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A SARÍ‘A ÉS AZ EGYÉNA SARÍ‘A ÉS AZ EGYÉNA SARÍ‘A ÉS AZ EGYÉNA SARÍ‘A ÉS AZ EGYÉN
A Sarí‛a gondoskodik az egyénről, célja a helyes nevelés:

Először: Az egyén lelkének vonatkozásában:
Megmutatja az utat a Teremtővel való kapcsolat létrejöttéhez, az Istenre való hagyatkozáshoz, ezek 

pedig lelki nyugodtsághoz, kiegyensúlyozottsághoz vezetnek. Ennek hiánya nyugtalansághoz, zavartsághoz, 
depresszióhoz, sőt, öngyilkossághoz is vezethet.

A nyugtalanság és zavartság oka lehet:
• múltban történt dolog miatti szomorkodás

- A muszlimnak nem kell szomorkodnia az ilyen dolgok miatt, mert tudja, hogy mindaz, ami 
megtörtént, Allāh elrendeléséből és döntése által történt, ami pedig igazságos és kiérdemelt döntés; annak 
megtörténését nem lehet megakadályozni. Így a muszlim könnyebben viseli el a csapásokat, katasztrófákat.
• a jövőben megtörténhető dolgoktól való félelem.

- Mivel a muszlim tisztában van azzal, hogy a jövő Allāh kezében van, így ő bízik Allāhban, az Ő 
döntésének, elrendelésének helyességében.

Másodszor: Az egyén érzelmének vonatkozásában:
• Az Istennel való kapcsolatban:

Allāhot szeretni, vágyódni a jutalmára, és félni az Ő haragjától - mindezek egyensúlyban kell hogy 
legyenek a muszlim szívében.

• Az emberekkel kapcsolatban:
A muszlim szereti embertársait, megbocsát nekik, szerény velük szemben. El kell hogy hagyja a 

haragot, a gyűlölködést, az irigységet, a szemtelenséget, a gúnyolódást, a sértegetést, stb.
Mindez megelégedettséghez vezet itt az evilágban, és a Feltámadás Napján egyaránt.

Harmadszor: Az egyén értelmének vonatkozásában:
A Sarí‛a:

• Megszabadítja az egyént a képzelődésektől, butaságoktól - amelyek a varázsláshoz és a 
jövendőmondáshoz vezetnek.

Az egyén így a tényekre koncentrál, és valós képet kap a világról.

• Biztosítja az egyén józanságát, eszének aktivitását, és megvédi őt az alkoholizmustól, valamint a 
kábítószerektől.

• Válaszol az érzékfeletti, rejtett dolgokra; beszél az univerzumról, a létezőkről, és az élővilágról.

• Ösztönzi az egyént az elmélkedésre egy bizonyos határig, amíg az ember képessége elér.
Ösztönzi továbbá a vallási és világi tudományok elsajátítására.

Negyedszer: Az egyén magatartásának vonatkozásában:
A Sarí‛a:

• Ösztönzi az egyént a jó magaviseletre és az erényes viselkedésre, mint például: az igazmondás, az ígéretek 
és szerződések betartása, a megbízhatóság, az illendő beszéd, stb.



• Ösztönzi az egyént a rossz viselkedések elhagyására, azok megtiltásával. Ilyen például: a hazugság, a 
hűtlenség, a rászedés, a lopás, a fosztogatás, a szóban vagy tettben való bántalmazás, az igazságtalanság, a 
nagyképűség, stb.

Ötödször: Az egyén életvitelének vonatkozásában:
Az iszlám megengedi a jó dolgok kihasználását, mint az étkezés, a ruházkodás, a bútorozás és a 

berendezés terén, és kényszer vagy szükség esetén még a tiltott dolgok fogyasztását is.

Ösztönzi az egyént a megjelenéssel, az egészséggel és a környezettel való törődésre.

Ösztönzi az egyént a munkára; mint a tanítás, kereskedés, a gyógyítás, stb. - de bizonyos feltételekkel: 
ne származzon abból megkárosítás, csalás, kenőpénz kérése; tehát a hasznosság határán belül.

A SARÍ‘A ÉS A TÁRSADALOMA SARÍ‘A ÉS A TÁRSADALOMA SARÍ‘A ÉS A TÁRSADALOMA SARÍ‘A ÉS A TÁRSADALOM

• A Sarí‛a visszautasítja az igazságtalansághoz vezető társadalmi felosztást, mint a rasszizmust. Az egyének 
egyenlők a jogokban és a kötelességekben.

• Ösztönzi a társadalmat mindarra, ami megerősíti a társadalmi kapcsolatokat, mint:
- A szülők iránti engedelmesség.
- A jó házastársi viszony.
- A jó szomszédsági viszony.
- A jó rokonsági viszony.
- A gazdagok könyörületessége a szegények felé.
- A betegek látogatása.
- A tanulásban, munkában eredményes egyéneknek való gratulálás.
- Az egyének együttműködése a jótettekben.

• Tiltja az igazságtalanságot, mások jogainak megsértését, az emberek lejáratását, kicsúfolását, kigúnyolását 
jelenlétükben vagy távollétükben, stb.

• Ösztönzi az árvák, özvegyek segítését, az adakozást, mások tartozásának kiegyenlítését, az igazságtalanul 
járt egyén megsegítését, és az igazságtalanok megbüntetését.

A SARÍ‘A ÉS AZ ÁLLAMA SARÍ‘A ÉS AZ ÁLLAMA SARÍ‘A ÉS AZ ÁLLAMA SARÍ‘A ÉS AZ ÁLLAM

Az iszlám az igazságosságra és a szabadságra alapozva politikai és bírósági szabályokat hozott létre, 
amik biztosítják az állam számára a biztonságot és a nyugalmat, a következők betartásával:

- A kormányzásokra nézve kötelező az igazságosság, a társadalom és az egyén érdekeinek képviselése.
- Tilos a gazdasági és igazgatási visszaélés.
- A lehető legtökéletesebben kell végrehajtani a kormányzást.
- Az iszlám tanácskozásra szólítja fel a kormányzást és a népet közös megbeszélések, tárgyalások 

formájában a bel- és a külpolitikát illetően.
- A nép engedelmességgel tartozik a kormányzás felé, hogy ne okozzon káoszt a társadalomban; nem 

szabad lázadásokat szítania, ha a kormányzók jól végzik teendőiket.

A belpolitikával kapcsolatban: A népnek joga van arra, hogy számon kérje a felelős intézményeket és 
személyeket, és nem szabad korlátozni a szabad véleménymondást a politikát illetően.

A külpolitikával kapcsolatban: Az állam be kell, hogy tartsa a nemzetközi egyezményeket.

• A bíróságok csak az ítéletek jogossága után kérhetik a büntetések végrehajtását, a gyanúsítottak valódi 
bűnössége esetén, amelyek a kormányzásokra tartoznak, és amely büntetések különbözhetnek a körülmények 
és szándékok eltérésének megfelelően.


