
 

Muḥammed ibn ‘Abd al-Wahhāb élete 

1. Bevezetés 

»Megközelítőleg fél évszázaddal ezelőtt alapította meg a (vahhábita) szektát egy arab 

sejk, akit Muḥammad-nak hívtak. A vahhábiták szerint a leszármazottja volt ‘Abd al-Wahhāb-

nak, aki Sulayman fia volt. Az ősi legenda szerint, Sulayman egy kis nağdi törzs szegénysorsú 

tagja volt, egyszer azt álmodta, hogy tűz jelent meg a testében, ami átterjedt a környező 

mezőkre, és elpusztította a sivatag sátrait, és a városok házait. Sulayman-t megrémísztette ez 

az álom és megkérte a törzs sejkjét, hogy értelmezze. Az pedig jó ómennek tartotta. Azt mondta 

neki hogy a fia találni fog egy új hitet, a sivatag arabjai pedig üdvözölni fogják azt. Az álmot 

valójában nem Sulayman fia ‘Abd al-Wahhāb, hanem sejk Muḥammad váltotta valóra.« (Egy 

ismeretlen orosz zsurnaliszta feljegyzése)1 

Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhābról fizikai leírás nem maradt fenn, nem tudunk semmit külső 

jegyeiről, azonban a temperamentumáról és személyiségéről igen. Erős vallásos 

meggyőződéssel bíró ember volt. Hitt abban, hogy valakinek vallásos hitét mind magán, mind 

közösségi életében gyakorolnia kell. Tanult volt, és szívesen részt vett vallási témájú 

beszélgetésekben és vitákban. Precíz ember volt, és mindig annyit mondott amennyit akart, és 

egy szóval se többet. A logika mestere volt és jóképességű, termékeny író. Egy olyan ember 

volt aki arra törekedett, hogy tanítsa és vezesse az embereket az élet minden területén, hite 

tükrözte, hogy egyenlőnek tekint minden muszlimot eltekintve etnikai vagy szociális 

hátterüktől. Ragaszkodott a társadalmi igazságosság koncepciójához. És műveinek jelentős 

részét a nők, a szegények, az emberi élet és tulajdon védelmének szentelte. Úgy tartotta, hogy 

a nőket ugyanannyi jog illeti meg, mint a férfiakat mind magán mind közéletben, ami ahhoz 

vezette, hogy ragaszkodjon ezeknek a jogoknak a helyreállításához és megvédéséhez. 

Ugyanakkor nem tanúsított türelmet a korrupció, a vesztegetés, és az álszentség irányában, és 

ezeket folytonosan és határozottan elítélte. Se pacifista nem volt, sem pedig háborús uszító. 
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Meggyőződése volt, hogy az erőszak jogos lehet, önvédelem esetében. Azonban nem 

volt aktív támogatója az erőszaknak, mivel úgy vélte ez útjában áll a muszlimok fő céljának, a 

térítésnek. Hitt abban, hogy az élet nem csak egy olyan dolog, melyet tisztelni kell, hanem 

ünnepelni is.  

2. Fiatal kora és tanulmányai 

Ibn ‘Abd al-Wahhāb 1702/3-ban született Uyaynah-ban az arábiai Nağd tartományban. 

Egy tekintélyes hanbalita jogtudós és teológus család leszármazottja volt. A nagyapja Sulayman 

ibn ‛Ali Mušarraf bíró [qāḍī] volt, és a legkiválóbb szerzőként és szaktekintélyként ismerték el 

a hanbalita joggyakorlat tekintetében Nağdban élete során. A nagybátyja Ibrahim ibn Suleyman 

bíró és jogi tanácsadó [mufti] is volt az Uyaynah-t környező városokban és településeken, 

ahonnan gyakran hívták viták rendezésére. Az apja ‘Abd al-Wahhāb ibn Suleyman Uyaynah 

qāḍīja volt, és az első tanára is volt vallásból és jogtudományból [fiqh]. ‘Abd al-Wahhāb 

egyértelműen jó helyzetben volt, egy olyan családban, amely komoly tradicióval rendelkezett 

a jogtudomány és annak gyakorlati alkalmazása terén. 

