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A tisztaság

A tisztaság az eseményektől1 való mentességet, tisztaságot, valamint a szennyeződés eltávolítását jelenti.

A víz

Vallásilag minden olyan víz, ami a felhőkből vagy a földből való, tiszta és tisztításra felhasználható, mert a 
magasztos Allah azt mondta a Koránban: {{És tiszta vizet bocsátottunk le az égből}} (al-Furqan: 48), és a 
Prófétája -Allah dicsérje és üdvözítse- pedig egy hagyományban a tengerről: ((Annak tiszta a vize és megengedett a 
döge.)) (ibn Mádzsa). A víz vallásilag addig marad tiszta, amíg meg nem változik a színe, íze vagy illata.

A tisztátalanság

Ez minden olyan dolog, amit az emberek szennynek tartanak, amitől óvakodnak, és megtisztítják a 
ruháikat ha rákerül, mint például a széklettől vagy a vizelettől.

A dolgok eredetileg megengedettek és tiszták az iszlámban, ezért ha valaki valamiről azt állítja, hogy tilos 
vagy tisztátalan, akkor annak bizonyítékot kell hoznia. Ha erre nem tud bizonyítékot hozni, akkor továbbra is 
tiszta marad.

Azok a dolgok, amik az iszlámban tisztátalanok
1-2. Az emberi vizelet és széklet.
3-4. A nemi szerv által a nemi aktus előtt kiválasztott elő-, és a nemi aktus után kis idővel megjelenő 

utóváladék.
5. Azon állatok ürüléke, amelyeknek húsa vallásilag nem ehető.
6. A menstruációvér.
7. A kutyanyál.
8. A döghús. Ebből kivételt képeznek a következő állatok döghúsai: a hal, a sáska és az olyan állatok, 

amelyeknek nincs folyékony vérük, mint például a légy, a hangya és a méh. A dögállatok csontja, szarva, 
körme, szőre és tolla vallásilag úgyszintén megengedettek.

A tisztátalanság tisztításának módja az iszlámban
Ezt el lehet végezni mosással úgy, hogy addig kell tiszta vízzel mosni a tisztátalanságot, amíg el nem tűnik 

annak a színe, szaga és íze. Vagy mosás helyett alkalmanként lehet leöntést, fröcskölést, dörzsölést, 
földbetörlést vagy a tiszta földön való járást is alkalmazni, amik úgyszintén megtisztítanak a szennyeződéstől. 
De a tisztítást eredetileg vízzel kell elvégezni, hacsak nem jött valami más, erre utaló utasítás a magasztos 
Allahtól, mint például a következőkben:
1. A dögbőr megtisztítása a kikészítés.
2. Annak az edénynek a tisztítása, amelyik-be belenyalt a kutya, a hétszer való megmosás, amiből egyet 

földdel, a többit vízzel kell elvégezni.

1Az arabban az esemény „hadath” szót a következőkre használják: vizelet, széklet, szellentés, nemi élet élése.
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3. A ruha tisztítása, ha menstruációvér érte a vízzel való megmosás. Ehhez szappant is lehet használni, ami 
jobb, mint a sima víz. Ha ezek után még mindig maradt nyoma a vérnek, az nem baj, mert a megmosása 
után nyugodtan imádkozhat benne.

4. A hosszú földre érő női ruha földön húzott részének a tisztítása (ha azt valami tisztátalanság érte), a tiszta 
földön való járás.

5. A szoptatós csecsemők vizeletének letisztítása: ha lány, akkor a megmosás, ha fiú, akkor a befröcskölés.
6. A nemi szerv által kiválasztott előváladék érte ruha tisztítása: egy maroknyi vízzel való bedörzsölés.
7. A lábbeli aljának tisztítása: ha valaki lábbeliben akar imádkozni, akkor előtte nézze meg a talpát; ha 

tisztátalanságot talál rajta, akkor törölje a földbe, és utána imádkozzon.
8. Az olyan föld tisztítása, amelyik beszívja a vizet: annyi víz ráöntése, amennyitől elmúlik a színe, íze és 

illata; de ha meg-szárad és eltűnik a nyoma, akkor attól is tiszta lesz. Ha a föld nem tudja beszívni a vizet, 
akkor azt rendesen fel kell mosni.

A testi tisztaság prófétai útmutatásai „szunna”2

Ezekből tíz van
A bajusz és a körmök vágása, a szakáll meghagyása, a fogak tisztítása, az orr és az ujjközök vízzel való 

mosása, a hónaljszőrzet tépése, a fanszőrzet borotválása, a toalett utáni vízhasználat és a körülmetélés. A 
bajuszt nem szabad hagyni, hogy a szájba nőjön. A körmöt nem szabad hosszúra növeszteni. A hónalj és 
fanszőrzettől maximum negyvennaponként meg kell válni.

A körülmetélés
A körülmetélés kötelező a férfira, és ajánlott a nőre nézve, mert ez az iszlám egyik ismertetőjele „si‛ár”.  A 

Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- azt mondta egy férfinak, aki felvette az iszlámot, hogy ((Szabadulj meg a 
hitetlenséged alatt nőtt szőrzeteidtől, és metéltesd magad körül!)) (Abu Dawúd). Ez volt a szokása Ábrahám -béke reá-
népének is, akiről a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a következőt mondta: ((Ábrahám, a könyörületes Allah 
legjobb barátja, akkor végeztette el magán a körülmetélést, amikor elmúlt nyolcvan esztendős.)) (al-Bukharij és Muszlim). 
Ezért a magasztos Allah a következőt mondta Muhammednek -Allah dicsérje és üdvözítse- a Koránban: 
{{Aztán sugallatot adtunk neked: „Kövesd Ábrahám vallását, aki „haníf”3 volt”}} (Méhek: 123). Az a 
legelőnyösebb „musztahabb”, ha a gyermeken a születésétől számított hetedik napon végzik el a 
körülmetélést.

A szakállmeghagyás
A szakállmeghagyás az iszlámban kötelező „wádzsib”, és borotválása tilos „haram”. Azért, mert ez Allah 

teremtésének a megváltoztatása, amit a sátán sugallatára cselekednek az emberek, aki ezt mondta: {{s meg 
fogom nekik parancsolni, s ők meg fogják Allah teremtését változtatni}} (A nők: 119). A szakáll 
borotválója a nőkhöz teszi magát hasonlóvá, pedig ((a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- megátkozta azokat a 
férfiakat, akik magukat a nőkkel teszik hasonlóvá)) (al-Bukharij). A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-
megparancsolta a szakáll növesztését, amint Abu Hurajra -Allah elégedjen meg vele- mondta Prófétáról 
-Allah dicsérje és üdvözítse-: ((Vágjátok a bajuszt és növesszétek a szakállt, ezzel téve különbséget köztetek és a 
zoroaszteristák között!)) (Muszlim). A második ezzel kapcsolatos hagyományt, Ibn ‛Omar -Allah elégedjen meg 
velük3- mondta a Prófétáról -Allah dicsérje és üdvözítse-: ((Különbözzetek a hitetlenektől! Ezért növesszétek a 
szakállt, és rövidítsétek a bajuszt!)) (al-Bukharij és Muszlim).

A „sziwák”-kal való fogtisztítás
A „sziwák”4 használata ajánlott minden időben, de vannak alkalmak, amikor még inkább, ezek a 

következők:

2 Szunna: az a hagyomány, amit a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- mondott, tett és jóváhagyott.
3 Igaz hívő.
3 Amennyiben valakinek a neve olyan másik személynek a nevét tartalmazza (mint apáét), aki maga is iszlámtudós volt, akkor az 
említett személy nevéhez kapcsolódva a kettős (vagy esetleg ha többen vannak, akkor a többes) számú áldáskérő formulát alkal-
mazzák.

4 Ez egy sivatagi cserjének a gyökere, amit fogtisz-tításra használnak.
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1. A „wudú’”5 -nál.
2. Az imádkozás elkezdése előtt.
3. A Korán olvasásakor.
4. Hazamenetelkor a lakásba lépés előtt.
5. Az éjszakai6 imádkozás előtt.

Az ősz szálak kitépésének ellenzése „makrúh”

A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- ellenezte az ősz szálak kitépését, mondván: ((Ne tépjétek ki az ősz 
szálakat! Ha egy muszlimnak ősszé válik egy szála az iszlámban, akkor az a feltámadás napján majd fényt fog neki adni.))
(Abu Dawúd). De akinek nem tetszenek az ősz szálak, az megteheti, hogy befestéssel megváltoztatja a 
színüket. Erre legjobb a „henna” vagy a hajfesték használata. A fekete színt viszont kerülnie kell, mert ezt a 
Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- megtiltotta a muszlimoknak. Ezért aki feketére festi a szakállát, az nem 
kerülhet be a Paradicsomba. Az ősz szálak színezése azért ajánlott, mert a zsidók és a keresztények ezt nem 
teszik, nekünk muszlimoknak pedig különbséget kell tennünk köztük és köztünk.

Az illemhely viselkedési formái

1. Aki be akar lépni az illemhelyre, annak ajánlott a következőt mondania: ((Biszmi-Lláh)) (Allah nevében) 
/ez a mondat megakadályozza a dzsinneket4 abban, hogy a toaletten ülő szemérmére nézhessenek/. Majd 
azt, hogy ((Alla-humma inní a‛údzu-bike min alkhu-buthi wal khabá’ith)) (Istenem! Menekülést 
keresek nálad a hím és a női dzsinnektől).

2. Ha kijött az illemhelyről, akkor ajánlott azt mondania: ((ġufranek)) (Megbocsátást kérek tőled).
3. Ha az illemhelyre akar menni, akkor a bal lábával lépjen be, és a jobb lábával lépjen ki onnan. Ezt azért 

kell így tenni, mert minden tiszta, rendes és jó dolgot a jobbal ajánlott kezdeni, míg a ballal az 
ellenkezőket.

4. Ha a természetben szeretné elvégezni a dolgát, akkor ajánlott olyan helyet keresnie, ahol nem látják.
5. Ajánlott a ruhát addig nem letolni, amíg le nem akar ülni, hogy dolgát elvégezze.
6. Ha a szabadban akarja elvégezni a dolgát, akkor tilos a Qibla7 felé fordulnia mellkasával vagy hátával.
7. Tilos az, hogy valaki az emberek útjába, vagy pihenőhelyére végezze el a dolgát.
8. Nem ajánlott „makrúh” a fürdőhelybe való vizelés.
9. Tilos az állóvízbe való vizelés.
10. A férfi megteheti azt, hogy állva végzi el a dolgát, de ülve előnyösebb.
11. Kötelező a dologvégzés után a dolgavégzett szerv vízzel való megtisztítása.
12. A férfi, amikor vizel, ne fogja meg, és ne is tisztítsa meg jobb kezével a nemi szervét.
13. Az illemhely utáni tisztálkodást el lehet végezni vízzel és kövekkel is, de a víz előnyösebb. Ha a széklet 

után kővel akarja a tisztítást elvégezni, akkor erre minimum hármat kell használnia. Ez azt jelenti, hogy a 
dolog elvégzése után a megtörlés, mint tisztálkodás elegendő, de a megmosás sokkal előnyösebb.

14. A dologvégzés után nem szabad háromnál kevesebb kővel végezni a tisztálkodást.
15. Kövek helyett nem szabad csontot vagy háziállat száraz ürülékét használni.

Az edények

Mindenféle étkészlet használata megengedett, kivéve az ezüsté és az aranyé. Az ezekből való evést és ivást 
a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- megtiltotta, de másra való használatukat nem. A prófétai hagyományok 

5 Az imádkozáshoz szükséges rituális mosakodás.
6 Az éjszaka utolsó harmada.

4 Az iszlámban a dzsinnek olyan szemmel nem látható lények, amelyeket az Isten füsttelen tűzből teremtett.
7 A muszlimok imairánya, ami a Mekkában lévő szent ház.
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szerint, aki arany vagy ezüst edényből vagy pohárból eszik vagy iszik, az a pokolra fog jutni. Az arany és evés 
tiltása nyomatékosabb, mint az ezüsté és ivásé, de mindegyik tilos!

Az imádkozáshoz szükséges tisztaság

Ibn ‛Omar -Allah elégedjen meg velük-közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- ezt mondta: 
((Tisztaság nélkül nem fogadtatik el az ima.)) (Muszlim).

Az imádkozáshoz szükséges tisztaságot kétféleképpen lehet elvégezni: vízzel vagy földdel.
A tisztaság vízzel való elvégzése két fajta: a „wudú’”, ami a rituális mosakodás és a „ġuszl”, ami a rituális 

fürdés.

A rituális mosakodás „wudú’”

Elvégzésének formája
‛Othmán ibn ‛Affán -Allah elégedjen meg vele- rendelt egy edény vizet, majd a következőképpen kezdte 

elvégezni a rituális mosakodást:
1. Megmosta a két kezét csuklóig háromszor.
2. Majd kiöblögette a száját, és kimosta az orrát háromszor.
3. Majd megmosta az arcát háromszor.
4. Majd megmosta a jobb alkarját könyékig háromszor.
5. Majd megmosta a balt ugyanúgy.
6. Majd áttörölte a fejét, és megtörölte a két fülét.
7. Majd megmosta a jobb lábát bokáig háromszor.
8. Majd megmosta a balt ugyanúgy. 
Ezután azt mondta: láttam a Prófétát -Allah dicsérje és üdvözítse- úgy mosakodni, ahogy én most ezt 
elvégeztem. Majd hallottam azt mondani -Allah dicsérje és üdvözítse-: ((Ha valaki úgy mosakszik, ahogy én, és 
utána úgy imádkozik két meghajlást „rak‛á”-t, hogy nem kalandozik el az imádkozás alatt a gondolata, akkor annak 
megbocsáttatnak a már elkövetett bűnei.)) (al-Bukharij és Muszlim).

Érvényességének feltételei „sart ”
1. A szándék. Nem szabad kimondani a szándékot, mert ez nem maradt fenn a Prófétáról -Allah dicsérje és 

üdvözítse-. 
2. Allah nevének megemlítése ((Biszmi-Lláh)) (Allah nevében).
3. A mosakodás elvégzésekor a folytonosság betartása, és a megszáradás elkerülése. Ez azt jelenti, hogy 

egymás után folyamatosan kell megmosni a testrészeket, nem szabad addig várni, míg a víz megszárad a 
mosakodás befejezése előtt.

Kötelezőségei „fard”
1. Az arc megmosása, amihez hozzátartozik a száj kiöblítése és az orr kimosása is.
2. A két kéz könyékig való megmosása.
3. A fej áttörlése. Ezt úgy kell elvégezni, hogy a homloktól kezdve a tarkóig, majd vissza, áttörli a haját a két 

tenyerével.
4. A két láb bokáig való megmosása.

Ezekre a bizonyíték Allah szava a Koránban: {{Ti hívők! Ha imádkozáshoz álltok föl, akkor 
mossátok meg az arcotokat és a kezeteket könyékig, és simítsátok végig a fejeteket, és a 
lábatokat (mossátok meg) bokáig!}} (Az asztal: 6). Ami a száj kiöblítését és az orr kimosását illeti, azok 
is kötelezőek. A magasztos Allah megparancsolta a Koránban az arc megmosását, míg a Próféta -Allah 
dicsérje és üdvözítse- a szájat és az orrot az archoz tartozónak minősítette a hagyományokban. Ezért 
kötelező e két testrész megtisztítása az arc mosásakor.

