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Elôször a meghatározása:
A Kegyes Korán Allāh szava, amit Allāh nyilatkoztatott ki Küldöttének, Mohammednek - Allāh 

dicsérje és üdvözítse -, Gábriel (az angyalok egyike) közvetítésével. Furqānnak („Különbségtevő”) is nevezik, 
vagyis az igazságot és hamisságot megkülönböztetőnek.

Másodszor az Iszlámban elfoglalt helyzete:
A Kegyes Korán az elsőszámú forrás az Iszlám törvénykezésében, majd utána a Szunna (A Próféta -

Allāh dicsérje és üdvözítse - mondásainak és tetteinek összessége) következik, magyarázva és értelmezve a 
Koránt.

Harmadszor a Korán összegyûjtetése:
A Korán a küldetés idején elszóródva létezett az emberek emlékezetében. Az emberek részeket írtak fel belőle 
lapokra és táblákra; majd amikor a Jamámai csata idején sokan meghaltak a Koránt emlékezetből tudók közül 
Mohammed Próféta - Allāh dicsérje és üdvözítse - halála után, a muszlimok Kalifája (államfője), Abu Bakr 
asz-Sziddíq (a Próféta - Allāh dicsérje és üdvözítse - első helytartója) utasította Zejd ibn Tábitot (a prófétai 
kortársak egyikét) a Korán egyetlen kötetbe való összegyűjtésére. Ő összegyűjtötte azt, és a lapok Abu Bakr 
államfőnél és az utána következő ‛Omar ibn al-Hattābnál (a Próféta - Allāh dicsérje és üdvözítse - második 
helytartójánál) maradtak. Majd a lapok Hafszához, ‛Omar ibn al-Hattāb lányához kerültek ‛Ot mán (a Próféta -
Allāh dicsérje és üdvözítse - harmadik helytartója) helytartóságának idején. Ebben az időben az arabok 
különböző nyelvjárásokkal (kiejtésbeli, de nem jelentésbeli különbséggel) olvasták a Koránt. ‛Ot mán utasított 
egy prófétai kortársakból álló csoportot a különböző nyelvjárások szerint íródott lapok összegyűjtésére, és a 
Korán, a Qurejs törzs nyelvjárására való egységesítésére (amely a Próféta - Allāh dicsérje és üdvözítse -
nyelvjárása volt). Majd ezt a kötetet sok példányban lemásolták,
sokfelé elterjesztették és hitelesítették. Az ezen kívüli különböző nyelvjárások szerinti lapok pedig eléget-
tettek.

Negyedszer a fejezeteinek (szuwar) és bekezdéseinek (áját) mennyisége:
A Korán fejezetei egymástól különálló részek, saját címekkel ellátva, mint például a „Tehén” című 

fejezet (szúra), az „‛Imrān családja” című fejezet, és így tovább. A bekezdései pedig a fejezet részei, így a 
„Tehén” című fejezet például 286 bekezdést tartalmaz. A Korán fejezeteinek száma 114, míg bekezdéseinek 
száma kb.: 6200.

Ötödször a Kegyes Korán csodája: A Korán az egyik olyan csoda, amit a Próféta - Allāh 
dicsérje és üdvözítse - kapott bizonyítékként prófétasága igazának bizonyítására. A Korán csodája pedig az a 
tény, hogy az emberiség képtelen volt egy olyan fejezetet alkotni, mint a Korán fejezeteinek egyike. A 
Fenséges Allāh kihívóan felszólította Mohammed - Allāh dicsérje és üdvözítse - ellenségeit az emberek és a 
dzsinnek közül arra, hogy hozzanak egy, a Korán fejezeteihez retorikában és jelentésben hasonló fejezetet. De 
ők nem voltak képesek - annak ellenére, hogy nagyon igyekeztek - Mohammedet - Allāh dicsérje és üdvözítse 
- meghazudtolni, és a prófétaságát elutasítani.

A Korán csodája több szempontból kitűnik, melyekből a következőket említeném:

1. Nyelvi csoda, mivel a Korán új módon szól olvasójához: veretes szókincsű és mondatszerkezetű, 
mélyértelmű, és többjelentésű. Hibáktól és hiányosságoktól mentes jelentéseiben és retorikájában.

2. Közlésbeli csoda, mivel a Korán az elmúlt idők embereinek igaz történeteit tartalmazza, és néhány 
bekövetkező eseményre mutat azoknak, akik olvassák. Kiterjed az érzékfelettiekre is, mint a Teremtő és 
angyalai tulajdonságaira, és az emberek halál utáni állapotára. Mindez megegyezik a többi szent könyvekben 
szereplőkkel, még mielőtt azokat elferdítették volna.

