Fadail Aszhab al-Nabi 11, Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad,
II, 253; Ibn Hibban, al-Sahih, XV, 273; Ibn Abi Aszim, al-Sunnah, II, 577
9. Tirmidhi, Manaqib 16; Abu Dawud, Zakat 40, Darimi, Zakat 26; al-Hakim, al.Mustadrak, I, 574; al-Bayakhi, al-Sunan, IV, 180; al-Bazzar, alMusnad , I, 263, 394
10. Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-Zuhd, p. 18.
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dő volt bennük a Mindenható Allahra való hagyatkozás
képessége.
Allah volt a segítője, támogatója, menedéke és ellátója
ennek a két utazónak. A hitetlenek csak egy pók hálóját látták, amikor a Thawr hegyének barlangjához értek, ahol ők
bújtak el. Miután a Próféta  és Abu Bakr  bement a barlangba, a pók hálót szőtt a bejáratra, ami félrevezette a hitetleneket: azt hitték, senki sincs a barlangban. Ahogy a költő,
Arif Nihat Asya írta:
„A pókháló nem a levegőben lengett,
És nem a vízen volt, és nem is a földön –
Azok szeme előtt feszült,
Akik vakok voltak az igazságra.”11
A két különleges utazó a Mindenható Allah védelme
alatt elérte a Medinához közel lév ő Qubát. A tiszteletre
méltó utazókat már régen várták, és mikor végre megérkeztek, öröm és boldogság töltötte be az egész várost. A várakozók lelkesen énekelték: Tala’al-badru ’alayna (a telihold felkelt
felettünk), a hegyek az égig visszhangozták a dalt, és öröm
töltött be minden szívet. Ez a nap Rabi al-Awwal 12. volt, és
ez az Iszlám időszámítás kezdete. Ettől kezdve a muszlimok
minden eseményt ehhez a naphoz viszonyítanak.
Ettől a naptól kezdve Medina lett az Iszlám fejlődésének
és terjedésének központja és tükre. A Hidzsrával elsápadt a
hitetlenség sötét arca. A Próféta  mecsete Medinában és
Qubában különleges jelentőségű hellyé vált, és ennek az
áldott Hidzsrának az emlékeztetői maradnak.
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A medinai anszárok (segítők) a mekkai menekülteknek
ajánlották vagyonukat: „Ez minden vagyonom, a fele a tiétek…” Így jött létre az Iszlám testvériség alapja, amelyet
nekünk oly nehéz felépíteni szegényes áldozatainkon és korlátozott adakozásunkon keresztül. Medina elnyerte múlhatatlan helyét az Iszlám történetében. Medinában lett az azán,
a Ramadán, az Eid12 és a Zakát az Iszlám élet része, és Medinában történtek a nagy, történelmi csaták is. Mindezek a
gyakorlatok és események ideális példával szolgáltak az
egész umma13 jövőjére.
A badr-i csata az igaz hit gy ő zelmével végz ő dött a
hitetlenség (kufr) felett. A hagyományos törzsi szolidaritást
felváltotta a vallási közösség szolidaritása. Abu Bakr  saját
hitetlen fiával állt szemben a csatában. Abu Ubaida 
hasonlóképpen hitetlen apjával találkozott. Hamza  pedig
szemtől-szembe került a csatában hitetlen bátyjával. Kezükben karddal találkoztak, harcra készen. Az Iszlám el ő tt
elképzelhetetlen volt, hogy olyan emberek, akiket a vérrokonság köteléke fűz össze, hitük miatt kerüljenek szembe
egymással – addig a csatákat főként törzsi ellentétek miatt
vívták. Ez a csata azért is különleges volt, mert a Legmagasabb Igazság (Haqq Taala) angyalok seregét küldte le. Ezek
az angyalok, akik bekapcsolódtak az eseményekbe, magasabb rangot szereztek a többi angyalnál. A Legmagasztosabb Allah a következő áját nyilatkoztatta ki, hogy a hívőket megóvja az elbizakodottságtól és önteltségtől: „És nem
ti öltétek meg őket, hanem Allah ölte meg őket. És nem te
12. Az Iszlám két ünnepe, a Ramadán utáni első nap, és az zarándoklat
hónapjának 10. napja

13. A muszlimok közössége
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dobtál, amikor dobtál, hanem Allah, hogy tőle jövő szép
próbatétellel próbálja meg a hívőket. Allah mindent hall és
mindent tud.” (Korán, 8:17)
Az uhudi csata, amely Badr után következett, Hamza
vérének kiontását hozta el. Hamzával együtt hetven mártírja
volt ennek a csatának. Egyszerre tíz mártírt hoztak elı, hogy
a temetési imát imádkozzák felettük. Minden alkalommal
kilencet eltemettek közülük, de Hamzát, aki a tizedik volt,
csak a legvégén temették el, így ő részese volt mindegyik
szertartásnak. Így Hamzáért, aki végső állapotában mintegy
a mártírság lényegét testesítette meg, minden alaklommal
imádkoztak. Ne feledjük el, hogy a Próféta  annyira szerette Hamzát, hogy azt mondta róla: olyan, mintha a szívének
a rész lenne.
Az uhudi csata a fentihez hasonló ijesztő és fájdalmas
jelenetekkel volt teli. Ezeken a megpróbáltatásokon keresztül a hívők közössége érettebbé vált, istenszolgálatuk és a
Mindenható Allahnak való alávetettségük erősödött. Ennek
a fejlődésnek a következménye a Mindenható Allah rendelésével való elégedettség minden körülmények között, ami a
hit legmagasabb fokának egyik ismertetőjele.
Ezen kívül olyan esemény is történt itt, ami megrázta az
egeket és a földet – amikor a Próféta  páncéljának két gyűrűje átfúrta az arcát és kiütötte egy fogát. Abban a pillanatban a Társakat mély szomorúság töltötte el.
A Próféta  kezével letörölte a vért az arcáról, és nem
engedte, hogy a földre hulljék, attól tartva, hogy az a Mindenható Allah haragját vonzaná a földre. Ugyanezért a Mindenható Allahnál keresett menedéket, így fohászkodva: „Ó,
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Uram! A népem tudatlan Veled kapcsolatban. Kérlek, adj nekik
vezetést!”14
A hadísz szerint: „A Mindenható Allah haragja megnőtt
azok ellen, akik felvérezték a Próféta  arcát”15.
Tehát Uhud ilyen megrázó eseményeknek volt a tárháza.
A Társak feltétel nélkül követték a Prófétát . Azt
mondták: „Ó, Allah Küldötte! Hiszünk benned, a legteljesebb hittel elfogadtuk a Koránt, amit te hoztál el nekünk.
Egyezséget kötöttünk veled, hogy engedelmeskedünk
neked és követünk téged. Tégy, ahogy jónak látod, és
parancsolj velünk! Mi mindig veled leszünk. Allahra esküszünk, Aki elküldött téged az igazsággal, ha a tengerbe
ugranál, mi is veled tartanánk.”16 És amikor ezeket a szavakat mondták, megtapasztalták a hit örömének legmagasabb
fokát.
Uhudnál azonban a Próféta  parancsának való pillanatnyi engedetlenség és az evilági javak iránti vágy pillanatnyi fellángolása megváltoztatta a csata kimenetelét. Megnyilvánult az isteni figyelmeztetés, és a győzelem késett.
Mindamellett Uhud hegye különleges hely maradt Allah
Küldöttének  szívében. Egész életében mindig visszatért
ide. Többször mondta: „Szeretjük Uhudot, és Uhud szeret
14. Bukhari, Anbiya 54, Muslim, Jihad 104, Ibn Majah, Fitan 23, Ahmad ibn
Hanbal, al.Musnad, I, 380.

15. Ibn Ishaq, Sirah, p. 311, Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 317; Ibn Abi
Shaybah, al-Mosesnnaf, VII, 373.

16. Bukhari, Magazi 4; Muslim, Jihad 83; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I,
398, 428, 457; Ibn Abi Shaybah, al-Mosesnnaf, VII, 66)
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minket”17. Ezek a szavak megtisztelték Uhudot, amely egyrészt a mártírok sírjai miatt ismert, részben pedig azért, mert
különleges helyet foglalt el Allah Küldötte  szívében, aki
többször meglátogatta. Ez a hely mindig különleges marad.

Az árok csatájában a Próféta  összetört egy hatalmas
sziklát, amelyet a társai képtelenek voltak megrepeszteni.
Amikor először ráütött, a császár palotáját látta. A második
ütésnél a perzsa királyét. A harmadiknál pedig San’ah palotáinak összeomlását látta Jemenben. Így kapott jó hírt az
Iszlám jövőbeli terjedésről ezekre a földekre, és így öntötte
az eljövendő győzelem reményét a hívők szívébe. Jó hírt
mondott arról, hogy az igazság győzedelmeskedni fog a
hamisság felett, és olyan világ térképét vázolta fel, ahol az
addig lehetetlennek gondolt dolgok egymás után valósulnak meg.
Az árok csatájában rengeteg fájdalmat, fáradtságot,
éhséget, hideget és sötétséget tapasztaltak meg. A Próféta 
így fohászkodott: „Ó, Uram! Nincs más élet, csak ami a Túlvilágon vár. Segítsd az anszárokat és a menekülteket!”18
Azt magyarázta el ezzel a fohásszal, hogy minden evilági fájdalom és fáradtság jelentéktelen, ha a Túlvilág végtelenségéhez hasonlítjuk, és ezzel arra serkentette társait, hogy
a Túlvilágot válasszák valódi céljuknak.
17. Bukhari, I’tisan 16; Muslim Fadail 10; Ibn Majah Manasikd 104; Muwatta,
Madiah 10, Ahmad ibn Hanbal al-Musnad, III. 141.
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Ahogy azt a Próféta  jövendölte a Hudaibija egyezmény idején, a muszlimok az ezután következő csatákban
győzedelmeskedtek, és Mekka népe kitárta karjait a valódi
birtokosok felé. A Mekkát szeretők lelkileg is meghódították
a várost megbocsátásukkal, békéjükkel, biztonsággal és
vezetéssel. Véget ért a Mekka utáni vágyakozás. A szomorúság hosszú évei örömmé változtak. Eztán, a Mindenható
Allah iránti hála egyik megnyilvánulásaként, a muszlimok
az emberileg lehetséges legnagyobb megbocsátást tanúsították. Testvéreik gyilkosainak bocsátottak meg, és ezt látva
számos korábbi bűnös nyerte el az Iszlám megtiszteltetését.
Végül eljött az Utolsó Zarándoklat, és a Bölcs Korán
utolsó ájái is leküldettek. Tudtára adatott mindenkinek,
hogy a vallás elnyerte végső tökéletességét. Ugyanakkor
közvetett üzenet volt ez azzal kapcsolatban is, hogy Mohamed Próféta , aki a Világok Kegyelmeként küldetett el,
beteljesítette küldetését, és közeledett az idő, hogy visszatérjen Urához. Annak bizonyítékaként, hogy átadta a vallás
tanításait, háromszor kérdezte meg társaitól: „Ó, társaim!
Átadtam nektek az üzenetet? Átadtam nektek az üzenetet?
Átadtam nektek az üzenetet?”
És amikor háromszor is igenlő választ kapott, kezét az
egek felé emelve kérte a Mindenható Allah tanúságát is: „Légy
a tanú, ó, Allah! Légy a tanú, ó, Allah! Légy a tanú, ó, Allah!”19
Ezen a napon az az áldott megbízatás, amelyet a Mindenható Allah a Prófétának  adott huszonhárom éven
19. Bukhari, Fitan, 8; Muslim Iman, 378; Abu Dawud, Manasik, 56; Nasai,
Ihdas 4; Ibn Majah Fitan 2; Darimi, Manask 34; Ahmad ibn Hanbal, alMusnad, I, 447.
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keresztül Mekkában és Medinában, a muszlim umma felelősségévé vált, egészen az Ítélet Napjáig.
Mivel a Próféta  meghódította őseinek földjét és szülőhelyét, voltak a medinaiak közül olyanok, akik aggodalmaiknak adtak hangot: „A Mindenható Allah megnyitotta Mekkát Prófétája előtt. Most már bizonnyal Mekkában marad, és
nem tér vissza velünk Medinába…”
Bár ezt a beszélgetést bizalmasan, maguk között folytatták, a Próféta  később megemlítette nekik aggodalmukat.
Társai zavarba jöttek, és beszámoltak neki aggodalmukról.
Allah Küldötte  azt mondta a medinaiaknak: „A Mindenható
Allahnál keresek menedéket attól, hogy ilyet tegyek! Az életem és a halálom veletek lesz…”20 És a hűség páratlan példáját
szolgáltatva visszatért Medinába.

Ádám , aki előtt angyalok borultak le;
Éliás , aki bepillantást nyert az egek titkaiba;
Noé , aki az özönvízzel megtisztította a világot;
Húd , aki a hitetlenség földjét felfordította,
Szálih , aki megrázta az engedetlenség és lázadás
házainak alapjait,
Ábrahám , aki hitével és a Mindenható Allahra való
hagyatkozással Nimród tüzét rózsakertté változtatta;
Izmael , aki az őszinte hit, bizalom és a Mindenható
Allahnak való alávetettség szimbóluma, és akinek történeté20. Muslim, Jihad 86; Ahmad ibn Hanbal al-Musnad II, 538; Ibn Hibban,
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ről az Ítélet Napjáig megemlékeznek a hívők a Zarándoklat
során;
Izsák , akinek leszármazottaiból kerültek ki Izrael
népének prófétái;
Lót , Szodoma és Gomorra népének szomorú prófétája, akinek népe a rendkívüli erkölcstelenség és lázadás miatt
töröltetett el a föld színéről;
Dhul Qarnain , aki az egyistenhit (tauhid) fáklyáját
kelettől nyugatig hordozta;
Jákob , aki a türelem, szeretet és vágyakozás példaképe;
József , akinek szépsége elhomályosította a Holdat, és
aki a rabszolgaság, magány, börtön, megpróbáltatás, fájdalom, nehézség és küzdelem után Egyiptom uralkodója lett;
Suaib , akit a próféták szónokának is neveznek, és
akinek beszédei elragadtatással töltötték el a szíveket;
Khidr , aki a titkokat tanította Mózesnek ;
Mózes , aki megdöntötte Fáraó zsarnokságát, és aki
botjával utat nyitott a Vörös-tengerben;
Áron , aki mindig és mindenhol segítette testvérét,
Mózest ;
Dávid , akinek fohászai elragadtatással töltötték el a
hegyeket, sziklákat és vadállatokat is;
Salamon , akinek a szíve semmiféle értéket nem tulajdonított káprázatos gazdagságú evilági birodalmának;
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Ezra , aki a feltámadás példája az Utolsó Napon, mert
a Mindenható Allah feltámasztotta ő t, miután száz évig
halott volt;
Jób , aki a türelem mérföldköve;
Jónás , aki fohászával és bűnbánatával győzte le a
sötétséget;
Éliás , aki isteni áldást nyert, amikor a Mindenható
Allah így köszöntötte őt: „Békesség Éliásra!” (Korán, 37:130);
Illés , aki a világok fölé emeltetett;
Dhulkifl , a tiszta szívű próféta, akire záporzott az
isteni áldás;
Luqman , a külső és belső egészség orvosainak vezetője, aki legendássá vált bölcs tanácsa miatt;
Zakariás , az elnyomott próféta, aki soha nem adta fel
Mindenható Allahra való hagyatkozást, és egy sikoly nélkül
tűrte, hogy testét kettévágják;
János , aki apjához hasonlóan mártírhalált halt,
És a mennyei tisztaságú Jézus , akinek különleges
tulajdonságai közé tartozott a lelki tisztaság, és a betegek
gyógyítása és a holtak feltámasztása a Mindenható Allah
segítségével és a Hozzá való fohászkodás által.

Ők mind kiemelkedő képviselői annak a mintegy százhúszezer prófétának, akik életükben az isteni megnyilvánulás és csodák példájával úgy táplálták az emberiség spirituális történelmének századait, mint a tavaszi eső a földeket.
Ezek a próféták, akik az isteni Vezetés fényes szikrái, és akik
példájukkal és üzenetükkel a próféták láncolatát alkotják, jó
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hírként vetítik előre Mohamed Próféta , a Kiválasztott eljövetelét, aki a Világok Kegyelmeként küldetett el.

Tudjuk a rendelkezésünkre álló forrásokból, hogy egy
Szuwaiba nevű szerencsés asszony egyike volt a Próféta 
szoptatós dajkáinak. Abu Lahab rabszolgalánya volt.
Ez a hölgy volt az is, aki a kis unokaöcs születését először hírül adta Abu Lahabnak. Aki, mivel a jó hírt tőle kapa
meg, örömében felszabadította a rabszolgalányt. Ez az esemény egy hétfői napon történt. Abu Lahab öröme Mohamed
Próféta  születése felett – még ha a törzsi büszkeség világi
érzésével keveredett is – csökkenteni fogja ennek a hitetlen
embernek a büntetését a Pokolban hétfőnként.
Miután Abu Lahab meghalt, valaki látta őt álmában, és
megkérdezte: „Abu Lahab! Hogy vagy?”
„Büntetést szenvedek el a Tű zben! De a büntetésem
csökken hétfő esténként. Az ujjaim közét szívogatom ilyenkor, ahonnan víz fakad, és egy kicsit hűsít. Ez azért van,
mert ezen a napon szabadítottam fel Szuwaibát, amikor hozzám szaladt, hogy elújságolja nekem Allah Küldöttének 
születését. Ezért cserébe a Mindenható Allah azzal jutalmazott, hogy hétfő esténként csökkenti a büntetésemet.”
Ibn al-Dzsazari azt mondta: „Egy olyan hitetlennek,
mint Abu Lahab, előnye származott abból, hogy kifejezte
örömét a Próféta  születésén, még ha ez az öröm a törzsi
büszkeség érzésével keveredett is. Ehhez képest képzeljük el
azokat az isteni ajándékokat és áldásokat, amelyeket az igaz
hívő kap, ha az ez iránt az éjszaka iránt érzett tiszteletből
megnyitja szívét a Világok Büszkesége , asztalát pedig
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vendégei előtt…” A Próféta születéséről úgy emlékezhetünk
meg a legméltóbban, ha születésének hónapjában előadásokat és konferenciákat szervezünk, amelyek újraélesztik a szívek tüzét. Ennek a célja az, hogy kihasználjuk ennek az
áldott hónapnak a spiritualitását, és ünneppé tegyük az
umma számára, felvidítsuk a szegények, idegenek és árvák
szomorú szívét, segítsünk a gyengéknek és különböz ő
módokon adományt adjunk nekik, és nyilvános Korán-olvasásokat szervezzünk.21

Ez az árva írástudatlan volt, mert sohasem vett órákat, de
az egész emberiség megmentőjeként küldetett el, a Láthatatlan világ tolmácsaként, és az Igazság iskolájának tanáraként.
Mózes  szabályokat és törvényeket hozott. Dávid 
fohászai és könyörgései miatt foglal el különleges helyet. Jézus
 a legszebb viselkedést tanította meg az emberiségnek, és
az önmegtartóztatás példáját mutatta meg az anyagi világban.
Az Iszlám prófétája, Mohamed  azonban mindezeket elhozta
az emberiségnek: szabályokat vezetett be, és megmutatta,
hogyan tisztíthatjuk meg lelkünket, és hogyan imádhatjuk a
Mindenható Allahot tiszta szívvel. A legszebb viselkedést tanította meg az emberiségnek, és élete a tökéletes jellem példáját
állította. Megtanította nekünk, hogy ne tévesszenek meg az
evilág hamis csábításai. Röviden, élete, személyisége és küldetése az összes korábbi próféta összegzése és betetőzése volt. A
tiszteletre méltó származás, a legmagasabb erkölcs, a tökéletes
jellem és a fizikai szépség mind egyesült az ő személyében.
21. Yusuf ibn Ismail al-Nabhani, Al-Anwar al-Muhammadiyyah min al-
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Amikor betöltötte negyvenedik évét, az az egész emberiség történelmében fordulópontot jelentett.
Negyven évig élt népe körében. A legtöbb nagyszerű
dolog, amit ő hozott nekik, ekkor még ismeretlen volt. Nem
volt még ismert államférfiként, szónokként vagy vallási
vezetőként. Nemhogy győzedelmes hadvezér, de még egyszerű katona sem volt.
Soha nem beszélt régmúlt népek történetéről, prófétákról, az Ítélet Napjáról, sem a Paradicsomról vagy a Pokolról.
Egyedül volt egy kiemelkedően tiszta életben és erkölcsi
állapotban. De teljesen megváltozott, amikor az isteni
parancs birtokában lejött a Hira hegyéről.
Egész Arábia megdöbbent és megrémült, amikor megkezdte küldetését. Példa nélkül való beszéde lenyűgözte őket.
Hirtelen véget értek a nyilvános költészeti, irodalmi és szónoki
versenyek. A költők többé nem merték verseiket az áldott
Kába falára függeszteni. Véget ért ez az évszázadokig tartó
hagyomány, és a híres arab költı, Imru’ul-Qaysz lánya, annyira el volt ragadtatva a Korán egy részének hallatán, hogy megdöbbenve kiáltott fel: „Ezek nem lehetnek halandó ember szavai! És ha vannak ilyen szavak a világon, akkor apám verseit
le kell venni a Kába faláról. Menjetek, és szedjétek le őket, a
helyükre pedig tegyétek fel ezeket a szavakat!”

Az egész világ megkapta a kihívást: alkossanak a Korán
szúráihoz hasonlót! De ez a kihívás azoktól az időktől kezdve egészen napjainkig nem talált olyat, aki megfelelne neki.
A Mindenható Allah azt mondja:
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„Ha kétségben vagytok afelől, amit szolgánknak kinyilatkoztattunk, hozzatok csak egyetlen hozzá hasonló
szúrát, és szólítsátok elő a tanúitokat Allahon kívül, ha
igazak vagytok!” (Korán, 2:23)

Ez az írástudatlan ember, aki egy civilizálatlan társadalomból származik, korának népét lenyűgözte és megdöbbentette a rajta keresztül megnyilvánuló, csodák tengerében
megjelen ő tudással és bölcsességgel, amelyet az Utolsó
Napig senki sem tud felülmúlni. Erre a tényre számos bizonyíték létezik. Bár a Bölcs Korán a történelmi és tudományos
tények széles tárházát vonultatja fel, a jövőbeli események
jövendölésével együtt, a történelmi és tudományos felfedezések egyetlen ilyen tényt sem hazudtoltak meg. Éppen
ellenkezőleg, pont a köztiszteletben álló tudományos enciklopédiák és kézikönyvek azok, amelyek szerzői és összeállítói évrő l-évre kiegészítő köteteteket kénytelenek kiadni,
hogy kijavítsák saját hibáikat, és az újabb felfedezések fényében frissítsék a régebbi kiadásokban található információkat.
Mohamed Próféta  személyesen tanította meg az egész
emberiségnek, hogy ő az Igazság (al-Haqq) képviselője ezen
a földön.
Lefektette a társadalmi, kulturális és gazdasági szerveződés alapjait, a kormányzás és a nemzetközi kapcsolatok irányelveit, és ezt olyan módon tette, amit csak egész életen át tartó
tanulással és kutatással érthet meg még mai modern korunk
legkiemelkedőbb tudósa is. Valójában az emberiség egyre jobban megérti Mohamed Próféta  valóságát, ahogy elméleti
tudása és gyakorlati tapasztalata is növekszik.
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Mohamed Próféta  - bár sosem volt fegyverforgató
ember, nem kapott katonai képzést, és hadjáratban is csak
egyszer, serdülőkorában, nagyrészt külső szemlélőként vett
részt – remek katonának bizonyult, aki még a legnehezebb
csatában sem adta fel. Meg kellett ezt tennie társadalmának
védelmében, az egész emberiséget átfogó szeretetteljességének és irgalmának ellenére. Kilenc év alatt
viszonylagosan gyenge katonaságával egész Arábiát meghódította. Csodálatos sikereket ért el a katonailag képzetlen és
fegyelmezetlen embereknek juttatott lelkierővel és katonai
képzéssel. Eredményei olyan szintűek voltak, hogy követői
legyőzték a kor két leghatalmasabb birodalmát, a bizánci és
a perzsa birodalmat. Így váltak valóra az évekkel korábban
Mekkában adott jó hírek:
A Próféta  azt mondta a mekkaiaknak: „Fogadjátok el
az Iszlámot, és kövessetek engem”. Abu Dzsahl azt mondta
erre: „Még ha mi követnénk is, Mudar és Rabi’a törzsei biztos nem fognak!”. A Próféta így felelt: „Akár akarják, akár
nem, még a perzsák és bizánciak is engem fognak követni!”22
Ez az ígéret hamar beteljesedett.
A nehéz körülmények és feltételek ellenére Allah Küldötte  a legnagyobb forradalmat hozta el az emberiség történetében, elhallgattatta az elnyomókat, és felszárította az
elnyomottak könnyeit. Ujjaival az árvák haját fésülte, szavaival az ő szomorú szívüket nyugtatta meg.
22. Ibn Ishaq, Sirah, p. 190. (Hasonló elbeszélések: Ahmad ibn Hanbal, alMusnad, IV, 128; al-Hakim, al-Mustadrak, III, 728; al-Bayhaqi, al-Sunan
al-Kubra, IX, 31; Ibn Abi Shaybah, al-Mosessnaf, VI, 311; Ma’mae ibn
Rashid, al-Jami, XI, 48)
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Ha Mohamed Próféta , akiben egyesült minden emberi
erény legmagasabb foka, nem jött volna el a világhoz, az emberiség elnyomásban és tudatlanságban élt volna tovább, az erősek rabszolgasora taszították volna a gyengéket, egészen az
idők végezetéig. A világ mérlege a gonosz javára billent volna
el. A világot a zsarnokok uralták, és csak a gazdag kevesek birtokolták volna. Milyen szépen is írja ezt le a költı:
Ó, Allah Küldötte! Ha nem jöttél volna erre a világra,
A rózsák nem borultak volna virágba, a csalogány nem dalolt volna,
Allah Nevei rejtve maradtak volna,
A létezés értelmetlen és fájdalmas lett volna.

Allah Küldötte  huszonhét csatát és körülbelül ötven
rajtaütést vezetett. Az Iszlám Mekka meghódításával alapozódott meg szilárdan. A Mindenható Allah a Korán
következő ájájában jelentette ki, hogy az Iszlám az emberi
tökéletesség legmagasabb foka: „Ezen a napon tökéletessé
tettem nektek a vallásotokat, teljessé tettem számotokra a
kegyelmemet, és az Iszlámot választottam vallásotokul”
(Korán, 5:3).
Eljött a legnagyobb elválás és a legnagyobb találkozás
ideje.
Betegsége előtt egy nappal a Próféta  elment Medina
temetőjébe, amelyet Dzsannat ul’Baqi néven ismertek, ahol
így fohászkodott az elhunytakért: „Ó, Allah, a Leghatalmasabb! Bocsáss meg azoknak, akik itt fekszenek!”
Olyan volt ez a tette, mintha csak búcsúzott volna. És
amikor a temetőből hazatért, elbúcsúzott a társaitól is. Azt
mondta nekik: „A Legmagasztosabb Allah felkínálta a
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választást egy szolgájának az evilág örömei és a Paradicsom
áldásai között. A szolga azt választotta, ami a Paradicsomban van…”
Ezeket a szavakat hallva Abu Bakr , akinek érzékeny
szíve volt, megérezte, hogy a Próféta  búcsúzik t ő lük.
Könnyek törtek elő a szeméből, és így kiáltott: „Ó, Allah
Küldötte! Apám és anyám legyen az áldozat érted! Feláldozzuk érted az életünket, apáink, anyáink és gyermekeink életét, és minden vagyonunkat…”
Senki más nem értette akkor a Próféta  szavaiban rejlő
üzenetet és érzéseit, csak Abu Bakr , aki a „második volt a
kettő közül” Thawr barlangjában.23 Az ő érzékeny és finom
szíve megértette a búcsú üzenetét, és úgy kezdett sírni,
ahogy a nádsíp panaszos hangja siratja a távollevőt.
A Próféta  leányát, a hívők áldott anyját, Fatimát , a
Paradicsom hölgyeinek vezetőjét, annyira elszomorította az
apjától való ideiglenes elválás gondolata, hogy azt mondta:
„Amikor Mohamed Próféta  a Túlvilágra ment, mély szomorúság ereszkedett rám. Akkora volt ez a bánat, hogy ha a Nap
fényére esett volna, azt is sötét éjszakává változtatja.”24
Mohamed Próféta  két vezetőt hagyott nekünk, a Bölcs
Koránt és a Szunnát. Ez az ő idők végezetéig tartó öröksége,
és az evilági és túlvilági boldogság kulcsa.
Miután Medinába visszatért, tizenhárom napig tartó
súlyos betegség után lelke előtt megnyíltak a szépség hori23. Bukhari, Salat, 80; Muslim, Fadail al-Sahabah, 2; Tirmidhi, Manaqib 15;
DArimi, Muqaddimah 14; Nasai, Janaiz 69; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, III. 18.
24. al-Nabhani, Al-Anwar al-Muhammadiyyah min al-mawahib al-ladunniyah,
p. 593.
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zontjai. Ez a nap 632. június 8, vagyis a Hidzsra utáni tizenegyedik év Rabi’al-Awwal 12. napja volt.
A Próféta  két lapockája között ott volt a prófétaság
jele. Sok társa vágyott arra, hogy ezt a jelet lássa vagy megérintse. Imám Bayhaqi azt mondta: „Az áldott Társak kételkedtek abban, hogy a Próféta  valóban a Túlvilágra távozott, mivel az arcán semmilyen változást nem láttak. Aszma
 a prófétaság jelét kereste a testén. És amikor látták, hogy a
jel eltűnt, akkor tudták meg teljes bizonyossággal, hogy a
Próféta  lelke a következő világra távozott…”25
A vallás tökéletesíttetett, az üzenet átadását a társak
tanúsították. Ezután Mohamed Próféta  a Túlvilágra hívatott. És majd ott várja népét a Feltámadás mezején, a Szirat
hídjánál és a Kauthar vizénél.
Járj értünk közben, ó, Allah Küldötte!
Üdvözölj majd minket, ó, Allah Küldötte!

