
Iszlám 2. A neo-hanbaliták (XII-XIV. század) 

IV. dolgozat kérdései, 2018. IV. 24. 

 

Kérdések az órákon elhangzottak alapján: 

 

1. Kik voltak a neo-hanbaliták? 

2. Ki volt és mikor élt Ibn al-Dzsauzí? 

3. Milyen nézeteket vallott Ibn al-Dzsauzí a kalifátusról? 

4. Hogyan jöttek létre a misztikus rendek és mikor? 

5. Milyen volt a kapcsolat a népi vallásosság és a szúfi misztikusok között ebben a korban? 

6. Milyen főbb eseményekről tud Ibn Tajmijja életében 1303-ig? 

7. Milyen volt Ibn Tajmijja viszonya a szúfikkal? 

8. Mi képezte Ibn Tajmijja tnításai alapját? 

9. Milyen részek képezik Ibn Tajmijja politikai nézeteit rögzítő könyv szerkezetét? 

10. Mi a politikáról szóló könyvének központi gondolata? 

11. Melyek legyenek a közfunkciót ellátók legfontosabb tulajdonságai Ibn Tajmijja szerint? 

12. Az első résznek milyen két alfejezete van Ibn Tajmijja politikáról szóló könyvében? 

13. Hogyan kell az állami bevételeket felhasználni Ibn Tajmijja szerint? 

14. Milyen két alfejezetre oszlik a magánéletre vonatkozó rész Ibn Tajmijja könyvében? 

15. Mi a témája Ibn Tajmijja „Az egyenes út követése” c. művének? 

16. Milyen viszonyban kell állniuk a muszlimoknak a hitetlenekkel Ibn Tajmijja szerint?? 

17. Miben kell különbözniük a muszlimoknak a hitetlenektől Ibn Tajmijja szerint? 

18. Milyen tilalmakat állított fel Ibn Tajmijja az ünnepekre vonatkozólag? 

19. Mit nem szabad csinálni Ibn Tajmijja szerint a hitetlenek ünnepein? 

20. Mit ír a sírlátogatásról Ibn Tajmijja? 

21. Mit ír Ibn Tajmijja a síroknál tartott vallási eseményekről? 

22. Miért és hogyan védi Ibn Tajmijja a halottakat? 

23. Mit ír Ibn Tajmijja a síroknál való tartózkodásról? 

24. Mit ír Ibn Tajmijja a síroknál történő fohászkodásról és fogadalomról? 

25. Ki volt Ibn Qajjim al-Dzsauzijja? 

26. Mit szabad és mit nem szabad a síroknál csinálni? 

27. Mit írnak a jogi kézikönyvek a síroknál történő építkezésről? 

28. Milyen anyagokat tilos felhasználni a sírépítkezésben? 

29. Mit mondanak a jogtudósok az égetett anyagok használatáról a sírépítkezésben? 

 

Kérdések Ibn al-Dzsauzí: „A népi történetmondók és regősök” c. műve alapján (Goldziher 

Ignác: A hadísz kialakulása c. művében feldolgozva): 

 

1. Hogyan alakultak át a hagyomnyok egy idő után szórakoztató elbeszélésekké? 

2. Hogyan védekezett egy vallástudós Medinában a vak férfi hamis hagyományai ellen? 

3. Mit mesélt a paradicsomi palotáról egy utcai prédikátor? 

4. Mit mesélt Ahmad Ibn Hanbal imámra hivatkozva egy népi prédikátor Bagdadban? 

5. Mivel védekeztek a hamis hagyomány mesélők, ha leleplezték őket? 

6. Mi volt az elbeszélők két fajtája és milyen volt korai megítélésük? 



7. Milyen feladatokat láttak el a korai időkben a népi elbeszélők (qássz)? 

8. Milyen előadásokat tartott a két Uswárí a IX. században? 

9. Mit tanított egy kúfai mesélő (qássz) Mózesről? 

10. Mit tanított Kultúm költő Bagdad mecsetében az imádkozóknak? 

11. Milyen társaságba sorolták az utcai prédikátorokat? 

12. Hogyan próbálták mind a szunnita, mind a síita közönség pénzét megszerezni? 

13. Milyen szélhámos fogásokat alkalmaztak a történetmondók? 

14. Milyen nem létező nevekkel szórakoztatták a közönséget a népi elbeszélők? 

15. Hogyan szerzett felvilágosítást vallási kérdésben a jogtudós Abú hanífa anyja? 

16. Mi történt, amikor egy népi elbeszélő az utolsó ítélet trombitájáról mesélt? 

17. Mi volt Tabarí, a leghíresebb Korán magyarázó és egy hazug magyarázó története? 

18. Mi volt a különbség egyes hivatásos hagyománymondó és a népi elbeszélők között? 

19. Mi volt a célja a népi hagyománymondóknak a történeteikkel? 

 

Kérdések Ibn al-Dzsauzí: „Az ördög tévútra vezetése” c. művének részlete alapján: 

 

(1) Miért nem az alázatosság jele a szúfi köpeny? Az igazi vallástudósok hogyan öltözködtek? 

(2) Mit ír Tirmidzi a böjtről és mi erről Ibn al-Dzsauzi véleménye? 

(3) Milyen zenét tart a szerző elfogadhatónak? 

(4) Milyen táncot fogadott el a Próféta? 

(5) Mi a szerző véleménye az orvosságok használatáról és mi a szúfiké? 

(6) Mit ír a szerző a szúfik megalázkodásáról? 

(7) Mi az iszlám álláspontja és Mohamed példája a nősülésről? 

(8) Miért ítéli el a szerző a szúfik utazásait? 

(9) Milyen helytelen újításaik vannak a szúfiknak az utazásból való megtérésükkor? 

(10) Milyen helytelen szokásokat követtek a szúfik a könyvekkel kapcsolatban? 

(11) Miért nem adja el a szúfi a köpenyét? Mit ír elő az iszlám az öltözködés terén? 

(12) Mit csináltak egyes szúfik a vízzel? Mit írnak az ételadagok csökkentéséről? 

(13) Miért erkölcstelen a zene és ének Ibn al-Dzsauzi szerint? 

(14) Hogyan táncolnak a szúfik? 

(15) Mit mond a szerző a magányba vonulásról és a pénteki imáról? 

(16) Milyen viselkedéstől óvta Umar (a 2. kalifa) a fiatalokat? 

(17) Mi a szúfik álláspontja a nősüléssel kapcsolatban? 

(18) Hogyan utaztak zarándoklatra a szúfik? Hogyan kellett volna Ibn Hanbal szerint? 

(19) Miként vezeti tévútra az ördög a szúfikat halál esetén? 

(20) Milyen helytelen nézeteik vannak a szúfiknak a szerző szerint a tudásról? 

 