5. A szakáll,
6. a kéz és lábujjközök átdörzsölése.
Ez utóbbi kettőt, nem mindenki tartja a kötelezőségekhez tartozónak.
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Szorgalmi teendői „szunna”
1. A fogak tisztítása „sziwák”-kal.
2. A mosakodás kezdetekor a kéz háromszori megmosása csuklóig.
3. Az orr és a száj megmosásának háromszori, egy marokból való elvégzése.
4. Az orr és a száj megmosásakor a víz mélyen való felszívása, kivéve a böjtölőnek.
5. A mosakodásnak a jobb testrészeken való előszöri elkezdése.
6. Mosakodáskor a testrészek vízzel való bedörzsölése.
7. A testrészek háromszori vízzel való megmosása, de ez lehet kétszeri vagy egyszeri is.
8. A sorrend betartása.
9. A mosakodás utáni, a Prófétától -Allah dicsérje és üdvözítse- fennmaradt fohász mondása, ami a 

következőképpen hangzik: ((Ashadu al-lá iláha illá-Llahu wahdahu lá seríke lah, wa ashadu anna 
Muhammadan ‛abduhu wa raszúluh)) (Tanúsítom, hogy nincs más isten, csak Allah; és tanúsítom, 
hogy Muhammed az ő szolgája és küldötte).

10. Mosakodás után két meghajlás elvégzése.

Érvénytelenítői
1. Minden olyan dolog, ami a két nyíláson, elől és hátul kijön, mint a vizelet, a széklet vagy a gáz.
2. Az olyan mély alvás, amikor az alvó nem tudja, hogy mi történik körülötte.
3. A részegség vagy betegség miatt fellépő elmeszünet.
4. A nemi szervnek nemivággyal való megérintése.
5. A tevehús fogyasztása.

Amikhez kötelező a mosakodás
1. Az imádkozáshoz.
2. A Mekkában lévő szent ház körüljárásához.

Amikhez ajánlott a mosakodás
1. Allah neveinek és tulajdonságainak megemlítéséhez.
2. Az elalváshoz.
3. A nagy tisztátalanságúnak „dzsunub”8 az evéshez, iváshoz, alváshoz vagy a nemi életet való éléshez.
4. A rituális fürdés „ġuszl” előtt.
5. Miután valaki tűzön sütött ételt evett.
6. Minden imádkozáshoz.
7. Minden „eseménykor”9 (hadath).
8. A hányás után.
9. A halott hordása után.

A lábbelire való törlés

A lábbelire rá lehet törölni otthonlétkor, vagy utazáskor. Akkor is, ha szükséges, vagy ha nem.

A lábbelire törlés feltétele
A lábbeli „wudú’”-ra való felvétele.

A törlés időtartama lehet
Az utazónak három nap és három éjszaka, míg az otthonában lévőnek egy nap és egy éjszaka.

Hova és hogyan kell törölni a lábbelire
A törlés vallásilag meghatározott helye a lábfej. Erre a lábujjaktól elkezdve a lábszár tövéig kell törölni.

8 Nagy tisztátalanságú „dzsunub” az, akinek orgaz-musa volt, vagy aki vaginális nemi életet élt, mégha nem is jutott el az 
orgazmusig.
9 Ld.: 1sz. lábjegyzet.
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A törlés érvénytelenítője
Akkor válik érvénytelenné a törlés, ha a következő dolgok közül egy megtörténik:

1. A törlési idő végetérte.
2. A nagy tisztátalanság beállta.
3. A rátörölt lábbelinek a levétele, mert ha levette, és utána újra visszavette, akkor már nem a két tiszta lábára 

vette fel.
Megjegyzés: az idő letelése és a rátörölt lábbeli levétele érvényteleníti a rátörlést. Nem szabad neki rátörölnie 
addig, amíg újra meg nem mosakszik „wudú’”. De ha úgy végezte el a „wudú’”-t, hogy rátörölt a lábbelijére, 
és utána levette a lábbelit, vagy ha véget ért a megengedett törlési idő, de még érvényes a „wudú’”-ja, akkor 
addig imádkozhat, amíg érvénytelenné nem válik a mosakodása.

A rituális fürdés „ġuszl”

Amikor kötelező ennek elvégzése
1. Az ébrenlétkor vagy az alváskor beálló magömlés után. Az ébrenlétkori magömlésnek feltétele a nemi 

vágy, míg ez a feltétel az alváskor beálló magömlésre nem vonatkozik. Ha valaki magömléssel álmodott, 
de felébredve nem látja annak nyomát, akkor nem kell megfürdenie. Viszont ha nem álmodott 
magömléssel, de felébredve annak saját ruháján nyomát találja, akkor meg kell fürdenie. Ezek a férfira és a 
nőre egyaránt vonatkoznak.

2. A vaginális nemi életet való élés után, még akkor is, ha nem jut el az orgazmusig.
3. A nem muszlimoknak az iszlámba való belépésekor.
4. A menstruáció és a gyermekágyi vérzés végetértekor.

Alapjai
1. A szándék.
2. A test minden részének bevizezése.

A fürdés ajánlott formája
1. A két kéz csuklóig való megmosása.
2. Majd a nemi szerv megmosása bal kézzel.
3. Majd a „wudú’” elvégezése.
4. Majd a haj vízzel való átdörzsölése.

A nőnek csak akkor kell a haját kibontania, ha a menstruáció vagy a gyermekágyi vérzés utáni fürdést 
végzi. Nem kell kibontania a haját a nemi életet való élés utáni fürdéskor, hanem elég, ha csak háromszor 
vizet önt a fejére, úgy hogy a víz eljusson a haj tövéig. 

5. Majd a víznek háromszori, fejre való öntése.
6. Majd a fennmaradó testrészek vízzel való leöntése.

Ezt a fürdést szappannal is el lehet végezni. Menstruáció után a nőnek rendesen át kell dörzsölnie a testét 
vízzel, jobban, mint egyébként. A házastársaknak megengedett az egy helyen való fürdés, és az, hogy láthassák 
egymás szemérmét.

Amikor ajánlott fürdeni
1. Minden nemi élet után.
2. A menstruációs napok számának végetérte utáni vérzéskor minden imához, vagy a déli és a délutáni, 

valamint a naplementi és az esti imák összevonásakor egyszer-egyszer.
3. Az ájulás után.
4. A hitetlen eltemetése után.
5. A két ünnepre, és az „‛Arafat” napjára.
6. A halott fürdetése után.
7. A zarándoklat vagy az „‛omra” elkezdésekor.
8. Mekka városába való belépés előtt.
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A földdel való tisztálkodás „tajammum”

A tisztálkodás e módjáról, a magasztos Allah a következőt mondta a Koránban: {{Ha betegek vagytok, 
vagy utaztok, vagy valamelyikőtök az illemhelyről jön, vagy asszonyokat illettetek és nem leltek 
vizet, akkor folyamodjatok tiszta földhöz, és töröljétek meg az arcotokat és kezeteket!}} (Az asztal: 6).

Mikor megengedett a földdel való tisztálkodás?
Akkor megengedett a föld használata, ha nincs tiszta víz, vagy nagyon hideg van, vagy akkor, ha a víz 

használata ártana a tisztálkodónak valamilyen betegség miatt.

Milyen földdel lehet tisztálkodni?
Minden olyan földdel, amelyik tiszta és természetes. De ezt a fajta tisztálkodást egy fallal is el lehet 

végezni, mert a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- megtette ezt egyszer.

Elvégzésének formája
1. A két tenyér földhöz (vagy falhoz) ütése.
2. Majd a tenyérbe való belefújás.
3. Majd az arc,
4. és a két kéz csuklóig való megtörlése.

Ez a tisztálkodás ugyanannyit ér, mint a mosakodás „wudú’”, és ugyanazokat a dolgokat lehet vele 
elvégezni.

Érvénytelenítője
Ugyanazok a dolgok érvénytelenítik a földdel való tisztálkodást, mint a vízzel való mosakodást, azzal a 

különbséggel, hogy ezt még a víz megléte is érvénytelenné teszi. Amely imákat ezzel a tisztasággal végzett el, 
nem kell újraimádkoznia akkor, ha már lett víz.

A menstruáció és a gyermekágyi vérzés szabályai

A menstruáció azt a nőknél ismert vért jelenti, aminek vallásilag nincs se minimum, se maximum ideje. 
Minden nőnek saját egyéni ideje van.

A gyermekágyi vérzés a szülés utáni vérfolyást jelenti. Ennek ideje maximum negyven nap lehet. Ha a nő 
ezelőtt az idő előtt tisztul meg, akkor meg kell fürdenie, és onnantól tisztának számít. Viszont ha tovább 
vérzik, mint negyven nap, akkor a negyvenedik napon megfürdik, és onnantól számít tisztának.

Amit tilos a vérző nőnek tennie
Tilos minden olyan dolog, ami tiltott annak, aki nincs bemosakodva „wudú’”, és még a következők:

1. A böjt, amit a nőnek megtisztulása után be kell pótolnia, míg az imákat nem pótolhatja be.
2. A vaginális nemi aktus, mert a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- azt mondta: ((Tegyetek bármit, kivéve a 

vaginális nemi aktust)) (Muszlim).

Annak döntvénye, aki menstruáló nővel végzett vaginális nemi aktust
Ez tiltott dolog. Aki vallásilag megengedetté teszi, hitetlenné válik. Aki ezt tudatlanul tette, annak nem kell 

adakoznia, aki viszont tudott a vérzésről és úgy tette, annak egy vagy fél dínárt10 kell adakoznia amellett, hogy 
nagy bűnt követett el. Ha a férfi a vérzés kezdetekor végezte a vaginális nemi aktust, akkor egy dínárt kell 
adakoznia, ha a végefelé akkor fél dínárt.

A kóros méhvérzés
Ez a menstruáció egyéni, vagy a gyermekágyi vérzés maximum idejének végetérte után is tartó, vagy az 

ezeken kívüli vérzés. Ha a nő meg tudja különböztetni a plusz vért az eredetitől, akkor az már a kóros 

10 Egy dínár az négy és egynegyed gramm arany. Ezt a mennyiséget be lehet váltani pénzre, és azt adomány-ba lehet adni.
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méhvérzés. Ha nem tudja megkülönböztetni a vért, akkor a számon tartott idő utáni vérzést kell a kóros 
méhvérzésnek vennie.

A kóros méhvérzőnek nincs megtiltva semmi olyan dolog, mint ami a menstruálónak és a gyermekágyi 
vérzésben szenvedőnek. Csupán csak annyit kell tennie, hogy bemosakodást végez minden imához, de a 
megfürdés előnyösebb.

Az imádkozás

A kötelező imákból öt van
A déli és a délutáni, melyek négy; a naplementi, mely három; az esti, ami négy és a hajnali, ami kettő 

meghajlásból „rak‛a”5 áll.

Az imának az iszlámban elfoglalt helye
‛Abdu-Llah ibn ‛Omar -Allah elégedjen meg velük- közlése, hogy a Próféta 

-Allah dicsérje és üdvözítse- a következőt mondta: ((Az iszlám öt dologra lett építve: arra hogy nincs más isten, csak 
Allah, és Mohammed az Ő prófétája, az ima megtartására, az adomány megadására, a Mekkába való zarándoklatra és a 
Ramadán havi böjtre.)) (al-Bukharij és Muszlim). 

Az ima elhagyójának a döntvénye
Az iszlám tudósok megegyeztek arról, hogy aki azt állítja, hogy az iszlámban nem kötelező az imádkozás, 

hitetlenséget követ el, és kilép az iszlám vallásból. Viszont összekülönböztek azon, aki úgy hagyja el az 
imádkozást, hogy meg van győződve annak kötelezőségéről, vagyis lustaságból. Az összekülönbözés oka a 
Prófétáról -Allah dicsérje és üdvözítse- fennmaradt hagyományok, amikben az imádkozás elhagyóját 
hitetlennek nevezi úgy, hogy nem tesz különbséget aközött, aki azt állítja, hogy az iszlámban nem kötelező az 
imádkozás, és aközött, aki lustaságból nem imádkozik. Mint ahogy ez fennmaradt Dzsábír -Allah legyen 
elégedett vele- közlésében: ((Ami a férfi, és az istentársítás és hitetlenség között van, az az imádkozás.)) (Muszlim).

Ezzel kapcsolatban a legelfogadottabb vélemény az, amit a tudósok egy csoportja mondott, hogy az itt 
szereplő hitetlenség, olyan kis hitetlenség, amitől a muszlim nem válik hitetlenné, és nem lép ki az Iszlám 
vallásból. Ahogy ezt a következő Korán-idézet is bizonyítja: {{Allah nem bocsátja meg, hogy [más 
isteneket] társítsanak mellé. Ami [vétek] ez alatt van, azt megbocsátja annak, akinek akarja.}} (Nők; 
48).

Kinek kötelező imádkoznia?
Minden olyan muszlimnak, aki felnőtt és ép értelemmel rendelkezik. ‛Ali -Allah legyen vele elégedett-

mondta a Prófétáról -Allah dicsérje és üdvözítse-: ((Felemeltetett a toll háromról: az alvóról, amíg fel nem ébred, a 
gyermekről, amíg kamasszá nem válik és a bolondról, amíg épeszű nem lesz.)) (Abu Dawúd).

A szülőknek kötelező az imádkozásra szoktatni gyermekeiket, azért hogy felnőtt korukra hozzászokjanak. 
A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- azt mondta erről: ((Ha gyermekeitek elérik a hetedik életévet, parancsoljátok 
meg nekik az imádkozást. Ha betöltik a tizedik életévet, verjétek őket, ha nem imádkoznak, és fektessétek külön ágyakba a 
fiúkat és a lányokat.)) (Abu Dawúd).

A kötelező imák ideje
A déli ima ideje: amikortól a nap elhagyja a zenitet6 addig, amíg az árnyék hossza el nem éri az árnyékadó 

test hosszát.
A délutáni ima ideje: az árnyék hosszának az árnyékadó test hosszával való megegyezésétől egészen a 
naplementéig.
A naplementi ima ideje: naplementétől az alkonypír eltűntéig.
Az esti ima ideje: az alkonypír eltűntétől az éjszaka feléig.

5 Az arabban a meghajlás szó alatt az imádkozás egy rituálsorozatát értik, ami egy meghajlásból és két leborulásból áll.
6 Az égboltnak az a pontja, mely az embernek pontosan a feje fölött van.



9

A hajnali ima ideje: hajnalhasadástól napfelkeltéig.
Az imákat ajánlott az idejük elején elkezdeni az esti ima kivételével, mert azt jobb az ideje végén elvégezni, 

hacsak nem esik valakinek nehezére. Ha valakinek sikerült egy meghajlást7 elvégeznie egy kötelező imából, 
mielőtt annak ideje véget ér, akkor még idejében imádkozta azt az imát. Ha valaki elfelejtett, vagy átaludt egy 
imát, akkor az úgy nyer bocsánatot, hogyha azonnal elvégzi azt, amint eszébe jut. Aki szándékosan hagyta 
elmúlni egy kötelező imának az idejét, nem pótolhatja be azt.

Kivételt képez ez alól a következő két lehetőség:
- A déli ima összevonása a délutánival úgy, hogy vagy a délutánit hozza előre a déli imához, vagy a délit 

halasztja a délutánihoz.
- A naplementi ima összevonása az estivel úgy, hogy vagy az esti imát hozza előre a naplementihez, vagy a 

naplementit halasztja az estihez.
Mert aki szándékosan hagyja elmúlni az ima idejét, az ugyanolyan, mint aki az imát ideje eljövetele előtt 

imádkozza. Aki azt mondja, hogy be lehet pótolni az elszalasztott imát, az olyan új vallásjoggal jön, amit sem 
Allah, sem a Prófétája -Allah dicsérje és üdvözítse- nem mondott. Mert sem Allah, sem a Prófétája -Allah 
dicsérje és üdvözítse-, nem engedte meg ezt. Ahogyan Allah magát a Koránban jellemezte: {{És nem volt 
feledékeny a te Urad}} (Mária: 64) arra utal, hogy Allah nem felejtett ki semmit sem ebből a vallásból. 
Minden olyan vallásjog érvénytelen, amit nem a Korán és a prófétai hagyományok hoztak.