A világ Rabi’al-Awwal 12. napján, hétfőn áldatott meg
Allah Küldötte  születésével. A Mindenható Allah Rabi’alAwwal 12. napján, hétfőn ajándékozta meg őt a prófétaság
feladatával. Abu Qatada  a következ ő r ő l számolt be:
„Mohamed Prófétát megkérdezték a hétfői böjtről, ő pedig
azt válaszolta: ez az a nap, amelyiken születtem, és amelyiken prófétaként elküldettem”. Hasonlóképpen, Rabi’alAwwal 12. napján, hétfőn lépett Medinába, hogy az Iszlám
állam alapjait megvesse, és Rabi’al-Awwal 12. napja, hétfő
volt az a nap is, amikor távozott ebből a világból.
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Születése, a Hidzsra és az evilágból való távozása is
ugyanarra a napra esett. Ez is megerősíti ennek a hónapnak
az áldott voltát. Az isteni Szépség (dzsamal) és az isteni
Dicsőség (dzsalal) megnyilvánulásai gazdagon tapasztalhatók ebben a hónapban. A belső világban az öröm ünnepei és
az elválás fájdalma fonódik össze ezzel a két ellentéttel. De
tudjuk, hogy a Mindenható Allah kegyelméből és irgalmából ő várni fogja népét a következő világon.
A Próféta  távozásával ez a világ megfosztatott az ő
fizikai jelenlététől. Valójában hazug, hűtlen világ ez, ahogy
azt az oszmán török szúfi költı, Aziz Mahmud Hudayi is
elmondja
Ki várhatna hűséget tőled?
Nem vagy-e hazug, te világ?
Nem te vagy-e az a föld,
Ami elvette Mohammed Musztafát?26

n

26. Hudai, Mahmud, Kulliyat-i Hudai, Istanbul, 1338, p. 109.
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PÉLDAÉRTÉKŰ ÉLETE ÉS HELYE A
PRÓFÉTÁK KÖZÖTT

Fényre fény. (Korán, 24:35)

m
A

Próféta  élete a legjobb példa minden emberi
lény számára. Példaértékű vallási vezető. Követendő államférfi. Az ő példáját kell követni mindazoknak, akik az isteni
szeretet rózsakertjébe akarnak lépni. Ő a hála és alázat legmagasabb példája mindazoknak, akiket az isteni ajándékok borítanak el. Ő a türelem és alávetettség legjobb példája, a legnehezebb időkben és helyzetekben is. Ő a legjobb példa a bőkezűségre és az evilági javak felhalmozása iránti közömbösségre. Ő a családi szeretet legkiemelkedőbb példája. Ő a legjobb
példakép a gyengék, magányosok és rabszolgák iránti könyörületben, és a bűnösöknek való megbocsátásban.
Ha gazdag ember vagy, gondolj Mohamed Próféta 
alázatára és bőkezűségére, amellyel megnyerte azok szívét,
akik egész Arábia urai voltak!
Ha gyenge vagy, tanulj Mohamed Próféta  Mekkában
töltött éveiből, amely az elnyomó és kizsákmányoló bálványimádók uralma alatt állt.
Ha győzedelmes hódító vagy, vegyél példát a Próféta 
bátorságáról, aki legyőzte ellenségeit Badr és Hunain csatáiban.
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Ha csatát vesztesz, a Mindenható Allah mentsen meg
tőle, akkor emlékezz a Próféta  példájára, aki az uhudi
csata után méltósággal, bátran és a Mindenható Allahban
bízva járt halott és sebesült társai között.
Ha tanító vagy, gondolkodj el a Próféta  példáján, aki
mecsetének iskolájában a Mindenható Allah parancsait az ő
érzékeny és finom megvilágosodását átadva tanította meg a
Pad Népének.
Ha tanuló vagy, gondolj arra, ahogy a Próféta  Gábriel
angyal  előtt ült, és a kinyilatkoztatás szavait tanulta tőle.
Ha prédikátor vagy, vagy őszinte szándékú vallási és
lelki vezető (mursid), hallgasd a Próféta  hangját, aki Társait tanította az Iszlámra.
Ha célod az, hogy védelmezd, másoknak átadd és felemeld az igazságot, de úgy érzed, nem találsz ebben segítőre, akkor vedd például a Próféta  életét Mekkában, ahol a
zsarnokokkal szemben hirdette az igazságot, és az igazságra
hívta el őket is.
Ha legyőzted ellenségeidet, megtörted ellenállásukat, és
diadalmaskodtál felettük, kiirtottad a sötét babonákat és hirdetted az igazságot, akkor képzeld magad elé a Próféta 
példáját azon a napon, amikor Mekkába bevonult. Győzedelmes hadvezérként lépett a városba, és mégis, mély alázatában úgy ült tevéjén, mintha csak leborult volna – leborult
volna a Mindenható Allah előtt, kifejezve Neki háláját.
Ha földműves vagy, álljon előtted a Próféta  példája,
aki, miután Bani Nadr, Khaibar és Fadak földjeit meghódította, a legjobb embereket választotta arra, hogy ezeket a földeket kezeljék és javítsák, a lehető leghaté-konyabb módon.
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Ha magányos vagy és nincsenek rokonaid, gondolj
Abdullah és Amina árvájára, egyetlen és szeretett, ártatlan
fiukra.
Ha serdülő ifjú vagy, gondolj a Próféta  fiatalkorára,
aki, még elhívatása előtt, nagybátyja, Abu Talib nyájainak
pásztora volt.
Ha kereskedő vagy, és üzleti ügyben utazol, gondolj a
köztiszteletben álló Mohammed  utazásaira a karavánokkal
Mekkából Szíriába és Baszrába.
Ha bíró vagy, gondolj a Próféta  igazságosságára és
előrelátására, amikor megoldotta a mekkai törzsek vitáját
arról, hogy ki tegye vissza a Fekete Követ a helyére, amikor
azok már-már egymásnak estek a vitában.
Tekints a történelemre, és nézd a Próféta  példáját, aki
medinai mecsetében egyenlő mértékkel bánt a szegénnyel és
gazdaggal, amikor a legteljesebb egyensúlyban ítéletet
hozott ügyükben.
Ha férj vagy, tekints a tiszta életre, a szeretetteljességre és
mély érzésekre, amelyek a példás férj, a Próféta sajátjai voltak.
Ha szülő vagy, tanulj Fatima al-Zahra  apjának, Haszszán  és Husszein  nagyapjának példájából.
Tulajdonságaidtól és helyzetedtől függetlenül mindig őt
fogod a legtökéletesebb szerepmodellnek, tanítónak és vezetőnek találni. Olyan tökéletes tanító ő, hogy példáját követve
kijavíthatod valamennyi hibádat, megszüntetheted és renddel válthatod fel a zűrzavart az életedben. Az ő fénye és
vezetése által felülemelkedhetsz az élet nehézségein, és
elnyerheted a valódi boldogságot. Allah Küldöttének  élete
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olyan, mint a legpompásabb és legritkább rózsákból kötött,
csodálatosan illatozó virágcsokor.

Ha azt látjuk, hogy a világban az igazság uralkodik, a
szegényt és a gazdagot szeretet fűzi egymáshoz, a társadalom jómódú tagjai szeretetteljesek a nélkülöz ő kkel, és a
megfelel ő id ő ben segítséget ajánlanak nekik, az er ő sek
védelmezik az elnyomottakat, az egészségesek segítik a betegeket, a vagyon birtokosai gondját viselik az árváknak és
özvegyeknek, akkor biztosak lehetünk benne, hogy mindezek az erények a próféták és az őket követők örökségéből
származnak.
Ez a tény még inkább megfigyelhető Mohamed Próféta
 életében. Azért van ez így, mert ő a prófétaság betetőzője.
Még a pártatlan, nem muszlim szemlélők is elismerik és
értékelik az ő tökéletességét. Az angol történész, Thomas
Carlyle kifejti nézeteit a Prófétáról  „Hősök, hősimádat és
h ő siesség a történelemben” 27 cím ű könyvében, amelyben a
különböző foglalkozások legjobbjait választja ki, és elemzi
életüket és munkájukat. Például Carlyle kiválasztja, hogy ki
volt a legjobb költő, a legjobb hadvezér, és így tovább. És
Carlyle, aki keresztény ember, és hitét nyíltan ki is jelenti
könyvében, kiválasztja, leírja és elemzi Mohamed Prófétát ,
mint a próféták küldetésének csúcsát.
A huszadik század közepén a hollandiai Lahey-ban elismert tudósok és gondolkodók egy csoportja eldöntötte, hogy
ki volt a száz legnagyobb ember a világtörténelemben, és
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úgy érezték, muszáj Mohamed Prófétát  tenniük a lista első
helyére.
Az a valódi erény, amelyet még az ellenfelek is elismernek
és értékelnek. Mohamed Próféta  erényeit és bölcsességét
még azok is elismerik, akik nem hisznek benne. Ez azért van
így, mert a Próféta  kiemelkedő személyisége magába foglalja mindazt az erkölcsi tökéletességet, ami az egyes helyzetekre
külön-külön vonatkozik. Csak az ő élettörténete az, amely
modellként szolgálhat és követendő példa az élet bármely
helyzetében és állomásán lévő emberek számára. Ő az egész
világ nevelésének kiindulópontja. Ő gyújt fényt mindazok
útján, akik az igazságot keresik. Az ő vezetése megvilágosító
és sohasem félrevezető fény azoknak, akik a helyes utat keresik. Ő az egész emberiség egyetlen vezetője.
Azok az emberek, akik a Próféta  társaságában ültek,
egész kis univerzumot alkottak, amelyben mindenféle ember
előfordult. Mindenféle nemzet, a bőrszíntől, nyelvi, társadalmi
vagy kulturális különbségektől függetlenül egyesült ebben a
körben. Olyan volt ez, mint a bölcsesség és tudás ünnepe,
amely nem korlátozódik fajra vagy társadalmi helyzetre,
hanem az embereket csupán ember voltuk szemszögéből közelíti meg. Nem volt tehát különbség az erős és a gyenge között.
Vessünk csak egy pillantást vezetőnk, Mohamed Próféta
 követ ő ire. Kiemelked ő alakokat találunk közöttük:
Najashi, Abesszínia királya, Farwa, Ma’an vezére, Zulkilah,
Himyar vezetője, Marakabud, Jemen vezetői közül és Ubaid
és Dzsafar Umman kormányzói közül.
Másrészt viszont a királyokon és nemes vezéreken kívül
ott találjuk közöttük a rabszolgákat, nincsteleneket és magányosakat is, mint Bilál, Jaszir, Habbab, Ammar és Abu
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Fukayha, és a rabszolgalányokat és magányos nőket is, mint
Szumajja, Lubajna, Zinnira, Nahdijja és Umm Abisz.
A Próféta  társai között voltak olyan emberek, akik
kiemelkedő intellektussal, zseniális ötletekkel és határozott
véleménnyel rendelkeztek, és olyanok is, akik a legkifinomultabb mesterségek szakértői voltak, jól értették a világ titkait, és akiknek megvolt a képességük arra, hogy erős kézzel
és bölcsen vezessenek egész országokat.
A Próféta  követői városokat irányítottak. Tartományokon uralkodtak. Vezetésük alatt az emberek megtalálták
boldogságukat. Megízlelték az igazság ízét. Követői békét és
nyugalmat terjesztettek. Az emberek testvérként bántak egymással.
Lafayette, aki az 1789-es francia forradalom szellemi
megalapozója volt, az Emberi Jogok Nyilatkozatának közzététele előtt megvizsgálta az összes létező jogi rendszert, és
rádöbbent az Iszlám jog felsőbbrendűségére, amit így fejezett ki: „Ó, Mohammed! Senki sem jutott a te szintedre az
igazság megalapozásában!”

A Próféta  jelleme és lelkiereje akkora volt, hogy egy
félvad és emberi történelmet nem ismerő társadalmat fel
tudott emelni a Társak szintjére, amely egyetlen más ember
számára sem elérhető. Egy vallás, egy zászló, egy törvény,
egy kultúra, egy civilizáció és egy kormány alá egyesítette
őket.
A mű veletlen és törvényt nem ismerő népet mű velt
emberekké változtatta, a barbárokat civilizáltakká, a bűnözőket istenfélőkké, egyszóval olyan kiemelkedő közösséggé,
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akik a Mindenható Allahtól való félelemben és Őt szeretve
éltek.
Az a társadalom, amelyb ő l évszázadokon keresztül
egyetlen kiemelkedő alak sem származott, ekkor számos
fény és vezetés jellemezte személyiséget szült. És ezt a világosságot el is vitték a világ távoli sarkaiba, mintha a hit,
tudás és bölcsesség egy-egy fáklyája lettek volna. A sivatagot megvilágító fényt szétosztották az egész emberiség
között. A világ teremtésének célja megvalósult.
Allah Küldötte  meghódította az emberek szívét, ideális tanító volt, és nagyon rövid idő alatt olyan pozíciót ért el,
mint egyetlen evilági uralkodó sem, mégis folytatta korábbi
egyszerű életét, és nem törődött az evilági gazdagsággal,
amelyet pedig oly könnyen megszerezhetett volna. De ő,
mint azelőtt is, a szegényekéhez hasonló, szárított agyagtéglákból épült szerény hajlékban lakott. Vékony, datolyalevelekkel kitömött zsákon aludt. Szerényen öltözködött. Életszínvonala a legszegényebbeké alatt maradt. Néha semmiféle élelme nem volt, és egy követ kellett a gyomrára kötöznie,
hogy az éhség mardosását elnyomja, de ugyanakkor ezért is
hálát adott a Mindenható Allahnak. Soha nem hagyott fel a
fohászkodással és az imával, pedig a Mindenható Allah
megbocsátotta minden elmúlt és jövőbeli vétkét. Egész éjjel
imádkozott, amíg a lába teljesen feldagadt. Ha a szegények
a segítségét kérték, egy pillanatig sem késlekedett. A boldogság forrása volt a szerencsétlenek és magányosok számára. A legjelentéktelenebb emberekre is személyesen szánt
időt. Végtelen szeretetével és gyengédségével védelmezte a
gyengéket.
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Azon a napon, amikor Mekkát meghódította, ahol az
emberek őt tartották a leghatalmasabb hadvezérnek, eljött
hozzá egy honfitársa, és remegve kérte: „Ó, Allah Küldötte!
Taníts engem az Iszlámról!” Mohamed Próféta  a saját életének leggyengébb idejére emlékeztetve nyugtatta meg őt:
„Ne félj, testvérem! Nem vagyok én király, vagy császár. A
régi szomszédod árvája vagyok, aki napon szárított húst
evett.”28
Ezekkel a szavakkal a legnagyobb alázatosságot véste
fel a történelem horizontjára. Ezt a szintet senki másnak nem
sikerült elérnie.
Ugyanezen a napon Abu Bakr , aki a Hidzsra során
társa volt a barlangban, a hátán hozta el a Prófétához  idős
édesapját, aki már nem tudott járni. Azt akarta, hogy apja
közvetlenül hallja az üzenetet a Prófétától . Allah Küldötte
 azt mondta neki: „Abu Bakr, miért fárasztod így idős apádat? Elmentem volna én hozzá.”29

Számos ország csatlakozott önként az ő védelméhez.
Birodalma egész Arábiára kiterjedt. Bármit megtehetett
volna, amit csak akart, de soha nem adta fel az alázatosságot. Azt mondta mindig, hogy neki nincs hatalma semmi
felett. Azt hirdette, hogy minden a Mindenható Allah uralma alá tartozik. Előfordult, hogy vagyonra tett szert. Tevekaravánok özönlötték el Medinát, és számos kincset hoztak
magukkal. Allah Küldötte  minden vagyonát elosztotta a
28. Ibn Majah, At’imah 30; al-Hakim, al-Mustadrak, II, 506; al-Tabarani, alMujam al-Awsat, II, 64)
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szegények között, és tovább folytatta szerény életvitelét. Azt
mondta: „Ha annyi aranyam lenne, mint Uhud hegye, nem
tartanám meg három napnál tovább, kivéve, amivel az adósságaimat kifizetem”30.
Napok múltak el úgy, hogy a Próféta  házában nem
gyújtottak tüzet a főzéshez. Gyakran feküdt le éhesen.
Egy napon Omár  elment a Próféta  áldott házába.
Végignézett a szobán, amely csaknem üres volt. Volt ott
egy datolyalevelekbő l font matrac, amelyen a Próféta 
aludt. A száraz levelek lenyomata alvás után meglátszott
áldott testén. A sarokban volt némi árpaliszt, mellette egy
vizesedény. A szobában ezen kívül semmi más nem volt.
Ennyib ő l állt a Próféta  vagyona, amikor pedig egész
Arábia meghódolt előtte. Omár ezt látva nem tudta visszatartani könnyeit. Mohamed Próféta  megkérdezte tő le:
„Miért sírsz, Omár?” Omár azt felelte: „Miért ne sírnék? Ó,
Allah Küldötte, Róma és Perzsia uralkodói kényelemben
tobzódnak. Allah Küldötte pedig egy datolyalevelekb ő l
készült matracon alszik!”
Mohamed Próféta  így nyugtatta meg: „Omár, a császárok és uralkodók élvezzék csak ezt a világot. Nekünk elegendő a Túlvilág öröme.”31
Egy hasonló alkalommal pedig azt mondta: „Mi dolgom
nekem ezzel a világgal? Olyan vagyok ebben a világban,
30. Bukhari, Tamanni 2; Muszlim Zakat 31; Ibn Majah, Zuhd 8; Ahmad ibn
Hanbal, al-Musnad, II, 256.

31. Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 298; al-Tabarani, al-Mujam al-Kabir,
X, 162.
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mint az utazó, aki egy nyári napon útja közben alszik egyet
egy fa árnyékában, aztán felébred és megy tovább”32.
Az élethez való hozzáállása tökéletes volt. Élete tökéletes példa minden követője számára, legyen gazdag vagy
szegény, erős vagy gyenge.
Amikor meghalt, nem birtokolt egyetlen dínárt vagy
dirhamot, jószágot vagy rabszolgát sem. Nem maradt utána
más evilági tulajdon, mint egy fehér öszvérkanca, egy kard,
és némi föld Fadakban, amelyet adományba hagyott. Vagyis
nem hagyott hátra evilági örökséget. Sőt, mivel félt attól,
hogy a muszlimok adományokat fognak adni háza népének,
megtiltotta családjának az adomány elfogadását.
Ezek a példák is bizonyítják, hogy ez az írástudatlan
ember, aki egy civilizálatlan világban született, minden idők
tökéletes vezetője, a múltban, jelenben és jövőben, és a példája utolérhetetlen.
Nem tulajdonított semmilyen értéket a vagyonnak,
kényelemnek, királyságnak, hírnévnek. Azért küzdött, hogy
az Egyetlen Istenbe vetett hitet alapozza meg és terjessze, az
evilági dicsőség pedig teljesen értéktelen volt előtte.
Aisa  beszélte el, hogy egy medinai asszony meglátogatta őt. Amikor látta a Próféta  egyszerű derékalját, amely
az egyik sarokban hevert összehajtva, gyorsan hazaszaladt,
és egy gyapjúval tömött, szép matraccal tért vissza. Később,
amikor a Próféta  észrevette, hogy ágyát kényelmesebbre
cserélték, azt mondta Aisának: „Ó, Aisa! Vidd vissza ezt a
matracot a tulajdonosának. Allahra esküszöm, ha akarnám,
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a Mindenható Allah aranyhegyeket rendelne nekem, amelyek követnének, bárhová is megyek.”33
Ez az egyetlen példa egymagában is elegendő arra, hogy
lássuk, mennyire nem tulajdonított a Próféta  értéket ennek
a világnak.
Ezeken a kiemelkedő tulajdonságokon kívül egyik legfontosabb jellemzője a muszlimok közössége iránt érzett
szeretet, amelyet a következő ája is bemutat:
„Eljött immár hozzátok egy Küldött magatok közül.
Szomorúság néki, ha valami baj ér benneteket, és a hívők
iránt szeretetteljes és irgalmas.” (Korán, 9:128)
A Próféta  áldott személyisége, még az az apró vetülete is, amit az emberi elme felfoghat, ami pedig nem több,
mint a jéghegy csúcsa, az emberi jellem és viselkedés csúcspontját jelenti. A Mindenható Allah ezt az áldott embert
„uszwa Haszana”, vagyis legjobb példaként teremtette.
Szintről szintre emelte egyre magasabbra Prófétáját , az
„árva gyermek” szintjétől, amely a társadalom leggyengébb
és legkiszolgáltatottabb tagja, a legnagyobb emberi hatalom
és befolyás szintjére, amely a prófétaság és az Iszlám állam
vezetése. Ennek a fokozatos felemelésnek a célja az volt,
hogy a társadalmi ranglétra bármely szintjén álló emberek
példát vehessenek róla, és a saját rangjuknak és helyzetünknek megfelelően integrálhassák a Próféta  viselkedését a
saját életükbe.

33. Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-Zuhd, p. 53; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, II,
173; Abi Asim, Kitab al-Zuhd, I. 14.
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Még kisgyermekként vagy fiatalemberként sem figyelhettek meg semmiféle tökéletlenséget Mohamed Próféta 
jellemében – más, az emberiség önjelölt vezetőinek szerepében tetszelgő emberekkel ellentétben. Személyisége nem
fokozatos javulással és fejlődéssel alakult ki, mint más vezetőké. Az isteni rendelés és segítség eredménye volt. Már
gyermekkorában is tökéletes volt a jelleme, összhangban a
később rá bízott felelősséggel.
A filozófusok, akiket nem vezetett isteni kinyilatkoztatás, a társadalmi békérő l és együttélésrő l vallott
pozitív vagy negatív nézeteiket csak papíron foglalták össze.
Kevés elmélet valósult meg a könyvek lapjairól, és ezek is
rövid életűek voltak. Ezen túl a filozófusok képtelenek voltak saját életükkel konkrét példát vagy modellt mutatni az
embereknek saját elméletükről és az emberi természet javításáról.
Mohamed Próféta  viselkedése azonban az erkölcs és
nemes jellem gyakorlati megvalósítása, és tökéletes szerepmodell bárki számára. Például a filozófus Nietzsche kifejtette írásaiban az „emberfeletti ember” elméletét, de nem tudta ezt a
mindennapi életben valós cselekedetekkel megmagyarázni
vagy alátámasztani. Így elmélete csak elmélet maradt. Az Iszlám erkölcsének azonban a Próféta  tökéletes példája, és
mindig is az emberiség vezetője marad, minden cselekedetével, amelyek az emberi tökéletesség csúcspontját jelentik.
Arisztotelész például lefektette az etika alapelveit és törvényeit. Mégsem találhatunk egyetlen olyan emberi lényt
sem, aki Arisztotelész filozófiáját követve elnyerte volna a
boldogságot. A filozófusok szíve nem megy át azon a meg-
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tisztulási folyamaton, amin a prófétáké, szavaikat és tetteiket
nem vezeti és támogatja a kinyilatkoztatás. Ezért az általuk
kitalált rendszerek a tantermek falai, könyvek lapjai és konferenciák papírjai között maradnak, és nem kerülnek át az
emberek mindennapi életébe.
A mi vezet ő nk, Mohamed Próféta  azonban már
azelő tt elnyerte az emberek megbecsülését, szeretetét és
bizalmát, mielőtt a Mindenható Allah megbízta volna a prófétasággal. Aki csak ismerte őt, a „megbízható”, „becsületes”
néven emlegette. Küldetését azután kezdte meg, hogy ezt a
tiszteletet megalapozta.
Az emberek ismerték nemes jellemét, jóságát és erkölcsi
tartását még prófétasága előtt, és szerették őt. Népe, aki az
al-Amin (megbízható) nevet adta neki, vita nélkül elfogadta
döntését például arról, hogy ki tegye vissza a Fekete Követ a
Kába épületébe.
Igen, a Próféta  távol állt mindenféle rossz cselekedettől és bárki más jogainak a megsértésétől. Az egyetlen csoportosulás, amelyhez csatlakozott prófétasága előtt, a Hilf
al-Fudul, az erényesek egyezménye volt. Ennek a célja az
volt, hogy az igazságot szolgálja, döntésének lényege pedig
a következı: „Ha egy mekkai vagy egy külföldi jogait megsértik, a gonosztevővel azonnal szembeszállnak az áldozat
oldalán, amíg nem kárpótolják őt a sérelemért. Biztosítják a
társadalomban a jogok és az igazság, a béke és a harmónia
egyenlő elosztását”.
A zsarnokság és a jogok megsértése elleni egyezmény
annyira vonzotta a Prófétát , hogy évekkel később is azt
mondta: „Jelen voltam Abdullah ibn Dzsudan házában a
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nagybátyáimmal. Azt sem értékelném többre, ha vörös tevéket adnának helyette. Ha hívnának, ma is csatlakoznék egy
ilyen csoporthoz”34.
Mindezek és az igazság, irgalom és együttérzés megnyilvánulásának többi példája az idők végezetéig követendő
modellként szolgál minden ember számára. Ahogy az ép
szem is felismeri a ragyogó fényt, ennek az egész világot
bevilágító fáklyának az igazsága sem tagadható. Tulajdonképpen racionális értékelés után sok nem muszlim tudós és
gondolkodó is őszintén elismeri Mohamed Próféta  erényeit és eredményeit. Egyikük, a korábban is említett Thomas
Carlyle „Hősök, hősimádat és hősiesség a történelemben”35 című
könyvében a Próféta  születését a sötétben hirtelen meggyújtott fényhez hasonlítja.
Az Encyclopedia Britannica is megerősíti ezt, amikor kijelenti, hogy a történelem során egyetlen próféta vagy vallási vezető
sem volt képes olyan sikert elérni, mint Mohamed Próféta .
Az író, Stanley Lane-Poole azt írja, hogy azon a napon,
amikor Mohamed Próféta  győzött a mekkaiak ellen, a legnagyobb erkölcsi győzelmet is aratta: képes volt arra, hogy
feltétel nélkül megbocsásson a kurejs törzs tagjainak, és
megbocsátását az összes mekkaira is kiterjesztette.
Arthur Gilman is említi a mekkai győzelem erkölcsi nagyságát. Azt írja, hogy mindaz, amit a mekkaiak tettek vele,
könnyen bosszúra késztethette volna Allah Küldöttét . Ő
34. Ibn Sa’d, al-Tabakat, I, 29; Ibn Hisham, al-Sirah al_Nabawiyyahh, I, 133-
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azonban megtiltott seregének mindenféle vérontást. Irgalmasságot mutatott, és hálás maradt a Mindenható Allah iránt.
A Próféta , ahogy a hitetlenek látták
Mohamed Próféta  még az Iszlám előtt, a tudatlanság
korában elnyerte a bálványimádó arabok bizalmát. Még Abu
Dzsahl, az Iszlám egyik legnagyobb ellensége is azt mondta
neki: „Ó, Mohamed, nem nevezlek hazugnak, de nem tetszik nekem a vallás, amit elhoztál…”36
Legádázabb ellenségei is elfogadták a Próféta  megbízhatóságát szívükben, de kifelé megcáfolták őt, saját fennhéjázásuk és arrogáns büszkeségük miatt. A Korán a következőképpen szól erről:
„Jól tudjuk, hogy mélyen elszomorít téged az, amit
mondanak. De nem téged hazudtolnak meg: a bűnösök Allah
jeleit tagadják.” (Korán, 6:33)

