
Iszlám 2. 

A neo-hanbaliták (XII-XIV. század) 

Az órákon elhangzottak összefoglalása 

 

Elsősorban nem hadísz tudósok vagy jogtudósok, hanem hitszónokok voltak, a vallás 

megtisztítását akarták. 

Összefoglaló és az általuk eretnekségnek tartott szokásokat, nézeteket támadó műveket írtak. 

(IX. sz. Ibn Hanbal: hadísz gyűjtemény, kérdésekre adott válaszok.) 

Nagy hatásuk van a XX-XXI- sz.-ra. 

 

1/a. ’Abd ar-Rahmán Ibn al-Dzsauzí 

 

(i) 1126 Bagdad – 1200 u.o., hanbalita hitszónok, vallási, történeti és műveltségi 

(adab) művek szerzője. Az első az ún. neo-hanbaliták közül, akik megújították a hanbalita 

gondolkodást. 

 (ii) a mulúk at-tawá’if („részkirályságok kora”), szeldzsuk katonai parancsnokok 

(szultánok) uralkodtak ténylegesen 1194-ig Bagdadban is 

 (iii) kalifa: az erkölcsi és vallási vezető, ő adja áldását a szultánra, míg a szultán 

biztosítja a sarí’a betartását, a szunnita iszlám életvitelének gyakorlati megvalósítását a 

kényszerítő és visszatartó erejével (al-Ghazálí) 

 (iv) a kalifátus helyreállításának és a szunnita iszlám megújításának a gondolata Ibn 

al-Dzsauzí prédikációiban 

 (v) hagyományos író: közlési láncok (isznád), egymástól eltérő nézetek, tanítások 

ismertetése (ld. pl. al-Qusszász wal-mudzakkirín, „A népi történetmondók és regősök”, c. 

művét, vö. al-Dzsáhiz munkásságával) 

 (vi) Több, mint 200 művet írt, közel 100 fennmaradt 

vii. „Talbísz Iblísz” („Az Ördög megtévesz- tése”) c. műve minden foglalkozás és népcsoport 

viselkedésének a kritikája. 

Legtöbbet a szúfikat, az iszlám misztikus irányzatainak a követőit bírálja benne. 

 

A misztikus rendek létrejötte 

 

VIII. sz.: Aszkétákból Isten közelségéhez vezető utat keresők. 

IX. sz.: Csoportok, mesterek keresése Iránban, Irakban, Egyiptomban 



X. sz.: Utazások, kapcsolatok 

XI-XII. sz.: Szúfi szállások, rendházak, mecsetek 

XII-XIV. sz.: Szervezetek, hálózatok – szúfi rendek létrejötte 

 

A szúfik és a népi vallásosság kapcsolata 

 

XIII-XIV. sz.: a népi vallásosság évezredes hagyományai kapcsolódnak a szúfikhoz és 

szertartásaikhoz 

Sírlátogatások, ünnepek, megemlékezés és meghallgatás szertartások 

A szúfikból áldás (baraka) árad 

Szúfi szentek sírjaiból is áldás árad 

Kérés (du’á) és fogadalom (nadra) 

Közbenjárás Istennél 

 

Szúfik és neo-hanbaliták 

 

Ibn al-Dzsauzí, Ibn Tajmijja, Ibn Qajjim al-Dzsauzijja és tanítványaik, majd a XVIII. sz.-i 

utódaik, a wahhábiták és a XX. sz. első felének fundamentalistáinak a támadásai elsősorban a 

szúfik és a népi vallásosság ellen irányultak. 

 

2/a. Taqí d-Dín Ahmad Ibn Tajmijja 

 

 (i) 1263 Harrán térség, É-Szíria - 1328 Damaszkusz, mamlúk kori (1251-1517) 

hanbalita jogtudós és vallástudós, aki a legnagyobb hatással van a XX. sz.-i iszlám 

gondolkodásra 

 (ii) 1269 családjával együtt a mongolok elől Damaszkuszba menekül – életére és 

tevékenységére nagy hatással van az állandó mongol veszély, katonáknak szónokol, a vallási 

megtusztulásban látja a megmenekülés nyitját 

 (iii) 1293 első bebörtönzése, egy Próféta gyalázással vádolt keresztény elleni túlzott 

támadása miatt 

 (iv) 1297 a szultán fölkéri a szent háborúra (dzsihád) való buzdításra, amikor az 