Ibn ‘Abd al-Wahhābról jelentették, hogy 10 éves kora előtt megtanulta a Koránt, ez egy 

olyan teljesímény, mely a végét jelenti a legalapvetőbb oktatásnak, melyben a muszlimok 

részesülnek. Komolyan vette vallási kötlezettségeit2, apja 12 éves korára  elrendelte számára, 

hogy megházasodjon, mely után az apja engedélyével végrehajtotta a Haǧǧ-ot3. A 

zarándoklatot követően két hónapig Medinában maradt, azt megelőzően, hogy visszatért volna 

otthonába, hogy folytassa tanulmányait apjával. 

A Korán memorizálásán kívül ‘Abd al-Wahhāb tanulta a hadīṯ-t, a Korán magyarázatot 

[tawsir], fiqh-et, és számos ‘ulamā’ írásait az iszlám alapelveiről. Az általa tanult irodalmak 

közül a Korán és a hadīṯ volt világnézete kialakulására a legnagyobb hatással. A Koránra és a 

hadīṯ-okra való utalások bőséggel akadnak munkáiban.4 
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Ibn ‘Abd al-Wahhāb először szülővárosában Uyaynah-ban kezdett el tanítani. Úgy vélte 

a vallásosság nem korlátozódhat a privát szférára, nézetei szerint a vallásosságnak kell 

rendelkeznie egy közösségi dimenzióval, mivel azok a hitelvek és értékek melyekre 

támaszkodunk nem korlátozhatóak a magánéletre, mivel a nők és férifak közösségi szereplők 

is egyben, és a hitelveiknek és az általuk vallott értékeknek, mint az őszinteség, a társadalmi 

igazságosság és a becsületesség, meg kell jelennie a közösségi viselkedésben is. Ezáltal a 

személyes hit reformját és megújulását a közösségi viselkedésre és attitűdre is megpróbálta 

kiterjeszteni, mely kihívást jelentett a helyi politikai és vallási vezetők számára. Ez volt az a 

pont, a vezetők kihívása, amikor is Ibn ‘Abd al-Wahhāb komoly problémába ütközött. Ugyanis 

a helyi vezetők Ibn ‘Abd al-Wahhāb tanításaiban azt érzékelték, hogy nem csak politikai, de 

erkölcsi tekintélyüket is megkérdőjelezi. Ennek hatására a helyi vezetők elutasítóak lettek 

tanításaival szemben, és végül rávették, hogy hagyja el Uyaynah-t, és induljon zarándoklatra 

Mekkába. Végül Ibn ‘Abd al-Wahhāb a helyi vezetők nyomására elhagyta Uyaynah-t, és 

zarándoklatra ment Mekkába, onnan pedig Medinába, ahol tovább folytatta tanulmányait a kor 

két legkiemelkedőbb hadīṯ tudósánál, a nağdi šayḫ  ‘Abd-’Allāh ibn ’Ibrāhim ibn Sayf és az 

indiai šayḫ Muḥammed Ḥayyā as-Sindīnél.5 

Ez volt az az időszak, amikor Ibn ‘Abd al-Wahhāb megismerkedett a 18. század 

Medinájában lezajló változások főbb irányzataival, mely nagyrészt a tanárainak köszönhető, 

bár nem kétséges hogy Ibn ‘Abd al-Wahhāb elkötelezett volt, az iszlám világ más részeiről 

érkező, diáktársaival folytatott értekezések és viták iránt is. Ibn ‘Abd al-Wahhāb tanulmányai 

és ismerettségei, melyeket medinai tanulmányai alatt folytatott, illetve kötött egyaránt nagy 

hatást gyakoroltak intellektusának és világképének kialakulására. 

Kétségtelen, hogy ‘Abd-’Allāh ibn ’Ibrāhim ibn Sayf és Muḥammed Ḥayyā as-Sindī nézetei 

befolyást gyakoroltak Ibn ‘Abd al-Wahhābra, ezáltal pedig közvetett módon Ibn Ṭaymiyya 

nézetei is, mivel mindkét hadīṯ tudós csodálója volt a középkori szerző tanainak, de mindez 

azt, amit oly sokszor bizonygatnak, hogy Ibn ‘Abd al-Wahhāb elvakult követője és csodálója 

volt Ibn Ṭaymiyyának, nem igazolják írásai, és 
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inkább tanáraira vezethető vissza, hogy Ibn Ṭaymiyya nézetei fel-fel tűnnek 

munkásságában.6  

Ibn ‘Abd al-Wahhāb Medinából Baszrába ment, ahol tovább folytatta tanulmányait a 

hadīṯ és fiqh területén egy jelentős tudósál és tanítónál Muḥammad al-Maymu'i-nál. 