Hérakliosz, az akkori bizánci császár, aki i.sz. 628-ban
legyőzte a perzsákat, levelet kapott a Prófétától , mikor
Szíriában volt. A levél az Iszlámra hívta őt. Hérakliosz harag
helyett inkább érdeklődést mutatott a levél iránt. Kíváncsi
volt, és több információt akart gyűjteni az új vallásról. Ezért
elrendelte, hogy a Próféta  néhány honfitársát hozzák elé.
Akkoriban a Próféta  kérlelhetetlen ellensége, Abu Szufian
is Szíriában volt, egy mekkai karaván vezet ő jeként. A
Hidzsra utáni hatodik év volt ez, amikor fegyverszünet volt
érvényben a muszlimok és a bálványimádó mekkaiak között.
36. Tirmidhi, Tafsir Surah 6, 1; al-Hakim, al-Mustadrak, II, 345.
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Hérakliosz emberei, akik mekkaiakat kerestek, hogy információ szerezzenek a Prófétáról , találkoztak Abu Szufiannal
és társaival, és az uralkodó elé vitték őket.
Hérakliosz a görög vezetők körében fogadta őket, és
tolmács segítségével beszélgetett velük. Megkérdezte:
„Ki a legközelebbi rokona közületek ennek az embernek, aki prófétának vallja magát?”
Abu Szufian válaszolt: „Én vagyok itt a legközelebbi
rokona.”
Hérakliosz megparancsolta: „Hozzátok közelebb őt és a
társait! A társai is maradjanak mellette, amíg beszélünk.
Mondjátok meg nekik, hogy kérdéseket fogok feltenni az új
prófétáról, és ha ez az ember hazudik, akkor szóljanak.”
Mikor később ezt a történetet elmesélte, Abu Szufian
hozzátette: „Allahra mondom, ha nem tudtam volna, hogy a
többiek lelepleznek, biztos hazudok róla!” Abu Szufian szerint a párbeszéd a következőképpen zajlott le:
Hérakliosz megkérdezte: „Milyen ennek az embernek a
származása?”
„Családját és származását mindenki tiszteli közöttünk”
– felelte Abu Szufian.
„Van köztetek olyan, aki korábban hasonló dolgokat
állított volna?”
„Nincs.”
„Volt a szülei vagy nagyszülei között király vagy uralkodó?” – érdeklődött tovább Hérakliosz.
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„A követői az alsóbb vagy a felsőbb osztályokból kerülnek ki?”
„Az alsóbb osztályokból”.
„Növekszik vagy csökken a követőinek a száma?” – kérdezte az uralkodó.
„Növekszik” – felelte Abu Szufian.
„És van-e közöttük olyan, aki elhagyta volna az új vallást, mert mégsem tetszett neki?”
„Nem, ilyen nincs.”
„Mielőtt ezek az események történtek volna, gyanúsítottátok valaha is hazugsággal őt?”
„Nem, soha.”
„És megszegte-e valaha is az ígéretét?” – kérdezte
Hérakliosz.
„Nem, de most fegyverszünetet kötöttünk vele egy bizonyos időre, és nem tudjuk, hogy ezt be fogja-e tartani” –
felelte Abu Szufian. Később hozzátette: ez volt az egyetlen
dolog, amit belefoglalhattam a válaszaimba, hogy megpróbáljak rossz fényt vetni rá.
„Háborúztatok-e vele?” – kérdezett tovább az uralkodó.
„Igen.”
„És hogy alakultak a harcok eredményei?”
„Volt, hogy ő győzött, és volt, hogy mi.”
„És mit parancsol nektek?”
„Arra hív minket, hogy egyedül Allahot imádjuk, ne
állítsunk mellé társakat, és hagyjuk el a bálványokat, ame-
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lyeket őseink imádtak. Megparancsolja, hogy imádkozzunk,
hogy erkölcsösek és becsületesek legyünk, és erősítsük meg
a rokoni kapcsolatokat.”
Akkor Hérakliosz a tolmácshoz fordult:
„Mondd meg neki, hogy a származásáról kérdeztem.
Azt felelte, hogy a származását és a családját mindenki tiszteli. A próféták közösségük köztiszteletben álló ágából származnak.
Megkérdeztem, hogy állított-e közülük bárki is hasonlókat magáról, ő pedig nemmel válaszolt. Ha lett volna ilyen,
azt gondolhatnám, arról az illetőről vett példát.
Kérdeztem, hogy ő sei között volt-e király, ő pedig
nemet mondott. Ha lett volna, azt hihetném, hogy elvesztett
királyságát akarja ilyen módon visszanyerni.
Megkérdeztem, hogy kapták-e korábban hazugságon,
de erre is nemmel válaszolt. És én tudom, hogy aki nem
hazudik az embereknek, az nem hazudik Istennek sem.
Kérdeztem a követőiről, hogy vajon alsó vagy felső osztályokból származnak-e, ő pedig azt mondta, hogy egyszerű,
alsóbb osztálybeli emberek. Köztudott, hogy a próféták követői kezdetben az alsóbb társadalmi osztályokból kerülnek ki.
Tudni akartam, hogy követőinek száma nő-e vagy csökken. Ő azt mondta, hogy növekszik. Márpedig az igaz vallások ismertetőjele az, hogy követőinek száma kezdetben nő.
Megkérdeztem, hogy elhagyta-e bárki is ezt a vallást,
miután felvette. Nemet mondott. Ez pedig nem más, mint
mikor az igaz hit öröme eltölti az ember szívét, és szilárdan
gyökeret ver benne.
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Megkérdeztem, hogy megszegte-e korábban az ígéretét.
Nem volt a válasz. A próféták ilyenek: sohasem szegik meg
az ígéretüket.
Megkérdeztem, hogy mit parancsol a követőinek. Azt
felelte, hogy az Egyetlen Isten imádatát, azt, hogy ne társítsanak mellé, és hogy imádkozzanak, legyenek becsületesek,
erényesek, és éljenek tiszta életet.
Ha mindaz, amit elmondott, igaz, akkor ez az ember
hamarosan uralni fogja még azt a földet is, amin most én
állok. Korábban is tudtam már egy ilyen próféta eljöveteléről, de azt nem tudtam, hogy közületek fog eljönni. Ha tudnám, hogy a színe elé mehetnék, boldogan vállalnék minden
nehézséget. Ha vele volnék, magam mosnám meg a lábait.”
Aztán Hérakliosz elkérte a levelet, amelyet a hírnök,
Dihya hozott neki. A levélben a következő állott:
„Allah, a Kegyelmes és Irgalmas nevében.
Mohamedt ő l, Allah Küldöttét ő l és szolgájától
Hérakliosznak, a görögök vezérének.
Béke legyen azokkal, akik az igaz utat követik.
Az Iszlámra hívlak téged. Fogadd el az Iszlámot, és
üdvözülést nyersz, és a Mindenható Allah kétszeresen fog
jutalmazni. De ha elutasítod, te leszel felelős az alattvalóidért is.
Könyv Népe! Gyertek a megegyezésre közöttünk és köztetek: hogy egyedül Allahot imádjuk, nem állítunk mellé
társként semmit, és nem választunk magunk közül urakat
Allahon kívül.” (Korán, 3:64)”
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Abu Szufian elmondta: „Miután Hérakliosz elmondta,
amit mondott, és a levelet felolvasták, zajongás támadt, és a
közöttünk lévők felemelték a hangjukat, ezért kivittek minket. Azt mondtam a társaimnak: ’Lám, Mohamed befolyása
terjed! Még a királyok is kezdenek hallgatni az üzenetére.
Nézzétek, még a görögök királya is tart tőle!’ Attól a naptól
fogva élt bennem a bizonyosság, hogy sikeres lesz. Aztán
végül a Mindenható Allah engem is megáldott az Iszlámmal.”37

Véleményünk szerint a bizánci császár objektív hozzáállása a hallottakhoz nem csak saját személyes erényeibő l
fakadt.
A kereszténység romlása, amely eredetileg az igaz vallás
volt, ezért a Mindenható Allah Egyedülvalóságába vetett hitel
alapult, ekkor még új jelenség volt. Az ikonok feletti két évszázados vita véget ért, és a templomokat megtöltötték a képek és
szobrok. A kereszténység elhagyta az Egyedülvalóságba vetett
hitet, és teljesen alárendelte magát a szentháromság-dogmának.
A kinyilatkoztatott vallás romlásának természetes következménye az Iszlám eljövetele volt, az igaz hit megújítása érdekében.
A kor romlásának ellenére voltak azonban olyan emberek, akik
megtartották az Egyedülvalóságba vetett hitüket. Például azok
a muszlimok, akik az elnyomás és üldöztetés elől Mekkából
Abesszíniába menekültek, találkoztak az ottani uralkodóval, aki
ilyen, egyenes úton járó ember volt. Botjával egy vonalat húzott
a földre, és azt mondta: „Az én hitem között és aközött, amiről
ti beszéltek nekem, kevesebb a különbség, mint ez a vonal.”
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A király az ariánus szektához tartozott, akik megőrizték
a korai kereszténység eredeti tanításait. Könnyen lehet, hogy
Hérakliosz hite is ehhez hasonló volt. Arra azonban nincs
bizonyítékunk, hogy az Iszlámot felvette volna. Ismét hangsúlyoznunk kell, hogy a hit a Mindenható Allah kegyelme,
ajándéka.
Másrészt viszont ezek a történések azt bizonyítják, hogy
még akik nem fogadták el az üzenetet, azok is elismerték
Mohamed Próféta  becsületességét és tökéletes jellemét. A
Hidzsra előtt a hitetlen arabok reá bízták értékeiket, megőrzés végett. Amikor titokban Medinába távozott, az unokaöccsét, Alit  bízta meg azzal, hogy ezeket visszajuttassa
jogos tulajdonosaiknak.

A költő, Kemal Edip Kurkcuoglu figyelmezteti azokat,
akik óvatlanul eltávolodnak a Próféta  tanításaitól, és kiváló tulajdonságainak, amelyek közül eddig csak néhányat
említettünk, követésétől: „A megbánás keserves könnyei
hullanak a vigyázatlanok szívéből ezen a világon, és a következőn is!”
A Mindenható Allah adja meg nekünk, hogy az Ő Küldöttének  követői közé tartozhassunk, szeretettel engedelmeskedjünk parancsainak, és a tulajdonságait tükrözzük.
Olyan szeretetteljesség és irgalom csúcsa volt az emberek
között, aminek még a legalsó szintjét is csak reménykedhetünk elérni.
A legteljesebb odaadással dolgozott azon, hogy az útmutatást az embereknek átadja. És ők mégis átkozták és kövekkel dobálták meg. Válaszul fohászkodott a vezetésükért. Zaid
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ibn Haritha , aki tanúja volt ennek, megkérdezte: „Allah
Küldötte! Ők kínoznak és bántanak téged, te pedig mégis
fohászkodsz értük?”. Ő azt felelte erre: „Mi mást tehetnék?
Kegyelemmel küldettem, nem haraggal…”38.
Nem arról tanúskodik-e mindez, hogy Mohamed Próféta  az adakozás, hűség, jószívűség, irgalom és szeretetteljesség csúcsa volt?
Az emberek, akik Krisnát és Buddhát istennek tekintették, Jézus prófétát  Isten fiának, Fáraót és Nimródot uraiknak, vagy egyenesen oktalan állatokat vagy természeti erőket, a tüzet a vizet vagy a levegőt imádták, készségesen
elfogadták volna őt „istenüknek”. De ő azt tanította és hirdette nekik: „Akárcsak ti, és is ember vagyok. De kinyilatkoztatás jött hozzám, hogy az istenetek Egyetlen Isten…”
(Korán, 18:110).
Saját nevéhez mindig hozzátette, ahogy a tanúságtételben
is szerepel, hogy ő a Mindenható Allah szolgája, mert biztosítani akarta, hogy az ő népe ne tévelyedjen el az imádatban.
Allah Küldötte  mindig egyértelműen kijelentette, hogy
neki nincs különleges hatalma. Például egyszer azt mondta:
„Csupán a cselekedetei jutalmából senki nem léphet a Paradicsomba”. A társai megkérdezték: „Még te sem, Allah Küldötte?” Mire ő azt felelte: „Még én sem, hacsak Uram
kegyelme nem segít meg benne. Hacsak el nem borít az Ö
áldása, kegyelme és megbocsátása, nem léphetek a Paradicsomba, mert a tetteim nem elegendőek hozzá!”39
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Az elveknek ez a rendszere olyan isteni ajándék, amelyet az emberiség nem képes reprodukálni.
Ez az üzenet olyan magasztos értelm ű , csodálatos,
őszinteséggel és hűséggel teli. A Korán és a Szunna valódi
értelmét csak akkor foghatjuk fel, ha megismerjük és közel
kerülünk a Próféta  szívének mélységéhez és jelleméhez.
Ember nem képes megfelelően leírni az ő tulajdonságait. Jellemének igazi nemességét és mélységeit nem érthetjük
meg. A tudósok, a filozófusok, a szívek hercegei, de még
maga Gábriel angyal  is a legnagyobb boldogság és megtiszteltetés forrásának tekintette, ha a közelében lehet.
Minden próféta küldetése korlátozott időben és térben,
kivéve Mohamed Prófétáét , akit a Mindenható Allah az
egész emberiség vezetőjének jelölt ki. A korábbi próféták
viselkedéséről nem maradt ránk részletes leírás, de Mohamed Próféta  küldetése minden idő re és minden helyre
vonatkozik, az első kinyilatkoztatástól az Ítélet Napjáig,
ezért a Mindenható Allah biztosította, hogy az ő jellemének
és viselkedésének legapróbb részletei is ránk maradjanak,
megbízható elbeszélők láncolatán keresztül. És ez az örökség az Utolsó Napig meg fog maradni. Az ebben rejlő bölcsesség az isteni akarat, hogy minden embernek, egészen az
utolsó időkig, legyen lehetősége őt választani szerepmodellül és követendő példaként.
Az arabok hagyományaik szerint arra esküdtek, ami a
legértékesebb volt számukra. A Mindenható Allah soha,
egyetlen más prófétával sem tett így, de a Koránban Mohamed Próféta  életére esküszik: „La a’mruk!” Az oszmán
török költő, Shaikh Ghalib így ismételte meg ezt az esküt:
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Ó, vezetőm! Te vagy a próféták fejedelme, a dicső elöljáró.
Ó, vezetőm! Te vagy a gyengék örömének végtelen forrása.
Te vagy az emberiség vezetője Allah előtt.
Ó, vezet ő m, téged támogat Allah esküje az életedre: „La
a’mruk!”
Ó, vezetőm, te vagy Ahmad, Mahmud és Muhammad.
Te vagy Allah választotta elöljárónk.
A Próféta  másik különleges jellemzője, hogy a Mindenható Allah így szólítja meg őt a Koránban: „Ó, próféta!”,
„Ó, küldött!”, „Ó, köntösödbe burkolózó!”, de sohasem a
személyes nevén. A többi prófétához a tulajdonnevükön szól
a Mindenható Allah: Ádám! Noé! Mózes! Dávid!, Jézus!
Zakariás! János! Ez a megkülönböztetés is kiemeli Mohamed
Próféta  különlegességét.
Soha ne felejtsünk áldást kérni rá, és illő köszöntéssel
köszönteni őt! Szükségünk lesz az ő társaságára és közbenjárására a félelmes napon – az Ítélet Napján.

n

66

A KEGYELEM PRÓFÉTÁJÁNAK
JELLEMVONÁSAI

„Ó, Uram! Adj könnyebbséget és ne nehézséget, és adj
áldott eredményt.”
(Hagyományos fohász)

m
A

z egész történelemben az egyetlen ember, akinek
az életét a legapróbb részletekig feljegyezték, Mohamed Próféta . Tettei, szavai és érzései lejegyzésre kerültek, és elfogadott történelmi tényekké váltak.
Élete példa az eljövendő generációk számára, és az is
marad az Utolsó Napig. A Korán Írótoll című szúrája azt
mondja róla: „Bizony, nemes a te jellemed” (Korán, 68:4).
Olyan tanító volt, aki nemcsak szóban tanította a Koránt,
hanem ugyanakkor élő példaként gyakorolta is. Dzsabir
elbeszéléséből tudjuk, hogy a Próféta  azt mondta: „Azért
küldtettem, hogy a jellemet tökéletesítsem”40.
Amikor Abdullah ibn Salam , a volt zsidó tudós, aki
felvette az Iszlámot, találkozott a Prófétával , lenyűgözte
őt az arcáról sugárzó fény és mély bölcsesség. Azt mondta:
„Akinek ilyen arca van, nem lehet hazug”41. És ezzel a meggyőződéssel felvette az Iszlámot.
40. Muwatta, Husn al-khuluq 8; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, X, 191; alQudai, Musnad al-Shihab, II, 192; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Awsat

41. Tirmidhi, Qiyamah 42; Ibn Majah, Iqamah 174; Darimi Salat 156, Ahmad
ibn Hanbal, al-Musnad, V, 451.
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A Kegyelem Prófétájának lelki tisztasága
Mint már említettük, Mohamed Próféta  kegyelem és
ajándék a Mindenható Allahtól, és tökéletes példa az egész
emberiségnek. Mindenki, aki a boldogságot keresi, a tőle telhető legjobban kövesse az ő példáját. A Próféta  minden
cselekedete gyakorlati példa azoknak, akik valóban meg
akarják élni az Iszlámot. Van azonban néhány pont, amelyet
a Próféta  lényege miatt figyelembe kell vennünk:
1. Bizonyos cselekedetek csak azzal a különleges erővel
hajthatók végre, ami kizárólag a próféták sajátja. Mások
ebben nem tudják utánozni őket. Még maga Mohamed Próféta  is figyelmeztette a körülötte lévőket erre a kérdésre.
Például ő gyakran átimádkozta az egész éjszakát, vagy több
napon át böjtölt, megszakítás nélkül.
2. A Próféta  bizonyos cselekedetei egyedül neki voltak megengedettek, vagy éppen tilosak: például négynél
több feleséget vehetett magához, és mind neki, mind a
leszármazottainak tilos elfogadni az adományt.
Bölcs tanítás rejlik abban, ahogy például a hadizsákmány ráeső részét elosztotta. Erre nagyon ügyelt, egészen
élete végéig. Allah Küldötte  nagyon beteg volt már, és
közeledett a találkozás Urával. Egyszer a feleségéhez, Aisához  fordult, és megkérte, hogy adja oda adományba azt a
6-7 dínárt, amijük otthon volt. Egy idő múlva megkérdezte,
hogy mi lett a dínárokkal. Kiderült, hogy Aisa  elfelejtette
eladományozni őket, mert annyira lefoglalták a Próféta 
betegsége körüli tennivalók. Elkérte hát a dínárokat, és kezébe fogva őket, így szólt: „Mohamed, Allah Küldötte nem
akar úgy találkozni Urával, hogy ezeket nem osztotta el a
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szükséget látók között…”. Azzal odaadta a pénzt öt szegény
medinai családnak, és azt mondta: „Most már kényelmesen
érzem magam”42. És csak ezután merült könnyű álomba.
Udaidullah ibn Abbasz  a következőket beszélte el:
„Egy napon Abu Dharr azt mondta nekem: ’Unokaöcsém!
Elbeszéljek neked egy történetet?’ És azt mesélte: Egyszer
Allah Küldöttének  társaságában voltam. Megfogta a
kezem, és azt mondta: ’Ó, Abu Dharr! Ha Uhud hegye aranynyá változnék számomra, az egészet elkölteném Allah útján,
és még egy qirat43 mennyiséget sem tartanék meg.’ Azt mondtam erre: ’Ó, Allah Küldötte! Egy qirat vagy egy qantar44 az,
amennyit nem szeretnél örökül hagyni?’ A Próféta  azt
felelte: „Ó, Abu Dharr! Én kisebbítek, te növelsz. Én a Túlvilágot akarom, te meg az evilágot. Nem hagynék meg egy
qiratot, egy qiratot, egy qiratot.’ És a qirat szót háromszor
ismételte a válaszában.”45
Allah Küldöttének  jelleme és viselkedése a legmagasabb alapelveknek is megfelel. Akik őt kívánják követni,
azoknak nem kötelező elérniük ezt a szintet. Problémákba
ütközne, ha a muszlim közösség minden tagja egészen pontosan követni akarná az ő példáját. Mindettől eltekintve, ez
emberileg amúgy sem lehetséges. A tettei mögött rejlő bölcsesség egyedül a Prófétára  tartozik.
42. Ahmed ibn Hanbal, al-Musnad, VI, 49, 86, 182; Ibn Hibban, al-Sahih, II,
491; al-Humaydi, al-Musnad, I, 135.

43. A korabeli legkisebb használatos súlymérték, mint ma a gramm. Egy
qirat kb. öt árpaszem súlyával egyenlő.

44. Egy másik korabeli súlymértékegység. Ha a qiratot a grammhoz hasonlítjuk, akkor a qantar a kilogrammnak felel meg.

45. Bukhari, Buyu 100
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A Próféta  személyéhez kötődő kizárólagos cselekedetek nem korlátozódnak a fenti példákra. Ilyenek még az
anyagi örökség elosztására vonatkozó szabályok is. Ez is
csak rá vonatkozik, és nem kötelező példa mindenki számára. Allah Küldötte  azt mondta: „Mi, próféták, nem
hagyunk magunk után anyagi örökséget”, és minden tulajdonát eladományozta. Ez azonban nem olyan szabály, amit
mindenkinek követnie kell.
Hasonlóképpen, a Próféta  azt is mondta: „Az ajándék a
hívő számára ebben a világban a szegénység”46. Büszke volt
szegénységére. Ez azonban a kizárólag az ő személyéhez köthető okból volt így. Nem szabad azt gondolnunk, hogy szegénységre ösztönzött volna. Épp ellenkezőleg, azt mondta:
„Az a kéz, amelyik ad, jobb, mint az, amelyik elvesz”47. Ennek
az elvnek az alapján elmondhatjuk, hogy azt bátorította, hogy
az ember törvényes módon szerezzen tulajdont, azzal a céllal,
hogy olyan emberré válhasson, aki sokat adakozik.
Ezért a szegénységre vonatkozó elvek nem a szegénységet tanácsolják, hanem azt, hogy az ember legyen elégedett
az isteni rendeléssel, a Mindenható Allahra hagyatkozzék,
és az Ő akaratának vesse alá magát.
3. A Zuhd (a szívnek az evilágtól való elszakítása) és a
taqwa (istentudatosság, a kétséges dolgoktól való tartózkodás) olyan erények, amelyek segítségével az ember közelebb kerülhet a Mindenható Allahhoz. A társadalom összes
46. al-Daylami, al-Firdaus, II, 70.
47. Bukhari, Vasaya 9; Muslim, Zakát 94; Abu Dawud, Zakát, 28; Tirmidhi,
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tagját azonban nem lehet arra kényszeríteni, hogy ezek
alapján éljen, mert ehhez született képesség és tehetség kell.
Mivel minden kulturális rendszer támogatja a szellemi fejlődést, nincs szükségszerű ellentét a kulturális dinamizmus
és a spirituális integritás között. Ebből az következik, hogy
bár a zuhd és taqwa az evilági élvezetekről való lemondást
jelenti, az, hogy közösségi szinten is ragaszkodnak hozzá,
nem vezet a társadalmi dinamika romlásához azáltal, hogy
a spirituálisan gazdagabb közösségeket világiasabb ellenségeik elnyomják. Általános szabály, hogy nap mint nap fel
kell mérnünk saját haladásunkat, ahogy ez a hadísz is kifejezi: „akinek két napja egymás után ugyanolyan, az nem
közülünk való”48. Itt látjuk a bizonyítékot arra, hogy ez a
szabály nem mond ellent a zuhd és taqwa alapelveinek,
amelyek lényege az evilági élvezetek iránti érdektelenség.
Ez azért van, mert ez az érdektelenség nem annyira a létezés gyakorlati síkján, hanem inkább spirituális és szellemi
szinten mutatkozik meg.
Ahogy Dzsalaladdin Rumi mondta: „Az evilágban való
elmerülés azt jelenti, hogy nem vagy tudatában az isteni
jelenlétnek. Nem a pénzről, a nőkről, vagy a ruhákról van
szó. Jól jegyezd meg ezt.”
Ebből a szempontból az anyagi dolgok birtoklása és a
vagyonosság nem mondd ellent a zuhd és taqwa alapelveinek, amíg az ember nem költekezik pazarlóan, és nem engedi be az anyagi tulajdont a szívébe. A kis vagyon és kevés
pénz is válhat valaki imádott bálványává, ha a szívébe engedi őket. A próféták közül Salamon , a Társak közül Abu
48. Al-Bayhaqi, Kitab az-Zuhd al-Kabir, II, 367; al-Daylami, al-Firdaws, III.
611; Abu Nu’aym al-Isbahani, Hilyah al-Awliya, VIII, 35.
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Bakr , Oszmán , Talha  és Abd ar-Rahman ibn Awf 
jó példái a helyes egyensúly megtalálásának.
Néha a zuhd és taqwa bizonyos külső jellemzői anyagi
szükségletbő l, és nem az evilág elutasításaként jelennek
meg. Az ilyen esetekben a taqwa az, ha valaki elégedetten
fogadja a szegénységet, és örömet talál abban, amit a Mindenható Allah neki rendelt. Ha azonban az elfogadás helyett
valaki mindenáron tagadja a saját helyzetét, az a taqwa félreértelmezését jelenti. Például, bár Allah Küldötte  néha
követ kötözött a gyomrára, hogy elnyomja éhségét, példájából azt tanulhatjuk, hogy a hálaadás legjobb módja, hogy ha
az embernek van valamije, azt boldogan megosztja másokkal. Ez a taqwa és zuhd legjobb formája. Ha valaki elrejti
vagyonát, és szegénységet színlel, az a megtévesztés egy
formája, tehát nem lehet jócselekedet.
Ezek szerint az alapelvek szerint vizsgálva láthatjuk,
hogy Mohamed Próféta  a legerényesebb volt az emberi
lények közül. Istenfélelme miatt úgy élt, mint a szegények.
Aisa  azt mondta: „Mohamed Próféta a haláláig nem lakott
jól két egymást követő napon még árpakenyérrel sem”49.
Anasz  pedig arról számolt be: „Allah Küldötte elfogadott meghívást olyan étkezésre is, amely árpakenyérből és
majdnem romlott birkafaggyúból állt. A pajzsát zálogban
hagyta egy zsidónál, de adományai és ajándékai miatt nem
tudta kiváltani.”50
49. Bukhari, Ayman, 22; Muslim, Zuhd 20-25; Nasai, Dahaya 37; Ibn Majah,
At’imah, 48; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 98.
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Mindamellett a Próféta  megtiltotta, hogy az emberek
önmagukat megfosszák vagy saját maguk számára tilosnak
nyilvánítsák a megengedett italokat vagy ételeket, és ezt
nevezzék jámborságnak. Ugyanakkor nem tömte tele a
gyomrát a törvényes étellel sem. Egyszer azt mondta egy
embernek, aki annyit evett, hogy böfögnie kellett: „Akik
ezen a világon túlzottan teletömik a gyomrukat, azok tovább
fognak éhséget szenvedni.” 51 Egy másik hadísz szerint:
„Senki nem tölthet meg rosszabb edényt a gyomránál.
Bizony, az embernek elegendő néhány falat, hogy a gerincét
egyenesen tarthassa. Ha pedig többet akar enni, a gyomra
harmadát töltse meg étellel, egyharmadát itallal, egyharmadot pedig hagyjon üresen, hogy könnyebben lélegezhessék.”52
Ez a helyes középút az evésben és az ivásban.
A rendszabályok célja az emberi mértéktelenség megrendszabályozása. Ebből a szempontból a Próféta  iskolája
egyformán szolgált a szegények és a gazdagok nevelésére,
minden társadalmi osztályéra, egészen az államfőkig, a lehető legjobb módon, a lehető legjobb tartalommal, és minden
ember szíve olyan mértékben volt boldog és elégedett, amilyen mértékben a Prófétának  engedelmeskedett. Ebben az
iskolában sok olyan gazdag ember akadt, akik olyan alázatosan és egyszerűen éltek, mint a szegények, és sok olyan
szegény, akik olyan boldogan és elégedetten éltek, mint a
gazdagok. Számos gazdag ember és államférfi került ki
51. Tirmidhi, Sifatu’l-Qiyamah 37; Ibn Majah, At’imah 50; al-Tabarani, alMu’jam al-Awsat, IV, 249; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, V, 27.

52. Tirmidhi, Zuhd 47; Ibn Majah, At’imah 50; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 132; al-Hakim, al-Mustadrak, IV, 135; Ibn Hibban, al-Sahih, II,
449.
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ebből az iskolából, akik folyamatosan anyagi ellenszolgáltatásként, jótékonyságból dolgoztak. Az Iszlám történelmében
jól ismertek azok a kalifák, akik a hátukon cipelték az ételt a
szegényeknek, és saját kez ű leg f ő zték meg nekik. Fatih
Mehmet szultán pere, amely egy görög építész ellene tett
panaszának következménye, és a szultán ellenében a dhimmi (nem muszlim állampolgár) javára hozott döntés is a
Próféta  tanításainak nyomán fakadó áldás és igazság példája.
Allah Küldötte  kitűnően fogalmazta meg, hogy mi az
a zuhd: „A zuhd ezzel a világgal szemben nem azt jelenti,
hogy tilosnak nyilvánítjuk azt, ami megengedett, és nem is
az, ha lemondunk a tulajdonról. A zuhd a világgal szemben
azt jelenti, hogy nem arra támaszkodsz, ami a te kezedben
van, hanem arra, ami a Mindenható Allahéban, és a nehézségek idején jutalmadat várva viseled a megpróbáltatásokat”53. A Próféta  által gyakorolt zuhd és elégedettség a
legjobb példa az egész világ számára. A Zuhd a boldog élet
záloga, a szív és a test elégedettsége azáltal, hogy uraljuk az
evilági élvezetek iránti túlzott vágyunkat, és nem tévesztenek meg a múlandó evilági örömök, nem engedjük, hogy
evilági dolgok foglalják el a szívünket, nem szeretünk mást,
mint a Mindenható Allahot és Prófétáját , elhagyjuk azt,
ami elvon minket az istenszolgálattól, és nem válik hasznunkra a Túlvilágon. És ennek fordítottjaként az is igaz,
hogy az evilág szeretete tele van fájdalommal és aggodalommal, ami kimeríti a szív és a test energiáit. Mohamed Próféta
 azt mondta: „Az evilágról való lemondás megnyugtatja a
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szívet és a testet. Az evilág szeretete pedig csak szomorúságot és fájdalmat eredményez…”54
Egy másik hadíszban pedig a következő tanácsot olvashatjuk: „Mutass közömbösséget az evilág iránt, és Allah szeretni fog. Mutass közömbösséget az iránt, ami az emberek
kezében van, és az emberek szeretni fognak.”55
A zuhd egyike azoknak a tulajdonságoknak, amelyek
segítségével megmenekedhetünk az evilág veszélyeitől. Egy
hadísz kijelenti: „A fehér bőrű ember nem jobb a feketénél.
Egyik faj sem jobb a másiknál. A rang csak az istentudatosság által van.”56
És a Próféta  azt is mondta: „A kinyilatkoztatásban
nem parancsoltatott nekem, hogy vagyont halmozzak fel, és
az sem, hogy kereskedő legyek. Hanem az parancsoltatott
nekem: hirdesd Urad dicsőségét, és legyél azok között, akik
leborulnak Allah előtt, és Őt szolgálják.”57
Egy másik hadíszban azt a tanácsot adja: „Ha felállsz az
imához, imádkozz úgy, mintha az lenne az utolsó imád. Ne
mondj olyat, amit holnap megbánhatnál. Ne kívánd azt,
amit az emberek ostobán kívánnak.”58
54. Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-Zuhd, p. 47; al-Qudai, Musnad al-Shihab, I,
188; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman VII, 368.

