
Az iszlám 2. 2016. tavasz
X. óra 2016. 05. 12.

A síiták I. rész

A „tizenkétimámos” síiták



A síiták

⚫ Alapja az „isteni jog” tana –

⚫ összeegyeztethetetlen a szunnita „közösség” 

(dzsamá’a) és közmegegyezés (idzsmá’)
tanításával

⚫ A kiindulópont politikai jellegű volt



1. A Próféta halála után – 1.

⚫ i.) 632: a Próféta halála

⚫ Kijelölt-e utódot (Alit), vagy nem

⚫ ii.) Az utódlás (kalifa) különböző elvei:

⚫ Választás vagy leszármazás

⚫ iii.) Alinak, a Próféta vejének a háttérbe-

szorítása

⚫ iv.) Az első három kalifa (Abú Bakr, Omar és 

Oszmán) után: Alit választja a közösség egy 

része – személyes, nem örökletes választás



1. A Próféta halála után – 2.

⚫ Ali meggyilkolása után (661) hívei háttérbe 

szorulnak

⚫ Az Omajjádokkal szemben – a Hásimitákat 

támogatják, a Próféta családja

– Ali leszármazottai

⚫ Eleinte politikai, nem vallási csoportosulás

⚫ Területileg: Kúfa, Irak (a mai Irak déli része)

⚫ Déli arab törzsek az északiakkal szemben



Kúfa a mai Dél-Irakban



Ali emlékhelye (Kúfa) és sírja (Nadzsaf)



Ali és leszármazottai legitimitása

⚫ A síita irányzat politikai alapja: 

⚫ a muszlim közösség jogszerű imámja 

(vezetője) Ali és leszármazottai

⚫ Hasonló: a zajditák Észak-Jemenben

⚫ Marokkó: a királyok a sarífi uralkodóházból 

(Ali leszármazottai) – de szunniták



Szunniták és síiták



Síita arányok az iszlám világban



Korai lelkesedés Ali személye iránt

⚫ Abúl-Aszwad ad-Dualí (költő és tudós, 660):

⚫ „Istent a jövőbeni lakhelyen (túlvilág) Ali iránti 

szeretetemen keresztül keresem”.

⚫ Kumajt (költő, 744): „A fény Ádámból árad ki 

Mohameden keresztül a szent családra, Ali 

leszármazottaira”.

⚫ Ali a bölcsesség és tudás kútfője még a 
szunnita iszlámban is - De: emberi, nem 
isteni eredetű tudásé



Ali és Fátima fiai

⚫ Haszan – békésen él Medinában

⚫ Huszajn – felbíztatják, kis csapattal Moáwija

omajjád uralkodó iraki csapatai ellen

⚫ 680: Kerbelai csata – megölik támogatóival, 

miután a sivatagban majdnem szomjan halt



Kerbela (Karbala), Dél-Irak



A kerbelai csata festményen – 1.



A kerbelai csata – 2.



Huszajn imám sírja Kerbelában



A maula (nem arabok) elégedetlensége

⚫ 750: Az áttért perzsák és iraki arabok 

mozgalma – az ún abbászida forradalom, 

Muhtár síita támogatásával elűzik az é-arab

törzsekre támaszkodó Omajjádokat

⚫ Az Abbászidák is üldözik a síitákat

⚫ Mohamed lánya, Fátima fiai halála után Ali 

másik feleségétől származó fiát, Mohamed 

ibn al-Hanafijját tisztelik imámnak egyes 

csoportok – „halála után visszatér” (radzs’a)



Társadalmi elégedetlenség

⚫ Síita irányzat hívei – a társadalmi 

elégedetlenség köréből

⚫ Dél-arab törzsek, perzsák

⚫ Irak: keverék kultúra, ősi iráni hatások

⚫ Huszajn halálának az emlékezete –

szenvedélyes vallási mozgalommá válik



A síita vallási irányzat kezdetei – 1.