Úgy tartják, hogy Ibn ‘Abd al-Wahhāb baszrai tartózkodása során kapcsolatba került 

síitákkal, amely magyarázattal szolgálna hogy teológiai nézeteik jogi és vallási gyakorlataik 

hasonlóságára. Általános vélekedés, hogy Ibn ‘Abd al-Wahhāb ellene volt a síitizmusnak, de 

valójában csak egyetlen szélsőséges csoport ellen lépett fel, a Rafidah ellen. Elhagyva Baszrát 

Ibn ‘Abd al-Wahhāb az-Zubayr-ba utazott, ahonnan Észak-Szíriába akart utazni, de az-

Zubayrban való tartózkodása során ‘Abd al-Wahhāb elvesztette anyagi támogatottságát és fel 

kellett adnia utazára irányuló terveit. Így visszatért Arábiába és al-’Aša-ba utazott, ahol Šayḫ 

‘Abd-’Allāh ibn ‘Abd al-Laṭīfnál maradt. Azonban az itteni tartózkodása rövid volt, majd 

ismeretlen okokból kifolyólag visszatért Huraymila-ba, ahol apja élt. Érkezése után tovább 

folytatta tanulmányait apjánál és elkezdett prédikálni az újítás gyakorlatáról mely szavakban és 

tettekben is megnyílvánul. Huraymila-i tartózkodása alatt írta meg leghíresebb értekezését a 

Kitāb at-tawḥīd-ot (Az egyistenhit könyve), melynek másolatai gyorsan és széleskörben 

elterjedtek Nağd térségében. Ibn ‘Abd al-Wahhāb befolyása viszonylag rövid idő alatt 

széleskörben elterjedt. Azonban az nem állítható, hogy Ibn ‘Abd al-Wahhāb üzenetével 

mindenki szimpatizált, sőt még apja is szembe került vele, ahogy Huraymila lakossága is, ebből 

kifolyólag pedig Ibn ‘Abd al-Wahhāb felfüggesztette prédikációját apja haláláig, mely 1740-

ben következett be. 

Apja halála után azonban visszatért a prédikációhoz és a tanításhoz. Néhány történelmi 

feljegyzés alapján Ibn ‘Abd al-Wahhāb ebben az időben kihírdette a ǧihād-ot, szent háborút 

azokkal szemben, akik nem fogadják el a tawḥīd doktrínáját, más források azonban nem 

támasztják ezt alá. Valószínűtlen, hogy Wahhab ǧihād-ot hirdetett volna ebben az időben, 

egyrészt mert nem volt összeegyeztethető tanaival és praktikus lépésnek sem minősült volna. 

Ibn ‘Abd al-Wahhāb ebben az időben nem rendelkezett politkai támogatóval, és katonai 

erővel sem bírt, ami pedig elengedhetetlen 
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lett volna, hogy elkötelezze magát egy ǧihād iránt. Így valószínűbb, hogy tovább 

folytatta  prédikátori és tanítói pályáját. 

Néhányan Huraymila-ban pozitívan fogadták tanait és felajánlották neki anyagi 

támogatásukat. Huraymila érdekes tesztnek minősült Ibn ‘Abd al-Wahhāb tanainak politikai 

potenciálja számára. A lakosság ugyanis megosztott volt Ibn ‘Abd al-Wahhāb nézetei 

tekintetében. Egyrészt két huraymila-i törzs egyesült annak köszönhetően hogy mindkettő 

támogatta Ibn ‘Abd al-Wahhābot és tanait, ez is demonstrálja Wahhāb üzenetének azt a jellegét, 

hogy képes összetartó erőként működni. Másrészt, a huraymila-i időszak a politikai és vallási 

vezetők szempontjából tanainak azt az erejét is megmutatta, hogy képes a lakosságot 

megosztani. A vele szemben álló erők Huraymilában olyannyira fenyegetőnek érezték tanításait 

és eltökéltségét, hogy merényletet szerveztek ellene. A merényletet egy szakadár csoport, mely 

főleg szolgákból állt, próbálta meg végrehajtani az éjszaka leple alatt, de a kísérlet meghiúsult, 

mikor Ibn ‘Abd al-Wahhāb rájött mi történik és segítségért kiálltott. 