55. Ibn Majah, Zuhd 1; al-Hakim, al-Mustadrak, IV, 348; al-Tabarani, alMu’jam al-Kabir, VI, 193; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman VII, 344.

56. Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 158; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, IV, 289.
57. Ibn Abi Asim, Kitab al-Zuhd, I, 391; al-Daylami, al-Firdaws, IV, 95; Abu

Nu’yam al-Isbahani, Hilyah al-Awliyah, II, 131; Ibn Adiyy, al-Kamil fi
al-du’afa, III, 68.
58. Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 412; Ibn Majah, Zuhd 15; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Kabir, IV, 154.
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Egyszer megkérdezték tőle: „Ki a legjobb ember?” Azt
felelte: „A tiszták, akik megtisztítják magukat a bűntől, a
kétségtől, a csalástól, hazugságtól és irigységtől.”59
Mohamed Próféta  nagyon ügyelt arra, hogy mi a
megengedett (halal), és mi a tilos (haram). Távol maradt a
kétséges dolgoktól is. Egyszer az unokája, Hasszán , aki
akkor még kisgyermek volt, a nagyapja ölében ült a mecsetben, és nézte, hogyan osztják el a zakátba adott datolyát.
Egyszer csak a szájába vett egy datolyát. Allah Küldötte 
azonnal figyelmeztette: „Dobd el, dobd el, dobd el! Hát
nem tudod, hogy mi nem eszünk az adományból?”60
Mawlana Dzsalaladdin Rumi azt mondta a megengedett
(halal) ételről: „Minden falat olyan, mint egy mag. Gyümölcseik pedig a gondolatok, ötletek és szándékok. Az az étel,
ami által nagyobb vágyad és szándékod támad az istenszolgálatra, és nagyobb az örömed bel ő le, megengedett. Az
pedig, ami lustává tesz az imára és a Mindenható Allah
szolgálatára, és megkeményíti a szíved, nem megengedett.
Növeld a megengedett falatok mennyiségét az életedben!
Maradj távol a tilos és kétes falatoktól, hogy megérezhesd az
istenszolgálat és a Mindenható Allahnak való engedelmesség valódi ízét, és elérhesd a szív elégedettségét és koncentrációját.”61
A Legmagasztosabb Allah azt mondja a Koránban:
59. Ibn Hibban, al-Sahih, II, 76; Ibn Abi Shaybah, al-Musannaf, VI, 167;
Ma’mar ibn Rashid, al-Jami, XI, 191.

60. Bukhari, Zakat 60; Muslim, Zakat 161; Nasai, Taharah 105; Muwatta,
Sadakah, 13; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 200.
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„Sikeresek a hívők, akik imájukban alázatosak”

(Korán,

23:1-2).


Társadalmunkban a domináns elképzelés az, hogy a
vallás olyan hitrendszer, amelynek egyetlen célja a túlvilági
boldogság elnyerése. Azonban a vallás célja nem kizárólag a
túlvilági boldogság; nyugodt és biztonságos környezetet
teremt az emberek számára azáltal, hogy rendet teremt a
társadalmi életben.
A második kalifa, Omar , egyszer Medina utcáit járta
éjjel, amikor az egyik házból véletlenül meghallotta egy
anya és a lánya vitáját. A párbeszéd felkeltette a figyelmét.
Az anya azt mondta a lányának: „Önts vizet a tejhez, amit
holnap viszünk a piacra!”
A lánya így felelt: „De anyám, hát nem megtiltotta a
kalifa, hogy vizezzük a tejet?”. Az anyja megharagudott, és
letorkolta: „Honnan tudná meg a kalifa, hogy az éjszaka
közepén vizet öntünk a tejhez!”.
A leány azonban, mivel a szíve élt, és félte a Mindenható Allahot, nem akart közreműködni a csalásban: „Anyám,
még ha a kalifa nem is látja, vajon a Mindenható Allah nem
látja-e? A csalást könny ű elrejteni az emberek el ő l, de
hogyan rejthetnénk el Allah elől, aki mindent lát?”.
Omár kalifát megindították az istenfélő leány szavai.
Akkora hatással voltak rá, hogy később ezt a lányt feleségül
kérte a saját fia számára. Omár ibn Abdul Aziz, akit az ötödik, igaz úton vezetett kalifának tartanak, ennek a nemes
lelkű lánynak a fia volt.
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Ez az esemény jól mutatja, hogy a törvényes határok
tisztelete elegendő ahhoz, hogy boldoggá tegye és a tökéletesség szintjére emelje az embert. Ezzel ellentétben viszont,
elégedetlennek lenni a Mindenható Allah által törvényesnek
megszabott dolgok tágas határaival, és olyasmibe bonyolódni, ami kétséges, vagy egyenesen tiltott, nem illik a Legmagasztosabb Allah szolgájához. Mohamed Próféta  azt
mondta a kétséges dolgokról, vagyis azokról, amelyekről
nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy megengedettek-e,
vagy sem: „Vesd el azt, ami kétséget eredményez a szívedben, és tartsd meg azt, amivel kapcsolatban nincs kétség”62.
Azonban az sem helyes, ha valaki félreértelmezi ezt az
elvet, és szélsőséges módon még a megengedett, törvényes
dolgoktól is távol marad, vagy összezavarja az egyértelműen törvényes dolgok határát.
Az Iszlám a középutat és az egyensúly megtalálását írja
elő ebben, mint minden más dologban is. Az Iszlám célja
nem az, hogy önkényes korlátok közé szorítsa az embert,
épp ellenkezőleg, inkább az, hogy az emberek békében, boldogságban és biztonságban éljenek. Ennek a titka pedig az,
hogy elismeri a szív fontosságát. Mert minden szépség a
szív lényegéből fakad. És úgy válik lehetővé, hogy halljuk,
érezzük és alkalmazzuk a Próféta  szívének mély és kifinomult tulajdonságait.

Mohamed Prófétának  nem voltak bűnei. Mégis, egész
éjjel imádkozott, míg a lába is bedagadt, és kifáradásig
olvasta a Koránt. Jobban szerette és félte a Mindenható Alla-
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hot, többet adott Neki hálát és többet emlékezett meg Róla,
mint bárki más.
Az ima a szolga találkozása Urával. Ez a Mindenható
Allah színe elé emelkedés. A végtelen öröm forrása azoknak,
akik a Mindenható Allahot szeretik. Az ilyen emberek azért
végeznek önkéntes imákat, hogy meghosszabbítsák és fenntartsák ezt az örömöt.
Az imában behódolás és alázat van. Ezért nem szereti az
alsóbb én. Ez az egyetlen tulajdonsága elegendő bizonyíték
arra, hogy az iszlám az igaz vallás, és az ima az istenszolgálat legmagasabb formája.
Azok, akiket legyőzött saját egójuk, az ima közelébe
sem jönnek, míg azoknak, akik nem képesek saját egójukon
túllépni, az ima csak formai jelentőséggel bír. A valódi ima
olyan áldás, amely csak kevés embernek adatik meg.
Allah Küldötte  a következőképpen fogalmazta meg
ezt az igazságot: „Két ember imádkozik egy helyen, de lehet,
hogy az imájuk között akkora a különbség, mint az ég és a
föld között”63.

Mohamed Próféta  böjtje szintén jó példa a muszlim
közösség előtt.
Legtöbbször úgy kezdte a böjtöt, hogy éhes volt. Néha
több napig is böjtölt megszakítás nélkül. Amikor társai utánozni akarták ebben, azt mondta nekik: „Nektek nincs erőtök ahhoz, hogy úgy tegyetek, ahogy én.”64
63. Abu Said al-Sashi, Musnad al-Sashi, I, 86.
64. Bukhari, Sawm 20; Muslim, Siyam 55; Muwatta, Siyam 37; Ahmad ibn
Hanbal, al-Musnad, II, 128.
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Ibn Abbasz  elbeszélte, hogy a Próféta  gyakran több
egymás utáni este is éhesen feküdt le aludni, és a háza népének sem volt ennivalója. Még ha ettek is, többnyire csak
árpakenyér volt az ételük.
Anasz ibn Malik elbeszélése szerint egyszer Fatima 
kenyeretet sütött, és vitt belőle az apjának is. A Próféta 
megkérdezte tőle: „Mi ez?”. Fatima  azt felelte : „Jó kenyeret sütöttem, és nem tudtam úgy enni belőle, hogy ne hozzak neked is”. Allah Küldötte  azt felelte: „Ez az első falat,
amit apád három napja evett”.
Abu Huraira  szerint Allah Küldötte  követ kötözött
a gyomrára, hogy az éhségét elnyomja.65
A böjtölés nagy értéke céljából fakad: k ű zdelem az
alsóbb én, a „nafsz” ellen, és kordában tartása az istenszolgálat állandó érzésével.
A Zarándoklat pedig a „tawakkul”, a Mindenható
Allahra való hagyatkozás nagy leckéje, amelyet Ábrahámtól
 és Izmaeltől  tanulhatunk; az ellenség megkövezése: a
külső ellenségé, akit „Sátánnak”, és a belső ellenségé, akit
„nafsznak” hívnak; a rangról és társadalmi előjogokról való
lemondás, mikor mindenki egyforma, egyszerű fehér lepelbe öltözik, és a Teremtőnél keres menedéket; eltűnődés az
Ítélet Napjának félelmetes eseményein; idegen országokból
érkezett muszlimok találkozója és az Iszlám testvériség megerősítése.
Milyen kitűnő példa a Próféta  utolsó zarándoklata az
egész umma számára, egészen az Utolsó Napig!
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A Zarándoklat rítusai a spirituális élet felé fordítják az
embert, mert az istenszolgálatnak ez a kifinomult formája
tele van a szeretet, irgalom és együttérzés megnyilvánulásaival – mint például a vadászat tiltása, vagy a zöld
levelek leszedésének, vagy általában bármilyen teremtmény
bántásának tilalma.
Omár  lemondott arról, hogy a Fekete Követ megcsókolja, mert nem akarta zavarni a többi muszlimot.
A Zarándoklat cselekedetei és lelkiállapotai arra késztetnek
minden résztvevőt, hogy elszámoljon addigi életével, és elgondolkodjék a jövőjén. Mindezen cselekedetek egyetlen célja,
hogy a szolga közelebb kerüljön a Mindenható Allahhoz.
A Zarándoklat rítusainak áldott helyei egy magasabb
rendű világ szellemi környezete.
Arafat a megbocsátás és menedék helye.
Muzdalifa a kegyelem megnyilvánulásának helye, amelyet a Korán is megemlít (Al-masar al-haram, Korán, 2:198).
Mina a Mindenható Allahnak való alárendelés és a Rá
való hagyatkozás helye, ahol Ábrahám , Izmael  és
Hágár anyánk győzelmet aratott a Sátán felett.
A Kába felé fordulunk imáinkban, amelyeket a Mindenható Allah rendelt nekünk: „Borulj le, és közeledj (Allahhoz)!” (Korán, 96:19) Minden muszlim a Kába felé fordul imáiba. Ez az a hely, ahol az Iszlám világ pulzusa érezhető.
A Próféta  városa, ahova a zarándokok Mekka után
látogatnak, olyan hely, ahol a szeretet mintáival ékesített
szív magasra emelkedik. A Próféta  az egyetlen, akit a
Mindenható Allah a saját szeretettjének nevezett.
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Imám Malik szerint a Próféta  sírját magába foglaló
hely az egyik legáldottabb a világon. Azért van ez, mert ő
volt az egész emberiség vezetője.
Ezeket az áldott vidékeket Ádám  óta a hívők szellemisége táplálja, és az ő könnyeik öntözik. Ezek a helyek,
amelyek a kinyilatkoztatás forrásai a próféták számára, tele
vannak felbecsülhetetlen értékű emlékekkel.
Röviden összefoglalva, a Zarándoklat átfogó istenszolgálat, amelynek elvégzése tökéletesíti a hívő vallását.
A Hadzs olyan istenszolgálat, amely által az ember lelke
megnyugszik, visszanyeri eredeti természetét. Tele van szellemi magaslatokkal, amelyek során a szív megtisztul a rá
záporzó áldások által, és eléri az igazságot.

A zakát, a kötelező adomány, vallási kötelesség mindazok számára, akiknek elegendő vagyonuk van ahhoz, hogy
a nélkülözőkkel is megosszák. Ez szükségszerű ahhoz, hogy
a tulajdonos megmaradó vagyona törvényessé váljék. A
vagyonnak ez a megosztása lehet ő vé teszi a társadalmi
egyensúly, igazság és harmónia megalapozását.
A zakát kiszámításánál nem az éves jövedelmet, hanem
a tulajdonos felhalmozott vagyonát kell figyelembe venni.
Vagyis az a vagyon, amelyet nem fektetnek be, ilyen módon
lassan elfogy. Ez azt jelenti, hogy az Iszlám biztosítja a társadalom dinamizmusát azáltal, hogy a befektetést serkenti.
A zakát és adomány mögött rejlő bölcsesség az, hogy
hatékony megoldást kínál a személyes vagyon korlátlan
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növekedésére, ami végül krónikus daganathoz válna hasonlóvá.
A zakát által őszinte és szeretetteljes kapcsolat jön létre
a zakátot adó és a zakátot elfogadó ember között. Más szavakkal szólva, a zakát a szegények joga a gazdagok felett,
amely megerősíti közöttük a kölcsönös szeretetet. A Korán
ezt a következőképpen írja le: „és javaikban jogos része volt
a koldusnak és a szűkölködőnek” (Korán, 51:19).
Az adab, a jó modor, illendőség nagyon fontos az Iszlámban. Aki ad, az legyen hálás annak, aki elfogadja, mert a
szegények lehetővé teszik, hogy a gazdagok végrehajtsák az
istenszolgálat egy kötelező elemét, és jutalmat kapjanak a
Mindenható Allahtól. A Mindenható Allah megelégedését
keresve adott adomány védelmet jelent a betegségtől és más
csapásoktól is. A Korán felhívja a figyelmünket a zakát és az
adakozás fontosságára: „Ő (Allah) átveszi az adományt”
(Korán, 9:104). Egy hadíszban is hasonlóképpen azt olvashatjuk:
„Az adomány először Allah kezét éri el, aztán a szegényekét”66.
Amikor valaki adományt ad, elengedhetetlen, hogy
kerülje a fennhéjázást és lenézést, a büszkeséget és a felvágást. Mert akkor adománya nem éri el a Mindenható Allah
kezét, hanem elpocsékolódik a halandó lények kezén, és
semmi sem jut belőle a következő világra. Mohamed Próféta
 élete az evilágról való lemondás és az adakozás tekintetében is tökéletes példa. A Hívők Anyja, Aisa  azt mondta:
„Két fogás sosem került egyszerre Allah Küldöttének gyom66. al-Tabarani, al-Mu’jam al-Kabir, IX, 109; al-Harawi, al-Arba’in fi dalail
al-Tawhid, I, 74; al-Daylami, al-Firdaws, II, 52.
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rába. Ha húst evett, nem evett semmi mást. És ha kenyeret
vagy datolyát evett, ahhoz sem adott semmi mást”67.
Abu Nadr  a következ ő ket beszélte el: Hallottam,
hogy Aisa  azt mondta: „Egy napon Allah Küldöttének
társaságában ültünk. Apám, Abu Bakr, egy báránycombot
hozott ajándékba. Az éjszaka sötétjében próbáltuk felvágni a
húst. Valaki megkérdezte, hogy miért nem gyújtunk mécsest.
Azt feleletem: ha lenne olajunk, már megettük volna.”68
Mohamed Próféta  nagyon szeretett adományt adni.
Egyszer azt mondta Bilálnak : „Bilál! Adj adományt! Ne
félj attól, hogy a Trón Ura csökkenti a vagyonodat azért,
mert adakozol”69.
Ezért Mohamed Prófétát  sosem érdekelte az evilági
vagyon felhalmozása. Az volt a szándéka, hogy életét „szolga prófétaként” élje le, ahogy a következő hadísz is magyarázza: „Megadatott nekem a választás, hogy szolga próféta
vagy uralkodó próféta akarok lenni. Az Angyal célzott arra,
hogy legyek alázatos. Azt választottam hát, hogy szolga
próféta legyek, egy nap jóllakjam, a másik napon éhezzek.”70
Mohamed Próféta  nem lépett be a lánya, Fatima 
házába, amikor az feldíszítette a házat, mondván: „Nem
lenne hozzánk illendő, ha feldíszített helyekre mennénk”71.
67. Ibn Sa’d, al-Tabaqat al-Kubra, I, 405.
68. Ibn Sa’d, al-Tabaqat al-Kubra, I, 405.
69. Ma’mar ibn Rashid, al-Jami, XI, 108; al-Bazzar, al-Musnad, IV, 204; al-
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De Allah Küldötte  soha nem dicsérte magát azért,
hogy olyan egyszerű és jámbor életet él. Számon tartotta a
Mindenható Allahtól kapott áldásokat, ugyanakkor kivételes
alázatot mutatott, mondván „la fakhr”72, vagyis nincs büszkeség.
A Kegyelem Prófétájának alázatossága
A sok dicséret és mások tisztelete többnyire önteltséghez vezet. A legtöbb embert ez a két dolog tönkreteszi. Allah
Küldötte  a legjobb volt az emberek között, és a Mindenható Allah is dicsérte őt, ő mégis arra kérte társait: „Nevezzetek engem Allah szolgájának és küldöttének”73.
Abu Oszama  azt mondta: „Allah Küldöttének szavai
mindig a Koránon alapultak. Folyamatosan megemlékezett a
Mindenható Allahról. A beszédei rövidek voltak, de az imái
hosszúak. Soha nem szégyellte, hogy a szegényekkel járjon és
segítsen rajtuk, épp ellenkezőleg, nagyon szeretett így tenni.”74
Anasz  elbeszélése szerint: „Allah Küldötte igen gyakran megemlékezett a Mindenható Allahról. Nagyon keveset
tréfálkozott. Öszvéren lovagolt, durva gyapjúból készült
ruhát viselt, elfogadta a rabszolgák meghívását, látogatta a
betegeket és kísérte a temetési menetet. Látnod kellett volna
azon a napon, amikor Khaibar várát meghódítottuk. Egy
szamáron ült, amelynek a kötőféke datolyalevelekből volt
72. Tirmidhi, Manaqib, 1; Ibn Majah, Zuhd 37; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 5, 281.

73. Bukhari, Anbiya 48; Darimi, Riqaq, 68; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 23.
74. Nasai, Jum’a; Darimi, Muqaddimah 13; Ibn Hibban, al-Sahih, XIV, 333;
al-Hakim, al-Mustadrak, II, 671.
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fonva. Minél jobban megáldotta őt győzelemmel a Mindenható Allah, ő annál alázatosabb és hálásabb volt.”
Dzsarir  pedig arról számolt be: „Azon a napon, amikor Mekkát meghódította, eljött hozzá egy honfitársa, aki a
Próféta  szellemi és fizikai fenségét látva remegni kezdett
Mohamed Próféta  kedves hangon nyugtatta meg őt: „Ne
félj! Nem vagyok én király. Egy kurejs asszony fia vagyok,
aki napon szárított húst evett.”75
Amir ibn Rabia  azt mondta: „Egy napon Allah Küldöttével  a mecsetbe mentünk, és a saruszíja elszakadt az
úton. El akartam kérni a saruját, hogy megjavítsam, de ő
nem engedte. Azt mondta: ’Ez azt jelentené, hogy mások
fölé helyezem magam, én pedig nem szeretem, ha bárki
mások fölé helyezi magát.”76
Allah Küldötte  az örök boldogsághoz adott útmutatást az egész emberiségnek. Ajándék volt ez tőle, amiért nem
kért semmiféle útmutatást, semmit sem kért cserébe azért a
hatalmas szolgálatért, amit másoknak tett.

A vallás célja mélyen értő és érző, jó, magas erkölcsi
normák szerint élő emberek nevelése. Ez pedig az istenszolgálat tudatosságának növelésével történik. Ezt az érettséget
azzal az érzéssel lehet elérni, amiről a Korán így ír:
„Azok az igazi hívők, akik, ha Allah megemlíttetik,
akkor a félelemtől elszorul a szívük, és amikor Allah jeleit
75. Ibn Majah, At’imah 30; al-Hakim, al-Mustadrak, II, 506; al-Tabarani, alMujam al-Awsat, II, 64)

76. al-Bazzar, al-Musnad, IX, 263; Abu Dawud al-Tayalisi, al-Musnad, I,
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hirdetik nekik, a hitük megerősödik, és akik csak Urukra
hagyatkoznak.” (Korán, 8:2)
Az „ember” szó arab megfelelője, az „inszan”, a felejtés
(„niszjan”) szóval rokon. A felejtés ellentéte a megemlékezés,
a zikr, amely több mint 250 alkalommal szerepel a Koránban.
Ha a megemlékezés lényege beköltözik a szívbe, akkor ez a
szív elkezdi megismerni és imádni Urát. Az imádó soha
nem feledi el az Imádottat. Mindig a szívében tartja, és mindig megemlíti a nevét. Az a szív, amely hívő életet kíván
élni, állandóan a megemlékezés állapotában van. Az ilyen
ember egyfolytában eltűnődik az egek és a föld teremtéséről, a Mindenható Allah jeleiről – miközben jár-kel, ül vagy
fekszik, ahogy a következő ája is mondja:
„Akik álltukban, ültükben és oldalukon fekve megemlékeznek Allahról, akik eltűnődnek az egek és a föld teremtésén,
mondván: Urunk, nem teremtetted mindezt hiába. Dicsőség
Neked! Ments meg minket a Tűz kínjaitól.” (Korán, 3:191)
Az ilyen mélységektől és kifinomultságtól mentes szív nem
vágyik a Mindenható Allahra, ahogy ez az ája mondja: „Jaj
azoknak, akiknek a szíve megkeményedett a megemlékezéssel
szemben!” (Korán, 39:22). Ez az ája azt mutatja, hogy akik eltávolodnak a Mindenható Allahról való megemlékezéstől, azok
elveszítik az embernek kijáró valódi rangot.
Az embernek alapvető természete az imádat. Ezért vagy
evilági értékeket és érdekeket imádnak, vagy Urukat. Aki Urát
imádja, az megmenekül attól, hogy személyes érdekeinek,
vágyainak vagy anyagi dolgoknak legyen a rabszolgája.
A Mindenható Allah a következő ájában figyelmeztet
erre: „Nem láttad azt, aki saját vágyait teszi meg istenének?” (Korán, 45:23).
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Ha valaki állandóan csak olyan hosszú távú terveket és
vágyakat dédelget a szívében, amelyek kizárólag ehhez a
világhoz tartoznak, és semmi közük a következő világhoz,
az keserű véghez vezet. A Próféta  azt mondta: „Vigyázz!
Ne engedd, hogy a vágyaid és terveid elfeledtessék veled a
halált! Mert akkor megkeményedik a szíved. Nyisd ki a szemed! Ami el fog jönni, az már nagyon közel van.”77
Szalman al-Fariszi, aki nagyon sokat tanult a Próféta 
tanácsaiból, azt mondta: „Van három dolog, amitől nevetni
támad kedvem, és három dolog, amitől sírni”. Majd elmagyarázta, hogy az egyik dolog, ami megdöbbenti és nevetésre készteti az, hogy az ember hosszú távú terveket készít,
pedig a halál állandóan leselkedik rá.
A Próféta  azt mondta: „Bár az idős ember ereje igencsak meggyengül, a jövőre vonatkozó vágyai nagyon erősek
maradnak.”78
A fenti hadísz azt illusztrálja, hogy a telhetetlenség és a
jövőre vonatkozó vágyak két olyan visszatartó erı, amelytől
nem mentes teljesen egyetlen ember szíve sem. Még ha a
test megöregszik és elgyengül, az ember szeretne fiatal
maradni, mert a lelkében megvan a lehetőség az örökkévalóságra. Ezért az ember örök fiatalságra vágyik, és mikor
megöregszik, bánkódik ifjúságának elvesztén. Ezáltal a
határtalan vágy rabszolgájává válik.
Ahogy a száraz föld elnyeli a rá záporzó esővizet, úgy
akarja az ember egója elnyelni az összes evilági örömöt és
77. Ibn Majah, Muqaddimah, 7; Ma’mar ibn Rashid, al-Jami, XI, 116; al-Qudai,
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élvezetet. Azonban az emberek nem viszonozzák ezt a szívességet, ahogy a föld az elnyelt esőt gyümölcseivel viszonozza. És azáltal, hogy az ember nem viszonozza az ajándékokat, a szíve megkeményedik, és evilági érdekek rabszolgájává válik.

A teremtésben létező rossz tulajdonságok célja az emberi lények próbára tétele. Ezért jelenti ki a Koránban ez az ája:
„A lélekre, és arra, aki megformálta, és a bűnre és istenfélelemre való késztetésekre. Bizony, sikeres az, aki megtisztítja lelkét, és vesztes az, aki megrontja.” (Korán, 91:7-10)
Az ember, aki felfoghatatlan bonyolultsággal és mérhetetlen mélységgel teremtetett, azzal éri el valódi rangját, ha
kizárólag a Mindenható Allahot szolgálja, és egész élete
során védi szívét a bűntől.
A tabuki hadjárat tele volt kihívásokkal. A Társak több
száz kilométert utaztak, aztán visszafordultak és hazamentek. Ahogy Medinához közeledtek, még a külsejük is kezdett
megváltozni az éhség és nélkülözések miatt: bőrük a csontjaikhoz tapadt, a hajuk és szakálluk rendezetlen volt. A Próféta  azt mondta nekik: „Most visszatérünk a kis küzdelemből a nagy küzdelembe”. A társai meglepődve mondták:
„De Allah Küldötte! Van-e nehezebb háború annál, mint
amiből most jövünk?” Allah Küldötte  megismételte: „Most
térünk vissza a nagy küzdelembe” – az alsóbb én, az egó, a
nafsz ellen…79
79. Al-Bagdadi, Tarikhu Bagdad, XIII, 523. (ennek a hadísznak más variációja
maktu hadíszként Ibrahim ibn Abi Abla elbeszélésébıl, lásd al-Mizzi, Tahdhib al-kamal, II, 144; al-Zahabi, Siyar a’lam al-nubala, VI, 325.)
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Az alsóbb én elleni küzdelmet a szív tanításán és nevelésén keresztül lehet elsajátítani. Ennek a küzdelemnek a
célja az, hogy fejlessze a jellemet, és a hívő t a tökéletes
ember, az inszan al-kamil szintjére emelje.
Ezt a titkot csak a Próféta  által megnyilvánult igazság
segítségével lehet megfejteni. Azt az embert, aki nem képes
meglátni a világ teremtése mögötti célt, azt a világ el fogja
nyelni. Aki nincs tudatában a teremtés céljának, az az életét
úgy éli le, hogy nincs tudatában az ember áldott természetének sem. Nem érti meg az emberiség teremtése mögött lévő
isteni célt. Nem érti meg, mit jelent a Mindenható Allah
helytartójának lenni ezen a földön. De akik erőfeszítést tesznek azért, hogy a Mindenható Allah helytartói legyenek,
azok olyanok, mintha Uruk szeme és füle lennének ezen a
földön.80 Életük célja a Mindenható Allahhoz való közelség
és a Vele való találkozás.

