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Kelet Líbia, a Líbiai-sivatag 

beduinjai

• Vidék – a hivatalos vallási emberek helyét 
vándorló szentek, marabúk foglalták el

• Döntőbíráskodás, központi hatalom gyengülése 
estén közügyek igazgatása, szellemi vezetés



A beduin élet jellegzetességei

• Kelet- és Dél-Líbia: törzsi rendszer, kereskedelmi 
utak, vásárok, kutak védelme

• Törzsi háborúk, keresztül a mai Ny-Egyiptomi 
sivatagi térségen 



A Nagy Szanúszí

• Mohamed bin Ali az-Szanúszí (1787-1859), az ún. 
Nagy Szanúszí, a rend megalapítója – a nép szent 
emberként tisztelte és komoly vallástudós is volt. 
Reform szúfiként nevelkedett, aszkétizmussal 
vegyítette vallásosságát



Élete

• Orán mellett, Algériában született, sokat utazott 
és tanult

• Egész É-Afrikában szent ember (marabú) volt

• Már 1830-ban Mekkába utazva a tripoli és 
fezzáni törzsek „Nagyként” emlegették



Tevékenységének a kezdetei

• 1837: először Mekkában alapít záwiját, de 
összeütközésbe kerül a török hatóságokkal és a helyi 
vallástudósokkal és szúfikkal

• Visszatért É-Afrikába, de Algériába már nem engedték be 
a francia gyarmatosítók

• Kürenaikába ment, első líbiai záwija Baidában 1843



Líbia térképe



A szanúszijja rend szabályai

• A Nagy Szanúszí nem engedte meg a 
fanatizmust.

• Megtiltotta a mesterséges ajzószerek használatát 
és az önként vállalt szegénységet. 

• A rendházak lakóinak a vallási törvények 
betartásával kellett enni-inni.

• Alamizsnák helyett munkával kellett megkeresni 
a megélhetésüket.



A szanúszijja rend szabályai

• . 

• Nem engedte meg a szúfi meditációt elősegítő 
segédeszközöket: felvonulások, forgás, 
öncsonkítás.

• Sem a szúfi misztikusok teljesen ösztönös 
módszereit, sem a vallástudósok racionális 
megközelítését nem fogadta el teljesen –
mindkettőt alkalmazta.



A szanúszijja és a beduinok

• A beduinoknak ez tetszett – nem tudták elfogadni a 

városi szúfik eksztatikus gyakorlatait. Vonzotta őket a 

szanúszi rend viszonylagos megfontoltsága, eszközökkel 

való takarékossága – nem voltak alkalmasak a 

változásokra



Áldás és törzsi összetartás

• A törzsfők szentként tisztelték a Nagy Szanúszit, 
ez volt az alapja a hozzá, mint idegenhez való 
kötődésüknek.

• A rend vezetői később a személyükhöz 
kapcsolódó áldást (baraka) politikai erővé 
alakították, amely egybe tudott tartani nagy 
területeket és különböző törzseket – a modern 
Líbia alapja lett.



Rendház láncolat létrehozása

• 1843 után rendház láncolat Kürenaikában, 
egység a térség törzsi rendszerében. Vallási és 
törzsi központ, a törzs „áldása”, iskola, 
karavánszeráj, társadalmi és kereskedelmi 
központ, törzsi bíróság, menhely a szegényeknek, 
tudomány és kultúra helye a sivatagi „vadonban”.



A rend központja Dzsaghbúbban

• 1859-es halála előtt a Nagy Szanúszí  létrehozta a 
rend központját Dzsaghbúb oázisban, a mekkai 
zarándok út, valamint a Szudán és a tengerpart 
közti kereskedelmi út kereszteződésében.  Iszlám 
vallási iskola, kiképző központ rendház 
főnököknek, lehetővé téve a Száhel övezet és a 
Szaharán túli Afrika felé kiinduló missziós 
tevékenységet. 