3. Ibn Ḥamīd ibn Mu’ammar protektorátusa 

A meghiúsult merénylet kísérlet után Ibn ‘Abd al-Wahhāb elhagyta Huraymila-t és 

visszatért szülővárosába al-Uyaynah-ba, amely újjáépült és akkorra már ’Uṯmān ibn Ḥamīd ibn 

Mu’ammar irányítása alatt állt. Ibn Ḥamīd ibn Mu’ammar, korának illendő vezetőjeként 

vendégszeretően fogadta Ibn ‘Abd al-Wahhāb-ot, és megtisztelte őt azzal, hogy felajánlotta 

neki nagynénje, al-Ğawhara bint ‘Abd-’Allāh ibn Mu’ammar, kezét. A házasságkötés után Abd 

al-Wahháb tanítani kezdte Ibn Mu’ammart a tawḥīd elveiről. Ez után Ibn ‘Abd al-Wahhāb és 

Ibn Mu’ammar között egy egyezség kötetett, mely alapján Ibn Mu’ammar biztosította Abd al-

Wahhábot támogatásáról vallási tanaival kapcsolatban, míg cserébe Abd al-Wahháb megígérte, 

hogy segíti Ibn Mu’ammar politikai ambícióit, hogy kiterjessze hatalmát Nağd egész területére, 

és esetlegesen azon túl is. Ibn Mu’ammar beleegyezésével Abd al-Wahháb megkezdte 

széleskörű igehírdető kampányát. 

A szövetség, mely Ibn Mu’ammar és Ibn ‘Abd al-Wahhāb közt kötetett több szempontból is 

nagy jelentőséggel bírt. Egyrészt, ez előrevetítette a későbbi szövetséget Ibn Sa‘ūd és Ibn 

‘Abd al-Wahhāb közt, mely az első szaúdi állam megalapításához 

 

 

 



vezetett. Ez egy olyan taktika volt, melyet sok 18. századi reformer átvett a muszlim 

világban. Így a vallási-politikai alapokon fekvő szövetség nem volt kizárólagosan vahhábita 

jellegzetesség. Másodsorban ez a szövetség világossá tette a vallási alapját annak a politikai 

mozgalomnak, mely Ibn ‘Abd al-Wahhāb tanításaiból nőtt ki és végül vahhábizmus néven vált 

ismertté.7  

A harc a hatalomért Ibn ‘Abd al-Wahhāb és a kialakult vallási és politikai rendek közt 

gyorsan elterjedtté váltak. Nem csak az ‘ulamā’ helyezkedett szembe és rágalmazta Ibn ‘Abd 

al-Wahhābot, de a helyi politikai erők is szembehelyezkedte tanaival. A legfontosabb esemény, 

ebben a tekintetben, akkor történt, mialatt Ibn ‘Abd al-Wahhāb és  Ibn Mu’ammar védelme alatt 

állt. 

Amikor a nagy hatalommal bíró vezetője az al-‛Ahsā‛-nak és a banū Ḫalīd törzsnek Sulayman 

ibn Muḥammad tudomást szerzett Ibn ‘Abd al-Wahhāb támogatottságáról levelet küldött Ibn 

Mu’ammarnak, azzal a paranccsal, hogy vagy ölje meg Ibn ‘Abd al-Wahhāb-ot, vagy 

kényszerítse, hogy hagyja el a területet, különben megfosztja az összes földadótól (ḫaraǧ). Ez 

nem alaptalan fenyegetés volt, ugyanis nem csak Ibn Mu’ammar rendelkezett jelentős 

földtulajdonnal, de ez a terület jelentős mennyiségű élelmiszert és ruházatot termelt ki, nem 

beszélve arról, hogy 1200 szamarat tartottak ott. Mindezen tételek adókötelesek voltak és 

jelentős bevételt jelentettek Ibn Mu’ammar számára. Egy ilyen jelentős pénzügyi veszteség 

több lett volna, mint amit Ibn Mu’ammar meg tudott volna engedni magának Ibn ‘Abd al-