Ebben a világban vannak olyan dolgok, amelyeket nem
lehet kizárólag az emberi intellektussal megmagyarázni. Még
a magyarázathoz szükséges szavakat is meg kell magyaráznunk más szavakkal. És miközben szegényes eszközeinkkel
próbáljuk megmagyarázni a megmagyarázha-tatlant, nem
felejtjük-e el, hogy a legmegmagyarázhatatlanabb valóság,
amely messze felülmúlja az intellektus határait, maga a Mindenható Allah? A Mindenható Allah az egyetlen és az abszolút magyarázat erre a világra. Csak olyan mértékben ismerhetjük meg Őt, amekkora a tudásunk és szeretetünk, és amilyen
mértékben alávetjük magunkat Neki.
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Az intellektus korlátozott. Az intellektus határain túlra,
ahol a világ titkai rejlenek, csak a szívünk által juthatunk el.
Ábrahám  így fejezte ki ezt: „Alávetettem magam a Világok Urának” (Korán, 2:131).
Imám Ghazali így ír erről a tapasztalatról: „Annyira
kinyújtóztattam az intellektusomat, hogy már azt gondoltam, szétszakad. De rá kellett jönnöm, hogy intellektusom
korlátozott. Egyedül nem juthat túl egy bizonyos ponton.
Egyfajta őrületet tapasztaltam meg, és csaknem elvesztettem
az eszemet. Végül az Allah Küldötte  által elhozott spirituális áldásokba menekültem. Akkor minden kitisztult. Felfedeztem a titkot, és megmenekültem.”
Ábrahám próféta  azt mondta: „Uramhoz megyek. Ő
majd vezetni fog engem” (Korán, 37:99).
Hasonlóképpen, Mawlana Dzsalaladdín Rumi így
magyarázta meg az ész korlátait: „Az intellektus elviszi az
embert az orvoshoz. Aztán már az orvosnak kell alávetnie
magát.”81

Udvariasság, együttérzés és emberszeretet a Kegyelem
Prófétájának életében
Számtalan társának beszámolója szerint Mohamed Próféta  erkölcs és udvariasság tekintetében is a legjobb volt
az emberek között. Mindig mosolygott. Arcáról fény sugárzott.
Mohamed Próféta  szíve annyira emelkedett volt,
hogy amikor azt látta, hogy valaki a földre köp, megtor81. Rumi, Dzsalaladdin, Mathnawi Manawi (Tehran, 1378) v.IV, 3323.
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pant, és az arca egészen elváltozott. A társai odasiettek,
hogy a köpést homokkal takarják be. A Próféta  csak
ezután ment tovább.
Allah Küldötte  azt mondta, hogy a tiszta ruha azt jelzi,
hogy a hívő rangja magas a Mindenható Allah előtt. A fehér
ruhákat ajánlotta társainak. Maga is fehér köntöst viselt a
legszívesebben. Mint elmagyarázta, azért, mert az tisztább,
szebb és áldottabb. A Próféta , aki a rendes öltözetet parancsolta társainak, és nem szerette a rendetlenséget, nem szerette azt sem, ha valakinek rendetlen és nyíratlan a haja és a
szakálla. Például egyszer egy olyan ember jött a Próféta 
mecsetébe, akinek piszkos, nyíratlan, kócos volt a haja és a
szakálla. Allah Küldötte  azt üzente neki, hogy hozza rendbe a haját és a szakállát. Az ember így tett, és a Próféta  azt
mondta: „Hát nem jobb így, mint ha valaki úgy néz ki, mint
egy ördög, rendetlen hajjal és szakállal?”82
Egy napon Allah Küldötte  látott valakit, akinek a haja
és a szakálla nagyon rendetlen volt. Meglepetten kérdezte:
„Ez az ember miért nem mossa és fésüli meg a haját?”83
Omár ibn al-Khattab azt beszélte el: „Egy udvariatlan
sivatagi arab háromszor jött el Allah Küldöttéhez. A Próféta
minden alkalommal udvarias volt hozzá, bármilyen udvariatlan volt is ez az ember, és szavaihoz mindig hozzátette:
kérlek, szívesen.”84. Allah Küldöttét  lelkének mélysége és
82. Muwatta, Shar, 7; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, V, 225.
83. Abu Dawud, Libas, 13; Nasai, Zinah, 60; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad,
III, 357.
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érzékenysége miatt rendkívül zavarta a tisztátalan és rendetlen külső.
Máskor egy ember szedett-vedett öltözékben jött el
hozzá, ő pedig megkérdezte tőle: „Van pénzed? Milyen az
anyagi helyzeted?”. Az ember elmondta, hogy tehetős, mire
ő azt tanácsolta neki: „Ha Allah vagyonnal áldott meg téged,
annak legyen nyoma rajtad!”85
Egy másik hadíszban azt olvashatjuk: „Allah elégedett,
ha látja a vagyon jelét, ami szolgájának adott.”86 Ezek a példák gyönyörűen bemutatják, hogyan kapcsolódik egymáshoz a szív tisztasága és az esztétikus külső megjelenés.
A muszlim embernek, ha új ruhát visel, védenie kell
magát az arrogáns büszkeségtől és önteltségtől, ezért tisztában kell lennie azzal, hogy az Allah ajándéka, és a Próféta 
példáját követve így kell fohászkodnia: „Hála legyen Allahnak, aki felruházott engem ezekkel, bár magamtól nem lettem volna képes rá. Ó, Allah, áldásodat kérem ez által a
ruha által, és a munka által, amit benne végzek. Nálad
veszek menedéket a rosszától, és attól a rossztól, amit tehetnék vele.”87 A Próféta  ezzel a fohásszal is kifejezte a vágyát,
hogy mindent a Mindenható Allah útján akar felhasználni.
Hasonlóképpen, Mohamed Próféta  felhívta figyelmünket a Pokol tüzének büntetésére, megmagyarázva, hogy aki
azért öltözködik, hogy büszkélkedjék, mutogassa ruháit és
85. Nasai, Zinah, 54; Tirmidhi, Birr 63; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV,
137; Ibn Hibban, al-Sahih, XII, 234.

86. Tirmidhi, Adab 54; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 311; al-Hakim,
al-Mustadrak, IV, 150.

87. Abu Dawud, Libas, 1; Tirmidhi, Da’awat 55; Ibn Majah, At’imah 16.
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csodálja saját magát, az az Utolsó Napon a szégyen ruháját
fogja viselni.
Abdullah ibn Amr  beszámolt arról, hogy Allah Küldötte  soha nem használt csúnya szavakat vagy közönséges kifejezéseket, amelyeket olyan sokan használnak a mindennapi beszédben. Azt mondta: „Az udvariasság apró cselekedetei, amelyek könnyűnek tűnnek, és amelyet nem tartotok fontosnak, nagyon sokat fognak számítani az Ítélet
Napján.”88
Egyszer Abu Dharr al-Ghifari „fekete asszony fiának”
nevezte Bilált. Amikor a Próféta  hallotta ezt, így szólt: „Ó,
Abu Dharr! Olyan ember vagy te, akiben még mindig megvannak a Tudatlanság Korának nyomai”.
Allah Küldötte  udvariasságból személyesen szolgálta
ki vendégeit. Még gyermekként sem szegte meg az udvariasság szabályait. Közismert volt együttérzése a szegényekkel, az árvákkal, az özvegyekkel és a támasz nélküli, magányos emberekkel.89
Anasz  azt mondta: „Tíz évig voltam Mohamed Próféta  szolgálatában. Ha hibát követtem el, sosem szidott meg
érte, és sosem kérdezte, hogy miért épp úgy csináltam”90.

Mohamed Próféta  irgalma és szeretetteljessége kiterjedt
minden teremtényre. Ha meglátott egy gyermeket, boldogság
ömlött el az arcán, társainak gyermekeit is gyakran karjába
88. Tirmidhi, Birr 61; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, X, 193; Ma’mar ibn
Rashid, al-Jami, XI, 146; al-Qudai, Musnad al-Shihab, I, 274.
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vette. Mindig köszöntötte a gyermekeket, kedves volt és tréfált velük. Egyszer látott egy nagy csapat gyermeket, akik
versenyt futottak. Ö is közéjük állt és versenyzett velük.
Ő, aki a Világok Kegyelmeként küldetett el, a tevéjére
ültette a gyerekeket, ha találkozott velük, és mindig odafigyelt rájuk. Anasz  így fogalmazta meg: „Sohasem láttam
senkit, aki annyira odafigyelt volna a családja és a gyermekek jogaira, mint Allah Küldötte.”91
Aisa  arról számolt be, hogy Mohamed Próféta 
egyszer az unokáival játszott, amikor egy sivatagi arab
jött hozzá, aki meglepetten nézte a jelenetet, és megkérdezte: „Allah Küldötte, te megcsókolod a gyermekeket?
Mi sosem csókoljuk meg a gyermekeinket, és nem is játszunk velük”. A Próféta  azt mondta neki: „Ha Allah
kivette a szeretetet és kedvességet a szívedből, mit tehetnék én érted?”92
Mohamed Próféta a térdeire ültette Zaid fiát, Oszamát,
és a saját unokáját, Hasszánt, átölelte őket, és azt mondta:
„Uram! Adj nekik kegyelmet és boldogságot! Mert én
kegyelmet és boldogságot kívánok nekik.”93 Azt is megtiltotta, hogy a gyerekeket átkozzák. És ez csak néhány megnyilvánulása a gyermekek iránt érzett szeretetének.
Ha egy kisgyerek sírt, mialatt az édesanyja imádkozott,
megengedte, hogy lerövidítse az imát a gyermek kedvéért.94
91. Muslim, Fadail, 63; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, III, 112; Ibn Hibban,
al-Sahih, XV, 400; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, II, 263.

92. Bukhari, Adab, 18; Muslim, Fadail, 64; Ibn Majah, Adab, 3; Ahmad ibn
Hanbal, al-Musnad, VI, 56, 70.

93. Bukhari, adab, 18; Muslim, Fadail 64.
94. Bukhari, Azan 65; Muslim, Salat 191; Abu Dawud, Salat, 123; Tirmidhi,
Salat, 159; Nasai, Imamah, 35; Ibn Majah, Iqamah 49; Ahmad ibn Hanbal,
al-Musnad, III, 109.
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Egész éjjel fohászkodott és könnyeket ejtett népéért.95 Egész
életét arra áldozta, hogy az emberiséget a Pokol tüzétől megmentse. Ezek mind mély irgalmasságát bizonyítják.

Példás viselkedése az emberekkel
Allah Küldötte  nemcsak szavait, hanem, ami sokkal
fontosabb, tetteit tekintve is tökéletes példát mutatott követőinek. Mohamed Próféta  az élet minden területén példát
mutatott nekünk. Mindenkivel tisztelettel bánt. Minden
teremtmény iránt szeretetteljes volt. A nem muszlimokkal is
kedves és nagylelkű volt.
Dzsabir ibn Abdullah  elbeszélése szerint: „Egy nap
holttestet vivő emberek haladtak el mellettünk. A Próféta 
felállt, mire mi is felálltunk. Később azt mondtuk: „Allah
Küldötte! Az egy zsidó ember holtteste volt!” Azt felelte: „És
ő talán nem emberi lény?”96
A Próféta  isteni kegyelem volt az egész világnak, élete
pedig annak az elvnek a megtestesítője, hogy „szeressük a
teremtményeket a Teremtő kedvéért”.
Egyszer a társai, a hitetlenektől szorongatva, arra kérték, hogy átkozza meg az Iszlám ellenségeit. Ő azt mondta erre: „Nem átkozni küldettem el, hanem kegyelemként”97.
95. Muslim, Iman 346; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 127; Ibn Hibban,
al-Sahih, XVI, 217.
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Legvadabb ellenségei ellen is így fohászkodott: „Uram!
Tudatlanok ők! Adj nekik vezetést!”98
Abdullah ibn Ubayy a képmutatók titkos vezetője volt
Medinában. Egy nagyon fontos napon elárulta a Prófétát ,
és követőivel együtt elhagyta a muszlim sereget, amely az
uhudi csatába tartott. Sok más alkalommal is elárulta a Prófétát  és a muszlimokat.
Az isteni Bölcsesség kifürkészhetetlen akaratából
Abdullah fia, apjával ellentétben, őszinte, mély hitű muszlim volt. Amikor Abdullah ibn Ubayy meghalt, a fia eljött a
Prófétához , és elkérte az ingét. Abba akarta csavarni halott
apja testét, hogy általa áldást nyerhessen. A Próféta  nem
akarta összetörni társának szívét, és odaadta ingét annak a
képmutatónak, aki nemcsak őt árulta el többször, hanem az
egyik fő felbujtó volt a Próféta  áldott feleségét, Aisát  ért
rágalmazás mögött is.
Van-e az emberségnek, kedvességnek és szeretetteljességnek még egy ilyen példája az emberi történelemben?
Mohamed Próféta  egyszer hallotta, hogy egy sivatagi
arab így fohászkodik: „Ó, uram! Álld meg Mohamedet és
engem, de mást ne!” Miután befejezte, a Próféta  azt mondta neki: „Leszűkíted azt, ami hatalmas”.
Allah Küldötte  olyan ember volt, aki nem tartozott
kizárólag saját korához és a körülötte lévő emberekhez. Az
egész emberiséget egyesítette a szeretet, testvériség és boldogság zászlaja alá, megmerítve őket az Iszlám fényében,
98. Bukhari, Anbiya, 54; Muslim, Jihad, 104; Ibn Majah, Fitan, 33; Ibn Hibban, al-Sahih, III, 254.
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átalakítva a megkeményedett szíveket, a babonákat és az
előítéleteket. Sikere az emberi történelem legfényesebb lapja.
A Mindenható Allah áldott tanítása által ő lett az emberiség legjobb tanítója. A kegyetlen zsarnokok, akik élve
temették el saját lányaikat, és embertelen módon bántak a
gyengébbekkel, vezetést találtak szeretetteljességének kupolája alatt. Az átalakító folyamat olyan erős volt, hogy követői erkölcsük és erényeik alapján a világ legkiemelkedőbb
emberei közé kerültek.

Mohamed Próféta  megkülönböztetés nélkül és szükségletei szerint segített minden embernek. A következő történet is jól példázza ezt. Egy nap egy sivatagi arab jött el a
Prófétához , és a segítségét kérte. Allah Küldötte  nekiadott mindent, ami nála volt, és megkérdezte: „Elegendő ez
neked?” A sivatagi arab, aki igen keveset tudott a jó modorról, nemmel válaszolt. Erre a Társak közül néhányan megharagudtak rá, és szemrehányást akartak tenni udvariatlanságáért. A Próféta  azonban nem engedte, hanem hazavitte
magával a sivatagi arabot, és további ajándékokat adott neki.
„Most már elégedett vagy?” – kérdezte tőle. A sivatagi arab
boldogan felelte: „Igen! A Mindenható Allah bőséges áldásait kérem rád a saját nevemben, a családom és a rokonaim
nevében!”. Akkor a Próféta , hogy eloszlassa a társai és a
sivatagi arab közötti rossz érzéseket, azt mondta neki: „Amit
korábban mondtál, azért mondtad, mert úgy vélted, keveset
adtam neked. Ezért a társaim most neheztelnek rád. Amikor
visszamegyünk hozzájuk, ismételd el, amit most mondtál,
hogy a szívükben ne legyen rossz érzés irántad”. Amikor a
többiekhez értek, a sivatagi arab odafordult a Prófétához ,
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és így szólt: „A Mindenható Allah bőséges áldásait kérem
rád a saját nevemben, a családom és a rokonaim nevében!”.
Amikor végül a sivatagi arab továbbment az útján, Allah
Küldötte  azt mondta a társainak: „Az, ami most ezzel a
sivatagi arabbal történt, olyan, mint annak az embernek a
története, akinek volt egy tevéje, és ez a teve elszökött tőle.
Egy sereg segítőkész ember szaladt a teve után, hogy megfogja, de az állat csak megrémült, és még messzebbre menekült. A teve gazdája így kiáltott a tömegnek: ’Kérlek, hagyjatok engem és a tevémet! Én jobban ismerem, és tudom, hogy
kell vele bánni’. Lassan közelebb ment a tevéhez. Felvett
néhány datolyát a földről, és az állat felé nyújtotta. A teve
odajött hozzá, és készségesen követte őt. Az ember feltette a
nyergét a tevére, felült rá, és továbbmentek. Ha rátok hallgattam volna, amikor a sivatagi arabbal beszéltem, az a szerencsétlen ember a Tűzbe ment volna.”99
Ennek a történetnek nagyon fontos üzenete van az
emberek nevelését illet ő en. Meg kell figyelnünk és meg
kell ismernünk az emberek természetét. Akkor könnyebben
felfedezhetjük az adott ember szívéhez vezető utakat. Ezeken az utakon haladva próbáljuk elérni célunkat. Máskülönben az emberek tanítására tett kísérletünk éppen ellenkező hatást ér el, és csak a már meglévő ellenségességet
növeli.
És még egy leckét tanulhatunk ebből a történetből: az
embereket meghódítja a kedvesség és nagylelkűség, mert
gyengének lettek teremtve. Ha valakivel bőkezűek vagyunk,
akkor az illető, ha ellenség volt, kevésbé lesz ellenséges, ha
99. Al-Marwazi, Ta’zim qadr al-Salat, II, 931; al-Haythami, Majma al-zawaid,
IX, 160.
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semleges volt, a barátunkká válik, és ha a barátunk volt,
barátsága megerősödik. Öseink azt mondták: „Ha valakit
csak egy csésze kávéra hívtál is meg, negyven évig emlékszik rá.”
A Kegyelem prófétájának udvariassága a szegényekkel
A Próféta  mindig együttérzéssel viselkedett a szegényekkel, hogy kárpótolja őket az anyagi dolgokban szenvedett hiányukért. Abdullah ibn Amr beszélte el a következő
történetet:
„Egy napon a Próféta  a mecsetbe ment. A szegények a
mecset egyik sarkában ültek. A Próféta  odament hozzájuk,
leült közéjük, és velük beszélgetett. Azt mondta nekik: ’Jó
hírt mondok a szegényeknek, akik elvégezték a Hidzsrát!
Negyven évvel előbb léphetnek a Paradicsomba, mint a gazdagok. Az Ítélet Napján a szegényeknek kevesebb ideig tart
majd az elszámolás, mint a gazdagoknak, mert nem volt
vagyonuk.”100
A Próféta  gyakorta fohászkodott így, a túlvilági elszámolás nehéz felelősségére gondolva: „Uram! Add, hogy szegényként éljek, szegényen haljak meg, és a szegények között
támadjak fel!”101
Minden próféta a Paradicsomba fog kerülni. De
valamennyiüknek el kell számolniuk a nekik adott áldások100. Tirmidhi, Zuhd, 37; Darimi, Riqaq, 118; Ahmad ibn Hanbal, al-Mus-
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kal és ajándékokkal, és azzal, hogy átadták-e a rájuk bízott
üzenetet a népüknek. Ez a Korán-ája elmagyarázza, hogy
mindenkit, még a prófétákat is meg fognak kérdezni:
„Bizony, kérdőre vonjuk azokat, akikhez eljuttatott az üzenet, és kérdőre vonjuk a küldötteket is.” (Korán, 7:6).
Például Salamon próféta  a többi próféta után fog a
Paradicsomba lépni, mert neki nagy vagyon és királyság
adatott, ezért a megkérdezése tovább fog tartani.
Voltak gazdag emberek a Próféta  társai között is. A
Próféta  dicséretét érdemelték ki azzal, hogy nem sajnálták
vagyonukat a Mindenható Allah útján költeni. A Mindenható Allah maga is jó hírt mond nekik a Koránban:
„Allah megvette a hívőktől a személyüket és a vagyonukat, hogy a Paradicsom az övék lehessen. Harcolnak
Allah útján, ölnek és megöletnek. Ígéret ez, amely köti Őt, a
Tórában, az Evangéliumban és a Koránban. És ki az, aki
Allahnál jobban betartaná az egyezséget? Örvendjetek hát a
vásárnak, amit Vele kötöttetek, ez a legnagyobb győzelem.”
(Korán, 9:111)


A gazdag Társak egyike a Próféta  legközelebbi társa
volt: Abu Bakr, aki vagyona ellenére rendkívül szerény életet folytatott. A Mindenható Allah úgy írja le őt a Koránban:
„a kett ő közül a második”. Köztiszteletben állt a kurejs
kereskedők között. Aisa  szerint nem hagyott maga után
egy dirhamot (ezüstpénzt) vagy egy dínárt (aranypénzt)
sem, mikor meghalt. Csak egy teve maradt utána, és egy
szolga, aki tudott kardokat készíteni. Végakaratában hangsúlyozta lányának, hogy a szolgát adják Omárnak , aki a
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következő kalifa lett utána. Vagyonát a lehető legjobban
használta fel, Allah Küldöttének  ren-delkezésére bocsátotta, hogy a Mindenható Allah útján költse el. Különösképpen
az Iszlám első éveiben, amelyek a legnehezebb idők voltak,
muszlim rabszolgákat vásárolt meg és szabadított fel, akiket
hitetlen gazdáik kegyetlenül kínoztak azért, mert felvették
az Iszlámot.
Vagyona nem akadályozta meg abban, hogy megtartóztassa magát az evilági élvezetektől. Éppen ellenkezőleg,
vagyona megfelelő felhasználásával példát mutatott arra,
hogy hogyan lehet szerényen élni egy vagyonos embernek
is. Ezért Allah Küldötte  is sokra tartotta őt és azt mondta
róla:
„Visszafizettük az emberektől kapott összes szívességet,
kivéve Abu Bakrt. Az ő szívessége olyan nagy, hogy maga a
Mindenható Allah fogja jutalmazni érte az Ítélet Napján.
Senkinek a vagyonából nem származott annyi hasznom,
mint Abu Bakréból. Ha választhatnék bizalmas barátot, Abu
Bakrt választanám.”

Mohamed Próféta  azt mondta: „Az emberek olyan
egyformák, mint egy fésű fogai, kivéve a vallásosságukat,
amiben különböznek.”
A Próféta  áldott társai egykor megosztottak voltak
törzsük és népük tekintetében, vagy mint urak és szolgák,
gazdagok és szegények. Különböző társadalmi osztályokba
tagolódtak, és korábban sokan ontották egymás vérét. De
miután megkapták az Iszlám ajándékát, legendás testvériség
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szellemében éltek, a fenti hadíszban említett magasztos
elvek bőséges áldásaiban.
Nézzünk egy konkrétabb példát erre. Mekka meg-hódítása után Allah Küldötte  úgy döntött, hogy másodszor is
támadást indít Bizánc ellen. Zaid  fiát, Oszamát  jelölte ki
a sereg parancsnokának. Oszama  ekkor még csak 21 éves
volt, és egy felszabadított rabszolga fia. A csapat indulása
késlekedett, a Próféta  ekkor bekövetkezett halála miatt.
Mégis, az új kalifa, Abu Bakr , elrendelte, hogy a sereg úgy
induljon el, ahogy azt Allah Küldötte  eltervezte. A Próféta 
leghíresebb társai és a kurejs törzs magas rangú vezetői közül
sokan meneteltek ennek a 21 éves parancsnoknak a vezetése
alatt. Még maga Abu Bakr , a kalifa is elkísérte őket Medina
határáig, és mindenki megdöbbenésére, gyalog. Oszama 
leszállt a lováról, és felajánlotta Abu Bakrnak , hogy üljön
fel rá. De ő így felelt: „Oszama! Allah Küldötte téged jelölt
ki vezetőnek. Az én lábam hadd legyen poros a Mindenható
Allah útján.”102
Mint láthatjuk, azok, akiknek megadatott az a kegy, hogy
a Próféta  áldott oktatásában és nevelésében részesüljenek,
soha nem különböztettek meg olyan címkékkel, hogy szolga, gazda, szegény, gazdag, fiatal, öreg. Elutasították ezeket
a kategóriákat, és minden hívő szerezhetett magas rangot
őszinte hitével és spirituális érdemeivel.
Mu’rur ibn Suwayd beszélte el a következő történetet:
„Láttam Abu Dharrt egyszerű vászonba öltözve, és a szolgája
ugyanolyan öltözéket viselt. Megkérdeztem tőle, miért van
ez így, ő pedig elmondta, hogy a Próféta  azt mondta: A
102. Ibn Kathir, al-Bidayah wan-nihayah, III, 309.
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szolgáitok a testvéreitek, akiket Allah rátok bízott. Ha valakinek a szolgálatában van egy testvére, etesse testvérét a saját
ételéből, és ruházza a saját ruháival. Ne bízzatok rájuk olyan
feladatokat, amelyek meghaladják az erejüket. Ha mégis így
van, akkor segítsetek nekik benne.”103

Egy napon Allah Küldöttének  eszébe jutott egy fekete
rabszolga, akit egy ideje már nem látott. Megkérdezte, hogy
mi van vele. A társai elmondták neki, hogy a szolga meghalt.
„Miért nem szóltatok nekem?” – kérdezte a Próféta . A társai
azt mondták, hogy nem tartották fontosnak, mindennapi esemény volt. A Próféta  azt mondta nekik: Mutassátok meg a
sírját! És elment a sírhoz, és imádkozta a temetési imát.104
Allah Küldötte  különösen szívesen szabadított fel rabszolgákat, és adta meg nekik a szabad emberek rangját. A legjobb példa erre Zaid ibn Haritha , akit Khadidzsa , az első
felesége ajándékozott neki. A Próféta  felszabadította Zaidot
, és megadta neki a választás lehetőségét: visszatér a szüleihez, vagy vele marad. Zaid  a Prófétát  választotta, annak
ellenére, hogy nehéz időket éltek, és a kurejs törzs ellenük fordult. Később a Próféta  őt nevezte ki a sereg parancsnokává
a tabuki csatában, a bizánciak ellen. Zaid  mártírhalált halt
ebben a csatában, és élete azóta is fényes csillagként világítja
be a generációk útját.105 Hasonló a példája József prófétához ,
aki rabszolgából uralkodóvá lett.
103. Bukhari, Iman, 22; Muslim, Ayman, 40; Abu Dawud, Adab, 124;
Tirmidhi, Birr, 29; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 58, 161.
104. Bukhari, Salat 72; Muslim, Janaiz, 71; Abu Dawud, Janaiz, 57; Ibn Majah, Janaiz, 32; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 353, 388.
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Allah Küldötte  sohasem fogadta el a rabszolgák bántalmazását. Azt mondta: „Akik a szolgáikkal rosszul bánnak,
azok nem léphetnek a Paradicsomba”.
A Próféta  mindig kedves volt a rabszolgákkal, és
nem mondta rájuk, hogy szolgák, hanem a muszlimoknak
is tanácsolta, hogy nevezzék őket fiamnak vagy lányomnak.
Ö maga is sokat volt a szolgákkal, beszélgetett velük, elfogadta a meghívásukat, meglátogatta közülük a betegeket, és
imádkozott a temetésükön. Abu Dawud feljegyzése szerint a
Próféta  utolsó szavai ezek voltak: „Ügyeljetek az imákra!
Féljétek Allahot a szolgák miatt, akik rátok bízattak!”106

A társak mindegyike követni kívánta a Próféta  tökéletes modorát. A következő történet jól példázza Omár hűségét
és bőkezűségét. Aszlam  elbeszélése szerint:
„Egy napon a piacra mentem Omárral. Egy fiatal nő
jött oda hozzánk, és azt mondta: ’Ó, hívők vezére! Meghalt
a férjem és gyermekeim maradtak utána. Nem tudnak még
semmit dolgozni, nem tudnak gondoskodni magukról. Nincs
földünk, amit megművelhetnénk, és nincs fejősállatunk sem.
Attól félek, hogy a szegénység és éhség fog végezni velük,
mint a vadállatok kicsinyeivel. Huffaf ibn Ayma al-Ghifari
leánya vagyok. Apám ott volt a Hudaibija egyezségnél…’
Amikor Omár ezt meghallotta, azt mondta. ’Milyen megtiszteltetés!’. És odavezette az asszonyt, ahol a zakátba adott
állatokat tartották. Két nagy zsák élelmet rakott egy erős tevére,
106. Tirmidhi, Birr, 29; Ibn Majah, Adab, 10; Ahmad ibn Hanbal, al-