örmények ellen vezet háborút – megírja Hamá város lakói kérésére az as’arita nézetek és a 

teológia ellenes hitvallását (ar-Riszála al-hamawijja al-kubrá) – számonkérés a hanafita, majd 

a sáfi’ita kádi előtt (tasbíh ’antropomorfizmus’) 



 (v) 1300 hitszónokként ellenállásra buzdít a mongolokkal és síitákkal szemben, u.így 

1301 és 1303-ban is 

 (vi) 1303-5 éles támadások szúfi sejkek és Ibn ’Arabí követői ellen, szétver egy szent 

sziklát 

 (vii) Ellenfelei támadják tanait 1306-os tárgyalások  

 (viii) Kairóba küldik, ahol antropomorfizmus vádjával bebörtönzik egy évre a 

citadellába 

 (ix) 1307-ben szabadul, nem térhet vissza Szíriába, támadja a kairói népi és szúfi 

ünnepi szertartásokat, mint újításokat (bid’a), a sádzilita Ibn ’Atá’ Alláh-ot, a szentek 

közbenjárásáról kérdezik, újra bebörtönzik 

 (x) 1309 Bajbarsz a szultán, Alexandriába száműzi háziőrizetbe 

 (xi) 1310 az új mamlúk szultán, Qaláún tanácsadója lesz szíriai ügyekben, elkezdi írni 

asz-Szijásza as-sar’ijja („A sarí’a alapú politika”) c. művét 

 (xii) 1313 az újabb mongol invázió hírére visszatér Szíriába, híres tanár lesz, Ibn 

Qajjim al-Dzsauzijja a tanítványa és tanai terjesztője 

 (xiii) 1318 az üldöztetések újrakezdődnek: a szultán megtiltja, hogy fatwákat adjon ki 

a válásról, melyek ellentétesek a hanbalita tanításokkal: elutasította az egyetlen kijelentéssel 

és az egyetlen esküvel megtett háromszori válást – folytatja a fatwákat, 1320-ban bebörtönzik 

fél évre 

 (xiv) 1326-ban bebörtönzik és haláláig ott marad, mert tiltotta a szentek kultuszát és a 

sírok látogatását (zijára), tanítványait is, köztük Ibn Qajjim al-Dzsauzijját 

 (xv) 1328 áprilisban egy szúfi vallástudós panaszára elveszik tőle a papírt és tintát – 

szeptemberben meghal a damaszkuszi Citadella börtönéban 

 (xvi) tanításai középpontjában a „kiegyensúlyozás, összebékítés” (waszat) állt, az 

egyes iskolák önállóságával szemben: a dogmatikus teológusok az ’ész’ (’aql), a 

tradícionalisták a hagyományok (naql), a szúfik az „akarat, törekvés” (iráda) talaján állnak – 

ezeket kívánta integrálni és összeegyeztetni – mérsékelt reformizmus jellemezte, az „egyéni 

erőfeszítést” (idzstihád) kívánta visszaállítani, a merev „utánzással” (taqlíd) szemben – még 

ez is kiváltotta a haragot 

 (xvii) fiatal korában elbűvölte Ibn ’Arabí főműve, al-Futúhát al-makkijja (’A mekkai 

látomások’), de később rájött, hogy eretnek munka 

 (xviii) a szúfizmust egészében véve soha nem ítélte el, csak egyes szúfi sejkeket 

túlzott szertartásaik és egyes tanításaik miatt: „a lét egysége” (wahdat al-wudzsúd), a törvény 

elvetése (ibáha), és szélsőséges magatartás (ghuluww). 



 (xix) Tanítása alapja: csak a Korán és a hadísz számít 

 

2/b „A sarí’a alapú politika az uralkodó és az alattvalók javára” 

(asz-Szijásza as-sar’ijja fí iszláh ar-rá’í war-ra’ijja) 

 

 (i) Központi gondolata: az állami politikát is alá kell vetni az isteni törvénynek (sarí’a) 

– a hagyományos jogi könyvek (fiqh) erről nem beszélnek, de kialakult egy külön irodalma a 

politikai iszlámnak, amely javaslatokat fogalmaz meg az egyes állami és vallási 

tisztségviselők kiválasztására és viselkedésére nézve: al-Máwardí al-Ahkám asz-szultánijja 

