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Az iszlám 2. X. óra 2018. 05. 03. 

 

A wahhábita iszlám - Mohamed Ibn Abd al-Wahháb 

élete és tanításai 

 

Hanbalita, reformer vallástudós, Szül. 1703, Ujajna (Nedzsd, Arábia), Megh. 1791 Dir’ijja 

emirátus, Arábia - Az első Szaúdi emirátus, Dir’ijja 1744-1818 

Tanulmányait Medinában végezte, ott és akkor, amikor a nagy indiai reformer, Sáh Waliulláh 

(sz. 1703, Delhi) is. 

Mekkai zarándoklat után Medinában tanul 

Tanárai: Ibráhim ibn Szajf nedzsdi és és Mohamed Haját asz-Szindí indiai sejk 

Két történet a tanáraival:  

1. A „fegyver” = a könyvek, a tudás  

2. A Próféta sírjánál: közbenjárás, segítségkérés = elvetendő babonák 

Célja: visszaállítsa az iszlámot, ahogy a Próféta és az első kalifák alatt volt.  

Nagybátyja: Mindenkit eretneknek tekint, aki ellentmond neki. 

Erős vallási meggyőződés, a magánélet és közélet a vallás irányítása alatt. Tanult ember, a 

vitákat kedvelte, logikus gondolkodás. Társadalmi igazságosság, muszlimok egyenlősége, a 

nők, a szegények és a tulajdon védelme, korrupció elvetése.  

Harc csak indokolt esetben - Tanított és prédikált, a meggyőzés eszköze. Nem csak a 

magánéletet akarta átalakítani – ebből keletkeztek a problémák - Helyi vezetők kihívásnak 

érezték hatalmuk ellen – „szélsőséges, eretnek”. El kellett hagynia szülővárosát, Ujajnát 

Baszrába megy – megismeri a síita tanokat, majd Hurajmilá-ba megy, apjához: ellentétek 

Megfogadja, nem prédikál 1740-ig, apja haláláig 

A nemi erkölcsök romlása ellen prédikált – megpróbálják meggyilkolni, elmenekül 

Visszamegy Ujajnába, a helyi uralkodó Ibn Mu’ammar védelme, támogatása és szövetsége 

A tauhíd a közéletben – a vezetőnek hitet kell tennie mellette 

Három esemény a tan alkalmazására: 

1. Szent fák kiirtása, hívei, maga is 

2. Szent sír lerombolása – Zajd ibn al-Khattáb, Omar kalifa testvére sírja, katonaság védelme 

mellett, sajátkezűleg 

3. Parázna asszony megkövezése, saját többszörös vallomása alapján, maga is részt vesz 

A vallástudósok kétszínűsége 



A vallástudósok (ulema) féltékenysége, népszerűségvesztésük (a vallástudós rangját az 

elismertsége adja). Ibn Abd al-Wahháb a vallástudósok ellen – tudatlanok, a szokásokat 

törvényesítik, saját véleményüket az isteni törvénnyel azonos rangra emelik 

Ibn Abd al-Wahháb fatwája (vallásjogi döntés): a bűnös megtérése előtt hitetlen, meg kell-e 

ölni? Válasz: Nem, tanítás, meggyőzés - Nem szükséges a dzsihád ellenük 

Vallástudósok: meg kell ölni - Öldöklést és harcot támogatnak 

Al-Ahszá ura, Szulejmán ibn Mohamed követelésére elűzik Ujajnából 

Hurajmila-ban: lerombolni a Próféta társainak a sírjait.  

Megkövezésre ítélt egy asszonyt és maga is részt vett a megkövezésben. 

Dárijában: hívek („wahhábiták”), a Próféta kivándorlása (hidzsra), a dár al-harb-ból (’a 

háború területéről, azaz Mekkából) a dár al-iszlám-ba (’az iszlám területére’, azaz Medinába) 

Célja Arábia lelki meghódítása  

1744 szerződéses eskü a törzsfőnök, Muhammad Ibn Szaúd-dal 

emír (világi parancsnok) és imám, majd sejk al-iszlám (’az iszlám fő vallási embere’) cím. A 

vallási-törzsi alapokon álló királyságot, a nadzsdi szaúdi államot, legalizálta és 

megsokszorozta a törzsi rablóhadjáratokat, a razziákat  

Az erőszak és gyilkolás kérdése: dzsihád, de előbb fel kell szólítani a legyőzötteket a 

’megtérésre’ (inába), és az átállásra, s csak azután szabad megölni őket, ha ezt nem teszik 

meg. Mohamed Ibn Abd al-Wahháb csalódik és visszavonul a közvetlen vezetésben való 

részvételtől 1770 után, mivel a csapatok ezt nem tartják be (gyilkolnak, fosztogatnak és 

mindent elpusztítanak). 