3. Törvénykezésbeli csoda, mivel a Korán átöleli az összes törvénykezésbeli alapelvet és az Iszlám 
Törvény részleteinek jó részét: kezdve az istenszolgálatoktól és azok döntvényeitől az adásvételi és 



biztosítékbeli eljáráson, valamint a családi döntvényeken, mint a házasságén és a válásén át a törvényszéki 
döntvényekig: a bizonyítási eljárástól és a nyomozástól a büntetések megállapításáig és végrehajtásáig.
4. Tudományos megelőzés, mivel a Korán megelőzte sok új tudomány felfedezését azok említésével; mint 
az orvostudomány, a természettudomány, a csillagászat; valamint az élővilág és a világmindenség titkai terén 
olyan dolgokkal, amikhez nincs hasonló.
• Az orvostudomány terén a Korán aprólékos pontossággal rámutatott a magzatfejlődés folyamataira.
• A természettudomány terén a Kegyes Korán különféle tényekre mutatott rá a Földdel, a hegyekkel és a 
tengerekkel kapcsolatban.
• A csillagászat terén a Kegyes Korán különféle, a csillagászatban megjelenő dolgokra mutatott rá; mint a 
csillagok és bolygók járása, és a világűr titkai.
• Az élővilág terén a Kegyes Korán rámutatott a különféle állatokkal kapcsolatos valóságra; mint a méhé, 
hangyáé és másoké.
• A világegyetem titkai terén a Kegyes Korán rámutatott a teremtés kezdetére, tanúsítva azt, ami megegyezik 
a legújabb tudományos felfedezésekkel.

Nincs olyan - miközben mi a tudomány és felfedezések korában vagyunk -, ami ellentmondana a Kegyes 
Koránnak valamiben azok közül a tények közül, amellyel a Korán megelőzte a tudományt tizennégy 
évszázaddal ezek megállapításában!

Hatodszor a Kegyes Korán céljai:
A Kegyes Korán szövege három fő cél megállapítása, részletezése, és kifejtése körül forog:

1. Az ember Urával való kapcsolata, és e kapcsolat ösztönzőerőinek, jogainak, határainak, az evilágra és a 
túlvilágra gyakorolt hatásainak, a jobbátételére irányuló módszereinek kifejtése, és az arra való figyelmeztetés, 
ami romlást vagy zavart okozhat a kapcsolatban.
2. Az ember erényekkel való tökéletesítése, és az egyéni érdekek megvalósítása.
3. Az ember saját fajával való kapcsolata, és azon kiindulópontok magyarázata, amelyek szabályozzák 
kapcsolatait, és e kapcsolatok jogait, kötelességeit; valamint e kapcsolatok állapotainak és résztvevőinek 
részletezése; és e sokszínű és összefüggő kapcsolatok nyomainak és rendezésük módszereinek kifejtése, és 
mindannak, ami a kapcsolatokban elkövetett jótékonyságok jutalma, és az ártalom büntetése lesz.

Hetedszer a Kegyes Koránban szereplô témaegységek:
A Kegyes Korán szinte csak három témaegységre korlátozódik:

1. A történetek: A próféták népeikkel kapcsolatos történetei, és a korábbi népeké. E történetek 
szövegkörnyezetének sok gyümölcse van; mint például a Próféta - Allāh dicsérje és üdvözítse - vigasztalása a 
vallás közvetítésének idején; a tanulságok levonása, és az intelmek kikövetkeztetése; Allāh a Hozzá 
közelállókkal és az ellenségeivel való szokásainak magyarázata.

2. Az érzékeket felülmúló dolgok: A Korán elmondja a Teremtő sajátosságait, neveit, tetteit, azt, amit 
szeret, és amit gyűlöl. És azt is elmondja, hogy vannak az érzékeink számára felfoghatatlan teremtmények: 
mint az angyalok, akik fényeredetűek, és a dzsinnek, akik tűzeredetűek. És beszél az ember létezése előtti 
világmindenségről, és az emberiség állapotáról annak végetérte után. Beszél az ember halál utáni, és egy új, 
örök életre való feltámadás utáni állapotáról. Magyarázza a Feltámadás állapotait, és az örök élet részleteit; és 
leírja a Dzsennát („Kert”: az Allāhnak engedelmesek gyönyörűségekkel teli lakhelye), valamint a Nárt („Tűz”: 
az engedetlenek szenvedésteli lakhelye). A Korán tökéletes kifejtéssel és pontos jellemzéssel magyarázza 
mindazt, ami ezekkel kapcsolatos.