(„A kormányzás rendelkezései”) és al-Dzsuwajní al-Ghijáthí c- művei beszélnek az imám, a 

qádi, a mufti, stb. személyéről 

 (ii) Ibn Tajmijja: nincs határvonal a magánélet és közélet között, ugyanazok a koráni 

szabályok érvényesek mindkettőre (angol fordítás címe: Ibn Taymiyya On Public and Private 

Law in Islam) 

 (iii) Két fő rész:  

I. rész: Adá’ al-amánát (kb. „A megbízatások elvégzése”), 2 fejezete:  

 

1. A közfunkciók, kormányzati tisztségek (al-wiláját) 

A megfelelő embert a megfelelő helyre (iszti’mál al-aszlah), 

 ennek híján a leginkább alkalmasat (al-amthal) 

a nevek nem címek, hanem funkciók (pl. a qádi, szó szerint „az eldöntő” bárki 

lehet, aki eldönt egy kérdést két ember között)  

két fontos tulajdonság: képesség és megbízhatóság (al-quwwa wal-amána) - 

ezek ritka tulajdonságok az emberek között. 

Hogyan válasszuk ki a legalkalmasabbat: ismerni kell a célokat és 

megvalósítási módokat 

 sajnos az uralkodók világ (és nem vallási) célokat követnek és ezek 

megvalósítására választják ki az embereket. 

A közfunkciók célja az emberek javára (és jobbítására) való törekvés, 

erkölcsileg és vallásilag (iszláh, az angol fordításban modernizálva „reform”) 

2. Az állami bevételek (és felhasználásuk) (al-amwál)  

Fajtái: adók, vallási adó és állami földek bevételei 

Legfontosabb cél a szent háború, majd a szegények ellátása 

 



II. rész: A főbűnök és (Isten) jogai (al-Hudúd wal-huqúq), két fejezete: 

 

1. Az Istennek járó kötelességek megsértésére kiszabott büntetések 

a bűnök fajtái, a lázadók és útonállók büntetése, a muszlimok kötelessége 

segíteni az uralkodót ezek üldözésében 

lopás, paráználkodás, borivás, rágalmazás, 

bűnök, amelyekre nincs jogilag (a Korán és a hadísz alapján) meghatározott 

büntetés (pl. megcsókol egy fiút v. nőt, akivel nincs rokonságban, paráználkodás 

nélküli helytelen viselkedés nőkkel, tilos ételt eszik, értéktelen vgay nem elzárt holmit 

lop, becsap másokat (pl. kereskedő), stb.  

büntetésük: nevelés (ta’díb) v. testi fenyítés a büntetésük, amely 

megszégyenítő (ta’zír) 

a hitetlenség és az ellene vezetett szent háború, a döntő harc 

2. Az egyénnek járó jogok és kötelességek megsértése és büntetése 

gyilkosság (és megtorlás) 

megsebesítés (kártérítés) 

mások megszégyenítése v. megbecstelenítése (megtorlás v. kártérítés) 

hazug állítások 

házasság során fellépő jogok, kötelességek és azok megsértése 

az emberek közötti kapcsolatok 

tanácsadás 

tekintély gyakorlása az emberek érdekében (vallástudósok) 

 

2/c. Ibn Taymiyya a szúfi szertartások és népi ünnepek ellen 

 

Iqtidá’ asz-szirát al-musztaqím 

 mukhálafat aszháb al-dzshím 

(„Az egyenes út követelése - elkülönülés a Pokol társaitól”) 

 

 (i) Korán I/6: ihdiná sz-sziráta l-musztaqíma „Vezess minket az 

egyenes úton” alapján az egyenesség a valláserkölcsöt jelenti és az egyenes út vezet a 

túlvilági üdvözüléshez, szemben azoknak az útjával, akikre Isten haragszik és a 

tévelygők útjával (qhajr al-maghdúbi ’alajhim wa-lá d-dállín I/7). A kezdő sorokban 



meg is magyarázza kik ezek: az első csoport a muszlimok, a második a zsidók, a 

harmadik a keresztények 

 (ii) Rögtön belevág a könyv témájába: „magam is kezdeményeztem és 

kérdésekre válaszolva is figyelmeztettem (a muszlimokat) az ünnepeik hasonlóságára 

a hitetlenek ünnepeivel – részben régi hatásra, és felhívtam a figyelmet ezzel 

kapcsolatban az Isteni Törvény (sarí’a) szabályozására.” (amikor Egyiptomban volt 

1306-7-ben) 

 (iii) „Megtudtam, hogy a nép egy része megdöbbent a szavaimon, mert 

már ebben nőttek fel és ragaszkodnak ezekhez (az elvetendő szokásokhoz). … Ezért 

néhány barátom kérdésének engedve megírtam (ebben a könyvben), hogy mi a szunna 

(a Próféta szokásai) és a fiqh (iszlámjog) véleménye ezekről a kérdésekről.” 

