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A medinai iszlám 1.

A Próféta fegyverben

622-627



A kivándorlás (hidzsra), 622, után 
(1)

Szövetség a medinai arab törzsekkel:

Törzsi védelem

Az iszlám felvétele

Mohamed döntőbíró

70 mekkai muszlim



A kivándorlás (hidzsra) 622 után 
(2)

Életmód:

A mekkai kivándorlók (muhádzsirún) 

párosítása medinai családokkal

Hiányzik a megélhetés

Hagyományos beduin forrás: razzia

(rajtaütés) + vallási magyarázat



Győzelem – Badri ütközet (1)

Következmény:

34. A harc megengedett radzsab szent 

havában (624 január) a mekkai pogányok 

bűnei miatt K 2/217



Győzelem – Badri ütközet (1)

35. 624 március (2 ramadán): Badri csata, 

győzelem a túlerőben lévő mekkaiak fölött 

– nagy erkölcsi és anyagi siker, 

megerősödik a muszlimok és Mohamed 

helyzete Medinában és környékén

Magyarázat: Isten segítségével K 8/39-42

Az iszlám tudat erősödése



Badri csata – térkép (1)



Badri csata – térkép (2)



A muszlimok veresége – Uhud

625 március (3 sawwál) uhudi ütközet, 

mekkai győzelem, az iszlám és Mohamed 

jövője forgott veszélyben 

A medinai pogányok, zsidók és kételkedők 

(képmutatók, munáfiqún, Ibn Ubajj 

vezetésével) kétségbe vonták Mohamed 

őszinteségét a kinyilatkoztatások terén



Uhudi csata térképe



A medinai képmutatók 

(kétkedők) (1)

36-37. A vereség után kétkedés és 

ellenséges hangulat – válasz K 3/133-135 

és K 3/160,162

A kétkedők, képmutatók (munáfiqún) 

megbélyegzése, akik cserbenhagyták 

társaikat Uhud-nál és „aláásták” a 

muszlimok táborát (a nafaqa szó kettős 

értelme)



A medinai képmutatók 
(kétkedők) (2)

A medinai zsidók gúnyolódása és támadása 

az ószövetségi próféták helytelen vagy 

hiányos értelmezése miatt

A prófétához csatlakozott néhány medinai 

zsidó – hatásuk a Korán prófétai 

történeteire 



Ábrahám (Ibráhím) 

a medinai szúrákban (1)

Ábrahám személyének fontossága nő a 

medinai szórákban

38-39. Mekkában csak példázat: K 51/28 és 

87/18-19 

Medinában: az arabok leszármazása 

Ábrahám fián, Iszmáilon keresztül (zsidók: 

Izsák) 



Ábrahám (Ibráhím) 
a medinai szúrákban (2)

40-42. Ábrahám, az ősapa, nem volt sem 

zsidó, sem keresztény, hanem haníf

muszlim – Mohamed őt követi K 2/130 (ld. 

korábban) és 2/133, K 4/125

43-44. Már Iszmaíl, az arabok ősatyja is 

próféta volt K 19/54 K 4/163



Ibráhím (Ábrahám) neve

arab kalligráfiában



Ábrahám (Ibráhím) sírja 

Hebronban Ábrahám mecset



A hat kiemelkedő próféta 
származása az iszlám szerint
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A pontozott vonalak több generációt 

jelölnek 

 



Muszlim hagyományok szerint a Ka’bát
Ábrahám és Iszmáíl építették



Az iszlám Ábrahám vallása

45-46. A Ka’ba építése K 14/35-37 és K 

2/127

47-48. Első zarándoklat K 2/128 22/26-27

Ez Ábrahám vallása – millat Ibráhím

49. Meghagyja, hogy utódai muszlimok 

legyenek K 2/132



Az iszlám és a medinai zsidók (1)

Először 622 után – törekvés a zsidók 

megnyerésére

Szokásaik követése: ruhaviselet, ásúra böjt 

(jóm kippúr), imairány Jeruzsálem, 

bizonyos ételek tilalma

Nem fogadják el Mohamedet, önálló 

hatalmi központok



Az iszlám és a medinai zsidók (2)

50-51. Változások: az imairány változtatása 

(Mekka), a böjt eltörlése (helyette a 

ramadán), öltözék és hajviselet elkülönítése 

K 2/142 K 2/185

52. A sok étkezési tilalom oka a zsidóknál 

K 4/160



A zsidó törzsek kiűzése

Mohamed hatalmának nő

Incidensek a zsidó törzsekkel (az 

aranyműves Banú Qajnuqá kiűzése 

vagyonuk nélkül, a Banú Nadír törzs 

összeesküvése, kiűzése vagyontárgyaikkal)

53. A medinai (nem zsidó) ellenállás 

szervezetlen

K 59/11-14



Áisa megrágalmazása

626 hadjárat, medinai és mekkai 

muszlimok összetűzése, Áisa lemarad a 

hazatérőben lévő karavánról Szafwánnal, 

rágalomhadjárat ellene, apja (Abú Bakr) és 

a férje, a Próféta rovására

54. Végül: K 24/11-16 (a rágalmazás vers –

ájat al-ifk)



Áisa esetének következményei

55. A nők megrágalmazása elleni védelem 

– négy tanú 

K 24/4-9 ld. korábban!

56. A Próféta feleségeinek nagyobb 

védelmet kell biztosítani, mint más 

asszonyoknak K 33/53



Mohamed és fogadott fia esete

57. Zaid, Mohamed fogadott fia és a 

felesége Zainab esete

A fogadott gyerek különbsége a vér 

szerintitől K 33/36-40

627: Mohamed elveszi Zainabot feleségül



Utolsó nagy mekkai támadás

a muszlimok ellen 627-ben (1)

627: Mekka koalíciót hoz létre Mohamed 
ellen

10 ezer harcos vonul tevékkel, lovakkal 
Medina ellen

Mohamed árkot ásatott a védtelen északi 
oldal felől 

„Az árok csata” (khandaq) – az arab módja 
az ostromnak



Utolsó nagy mekkai támadás
a muszlimok ellen 627-ben (2)

Omar (a későbbi kalifa) találkozása 
testvérével a csatában

627 május: Az ostromlók elvonulnak

Az utolsó zsidó törzs, a Banú Quraiza, akik 
összejátszottak a támadókkal, 
megsemmisítése

Mohamed Medina egyeduralkodója, a 
legerősebb politikai tényező Arábiában



Az „árok” csata 627-ben (1)



Az „árok” csata 627-ben (2)



Az „árok” csatája képzelet és valóság