3. Döntvények: Nyilvánvalóvá teszi mindazt, ami a dolgok és viselkedések közül dicséretre méltó, és azt, 
ami elítélendő. Igazságos rendszereket és átfogó törvényeket helyezett el mindarról, ami a népek és 
társadalmak kapcsolataival, és érdekeik megvalósulásával áll összefüggésben. Ösztönöz az erényes tettekre és 
a szép szavakra, és megtiltja ezek ellenkezőjét.

Nyolcadszor a Kegyes Koránban szereplô közlési módok:
A tények és a döntvények elénk tárásában számos módszerre támaszkodik, mint például:

1. A meggyőzés. Ezt úgy teszi, hogy a tények valóságára és a döntvények igazságosságára ésszerű és 
tapasztalható érveket sorakoztat fel.



2. A kötelezés. Ezt közvetlen tiltással vagy kéréssel teszi. Ez a módszer a Korán helyzetével és azzal függ 
össze, hogy ez a Teremtő kinyilatkoztatása, akié a teljes jog teremtményei utasítására és valamitől való 
eltiltására.
3. A vágykeltés. Ezt a túlvilági jutalmak, valamint a parancsok teljesítéséért, és a tiltások betartásáért járó 
örök fizetség említésével teszi.
4. A megfélemlítés. Ezt a túlvilági kárhozat, valamint a parancsoktól való eltérésért és a tiltott dolgok 
megtételéért járó örök vagy ideiglenes büntetések említésével teszi.
5. Az érzelemkeltés. Ezt azon dolgok említésével teszi, amik felkavarják az istenszolgáló érzelmét 
Teremtője iránt; ezáltal véve rá őt a Neki való engedelmességre. Ilyen például a Teremtő szolgája iránti 
kegyeinek és jótékonyságainak említése.
6. Példázatok és hasonlatok hozása. Ezt a jót tevő ember olyan dologhoz való hasonlításával teszi, ami 
kedves az ember számára; és a rosszat tevő olyanhoz való hasonlításával, melyet nem szeretnek az emberek.
7. Példakép említése. Ezt a próféták, küldöttek, és erényes emberek jellemvonásainak említésével teszi, 
azért, hogy az emberek kövessék az ő példájukat; és a hitetlenek, képmutatók, és eltérően cselekvők 
tulajdonságainak említésével, azért, hogy az emberek elkerüljék a hozzájuk való hasonlóságot, és az ő példájuk 
követését.
8. A történetek felhozása, és az evilágon jót és rosszat tevők cselekedeteiből származó következmények 
felemlítése.

Kilencedszer a Kegyes Korán ismertetôjelei és sajátságai:
1. A megőrzöttség. A Korán meg van őrizve a ferdítéstől és a változtatástól, leküldésétől kezdve egészen az 
evilág végéig.
2. Az átfogás. A Korán az élet minden területével kapcsolatos döntvényeket magába foglalja: mint a 
társadalmi, gazdasági, politikai, katonai, és sok másfajta területet.
3. A realitás. A Korán figyelembe veszi parancsolatai során az emberek képességeit, és a társadalmak 
állapotát.
4. A minden időre és helyre való aktualitás. Ezt azzal éri el, hogy olyan általános szabályokat foglal 
magába, amelyek egyaránt alkalmazhatók mind a régi, mind a modern korok valamennyi területén, azok 
követhetők, és törvénykezőként megtehetők.

Tizedszer a Kegyes Korán Földön való alkalmazásának nyomai:
Ennek sok nyoma van, amely három fő célon alapul:

1. A teremtmény kapcsolatának kiigazítása a Teremtővel, és az Allāhon kívül imádottak imádatának 
érvénytelenítése.
2. Az emberek érdekeinek megvalósítása egyéni és társadalmi szinten: a legigazságosabb, legbölcsebb, és 
legteljesebb rendszerrel.
3. A dicső erkölcsök és illemszabályok elterjedése, és ezek hitvány változatainak eltűnése.

További információkért forduljon bizalommal a következő címre:

Dár Al-Szalám Mecset
Budapest XI. ker.

Bartók Béla út 29. F.sz. 3. 
Tel./Fax: +36-1/209-1795

Figyelmébe ajánljuk, hogy minden szombat délután 1500-1700 óráig előadást tartunk e mecsetben az érdeklődők számára. 
Önt is szeretettel várjuk.