 (iv) A könyv tartalomjegyzékének az ismertetése: 1. fejezet: Az 

emberiség állapotáról a mohamedi küldetés előtt. (pp. 8-17) 

 (v) 2. fejezet: Bizonyítékok a Könyvből, a Szunnából és a(z első 

muszlim nemzedékek erkölcsös tagjainak, szalaf) közmegyegyezéséből (idzsmá’) arra, 

hogy meg kell parancsolni a hitetlenektől való elkülönülést és meg kell tiltani a 

hozzájuk való hasonlóságot. (pp. 17-101). 3. fejezet: A Próféta beszéde Arafát hegyén 

(Mekkában, az ún. „búcsúzarándoklat” alatt). 

 (vi) 4. fejezet: Mi a célja a hitetlenektől való elkülönülésnek, hogyan 

különböztek az első igaz úton járó kalifák alatt a ruházatban, beszédben, érzéseikben, 

hátasállataikban, stb.  

 (vi) 5. fejezet: Az ördögöktől való elkülönülés hasonló a hitetlenektől 

való elkülönüléshez 

 (vii) 6. fejezet: Különbség van az ördögökhöz és a hitetlenekhez való 

hasonlóság, valamint az araboknak a nem arabokhoz való hasonlósága között. 7. 

fejezet: Azoknak a bizonyítékoknak az elutasítása, amelyek az ellenkezőt akarják 

állítani. 8. fejezet: A hitetlenekhez való hasonlóság tilalma. 

 (viii) 9. fejezet: Meg van tiltva, hogy a muszlimok ünnepei 

megfeleljenek a hitetlenek ünnepeinek. 

 (ix) 10. fejezet: A keresztények és a zsidók ünnepein való részvételre 

vonatkozó törvény. 

 (x) 11. fejezet: A nem muszlimokhoz való hasonlósagra vonatkozó 

törvény.  

(xi) 12. fejezet: Az ünnepről (’íd) (holdév szerinti ünnep) 



 (xii) 13. fejezet: A hitetlenek ünnepeiről 

 (xiii) 14. fejezet: A hitetlenek ünnepein való böjtölésről 

(xiv)  15. fejezet: A najrúz ünnepről és a politeisták hasonló ünnepeiről 

(xv) 16. fejezet: A többi ünnep (’íd) és eretnek (újító) szezonális ünnepség 

(mauszim) (napév szerinti ünnep) elítélendő szokásairól 

(xvi) 17. fejezet: A Törvény által nem magasztalt nap magasztalása 

(xvii) 18. fejezet: A helyi ünnepről. 19. fejezet: A helyi ünnepek felosztása. 

(xviii) 20. fejezet: A (kiemelt) sajátossággal (khaszísza) bíró helyek  

(xix) 21. fejezet: A sírnak nincs előnye más helyekkel szemben az Istennek 

tetsző cselekedetek végrehajtásakor (’amal at-tá’a).  

(xx) 22. fejezet: A sírhoz való ragaszkodás (’ukúf) és a sírnál való lakás 

(mudzsáwara). 

(xxi) 23. fejezet: A próféták és szentéletű emberek (szálihún) sírhelyei 

(maqám). 

(xxii)  24. fejezet: Az Aqszá mecset Jeruzsálemben. 

(xxiii) 25. fejezet: A muszlimok vallásának a gyökere (aszl). 

(xxiv) A sírok látogatásáról (20-24. fejezet) 

(a) Bár egyes helyek kiemelt sajátossággal rendelkeznek, nem szabad ott 

ünnepséget tartani, imádkozni és más istentiszteleti szertartást (’ibáda) tartani (tiltotta 

a Próféta és a kegyes ősök is – hadísz haszan csupán, azaz nem szahíh: lá tadzs’alú 

bujútakum qubúran wa-la tadzs’alú qabry ’ídan wa-szallú ’alajja wa-tablughuní 

szalátukum hajthumá kuntum).  

(b) Ilyen helyek: a próféták és szentéletű emberek sírjai. 