Azok az időpontok, amikor tilos önkéntes imákat végezni
‛Oqba ibn ‛Ámir -Allah elégedjen meg vele- mondta: ((Három időpontban tiltotta meg a Próféta -Allah dicsérje és 

üdvözítse- az imádkozást, és azt, hogy eltemessük halottainkat. Napfelkelte-kor, amikortól a napkorong teljes egészében 
látszik, addig, amíg feljebb nem emelkedik. Délben, amikortól a nap a zeniten delel, addig, amíg túl nem halad azon. 
Napnyugtakor, amikortól a napkorong a horizonton van, addig, amíg le nem tűnik.)) (Muszlim).

Azok a helyek, ahol nem szabad imádkozni
A föld egész területén megengedett az ima, kivéve néhány helyet: a temetőt, a fürdőhelyet, a toalettet és a 

teve fekvőhelyét.

Az imárahívás „al-adzán”

Vallásjogi döntvénye
Az imárahívás kötelező dolog. Ez az ima idejének eljövetelét jelenti be vallásilag meghatározott szavakkal.

Előnye
((Az imárahívók „mu’addzinín” a leghosszabb nyakúak lesznek a feltámadás napján.))

(Muszlim).

Leírása
((Allahu akbaru-Llahu akbar;

Allahu akbaru-Llahu akbar;
Ashadu al-lá iláha illá-Llah,
ashadu al-lá iláha illá-Llah;

Ashadu anna Muhammadar-raszúlu-Llah, 
ashadu anna Muhammadar-raszúlu-Llah;

hajja‛ala-sz-szalá, hajja‛ala-sz-szalá;
hajja‛ala-al-falah, hajja‛ala-al-falah;
Asz-szalátu khajrum-min an-nawm,
asszalátu khajrum-min an-nawm;8

Allahu akbaru-Llahu akbar;
lá iláha illá-Llah.))

7 Ld.: 1sz. lábjegyzet.
4-5 Ezt a hajnali imaidő beálltakor kell mondani.
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Jelentése
((Allah /mindennél/ nagyobb,
Allah /mindennél/ nagyobb;
Allah /mindennél/ nagyobb,
Allah /mindennél/ nagyobb;

Tanúsítom, hogy nincs más isten, csak Allah, tanúsítom, hogy nincs más isten, csak Allah;
Tanúsítom, hogy Muhammed Allah küldötte,
Tanúsítom, hogy Muhammed Allah küldötte;

Gyertek az imára, gyertek az imára;
Gyertek a boldogulásra,
gyertek a boldogulásra;

Jobb az ima, mint az alvás,
jobb az ima, mint az alvás;9

Allah /mindennél/ nagyobb,
Allah /mindennél/ nagyobb;
Nincs más isten, csak Allah)).

Az imáraállítás „iqama”

Leírása
((Allahu akbaru-Llahu akbar;
Ashadu al-lá iláha illá-Llah,

Ashadu anna Muhammadar-raszúlu-Llah,
Hajja‛ala-sz-szaláti hajja‛ala-al-faláh,

Qad qamati-sz-szalátu qad qamati-sz-szaláh;
Allahu akbaru-Llahu akbar;

Lá iláha illá-Llah.))

Jelentése
((Allah /mindennél/ nagyobb,
Allah /mindennél/ nagyobb;

Tanúsítom, hogy nincs más isten, csak Allah;
Tanúsítom, hogy Muhammed Allah küldötte,

Gyertek az imára,
gyertek a boldogulásra;

Már elkezdődött az ima,
már elkezdődött az ima;

Allah /mindennél/ nagyobb,
Allah /mindennél/ nagyobb;
Nincs más isten, csak Allah)).

Tudnivalók

Aki hallja az „adzán”-t, mondja azt, amit az imárahívó „mu’addzin” mond, majd mondjon áldást a 
Prófétára -Allah dicsérje és üdvözítse- a következőt mondva: ((Alla-humma rabbi hádzihi-d-dá‛wati-t-
támma, wa-sz-szaláti-l-qáima, áti Muhammadan-il-waszílata wa-l-fadíla, wab‛athhu maqaman 
mahmúdani- lladzí wa‛adtah)) (Istenem! Ki ennek a teljes fohásznak és a készülő imának az Ura vagy, add 
meg Muhammednek a közbenjárást és a fenséget, és támaszd fel őt arra a hálás szintre, amit megígértél). Az 
„adzán” és az „iqama” között jó, ha megsokszorozza fohászait, mert ilyenkor azok meghallgatásra találnak.
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Amit az imárahívónak jó tennie
1. Az „adzán”-t Allahért mondja, és ne kérjen érte pénzt.
2. Meg legyen mosakodva „wudú’”.
3. Állva, és az ima irányába fordulva mondja a szöveget.
4. A fejét jobbra fordítsa annál, hogy ((hajja ‛ala-sszalá)) (gyertek az imára), és balra annál, hogy ((hajja ‛alal-

falah)) (gyertek a boldogulásra).
5. A két mutatóujját dugja a fülébe.
6. Emelje fel a hangját, amikor az imárahívás szövegét mondja.

Mennyi idő legyen az imárahívás és az ima elkezdése között?
Az „adzán” és az „iqama” között annyi időnek kell eltelnie, hogy fel lehessen készülni, és el lehessen érni 

az imát. Az „adzán” után nem szabad a mecsetből kimenni. Aki elfelejtett egy imát, vagy átaludta azt, annak 
ugyanúgy lehet „adzán”-t és „iqamá”-t mondania, mint annak, aki az idejében imádkozta azt.

Az ima feltételei „sart”

1. Az ima idejének eljövetele. Az imát érvénytelen idejének eljövetele előtt imádkozni, és ugyanígy 
érvénytelen utána is, kivéve ha elfelejti vagy átalussza azt.

2. A tisztaság a két eseményből (a kicsi, amiből „wudú’”-t, a nagy, amiből „ġuszl”-t kell végezni).
3. A ruha, a test és az imahely tisztasága. Aki úgy imádkozott, hogy rajta tisztátalan dolog volt és nem tudott 

róla, nem kell újraimádkoznia az imáját, és az érvényes marad. Aki úgy imádkozik, hogy rajta olyan 
tisztátalanság van, amiről nem tudott, és az ima alatt észreveszi, akkor ha megteheti, hogy eltávolítja azt 
(mint a cipő vagy olyan ruhadarab, ami nem szemérmet takar), távolítsa el. Ha nem teheti meg, akkor 
folytassa az imáját, és nem kell újraimádkoznia.

4. A szemérem eltakarása. A férfinak a szemérme az, ami a köldöke és a térde között van, a combbal együtt. 
A nőnek az imában az egész teste szemérem, kivéve az arca és a kézfeje.

5. A „Qibla” (az ima iránya, ami a Mekkában lévő szent ház) felé irányulás. Megteheti ennek elhagyását 
akkor, ha nagyon fél vagy beteg10; vagy utazás alatt, ha járművön végez szorgalmi imát. Ha valaki azt hitte, 
hogy a „Qibla” irányába imádkozott, és utána kiderült, hogy nem, akkor nem kell újraimádkoznia azt az 
imát.

6. A szándék: szívében annak az imának a szándékozása, melyet el szeretne végezni, aszerint, hogy kötelező 
vagy önkéntes, vagy aszerint, hogy reggeli, déli vagy más ima. A szándékát nem ejti ki a száján, mert erről 
nem maradt fenn bizonyíték a Prófétáról -Allah dicsérje és üdvözítse-. 

 

Az ima leírása „Szifa”

1. Az imádkozónak, ha magában vagy ima-vezetőként imádkozik, úgy kell állnia, hogy előtte egy „szutra” 
legyen. Ez egy olyan tárgyat jelent, ami minimum húsz centiméter magas, és a leborulás helyétől kb. egy 
alkarnyira helyezkedik el (pl. fal, oszlop vagy székláb stb.), Allah küldöttének -Allah dicsérje és üdvözítse-
utasítását követve: ((Csak „szutra” mögött imádkozz, és ne engedj senkit áthaladni közted, és a „szutrá”-d között))
(ibn Khuzajma).

2. Majd az imamegnyitó mondatot mondja: ((Allahu akbar)) (Allah -mindennél- nagyobb), közben kezeit 
felemeli fülével vagy vállával egyvonalba, zárt ujjakkal úgy, hogy tenyere a „Qibla” felé mutat, és a 
leborulás helyét nézi, amit az ima alatt mindvégig tennie kell. Majd a jobb kezét a balra rakja a mellén.

3. A hajnali ima két meghajlásának szúráit, a naplementi és az esti ima első kettőjét hangosan kell recitálni. 
Míg a déli és dél-utáni ima négy meghajlásának szúráit, a naplementi harmadikát és az esti utolsó kettőjét 
magában kell recitálnia.

4. Nagy odaadással kell imádkoznia, és nem szabad, hogy szemét az ég felé fordítsa, vagy jobbra és balra 
nézelődjön, mert ezt a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- megtiltotta.

10 Ilyenkor azt teszi, amire képes.
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5. Majd az imáját egy fohásszal kezdi az olyan fohászok közül, amik igaz hagyományokban maradtak fenn a 
Prófétától -Allah dicsérje és üdvözítse-, mint: ((Szubhanaka11-llahumma wa bihamdik, wa tabárak-
aszmuk, wa t‛ála dzsadduk, wa lá iláha ġajruk)) (Dicsőség neked Istenem és hála, áldott a neved, 
magasztaltassék fenséged, és nincs más isten rajtad kívül).

6. Majd menekülést keres Allahnál a meg-kövezett sátán elől, mondván: ((A‛údzu billáhi min 
assajtanirradzsím)) (Menekülést keresek Allahnál a megkövezett sátán elől), majd azt mondja: 
{{Biszmi-Lláhi-r-rahmáni-r-rahím}} {A könyörületes és irgalmas Allah nevében} (ez már 
hozzátartozik a következendő Alfátiha szúrához), amit a hangos imákkor is, minden meghajlásnál 
szunna12 halkan mondani, mert ez így maradt fenn a Prófétáról -Allah dicsérje és üdvözítse-, és a 
kortásairól -Allah békéje reájuk-. 

7. Majd a Megnyitó (Alfátiha) című Korán-verset recitálja teljes egészében, -amihez hozzátartozik a 
{{Biszmi-Lláhi-r-rahmáni-r-rahím}} is-, úgy, hogy minden „ája” (Koránverssor) után egy kis szünetet 
tart, nem olvassa egybe őket.

8. Majd a Megnyitó című vers után azt recitál a Koránból, amit tud, úgy, hogy az első meghajlást szunna 
hosszabbra nyújtani a másodiknál.

9. Megengedett az imám mögött imádkozónak az, hogy kijavítsa az imámot, ha az kételkedne vagy 
összekeverné a Korán-verssorokat. Ez megtörtént a Prófétával -Allah dicsérje és üdvözítse- és 
kortársaival.

10. Ha befejezte a recitálást, akkor hallgat egy keveset, majd kezeit felemelvén mondja: ((Allahu akbar)), 
majd nyugodtan előre hajol úgy, hogy ujjait széttárva a két tenyerét térdeire teszi, a térdeit megmarkolva. 
Hátát egyenesre nyújtja, és fejét se le, sem fel nem emeli, hanem egy vonalban tartja a hátával.

11. Miután előre hajolt, a következőt mondja -háromszor vagy többször-: ((Szubhána rabbija-l-‛adzím))
(Dicsőség a hatalmas Uramnak), vagy olyan más fohászokat, amik a Prófétától -Allah dicsérje és 
üdvözítse- fennmaradtak. A Koránt tilos az előrehajlás és a leborulás alatt recitálni.

12. Majd felemelkedik, és közben azt mondja: ((Szami‛a-Llahu liman ha-midah)) (Meghallgatja Allah azt, 
aki hálát ad neki) úgy, hogy a két kezét felemeli. Amikor kiegyenesedett, a következőt mondja: ((Rabbaná 
laka-l-hamd)) (Uram, Tiéd a hála) vagy más hitelesen fennmaradt fohászt.

13. Majd miközben leborul, azt mondja: ((Allahu akbar)), és a kezeit a térdei előtt helyezi a földre, mert a 
Próféta 
-Allah dicsérje és üdvözítse- ezt mondta: ((Ha valamelyikőtök leborul, akkor ne térdeljen úgy le, mint ahogyan a 
teve, ezért rakja le a kezeit a térdei előtt.)) (Abu Dawúd).

14. Leborulva tenyerére támaszkodik, ujjait összezárva a „Qibla” irányába nyújtja. Az alkarját nem szabad a 
földre fektetnie, mert ezt a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- megtiltotta. Szét kell tárnia könyökeit 
annyira, amennyire tudja. Homloka az orrával együtt, térdei és lábujjpárnái a „Qibla” irányába mutatva, a 
földön kell nyugodjanak. Leborulás alatt a következőt mondja háromszor vagy többször ((Szubhána 
rabbija-l-’a‛lá)) (Dicsőség a mindenek fölött lévő Uramnak).

15. Majd felemeli a fejét ((Allahu akbar))-t mondván, és nyugodtan ül a bal, maga alá fordított talpán, míg a 
jobb lábfeje maga mellett felhúzva, a lábujjpárnákon nyugszik. Közben többször elismételve mondja: 
((Rabbi-ġfir lí)) (Uram, bocsáss meg nekem).

16. Majd ((Allahu akbar))-t mondva leborul másodszor is, és ugyanazokat teszi, mint az első leborulás alatt.
17. Majd miután a második leborulásból fölemelkedik, egy kicsit ülve marad, majd úgy áll fel, hogy ujjait 

ökölbe szorítja, és az ökleire támaszkodik, mert ez így maradt fenn a Prófétáról -Allah dicsérje és 
üdvözítse-. 

18. Majd ugyanazokat teszi a második meg-hajlásban is, mint az elsőben, annyi különbséggel, hogy nem 
mondja a megnyitó fohászt.

19. Majd ha befejezte a második meghajlást, akkor ülve marad a „tasahud”-hoz úgy, ahogyan az már le lett 
írva a 15. pontban. Közben a jobb tenyerét a jobb térdére és combjára, a balt pedig a bal térdére és 
combjára helyezi. Jobb kezét ökölbe zárja, míg középső és hüvelykujjával kört képez úgy, hogy a középső 
ujj körme a hüvelykujj felső percén nyugszik.  Mutatóujját egyenesen előre nyújtva mozgatja le és fel, 
egészen a „tasahud” fohász végéig, miközben mindvégig ezt nézi, mert ez így maradt fenn a Prófétáról 
-Allah dicsérje és üdvözítse-, Wáil ibn Hudzsar -Allah elégedjen meg vele-közvetítésében. Tőle ezt Abu 
Dawúd és Annasáij hagyományozták, amit ibn Khuzajma, ibn Hibbán és mások hitele-sítettek. Amelyik 
ettől eltérő hagyomány, az nem hiteles, mert a hagyományozója eltér attól, aki nála hitelesebb.

11 Ez alatt arabul a teremtményekhez való hasonlóság fogalmainak kizárását értik.
12 Szunna: olyan prófétai hagyomány, amit ha az ember megtesz, jutalmat kap érte, ha pedig elhagy, nem jár érte büntetés.
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20. A „tasahud” fohászt magában mondja, aminek különböző változatai vannak. Az egyik ilyen: ((At-
tahijjátu li-Lláhi, wa-sz-szalawátu wat-tajjibát, asz-szalámu ‛ala-n-nabijji wa rahmatu-Llahi wa 
barakátuh, asz-szalámu ‛alajná wa ‛alá ‛ibádi-Lláhi-sz-szalihín, ashadu al-lá iláha ilá-Llah, wa 
ashadu anna Muhammadan ‛abduhú wa raszúluh)) (A köszöntések, az imák és a jóságok Allahot 
illetik. Béke legyen a Prófétára, Allah kegyelme és áldásai. Béke reánk és Allah erényes szolgáira. 
Tanúsítom, hogy nincs más isten, csak Allah, és tanúsítom, hogy Muhammed az Ő szolgája és küldötte).