Wahhāb vallási tanításai kedvéért, és ezzel Ibn ‘Abd al-Wahhāb is tisztában volt. Ebből 

kifolyólag  Ibn Mu’ammar levelet küldött ‘Abd al-Wahhābnak, elmagyarázva a helyzetet, és 

az együttműködését kérve. Erre válaszul Ibn ‘Abd al-Wahhāb is levelet küldött Ibn 

Mu’ammarnak, melyben emlékeztette hitére, és arra, hogy kötelessége megvédeni a tawhīdot, 

bármibe is kerüljék. Illetve bátorította, hogy fogadja el az ultimátumot Sulaymantól, a hite 

bizonyítékaként. Azonban Ibn Mu’ammar vonakodott vállalni ezt a kockázatot, és úgy döntött 

kerüli ‘Abd al-Wahhābot, hátha ez elegendőnek bizonyul Sulayman számára, azonban 

Suleymannak ez nem volt elég, és ő, illetve emberei továbbra is zaklatták Ibn ‘Abd al-

Wahhāb-ot és Ibn Mu’ammart egyaránt. Végül Ibn Mu’ammar egy második levelet is küldött 

Ibn ‘Abd al-Wahhāb-nak, melyben 
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sajnálkozva közölte vele Sulayman parancsát, miszerint vagy ölje meg őt vagy űzze el, 

illetve beszámolt tehetetlenségéről Sulaymannal szemben. Így Ibn Mu’ammar megkérte Ibn 

‘Abd al-Wahhāb-ot hogy önkéntesen távozzon, mivel nem szeretne tanúja lenni, hogy megsérül 

vagy egyéb baja esik. Bár Ibn Mu’ammar továbbra is tisztelte Ibn ‘Abd al-Wahhāb tanításait, 

tudta, hogy kötelezettsége van embereivel szemben, és hogy nem kérheti arra őket, hogy 

elhagyják földejeiket. Ibn Mu’ammar kíséretet ajánlott fel Ibn ‘Abd al-Wahhāb számára, akik 

vele tartanak bárhová is megy, annak érdekében hogy megvédjék őt. Ibn ‘Abd al-Wahhāb így 

két lovast igényelt, hogy elkísérjék Diriyah-ba, melyet Ibn Mu’ammar biztosított számára. 

Egyesek szerint a két lovast azzal bízták meg, hogy megöljék Ibn ‘Abd al-Wahhābot az úton, 

de a két lovas ezt a vádat tagadta. 

4. Szövetség Ibn Sa‘ūd-dal  

Ibn ‘Abd al-Wahhāb Diriyah-ba való érkezésekor ‘Abd-’Allāh ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn 

Suwaylim-nál és unokatestvérénél Hamīd ibn Suwaylim-nál szállt meg, ahol rögtön szemet 

vetett a helyi vezetőre Muḥammad Ibn Sa‘ūd -ra. Azonban, miként Uyaynah-ban sem, 

Diriyah-ban se kötölezte el magát azonnal a nyilvános prédikáció, és Muḥammad Ibn Sa‘ūd 

tanítása mellett, hanem kis létszámú csoportokban tett látogatást, akik körében tovább 

folytatta az igehírdetést. Muḥammad Ibn Sa‘ūd-dal való kapcsolata akkor kezdődött meg, 

amikor egy kis küldöttség, ami két vak férfiból és egy nőből állt, érkezett Ibn Sa‘ūd 

feleségéhez és bátyjához, hogy beszámoljanak nekik Ibn ‘Abd al-Wahhāb erényeiről a 

tudomány, intelligencia és vallás területén, illetve a tawḥīdról szóló tanításairól. Elsőként Ibn 

Sa‘ūd felesége lépett Ibn ‘Abd al-Wahhāb követői közé, majd nem sokkal később meggyőzte 

férjét, és így annak két fivérét is Ṯunayan -t és Mašari-t is, hogy támogassák Ibn ‘Abd al-