⚫ Politikai mozgalomból vallási irányzat (IX. sz. 

körül):

⚫ Okok: szenvedés, sikertelenség élmény, 

folytonos üldöztetés

⚫ Motívumok: visszatérés, isteni fény

⚫ Mahdi hit: „helyes útra vezérelt” isteni 

személy



A síita vallási irányzat kezdetei – 2.

⚫ Földalatti mozgalom

⚫ Elősegíti a heterodox (a hivatalos, ortodox 

szunnita irányzattal szembenálló tanítások) 

vallási eszméket



Két síita alapelv – 1.

⚫ 1. Gyakorlati elv: a hit letagadása (taqija, 
tuqát), óvatosság, a Korán III/28 alapján 

(„Őrizkedjetek”) szabad letagadni a vallást

⚫ Szunnitak: csak veszély esetén

⚫ Síiták: ellenséges környezetben mindig

⚫ „Ali is eltitkolta isteni kijelölését az első 

három kalifa alatt”



Két síita alapelv – 2.

⚫ 2. Elméleti:

⚫ Az ezoterizmus formulája:

⚫ A Koránnak a külsődleges jelentésén kívül 

mindig van egy belső, ezoter, jelentése

⚫ A régi ókori gnosztikus hitek továbbélése

⚫ (gnózis: megvilágosodás útján megismerhető 

tudás)



Két síita alapelv – 3.

⚫ A Korán megkettőzött vagy többszörös 
jelentése

⚫ Rejtett szintek a szavak mögött

⚫ Isten is a taqija elvét alkalmazta, nem akarta, 
hogy beavatatlanok megismerjék szavai igazi 
értelmét

⚫ Minden szó valahogy Alira és családjára, a 
későbbi imámokra utal



Az imám eszméje – 1.

⚫ Az ezoterikus bölcsesség tévedhetetlen 

hordozója az imám, a közösség Isten 

kiválasztotta vezetője

⚫ A tényleges imámok elméleti alakok, nem 

vezették még a titkos síita közösséget sem, a 

gyakorlatban hétköznapi emberek voltak



Az imám eszméje – 2.

⚫ Szunnita iszlám vezérelve a közmegegyezés

⚫ Síita iszlámot az imám tekintélye vezeti

⚫ Szunnita kalifa: államfő, politikai és vallási 
végrehajtó

⚫ Síita imám: bűntelen, abszolút tévedhetetlen, 
tőle származnak a dogmák



Az imám eszméje – 3.

⚫ Szunnita kalifa: gyakorlati szükségszerűség

⚫ Síita imám: a hit alapvető fontosságú tétele, 

oszlopa, a hitvallás része (Isten, Mohamed, 

Ali ill. imámok)

⚫ „Aki tagadja Ali és utódai imámságát, 

hitetlen, olyan, mintha az összes prófétát 

tagadja. Aki egyik imámot tagadja, olyan, 

mintha Mohamed prófétaságát tagadná”.



Mohamed – Isten - Ali



Az imám eszméje – 4.

⚫ Az imámok jellegzetességei:

⚫ 1. Valamennyi imám tévedhetetlen – próféta

⚫ 2. Az imám megtudja mondani, ki jut a 
Paradicsomba és a Pokolba

⚫ 3. Az imám rendelkezik az összes angyal, 
próféta és küldött tudásával

⚫ 4. Az imámok tudják, mikor fognak meghalni, 
maguk választják ki az időpontot



Az imám eszméje – 5.

⚫ 5. Az imámok ismerik, ami a múltban történt, 
tudják, mi lesz a jövőben, semmi nincs rejtve 
előttük.

⚫ 6. Az imámok ismerik az összes 
kinyilatkoztatott könyvet, függetlenül attól, 
milyen nyelven voltak kinyilatkoztatva

⚫ 7. Senki sem tudta összeállítani tökéletesen 
a Koránt, csak az imámok, és ők átfogják 
szavainak egész jelentését



Az imám eszméje – 6.