21. Majd fohászkodik a Prófétáért -Allah dicsérje és üdvözítse-. Ennek is több változata van, az egyik ilyen:
((Allahumma szalli ‛ala Muhammad wa ‛ala áli Muhammad, wa bárik ‛alá Muhammad wa ‛alá áli 
Muhammad, kamá szallajta wa bárakta ‛alá Ibrahím wa ‛alá áli Ibrahím, inneke hamidún 
madzsíd.)) (Istenem, légy kegyes Muhammeddel és családjával, és áldd meg Muhammedet és családját, 
úgy ahogy kegyet és áldást adtál Ábrahámnak és családjának, Te igazán dicső és dicséretreméltó).

22. A (szajjidiná) szó „tasahud”-ba való beiktatásáról nem maradt fenn igaz hagyomány.
23. Ha az ima két meghajlásból állt -mint ahogy ez már említve volt-, akkor elköszön. Ha nem, akkor 

((Allahu akbar))-t mondva feláll, és a két kezét felemeli. Majd ugyanazokat végzi a harmadik és a 
negyedik meghajlásban, mint az első kettőben. A Megnyitó című szúrát kötelező minden meghajlásban 
recitálnia.

24. Majd ha végzett, akkor az utolsó „tasahud”-hoz ül úgy, hogy a bal lábfejét a maga mellett felhúzott, és a 
lábujjpárnákon pihenő jobb lába alá helyezi, míg ő a földön ül. Majd elmondja a „tasahud”-ot, és a 
Prófétáért való fohászt, mint ahogy az már le lett írva a 19. 20. és 21. pontokban. Majd ezek után még 
négy dologtól keres Allahnál menedéket, mondván: ((Allahumma inní a‛údzu bike min ‛adzábi 
dzsehennam, wa min ‛adzábi-l-qabr, wa min fitnati-l-mahjá wa-l-mamát, wa min serri fitnati-l-
maszih i-d-daddzsál)) (Istenem, menedéket keresek nálad a pokol és a sír kínjaitól, az élet és a halál 
kísértéseitől, és az Antikrisztus kísértésének rosszától); ezek után mondhat olyan fohászokat, amilyeneket 
akar.

25. Majd köszönve végetvet az imának, mondván: ((Asz-szalámu ‛alajkum wa rahmatu-Llahi wa barakátuh)) 
(Béke reátok, Allah könyörülete és áldásai) a jobb válla felé. ((Asz-szalámu ‛alajkum wa rahmatu-Llah)) 
(Béke reátok és Allah könyörülete) a bal válla felé. Vagy a jobb és bal válla felé ((Asz-szalámu ‛alaj-kum wa 
rahmatu-Llah)). Ezeken kívül még más variációjú köszönések is fenn-maradtak a Prófétától -Allah dicsérje 
és üdvözítse-. 

 

Az ima oszlopai „rukn”

Az imának alapjai és oszlopai vannak. Ha ezek közül valamit elhagy az imádkozó, akkor az imája 
érvénytelenné válik.

Az alapok
1. „Takbíratul-ihram”: Azt mondja, hogy ((Allahu akbar)), az ima elkezdését jelezve.
2. A kötelező imákban állnia kell annak, aki képes rá, mert Allah azt mondta a Koránban: {{Álljatok /az 

imák közben/ áhítatosan Allah előtt}} (A tehén: 238). A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- is így 
tett, és meg is parancsolta ‛Imrán ibn Haszínnak -Allah elégedjen meg vele- mondván: ((Imádkozz állva! Ha 
nem tudsz, akkor ülve, ha így sem tudsz, akkor fekve.)) (al-Bukharij).

3. A Megnyitó (Alfátiha) című vers olvasása minden meghajlásban.
4. A meghajlás „rukú‛” és annak nyugodtan való elvégzése.
5. A meghajlásból való kiegyenesedés, és a nyugodt állás.
6. A leborulás „szudzsúd”, és annak nyugodtan való elvégzése; a hét testrészre vonatkozóan az előző fejezet 

14. részében leírtak alapján. 
7. A két leborulás közötti ülés és annak nyugodtan való elvégzése.
8. Az utolsó „tasahud” fohász.
9. A Prófétáért mondott fohász az utolsó „tasahud” után.
10. A köszönés.
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Az imádkozás kötelezőségei „wádzsib”

1. A mozdulatok közötti „takbír” ((Allahu akbar)), a ((Szami‛a-Llahu liman hamidah)) (Meghallgatja Allah 
azt, aki hálát ad neki) és a ((Rabbaná laka-l-hamd)) (Uram tiéd a hála) mondása.

2. Az első „tasahud” elvégzése.
3. Az imádkozónak, ha imádkozik, kötelező egy „szutra” mögé állnia, hogy meg tudja akadályozni azt, hogy 

valaki előtte áthaladjon. A „szutra” és az imádkozó között az a jó, ha legfeljebb három alkarnyi távolság 
van. Ha nem áll „szutra” mögé, akkor az imáját érvénytelenítheti az előtte áthaladó nő, szamár vagy fekete 
kutya.

Az ima szorgalmi teendői „szunna”

A szorgalmi teendők két részre oszthatók: szóbelire és gyakorlatira.

A szóbeli
1. Az ima megnyitó fohásza.
2. Az Allahnál való menedékkeresés.
3. A Megnyitó című vers után „Ámín”-t mondani.
4. A korán verseiből való recitálás a Meg-nyitó (Al-fátiha) vers után.
5. Azt mondani a meghajláskor: ((szubhána rabbija-l-‛adzím)) és a leboruláskor: ((szubhána rabbija-l- ’a‛lá)).
6. A ((Rabbaná laka-l-hamd)) (Urunk tiéd a hála) után még valami mást is mondani, mint pl.: ((hamdan 

kathíran tajjiban mubárakan ‛alajhi, kamá juhibbu rabbuná wa jardha)) (ami sok, jó és megáldott 
úgy, ahogy azt Urunk szereti és elfogadja).

7. Fohász mondása a két leborulás között, pl.: ((Rabbi-ġfir lí)) (Uram bocsáss meg nekem) egyszer vagy 
többször.

8. Fohász mondása a Prófétára -Allah dicsérje és üdvözítse- az első „tasahud” fohász után, mint ahogy azt Ő 
-Allah dicsérje és üdvözítse- tette, az „ima leírása” című fejezet 21. pontjában leírtak alapján. 

9. Allahhoz fohászkodni az első és a második „tasahud” fohász után.
10. A baloldal felé mondott köszönés.

A gyakorlati
1. A kéz felemelése a (takbíratu-l-ihram) kezdő „Allahu akbar” mondatnál.
2. A jobb kéz balkézre való helyezése a mellkason.
3. A leborulási hely nézése.
4. A meghajlás következő tettei: meghajol nyugodtan úgy, hogy ujjait széttárva a két tenyerét térdeire teszi, a 

térdeit megmarkolja. A hátát egyenesre nyújtja, és a fejét se le, sem fel nem emeli, hanem egy vonalban 
tartja a hátával.

5. Leborulásnál a kéz előbb való letétele, mint a térdé.
6. A leborulás következő tettei: a tenyerére támaszkodik, az ujjait összezárva a „Qibla” irányába nyújtja. Az 

alkarját nem szabad a földre fektetnie, mert ezt a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- megtiltotta, és szét 
kell tárnia a könyökét, amennyire tudja. Homloka az orrával együtt, térdei és lábujjpárnái a „Qibla” 
irányába mutatva, a földön kell nyugodjanak.

7. A két leborulás közötti pihenő ülés formája: nyugodtan ül a bal maga alá fordított talpán, míg a jobb 
lábfeje maga mellett felhúzva, a lábujjpárnáin nyugszik.

8. Nem azonnal felállni a leborulások után, hanem ülve maradni egy keveset.
9. A földre való támaszkodás, amikor feláll a leborulásokból.
10. A „tasahud” fohászokkor való ülés formái: 
• Az elsőnél:

Nyugodtan ül a bal maga alá fordított talpán, míg a jobb lábfeje maga mellett felhúzva, a 
lábujjpárnákon nyugszik. A jobb tenyerét a jobb térdére és combjára helyezi, míg a balt a bal térdére és 
combjára. A jobb kezét ökölbe zárja, míg a középső és hüvelykujjával kört képez úgy, hogy a középső ujj 
körme a hüvelykujj felső percén nyugszik. A mutatóujját egyenesen előre nyújtva mozgatja, egészen a 
„tasahud” fohász végéig, miközben mindvégig ezt nézi.
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• A másodiknál:
A bal lábfejét a maga mellett felhúzott és a lábujjpárnákon pihenő jobb lába alá helyezi, míg ő a 

földön ül. A jobb tenyerét a jobb térdére és combjára teszi, míg a balt a bal térdére és combjára. A jobb 
kezét ökölbe zárja, míg a középső és hüvelykujjával kört képez úgy, hogy a középső ujj körme a hüvelykujj 
felső percén nyugszik. Mutatóujját egyenesen előre nyújtva mozgatja egészen a „tasahud” fohász végéig, 
mi-közben mindvégig ezt nézi.

Az imák utáni megemlékezések és fohászok

1. Miután a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- befejezte az imáját, háromszor mondta: ((asztaġfiru-
Llah)) (Megbocsátást kérek Allahtól), majd ((Allahumma anta-sz-szalám wa minka-sz-szalám 
tabárakta já dze-l-dzseláli wa-l-ikram)) (Istenem, Te vagy a béke és Tőled van a béke, még több áldást 
adtál, ó Te hatalmas és kegyes!).

2. A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- ezt szokta mondani minden imádság után: ((Lá iláha illá-Llahu 
wahdahu lá seríkelah, lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu wa huwa ‛alá kulli sej’in qadír. Lá hawla wa 
lá quwwata illá billáh, Lá iláha illá-Llah, wa lá na‛budu illá ijjáh, lahu-l-ni‛matu wa lahu-l-fadlu 
wa lahu-th-thaná’ul-haszan, lá iláha illá-Llahu mukhliszína lahu-d-dín wa law kerihe-l-káfirún.))
(Nincs más isten, csak Allah, ki egyedüli és nincs társa, Övé az uralom és a hála, és Ő mindenre képes. 
Nincs hatalom se erő Allahén kívül, nincs más isten, csak Allah, Rajta kívül mást nem imádunk. Övé a 
kegy, az érdem és a fenséges magasztalás. Nincs más isten, csak Allah, kinek őszintén megvalljuk az 
iszlámot, még akkor is, ha a hitetlenek ezt nem szeretnék.)

3. Amikor a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- elköszönt az imából, akkor utána a következőt mondta: 
((Lá iláha illá-Llahu wahdahú lá seríke lah, lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu wa huwa ‛alá kulli 
sej’in qadír. Alla-humma lá máni‛a limá ’a‛tajta wa lá mu‛tije limá mana‛ta, wa lá janfa‛u dza-l-
dzsaddin minke-l-dzsadd)) (Nincs más isten, csak Allah, ki egyedüli és nincs társa. Övé az uralom és a 
hála, és Ő mindenre képes. Istenem, senki nem tudja eltiltani azt, amit megadsz, és senki nem tudja 
megadni azt, amit eltiltasz, és semmilyen fenséggel rendelkező nem ér semmit helyetted, ó Te fenséges!).

4. Az imák után harmincháromszor mondta -Allah dicsérje és üdvözítse- a következőket: ((szubhána-
Llah)) (magasztaltassék Allah), ((alhmdu-liLláh)) (hála Allahnak) és ((Allahu akbar)) (Allah 
/mindennél/ nagyobb). Ez összesen kilencvenkilenc, a századikra mondhatja azt, hogy: ((lá iláha illá-
Llahu wahda-hu lá seríke lah, lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu wa huwa ‛alá kulli sej’in qadír))
(nincs más isten, csak Allah, Ő az egyedüli, kinek nincs társa, Övé az uralom és hála, és Ő mindenre 
képes), vagy ehelyett mondhat egy ((Allahu akbar))-t is.

5. Mu‛ádznak -Allah elégedjen meg vele- azt tanította -Allah dicsérje és üdvözítse-, hogy mondja az imák 
után: ((Allahum-ma a‛iní ‛alá dzikrika wa sukrika wa huszni ‛ibádatik)) (Istenem, segíts engem a 
megemlékezésedre, a Neked való köszönetadásra, és a Tenéked való legjobb imádatra).

6. A trón című Koránverset olvasta -Allah dicsérje és üdvözítse- minden kötelező ima után.
7. A 112., 113. és 114. szúrákat is olvasta -Allah dicsérje és üdvözítse- az imák végeztével.
8. A hajnali ima után a következőt mondta -Allah dicsérje és üdvözítse-: ((Allahumma inní asz’aluka 

‛élman náfi‛a, wa rizqan tajjiba, wa ‛amalan mutaqabbala)) (Istenem, Tőled kérek használható 
tudást, jó ellátást és elfogadott cselekedetet).

Amiket nem ajánlott az imádkozás alatt tenni „makrúh”

1. A ruhát vagy a testet piszkálni, kivéve, ha az elkerülhetetlen.
2. Amikor áll az imádkozó, és a keze a mellkasán nyugszik, akkor ne támassza az alkarját a csípőjére.
3. A szemet az ég felé emelni.
4. Az imairánytól elfordulni, kivéve, ha az elkerülhetetlen.
5. Olyan dolgot nézni, ami elvonja a figyelmet az imáról.
6. Ruhát vagy kabátot a vállra teríteni úgy, hogy nem dugja a kezét annak ujjába.
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7. Ásítani. A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-, a következőt mondta az ásításról: ((Az imádkozás alatti 
ásítás a sátántól van, ezért ha valakinek ásítania kell, akkor próbáljon annyit visszafogni belőle, amennyit csak tud)) (at-
Tirmidzij).

8. Az ima irányába vagy jobbra köpni. Mert amikor valaki elkezd imádkozni, akkor Allah előtt áll és Őelőtte 
van, ezért nem szabad előre köpnie vagy jobbra. Ha mégis muszáj, akkor balra, maga alá köpjön. Ha 
valaki a tüsszentéskor a tenyerébe tüsszent valamit, akkor azt törölje a ruhájába vagy a zsebkendőjébe.

9. Az ujjak összefonása.
10. A haj kibontása, vagy a ruha ujjának a csukló alá engedése.
11. A leboruláskor a térdet a kéznél előbb tenni a földre. Abu Hurajra -Allah legyen elégedett vele- közlése, 

hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a következőt mondta: ((Ha valamelyikőtök leborul, akkor ne 
boruljon úgy le, ahogy a teve lefekszik. Ezért tegye a kezeit a térdei előtt a földre)).

12. Leboruláskor a kezeket úgy nyújtani elő-re, ahogyan azt a kutya teszi.
13. Az étel tálalásakor, és a vizelet vagy széklet visszatartásával imádkozni.
14. Az imavezetőt, annak mozdulatait megelőzni. (Nem szabad az imavezetőt megelőzni a mozdulataiban, 

mert aki ezt teszi, annak fejét vagy képét Allah a szamáréval teszi hasonlóvá).

Amik megtehetők az imádkozás alatt „mubáh”

1. Az imahelyről elmozdulni, ha az szükséges. Pl.: ha cseng a telefon, akkor azt, ha olyan közel van, hogy egy 
pár lépéssel elérhető, félre lehet tenni, úgy hogy az imádkozó nem fordul el az ima irányától.

2. A gyermek felvétele. Pl.: ha valaki imádkozik és leborult, a gyermek pedig rámászik a hátára vagy sír, 
amikor feláll, felveheti őt.

3. A két „fekete” megölése, ami a skorpió és a kígyó.
4. Az arcot elfordítani az ima irányától és inteni, ha szükséges. Pl.: ha az imavezető érzi, hogy a mögötte 

imádkozók mást tesznek, mint ő, mondjuk, ha leborul az imám, és a mögötte imádkozók állnak, akkor 
hátranézhet és inthet, hogy boruljanak le.