Dir’ijába megy, tanít titokban (nők, vakok) 

A helyi uralkodó, Mohamed Ibn Szaúd védelmét kéri, az elfogadja tanításait 

744: szerződés, világi vezető (emír) Ibn Szaúd, vallási vezető (imám) Ibn Abd al-Wahháb, 

csak ő hirdethet dzsihádot. Dir’ija fölött teljes hatalom  

Rijád ostroma 27 évig, majd békés hódítás -Wasm meghódítása – viták, levelek, érvek 

Hidzsra – nem kötelező, tanulni jönnek hozzá - Gazdagodás, vallástalan életmód az új 

területeken. Ibn Szaúd – fontosabb az új állam konszolidálása, mint a vallási célok 

Szervezett harcok a wahhábita uralom ellen, vallástudósok vádjai: eretnekség, varázslás 

Ibn Abd al-Wahháb: a dzsihád célja nem anyagi szerzés és öldöklés, csak védelem 

Elítélte a fényűzést, pénzszerzést - Ibn Szaúd és a törzsek véleménye más 

1767-ben meghalt Mohamed Ibn Szaúd. Utóda fia, Abd al-Azíz lett 

Folytatta a Nedzsden kívüli terjeszkedést Arábia, Szíria, Irak területére 



1770 Ibn Abd al-Wahháb visszavonul, átadja jogkörét (kincstár, háború meghirdetése) az 

emírnek. Tanácsadó marad, tanít - 1791/2 halála 

 

 

A XVIII. századi iszlám reformtörekvések 

 

A wahhábita tanítások a század fő irányvonalát tükrözik – nem újítás, eltérés 

Cél: az iszlám eltorzulásának a kiigazítása, más vallásokból átvett elemei elhagyása 

Szentkultusz, áldáskérés, babonák ellen. Ibn Tajmijja tanainak beérése 

Szigorú ragaszkodás a tauhíd (Isten egysége) tanításához 

XVIII. sz. reformerek: a közélet központjába visszaállítani Istent és törvényeit (Ibn Tajmijja!) 

- ezáltal visszanyeri hatalmát és egységét 

A Korán és hadísz fontossága. A hadísz tartalmát is vizsgálni kell, A hadíszok: a történelmi 

összefüggésben. Az utánzás (taqlíd) helyett önálló vélemény alkotás (idzstihád) 

Kommentárok és magyarázatok helyett a szövegek közvetlen tanulmányozása 

A kommentárok hely/idő tükröződései, nem a kinyilatkoztatások összefüggései 

Nem hitelesek minden korra és helyre, csak az eredeti szöveg 

Fokozatosan – fejlődés, nem forradalom. Nem a világi uralom ellen – meggyőzés, 

védelemkeresés, támogatás. Ennek fejében vallási legitimációt adnak 

Dzsihád, mint szent háború csak védelem. 

Vallástudósok mozgalma, nem világi embereké, mint a XX-XXI. sz.-ban 

A hivatalos vallástudós réteg ellen (elvtelenség, kapzsiság) – ellenzik a reformokat 

 

Mohamed Ibn Abd al-Wahháb tanai 

 

Hívei magukat nem wahhábitáknak (így ellenségei nevezték), hanem a központi tanítás 

alapján muwahhidúnnak („egységesítők”). Tanításának alapja: Az 'isteni egység hirdetése' 

(ad-da’wa lit-tauhíd). További elnevezéseik: 

 (A) Az 'isteni egység hirdetésének' (da’wa lit-tauhíd), nevezte tanítását, hívei magukat 

legtöbbször muwahhidún-nak, az egységet hirdetőknek, muszlimún (muszlimok / ahl al-

iszlám (az iszlám népe) ahl at-tauhíd (az Egység népe) / ahl at-tauhíd wal-ímán (az Egység és 

hit népe), ahl ad-dín (a vallás népe), al-dzsamá’a (a közhösség)  



 (B) Ellenségeiket: ahl al-bátil (a hamisság népe), ahl as-sirk / al-musrikún 

(többistenhívők), ahl ad-dalál (a tévelygés népe), al-murtaddún /ahl ar-ridda (a 

hitehagyottak). 