Wahhāb-ot tawḥīdról szóló tanításainak terjesztésében. Így Ibn Sa‘ūd Ibn ‘Abd al-Wahhāb-ot 

védelme alá vette, és saját embereit bízta meg, hogy védelmezzék őt. Ibn Sa‘ūd-ot két fivére 

győzte meg arról, hogy Ibn ‘Abd al-Wahhābbal egy személyes találkozó talán még 

intenzívebb benyomást kelthetne, így Ibn Sa‘ūd ibn Suwaylim házához küldetett Ibn ‘Abd al-

Wahhāb-ért. Ennek okán, 1744-ben a híres szövetség, melynek nyomán az első Szaúdi állam 

megalapult megkötetett Ibn ‘Abd al-Wahhāb és Ibn Sa‘ūd közt. A szövetség azon az alapon 

nyugodott, hogy Ibn ‘Abd al-Wahhāb a vallási élet iránt lett felelős, míg Ibn Sa‘ūd a politikai 

és hadi ügyekért, illetve, hogy Ibn ‘Abd al-Wahhāb biztosította Ibn 

 

 



Sa‘ūd-ot hogy nem avatkozik bele Ibn Sa‘ūd államvezetésébe, míg Ibn Sa‘ūd 

támogatását garantálta Ibn ‘Abd al-Wahhāb vallási tanításai iránt.8 A szövetség gyengepontja 

azonban hamar megmutatkozott, ez abban nyilvánult meg, hogy Ibn Sa‘ūd elvárta Ibn ‘Abd al-

Wahhāb-tól, hogy minden területi hódítását támogassa és vallási alapot biztosítson számára, 

melyet Ibn ‘Abd al-Wahhāb nem hagyott jóvá, így téves nézet, hogy Ibn ‘Abd al-Wahhāb 1744 

után dzsihádot hírdetett volna. 

A hódítások azzal kezdődtek, hogy Ibn ‘Abd al-Wahhāb meghívta Ḏam ibn Dawwas-t 

hogy kövesse tanításait, azonban az elutasította, az elutasítás ellénere viszont békét kötött a 

vahhábitákkal és fegyverszünetet kötött. Ḏam ibn Dawwas végül elfogadta Ibn ‘Abd al-Wahhāb 

tanításait és vahhábita tudósokat hívott hogy éljenek és tanítsanak Rijádban. Azonban Dham 

Ibn Dawwas számtalan alkalommal megszegte a fegyverszünetet, mely végül ahhoz vezetett, 

hogy bevegyék Rijádot 1773-ban. A harc Rijádban nem bosszú hadjárat volt vagy erőszaktétel 

a lakosai ellen. Habár a vahhábitáknak meg volt a joga ahhoz hogy halálra ítéljenek bárkit, aki 

szembeszáll velük, ezt mégsem tették meg. Az embereket nem kényszerítették, hogy 

megváltozzanak, és se a tulajdonaikat se a vagyonukat nem kobozták el. Ehelyett Ibn ‘Abd al-

Wahhāb kijelentette, hogy ez egy lehetőség a lakosság számára, hogy védelmet kapjanak, 

illetve rendet és igazságot teremtsenek. Néhány jelentősebb teljesítménye közé tartozott a 

vahhábitáknak, hogy biztonságossá tették az utakat, megalapították a szerződéskötés 

hagyományát, a kereskedelmi és jogi ügyleteket írásos dokumentációval rögzítették, illetve 

kialakították a kommunikációs rendszert Rijád és más távoli városok között. Mindez fényt vet 

arra, hogy a korai vahhábiták célja nem csak, hogy nem az volt, hogy lemészárolják a 

lakosságot, hanem a hódítás után jelentős fejlesztéseket is végrehajtottak a biztonság és a 

kommunikáció terén. 