(c) A halottaknak a sír a házuk, nem szabad megzavarni építménnyel, ráülni, 

rálépni, ráfeküdni. Nem szabad zavart és kárt okozni nekik szavakkal vagy 

cselekedetekkel. Ha elmegyünk a sírhoz, kívánatos (musztahabb) üdvözölni a halottat, 

Istenhez fohászkodni érte (du’á’ lahu). Minél kiemelkedőbb volt a halott életében, 

annál inkább megilleti a nyugalom. 

(d) A sírok látogatása (zijára) szabad (Próféta: „Megtiltottam volt nektek a 

sírok látogatását, de (most azt mondom, hogy csak) látogassátok azokat.”). 

(e) Szabad-e utazást (szafar) tenni a sírok meglátogatása végett? Nézeteltérés, 

de ajánlatosabb nem utazni, csak a három szent mecsethez (Mekka, Medina, 

Jeruzsálem).  



(f) Tilos mecsetet építeni a sír fölé és ott imádkozni (szalát), de tilos a rituális 

ima a csupasz sírnál is. Sok jogász szerint: csak a sírok földjének tisztátalansága miatt 

tilos. De: azért tilos, mert ez fölmagasztalná a sírban fekvő embert. 

(g) Még ennél is rosszabb: a célzatos fohászkodás, a fogadalmi ima, a sírnál 

hosszan tartózkodók ill. az ott letelepült (mudzsáwir) rokonok és mások itatása, s az a 

hit (i’tiqád), hogy a a sírnál tett fogadalommal meg lehet változtatni az (isteni) 

elrendelést vagy el lehet hárítani a csapást és balsorsot (balá’).  

(h) A próféták és szentéletű emberek utálják mindazt, amit az emberek a 

sírjuknál csinálnak (ünnepek, ima, stb.). 

(i) Mindez (eretnek) újítás (bid’a) és az újítás elvonja a figyelmet a (helyes) 

szokásról (szunna).  

(j) Nem csak utálatos (makrúh), tiltott (muhram): a sírnál hosszan időzni, ott 

megtelepedni (lakni), itatni (a sírt), függönyöket aggatni rá, mintha Isten Háza, a 

Ka’ba volna. 

(k) Sokan a próféták, szentek, jeles vallástudósok sírja fölé épített 

mauzóleumok (mashad) meglátogatását a mekkai zarándoklat elé helyezik! 

 

3. Ibn Qajjim al-Dzsauzijja 

 

(i) 1292, Damaszkusz – 1350, Damaszkusz, hanbalita jogtudós, teológus és író 

(ii) Ibn Tajmijja tanítványa és tanainak kidolgozója, hosszú és népszerű művekbe való 

átültetője 

(iii) 1326 bebörtönzik mesterével együtt, annak halálakor kiengedik 

(iv) A céllövőverseny törvényességéről való vita asz-Szubkí-val, a kor legrangosabb 

’hivatalos’ vallástudósával – engednie kell a bíróság előtt (kell-e „törvényesítő”, muhallil, 

részvétele két ember tétre menő versenyében v. nem, - különben szerencsejáték, qimár)  

(v) minden szúfi témát megírt népszerűen, misztikus tanítások nélkül 

(vi) Példa: Szerelemtana, a Paradicsom leírása 

(vii) De: a dzsihád-ról vallott harcias nézetei 

 

4. Vita a temetkezési építmények törvényességéről 

 

 (i) Hagyományos európai nézet (pl. Creswell): a megépített sírok szokása 

ellentmondott a hagyományos arábiai szokásoknak, ezért ellenezték 



 (ii) Valóság: ellenkezőleg, bizonyos pogánykori szokások ellen volt a tiltás – a 

ténylege szokásokat nem tudták befolyásolni 

 (iii) Próféta – két alapvető pogánykori szokást elfogadott: a sír (halott) itatást és 

pálmaágak helyezését a sírra (védeni a Nap ellen, árnyékolni a halottat) 

 (iv) Hadísz: kevés, nem „helyes”, nincs több úton továbbadva 

 (v) Jogi iskolák véleménye: nem akartak elrugaszkodni a valóságtól, az emberek 

szokásaitól 

(vi) Ibn Tajmijja és Ibn Qajjim al-Dzsauzijja kivétel – az ár ellen mentek 

(vii) A sírkultusz ellenesség fő célkitűzése: elválasztani a sírokat és imahelyeket, 

megakadályozni az imádkozást a sírnál 

(viii) Tiltások a hadíszban: 