2. Megkülönböztetés: nem muszlimok és más vallásúak között, hanem Muhammad Ibn ’Abd 

al-Wahháb követői és a többi muszlim között 

3. Következmény: takfír (hitetlennek tekintés, kuffár) – vö. kháridzsiták 

4. Muhammad Ibn ’Abd al-Wahháb: a kháridzsiták a takfír-t a halálos bűnök elkövetői 

esetében alkalmazták, a szunniták csak a többistenhívőkre (sirk), akik hamis isteneket 

(tawághít) imádnak (magukat szunnitának vallja). 

5. Központi hitkérdés: tauhíd (muszlim) – sirk (káfir, hitetlen, musrik, többistenhívő), a 

szigorú tauhíd felfogás az alapja.  

A „legnagyobb kötelesség” (a’zam farída) a tauhíd („az Isteni Egység) megvallása (lá iláha 

illá lláh) – ez minden muszlim hitvallása. 

Különbség: mit tekintünk többistenhitnek (sirk). 

6. A szunnita felfogás a hitről (ímán): belső meggyőződés (taszdíq bil-qalb), megnyilvánul 

szavakban (iqrár bil-liszán), kifejezésre jut a cselekvésekben (iqrár bil-a’mál).  

7. Szunnita közmegegyezés (idzsmá’): a tauhíd elégséges feltétele a hitvallás  

(saháda) első fele: Nincsenek istenek, csak az (Egy) Isten.  

8. Muhammad Ibn ’Abd al-Wahháb: kétféle tauhíd van: 

 (i) tauhíd ar-rubúbijja (az uraság egysége): elismerni, hogy Isten egyedül a világ 

teremtője és Ura - ez Isten cselekedeteire vonatkozik: teremtés (khalq), megélhetés biztosítása 

(rizq), feltámasztás (ihjá’), meghalasztás (imáta), esőadás (inzál al-matar), a növények 

magjainak a földből való „kinövesztése” (inbát an-nabátát), az ügyek (jó) intézése az 

emberek számára (tadbír al-umúr). 

 (ii) tauhíd al-ulúhijja (az istenség egysége) v. tauhíd al-’ibáda (a szolgálat egysége): 

egyedül Istent szolgálni. Ez az emberek cselekedeteit jelenti: fohászkodás (du’á’), félelem 

(khauf), remény (radzsá’), Istenben való bizalom (tawakkul), a bűnök útjáról való 

visszafordulás (inába), vágyakozás, óhajtás (raghba), tiszteletteljes félelem (rahba), 

fogadalom (nadzr), segítségkérés (isztighátha), és az Isten szolgálat (’ibáda) egyéb formái.  

Az (i) passzív formája a tauhíd-nak, míg a (ii) az aktív forma. Ez különböztei meg a 

muszlimot a nem-muszlimtól. Az előbbit más vallások hívei is vallják, az igazi választóvíz 

(fászil) a második. Nem elég a puszta hitvallás!  

9. A többistenhit (sirk) bűnei: Muhammad Ibn ’Abd al-Wahháb Kitáb at-tauhíd c. könyvéből: 



(i) fákat, köveket és hasonlókat tisztelni (man tabarraka bi-hadzsar wa-sadzsara wa-

nahwihimá), 

(ii) fogadalmat tenni másnak, mint Istennek (min as-sirk an-nadzr li-ghair Alláh),  

(iii) Istenen kívül mástól kérni segítséget (min as-sirk an yasztaghítha bi-ghair Alláh), 

(iv) másnál keresni menedéket (an iszti’ádza bi-ghair Alláh), 

(v) túlzottan tisztelni a kegyes embereket a vallás elhagyását jelenti (tarkuhum 

dínahum huwa l-ghuluww fí sz-szálihín), 

(vi) a kegyes emberek sírjainak a túlzott tisztelete, amellyel bálványokat csinálnak 

belőlük, amit imádnak Istenen kívül (al-ghuluww fí qubúr asz-szálihín juszajjiruhá authán 

tu’badu min dún illáh), 

(vii) mások közbenjárását kérni Istenhez (tawasszul).  