Musnad, I, 7; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Aswat, IX, 124; Abu Ya’la,
al.Musnad, I, 94.
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és a zsákok közé még több élelmet és ruhákat halmozott. A teve
kötőfékét az asszony kezébe adta, és azt mondta neki: „Vidd ezt
a tevét. Mielőtt elfogyna, ami rajta van, Allah megnyitja előtted
áldásának kapuját.” És fohászkodott az asszonyért. Az egyik
jelenlévő így szólt: „Hívők vezére! Túl sokat adtál ennek az
asszonynak!” Omár azt felelte: „Az apja ott volt Hudaibijánál
a Prófétával . Allahra, magam is tanúja voltam, ahogy ennek
a nőnek az apja és a bátyja megostromoltak egy várat, és elfoglalták. Amikor a várat bevették, mi is megkaptuk a részünket a
zsákmányból.”107
Ez a másik történet is olyan, mint az Omár  szívének
valódi természetét megvilágító fénysugár. Aszlam  beszélte
el a Társak közül:
„Egy este elmentünk, hogy bejárjuk Waqim hegyét
Medinában. Útközben láttunk egy asszonyt a gyermekeivel
a házukban. A gyerekek sírtak, a tűzhelyen pedig egy vízzel
töltött edény állt. Omár megkérdezte, hogy miért sírnak a
gyerekek. Az asszony azt felelte: ’Az éhségtől’.
Omár  szeme könnyekkel telt meg, amikor megtudta,
hogy a tűzhelyen álló edényben csak víz van és kövek. Ezzel
akarta elhitetni az asszony a gyerekeivel, hogy már készül
az étel, remélve, hogy elalszanak. Omár azonnal a raktárhoz
ment, ahol a zakátba adott élelmiszert tartották. Saját maga
töltött meg egy nagy zsákot liszttel, és a vállán vitte a családnak. El akartam tőle venni a zsákot, de azt mondta: ’Hagyd,
Aszlam, majd én viszem. Meg fognak majd engem kérdezni
ezekről a gyerekekről a Túlvilágon.”
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Amikor az asszony házába értünk, ő maga kezdett neki
a főzésnek is. Hol az ételt kavarta, hol a tüzet fújta, és láttam,
hogy a füst eléri a szakállát. Így főzte meg az ételt. Aztán felszolgálta a gyerekeknek. Amikor a kicsik jóllaktak, leült velük
szembe beszélgetni. Olyan fenséges volt, mint egy oroszlán.
Elszorult a szívem és meg sem mertem szólalni. Addig maradt,
amíg a gyerekek nevetni és játszani kezdtek. Aztán felállt,
és azt mondta: „Ó, Aszlam! Tudod, miért ültem le ezekkel a
gyerekekkel? Amikor megláttam őket, sírtak. Nem akartam
addig magukra hagyni őket, amíg nem látom, hogy nevetnek.
Amikor láttam a nevetésüket, megnyugodtam’”.
Tudnunk kell, hogy a hálás, alázatos, bőkezű gazdag
ember rangja ugyanolyan magas a Mindenható Allah előtt,
mint a méltóságát megőrző, türelmes szegényé. A bőkezűség és irgalmasság a túlvilági boldogsághoz vezeti az embert
azáltal, hogy megvédi őket az evilági nehézségektől. És jó hír
vár azokra is, akik a terheket türelemmel viselik.
A következő hadísz jól mutatja, hogy az élet megfelelő
területein mutatott hála és türelem hogyan járul hozzá a
szív fejlődéséhez: „Csodálatra méltó a hívő, akinek minden
viselkedésből jó származik. Senki más nincs így ezzel, csak
a hívő. Ha áldásokat kap a Mindenható Allahtól hálás értük,
ami jó neki. Ha pedig nehézség éri, akkor türelmes marad,
ami ugyanolyan jó neki.”108
Egy napon, amikor a Próféta  Medinában a társaival
volt, egy szegény törzs tagjai jöttek el hozzá, nem volt lábbelijük, és a bőrük a csontjaikhoz tapadt az éhségtől. A Próféta
 nagyon elszomorodott láttukon. Összehívatta a társait, és
108. Muslim, Zuhd, 64; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, VI, 16; Ibn Hibban,
al-Sahih, VII, 155.
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gyűjtést rendezett a törzs megsegítésére, és a bőkezű adományokból enyhített nyomorukon.109
Minden társadalomban természetes, hogy találunk szegényeket, gazdagokat és középosztálybelieket. A Koránban
és a Próféta  tanításaiban is megtalálhatjuk az Iszlám alapelveit ezeknek a csoportoknak a kapcsolatára. A türelmes
szegények és a bőkezű gazdagok két olyan csoport, akiket a
Mindenható Allah és Prófétája  dicsérnek.
A gazdagok feladata az, hogy adományt adjanak mindabból, amivel a Mindenható Allah ellátta őket, a szegényeké
meg az, hogy türelmet mutassanak mindazzal kapcsolatban,
amit nem kaptak meg a Mindenható Allahtól. Abdurrahman
ibn Awf , Abu Bakr  és a hozzájuk hasonló emberek a
legjobb példák a hálás gazdagokra. Adu Dharr al-Ghifari ,
Adu al-Darda  és a többiek pedig jó példák a türelmes szegényekre. Az életmódjuk pedig többé-kevésbé azonos, mert
az az elv vezérli őket, hogy minden vagyonuk a Mindenható
Allah tulajdona.
Ezért az Iszlám nem kritizálja sem az igaz gazdagokat,
sem az igaz szegényeket, hanem jó hírt mond nekik arról,
hogy a türelem és a Mindenható Allah iránti hála segítségével bejuthatnak a Paradicsomba.
A hátrányos helyzetben lévők miatt a Mindenható
Allah ellátást és áldást ad népének. A szegények miatt a
Mindenható Allah bőséget küld a muszlimok közösségének.
Allah Küldötte  azt mondta: „Allah a gyengék fohásza,
imája és őszinte odaadása miatt segíti az ummát”110.
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Emiatt az igazság miatt a Próféta  mindig a szegények
fohászával indult harcba, mert győzelmet remélt az ő őszinte könyörgésük nyomán. Amikor látta a Pad Népének (a
medinai mecset szegényeinek) nehéz helyzetét, azt mondta:
„Ha tudnátok, mit készített elő nektek Allah, azt kívánnátok,
hogy a szükségetek fokozódjék”.111
Hasonlóképpen, a muszlimok anyagi nehézségeit látva azt
mondta: „Nincs joga az embernek máshoz, mint egy házhoz,
amelyben menedéket talál, egy inghez, amellyel a szemérmét
elfedheti, egy szelet kenyérhez és némi vízhez.”112
Azt is mondta, hogy a Túlvilágon először a szegények
ihatnak a Kawthar vizéből, és a Mindenható Allah szereti
azokat, akik a szegénységük ellenére türelmesek és Allahra
hagyatkoznak.113
És Mohamed Próféta  azt is mondta: „Vannak köztetek
olyan emberek, akiknek szegényes a ruhájuk, és rendezetlen
a hajuk és szakálluk. Mégis, ha fohászkodnak, Allah elfogadja a fohászukat, és nem utasítja el őket. Közülük való Bara
ibn Malik is.”114.
Barának , aki Anasz  testvére volt, nem volt háza és
nem volt ennivalója. Alig volt annyi élelme, hogy ne haljon
éhen. Azok az emberek, akik örömmel fogadják a szegénységet, azok között vannak, akiknek a Mindenható Allah meg111. Tirmidhi, Zuhd, 39; ibn Hibban, al-Sahih, II, 502; al-Bazzar, al-Musnad,
IX, 205; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Kabir, XVIII, 310.

112. Tirmidhi, Zuhd, 30; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 62; al-Kissi,

Musnad Abd ibn Humayd, I, 64; al-Hakim, al-Mustadrak, IV, 347; alBayhaqi, Shu’ab al-Iman, V, 157.
113. Tirmidhi, Qiyamah 15.
114. Tirmidhi, Manaqib, 54; Ma’mar ibn Rashid, al-Jami, XI, 306; al-Bazzar,
al-Musnad, V, 404; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Awsat, I, 264.
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hallgatja a fohászát. A Társak, akik tudták, hogy mit mondott
a Próféta  Baráról , Omár kalifátusának idején megkérték,
hogy fohászkodjék értük, amikor egy csatában vesztésre álltak. Bara  fohászkodott, és azt mondta: „Allahra, holnap tiétek lesz a győzelem, én pedig csatlakozom a mártírokhoz!”
És valóban, másnap a muszlimok győztek, Bara  pedig
a Mindenható Allah kegyelméből megkapta azt az ajándékot,
amelyre oly régen vágyott: a mártírhalált. Ezek az események
is a Próféta  egyik csodáját mutatják be.115

Mohamed Próféta  élete tele van csodákkal, becsületességgel, megbízhatósággal, hűséggel, kedvességgel, irgalommal és udvariassággal. Azt mondta a feleségének, Aisának :
„Ó, Aisa! Legyél irgalmas a szegényekkel! Tartsd őket közel
magadhoz, hogy Allah közel tartson téged Magához az Ítélet
Napján…”
Azt a tanácsot is adta neki: „Ó, Aisa! Sose küldj el koldust
üres kézzel az ajtódtól. Védelmezd magad a Pokol tüzétől,
még ha csak egy fél datolyával is.”116
A Próféta  fokozatosan nevelte társait
Az Iszlám fejlődő rendszer. Vagyis a korábbi jó példákat
nem utasítja el, helyette inkább továbbfejleszti jó oldalukat, és
megváltoztatja rossz oldalukat. Nem lát ártalmat abban, hogy
a múlt egyértelműen lefektetett kritériumok alapján pozitív
elemeit megtartsa.
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Akik bíznak magukban és ügyükben, azok fokozatosan valósítják meg változásokat és alakítják át a társadalmi
rendet. Ez a fajta fokozatos megközelítés nem terheli túl a
társadalmat, és kiküszöböli az esetleges negatív reakciókat. A
legjobb példa erre az a megközelítési mód, ahogy az Iszlám
megváltoztatta a rabszolgaság intézményét, és csupán névleges fogalommá tette. Olyan erényes alapelvekhez kötötte a
rabszolgaságot, amelyek végül a rabszolgaság megszűnéséhez vezettek.
Az Iszlám csak névleg tartotta meg a rabszolgaságot,
és csak ideiglenesen, a megszüntetés távlati céljával. Ezért
tudatlanság és előítélet az Iszlámot a rabszolgaság pártolásával vádolni. Az Iszlám jog bizonyos bűnök vezekléseként
rabszolgák felszabadítását írja elı. Ezzel az Iszlám felemeli
a rabszolgákat a puszta tulajdon szintjéről. Nagyon kevés
különbség maradt egy szabad ember és egy rabszolga között.
A Próféta  volt az elsı, aki alkalmazta azt az elvet, hogy a
saját ételét és ruháit osztotta meg a rabszolgákkal. A rabszolgaság intézménye, ami korábban az elnyomás legkegyetlenebb formája volt, elvesztette ezt a jellemzőjét, mivel az
Iszlám hangsúlyozza minden ember jogait.
A Próféta  megparancsolta a rabszolgák tulajdonosainak, hogy tanítsák őket, és segítsenek nekik megházasodni, miután felszabadították őket. Arra is figyelmeztette
őket, hogy akik nem bánnak jól a szolgáikkal, azok nem
léphetnek a Paradicsomba.
Szorgalmazta a rabszolgák felszabadítását, és hangsúlyozta, hogy ez az istenszolgálat egyik kiemelkedő formája.
Egy napon látta, hogy Abu Dharr  rosszul bánik egy szol-
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gájával. Azt mondta neki: „Abu Dharr! Olyan ember vagy
te, akiben még mindig megvannak a Tudatlanság Korának
nyomai. Ne bánjatok kegyetlenül Allah teremtményeivel! Ha
nem illenek a természetetekhez, akkor szabadítsátok fel őket.
Ne terheljétek túl őket, vagy ha mégis, akkor segítsetek nekik
a munkában!”117.
Egy ember hozzáadta a rabszolgalányát egy rabszolgához. Később viszont azt akarta, hogy váljanak el. A szolga a
Prófétának  panaszkodott, aki azt mondta a tulajdonosnak:
„Ne avatkozz bele, mert a házasság és a válás joga nem a
tiéd!”118
Allah Küldötte  sokszor kérte a társait, hogy bocsássák meg a rabszolgáik hibáit. Egyszer egy rabszolgalány
elvesztette azt a pénzt, amit a gazdája adott neki, hogy
lisztet vegyen rajta. Aztán nem mert hazamenni, mert
félt a büntetést ő l. Csak ült az út szélén, és sírt. Amikor a
Próféta  meghallotta a történetét, a saját pénzéb ő l adta
oda a hiányzó összeget, és hazavitte a lányt, mert nem
volt biztos benne, hogy a gazdája hogyan fog bánni vele.
Azt a tanácsot adta neki, hogy bánjon jól a szolgáival, és
legyen velük irgalmas. A tulajdonos ezek után megbocsátott a lánynak.
Meg kell még jegyeznünk azt is, hogy az Iszlám az
elkerülhetetlen háborúk miatt is engedélyezte a rabszolgatartást. A háborúk egyik következménye a hadifoglyok
és rabszolgák voltak. Mivel az Iszlám ismertetőjegyei közé
117. Bukhari, Iman, 22; Muslim, Ayman 38; Abu Dawud, Adab 124; Tirmidhi
Birr 29; Ibn Majah, Adab, 10; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 36.
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tartozik a szeretetteljes irgalom, azt is szorgalmazza, hogy
a foglyokkal és rabszolgákkal ugyanúgy bánjanak, mint a
szabad emberekkel. Zaid , akit a Próféta  felszabadított,
haláláig vele maradt, és nem volt hajlandó visszatérni a
szüleihez.
Mohamed Próféta  azt mondta: „Annak, aki főz rád,
add oda a részét az ételből! Ültesd az asztalodhoz, és egyetek
együtt! Ha ezt nem teheted, fogj egy darab kenyeret, mártsd
meg a tányérban, és etesd meg az étellel. A Mindenható Allah
a rabszolgáddá tette őket. Ha akarta volna, téged tesz az ő
rabszolgájukká.”119
A Próféta  legtöbb társa annyira félt attól, hogy megsérti mások jogait, hogy inkább felszabadították rabszolgáikat.
Ez is példa arra, hogy hogyan juttatja az Iszlám az embereket
kiemelkedő erkölcsi színvonalra.
A Kegyelem Prófétájának viselkedése a nőkkel
Az Iszlám előtti időben a nők méltóságát teljesen semmibe vették. A rabnőket lealacsonyító módon kizárólag az
élvezet eszközeinek tekintették. A létszámfelettinek ítélt
leánycsecsemőket a szégyentől félve könyörtelenül elevenen
elásták. A Mindenható Allah a következőképpen írja le a
viselkedésüket:
„És ha valamelyiküknek leánygyermek születését hozzák hírül, orcája elsötétedik és haragvás tölti el, elrejtőzik
az emberek elől a rossz miatt, amit hírül hoztak neki –
119. Hasonló hadíszokat lásd: Bukhari, Iman, 22; Muslim, Ayman 38; Abu
Dawud, Adab 124; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, VIII, 36.
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vajon megtartsa-e őt a szégyenre, vagy rejtse el a homokba?
Bizony, rossz választást választanak!” (Korán, 16:58-59)
Mohamed Próféta  tanításai megalapozták a nők
jogait. A nők váltak a szemérmesség és erény példájává a
társadalomban. Az anyaság intézménye elnyerte megbecsülését. A hadísz, amely szerint „a Paradicsom az anyák
lába alatt van”120, megadta az édesanyáknak a megérdemelt
helyet.
Egy másik történet is gyönyörű példa arra, hogy
milyen kedvességet mutatott a Próféta  a nők iránt. Egy
utazás során egy Andzsasa nevű szolga énekelve nógatta
gyorsabb tempóra a tevéket 121, ő pedig, arra gondolva,
hogy a tevéken ülő nők gyenge teste megsérülhet, így
intette a hajcsárt: „Ó, Andzsasa! Vigyázz a kristályokra!
Vigyázz a kristályokra!”122
Mohamed Próféta  azt is mondta: ezen a világon kedvessé tétettek nekem az asszonyok és a jó illatok, a legdrágább
dologgá pedig az ima.”123 A nők és a jó illatok a Mindenható
Allah fontos áldásai ezen a világon.
Nyilvánvaló, hogy egy boldog, békés vallásos családban
milyen fontos szerepet töltenek be a nők. Bár a mai világ
megváltozott, de hagyományosan a nő őrizte és kezelte a
család vagyonát, szervezte a ház életét, nevelte és óvta a
gyerekeket, és védelmezte a család becsületét. Elsődlegesen
120. Nasai, Jihad, 6; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, III, 429; Ibn Majah, Jihad,
12; al-Qudai, Musnad al-Shihab, I, 102; al-Daylami, al-Firdaws, II, 116.

121. A tevék szeretik a szép hangokat és az éneket, ezért hajcsáraik énekléssel szokták ıket gyorsabb tempóra ösztökélni.
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az anya volt az, aki boldogsággal töltötte meg a családot. A
ház jó hangulata az ő mosolyától függött. Egyetlen szerető
tekintete elűzte a gyerekek minden gondját-baját. Van-e szeretetteljesebb hely, mint az édesanyák szíve?
Az édesanyák kapják a legtöbb kegyelmet a Mindenható
Allahtól. Az nő legmagasabb pozíciója az anyaság. A hadísz,
amely szerint „a Paradicsom az anyák lába alatt van”124, a legszebb és legmegtisztelőbb bók és dicséret a Prófétától .
A jó illatok újjáélesztik a lelket finomságukkal. Olyan
öröm ez, amit még az angyalok is élveznek.
Az ima a találkozó és együttlét ideje a szolga és Ura
között. Ez a lélek felemelkedése Urához.
Egy másik hadíszban a Próféta  azt mondta: „A legjobb
közületek az, aki a legjobb a családjához”125. És azt is mondta:
„Amit az ember magára, a feleségére és a gyermekeire költ,
az olyan, mintha adományba adná”126.
Mindezekkel a kijelentésekkel a Próféta  azt hangsúlyozta, hogy az egészséges család kizárólag a szeretet alapjain építhető fel.
A Kegyelem Prófétájának viselkedése az állatokkal
Az Iszlám előtti kor emberei szánalom és könyörület
nélkül bántak az állatokkal. Darabokat vágtak ki még élő
124. Nasai, Jihad, 6; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, III, 429; Ibn Majah, Jihad,
12; al-Qudai, Musnad al-Shihab, I, 102; al-Daylami, al-Firdaws, II, 116.

125. Tirmidhi, Rada, 11; Ibn Majah, Nikah, 50; Darimi, Nikah, 55; Ahmad ibn
Hanbal, al-Musnad, II, 472.

126. Ibn Majah, Tijarah, 1; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 279; al-Bayhaqi,
al-Sunan al-Kubra, X, 242; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Kabir, VIII, 239.
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állatokból, megcsonkították őket. Brutális állatviadalokat
szerveztek. A Próféta  véget vetett ennek a kegyetlen gyakorlatnak. A mai kakasviadalok, bikaviadalok és hasonlók is
az Iszlám előtti időkből származnak.
Egy napon Allah Küldötte  látott egy szamarat, amelyet
a pofáján bélyegeztek meg. Nagyon elszomorodott, és azt
mondta: „Allah büntesse meg azt, aki így bélyegezte meg!”127.
Azt tanácsolta társainak, hogy ha már azonosítás céljából
muszáj megjelölniük egy állatot, olyan testrészén tegyék,
ahol a lehető legkevésbé fáj neki.
Egyszer látott egy tevét, amely már csak csont és bőr volt
az éhezéstől. Azt mondta az állat tulajdonosának: „Féljétek
Allahot ezek miatt a szótlan teremtmények miatt! Ne hagyjátok éhezni őket.”128
Abdullah ibn Dzsafar  beszélte el: „Egy napon Allah
Küldötte  egy társának kertjébe ment. A kertben egy teve
volt kikövetve, amely, amikor a Prófétát  meglátta, bőgni
kezdett, és könnyek folytak a szeméből. A Próféta  odament
hozzá, és megsimogatta a fejét, mire az állat elcsendesedett.
A Próféta  megkérdezte a teve gazdáját: „Nem féled Allahot
emiatt az állat miatt? Panaszkodik nekem, hogy nem adsz
neki eleget enni, és túlzottan megterheled.”

Allah Küldötte  a következő történettel magyarázta
meg a különbséget azok között, akiknek van irgalom a szívükben, és azok között, akiknek nincs:
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„Egy bűnös asszony egyszer látott egy kutyát a sivatagban, amely a homokot nyalta kínjában a szomjúságtól.
Megsajnálta az állatot, és papucsával vizet merített egy kútból, és megitatta. A Mindenható Allah emiatt megbocsátotta
bűneit. Egy másik asszony nem törődött a macskájával, nem
gondozta, és sokáig nem adott neki enni. Bezárta a macskát,
és nem engedte ki, hogy ennivalót keressen magának. Ezért
a macska éhen halt. Ez az asszony a Tűz lakói közé került a
kegyetlensége miatt.”129
A Próféta  a tudatlan barbárok társadalmát olyan
közösségé változtatta, amely a Boldogság Korának (Aszr
al-Sza’adah) részese lett. Azok az emberek, akik még saját
embertársaiknak sem irgalmaztak, és saját gyermekeiket elevenen ásták el a homokba, irgalmassá váltak még az állatokhoz is. Ez azért van, mert Allah Küldötte  még egy kis veréb
jogait is tiszteletben tartotta.
Abdurrahman ibn Abdullah beszélte el: „Egyszer, mikor
Allah Küldöttével  utaztunk, láttunk egy homoki ludat a
két kis fiókájával. Elvettük tőle a kicsinyeit, az anyamadár
pedig kétségbeesetten repkedett a fejünk körül. A Próféta 
azonnal odajött hozzánk: ’Ki az, aki a kicsinyei elvételével
kínozza ezt a madarat? Azonnal tegyétek vissza a fiókákat a
fészekbe.’”130
A vadászatot engedélyezi az Iszlám törvénye. A Próféta 
azonban felhívta a vadászok figyelmét, hogy a szaporodási
időszakban semmiképpen se vadásszák az állatokat, hogy
megőrizzék a természet egyensúlyát. A felelőtlen vadászat,
129. Bukhari, Anbiya, 54; Muslim, Salam, 151, 154; Birr 133; Nasai, Kusúf, 14.
130. Abu Dawud, Jihad, 122; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 404; al-Hakim, al-Mustadrak, IV, 267; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Awsat, IV, 261.
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amely megfosztja a kicsinyeket anyjuktól és az anyaállatokat
kicsinyeiktől, elszomorítja minden érző ember szívét.
Ezek a hadíszok felhívják a figyelmünket arra, hogy
a muszlim ember könyörületessége még a vadállatokra is
kiterjed. Az iszlám azt parancsolja, hogy még az életünket
veszélyeztető állatot, például egy skorpiót is egyetlen csapással pusztítsunk el, kifejezetten azért, hogy ezzel megkíméljük
a szenvedéstől. Nem a tökéletes könyörület példája-e az, ha
valaki még a rá támadó vadállattal is igyekszik a lehető legkíméletesebben végezni?
A Próféta  nem csak azt parancsolta a hívüknek, hogy
bánjanak jól az állatokkal, de azt is megtiltotta, hogy átkozzák vagy szidják őket. Például egyszer, egy hadjárat során,
amikor Batnubuwat felé tartottak, az egyik medinai férfi hangosan szidta és átkozta a tevét, amelyen társával együtt ültek,
mert az állat túl lassan ment. Allah Küldötte  megparancsolta nekik, hogy szálljanak le a tevéről, és engedjék szabadon:
„Ne gyertek velünk egy megátkozott tevén! Soha ne átkozzátok magatokat, a gyermekeiteket vagy a tulajdonotokat!”131
Ez a hadísz is az Iszlámban rejlő végtelen könyörületességet példázza. Claude Farer azt írta az Iszlám erkölcs
megvalósításáról, amely könyörületet és kedvességet tanít
minden teremtménnyel szemben:
„Könnyen megmondhatjuk a kóbor macskák és kutyák
viselkedéséből, hogy keresztény vagy muszlim környéken
járunk-e. Ha az állatok a közeledbe jönnek és játszani akarnak veled, biztos lehetsz benne, hogy azon a környéken
muszlimok laknak, ha védekezően viselkednek, akkor pedig
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nem”. Ez a kép, amelyet egy keresztény utazó ábrázolt, nyilvánvalóan a teremtmények iránt a Teremtő megelége-dését
keresve tanúsított kedvességet, szeretetet és irgal-masságot
tükrözi.
A bölcs Bayazid Besztami szíve annyira érzékeny és kifinomult lett a teremtmények iránti, a Teremtő megelégedését
kereső szeretettől, hogy mélyen érezte fájdalmukat. Egyszer,
útja során, megpihent egy fa alatt, majd egy idő múlva felkelt, és folytatta útját. Már jó ideje úton volt, amikor észrevette, hogy a csomagján rajta maradt néhány hangya, amelyek
még a fa alatt másztak fel rá. Megfordult, visszament ugyanarra a helyre, és a hangyákat visszatette a fa alá. Annyira fájt
értük a szíve, hogy nem bírta elviselni, hogy elszakítsa őket
az otthonuktól és társaiktól.
Ez is a Próféta  példájának integrálását példázza. Allah
Küldöttének  tanításai tele vannak olyan kijelentésekkel,
amelyek figyelmeztetést és vezetést jelentenek az ilyen kérdésekben. Azt mondta: „Akiben nincs könyörület, abban
nincs jó”132.
A muszlimok egyik legjellemzőbb tulajdonsága a könyörület. Minden cselekedetünket úgy kezdjük, hogy azt mondjuk: Biszmilláhir-Rahmani’r-Rahím”, Allah, a Kegyelmes és
Irgalmas nevében. A Mindenható Allah ezzel is emlékeztet
minket erre. A könyörület, az irgalom az igazi muszlim
mélyen gyökerező jellemvonása.
Fudail ibn Ijad történetét elolvasva, aki az Iszlám bölcsei közé tartozott, jó példát láthatunk arra, hogyan kell egy
132. Muslim, Birr, 75; Abu Dawud, Adab 11; Ibn Majah, Adab, 9; Ahmad ibn
Hanbal, al-Musnad, IV, 362; Ibn Hibban, al-Sahih, II, 308.
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muszlim embernek éreznie a szívében. A társai látták, hogy
sír, és megkérdezték tőle, hogy miért. Ö így felelt: „Azért
sírok, mert sajnálok egy muszlimot. Rosszat tett velem, és
most aggódom, hogy a Tűzbe kerül miattam.”
Ezek a történetek rendkívül magas szintű megnyil-vánulásai annak, ha valaki szíve legmélyéről követi Mohamed
Próféta  példáját, aki azt mondta: „Legyetek irgalmasok
azokkal, akik a földön vannak, hogy veletek is irgalmasok
legyenek azok, akik az égben vannak!”133
A Próféta  viselkedése az árvákkal
Egy hadíszban azt olvashatjuk: „A legjobb otthon az,
amelyben jól bánnak az árvával, és a legrosszabb otthon az,
amelyben rosszul bánnak az árvával”134. A Koránban számos
ája parancsolja meg az árvákkal szembeni jó bánásmódot. A
Mindenható Allah azt parancsolja, hogy az árvákkal legyünk
nagyon kedvesek és gyengédek: „Az árvával ne bánj durván!” (Korán, 93:9).
A Próféta  is újra és újra hangsúlyozta ezt a fontos kötelességünket: „Ha valaki egy árva fejét megsimogatja, jutalmat
kap minden hajszálért, amit a keze érintett”135.
Egy másik hadíszban azt mondta Allah Küldötte : „Én
és az, aki jól bánik a gondjaira bízott fiaival és lányaival, ilyen
133. Tirmidhi, Birr, 16; al-Hakim, al-Mustadrak, IV, 277; al-Bayhaqi, al-Sunan
al-Kubra, IX, 41.

134. Ibn Majah, Adab, 6; al-Kissi, Musnad Abd ibn Humayd, I, 427; Bukhari,
al-Ababul-murfad, I, 61.

135. Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 250, 265; al-Tabarani, al-Mu’jam
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közel leszünk a Paradicsomban”, és felemelte két egymás
melletti ujját.136
A Prófétához  egyszer panasz érkezett valakire, hogy
nagyon durván bánik az emberekkel. Ő azt javasolna viselkedése megjavítására: „Simogassa meg az árvák fejét, és adjon
enni a szegényeknek!”137
Mivel Mohamed Próféta  is árvaként nőtt fel, árvasága
rangot és megtiszteltetést adott neki ezen a világon és a következőn is. A költő, Mehmet Aslan, szépen ír az árvákról:
Az árvák gondviselője Allah,
Nagy bűn hát bántani őket.
Ne hidd, hogy az árvák gyengék.
Fegyvereik a könnyek.
A Próféta  tanácsai a szomszédok jogaival kapcsolatban
Mohamed Próféta  azt tanította, hogy a szomszédok
jogait tiszteletben kell tartani. Egy hadísz szerint azt mondta:
„Gábriel annyiszor a lelkemre kötötte a szomszédok jogait,
hogy majdnem azt hittem, részük lesz az örökségben is”138.
Egy másik hadíszban azt mondta: „A nem muszlim
szomszédnak joga van feletted, a muszlim szomszédnak
136. Tirmidhi, Birr, 15; Bukhari, Adab, 24; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V,
265.

137. Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 263, 387; al-Bayhaqi, al-Sunan alKubra, IV, 60.