Hasonló volt Wašm meghódítás, mely 7 évig tartott. Miként Rijádban Ibn ‘Abd al-Wahhāb 

elsőként levelezést kezdett a lakossággal. Habár a vezetők egy része visszautasította és 

megtagadta tanításait, ez nem eredményezett rögtön katonai válaszreakciót. Ibn ‘Abd al-

Wahhāb ugyanis előnyben részesítette, a vele szemben állók vallási vitára hívását, mivel 

elképzelései alapján az oktatás és a párbeszéd fokozatos átalakuláshoz vezet, és nem 

támogatta a vagy megtérsz vagy meghalsz elképzelést. 
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Ekképp Wašm meghódítása sem a csatatéren, hanem vallási viták színterén játszódott, 

és a történelmi feljegyzések alapján Wašmban katonai beavatkozásra csupán egyszer került sor, 

egy bizonyos értelemben véve könnyű ostrom keretein belül. 

Előforult azok körében, akik elfogadták Ibn ‘Abd al-Wahhāb meghívását, hogy Diriyah-

ba mentek, hogy Ibn ‘Abd al-Wahhāb-tól és követőitől tanuljanak. Az egyik azok közül, akik 

jelentkeztek, hogy Diriyah-ba menjenek tanulni Ibn Mu’ammar volt, Ibn ‘Abd al-Wahhāb 

korábbi protektora, mondván hogy mélyen megbánta, hogy elküldte Ibn ‘Abd al-Wahhāb-ot és 

amellett, hogy felajánlotta neki védelmét, meghívta, hogy térjen vissza Uyaynah-ba, valamint 

elkötelezte magát a hadjáratokban Ibn ‘Abd al-Wahhāb oldalán. Azonban Ibn ‘Abd al-Wahhāb 

látta, hogy Ibn Mu’ammar-t jobban lenyűgözi a vagyon és a hatalom, mellyel Ibn Sa‘ūd 

rendelkezett, mint a vallási elkötlezettség, így visszautasította ajánlatát. 

Így Ibn Mu’ammar visszatért Uyaynah-ba, később cselszövéssel és felbújtó 

tevékenységgel vádolták az újonnan alapított Szaúdi állam ellen, és 1749-ben egy helyi 

csoportja a vahhábita szimpatizánsoknak al-Uyaynah mecsetében meggyilkolta, mely 

cselekedet állítólag mélységesen feldühített Ibn ‘Abd al-Wahhāb-ot.9 

A mozgalmon belüli széthúzának más jelei is voltak, legszembetűnőbben azok közt, 

akiket megválasztottak a hiǧra-ra, hogy Diriyah-ban tanuljanak. Ibn ‘Abd al-Wahhāb hű marad 

elképzeléséhez, hogy az iszlám hithez az oktatáson keresztül vezet az út. Nem egy dzsihád-

orientált közösséget állított fel, mely a katonai hódításoktól és a terrorista kiképző táboroktól 

függött, és nem tervezett öngyilkos merényleteket sem. Azok akiket kiválasztottak a hiǧrára 

elmerültek a vallási életben és különös hangsúlyt fektettek a hadīṯ utasításokra. 

Azonban azok közül akik Diriyah-ba települtek, sokan csalódottak voltak, hiszen a 

vallás tanulása és oktatása nem az egyetlen volt amit elvártak tőlük. Sokan észrevették Ibn 

Sa‘ūd növekvő hatalmát és bázisát és nem volt kétséges, hogy a hidzsra célja nem más volt, 

minthogy felkészítsék és kiképezzék őket a harcra. Így Ibn ‘Abd al-Wahhāb tanításait 

fokozatosan beárnyékolták Ibn Sa‘ūd törekvései az állami konszlidációra. 

Mindezek alaján nem meglepő hogy katonai ellenzék szeveződött a vahhábiták 
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ellen, melyet az ‘ulamā’ támogatott. A vahhábiták ellenzői tudatlansággal, varázslással 

és hazugsággal vádolták a vahhábiták, mivel azok nem adtak vallási legitimációt a 

hódításokhoz, miközben az ellenzék szerint vallási kritérium, hogy a Korán nevében történő 

harc legitim. Amikor a vahhábita közösséget megfenyegették, Ibn ‘Abd al-Wahhāb 

rákényszerült, hogy hozzájáruljon és engedélyezze a dzsihádot, annak érdekében, hogy 

megvédje a vahhábitákat. 

Azonban még ebben az időben a dzsihád korlátozott maradt, ugyanis csak azokkal 

szemben lehetett dzsihádot indítani, akik megtámadtak vagy inzultáltak valakit a követők közül. 