⚫ 8. A próféták jeleivel az imámok is 
rendelkeznek

⚫ 9. Ha eljön az imámok ideje, uralkodni 
fognak Dávid próféta és dinasztiája törvényei 
szerint – nem lesz szükségük bizoníyítékokra 
ítéleteik előtt

⚫ 10. Nincs igazság az emberek birtokában, 
csak az, ami az imámoktól származik. 
Minden, ami nem az imámoktól ered, hamis.



Az imám eszméje – 7.

⚫ Az Istenből kiáradó ősi fény alkotta meg az 

emberiség csúcsát, az imámot

⚫ Tizenkétimámos síiták (Irán, Irak): Az imám 

ennek az ősi fénynek a megtestesülése 

(mazhar)

⚫ Az imámnak isteni tulajdonságai vannak, de 

nem isteni a személye (lényege)



Huszajn, Ali, Mohamed és a 12 imám



Vallásjogi különbségek

⚫ Csak kevés részletkérdésben térnek el

⚫ Pl. az „élvezeti házasság” (mut’a)
engedélyezése

⚫ Kis különbségek a napi öt imában 

(összevonás lehetséges)

⚫ Nem ismerik el a „törlést” (naszkh) és nem 

foglalkoznak „a kinyilatkoztatás okaival” 

(aszbáb an-nuzúl)



Vallásjogi különbségek

⚫ A vallásjognak két fő területe van:

⚫ 1. Ember – ember viszony (mu’ámalát)

⚫ Kevés az eltérés

⚫ 2.Ember – Isten viszony

⚫ A szertartások egy részében (ún. népi 

vallásosság) és az Istenhez való 

viszonyulásban, ill. Istennek az emberekhez 

való viszonyulásában vannak az eltérések.



Sírlátogatás, zarándoklat

⚫ Központi helye van a sírlátogatásnak 

(imámok, szent emberek sírjai)

⚫ A mekkai zarándoklatnál is fontosabb 

Kerbela és Mashad látogatása



A legszentebb iráni síita zarándokhely, 
Mashad, a 8. imám, Reza, sírhelye



Az elfogadott imámok személye

⚫ A különböző síita irányzatok eltérnek az 

imámok személyében

⚫ Az 5. imám, Mohamed al-Báqir elismert 

medinai jogtudós volt – mások Zajdot ismerik 

el (jemeni zajditák)

⚫ A 6. imámig, Dzsaafar asz-Szádiq, 

megegyeznek (a szunnita iszlám is tiszteli)

⚫ A 7. imámtól kezdve térnek el az iszmáiliták 

a fő irányt jelentő tizenkettesektől



A fő irányzat 12 síita imámja

⚫ 1. Ali ibn Abú Tálib (600–661) meggyilkolták

⚫ 2. Haszan ibn Ali (624–680) megmérgezték

⚫ 3. Huszajn ibn Ali (626–680) lefejezték

⚫ 4. Ali ibn Huszajn (658-712) megmérgezték 

⚫ 5. Mohamed ibn Ali (677–732) méreg

⚫ 6. Dzsaafar ibn Mohamed (702–765) 

megmérgezték



⚫ 7. Músza ibn Dzsaafar al-Kázim („béketűrő”) 

(744-799) méreg

⚫ 8. Ali ibn Músza ar-Ridá (Reza) (765-817) 

méreg

⚫ 9. Mohamed ibn Ali at-Taqí (810-835) méreg

⚫ 10. Ali ibn Mohamed (827-868) méreg

⚫ 11. Haszan ibn Ali (846-874) méreg

⚫ 12. Mohamed ibn Haszan (868-880 kör.) ill. 

ma is él „rejtőzködésben”



Kázimijja mecset Bagdadban
(a 7. és 9. imám sírja)