• Fia, Mohamed a Mahdi (Megváltó)

• Szervező személyiség

• Központ 650 km-rel délre Kufra oázis



• Könnyebben felügyelhető misszionárius tevékenység, a 
franciák elleni fellépés Ny-Szudánban

• Vallási köntösben – szent háború a keresztény 
betolakodók ellen



• 1902: Mahdi haála, 146 rendház Afrikában és Arábiában

• Kürenaika összes beduin törzse a fennhatósága alatt

• Hűségeskü egyetlen vezetőnek, a rivalizálás vége

• Laza szervezet, gazdasági tevékenység



• Utóda Ahmad as-Saríf lett a vezető, a kiskorú Mohamed Idrísz asz-

Szanúszi, a későbbi I. Idrísz király helyett

• Franciák elleni harca kudarc volt, és a missziós hálózat nagy része 

elpusztult Ny-Afrikában



A szanúszi rend elterjedése a líbiai 
beduinok között



Etnikai csoportok Líbiában



A szanúszi terjeszkedés térsége



A szenúszi rendhez tartozó záwija a 
líbiai Dzsaghbúb városában



Egy líbiai záwija romjai



Líbia, két záwija – szenúszi rend



A szenúszi rend két szentjének a sírja 
Líbiában



Szanúszi központ egy K-Egyiptomi 
sivatagi oázisban



Omar Moukhtar és a szenúszi rend 
harca az olasz gyarmatosítók ellen

• 20 évig tartott a gerilla harc 1911-től

• 1931-ben ért véget Omar Moukhtar elfogásával 
és kivégzésével



Omar Moukhtar és Mohamed Idrísz 
Szanúszí 



Omar Moukhtar – és csapata körében



Omar Moukhtar elfogatása után és a 
tárgyaláson



Abdelqádir algériai szúfi és emír



Az algériai Abdelqádir emír (1808 Orán 
– 1883 Damaszkusz), a qádirita rend 
tagja

• 1830-37 harc a francia gyarmatosítók ellen

• 1847-ig önálló oráni állam

• 1852-ig franciaországi fogság

• Haláláig Damaszkuszban élt

• 1860: a drúz-keresztény zavargások idején keleti 
keresztényeket és franciákat ment meg

• Élete végé misztikus tudományokkal foglalkozott 



Algéria térképe, Orán a nyugati 
tengerparton, Marokkó közelében



Abdelqader emír 1860, 1864 (festmény) 
és 1865



Sádzilijja rend – Marokkótól Egyiptomig

• Alapító sejk: Abúl-Haszan as-Sádzilí

• (szül. 1278 Gumára, Ceuta mellett, Marokkó -
megh. 1258 Alexandria, Egyiptom)



A rendalapító útja

• As-Sádzilí Ibn Masís tanítványa (megh. 1225), aki 
Abú Madjan tanítványa volt (megh. 1198)

• Utazó szúfi lett (száih) – Irakig ment

• Vissza Marokkó, majd Dél-Tunisz és Tunisz

• Aszkéta: barlangok, visszavonultság – követők

• Elmenekül Alexandriába



Tanítványai rendet alapítanak

• Abúl-’Abbász Murszí, az első kalifa (megh. 1287)

• Ibn Atá Alláh szúfi és vallási gondolkodó, író

• As-Sádzilí tanítványa (megh. 1309) és a rend 
terjesztője

• Hamarosan egész É-Afrikában

• Alrendek sokasága jön létre



• Kairói sádzilita összejövetel:

• 1. Imárahívás csoportosan (adzán)

• 2. Korán recitáció III/31-37

• 3. Já rabbí má lí fí l-wudzsúdi sziwáka

• (Uram, nincs más nekem a létezésben csak Te)

• 4. Qulúb al-’árifín

• (A megismerők szívei)



• 5. al-Hadra (lá iláha illa-lláh … Alláh, Alláh …)

• (Jelenlét szertartás – Nincs más isten …)

• 6. Isten legszebb nevei (al-aszmá al-huszná)

• 7. Udzkurhá wa-inta másí … lá iláha illa-alláh

• (Emlegesd járás közben: Nincs más isten …)



• 8. Já rabbí, bil-Musztafá balligh maqászidaná

• (Uram, a Prófétára, közöld mik a céljaink)

• 9. al-Maulid an-nabawí as-saríf

• (A nemes prófétai születésnap)



Csistijja rend, É-India központtal, XII. sz.



Csistijja rend, qawwáli énekesek



A csistijja rend központja, Delhitől É-ra



Nusrat Fateh Ali Khan (1948-1997)
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