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A medinai iszlám 2.

• Az iszlám állam megszületése

• Medinában

•

627-629



A korai medinai állam jellege (1)

Mohamed pártja – a mekkai átköltözők 

(muhádzsirún)

Nő a muszlimok száma – medinai 

támogatók (anszár)

Katonai sikerek

Politikai okokból támogatók (munáfiqún) –

„képmutatók”



A korai medinai állam jellege (2)

Saját hadsereg, saját kincstár

Belső (muszlim) ellenzék elhallgattatása

Nem-muszlim ellenségek eltávolítása az 

oázisból

Totalitáriánus rendszerre való törekvés



Kettős szerepben:

prédikátor és államférfi (1)

Politikus:

Okos, gyors és sokszor kíméletlen döntések

- betartva az arab törzsi erkölcsi 
előírásokat:

Vendégszeretet, kardra tett eskü

De – a harc és gyilkosság megengedett a 
törzs érdekében

Muszlimok – Isten ügyének győzelméért



Kettős szerepben:
prédikátor és államférfi (2)

Vallási prédikátor Medinában:

A lelki – erkölcsi prédikáció háttérbe szorul

Mozgósítani az igazhívők energiáit 

közvetlen cselekvésre



Teokratikus állam

A legfőbb hatalom Istené, Isteni akarat –

közvetlenül (Korán)

közvetve (Mohamed mondásai, 

cselekedetei – hadísz) 

De: az isteni akarat csak fontos esetekben

Mindennapi élet – a törzsek, nemzetségek 

vezetői és tanácsai irányítanak, Mohamed 

döntőbíró vita esetén - jóváhagyása kell

Ún. „medinai alkotmány” rögzíti a 

viszonyokat



Hatalmi egyensúly

Kényes egyensúly a régi és új hatalom 
között, sok tanácskozás

A Hawázin törzs fölötti győzelem 
(zsákmány és foglyok)  

Áttérnek az iszlámra – zsákmány marad, 
foglyok elengedése

Nem mindenki egyezik bele, Mohamed 
vásárolja vissza

Szafwán és Hasszán b. Thábit esete



Mohamed tanácsadói

Két apósa: Abú Bakr (a későbbi 1. kalifa): 
megfontolt

Omar (2. kalifa): radikálisabb, 
erőszakosabb (ld. bor tilalma)

Tanácsadók: csak mekkaiak, medinai 
féltékenység

Ali (Mohamed veje, 20 éves) ellenezte a 
megalkuvásokat



Sok medinai támogatta (későbbi pártja, a 

síiták alapja)

Az ellenségeskedés Mohamed életében 

nem tört ki

Mekka meghódítása után sokan ellenezték 

a rokoni, törzsi kapcsolatok visszaállítását a 

korábbi pogányokkal



Harc és diplomácia

Nincs állandó hadsereg – minden hadjáratra 

a törzsfőket kellett rábeszélni, majd a 

zsákmány szétosztása után szétszéledtek

„Rendőri” jellegű akciókat is egyedileg 

kellett megszervezni

Medinán kívüli törzsek küldöttei mindig 

Mohamedhez mentek



Jogi döntéseket csak a közösség 
jóváhagyásával és kényszerítésére lehetett 
végrehajtani

Vö. beduin törzsi tanácsok működésével

Mohamed kapta a zsákmány ötödét (ez 
kevesebb, mint a törzsfők szokásos 
negyede), de hagyományos törzsfő 
(ajándékok, vendéglátás) és muszlim 
vezető (adományok) is



A muszlim közösség törvényei

Hagyományos szokások érvényben

A Mohamedre visszavezetett jogi 

mondások többsége későbbi

A muszlim közösség védelme külső 

ellenséggel – vérbosszú

A közösség tagjai között – arányos bosszú, 

vérdíj javasolva

A végtelen vérbosszú folyamat betiltva



Törvények

Tolvaj kezének levágása – nincs hír, ki 

hajtotta ezt végre (?)

A családi, házassági viszonyok 

tisztázásának fontossága

- korábbi arábiai sokszínűség

Az egyén szerepének kiemelése, a 

leszármazás biztonsága



Mekkai – medinai szokások

ellentéte

Mohamed a mekkai szokásokat részesítette 

előnyben

Öröklés – a vagyon teljes szétosztása

Pásztor és kereskedő társadalomnak 

megfelelt

Letelepült földműveseknek nem



Mekkai – medinai szokások
ellentéte

A többnejűség kérdése, elterjedése –

rabnők, szabályok

Pénzkölcsönzés kamatra betiltva (Medina) 

– ez nem érinti a kereskedelmet (Mekka)

A szoros holdévre való át (vissza?) térés, a 

közbeiktatott hónap nélkül – a napév teljes 

elhagyása (földművelésre alkalmatlan)



A muszlim közösség ideológiája

Isten félelmetes Jelenléte mindenben és 

mindenütt

Megköveteli a teljes átadást = iszlám, hitet 

= ímán

engedelmességet = tá’a

Engedetlenség, ma’szija = bűn

Az ideológia rendszerré alakult Medinában



A muszlim közösség ideológiája

Arab vallás (qur’án ’arabí),de ugyanakkor 
mindenki vallása

Ennek megtestesülése a Ka’ba, Isten háza 
(bait Alláh)

Ábrahám vallása - zarándoklat (haddzs) a 
Mekka körüli szent helyeken, 
összekapcsolva az Egy Isten (Alláh) 
kultuszával

Mohamed követelése – a muszlimok is 
vehessenek részt



Az Árok csatája után

Mekka és Medina szüneteltette az 

ellenségeskedést

Két későbbi nagy hadvezér áttérése az 

iszlámra:

Amr ibn al-Ász, Egyiptom meghódítója és 

Khálid ibn al-Walíd, az uhudi győző, Szíria 

meghódítója

Kereskedelmileg elszigetelik Mekkát, 

terjeszkednek Szíria felé



Hudaibijjai békeszerződés

628. március

628 március – mekkai kis zarándoklat 
(umra) híveivel és beduin szövetségesekkel 
(nem muszlimok) békésen, 700 férfi

200 mekkai lovas kikémlelni, mi a 
szándékuk, továbbra is békés és nyilt 
felvonulás, Hudaibijjánál (10 km 
Mekkától) leállt Mohamed tevéje, innen 
csak zarándok öltözékben lehet 
továbbmenni



Tíz éves békeszerződés

Tárgyalások, szerződés, 10 éves béke, 
jövőre zarándoklat, 3 napra kiürítik Mekkát 
(Abú Bakr mellette, Omar ellene)

Mohamedet elismerték hiteles 
tárgyalófélnek és elismerték, mint a szent 
hely kultuszának méltó és jogos követőjét

Khaibar zsidó oázis elfoglalása és nagy 
hadizsákmány



Medinai iszlám 3.

Mekka meghódítása 

és ami utána következett

629-631



Mekkai zarándoklat 629 március

629 – békés mekkai zarándoklat, 2000 
ember, Mohamed tevén, Bilál a Ka’ba 
tetejéről hívta imára a muszlimokat

629 szeptember 3000 új muszlim beduin 
betört rabolni a Bizánci Birodalomba, de 
csúfos vereséget szenvedett.



Hudaybiyya szerződés – vissza kell 
küldeni, aki gyámja engedélye nélkül lett 
muszlim, Abú Baszír esete

Mekkaiak felbiztatják szövetséges 
beduinjaikat a Khuzáa törzs, Mohamed 
szövetségese, megtámadására



A mekkaiak nem egységesek, vezetőjük, 
Abú Szufján ki akar egyezni Mohameddel

Az Omajjád dinasztia (Damaszkusz 
központtal, 661-750) Abú Szufjántól 
származik



Mekka meghódítása (fath)

630. január

Mohamed titokban Mekka meghódítására 

készül, 10 ezer emberrel

630 január 1 elindul Mekka ellen

Abú Szufján elé megy, áttér, visszamegy, 

feltételek békésen, fegyvertelenül, 

házaikban, nem lesz bántódásuk, 

vagyonuknak sem

10 napot vár, hogy a hír elterjedjen



Békés hódítás

Békés bevonulás a Ka’bához

A meghódítás arab neve „fath” lett, azaz 

megnyitás

Minden későbbi hódításnak is ez a neve

„Isten megnyitotta a Földnek ezt a részét a 

hívői számára”



Mekka bevételének a térképe



Mekka meghódítása
„A küldetés” c. film jelenete



Erődszerű házak Mekkában
„A küldetés” c. filmből



Mekka meghódítása
Első körözés a Ka’ba körül



Középkori miniatúrák Mekka 
meghódításáról
Bevonulás – Mi szabad és mi tilos – Bilál imára hívása



Mekka meghódításának 

utóhatása

Kidobja és összetöri a pogány bálványokat 

és képeket

Imádkozás Isten Házánál

Amnesztia, kivéve a propagandistáknak, 

gúnyvers szerzőknek



Nem volt kényszer az áttérés az iszlámra, 
de előnyökkel járt

Házilagos pogány kultusz engedélyezett, 
pár évig még maradtak Mekkában 
pogányok

Cél: Mekka szentségének megőrzése, a 
mekkaiak békés beolvasztása az iszlám 
közösségbe



Mekka bevétele után

A medinaiak nyugtalansága és rosszallása

Hunaini ütközet:

A Qurais ellenségei, a Banú Hawázin és a 

táifi Thaqíf törzsszövetség támadása 20 

ezer emberrel, nőkkel, gyerekekkel



A Qurais törzs azonnal csatlakozott 
Mohamedhez 12 ezer fővel, Mohamed 
győzelme a Hawázin fölött, de Táif erődjét 
nem tudta bevenni (később a 
szövetségesévé lett Hawázin kiéheztette és 
felvették az iszlámot)

Hawázin – választhattak a zsákmány vagy 
az asszonyok visszakapása között – az 
asszonyokat választották



„A küldöttségek tolongása” 

Mohamedhez, 631

A mekkai vezetőréteg átköltözött Medinába

A város környéki beduinok a fő erősség

Tárgyalások minden beduin törzs egy-egy 

frakciójával

A zsákmányszerzés új, muszlim módja (a 

pogány törzsek elleni harc) megszüntette az 

egymás elleni állandó razziákat



Rendezett sereg, fegyelmezett hívek –

hatása a mekkaiakra

Beduin törzs: minden frakció önálló,

Szövetséges törzsek önálló vezetés alatt



A „búcsú zarándoklat”

 Az egyetlen zarándoklat, amit a Próféta elvégzett 
Mekka meghódítása után

 A híres „búcsúbeszéd” (hiddzsat al-wadá’)
jelentősége – a zarándoklat szabályozása – 632. 
március 9. Arafát hegye tövében, a zarándoklat 
idején

 Elbúcsúzott a hívőktől, erkölcsi és vallási 
útmutatásokat adott





Mohamed halála 632

632. június 8. hétfő: 

A Próféta halála Medinában 

A házában lévő mecsetben lett eltemetve



A medinai Szent Mecset

(XIX. sz.-i ábrázolás)



Medinai mecset a Próféta 

mauzóleumával 1850



Medinai mecset ma



A Próféta fiának, Ibráhimnak a 

sírja Medinában



A Próféta sírja Medinában ma



A Próféta sírjának keresztmetszete