10. Különbség Ibn Tajmijja és XVIII. Sz.-i követője, Muhammad Ibn ’Abd al-Wahháb között: 

1. Ibn Tajmijja megköveteli a hithez a három feltétel (surút) teljesítését, de nem köti 

össze azzal, hogy nem muszlim az, aki ezt nem tudja teljesíteni, míg Muhammad Ibn ’Abd al-

Wahháb szerint az, aki ezt nem teljesíti, az hitetlen, nem muszlim.  

2. Muhammad Ibn ’Abd al-Wahháb megköveteli mindenkitől, hogy megfelelő tudást 

szerezzen az isteni egység kérdéseit illetően (’ilm bi-maszá’il at-tauhíd al-ulúhijja).  

11. Muhammad Ibn ’Abd al-Wahháb elutasítja a szunnita iszlám jogi-rituális iskoláit 

(madzhab/madzáhib), a hagyományos iszlám jogot (fiqh) és a közmegegyezés (idzsmá’) 

fogalmát.  

12. Elutasítja a vele szembenálló tudósokat (’ulamá’) és világi vezetőket (umará’), 

hitetleneknek nevezi őket, mert ’megparancsolják, amit Isten nem parancsolt meg, és 

megtiltják, amit Isten nem tiltott meg’ (amarú má lam ja’mur Alláh wa-nahaw má lam janhi 

Alláh). 

A hitetlenek (kuffár) elleni harc (dzsihád) - Ibn Tajmijja tanítása 

 

A XIV. sz.-i Ibn Tajmijja (mgh. 1328) asz-Szijásza as-sar’ijja ('Az isteni törvény szerinti 

politika') c. művében: a nem muszlimok elleni fegyveres harc (qitál) közösségi kötelessége 

(fard kifája), az imám (emír) vezetésével. 

Négyféle ember ellen kell harcolni Ibn Tajmijja szerint: 

(i) keresztények – legyőzésük után dzimmik lehetnek (ii) hitehagyott muszlimok, harcolni kell 

ellenük (iii) magukat muszlimoknak vallók, akik azonban nem hajtják végre tökéletesen az 

iszlám szertartásait, ellenük szintén harcolni kell (iv) akik elvetették az igaz iszlámot, jóllehet 



még mindig muszlimnak vallják magukat – ellenük is harcolni kell. (v) végül: a dzsihád a bűn 

megelőzését, óvintézkedések megtételét is jelenti. 

De: (1) jósággal, jószándékkal, türelemmel viseltetni az emberek iránt  (2) a saját magunk 

érdekében való helyes cselekedetek (3) büntetésekkel megtiltani a helytelent, hogy az emberek 

elkerüljék a rosszat. Hadísz: „Mekka bevétele után véget ért a mindenkire kötelező kisebbik 

(vagy ’nagy’) küzdelem (al-dzsihád al-aszghar v. al-kabír), és elkezdődött a nagyobbik 

küzdelem (al-dzsihád al-akbar), amelyet mindenkinek saját magában, a szívében kell 

megvívnia. Tévedés: a szélsőséges dzsihád felfogás (is) elsősorban a keresztények és zsidók 

ellen irányulna.  A harc legfőbb célpontjai a többi muszlim, aki más nézeteket vall, mint a 

szélsőséges irányzatok képviselői (XX. Sz.-i egyiptomi Szajjid Kutb is) 

A vahhábita tanok a dzsihádról 

 

Ibn Tajmijja szellemi örökösei. Tanításaik alapja a dzsihád. Két dolog megelőzi időben: a 

kivándorlás (hidzsra) a hitetlenek területéről a vahhábita területekre 

Minden más muszlim csoport hitetlennek nyilvánítása (takfír). 

De: békében kell élni, ha érdekeink (’a muszlimok érdekei’, maszálih) úgy kívánják.  

 

Ez fontos különbség a szaúdi harcosok és a modern dzsihádisták viselkedésével szemben! 