5. A ruhájába törölni a köpést, vagy a zsebkendőt elővenni.
6. Ha valaki köszönt az imádkozónak, akkor úgy viszontüdvözölnie a köszönőt, hogy a jobb kezét felemelve 

a tenyere a föld felé néz.
7. Ha valami szokatlan történt az imában, akkor a férfinek ((szubhána- Llah)) (magasztaltassék Allah)-t kell 

mondania, a nőnek pedig össze kell ütnie a jobb tenyerét a bal kézfejével.
8. Ha az imavezető elfelejtette a Koránidézet folytatását, akkor a mögötte állónak jogában áll kisegítenie.
9. Az alvó lábát félretolni, ha az a leborulásban zavarja az imádkozót, mint ahogy ezt tette a Próféta -Allah 

dicsérje és üdvözítse- ‛Áisával -Allah legyen elégedett vele- , mikor az aludt.
10. Megakadályozni azt, hogy valaki áthaladjon az imádkozó és a „szutra” között.
11. A sírás annak, aki olyan átérzéssel imádkozik, hogy sírnia kell.

Amik az imát érvénytelenné teszik

1. A szellentésről való megbizonyosodás.
2. Az ima oszlopaiból vagy kötelezőségeiből valamit elhagyni.
3. A szándékos evés vagy ivás.
4. A szándékos beszéd, amire nincs szükség.
5. A nevetés. Ha valaki nevetett, akkor abba kell hagynia az imát, és újra kell kezdenie.
6. Az érett (már menstruáló) nő, a szamár és a fekete kutya áthaladása a „szutra” és az imádkozó között.

A szorgalmi imák „tatawwu‛”

Előnyük
A feltámadás napján az első dolog, amit Allah megnéz, a kötelező ima. Ha jó volt, akkor a gazdája 

megmenekül a pokol szenvedéseitől, és a paradicsomba kerül. Ha rossz volt, akkor a gazdája vesztes és 
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elkárhozó lesz. Ha hiányozni fog belőle valami, akkor szólni fog az angyaloknak, hogy egészítsék ki a 
szorgalmi imákból azt, ami hiányzik a kötelezőkből.
A szorgalmi imák lakásban való elvégzése ajánlott „musztahabb”.

Előnyösebb otthon imádkozni a szorgalmi imákat
A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- azt mondta, hogy: ((Imádkozzatok az otthonotokban! Mert az ember 

legjobb imája az otthon elvégzett, kivéve az előírtakat.)) (al-Bukharij és Muszlim).
A szorgalmi ima kétfajta lehet: határozatlan és meghatározott idejű „mutlaq wa muqajjad”. Amit az imák 

előtt és után végzünk, azok a meghatározott idejű szorgalmi imák. Ezek is két fajtára oszthatók: nem 
nyomatékos és nyomatékos, „mu’akkada wa ġajr mu’akkada”.

A nyomatékos
Ez tíz meghajlásból áll: két meghajlás a déli ima előtt és kettő utána, két meghajlás a naplementi ima után, 

két meghajlás az esti ima után és kettő a hajnali ima előtt. Vagy imádkozhat négyet a déli előtt és négyet vagy 
hatot a naplementi ima után.

A nem nyomatékos
Két meghajlás a délutáni, a naplementi és az esti imák előtt.
A délutáni ima előtti négy meghajlás elvégzése előnyösebb, és erre ügyelni kell, mert ezt a Próféta -Allah 

dicsérje és üdvözítse- ajánlotta. ‛Abdu-Llah ibn Muġaffal közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-
ezt mondta: ((Minden két imárahívás között13 van ima; minden két imárahívás között van ima, majd harmadszor azt 
mondta: annak, aki akarja.) (al-Bukharij és Muszlim).

A „alwitr” Páratlan

Döntvénye és előnye
A „witr” ima nyomatékosan meghatározott szorgalmi ima, amire a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-

ösztökélte az embereket.

Ideje
Az esti ima utántól egészen a hajnalhasadtáig, de ennek elvégzése az éjszaka utolsó harmadában 

előnyösebb. Annak viszont jobb az esti ima után ezt elvégeznie, aki fél attól, hogy nem bír felébredni az 
utolsó harmadra.

Hány meghajlásból áll?
Legkevesebb egy meghajlás, de lehetséges három, öt, hét, kilenc vagy tizenegy meghajlás is. Ha többet 

imádkozik, mint egy meghajlás, akkor elvégezheti párosával a meghajlásokat, úgy hogy minden második 
meghajlás után köszön, majd utoljára egy meghajlást végez magában vagy imádkozhatja egyben is az egészet 
úgy, hogy páratlan számú legyen, és csak az utolsó meghajlás után marad ülve a „tasahud”-hoz.

A páratlan „witr” ima alatti hangos fohász „qunút”
Ahogy ezt a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- az előrehajlás előtt, vagy az után mondta: 

((Allahumma-hdiní fímen hadajt, wa ‛áfiní fímen ‛áfajt, wa tawallaní fímen tawallejt, wa bárik lí fímá 
a‛tajt, wa qiní serra má qadejt, fa inneke taqdí wa lá juqda ‛alajk, wa innahú lá jadzillu men walejt, 
tebárakte rabbaná wa ta‛álejt)) (Istenem, végy engem azok közé, akiket egyenes útra vezettél, akiknek jó 
egészséget és védelmet adtál. Áldd meg mindazt, amit nekem adtál, védj meg attól a rossztól, amit elrendeltél, 
mert Te vagy az, aki elrendelsz, és nem más. Nem lesz abból lealacsonyított, akit Te kiválasztasz).

13 Arabul az imáraállítást is szokták imárahívásnak nevezni, ezért ez az ima az imárahívás és az imáraállítás közti időre értendő.
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Az éjszakai ima

Ez ajánlott „musztahabb” szunna, és ez az istenfélők legfőbb sajátossága, ahogy a magasztos Allah 
mondta a Koránban: {{Az istenfélők kertekben, források között lesznek ���� megkapva azt, amit Uruk 
ad nekik, mert ők az evilági életben jótevők voltak ���� keveset aludtak az éjszakából ���� az éjszakai 
virrasztásukkor bocsánatkérők voltak ���� a vagyonukból jogot kapnak a kérők és a (vagyontól) 
eltiltottak.}} (A szétszórók: 15-19).

Ennek elvégzése nyomatékosabb Ramadánkor, mint ahogy szólt erről a Próféta 
-Allah dicsérje és üdvözítse-: ((Akik hittel és jutalmat várván végigállták a Ramadani imát, azoknak megbocsátattak az 
elkövetett bűnei.)) (al-Bukharij és Muszlim).

Hány meghajlásból áll?
Legkevesebb egy, legtöbb pedig tizenegy meghajlás lehet, mint ahogy ezt ‛Áisa -Allah legyen elégedett 

vele- mondta.

Ennek közösségben való elvégzése Ramadánkor, vallásjogilag elfogadott
A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- az éjszakai imát néhányszor csoportosan imádkozta a kortásaival, 

de néha nem imádkozta velük attól félvén, hogy kötelezővé válik számukra annak csoportosan való 
imádkozása.

A férfinak ajánlott Ramadánon kívül az éjszakai imát feleségével imádkoznia
A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a következőt mondta: ((Ha a férfi felkelti a feleségét az éjszakában, és 

külön-külön vagy együtt két meghajlást imádkoznak, akkor Allah őket az őróla gyakran megemlékezők közé írja.)) (Abu 
Dawúd).

Aki átaludta az éjszakai imát
Megteheti azt, hogy nappal folyamán imádkozik tizenkét meghajlást, a Próféta -Allah dicsérje és 

üdvözítse- hagyományát követve. Vagy ha a hajnali és a déli ima között imádkozik annyit, amennyit éjszaka 
akart, akkor úgy lesz neki elszámolva, mintha az éjszaka folyamán imádkozta volna azt, mint ahogy erről a 
Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- számot adott.

Annak az éjszakai imát elhagynia nem ajánlott, aki ezt megszokta
Azt mondta a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- ‛Abdu-Llah ibn ‛Omarnak -Allah legyen elégedett 

velük-: ((Ó ‛Abdu-Llah! Ne légy olyan, mint aki fel szokott kelni az éjszakai imára, majd elhagyta azt.)) (al-Bukharij és 
Muszlim).

A délelőtti ima

Vallásjogi döntvénye
Abu Hurajrától -Allah legyen elégedett vele- a következő közlés maradt fenn: ((A legjobb kebelbarátom -

Allah dicsérje és üdvözítse- három dolgot ajánlott nekem: minden hónapból három nap böjtölését, két meghajlást délelőttönként, 
és hogy mielőtt elalszom imádkozzam a páratlant)) (Muszlim).

Előnye 
Abu Darr -Allah legyen elégedett vele- hagyományozása, hogy Allah küldötte -Allah dicsérje és 

üdvözítse- ezt mondta: ((Valamelyikőtök mindegyik ujjpercére adatik adomány, mert minden magasztalás adomány, és 
minden hálaadás adomány, és minden hitvalló megnyilatkozás adomány, és minden dicsőítés adomány. A helyes dolgok 
megparancsolása adomány, és a helytelen dolgok megtiltása adomány. És mindezekkel felér két meghajlás, amit délelőtt végez.)) 
(Muszlim).

Meghajlásainak száma
Legkevesebb két meghajlás, mint az az előző hagyományokból kiderült, a legtöbb pedig nyolc, mert a 

Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- ennyit imádkozott Mekka elfoglalása után.
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Legjobb időpontja
((Az Allahnak engedelmeskedők délelőtti imájának legjobb ideje akkor van, amikor a teveborjú talpai megpörzsölődnek.))

(Muszlim). Azaz akkor, amikor annyira felforrósodik a homok a dél beállta előtt, hogy a kistevék talpát égeti.

A „wudú’” utáni ima (a „wudú’” szunnája)

A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a következőt mondta Bilálnak -Allah legyen elégedett vele- a 
hajnali imánál: ((Bilál! Mondd meg nekem azt a tettedet, amit az iszlámban leginkább tettél, mert én magam előtt hallottam 
lábbelid hangját a paradicsomban. Azt válaszolta (Bilál): Én csak azt tettem, hogy nem végeztem úgy „wudú’”-t sem éjjel, sem 
nappal, hogy ne imádkoztam volna vele annyit, amennyi megíratott nekem)) (al-Bukharij és Muszlim).

A tanácskérő ima

Ajánlott mindenkinek, aki valamilyen fontos dolgot a fejébe vett, hogy kikérje a magasztos Allah tanácsát, 
mint ahogy ezt Allah küldötte -Allah dicsérje és üdvözítse- mondta, Dzsábir -Allah legyen elégedett vele-
hírüladásában: a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- úgy tanította nekünk a tanács-kérő imát minden 
dologhoz, mint egy Koránverset a Koránból: ((Ha valaki a fejébe vett egy fontos dolgot, akkor imádkozzon két 
meghajlást a kötelező imákon kívül, majd mondja: (Allahumma inní asztakhíruka bi‛ilmika, wa asztaqdiruka 
biqudratika, wa aszaluka min fadlika-l-‛adzím, fa innaka taqdir wa lá ’aqdir, wa ta‛lam wa lá ’a‛lam, 
wa anta ‛allámu-l-ġujúb. Allahumma in kunta ta‛lam anna hádzá-l-’amru khajrun lí
- fí díní wa ma‛ásí wa ‛áqibati amrí 
- vagy: fí ‛ádzsili amrí wa ádzsilih
faqdirhu lí. Wa in kunta ta‛lam anna hádzá-l-amru sarrun lí 
- fí díní wa ma‛ásí wa ‛áqibqtu amrí
- vagy: fí ‛ádzsili amrí wa ádzsilih
faszrifhu ‛anní wa-szrifní ‛anhu, waqdir lí alkhajra hajthu kána thumma raddiní bih.) Majd megnevezi a 
dolgot.)) (al-Bukharij). (Istenem! Tanácsodat kérem a tudásoddal, képességet kérek a képességeddel, és a Te 
hatalmas jóságodból kérek, mert Te képes vagy tenni, én pedig képtelen, mert Te tudó vagy, én pedig 
tudatlan, és mert Te vagy az, aki ismered a rejtett dolgokat. Istenem! Ha tudod, hogy ez a dolog jót tesz a 
vallásomnak, az életemnek és a túlvilági elszámoltattatásomnak - vagy mondhatja: az evilági és a túlvilági 
életemnek- akkor add meg nekem. De ha tudod, hogy ez a dolog rosszat tesz a vallásomnak, az életemnek és 
a túlvilági elszámoltattatásomnak - vagy mondhatja: az evilági és a túlvilági életemnek- akkor tartsd tőlem, és 
engem tőle távol, és add meg nekem, ami jobb, és fogattasd azt el velem.)

A (hold- vagy nap-) fogyatkozás imája

Ha beállt a hold- vagy a napfogyatkozás, akkor ajánlott összehívni az embereket a fogyatkozás imájára.
Ha összegyűltek az emberek a mecsetben, akkor az imám imádkozzon velük két „rak‛á”-t úgy, ahogy az 

‛Áisától -Allah legyen elégedett vele- a következő hagyományban található: ((Amikor napfogyatkozás történt, a 
Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- élete alatt, akkor a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- elment a mecsetbe, és az emberek 
mögötte sorokba álltak.
1- Majd (Allahu akbar)-t (Allah /mindennél/ nagyobb) mondott.
2- Ezután hosszan recitált a Koránból.
3- Majd (Allahu akbar)-t (Allah /mindennél/ nagyobb) mondott, és hosszan meghajolt.
4- Majd (szami‛a-Llahu liman hamidah)-t (Meghallgatja Allah azt, aki hálát ad neki) mondva kiegyenesedett, de 

nem borult le.
5- Majd megint hosszan recitált a Koránból, de ezt rövidebben, mint az elsőt.
6- Majd (Allahu akbar)-t (Allah /mindennél/ nagyobb) mondott, és hosszan meghajolt, de ezt is rövidebben, mint az elsőt.
7- Majd (szami‛a-Llahu liman hamidah, rabbaná wa lakalhamd)-ot (Meghallgatja Allah azt, aki hálát ad 

neki, Urunk vagy, és Tiéd a hála) mondva kiegyenesedett, majd leborult.
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Majd ugyanazokat mondta az utolsó meghajlásban is. Így négy meghajlást végzett négy leborulással, és végetért a 
napfogyatkozás, mielőtt befejezte volna az imáját.)) (al-Bukharij és Muszlim).

A fogyatkozás imájának imádkozása utáni prédikáció

Szunna az imámnak, hogy amikor elköszönt az imából, akkor prédikáljon az embereknek, intve, 
emlékeztetve és ösztönözve őket a jó dolgok megcselekvésére. A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- azt 
mondta a hold- és a napfogyatkozásról, hogy ezek jelek az Isten jelei közül, ezzel félemlíti meg Ő a saját 
szolgáit. Nem fogyatkoznak sem valaki halála, sem valaki születése miatt, ezért ha láttátok a fogyatkozást, 
akkor félve siessetek imádkozni Istenhez. A legtöbben azon a véleményen vannak, hogy ez az ima nyoma-
tékos szunna, de néhányan ezt kötelezőnek vallják.

Az itatáskérő ima

Ha hosszú ideig elmarad az eső, és az országon szárazság lesz úrrá, akkor szunna az embereknek 
összegyűlni az itatáskérő imához. Ekkor az imám imádkozzon velük két meghajlást hangosan, sokszorozza 
meg a fohászt és a bocsánatkérést, és fordítsa meg a felsőrészét úgy, hogy a jobb oldala legyen a balon.

A recitálási leborulás

A Koránban tizennégy leborulási hely van.