A.) Általános tiltások: 

 (a) Tilos a sírnál és temetőben imádkozni (szalát) 

 (b) Tilos a sírlátogatás és a sír mellett üldögélés (elsősorban a nők ellen) 

 (c) Tilos áldozatot bemutatni a síron 

 (d) Tilos a sírt megjelölni és feliratot készíteni 

B.) Építkezés a síron és sírnál: 

 (e) Tilos mészkő (dzsissz) és tégla (ádzsurr) használata kívül és belül, ill. agyag 

(tín) kivülről 

 (f) Tilos sátrat emelni a sír fölé 

 (g) Tilos épületet ill. imahelyet (mecsetet) emelni a sír fölé. Ez vonatkozik a 

már létező építményekben történő temetkezésre is.  

 (h) Utasítás a pogánykori hitetlenek sírjainak a lerombolására 

 (i) Általános utasítás: minden sírt a földdel egyenlővé tenni (taswijat al-qubúr) 

(ix) Többnyire pogány szokások tiltása, nem tartották be, még nagy vallástudósok se, 

mint Málik ibn Anasz (mgh. 796, málikita madzhab-imám) 

(x) A tiltás alapja: többistenhit (sirk) a sír felé fordulva ott imádkozni, bálványimádás 

(xi) Az építkezésre vonatkozó tiltás általános, nem specifikált (biná’ ’alá l-qubúr) – 

nem tudni, a dóm a tiltás alá esett-e 

(xii) A temetői építkezés ellenes érvek nem teológiai jellegűek – a halott szellemében 

és fizikailag jelen van a sírban, a halál nem érinti – az építmény rossz hatással lehet a halottra, 

fájdalmat okozhat neki 

(xiii) Bizonyos anyagok „világi hívság” (zínat ad-dunjá), a halott tiltakozna – nincs 

hasznára, nem szokott hozzá 



(xiv) Időtálló anyagok ellene mondanak a taswijat al-qubúr („a sírok elegyengetése”) 

elvnek 

(xv) Nem szabad kitenni a halottat a mészkőnek és téglának, mert lepecsételi a sírt – 

tűzzel vannak égetve, kiszáríthatják a sírt. Próféta: talán a pálmaágak segítenek a kiszáradás 

ellen. A halott szomjúságban szenved – vízzel itatást és árnyékot igényel („a sír büntetése”, 

’ádzáb al-qabr)  

(xvi) Az égetett anyagok társítása a Pokollal („Tűz”, nár) 

(xvii) A lezárt sírban nem hallja a halott az imárahívást (adzán), mert a halottak is 

imádkoznak 

(xviii) Súlyos teher a halotti tetemen a nagy sírépítmény, szétmorzsolja az egyébként 

érintetlen testet – ezért kell elegyengetni a sírokat 

(xix) A sírépítmények utánozzák a hitetlenek szokásait 

(xx) A jogtudósok véleménye nem olyen szigorú, mint a teológusoké – a „tilos” 

(harám) helyett „utálatos” (makrúh) (kerülendő, de nem elítélendő – aki kerüli, az erényes 

cselekedetet végez) – praktikus szemlélet 

(xxi) Abú hanífa (VIII. sz., hanafita madzhab imám): a sírépítkezés törvényes 

(xxii) Málik ibn Anasz: csak kőből nem szabad építkezni 

(xxiii) Bagdad málikita qádija, al-Qasszár (mgh. 1008): bármit lehet a sír fölé építeni 

(qubba, bajt, madrasza), ha nem ér hozzá a sírhoz 

(xxiv) A „ház” (bajt), mint sírépítmény – a Próféta és az első két kalifa is a saját 

házában volt eltemetve – „számukra ez isteni kiváltság volt” 

(xxv) Ibn Hazm (XI. sz., Andalúzia) „A Próféta: a sírom és a szószékem közti terület a 

Paradicsom kert része” – azaz, a házában legyen a sírja  

(xxvi) Jogi döntések (fatwá): Ha valakinek a saját területén van a sírja, nem 

köztemetőben, akkor nem lehet beleszólni, mit épít rá és nem lehet leromboltatni. Hárún ar-

Rasíd: amikor meghalt út közben a dajkája, megvásárolta a földet, ahol eltemették 

(xxvii) Praktikus szempont a nagy sírépítmények ellen: nem jut hely másoknak 

 

 

 