Az első dzsihád alapozta meg a vahhábiták azon hírnevét, miszerint képesek magukat 

megvédeni. Bár a vahhábiták zsákmányt szereztek, azonban nem volt jelen burjánzó erőszak és 

nem kényszerítettek senkit az áttérésre. Ibn ‘Abd al-Wahhāb ez időben megragadta az alkalmat, 

hogy figyelmeztesse híveit, hogy a zsákmány nem arra szolgál, hogy gazdagítsa a győzteseket, 

hanem arra, hogy kielégítse a jogos szükségleteit az embereknek. Ezt bizonyítandó Ibn ‘Abd 

al-Wahhāb semmit nem tartott meg magának. 

Ibn Sa‘ūd-nak, törzsi vezetőként azonban nem volt érdekében, hogy ő vagy alattvalói 

aszkéta életet éljenek és visszautasítsák az anyagi javakat, hiszen a kényelmes életért cserébe 

garantált volt politikai lojalitásuk Ibn Sa‘ūd iránt, ez azonban törésvonalat jelentett Ibn ‘Abd 

al-Wahhāb és Ibn Sa‘ūd közt.  

Ibn ‘Abd al-Wahhāb-ot mélységesen megdöbbentette, Ibn Sa‘ūd földjei kiterjedésének 

nagyságán, és azon a fényűző életen melyet éltek. Így felszólította, hogy hagyjon fel ezzel a 

materialista életformával és vegye komolyabban vallási kötelezettségeit. Megrovásban 

részesítette őket, amiért elhanyagolják vallási kötelességeiket, az imát és különösen a zakat-ot. 

Illetve emlékeztette arra, hogy fogadalmat tett, hogy fenntarja és védelmezi a tawḥīd-ot. Ennek 

ellenére Ibn Sa‘ūd folytatta katonai akcióit, hogy még jobban kiterjessze hatalmát és bővítse 

vagyonát. 

5. ‘Abd al-‘Azīzhatalomra kerülése 

Ibn Sa‘ūd 1767-ben halt meg helyére, pedig ‘Abd al-‘Azīz került, aki még inkább hangsúlyt 

fektetett az anyagi javakra. Így Diriyah végül a vallási központja 

 

 



helyett, gazdagságáról és erejéről vált ismertté. És mialatt Ibn ‘Abd al-Wahhāb egyre 

inkább a szegénységet követte, addig ‘Abd al-‘Azīzra a fényűzés, gazdagság, hatalom és luxus 

volt jellemző.10  

Végül Ibn ‘Abd al-Wahhāb 1773-ban Rijád bevétele után, lemondott posztjáról, mint 

imám és visszavonult az aktív politikai és pénzügyi élettől, és ‘Abd al-‘Azīzra és követőire 

bízta az irányítást. Ezt követően ‘Abd al-‘Azīz hozzálátott, hogy kiterjessze határait Nağd-on 

túlra Arábia, Irak és Szíria területére. Világossá vált, hogy ‘Abd al-‘Azīz célja az volt, hogy 

megnövelje birodalmának határait és hatalmát, akár vallási legitimációval, akár anélkül. 

Azoban tény, hogy a szaúdi vahhábita hatalom virágkorát 1792 és 1814 között élte, jóval 

azután, hogy Ibn ‘Abd al-Wahhāb visszavonult a politikai és közéletből. 

6. Ibn ‘Abd al-Wahhāb utolsó évei és hagyatéka: 

Bár Ibn ‘Abd al-Wahhāb megmaradt Abd al-Aziz tanácsadójaként, de jóváhagyását 

nagyrészt megvonta a szaúdi katonai tevékenység támogatásától. Ehelyett életét a tanulásnak, 

tanításnak, és Isten imádatának szentelte egészen halálig, mely 1791/1792-ben következett be. 

Négy fiát hagyta maga után, akik közül mind kiemelkedő vallástudóssá vált, valamint számos 

diákot, akik neki szentelték tanításaikat. Ibn ‘Abd al-Wahhāb tanításai és hatása, pedig jóval 

halála után is fennmaradtak és még a ami korban is éreztetik hatásukat.11 
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