Ennek a leborulásnak a döntvénye
Ez a leborulás nem kötelező, hanem inkább ajánlott. Le lehet borulni emiatt a kötelező és az önkéntes 

imákban, és az imákon kívül bármikor: napkeltekor vagy napnyugtakor, az ima irányába vagy másfelé, és 
megmosakodva vagy mosakodás nélkül. Ez a leborulás nem minősül imádkozásnak.

Ennek a leborulásnak az előnye
Abu Hurajra -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a 

következőt mondta: ((Ha az ember a Koránban egy leborulási helyhez ér, és leborul, akkor a sátán sírva távolodik el tőle, 
ezt mondván: Ó jaj! Megparancsoltatott neki a leborulás és leborult, ezért az övé lesz a Paradicsom. Énnekem is 
megparancsoltatott a leborulás, de ellenkeztem, ezért az enyém a pokol tüze lesz.)) (Muszlim).

Mit mondjon, ha leborul
Több fajta fohász is fennmaradt a Prófétától -Allah dicsérje és üdvözítse-, ezek közül most néhány:

((Szadzsada wadzshí li-lladzí khalaqahu wa saqqa szam‛ahu wa baszarahu bihawlihi wa quwwatih))
(Leborult az arcom annak, aki megteremtette azt, és felnyitotta látását és hallását az Ő képességével és 
erejével).
((Allahumma leke szedzsedtu, wa bike emintu, wa leke eszlemtu, anta rabbí, szedzsede wadzshí li-
lladzí saqqa szem‛a-hu wa baszarahu, tabárake-Llahu ahsza-nu-al-khaliqín)) (Istenem! Neked borulok 
le, Benned hiszek, Neked adom át magam, Te vagy az én uram. Leborult az arcom annak, aki felnyitotta 
látásomat és hallásomat, az áldott Allah a legjobb teremtő).

A megköszönési leborulás

Ajánlott annak, akit valamilyen kegy ért, vagy elháríttatott róla egy rossz dolog, vagy valami neki örömet 
okozó dologról kap hírt, hogy a Prófétát -Allah dicsérje és üdvözítse- követve leboruljon. Döntvénye a 
recitálási leboruláséval egyenlő. Vagyis ugyanazok vonatkoznak erre is, mint a recitálási leborulásra.
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A feledékenységi leborulás

A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- el szokott felejteni dolgokat az imájában, mert azt mondta: ((Bizony 
én ember vagyok, és ugyanúgy felejtek, mint ti. Ezért ha elfelejtek valamit, akkor emlékeztessetek.)) (Szahíh al-dzsámi‛).

Mikor, miért és hogyan kell ezt elvégezni?
1. Ha elfelejtett ülve maradni az első „tasahud” fohászhoz, és már egyenesen áll, akkor ne üljön vissza, 

hanem fejezze be az imáját, majd boruljon le kétszer az utolsó „tasahud” fohász után, de a köszönés előtt.
2. Ha bebizonyosodik az imádkozónak, hogy több meghajlást imádkozott, mint amennyiből az ima állt, 

akkor a köszönés után ((Allahu akbar))-t mondva még két leborulást kell tennie, majd újra köszönnie.
3. De ha bebizonyosodik az imádkozónak, hogy kevesebb meghajlást végzett, mint amennyiből az ima állt, 

akkor álljon fel és imádkozzon annyit, amennyit elhagyott, majd köszönjön. Utána újra ((Allahu akbar))-
t mondva boruljon le kétszer, majd megint köszönjön.

4. Ha nem tudja az imádkozó, hány meghajlást imádkozott, akkor mindig a kevesebbet kell biztosra vennie. 
Majd amennyit szükséges imádkozzon, és a köszönés előtt boruljon le.

A feledékenységi leborulás kötelező, a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- parancsára, és azért mert a 
Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- egyszer sem hagyta el a feledékenységi leborulást, amikor elfelejtett 
valamit.

A helye
Ha valamit kifelejtett, elhagyott az imából, akkor ezt a leborulást az elköszönés előtt kell elvégezni.
Ha valami plusz dolgot végzett az imában, mint például egy plusz meghajlást, akkor ezt a leborulást az 

elköszönés után kell elvégezni azért, mert nem lehet egy imában két plusz dolog.
A feledékenységi leborulás két leborulásból áll. Ha az elköszönés után végzi el a feledékenységi leborulást, 

akkor (Allahu akbar)-t (Allah /mindennél/ nagyobb) mond, majd elvégzi a két leborulást, és utána elköszön.
A szorgalmi dolgok „szunan” kihagyásakor is el kell végezni a feledékenységi leborulást.

A közösségi ima

Döntvénye 
Minden imádkozóra kötelező a közösségi ima betartása.

Ezt a következő hagyományok bizonyítják:
Abu Hurajrától -Allah legyen elégedett vele-: ((Egy vak ember jött a Prófétához -Allah dicsérje és üdvözítse- és ezt 

kérdezte: Ó Allah küldötte! Nincs ki engem elvezessen a mecsetbe. Ezért megkérte a Prófétát -Allah dicsérje és üdvözítse-, hogy 
engedje meg neki azt, hogy az otthonában imádkozhasson. A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- megengedte ezt neki. Miután 
elindult a vak ember, visszahívta őt ezt kérdezve: Te hallod otthon az imárahívást? Igen -válaszolta a vak férfi-. Akkor 
menned kell.)) (Muszlim).

Ibn ‛Abbász -Allah legyen elégedett vele-hagyományozása, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- azt 
mondta: ((Aki hallotta az imárahívást, és nem ment a mecsetbe, kivéve ha oka van rá, annak érvénytelen az imája.)) (ibn 
Mádzsa).

Előnye
Ibn ‛Omar -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- ezt mondta: 

((A közösségi ima huszonhétszer jobb, mint az egyéni.)) (al-Bukharij és Muszlim).
Abu Hurajra -Allah legyen elégedett vele- mondta: A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- így szólt: ((A 

férfi közösségben elvégzett imája huszonötször jobb, mint az otthonában, vagy a piacon elvégzett imája. És ha ügyelve 
megmosakodott „wudú’”, majd elindult a mecsetbe, és csak azért indult, hogy imádkozzon, akkor minden egyes lépéskor 
jópontot kap, és ezzel együtt eltöröltetett egy rosszpontja. Az imádkozás befejezése után az angyalok addig fohászkodnak érte, 
ameddig az imahelyén marad. Mondván: Istenem, légy kegyes vele! Istenem, könyörülj rajta! És addig marad az imában 
valamelyikőtök, amíg várja a következő imát.)) (al-Bukhárij és Muszlim).
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Részt vegyenek-e a nők a közösségi imában?
A nőknek megengedett, hogy elmenjenek a mecsetbe, és részt vegyenek a közösségi imán, azzal a 

feltétellel, hogy elkerüljék azt, ami felkelti a nemivágyat, és a kísértésbe visz, mint például a szépítkező szerek 
és az illatszerek.

Ibn ‛Omar -Allah elégedjen meg velük- közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a következőt 
mondta: ((Ne tiltsátok el a hozzátok tartozó nőktől a mecseteket, de ha otthon maradnak, az jobb nekik.)) (Abu Dawúd).

Otthonaik jobbak nekik
Mégha meg is van engedve a nőknek, hogy elmenjenek a mecsetbe, az otthonukban imádkozott ima 

mégis jobb nekik. 
Umm Humejd Asszá‛idij -Allah legyen elégedett vele- így szólt a Prófétához -Allah dicsérje és 

üdvözítse-: ((Ó, Allah küldötte! … Szeretek Veled imádkozni. Igen, tudom, hogy szeretsz (mondta a Próféta -Allah dicsérje 
és üdvözítse-), de a szobádban elvégzett imád jobb, mint az otthonodban elvégzett imád; az otthonodban elvégzett imád jobb, 
mint a házadban elvégzett imád; a házadban elvégzett imád jobb, mint a szomszédos mecsetben elvégzett imád; és a szomszédos 
mecsetben elvégzett imád jobb Neked, mint az én mecsetemben elvégzett imád.)) (A hmad).

A mecsetbe járás viselkedésformája
Ha a mecsetbe megy valaki, akkor nyugodtan kell odamennie, nem szabad sietnie, attól tartva, hogy 

lemarad az imádkozásról vagy annak kezdetéről. Amennyit elért az imából, azt imádkozza el, ami pedig 
kimaradt, azt pótolja be.

Ha valaki „wudú”-t végzett, és azt jól végezte el, és utána elindult azzal a szándékkal, hogy a mecsetbe 
menjen, akkor ne kulcsolja össze az ujjait, mert már az imádkozásban van.

Az otthonából elinduló fohásza
Ha otthonából elindul, mondhatja a következőt: (Biszmi-Lláhi, tawakkaltu ‛alá-Llahi, wa lá hawla 

wa lá quwwata illá bi-Lláh) (Allah nevében. Allahra hagyatkozok, és nincs hatalom, sem erő Allahén kívül). 
Majd útközben a következő fohászt mondja: 
(Allahumma-dzs‛al fí qalbí núran, wa fí liszání núran, wa-dzs‛al fí szem‛í núran, wa-dzs‛al fí baszarí 
núran, wa-dzs‛al min khalfí núran, wa min amámí núran, wa min tahtí núran, Allahumma ’a‛tiní 
núran.) (Istenem, adj fényességet a szívem-be, a nyelvembe, a hallásomba és a látásomba, és adj fényességet 
mögém, elém és alám! Istenem, adjál nekem fényt!)

A mecsetbe érkező fohásza
Ha belép a mecsetbe, a következőt mondhatja: (A‛údzu bi -Lláhi-l-‛adzím, wa biwadzshihi-l-karím 

wa szultánihi-l-qadím min as-sajtáni-r-radzsím) (Menedéket keresek a kegyes arcú, ősidőktől uralkodó és 
hatalmas Allahnál a megkövezett sátán elől).
Vagy, ha belép: (Biszmi-Lláhi wa-sz-szalámú ‛alá raszúli-Lláhi, Allahumma-ġfirlí dzunúbí, wa-ftah lí 
abwába rahmatik) (Allah nevében. Béke Allah küldöttjére. Istenem, bocsásd meg bűneimet és nyisd meg 
számomra könyörületed kapuját!). És amikor kijön onnan: (Biszmi-Lláhi wa-sz-szalámú ‛alá raszúli-
Lláhi, Allahumma-ġfirlí dzunúbí, wa-ftah lí abwába fadlik) (Allah nevében. Béke Allah küldöttjére. 
Istenem, bocsásd meg bűneimet és nyisd meg számomra kegyességed kapuját!)

A mecset köszöntése
Ha valaki belép a mecsetbe, két meghajlást kell imádkoznia. 

Ha az imám14 prédikál
Ha valaki a mecsetbe lép, amikor az imám a pénteki közösségi imán prédikál, akkor is végezzen el két 

meghajlást.

Ha elkezdődött az előírt ima
Málik ibn Buhajna -Allah legyen elégedett vele- mondta: ((A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- látott egy férfit 

külön imádkozni két meghajlást, miután elkezdődött az előírt ima, majd amikor befejezte Allah küldötte 
-Allah dicsérje és üdvözítse- az imát, a férfi köré gyűltek az emberek. És ezt kérdezte tőle a Próféta 

14 Az ima vezetője.
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-Allah dicsérje és üdvözítse-: Vajon a hajnali ima négy meghajlásból áll? Vajon a hajnali ima négy meghajlásból áll?)) (al-
Bukharij és Muszlim).

Abu Hurajra -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- ezt 
mondta: ((Hogyha elkezdődött az ima, akkor nincs másik, csak az előírt.)) (Muszlim).

A kezdő „Allahu akbar” imámmal való együttmondásának előnye
Anasz -Allah legyen elégedett vele- a következőt mondta a Prófétáról -Allah dicsérje és üdvözítse-: 

((Aki negyven napot imádkozott csoportosan Istennek úgy, hogy az imámmal együtt mondta a kezdő „Allahu akbar”-t, annak 
két dologtól íratik mentesség: a Tűztől és a képmutatástól.)) (at- Tirmidzij).

Aki akkor érkezik a mecsetbe, miután az imám befejezte az imát
Abu Hurajra -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a 

következőt mondta: ((Aki megmosakodott, és jól végezte el azt, majd a mecsetbe érve azt látta, hogy az emberek befejezték 
az imát, azt a jutalmat kapja a magasztos Allahtól, mintha jelen lett volna, velük imádkozva. Ez nem fog elvenni az együtt 
imádkozók jópontjából semmit.)) (Abu Dawúd).

Az imám pozíciójának felvétele az imába csatlakozáskor
‛Ali ibn abí Talib és Mu‛ádz ibn Dzsebel -Allah legyen elégedett velük- mondták, hogy Allah küldötte -

Allah dicsérje és üdvözítse- így szólt: ((Ha valaki megérkezett az imára, akkor vegye fel azt a pozíciót, amelyben az 
imámot találja.)) (at- Tirmidzij).

Mikortól számít be neki a meghajlás „rak‛a”?
Abu Hurajra -Allah legyen elégedett vele- mondta, hogy Allah küldötte -Allah dicsérje és üdvözítse-

így szólt: ((Hogyha imádkozni jöttetek, és mi már leborultunk, akkor boruljatok le, és ne számítsátok ezt be. Aki viszont 
elérte az előrehajlást, az elérte az imát.)) (Abu Dawúd).

A soron kívüli előrehajlás
Ha valaki akkor ér a mecsetbe, amikor az imám már előrehajolt, akkor „Allahu akbar”-

-t mondva hajoljon előre, és vagy így álljon be a sorba, vagy várja meg, míg az imám felegyenesedik a 
meghajlásból, és ekkor menjen a sorba. 

Amikor az imámnak könnyítenie kell az imán
Abu Hurajra -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a 

következőt mondta: ((Az imám könnyítsen az imán, mert az emberek között vannak gyengék, betegek és öregek. Viszont 
ha magában imádkozik, akkor olyan hosszúra nyújthatja azt, amilyen hosszúra akarja.)) (al-Bukharij és Muszlim).

Az első meghajlás hosszúra nyújtása
Abu Sza‛íd -Allah legyen elégedett vele- mondta: ((A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- idejében úgy történt, 

hogy amikor elkezdődött a déli ima, és valaki ekkor indult el az „al-Baqí‛”15 temetőhöz elvégezni a dolgát, majd 
megmosakodott és elment a mecsetbe, akkor a Prófétát -Allah dicsérje és üdvözítse- még az első meghajlásban találta, mert azt 
ilyen hosszúra nyújtotta.)) (Muszlim).

Az imám követésének kötelezősége, és az ő megelőzésének tiltása
Anasz -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- ezt mondta: 

((Az imám azért tétetett, hogy kövessék. Ezért ha azt mondja: „Allahu akbar”, mondjátok ti is; ha leborul, akkor boruljatok 
le ti is; ha kiegyenesedik, akkor egyenesedjetek ki ti is…)) (al-Bukharij és Muszlim).

Abu Hurajra -Allah legyen elégedett vele- hagyományozta, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-
a következőt mondta: ((Nem fél-e valamelyikőtök attól, hogyha fejét az imám előtt emeli fel, akkor fejét vagy képét Allah a 
szamáréval teszi hasonlóvá?)) (al-Bukharij és Muszlim).

Akinek több joga van ahhoz, hogy imám legyen
Abu Masz‛úd al-Anszarij -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy Allah küldötte -Allah dicsérje és 

üdvözítse- ezt mondta: ((Egy csoportból az legyen az imám, aki jobban tudja közülük recitálni Allah könyvét; ha 

15 Ez a temető a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- mecsetjétől kb. 500 méterre található. 
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egyformán tudják recitálni, akkor a prófétai hagyományok jobban ismerője legyen; ha egyformán ismerik a prófétai 
hagyományokat, akkor az legyen az imám, aki előbb vándorolt ki Mekkából; ha egyszerre vándoroltak ki, [akkor az, aki 
idősebb]16 [akkor az, aki előbb lett muszlim]17. Egy férfi ne legyen egy másik férfi birtokán imám, és ne maradjon nála az ő 
vendéglátására, csak az engedélyével.)) (Muszlim és at-Tirmidzij).