138. Bukhari, Adab, 28; Muslim, Birr, 140; Ibn Majah, Adab, 4; Ahmad ibn
Hanbal, al-Musnad, II, 85, 160, 259.
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kétszeres joga, a muszlim szomszédnak, aki a rokonod,
háromszoros”139. A szomszédok joga többek között az,
hogy ne nézzünk be az ablakán, ne zavarjuk őket a főzés
szagával, és ne tegyünk olyasmit, ami a nemtetszésüket
váltja ki.
Abu Dharr al-Ghifari , aki a Próféta  szegény társai
közé tartozott, azt mondta: „Allah Küldötte azt mondta,
hogy öntsek több vizet az ételemhez, hogy a szomszédaimat is megkínálhassam”140. Abu Dharr szegény ember volt.
Sehogy sem tehetett szert több ételre, csak ha több vízzel
öntötte fel. Ez a hadísz azt mutatja, hogy még a szegénység
sem indok arra, hogy a szomszédok jogait figyelmen kívül
hagyjuk.
A következő hadísz is jól példázza, mennyire tisztelték
a Társak a szomszédok jogait. Ibn Omár  beszélte el: „Volt
hét háztartás, amelynek a tagjai mind szegények voltak.
Valaki egy birkafejet küldött az egyik családnak. A családfő
úgy gondolta, hogy a szomszédjának nagyobb szüksége van
rá, elküldte hát neki. A másik szomszéd ugyanígy gondolkodott, és továbbküldte a harmadiknak, és ez így ment tovább,
amíg a birkafej vissza nem ért ahhoz, aki eredetileg ajándékba kapta.”141

Allah Küldöttének  könyörülete azokra is kiterjedt, akik
már nem éltek. A legfontosabb gondja az volt, hogy kifizet139. Abu Bakr al-Qurashi, Makarim al-Ahlaq, I, 105; Hanna dal-Kufi, al-Zuhd,
II, 504; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, VII, 84.
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ték-e azokat az adósságokat, amelyeket az elhunyt életében
nem tudott kifizetni. Allah Küldötte  a temetési ima előtt
mindig megkérdezte, hogy volt-e az elhunytnak adóssága, és
ha volt, akkor a kifizetésig elhalasztották a temetési imát.142 A
Próféta  mindenképpen el akarta kerülni, hogy valaki adósságaival terhelve kerüljön sírjába.
A Próféta  viselkedése a bűnözőkkel és hadifoglyokkal
Az Iszlám először mindig a bűn okát keresi, és mindent
megtesz, hogy a bűnöző személyiségét megváltoztassa. A
büntetés az Iszlámban olyan, ahogy a szülő bünteti a gyermekét. A büntetés célja nem az, hogy a bűnöst kitaszítsa a
társadalomból, hanem épp ellenkezőleg, hogy segítse visszailleszkedését.
Egy szegény ember, Abbad ibn Shurahbil ellopott néhány
datolyát egy kertből, és zsebre tette őket. A kert tulajdonosa rajtakapta és elverte. Abbad nagyon megbántódott, és
panaszra ment a Prófétához , aki magához hívta a kert gazdáját, és azt mondta neki: „Hát nem látod, milyen tudatlan
ez az ember? Nem tudta, mit csinál. Adtál-e neki jó tanácsot?
Azon kívül éhes volt. Adtál-e neki enni?”143. A kert gazdája
annyira elszégyellte magát, hogy a datolyákat Abbadnak
ajándékozta, és azon felül még két zsák lisztet is.
Ennek a viselkedésnek nem az a célja, hogy a rablókat
védelmezze, hanem hogy megoldja a társadalomnak azokat
a problémáit, amelyek a bűnözéshez vezetnek. A Próféta 
142. Ibn Hibban, al-Sahih, XI, 192; al-Hakim, al-Mustadrak, II, 29.
143. Nasai, Adab al-Qada; Abu Dawud, Jihad, 85.
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egyértelműen megmondta, hogy ha a lánya, Fatima  lopna,
ő maga vágná le a kezét.
A Próféta  különösen irgalmas volt a hadifoglyokkal.
Azt mondta a társainak: „Ők a testvéreitek. Etessétek őket
azzal, amit ti magatok is esztek!”144
A Próféta  viselkedése ellenségeivel és a nem muszlimokkal
Abu Basra al-Ghifari, amikor az Iszlám előtti életéről
beszélt, elmondta: „Medinába jöttem, és a Próféta  látott
vendégül. Azon az estén hét kecske tejét ittam meg. Ő nem
szólt semmit a modortalanságomra. Azon az estén éhesen
feküdt le aludni, de a harag vagy elégedetlenség legkisebb
jelét sem mutatta. Ez a kiemelkedő jó modort és kedvességet
látva okosabban kezdtem viselkedni, és végül felvettem az
Iszlámot…”
Mivel Mohamed Próféta  a Világok Kegyelmeként
küldetett el, könyörülete és törődése minden teremtményre
kiterjed. Egyszer arra kérték, hogy átkozza meg az Iszlám
ellenségeit. Ő azt mondta erre: „Nem átkozni küldettem el
erre a világra, hanem kegyelemként”145.
Amikor Taifba ment, a tudatlan és öntelt hitetlenek
kövekkel dobálták meg őt. Gábriel angyal  eljött hozzá,
és megkérdezte: „Akarod, hogy ezt a két hegyet egymáshoz
szorítsam, és elpusztítsam Taif népét, akik a hegyek közt
élnek?” A Próféta  azonban nem akarta ezt, és fohászkodott Taif népéért: „Ó, Allah! Adj vezetést ezeknek az embe-
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reknek, és add, hogy a leszármazottaik muszlimok legyenek!”146. Fohászának eredményeként Taif népe végül felvette
az Iszlámot.
A Próféta  megbocsátása
A Mindenható Allah szeret megbocsátani. Ígéretet tett rá,
hogy megbocsátja azoknak a bűneit, akik valóban őszintén
megbánják azokat. És arra kéri szolgáit, hogy mivel Ő Maga
Megbocsátó, ezért a hívők is bocsássanak meg másoknak.
A Mindenható Allah azokat a feltételeket szabta az Ő
bocsánatának elnyeréséhez, hogy az ember érezzen őszinte
megbánást, engedelmeskedjék Allah parancsainak, és maradjon távol attól, amit Ő megtilt.
A megbocsátás legjobb példáit találhatjuk a Próféta
 életében. Megbocsátott Hindnek, annak az asszonynak,
aki Próféta  nagybátyjának, Hamzának  a májából evett
az uhudi csata után. Mekka meghódítása után, miután az
Iszlámot felvette, Hind eljött a Prófétához , és megkérdezte
tőle: „Megismersz, Allah Küldötte?”
A Próféta  öt évvel az uhudi csata után sem tudta
elfelejteni, hogyan kiáltott fel örömében Hind, amikor látta,
hogy Hamza  mártírhalált halt. „Hogy feledhetném el azt
a kiáltást?” – kérdezte. És mégis megbocsátott Hindnek a
tanúságtétel kedvéért, amelynek kimondásával az Iszlámot
felvette.
146. Bukhari, Badul-Khalq 7; Muslim, Jihad, 111; Nasai, al-Sunan al-Kubra, IV,
405; Ibn Hibban, al-Sahih, XIV, 516.
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Mekka meghódítása után Mohamed Próféta  azt mondta a mekkaiaknak, akik aggódva várták, hogy mi lesz a sorsuk: „Ó, kurejs népe! Mit gondoltok, mit fogok tenni most
veletek?” A kurejs törzs tagjai pedig azt felelték: „Azt várjuk,
hogy megbocsáss nekünk. Kedvességgel és irgalommal teli
testvérünk vagy. Olyan testvérünk fia, aki szintén kedvességgel és irgalommal volt teli…”
Erre a Próféta  azt mondta nekik: „Azt mondom nektek,
amit József próféta  mondott a testvéreinek: ezen a napon
nem ér benneteket szemrehányás. Allah bocsásson meg nektek. Elmehettek. Szabadok vagytok.”147
Másoknak pedig azt mondta: „Ma a kegyelem napja van.
Ma a Mindenható Allah megerősítette az Iszlámot a kurejs
törzs tagjaival”.
Az Iszlám egyik legádázabb ellensége Mekkában Abu
Dzsahl volt, akinek a neve szó szerint azt jelenti: „a tudatlanság apja”. A fia, Ikrima szintén az Iszlám nagy ellensége
volt. Amikor Mekkát elfoglalták, Ikrima Jemenbe menekült.
A felesége muszlim lett, és a Próféta  elé hozta Ikrimát, aki
így köszöntötte: „Ó, a menekülő lovasság! Üdvözöllek!”. És
megbocsátott neki, anélkül, hogy akár csak megemlítette
volna a muszlimok ellen elkövetett gonosztetteit.148
Habir ibn Aszwad is az Iszlám ellensége volt. Amikor
a Próféta  lánya, Zainab  Mekkából Medinába menekült,
szándékosan megrúgta a tevéjén ülő nőt, aki leesett, és
olyan súlyosan megsérült, hogy elvesztette gyermekét, akivel
147. Nasai, al-Sunan al-Kubra, VI, 382; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, IX, 118;
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éppen várandós volt. Habir ibn Aszwad még számos ilyen
gonosztettet elkövetett. Mekka meghódítása után el akart
menekülni, de nem tudott. Később felvette az Iszlámot, és
elment a Prófétához , aki megbocsátott neki.149
Allah Küldötte gyakorta fohászkodott: „Ó, Uram! Bocsáss
meg a népemnek, mert tudatlanok!”150
Egy Hamama nevű ember felvette az Iszlámot, és megszakította a bálványimádó mekkaiakkal a kapcsolatot. A mekkaiakat megdöbbentette ez a lépés, és arra kérték a Prófétát
, hogy vegye őt rá a kereskedelmi kapcsolat fenntartására.
A Próféta  levelet küldött Hamamának, és megkérte, hogy
folytassa a kereskedést a kurejs törzs tagjaival. Annak ellenére, hogy a bálványimádók három évig ostrom alatt tartották
a muszlimokat, és éheztették őket, Mohamed Próféta  megbocsátott nekik. Ilyen hatalmas megbocsátás láttán a korábbi
ellenségek mind muszlimok lettek.
Egy napon nyolcvan ember jött a Prófétához , hogy
megöljék őt. Valamennyiüket elfogták, és Allah Küldötte 
megbocsátott valamennyiüknek.
Khaibar elfoglalása után egy asszony mérgezett étellel
kínálta a Prófétát , aki az első falatnál észrevette a mérget.
A zsidó asszony bevallotta tervét, de Allah Küldötte  megbocsátott neki. Ahogy a Korán mondja: „Gyakorold a megbocsátást, parancsold a jót, és fordulj el a tudatlanok-tól.”
(Korán, 7:199)


149. Ibn Hagar al-Asqalani, al-Isabah, VI, 524-527; Ibn Abdilbarr, al-Isii’ab,
IV, 1536..

150. Ibn Majah, Manasik 56; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 14.
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A Próféta  őszinte, egyszerű és alázatos viselkedésével
a tökéletes jellem példáját állította az emberiség elé. Ez a
viselkedés lelkének és jellemének legmélyéből fakadt.
Adiyy ibn Khatim beszélte el a következő történetet:
„Amikor még nem vettem fel az Iszlámot, elmentem
meglátogatni a Prófétát . Elhívott a házába. Útközben egy
idős asszony megállította, és sokáig beszélt hozzá. Allah
Küldötte  türelmesen várt, amíg az asszony befejezte a mondanivalóját. ’Allahra, nem úgy viselkedik, mint egy király’ –
gondoltam magamban.
Aztán a hajlékához értünk. Egy száraz levelekkel töltött
bőrpárnát adott nekem, hogy arra üljek. ’Kérlek, te ülj rá!’ –
mondtam neki. De ő megismételte, hogy üljek csak rá én.
Végül leültem a párnára, mert nem akartam visszautasítani a kedvességét. ’Allahra! Egy király nem tenne ilyet.’
– gondoltam magamban.
Aztán elkezdtünk beszélgetni. A Próféta  elmondta,
hogy melyik valláshoz tartozom, és azt is, hogy bár a hitem
tiltja, a nép jövedelmének negyedét elveszem adóba. Meg
voltam döbbenve. Azonnal tudtam, hogy ő próféta, mert
ismerte a rejtett titkaimat.”151
Mindezek az elbeszélések világosan mutatják a Próféta 
jellemének nemes voltát.

Mohamed Próféta  a Koránban kifejtett erkölcsi elvek
élő példája volt. Megbocsátott minden rosszat, amit ellene
151. Ibn Hisham, al-Sirah al-Nabawiyyah, II, 580; Ahmad ibn Hanbal, al-Mus-
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tettek. De ami a közösség ellen elkövetett bűnöket illeti, azokban a legnagyobb objektivitással és szigorúan a Mindenható
Allah parancsai szerint járt el. Oszama  egyszer közbenjárt nála, hogy bocsásson meg egy asszonynak, aki lopott.
A Próféta  arca elsápadt a szomorúságtól, és azt mondta:
„Még a saját lányomnak, Fatimának is levágnám a kezét, ha
lopna”152.
A Próféta  nagylelkűsége
Ibn Abbasz  a következőképpen beszélt a Próféta
nagylelkűségéről: „Allah Küldötte a legnagylelkűbb ember
volt. Bőkezűsége még növekedett Ramadánban. Soha nem
mondott nemet, ha valamit kértek tőle.”153
Az egyik legszebb tulajdonsága volt Allah Küldöttének
, hogy sosem tagadott meg semmit, amit kértek tőle. Ha
semmit nem tudott adni, akkor legalább mosolygott, hogy
másokat boldoggá tegyen. A következő eset jó példa erre:
A Próféta  mindig hangsúlyozta, hogy minden dolog a
Mindenható Allah tulajdona, ő csak elosztja, amit Tőle kap.
Egy napon egy ember jött hozzá, és meglátta a Próféta  kecskéit. Megtetszettek neki, és kért tőle egyet. Allah Küldötte
 nekiadta az összes kecskét. Amikor az ember visszatért
törzséhez, azt mondta nekik: „Mohamed olyan bőkezű, hogy
nem fél a szegénységtől!”154.
152. Bukhari, Hudud, 12; Muslim, Hudud 9; Nasai, Kat’us-sariq 12; Abu

Dawud, Hudud 4; Ibn Majah, Hudud 6; Darimi, Hudud 5; Ahmad ibn
Hanbal, al-Musnad, VI, 162.
153. Bukhari, Bad al-wahy 5-6; Nasai, Siyam 2; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 288; Ibn Hibban, al-Sahih, VIII, 225.
154. Muslim, Fadail, 57; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, III, 107, 259; Ibn
Hibban, al-Sahih, X, 354; Ibn Khuzaymah, al-Sahih, IV, 70.
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Egyszer, amikor másvalaki látogatta meg a Prófétát , és
kért tőle valamit, neki éppen nem volt semmije, amit odaadhatott volna. Ezért azt tanácsolta neki, hogy kérjen kölcsön,
és majd ő megadja helyette.

Ösapjához, Ábrahámhoz  hasonlóan Mohamed Próféta 
sem evett soha egyedül, vendégek nélkül. Kifizette az elhunytak
adósságait, vagy megkért valakit, hogy fizesse ki helyettük. Nem
tartotta meg addig a temetési imát, amíg az adósság ki nem volt
fizetve. Azt mondta: „A nagylelkű ember közel van Allahhoz, a
Paradicsomhoz és az emberekhez, de távol van a Pokol tüzétől.
A zsugori ember pedig távol van Allahtól, a Paradicsomtól és az
emberektől, de közel van a Pokol tüzéhez”155.
Egy másik hadísz szerint azt mondta: „Az igazi hívőt
sohasem jellemzi két tulajdonság: a zsugoriság és az erkölcstelenség”156.
A Társak nagylelkűsége
A Társak versengtek egymással a Próféta  példájának
követésében. A következő példa jól illusztrálja ezt a versengést. Omár  beszélte el a történetet:
„Egy napon a Próféta  adakozásra szólított fel minket.
Azt gondoltam, eljött a nap, hogy felülmúljam Abu Bakrt a
jótettekben. Elvittem minden vagyonom felét. Allah Küldötte
 megkérdezte tőlem: „A családodnak mit hagytál otthon?”
„Ugyanannyit, mint amennyit elhoztam” – feleltem.
155. Tirmidhi, Birr, 40; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Awsat, III, 27; al-Ismaili,
Mu’jam, III, 733; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, VII, 428, 429.
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Aztán jött Abu Bakr. Allah Küldötte  megkérdezte tőle:
„Abu Bakr! A családodnak mit hagytál otthon?” „Allahot és
a Prófétáját” – felelte Abu Bakr.
Amikor hallottam ezt a választ, azt gondoltam magamban: soha nem leszek képes felülmúlni Abu Bakrt  semmiféle dologban”157.
Abu Bakr és Omár a Próféta  örökösei voltak abban is,
hogy elutasították az evilági pompát és csillogást. Életmódjuk
megdöbbentette Perzsia és Bizánc uralkodóit.
Kétségtelen, hogy ez a viselkedés más társak életében
is tükröződött. Egy napon egy koldus jött Alihoz , és
adományt kért tőle. Ö elszalasztotta a fiait anyjukhoz, hogy
kérjenek tőle pénzt. A fiúk hamarosan vissza is jöttek, és
elhozták otthonról az utolsó pénzüket, azt a hat dirhamot,
amin pedig anyjuk lisztet szándékozott venni. Annak ellenére, hogy nem volt otthon mit enniük, Ali  a koldusnak
adta a pénzt.
Amint Ali  hazament, egy ember lépett hozzá, aki el
akarta adni a tevéjét. 140 dirhamot kért az állatért, és Alinál 
hagyta azzal, hogy később is ráér fizetni. Kis idő múltán egy
arra járó meglátta a pompás tevét, és 200 dirhamot ajánlott
és fizetett érte készpénzben. Ali  kifizette a 140 dirhamot
a teve eredeti tulajdonosának, a maradékot pedig odaadta a
feleségének, Fatimának , mondván: „Íme, a jutalom, amit a
Mindenható Allah ígért nekünk, az Ő Küldöttén  keresztül:
hat dirhamot adtunk adományba, és tízszeresen kaptuk viszsza”.
157. Tirmidhi, Manaqib, 16; Abu Dawud, Zakat, 40; Darimi, Zakat, 26; al-

Hakim, al-Mustadrak, I, 574; al-Bayhaqi, al-Sunan, IV, 180; al-Bazzar,
al-Musnad, I, 263, 394.
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Ez a történet pedig, amelyet Hudhaifa  beszélt el, azért
fontos, mert a társak önzetlenségéről szól. A jarmuki csata
után Hudhaifa  az elhagyott csatateret járva túlélők után
kutatott. Ö maga így mesélte el a történteket: „A sebesült
muszlimok a tűzforró homokon heverve haldokoltak. Láttam
az unokatestvéremet, Harith-, egy vértócsában heverve.
Odasiettem hozzá, és a vizestömlőt mutatva megkérdeztem,
hogy kér-e vizet.
Az ajkai egészen szárazak voltak, és biztos kívánt vizet.
De amikor kinyitottam a tömlőt, hogy vizet adjak neki, és
már éppen inni akart volna, meghallottuk Ikrima hangját:
„Vizet, adjatok egy csepp vizet Allah nevében!”
Amikor nagybátyám fia meghallotta ezt, csak a szemével
intett, hogy vigyem neki a vizet. Amikor odaértem Ikrimához,
és már az ajkához emeltem volna a vizet, Ijas hangját hallottuk meg: „Vizet, egy kis vizet!”
Ikrima sem fogadta el a vizet, hanem intett, hogy vigyem
tovább neki. De mire odaértem hozzá a vízzel, Ijasnak már
csak az utolsó szavait hallottam: ’Ó, Allah, nem kíméltük életünket a hit útján. Ne tartsd vissza tőlünk a mártírok rangját!
Bocsásd meg a vétkeinket!” És Ijas, bár már látta kezemben
a vizestömlőt, épp csak ki tudta mondani a tanúságtételt, és
meghalt, még mielőtt ihatott volna.
Siettem vissza Ikrimához, hogy megitassam. Ahogy mellé
térdeltem, láttam, hogy már ő sem él. És mire visszaértem
Harith mellé a vízzel, már ő is halott volt. Három harcos úgy
halt mártírhalált, hogy egy csepp vizet sem ittak.”
Hudhaifa  azt mondta még a saját lelkiállapotáról:
„Sok mindent átéltem és sok mindent láttam, de semmi
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nem volt rám akkora hatással, mint ezek az események.
Önzetlenségük, lemondásuk, egymásiránti szeretetük, pedig
nem is voltak rokonok, a csodálat kitörölhetetlen nyomát
hagyta az emlékeimben.”158
A Próféta  őszintesége, becsületessége és erkölcsi tartása
Allah Küldötte  rendkívül sajnálta azokat az embereket, akik nem tudták a jót és a rosszat megkülönböztetni, és nem tudták szem előtt tartani a Mindenható Allah
parancsait és tiltásait. Mikor a Mindenható Allah tanításait
akarta elvinni az embereknek, sok helyen zárt ajtókra talált.
Azonban nem az őt ért sértés bántotta, hanem az emberek
tudatlansága.
Azt mondta ezeknek az embereknek: „Nem kérek tőletek
fizetséget! És nem vagyok azok közül sem, akik valótlanságokat találnak ki.” (Korán, 38:86)
Senki nem érte el a Próféta  becsületességének és megbízhatóságának szintjét. Árva volt. A kereskedelemmel a
nagybátyja, Abu Talib ismertette meg. Őszinteségét és megbízhatóságát mindenki elismerte, és a megtisztelő al-Amin
(megbízható) néven emlegették. Egy mekkai nemes asszony,
Khadidzsa, csodálta becsületességét és természetét, és ezért
házasságra kérte őt. Később Khadidzsa férjének legfontosabb
támaszává vált. Az első kinyilatkoztatás idején lelki támaszt
nyújtott a Prófétának . Mindig mellette állt, és támogatta
nehéz időkben is.
158. Al-Hakim, al-Mustadrak, III, 270; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Kabir, III,
259; al-Mizzi, Tahthib al-Kamal, V, 301; Ibn al-Mubarak, al-Zuhd, I, 185;
al-Qurtubi, Tafsir, XVIII, 28.
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Allah Küldötte  tiszta életet élt. Még azok is, akik az általa hozott üzenetet elutasították, elismerték jó tulajdonságait.
Mióta az Iszlámot tizennégy évszázaddal ezelőtt elhozta,
mindenki elismerte erkölcsi tartását és jó szívét. Még a zsidó
közösség tagjai is, akik az Iszlám ellen voltak, hozzá jöttek,
amikor vitás kérdéseikben döntésre volt szükségük. Allah
Küldötte  megoldotta a konfliktusaikat. Mindig igazságos
volt a keresztényekkel és a zsidókkal is.
A következő tanácsot adta Alinak  az igazságossággal
kapcsolatban: „Soha ne ítélkezz, mielőtt meg nem hallgatod
mindkét felet! Csak akkor hozhatsz helyes ítéletet, ha ismered mindkét oldal mondandóját.”159
Amikor a Próféta  úgy döntött, hogy Mekkából
Medinába megy, Alit  bízta meg azzal, hogy visszaadja
mindazokat az értékeket, amelyeket a mekkaiak bíztak rá
megőrzés végett.
A Próféta  szemérmessége
Társai leírása szerint a Próféta  szemérmesebb volt,
mint egy fátyla mögé rejtőző fiatal lány. Soha nem beszélt
hangosan. Ha mások mellette haladt el, lassan és mosolyogva ment. Ha olyan beszédet hallott, ami nem tetszett neki,
sosem mondott semmit mások előtt. Az arcán azonban
tükröződtek gondolatai. Ezért a közelében lévők mindig
nagyon vigyáztak a viselkedésükre. Szemérmessége miatt
sosem nevetett hangosan. Legfeljebb csak mosolygott. Egy
hadíszban azt mondja: „A szemérmesség a hitből fakad. A
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szemérmes emberek a Paradicsomban lesznek! A szemérmetlenség a szív keménységéből fakad. És akiknek kemény
a szívük, azok a Tűzben lesznek.”160
Máskor azt mondta: „A szemérmesség és a hit kéz a
kézben járnak. Ha az egyik elhagyja az embert, hamarosan
távozik a másik is.”161
„A csúnya beszéd nem eredményez mást, csak szégyent!
A szemérmesség és illendőség pedig feldíszít mindent, ahol
megjelenik.”162
A valódi szemérmességet és szerénységet úgy érhetjük el,
hogy gyakorta megemlékezünk a halálról, ami a legjobb módszer az evilág szeretetének eltávolítására a szívből. Mohamed
Próféta  folyton azt tanácsolta a társainak, hogy adják meg a
Mindenható Allahnak az Őt illető mély tiszteletet. A Próféta
 elmagyarázta, hogy a valódi szemérmességnek a része
az, hogy az ember minden testrészét megtisztítja a tiltott
cselekedetektől, és megemlékezik a halálról. Azt is mondta,
hogy csak azok képesek felhagyni az evilág szeretetével, akik
komolyan vágynak a Túlvilágra. És csak ők képesek igazi
szemérmességgel viseltetni a Mindenható Allah felé.
A Próféta  emberszeretete
Mohamed Próféta  nemcsak sajnálatot érzett az emberek szenvedése láttán, hanem erejét nem kímélve dolgozott a
160. Bukhari, Iman 16; Muslim, Iman, 57-59; Abu Dawud, Sunnah 14; Tirmidhi, Iman 7; Nasai, Iman, 16; Ibn Majah, Zuhd, 17; Muwatta, Husn
al-Khuluq, 10; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 56, 147.
161. al-Tabarani, al-Mu’jam al-Awsat, VIII, 174, és ugyanaz a könyv IV, 374;
al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, VI, 140.
162. Muslim, Birr 78; Abu Dawud, Jihad 1.
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sikerükért is. A Mindenható Allah így említi ezt a Koránban:
„Eljött immár hozzátok egy küldött magatok közül. Keserves
néki, ha baj ér benneteket, aggódik értetek, és a hívők iránt
jóságos és irgalmas.” (Korán, 9:128)
Ebben az ájában a Mindenható Allah azzal tisztelte
meg a Prófétát , hogy a saját tulajdonságait leíró szavakkal illette őt: Rauf és Rahím, amelyek jelentése jóságos és
irgalmas.
Mohamed Próféta  mindig népének sikeréért fáradozott, és akkor volt boldog és nyugodt, amikor látta, hogy
fejlődnek és jobb emberekké lesznek.

Mohamed Próféta  nem olyan volt, mint bármely más
vezető, aki jót kívánt közösségének. Épp ellenkezőleg, vezető volt, aki minden rendelkezésére álló eszközzel támogatta
és segítette népét. Egyszer az egyik társa megkérdezte tőle,
hogy hogyan döntheti el, hogy az állapota jó vagy sem. A
Próféta  azt felelte: „Aki evilági javakat remél elérni az
imádság által, amelyet a túlvilági jutalomért kell végezni, az
semmit nem ér el a Túlvilágon”163.
Az egész emberiséget átölelte irgalmával, tetteivel, beszédeivel és erkölcsével. Utat mutatott mindenkinek. A legnehezebb körülményekkel és kihívásokkal nézett szembe az igaz
vallás nevében. Tökéletesen teljesítette a feladatot, amelyet a
Mindenható Allah neki jelölt ki. Olyan türelemmel, elszántsággal és lelkiismeretességgel tette ezt, hogy néha kinyilatkoztatás figyelmeztette arra, hogy ne tegye tönkre magát.
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Ebből az ájából is láthatjuk, mennyire fontosnak tartotta az
emberiség boldogságát: „Talán még elemészted magad a
bánattól, hogy nem hisznek” (Korán, 26:3).
Ez az ája is mutatja, hogy a Próféta  irgalmától és jóságától indíttatva azt szerette volna, ha az egész emberiség
hisz, és ezzel megmenekülnek a Pokol tüzétől.
Amikor Hamza  meghallotta, hogy Abu Dzsahl megtámadta a Prófétát , ő is megtámadta Abu Dzsahlt, és azt
mondta Allah Küldöttének: „Ó, Mohamed! Légy boldog!
Bosszút álltam a nevedben!”. Mohamed Próféta  azonban azt válaszolta: „Nekem semmi dolgom a bosszúval!
Akkor leszek boldog, ha felveszed az Iszlámot!”. Hamza
megértette a válaszban rejlő bölcsességet, és felvette az
Iszlámot.164
Nemes viselkedése és magas szintű erkölcse távol állt a
személyes előnyök szerzésétől, anyagi motivációktól vagy
a bosszú érzésétől. Ha megvizsgáljuk a tényeket, láthatjuk,
hogy a Próféta  soha nem állt bosszút életében.
Mohamed Próféta  soha nem javította ki a társait nyilvánosan. Helyette azt mondta: „Mi van veletek, hogy azt
látom, hogy valaki közületek ezt és ezt csinálja”.
A saját látásának tulajdonított hibát ahelyett, hogy annak
az embernek tulajdonította volna, akivel beszélt. Mohamed
Próféta , aki különösen vigyázott arra, hogy társainak szívét össze ne törje, a tapintatosság példaképe is volt. Ezek a
tulajdonságok tetteiben és szavaiban is tükröződtek. Ennek
164. Ibn Hisham, al-Sirah al-Nabawiyyah, I, 292; Al-Hakim, al-Mustadrak, III,

213; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Kabir, III, 139, Ibn al-Kathir, Bidayah wanNihayah, II, 32.
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példájaként gondolkodjunk el a következő beszédén: „Ó,
hívők! Allah adjon nektek biztonságot! Ő vigyázzon rátok!
Védelmezzen benneteket! Segítsen nektek! Emelje magasabbra a rangotokat! Vezessen benneteket! Tartson távol benneteket mindenféle rossz cselekedettől! Védelmezze meg a
vallásotokat!”165
A Próféta  a Világok Kegyelmeként küldetett el. Sajnálta
azokat az embereket, akik megtagadták az általa elhozott üzenetet, és fohászkodott, hogy kapjanak vezetést, és meneküljenek meg a Pokol tüzétől. Ezzel kapcsolatban jött hozzá a
figyelmeztetés: „Ha nem hisznek ebben az intésben, talán még
elemészted magad a bánattól miattuk” (Korán, 18:6).
Társai szeretettel és örömmel vitték el távoli tájakra a
tudást, áldásokat, erényeket és jó tulajdonságokat, amelyeket
tőle tanultak. Mindenki részesedett jellemének jó példájából
és nagylelkűségéből. Jósága és irgalma olyan volt, mint egy
hatalmas folyó, amely válogatás nélkül öntözte a földeket.
Senki nem érezte magát éhesnek, szomjasnak vagy magányosnak az ő társaságában.
A Próféta  hűsége
Az ígéretek megtartása segít a Tűztől való megmenekülésben, és a próféták és igaz emberek jellemzője. Ez a tulajdonság irányt és rendszert ad az ember életének. Az emberiesség mértéke, és az egyének és nemzetek megítélésének
alapja. Az emberek olyan mértékben érik el a boldogságot,
amilyen mértékben ezt tiszteletben tartják.
165. al-Bazzar, al-Musnad, V, 395; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Awsat, IV, 208;
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A Próféta  a hűség legmagasabb fokát élte meg, és ebben
is tökéletes példaként szolgált az emberiség számára. Ezzel
kapcsolatban Aisa  a következőket beszélte el: „Egyszer egy
idős asszony jött el meglátogatni Allah Küldöttét , aki sokáig
és kedvesen beszélgetett vele. Amikor az asszony hazament,
megkérdeztem: ’Allah Küldötte! Nagyon kedves voltál ezzel
az idős asszonnyal. Ki volt ı?’ A Próféta  azt felelte: ’Gyakorta
meglátogatott minket, amikor Khadidzsa még élt. Tudd meg,
hogy a hűség a hitből fakad.”
Hunain után néhány ember jött a Prófétához , hogy a
hadifoglyok szabadságát kérje tőle. Azt mondták neki: „Ó,
Mohamed! A tejtestvéreid és a dajkád is a mi törzsünkhöz
tartozik!”
Allah Küldötte  azt felelte: „A hozzám és Abdulmuttalib
fiaihoz tartozó foglyokat felszabadítom!” A muszlimok, látva
nagylelkű viselkedését, szintén azt mondták: „Mi is felszabadítjuk foglyainkat a Próféta kedvéért!”
Ennek eredményeként aznap foglyok ezrei szabadultak
váltságdíj nélkül. Ez volt a hála és hűség gesztusa a tejért,
amellyel gyermekkorában táplálták. Kitűnő lecke van ebben
minden elnyomó nemzetnek. Sajnos, az emberek gyorsan
elfelejtik a szívességeket. Általában a HŰSÉG csak üres fogalom a legtöbbek számára.
Végzetes betegsége idején a Próféta  elment a mecsetbe,
felment a szószékre, és azt mondta: „Ti, akik Mekkából menekültetek! Bánjatok kedvesen a medinai anszárokkal, mert a
népesség száma nő, de ők ugyanannyian vannak. Menedéket
nyújtottak nekem. A jókkal közülük bánjatok jósággal, akik
rosszat tesznek, azoknak pedig bocsássatok meg.”
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A hűség, amelyet a Próféta  tanúsított a medinaiak iránt,
a tőlük kapott szívességekért cserébe, remek lecke mindnyájunknak. És az élete ezen kívül is tele van a hűség példáival.
Például a Hidzsra előtt, miközben ellenségei azt tervezgették,
hogy hogyan öljék meg őt, ő azt tervezte, hogyan adja vissza
nekik a rábízott értékeiket.
Uhud napján két társát, akik életükben jó barátok voltak,
közös sírba temetett el. „Azért van ez, mert ebben a világban
is őszinte barátok voltak” – mondta166.
A Próféta  páratlan jelleme társainak életében és kapcsolataiban is tükröződött, az egymás iránt érzett szeretetükben. Hudaibija napján Oszmánt  Mekkába küldte.
Ő elmondta a mekkai bálványimádóknak, hogy a Próféta
 eljön a Kábához, elvégezni a Zarándoklatot. A mekkaiak elutasították ezt a kérést, de abba beleegyeztek, hogy
Oszmán  elvégezhesse a Zarándoklatot. Ő azonban nem
fogadta el az ajánlatot, és azt mondta: „Nem végezhetem el a
Zarándoklatot, ha a Prófétának nem engedik! Nem maradhatok ott, ahol a Prófétát nem fogadják…”
Pontosan ekkor fogadta el a Próféta  társai hűségesküjét. Mivel Oszmán  nem volt ott, helyette Allah Küldötte
 tette a saját kezét a többiekére, és azt mondta: „Uram!
Fogadd el ezt az esküt Oszmántól! Bizony, ő a te Küldötted
segítője.”167
166. Ibn Abi Shaybah, al-Musannaf, VII, 367; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad,
V, 299; Ibn Hisham, al-Sirah al-Nabawiyyah, II, 98.

167. Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 324; Ibn Abdilbarr, al-Tamhid, XII,
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wan-Nihayah, II, 169.
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Lényegében, annyira vagyunk igaz hívők, amilyen mértékben a Próféta  példáját vagyunk képesek követni.

Mohamed Próféta  számos csoda megnyilvánítója volt.
Segített az embereknek jellemük javításában is. Ezáltal új
tulajdonságokat honosított meg a társadalomban, amelyek
szépséggel és tisztességgel töltötték meg a kultúrát és civilizációt. Az emberek jellemének ez a forradalmi változása a
Próféta  vezetése alatt hatalmas csoda. A jó szavak, a szép
viselkedés és a példás cselekedetek a civilizáció gazdagodását szolgálták. Mindezek forrása pedig Mohamed Próféta 
példamutató viselkedése, tettei és szavai.
Tökéletes egyensúlyt állított fel az élet ellentétes területei között. Például kiegyensúlyozta az evilági és a túlvilági
élet érdekében végzett munkát. Egyensúlyt állított fel az
önmegtartóztatás és az evilági ajándékok szeretete között.
Az emberiség egész történetében nem találhatunk még egy
hozzá hasonló személyiséget.
A társadalmak történetében találkozhatunk nagy alakokkal, akik kiemelkedőt alkottak az élet különböző területein.
Az ő képességeik általában egy területre korlátozottak. A
Próféta  személyisége azonban kiemelkedő tulajdonságokat
mutat az élet minden területén.
Az itt következő erkölcsi elvek, amelyeket a Próféta  fektetett le, bemutatják életének emelkedett szintjét. Azt mondta:
„Uram kilenc dolgot parancsolt nekem:
1. Féld Allahot, akár egyedül vagy, akár másokkal.
2. Legyél igazságos, akár elégedett vagy, akár dühös.
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3. Élj mértékletesen, akár gazdag vagy, akár szegény.
4. Tartsd fenn a kapcsolatot a rokonaiddal, még ha ők
megszakítanák is.
5. Adj annak, aki elvesz tőled.
6. Bocsáss meg annak, aki rosszat tesz ellened.
7. Ha csendben vagy, tűnődj el Allah teremtéséről.
8. Ha beszélsz, említsd Allahot.
9. Tanulj abból, amit látsz.”168
A kardjára az volt írva: „Bocsáss meg annak, aki rosszat
tett veled, segítsd a rokonaidat, még ha nem is törődnek
veled, jóval válaszolj annak, aki ártott neked, mondj igazat,
még ha érdekeid ellen van is”169.
Hudhaifa  beszámolója szerint Allah Küldötte  azt
mondta: „Senki ne élősködjék másokon. Van, aki azt mondja:
úgy viselkedem másokkal, ahogy mások viselkednek velem
– ha kedvesek velem, én is kedves vagyok velük, ha rosszul
bánnak velem, én is rosszul bánok velük. Ehelyett inkább, ha
jól bánnak veletek, ti is bánjatok jól másokkal, ha pedig roszszul bánnak veletek, ti ne legyetek olyanok, mint ők”170.
Azt is mondta: „Allah nem szeret tőletek három dolgot:
1. a pletykálást,
168. Nasai, Sahw, 62; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 148; Ibn Abi Shay-
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bah, al-Musannaf, VI, 45; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Awsat, VI, 328; alBayhaqi, al-Sunan al-Kubra, X, 235.
169. Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 148; Al-Hakim, al-Mustadrak, II,
563; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Kabir, XVII, 269.
170. Tirmidhi, Birr, 62. (más változatokban mawkuf hadísz, pl. al-Tabarani,
al-Mu’jam al-Kabir, IX, 152; Abu Nu’aym al-Isbahani, Hilyah al-Awliyah,
I, 137; Ibn al-Jawzi, Safvatus-safvah, I, 421)
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2. a túlzott költekezést,
3. a felesleges kérdezősködést.”
A Próféta  egy másik tanácsa: „Ne nevess mások baján,
mert a Mindenható Allah megmentheti őket attól a bajtól, és
téged tehet az ő helyükre”.171
Azok, akik Mohamed Próféta  életét tanulmányozzák,
látni fogják, hogy mindig is a kegyelem és irgalmasság prófétája volt. Soha nem nézett le senkit, és kitűnő embereket
nevelt egy zsarnok társadalomból. Például mikor Taif lakói
kövekkel dobálták meg, ő csak annyit tett, hogy fohászkodott a Mindenható Allahhoz, hogy tegye őket muszlimokká.
Amikor a Kábába lépett, a mekkaiaktól elszenvedett tíz évnyi
üldöztetés után, türelmet és alázatot mutatott. Még csak el
sem vette a Kába kulcsát Oszmán ibn Talhától, aki hosszú
évek óta őrizte. Azt mondta: „A mai nap a jóság és hűség
napja”172.
Ő az egyetlen olyan szultán, aki nem hagyott semmit
maga után. „Mi, próféták, nem hagyunk anyagi örökséget.
Ami utánunk marad, adomány a muszlimoknak” – mondta173.
Az egyetlen örökség, amit népének hagyott, az ő tökéletes
példája.

171. Tirmidhi, Qiyamah 54; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Awsat, IV, 111; alQudai, Musnad al-Shihab, II, 77; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, V, 315.

172. Ibn Hisham, al-Sirah al-Nabawiyyah, II, 412; Ibn al-Kathir, Bidayah wanNihayah, II, 300.

173. Bukhari, Khumus, 1; Muslim, Jihad, 54; Abu Dawud, Imarah, 19; Tirmidhi, Siyar, 44; Nasai, Fay’, 9; Muwatta, Kalam, 27; Ahmad ibn Hanbal,
al-Musnad, I, 4.
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„A jámborság jóság.” (Hadísz, Bukhari, Muszlim, Tirmidhi)

m
A

teremtésben csak az emberekben tükröződnek a
Mindenható Allah tulajdonságai – az Örökkévalóság kivételével. Ezzel együtt, a Mindenható Allah végtelen bölcsességében
megadta az embereknek a jó és a rossz közötti választás lehetőségét. Ezzel képessé tette az embereket a jó- és rossztettekre.
Ebből a szempontból nézve a vallás célja az, hogy az
ember állati vágyait kordában tartsa, és tökéletesítse jó tulajdonságait. Ahhoz azonban, hogy ezt a célt meg lehessen
valósítani, az embernek tökéletes és konkrét példára van
szüksége, amelyet követhet. A próféták elküldésének egyik
oka az, hogy ezt a példát biztosítsák az emberiség számára.
A Mindenható Allah azt mondja a Koránban: „És nem
küldtünk küldöttet másért, mint hogy engedelmeskedjenek
neki, Allah engedelmével.” (Korán, 4:64)
Ez a jellemző Mohamed Próféta  életében érte el csúcsát,
amit a következő Korán-ája is illusztrál: „Allah Küldöttében
pedig szép példaképetek van – annak, aki reményét Allahba és
az Utolsó Napba veti, és gyakorta megemlékezik Allahról.”
(Korán, 33:21)
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Az egyetlen olyan próféta a történelemben, akinek az
életét a legapróbb részletekig feljegyezték, Mohamed Próféta
. Szavai, cselekedetei és érzései így elfoglalták helyüket a
történelem lapjain, tiszteletre méltó és nagy jelentőségű fejezetekként. Az élete az Utolsó Napig példaként fog szolgálni
az egész emberiség számára. Ez az ája is tanúskodik erről: „És
bizony, nemes a te jellemed” (Korán, 68:4).
Allah Küldöttének  áldott személyisége és élete az emberiség spirituális beteljesedéséhez szükséges tökéletes emberi
viselkedés legmagasabb fokát jelenti. A Legmagasztosabb
Allah ezzel a céllal teremtette őt, ajándékul minden ember
számára. Ezért a Mindenható Allah mindenféle élethelyzeten
végigvitte őt, a tehetetlen árvától a prófétáig és államfőig. E
mögött az a bölcsesség rejlik, hogy az életben elfoglalt helyétől függetlenül minden ember ideális példát láthasson maga
előtt, amelyet képességéhez és erejéhez mérten alkalmazhat
saját életében.
Allah Küldötte  kiemelkedő személyiségével az emberiség utolsó prófétájaként küldetett el. Ábrahám próféta 
azért fohászkodott a Mindenható Allahhoz, hogy Mohamed
Próféta  az ő leszármazottai közül születhessen meg. Jézus
próféta  is jó hírt mondott az ő születéséről, és a Próféta
 édesanyja, Amina, látta őt álmában, még születése előtt. A
Mindenható Allah közvetlen gondoskodása alatt nőtt fel, a
nemes jellem legszebb tulajdonságaival ékesítve, és az emberiség legmegbízhatóbb vezetőjének kiválasztva.
Ezért szükséges minden időkben, hogy az emberiség
Mohamed Prófétát  kövesse, hogy elnyerhessék a boldogságot ezen a világon és a következőn is. A Mindenható Allah
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szeretetének elnyerése is attól függ, hogy őt kövessük, ahogy
a Mindenható Allah ebben az ájában mondja:
„Mondd: Ha szeretitek Allahot, kövessetek engem! Akkor
Allah is szeretni fog benneteket, és megbocsátja a bűneiteket.
Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas.” (Korán, 3:31)
Ennek alapján mondhatjuk, hogy a Mindenható Allah
szeretetét csak azok a szerencsések érdemlik ki, akik követik
és magukévá teszik a Próféta  példáját.
Az Allah Küldöttéhez  való hűség és ragaszkodás
első és legfontosabb eredménye az, hogy megismerjük a
Mindenható Allah szeretetét. Továbbá, ha a jellem és viselkedés legjobb példájának nyomában járunk, akkor osztozhatunk az ő tökéletességében. Mivel ő a jellem és viselkedés
legjobb példája, akik hisznek benne és szeretik őt, maguk is
kitűnő emberekké válnak. Azoknak a belső világa, akik a
Prófétát  szeretik, magasabb rendűvé válik, még az angyaloknál is kiválóbbá. Családi életük a Paradicsom lakóinak
életét tükrözi. Az ezen a példán alapuló társadalom elnyeri
a békét és nyugalmat, mintha csak a Boldogság Korából fújó
szellő érné. Az ilyen emberek imájában ott van a Mindenható
Allahhoz való közellét semmihez sem hasonlító öröme. Ha
mindenki, szegény és gazdag, elöljáró és alárendelt, gyenge
és erős a Mindenható Allah szolgájaként, az Ő parancsait
teljesítve élne, az kiegyensúlyozott, harmonikus társadalmat
eredményezne.
Például, amikor Allah Küldötte  megkapta az emberiség vezetésének feladatát, sokan, akik korábban erkölcstelen és szégyenletes életet folytattak, kiemelkedően erényes
emberekké váltak az ő nevelése alatt. Egy gonosz időszak
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ért véget, és egy erényes időszak kezdődött. A rabszolgák
elnyerték az emberi lényeknek kijáró tiszteletet és méltóságot, számos uralkodó lett igazságos és erényes azáltal, hogy
megtanulta, hogyan kell a Mindenható Allah szolgájának
lenni. Abesszínia keresztény királyának szavai rendkívüli jelentőséggel bírnak: „Tanúsítom, hogy Mohamed Allah
Küldötte. Ő az, akinek eljöveteléről Jézus  is beszélt.
Elmennék hozzá, hogy a saruját hordozzam utána, ha nem
lennének kötelezettségeim a népem iránt.”174
Mikor az emberek felismerték az általa kínált boldogságot ezen a világon és a következőn is, úgy siettek hozzá,
mint a folyók a tengerbe. Ajándék volt az Allahtól, ahogy a
következő áják is magyarázzák a Koránban:
„Mikor eljön Allah segítsége, és a győzelem,
És látni fogod, hogy az emberek seregestül csatlakoznak
Allah vallásához,
Akkor dicsőítsd Uradat, és kérd bocsánatát!
Bizony, Ő a bűnbánat Elfogadója.” (Korán, 110:1-3)
Azok, akik az ő útját követik, igaz, egyenes, áldott és békés
életet élnek, még akkor is, ha számtalan nehézséggel kell szembenézniük. Olyanok, mint a vad bozótok közt virágzó rózsák.
És a boldogságuk még nagyobb lesz a Túlvilágon. Ez azért
van, mert Allah Küldöttének közbenjárása, a Legnagyobb
Közbenjárás (Safa’a Uzmaa) a korábbi próféták népének vétkeseiért és az ő népének vétkeseiért is fog történni. A következő
hadísz elmagyarázza, hogyan fog történni ez az esemény: „Én
leszek az elsı, aki fel lesz támasztva. Amikor az emberek majd
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Allah előtt állnak, én leszek a szószólójuk. Amikor már-már
elvesztik a reményt Allah irgalmában és megbocsátásában,
én jó híreket mondok nekik. És hordozom majd a dicsőítés
lobogóját (Liva al-Hamd). Én vagyok a legáldottabb ember, aki
Allahhoz közeledhet, és ezt nem öndicséretként mondom.”175
A Kegyelem Prófétája közbenjár majd a bűnösökért az
Ítélet Napján, és a Mindenható Allah elfogadja a közbenjárását. A következő Korán-ája is mutatja, hogy a Próféta 
közbenjárása a hívőkért elfogadtatik:
„És ha ők, noha önmaguk ellen vétkeztek, odajönnének
hozzád és Allah bocsánatát kérnék, és a Küldött is megbocsátást kérne számukra, akkor bizony Kiengesztelődőnek és
Irgalmasnak találnák Allahot.” (Korán, 4:64)
Ez a vers olyan isteni kijelentés, amely azt az ígéretet és
jó hírt hordozza, hogy a Küldött  közbenjárása az ő népéért
elfogadtatik.
A következő hadísz különösen jó hírt jelent a hívők szívének:
A Feltámadás Napján az emberek elmennek Ádámhoz,
és azt mondják neki: „Kérünk téged, járj közben értünk
Urunknál”
És Ádám azt feleli majd: „Nem vagyok olyan helyzetben.
Menjetek el Ábrahámhoz. Ő a Mindenható Allah bizalmas
barátja.”
És ők elmennek Ábrahámhoz, és azt mondják: „Kérünk
téged, járj közben értünk Urunknál” Ábrahám azt mondja
175. Tirmidhi, Manaqib 1; Ibn Majah, Zuhd, 37; Darimi, Muqaddimah, 8; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 281; Al-Hakim, al-Mustadrak, I, 83; Ibn
Hibban, al-Sahih, XIV, 398.
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majd nekik: „Menjetek Mózeshez. Ő az, akivel a Mindenható
Allah közvetlenül beszélt”.
Mózes pedig így válaszol majd: „Menjetek valaki máshoz.
Menjetek Jézushoz. Ő a Mindenható Allah lelke és szava.”
Elmennek tehát Jézushoz, és azt mondják neki: „Kérünk
téged, járj közben értünk Urunknál” Jézus pedig azt mondja
majd: „Nem vagyok olyan helyzetben. Menjetek valaki máshoz. Menjetek Mohamedhez.”
Ezért eljönnek majd az emberek hozzám. És akkor odajárulok Allah Trónja elé, és leborulok az én Uram előtt. És akkor
Allah sugallatot küld nekem olyan dicséretekről és dicsőítésekről, amilyeneket még senkinek előttem fel nem fedett. Majd
így szól hozzám: „Ó, Mohamed, emeld fel a fejed! Kérj, és
megadatik. Járj közben, és közbenjárásod elfogadtatik.”
Felemelem hát a fejem, és azt mondom majd: „A népem,
Uram! A népem, Uram!” És azt mondja majd az én Uram:
„Ó, Mohamed, végy ki a pokolból mindenkit, akinek hit volt
a szívében.”
Én pedig azt teszem majd, amit parancsolt Uram, és viszszatérek hozzá, leborulok előtte, és magasztalom a dicsőítésekkel és magasztalásokkal. És az én Uram így szól hozzám:
„Ó, Mohamed, emeld fel a fejed! Kérj, és megadatik. Járj
közben, és közbenjárásod elfogadtatik.”
Felemelem hát a fejem, és azt mondom majd: „A népem,
Uram! A népem, Uram!”
És azt mondja majd az én Uram: „Ó, Mohammed, végy
ki a pokolból mindenkit, akinek csak annyi hit volt a szívében, mint egy mustármag.”
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Én pedig azt teszem majd, amit parancsolt Uram, és viszszatérek hozzá, leborulok előtte, és magasztalom a dicsőítésekkel és magasztalásokkal. Így szól hozzám: „Ó, Mohamed,
emeld fel a fejed! Kérj, és megadatik. Járj közben, és közbenjárásod elfogadtatik.”
Felemelem hát a fejem, és azt mondom majd: „A népem,
Uram! A népem, Uram!” És azt mondja majd az én Uram: „Ó,
végy ki a Pokolból mindenkit, akinek még egy mustármagnál
is kisebb hit volt a szívében.”
Én pedig azt teszem majd, amit parancsolt Uram, és viszszatérek hozzá, leborulok előtte, és magasztalom a dicsőítésekkel és magasztalásokkal. így szól hozzám: „Ó, Mohamed,
emeld fel a fejed! Kérj, és megadatik. Járj közben, és közbenjárásod elfogadtatik.”
Felemelem hát a fejem, és azt mondom majd: „Ó, Uram,
a bocsánatodért könyörgök mindenki számára, aki azt mondta: nincs más isten, csak Allah”.
És a Mindenható Allah azt mondja majd: „Hatalmamra
és Fenségemre esküszöm, hogy kiveszek a Pokolból mindenkit, aki azt mondta: nincs más isten, csak Allah.”176
Ahhoz, hogy ezeket az áldásokat elnyerjük, távol kell tartani magunkat alsóbb énünk szenvedélyétől és állati vágyaink
csábításától. El kell sajátítanunk és követnünk kell Mohamed
Próféta  példáját.
Egy történet szerint egy ember, aki nem követte a
Próféta  erkölcsét, a Prófétáról  álmodott, de ő egyáltalán
nem figyelt rá.
176. Bukhari, Tawhid, 36.
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Az ember szomorúan szólt hozzá: „Ó, Allah Küldötte!
Haragszol rám?”
„Nem” – felelte a Próféta .
„Akkor miért nem figyelsz hát rám?” – kérdezte az
ember. „Nem ismerlek téged” – jött a válasz. „Hogy lehet
az, hogy nem ismersz engem, ó, Allah Küldötte? A te követőidhöz tartozom. A tudósok pedig azt mondják, hogy te
könnyebben felismered a népedet, mint az anya a saját fiát!”
A Próféta  azt felelte erre:
„Természetesen felismerem az én népemet! Semmit nem
ismerek fel azonban a viselkedésedben a saját erkölcsömből.
És soha egyetlen áldás és köszöntés sem érkezett tőled hozzám. Bizony, csak olyan mértékben ismerem fel a követőimet, amilyen mértékben ők követték az én példámat.”
Amikor ez az ember felébredt az álmából, megbánta
addigi viselkedését, és a Próféta  erkölcsiségét kezdte követni. Gyakorta kérte a Mindenható Allah áldását rá.
Egy idő múlva újra álmodott Allah Küldöttével , aki
ezúttal azt mondta neki: „Ismerlek, és közben fogok járni
érted a Mindenható Allahnál”.
Allah Küldötte  egészen különleges természetű ember
volt, aki minden tekintetben méltó a szeretetünkre. Ő a legerényesebb és legszebb ember, aki valaha is élt. Ő a legirgalmasabb
azok közül, akik valaha is könnyet ejtettek az emberiségért. Ő
az egyetlen igazi vezető és egyetlen igazi tanító. Ő az, aki szeretetteljes és irgalmas emberekké változtatta a kemény szívű barbárokat, akik eleven temették el saját kislányaikat. Megtanította
nekik az áldott Könyvet és bölcsességet adott nekik. A hit tökéletességének jele, ha minden teremtménynél jobban szeretjük
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és tiszteljük őt. Ennek a szeretetnek a fontosságát a következő
hadísz is bizonyítja: „Egyikőtök hite sem tökéletes, amíg nem
szeret engem jobban, mint a szüleit, a gyermekeit, vagy bármely emberi lényt.”177
Ez a hadísz kiváló figyelmeztetés és emlékeztető arra,
hogy a hit tökéletessége csak a Próféta  szeretete által nyerhető el. A lelki fejlődés és fény ajtói zárva vannak azok előtt,
aki távol vannak ettől a szeretettől. A Mindenható Allah
szeretete csak ennek a szeretetnek a termékeny talajában csírázhat ki. Ő az isteni áldások tavasza, amely a szívet táplálja.
A Prófétát  szerető szív a nem szerető szívek között olyan,
mint egy gyémánt a durva kövek között.
A Hold, amely a Nap fényét tükrözi, a Nap létezésének
jele. Ugyanúgy, azok a bölcs és a Mindenható Allahhoz közel
álló emberek, akik Mohamed Próféta  fényét tükrözik,
tanúk az ő üzenete mellett. Ezért aki szívében szeretettel
kimondja a következő szavakat, az érzi az isteni fény szikráját lelkében:
Ashadu an la ilaha illallah,
Wa ashadu anna Muhammadan Abduhu wa Raszulu.
Vagyis: Tanúsítom, hogy nincs más istenség, csak Allah,
és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte.
Néha a lelki szenvedély olyan mértékű, hogy a lélek
megérzi a hit leírhatatlan ízének édességét. Az abesszíniai
Bilál  története tökéletesen illusztrálja ezt.
177. Bukhari, Iman, 8; Muslim, Iman, 70; Nasai, Iman, 19.
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Bilál  egyszerű rabszolga volt, akinek nem volt sem
rokona, sem barátja, senkije. De a Mindenható Allah megajándékozta őt a hit fényével. És ezután Bilál  olyan kitartással ragaszkodott hitéhez, hogy azóta is példa minden
muszlim számára a hitért folytatott küzdelemben.
Bilál  megismerte a Prófétát , és a szíve szeretettel telt
meg iránta. Úgy érezte, mitha teljes létezése a Próféta  létezésének részévé vált volna. De a gazdái, akik nem ismerték
a hit édességét, kínzásoknak vetették alá, és a tűző napra
fektették a sivatag homokjában. A gazdája megkorbácsolta
meztelen testét, hogy a vére folyt. És az összegyűlt emberek
így kiáltottak neki:
„Te mocskos rabszolga! Fordulj vissza hozzánk, és megmenekülsz!”
De Bilál  csak egyre a tanúságtételt kiáltozta nekik.
A feldühödött tömeg ütlegelni kezdte, és túláradó dühükben a nyakába vetett szíjon vonszolták végig Mekka utcáin.
De Bilál  a Mindenható Allah magasztalásában és a Próféta
 szeretetében keresett menedéket. Ez töltötte meg a szívét,
és hatalmasabb volt minden fájdalomnál. A szívébe belefért a
világ minden kincse. Pedig az anyagi világban nem volt semmije, és a legnyomorúságosabb helyzetben volt. Még csak
egy kis kunyhója sem volt, ahol meghúzhatta volna magát.
A szeretet, amelyet Bilál  érzett, egyszerű rabszolgából
a legmagasabb rangra emelte őt. Ő lett a Próféta  müezzinje,
aki az imára hívta a muszlimokat. Amikor meghalt, a Próféta
 iránti szeretetből fakadt legutolsó szava is, amikor így szólt
a körülötte állókhoz:
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Ezek voltak az utolsó szavai, mielőtt a következő világra
távozott volna..
Jól kell ügyelnünk hát a Próféta  következő mondásának
jelentésére: „Az ember azzal van, akit szeret”178. Erőfeszítést
kell hát tennünk, hogy a javunkra váljék az ája tanítása:
Amit a Küldött ad nektek, azt vegyétek el. Amit pedig
megtilt nektek, attól tartózkodjatok. És féljétek Allahot,
mert Allah büntetése rettenetes. (Korán, 59:7)
Ó, Allah! Tedd szerény munkánkat, amely oly korlátozott
és méltatlan, irgalmad és megbocsátásod forrásául, és áldj
meg minket Küldötted  igazságával, amelyet ő hozott el az
emberiségnek. Áldj meg minket utolsó Küldötted  szeretetével. Áldj meg minket az ő közbenjárásával.

Jól tudjuk, hogy leírásunk korlátozott szavai ezzel a
személyiséggel kapcsolatban, aki a legmagasabb fokát képviselte annak, amit az emberi létezés jelent, kétségtelenül igen
távol áll attól, hogy az ő létezésének teljességét bemutassa.
Még azt sem merjük kijelenteni, hogy egyáltalán bemutattuk
volna őt. Szavaink csak gyengeségünket és alkalmatlanságunkat bizonyítják erre a hatalmas feladatara. Célunk annyi
volt csak, hogy alázatosan megpróbáljunk részesedni abban
a megtiszteltetésben, hogy ez legyen a szándékunk, és megkíséreljük beteljesíteni. Végtelen világ ő, amelyet csak az
iránta érzett szeretetünk és elkötele-zettségünk arányában
ismerhetünk meg.
178. Bukhari, Adab, 96.


159

 MOHAMED  A KEGYELEM PRÓFÉTÁJA
A Mindenható Allah adja meg nekünk, hogy ennek a
világnak az egén tárhassuk ki szárnyainkat.
Amin.

A könyvben szereplő rövidítések magyarázata
 Szallallahu alaihi wa Szallam (Allah áldása és békéje
legyen vele)
 Alaihi szalam (béke legyen vele)
 Radiallahu anhu (Allah legyen vele elégedett)
Szúra A Kegyes Korán fejezete
Ája

A Kegyes Korán fejezeteinek versei

n
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