A gyermek imámsága
Hogyha a gyermek elérte a hatodik vagy a hetedik életévét, és jobban tudja recitálni a Koránt, mint a 

többiek, akkor lehetősége van arra, hogy imám legyen, ha a többiek is úgy akarják.

A szunnát imádkozó imám követése, ha a mögötte imádkozók kötelező imát imádkoznak, és ennek 
ellenkezője

Dzsábirtól -Allah legyen elégedett vele-: ((Mu‛ádz ibn Dzsabal imádkozott a Prófétával 
-Allah dicsérje és üdvözítse-, majd hazaérve az otthoniak imámja volt.)) (al-Bukharij és Muszlim).

Ha valaki úgy ér a mecsetbe, hogy az aktuális kötelező imát már elvégezte, a többiek pedig akkor 
imádkozzák azt, akkor szorgalmi imát szándékozva álljon közéjük.

Az utazó imám követése, ha a mögötte imádkozók helybeliek, és ennek ellenkezője
Ibn ‛Omar -Allah legyen elégedett velük- mondta: ‛Omar -Allah legyen elégedett vele- utazóként a 

mekkaiak imámja volt a déli imán. Így a második meghajlás után elköszönt, majd ezt mondta: „Folytassátok az 
imát ti mekkaiak, mert mi utazók vagyunk.”

Ha az utazó a helybeli imám mögött imádkozik, akkor imádkozza azt végig az imámmal
Múszá ibn Szalma -Allah legyen elégedett velük- mondta: megkérdeztem ibn ‛Abbászt -Allah legyen 

elégedett vele-: Hány meghajlást imádkozzak, ha Mekkába utazok, és nem az imámmal imádkozok? Azt 
válaszolta: Két meghajlást, mert ez abu Qaszimnak -Allah dicsérje és üdvözítse- a szunnája (Muszlim).

Az ülve imádkozó imám követése annak, aki képes arra, hogy állva imádkozzon
‛Áisa -Allah legyen elégedett vele- mondta: ((A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-, mert beteg volt, otthon és ezért 

ülve imádkozott. Egy csoport pedig mögötte állva. Ezért mutatta nekik, hogy üljenek le. Amikor befejezte az imát, azt mondta: 
Az imám azért tétetett, hogy kövessétek. Ha meghajol, hajoljatok meg ti is; ha kiegyenesedik, akkor egyenesedjetek ki ti is; és 
ha ülve imádkozik, akkor imádkozzatok ülve ti is.)) (al-Bukharij és Muszlim).

Hogyha egy ember imádkozik az imámmal, akkor álljon mellé, vele egy vonalba
Ibn ‛Abbász -Allah legyen elégedett vele- a Prófétával -Allah dicsérje és üdvözítse- akart imádkozni az 

egyik éjszaka, amikor náluk aludt, ezért odaállt a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- bal oldarára, de ő a jobb 
oldalára küldte.

Ha ketten vagy többen imádkoznak az imámmal, akkor mögötte álljanak sorba
Dzsábir -Allah legyen elégedett vele- mondta: ((Allah küldötte -Allah dicsérje és üdvözítse- felállt, hogy 

imádkozzon. Ezért én is odaálltam a bal oldalára, erre megfogta a kezem, és átvezetett a jobb oldalára. Majd jött Dzsábir ibn 
Szakhar -Allah legyen elégedett vele-, és odaállt a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- bal oldalára. Erre megfogta mindkettőnk 
kezét és a háta mögé tolt minket.)) (Muszlim).

Ha egy nő férfi imámmal imádkozik, akkor álljon mögé
Anasz ibn Málik -Allah legyen elégedett vele- hagyománya, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-

imádkozott vele és édesanyjával vagy apai nagynénjével. Mondta (Anasz): ((Engem a jobb oldalára, a nőt pedig a 
hátunk mögé állította.)) (al-Bukharij és Muszlim).

A sorok igazításának kötelezősége
Kötelező az imámra nézve, hogy addig ne kezdje el az imát, ameddig a sorok el nem rendeződtek, és erre 

utasítania is kell őket. A sorokat neki kell igazítania, vagy utasítania kell valakit, hogy ezt tegye.
Anasz -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy Allah küldötte -Allah dicsérje és üdvözítse- így szólt: 

((Rendezzétek soraitokat, mert a sor rendezése az imának a tökéletessé tételéhez tartozik.)) (al-Bukharij és Muszlim).

16 Ez at-Tirmidzij hagyományában szerepel.
17 Ez Muszlim hagyományában szerepel.
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Abu Masz‛úd -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy Allah küldötte -Allah dicsérje és üdvözítse- az 
ima előtt végig szokta simítani a vállainkat, ezt mondva: ((Rendeződjetek, és ne legyetek rendezetlenek, mert rendezetlen 
lesz a szívetek…)) (Muszlim).

Anasz -Allah legyen elégedett vele- mondta, hogy Allah küldötte -Allah dicsérje és üdvözítse- így szólt: 
((Álljatok szorosan egymás mellett a sorokban, közelítsétek azokat egymáshoz, és legyen egy sorban a nyakatok. Mert 
esküszöm arra, akinek kezében van a lelkem, hogy látom a sátánokat a sor hiányos részein áthaladni, kis fekete bárányok 
képeiben.)) (Abu Dawúd).

Hogyan kell a sorokat rendezni?
Anasz -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- ezt mondta: 

((Álljatok sorokba, mert én látlak titeket a hátam mögött.)) Ezért vállainkat a másik vállához, és lábainkat a másik 
lábához érintettük (al-Bukharij).

A férfiak és nők sorai
Abu Hurajra -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy Allah küldötte -Allah dicsérje és üdvözítse- a 

következőt mondta: ((A férfiaknak legjobb sora az első, és a legrosszabbik az utolsó. A nők legjobb sora az utolsó, és a 
legrosszabbika az első.18))  (Muszlim).

Az első sorok előnye és a sorok jobb oldala
Al Bara’ ibn ‛Ázib -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy Allah küldötte  -Allah dicsérje és üdvözítse-

a következőt szokta mondani: ((Bizony, Allah dicséri az első sorban lévőket, és angyalai fohászkodnak értük.)) (Abu 
Dawúd).

Szintén Al Bara’ ibn ‛Ázib -Allah legyen elégedett vele- mondta: amikor Allah küldötte -Allah dicsérje és 
üdvözítse- mögött imádkoztunk, szerettük azt, hogyha Tőle jobbra vagyunk. Felénk fordult (mondta ‛Ázib), 
és ezt mondta: ((Uram, védj meg a büntetésedtől azon a napon, amikor feltámasztod a szolgáidat!)) (Muszlim).

Ki álljon az imám mögött?
Abu Masz‛úd al-Anszarij -Allah legyen elégedett vele- mondta, hogy Allah küldötte 

-Allah dicsérje és üdvözítse- a következőt szokta mondani: ((Azok álljanak mögöttem, akik felnőttek, és képesek a 
kijavításra; majd azok, akik ebben őket követik; utána pedig azok, akik őket követik.)) (Muszlim).

Az oszlopok közti sorban állás ellenzése
A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- el szokta zavarni azokat, akik az oszlopok között sorakoznak fel, 

és meg szokta nekik tiltani ezt. Ezt a csoportos imánál tette. Ha valaki egyedül imádkozik, akkor használhatja 
„szutrá”-nak az oszlopot.

Okok a közösségi ima elhagyására
1. A hideg és az eső.
2. Az étel tálalása. Ha feltálalták az ételt, akkor egyen annyit, amennyi jól esik, még ha közben véget is érne 

az ima.
3. A szükség19 visszatartása.

Az utazó imája

A lerövidítés kötelező az utazónak a déli, a délutáni és az esti ima alkalmával: a magasztos Allah 
mondta: {{Ha úton vagytok, nem róható föl vétketekül, ha lerövidítitek az istentiszteletet, 
amennyiben féltek, hogy a hitetlenek rosszat forralnak ellenetek.}} (Nők:101).

Ja‛la ibn ‛Umaja -Allah legyen elégedett vele- megkérdezte ‛Omar ibn al-Khattabot -Allah legyen 
elégedett vele-  erről a Korán-verssorról mondván: {{Amennyiben féltek, hogy a hitetlenek rosszat forralnak 
ellenetek}}, de ha az emberek biztonságban vannak? Ezt válaszolta ‛Omar -Allah legyen elégedett vele-: Én is 

18 Ez akkor, ha a férfiakkal imádkoznak. Ha magukban imádkoznak, akkor az első sor lesz nekik a legjutalmazottabb. 
19  Azaz a vizelet és széklet visszatartása.
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csodálkoztam azon, amin ti is, ezért megkérdeztem Allah küldöttét erről -Allah dicsérje és üdvözítse-, és ő ezt 
válaszolta: ((Ez olyan adomány, melyet Allah ajándékozott nektek. Ezért fogadjátok el adományát.)) (Muszlim).

Ibn ‛Abbász -Allah legyen elégedett vele- mondta: Allah kötelezővé tette nektek az imát a Prófétátok -
Allah dicsérje és üdvözítse- által. A helyben tartózkodónak négy meghajlást, az utazónak kettőt, a félőnek 
pedig egy meghajlást írt elő. (Muszlim).

‛Áisa -Allah legyen elégedett vele- mondta: amikor az ima először lett előírva, két meghajlásból állt. 
Majd az utazóknak rendelt ima így maradt, a helyben lévőké pedig kiegészíttetett.

Mekkora az a távolság, amikortól már le lehet rövidíteni az imát
A vallástudósok összekülönböztek azon, hogy milyen távolság után lehet lerövidíteni az imát. A 

legelfogadottabb vélemény az, hogy ennek nincs határa, csak az, amit az arab nyelvben utazásnak hívnak, 
ahogy azt a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- népének mondta. Mert ha lett volna meghatározott mértéke 
az utazásnak, akkor azt világosan megmondta volna nekik a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-, vagy nem 
felejtették volna el megkérdezni őt -Allah dicsérje és üdvözítse- erről, vagy nem egyeztek volna meg arról, 
hogy erről nem tájékoztatják az utódokat.

Az a helyzet, amikor már lehet rövidíteni
A tudósok megegyeztek arról, hogy az ima rövidítésének feltétele az utazás szándékozása és a helység 

elhagyása, ami kötelező. Nem lehet addig teljes imát imádkozni, amíg visszajőve el nem éri településének első 
házait.

Azt mondta Ibn Mundzir -Allah legyen elégedett vele-: nem tudok arról, hogy a Próféta -Allah dicsérje 
és üdvözítse- lerövidítette volna imáját, mielőtt elhagyta volna Medinát. Anasz -Allah legyen elégedett vele-
azt mondta: a Prófétával -Allah dicsérje és üdvözítse- imádkoztam Medinában a déli imakor négy meghajlást, 
és Dzú Hulajfában két meghajlást20. (al-Bukharij).

Ha az utazó valami oknál fogva hosszabb ideig marad ott, ahova utazott, akkor addig rövidít, amíg 
haza nem utazik

Dzsábir -Allah legyen elégedett vele- mondta, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- húsz napig 
volt Tabúkban úgy, hogy mindvégig lerövidítette az imáját. Ibn Qajjim -Allah legyen elégedett vele- azt 
mondta: a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- nem mondta népének, hogy ne rövidítse le imáját az, aki több, 
mint húsz napot marad valahol. Viszont ha húsz napot marad, akkor rövidítenie kell.

Ha valaki azt szándékozta, hogy tovább marad, mint tizenkilenc nap, akkor imádkozza a teljes imát, 
mint ahogy ezt Ibn ‛Abbász -Allah legyen elégedett vele- mondta: a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-
tizenkilenc napig tartózkodott valahol, és ezalatt lerövidítette az imát. Ezért mi is, hogyha utaztunk, és 
tizenkilenc napig tartózkodtunk valahol, lerövidítettük az imát, de ha tovább maradtunk, akkor teljes imát 
imádkoztunk.

Két ima összevonása
Okai: 

1. Az utazás. Anasz -Allah legyen elégedett vele- mondta: A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-, ha a déli 
ima beállta előtt kezdte meg az utazást, akkor késleltette a déli imát a délutáni imához, majd összevonva 
imádkozta azokat. De ha az utazása előtt állt be a déli ima ideje, akkor az ima után utazott el (al-Bukharij 
és Muszlim).

2. Az eső.
3. A fontos dolog. Ibn ‛Abbász -Allah legyen elégedett vele- mondta: Allah küldötte -Allah dicsérje és 

üdvözítse- összevonta a déli és a délutáni imát Medinában utazás és félelem nélkül. Abu Zubajr mondta, 
hogy megkérdezte Sza‛ídat: Miért tette ezt? Azt válaszolta: Én is megkérdeztem Ibn ‛Abbászt, mint ahogy 
te is engem, és azt válaszolta: Azt akarta, hogy senkinek se okozzon nehézséget.
Imám an-Nawawij -Allah legyen elégedett vele- azt mondta: A tudósok egy csoportja megengedte az imák 

összevonását helybenlétkor, ha ez nem rendszeres (Szahíh al-dzsámi‛).

20 Ezalatt a délutáni imát értette, mintahogy ez al-Bukharijtól egy másik változatban fennmaradt.
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A pénteki ima

Minden muszlimnak, öt kivétellel (rabszolga, nő, gyermek, beteg, utazó), kötelező részt vennie a 
pénteki imán. A hatalmas Allah a következőt mondta: {{Ti hívők! Ha elhangzik a hívás a pénteki 
imádságra, akkor siessetek, hogy megemlékezzetek Allahról, és hagyjátok a kereskedést. Ez jobb 
nektek, ha tudással bírtok.}} (Péntek: 9).

Tareq ibn Siháb -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a 
következőt mondta: ((A pénteki ima csoportosan való elvégzése jogos és kötelező minden muszlimnak, kivéve négynek: a 
rabszolgának, a nőnek, a gyermeknek vagy a betegnek.))  (Abu Dawúd).

Ibn ‛Omar -Allah elégedjen meg velük-közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a 
következőt mondta: ((Az utazónak nem kell pénteki imát imádkoznia.)) (ad -Dáraqutnij).

A pénteki imára való ösztönzés
Abu Hurajra -Allah legyen elégedett vele - mondta, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- így 

szólt: ((Az öt kötelező ima, a pénteki ima a következő pénteki imáig, a Ramadán a következő Ramadánig, bűnbocsánat 
azokra a bűnökre, melyek nem nagyok.21)) (Muszlim).

A pénteki imával szembeni közömbösségtől való óvás
Abu al-Dzsa‛d ad-Damarij -Allah elégedjen meg velük- mondta, hogy Allah küldötte -Allah dicsérje és 

üdvözítse- ekképp szólt: ((Aki három pénteki imát közömbösségből elhagyott, annak Allah lepecsételi a szívét.)) (Abu 
Dawúd).

Oszama ibn Zajd -Allah legyen elégedett vele- közlése, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a 
következőt mondta: ((Aki három pénteki imát ok nélkül elhagyott, a képmutatók közé íratik.)) (at-T abaránij).

Ideje
A pénteki ima ideje akkor van, amikor a déli imáé, és lehet előtte is. A Próféta -Allah dicsérje és 

üdvözítse- akkor szokta imádkozni a pénteki imát, amikor a nap elmozdult a zenitről.

A szónoklat
A szónoklat kötelező, mert a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- mindig megtette, és egyszer sem 

hagyta el, és még azt is mondta: ((Úgy imádkozzatok, ahogy engem láttatok imádkozni.)) (al-Bukharij).

A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- hagyománya a szónoklattal kapcsolatban
Azt szokta mondani a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-: ((A férfi imájának hosszúsága és szónoklatának 
rövidsége, jele az ő iszlám vallás-jogtudományából megszerzett tudásának. Ezért nyújtsátok hosszúra az imát és rövidítsétek a 
szónoklatot. És bizony az ékesszólás varázserővel bír.)) (Muszlim).

Dzsábir ibn ‛Abdullah -Allah legyen elégedett vele- mondta: ((Ha a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-
szónokolt, akkor kivörösödött a szeme, felerősödött a hangja és haragra gerjedt úgy, mintha egy hadsereg intője lenne, 
szónokolva, hogy reggel ilyenek voltatok és estére pedig olyanok lettetek.)) (Muszlim).

A szónoklat bevezetője
A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- azzal a bevezető szónoklattal szokta kezdeni beszédeit, ami 

szükségszónoklat néven vált ismertté. Szövege a következő:
((Inna-l-hamda liLláhi, nahmaduhu wa naszta‛ínuhu wa nasztaġfiruhu, wa na‛údzu bi-Lláhi min 
surúri an fusziná wa szajjiáti ’a‛máliná, man jahdihi-Lláhu falá mudilla lah, wa man judlil falá hádija 
lah. Ashadu an lá iláha illá-Llahu wahdahú lá seríke lah, wa ashadu anna Muhammadan ‛abduhú wa 
raszúluh.))
((Bizony, a hála Allahot illeti, akit dicsérünk, akit segítségül hívunk, és akihez megbocsátásért esedezünk. Menekülést 
keresünk Allahnál lelkünk rossza, és tetteink hibái elől. Akit Allah az egyenes útra vezet, azt nem téríti le onnan senki, s 
akit tévútra visz, azt nem vezeti az egyenes útra senki. Tanúsítom, hogy nincs más isten, csak Allah, Ő az egyedüli és nincs 
társa, és tanúsítom, hogy Muhammed az Ő szolgája és küldötte.)) (al-Bukharij és Muszlim).
{{Já ajjuhá-lladzína ámanú-ttaqú-Llaha haqqa tuqátihi wa lá tamútunna illá wa antum muszlimún}}

21 Nagy bűn az a cselekedet, mellyel kapcsolatban fenyegető ígéret maradt fenn a Koránban vagy a prófétai hagyományokban. Így 
például az alkohollal és a paráználkodással kapcsolatban.
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{{Já ajjuhá-n-nászu-ttaqú rabbakumu-lladzí khalaqakum min nafszin wáhidatin wa khalaqa minhá 
zawdzsahá wa baththa minhumá ridzsálan kathíran wa niszá’a. Wa-ttaqú-Llaha-lladzí taszáalúna 
bihí wa-larháma inna-Llaha kána ‛alajkum raqíba.}}
{{Já ajjuhá-lladzína ámanú-ttaqú-Llaha wa qúlú qawlan szadídan, juszlih lakum a‛málakum wa 
jaġfir lakum dzunúbakum wa man juti‛i-Lláha wa raszúlahu faqad fáza fawzan ‛adzíma}}.
{{Ti hívők! Féljétek Allahot igaz félelemmel, és ne haljatok meg, csak ha már muszlimok lettetek.}} (‛Imrán 
nemzettsége: 102).
{{Ti emberek! Féljétek Uratokat, aki egyetlen személyből teremtett benneteket, akiből megteremtette a párját, 
és kettőjükből számos férfit és nőt sokasított. Féljétek Allahot, akinek a nevében szoktátok egymást és a 
vérrokonságot megkérni. Allah a ti őrzőtök. }} (Nők: 1).
{{Ti hívők! Féljétek Allahot, és helyénvaló szót szóljatok. � Áldásossá teszi akkor a cselekedeteiteket és 
megbocsátja a bűneiteket. És aki engedelmeskedik Allahnak és a Küldöttének, az óriási diadalt arat.}} (A 
szövetségesek: 70-71).
((Ammá b‛ad: fainna aszdaqu-l-hdíthi kitábu-Llahi, wa khajru-l-hudá hudá Muhammadin szalla-
Llahu ‛alajhi wa szellem. Wa sarru-l-umúri muhdathátuhá wa kullu muhdathatin bid‛atin wa kullu 
bid‛atin dalálatin wa kullu dalálatin fi-n-nár.))
((Ami ezután jön22: Bizony a legigazabb beszéd Allah könyve, és a legjobb útmutatás Muhammed útmutatása. A dolgok 
legrosszabbika az újítás23, és minden újítás tévtan, és minden tévtan tévút, és minden tévút a tűzbe visz.)) (al-Bukharij és 
Muszlim).

Ezután a szónokló arról beszél a jelenlévőknek, amiről szeretne, úgy hogy az az Egyisten hitről, Isten 
tulajdonságairól, a hit alapjairól, a hit terjesztéséről és más egyéb hitet erősítő és növelő dolgokról szóljon. 
Ezek tartalmazhatnak Allah iránti vágyakozást fokozó, és a pokollal szembeni ellenszenvet keltő 
Koránidézeteket és hagyományokat. 

A hallgatás kötelezősége és a beszéd tiltása a szónoklat alatt
Abu Hurajra -Allah legyen elégedett vele- mondta, hogy Allah küldötte -Allah dicsérje és üdvözítse-

így szólt: ((Ha azt mondtad a barátodnak a pénteki imán: „Hallgass!”, és az imám szónokolt, akkor semmissé vált az 
imád.)) (an-Naszáij).

Mikor érvényes a pénteki ima?
A pénteki ima csoportosan elvégzett két meghajlás. Viszont aki nem imádkozza csoportosan azt, mert 

nem kötelező neki, vagy ha mentsége van rá, akkor a déli imát imádkozza négy meghajlással. És aki egy 
meghajlást elért az imámmal, az elérte a pénteki imát.

A pénteki ima előtti és utáni ima
Abu Hurajra -Allah legyen elégedett vele- azt mondta, hogy a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- így

szólt: ((Aki megfürdik a pénteki napon, majd elmegy a pénteki imára, és annyit imádkozik, amennyi megíratott24 neki, majd 
hallgat a szónoklat alatt, majd együtt imádkozik az imámmal, annak megbocsáttatik az, ami ez és a következő pénteki ima 
között van25, és még plusz három nap.)) (Muszlim). Ez azt jelenti, hogy nincs meghatározott számú, a pénteki ima 
előtt elvégzendő szorgalmi ima. Ha utána akar imádkozni, akkor imádkozhat négy vagy két meghajlást. 

A pénteki imához szükséges viselkedésmódok
Ha elindul a mecsetbe, akkor ha minél korábban ér oda, annál több jutalmat kap. Mert aki korán ér 

oda, az olyan, mintha egy tevét, majd ezután olyan, mintha egy tehenet, majd ezután olyan, mintha egy kost 
áldozna, majd ezután olyan, mintha egy csirkét, majd olyan, mintha egy tojást adományozna. A pénteki imára 
való megmosakodás, a tiszta és a legjobb ruha felvétele, a krémek és illatosító szerek használata ajánlott. Ha 
elér a mecsetbe, akkor ne lépje át az embereket arra törekedve, hogy minél előbbre kerüljön. Majd 
imádkozzon annyit, amennyit szeretne. 

22 Ez a szükségszónoklat utáni tradícionális bevezetés.
23 Itt a saját kúfőből merített, iszlámtól idegen újításokról van szó, azokról az új dolgokról, amelyek nem egyeznek az iszlám 
szellemével, vagy nem az iszlám eredetéből fakadnak.
24 Itt a teremtés előtt már ötvenezer évvel előre megírt dolgokra utal.
25 Itt a kis bűnökre gondol.
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Mik azok a megemlékezések és fohászok, amik a pénteki imával kapcsolatosak
1. A Prófétáért -Allah dicsérje és üdvözítse- mondott fohász megtöbbszörözése.
2. A Barlang című szúra elolvasása.
3. A fohászok megsokszorozása azt remélve, hogy egybeesik a meghallgatás idejével26. 

A pénteki és az ünnepi ima egybeesése
Hogyha egy napra esik a pénteki és az ünnepi ima, akkor csak annak kell imádkoznia a pénteki imát, 

aki nem imádkozta az ünnepit, de ha valaki akarja, imádkozhatja mindkettőt.
Az imámnak ajánlott a pénteki imát megtartania azok számára, akik szeretnék a pénteki imát is 

imádkozni, vagy azoknak, akik nem imádkozták az ünnepi imát.

A két ünnep imája27

Döntvénye
A két ünnep imája kötelező minden férfira és nőre nézve, mert a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-

soha sem hagyta ezeket el, és megparancsolta a rajtuk való részvételt.

Ideje
Napfelkelte után, mikor a nap felemelkedik a földről.  

Az imahelyre „muszallá”28 való menetel
Az ünnepi ima helye a szabadban van és nem a mecsetben, mert a Próféta -Allah dicsérje és 

üdvözítse- és azok is, akik utána éltek, ott szokták imádkozni ezeket.

Mondanak-e előtte imárahívást és imáraállítást?
Az ünnepi imák előtt nincs imárahívás, sem akkor, amikor előre megy az imám, sem akkor, amikor 

már kiállt. Nincs imáraállítás, sem felszólítás az imára.

Milyen az ünnepi ima?
Az ünnepi ima két meghajlásból áll, melyben tizenkétszer kell úgy mondani az „Allahu akbar”-t, hogy 

hétszer az első meghajlást megnyitó „Allahu akbar”-ral együtt, a recitálás előtt; és ötször a második 
meghajlásban, úgyszintén a recitálás előtt.

Az ünnepi imában való recitálás
No‛mán ibn Basír -Allah legyen elégedett vele- mondta: ((A próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a két ünnepi 

és a pénteki imában „A legmagasztosabb” és „Az elborító” című szúrákat szokta recitálni.)) (Muszlim).

Az ünnepi ima utáni szónoklat
Ibn ‛Abbász -Allah legyen elégedett vele- mondta: ((Részt vettem Allah küldöttével, Abu Bakarral, ‛Omarral 

és ‛Othmánnal -Allah legyen megelégedve velük- az ünnepeken, és mindegyikük a szónoklat előtt tartotta az imát.)) (al-
Bukharij és Muszlim).

Az ünnepi ima előtti és utáni szorgalmi imák
Ibn ‛Abbásztól -Allah legyen elégedett vele-: ((A Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- a „Fitr”29 napján két 

meghajlást imádkozott, és nem imádkozott sem előtte, sem pedig utána.)) (al-Bukhharij és Muszlim).

Amik az ünnepi imára ajánlottak 
1. A megfürdés.
2. A legjobb ruha felvétele.
3. A „Fitr” imára való menetel előtti evés.

26 A fohászok bizonyos feltételek mellett mindig meghallgatásra találnak, de vannak időpontok, amikor még inkább.
27 Az iszlámban nincsen más, csak két ünnep: a Ramadán havi böjt utáni és a zarándoklat utáni ünnep.
28 Ez épületben vagy szabadban lévő olyan imahely, ahol nem imádkoznak napi ötszöri imát.
29 Ez a Ramadán havi böjt megtörésének ünnepét jelenti. 
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4. Az „Adhá” ünnepen30 ajánlott az evés késleltetése, hogy a saját áldozati állatából tudjon enni.
5. A megszokott helyett más út választása.
6. Az „Allahu akbar” mindkét ünnepen való mondása.

A „Fitr” ünnepen való „Allahu akbar” mondásának ideje
Hangját felemelve kell ezt mondania akkortól, hogy elindul az imára, egészen addig, amíg befejezi azt.

Az „Adhá” ünnepen való „Allahu akbar” mondásának ideje 
Hangját felemelve kell ezt mondania, „‛Arafat” napjának reggelétől számítva a negyedik napi 

naplementéig, melynek szövegéről sok változat maradt fenn. Ezek közül az egyik: ((Allahu akbaru-Llahu 
akbaru-Llahu akbar, lá iláha illá-Llah. Allahu akbaru-Llahu akbar, wa lilláhi-lhamd.)) ((Allah 
/mindennél/ nagyobb, Allah /mindennél/ nagyobb, Allah /mindennél/ nagyobb, nincs más isten, csak Allah. 
Allah /mindennél/ nagyobb, Allah /mindennél/ nagyobb, és Allahé a hála.))

A félelmi ima

A magasztos Allah mondta: {{És ha te közöttük vagy, s te tartod nekik az imát, akkor csak az 
egyik részük álljon veled, s fegyvereik legyenek a kezük ügyében! És ha már földre borultak, akkor 
legyenek mögöttetek, és egy másik részük jöjjön, amelyik még nem végezte el az imádkozást. 
Végezzék el ők is az imát veled! Közben legyenek résen, és fegyvereik legyenek a kezük 
ügyében…}} {{A nők: 102}}.

Milyensége
A félelmi imát különbözőképpen imádkozta a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-, különböző 

napokon és helyeken, mindig az aktuális, a csatában legmegfelelőbb védelmet nyújtó formában.
1. Ibn ‛Omar -Allah legyen elégedett velük- mondta: ((Allah küldötte -Allah dicsérje és üdvözítse- úgy imádkozta a 

félelmi imát, hogy az egyik csoporttal egy meghajlást imádkozott, míg a másik az ellenséggel harcolt. Majd az imádkozók 
az első meghajlás után helyt cseréltek harcoló társaikkal, és ezek imádkozták a második meghajlást a Prófétával -Allah 
dicsérje és üdvözítse- úgy, hogy nekik ez az első volt. Majd elköszönt a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse-, és a harcolók a 
csata után imádkoztak egy meghajlást.)) (al-Bukharij és Muszlim).

2. Szehl ibn Ubej -Allah legyen elégedett vele- mondta: ((Allah küldötte -Allah dicsérje és üdvözítse- úgy imádkozta 
a félelmi imát a társaival, hogy két sorba állította őket maga mögött, és az első sorral imádkozott egy meghajlást. Majd az 
első meghajlás után ülve maradt addig, míg a mögötte lévő első sor befejezte a második meghajlást. Ezalatt a második sor 
őrt állt. Majd a második sor helyt cserélt az elsővel, és a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- velük imádkozta második 
meghajlását úgy, hogy nekik az az első volt. Majd a köszönés előtt addig várt, amíg a mögötte imádkozók befejezték 
második meghajlásukat. Majd ezután köszönt el.)) (al-Bukharij és Muszlim).

3. Dzsábir ibn ‛Abdu-Llah -Allah elégedjen meg vele- mondta: ((Egyszer a Prófétával 
-Allah dicsérje és üdvözítse- imádkoztam a félelmi imát. Két sorba állított minket. A sorok Allah küldötte -Allah dicsérje 
és üdvözítse- mögött voltak, míg az ellenség közte és a „Qibla” között helyezkedett el. A Próféta
-Allah dicsérje és üdvözítse- „Allahu akbar”-t mondott, és mi is vele együtt. Majd előre hajolt, és mi is előre hajoltunk. 
Majd felegyenesedett az előre hajlásból, és mi is. Majd leborult, és a mögötte álló első sor is leborult, míg a második sor őrt 
állt. Majd amikor a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- befejezte a leborulást, felállt az első sor, és a második sor borult le. 
Majd miután befejezték, felálltak, és helyt cseréltek az első sorral. Majd a Próféta -Allah dicsérje és üdvözítse- előre hajolt, 
és előre hajoltunk mi is. Majd felegyenesedett az előrehajlásból, és mi is. Majd leborult, és leborult vele az az első sor is, 
amelyik az első meghajlásnál a második sor volt, míg a másik sor őrt állt. Miután Allah küldötte -Allah dicsérje és 
üdvözítse-  befejezte a leborulást, és a mögötte lévő első sor is, elvégezte a leborulást a második sor is. Majd elköszönt, és mi 
is.)) (Muszlim).

30 Az Áldozat Ünnepe, ami a zarándoklat havának tizedik napján van.


