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Saját hazájában csak próféta akart lenni. Az egyistenről, az ítéletnapról, az imáról, az erkölcsi 

jóról dörögte el ihletett szózatait. Eleddig csak őszinte rajongó volt, aki álmait akarta 

megvalósítani. Azonban ellenszegültek, és neki másféle fegyvereket kellett köszörülnie. 

Nemcsak bálványaikat féltették tőle, hanem mindazt a gazdasági és erkölcsi előnyt, amit a 

pogány kultúra biztosított nekik. Ezért most Mohamed ezt a gazdasági előnyt akarta letörni. 

Már nem mint vallási reformátor, hanem mint politikus lép fel, nem csupán bálványok ellen, 

hanem saját városát, saját törzsét akarja leigázni. A törzsi kötelék szent volt az arabok 

szemében, ez az arab Coriolanus most ez ellen a szentség ellen is harcot hirdetett. Szerinte 

nem a törzs, a vér, amelynél forróbbat az arab nem ismer, kapcsol embert emberhez, hanem 

egy nemesebb érzés, a hit, amely különböző törzsbelieket is egy községbe von.  

Mekkától 360 kilométernyire északra feküdt Jathrib városa, a szíriai karavánutak egyik fontos 

állomáshelye. A városban magában és a környékén gazdag zsidó telepesek voltak, amelyek 

lakói földművelést és ipart űztek. Khaibar híres volt pálmafáiról és Jathrib is azzal 

büszkélkedett, hogy ligeteiben harmincöt féle datolya terem. A zsidók látták el a puszták 

beduinjait fegyverzettel és a gazdag városlakókat arany és ezüst ékszerekkel. A beduinokkal 

békésen megfértek, s vallásukat hűségesen ápolták a mostoha viszonyok között is. Arabul 

éppen olyan jól beszéltek, mint pogány szomszédjaik, és nem egy dalnok került ki soraikból. 

Hősiesen harcoltak, ha kellett, de portyázó zsidó törzsekről nincs tudomásunk.  

Jathribban két arab törzs, az Ausz és Khazradzs, telepedett le, mindkettő Jemenből, melyek 

vérrokonságuk dacára állandóan civódtak. Gazdaságilag Mekka erős vetélytársuk volt, és a 

versenyben alul is maradtak, mert nem volt szentélyük, amelyhez évente zarándokoltak, és 

amely úgyszólván egész Arabia központja lett volna. Ők is elmentek a zarándoklatra, 

állandóan figyelték a mekkai eseményeket, s így rövidesen megtudták, hogy Mohamed új 

tannal lépett fel a koreisiták ellen.  

Ekkor a két jathribi törzs között háború tört ki, és az Ausz törzs, amelyet a zsidók is 

támogattak, teljes győzelmet aratott a Khazradzs fölött. A  
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polgárháború vesztesei Mekkában a koreisitáknál kerestek szövetségest, de eredménytelenül.  

Ekkor lépett velük érintkezésbe Mohamed. Felesége, Khadídzsa, akit melegen szeretett, és 

akiről később úgy nyilatkozott, hogy ő volt legkedvesebb előtte az élők között, mert akkor is 

hitt benne, amikor mindenki elfordult tőle - meghalt. Nemsokára a prófétát újabb csapás érte. 

Abú Tálib, aki bántalmazás ellen oltalmazta, szintén elköltözött. Mohamedet most már semmi 

sem kötötte szülővárosához. A jathribi küldöttségnek előadta tanának elemeit. “Nincsenek 

istenek, csak az egy igaz Isten és Mohamed a prófétája." Annak, aki az iszlámban hisz, nem 

szabad többé bálványokat imádnia, a leánygyermekeket elevenen elásnia, lopnia, 

paráználkodnia és hazudnia, és mindenekfelett Mohamednek kell engedelmeskednie. A 

jathribi Khazradzs törzsnek ez az utóbbi jutott leginkább kapóra. A zsidóknak, akik az Ausz 

törzset győzelemre segítették szintén van prófétájuk; úgy látszik, az a titka erejüknek, hogy ők 

is egyistenben hisznek, és van törvényük és imájuk. A meghasonlott városban Mohamed tana 

politikai tényezővé vált, mielőtt még lába érintette volna Jathrib földjét.  

Megállapodott a khazradzsitákkal, hogy elküldi nekik képviselőjét, és maga is eljön közéjük, 

hogy községét megszervezze. A jahtribiek türelmetlenül várták jövetelét. – Mekkában nem 

volt talaja, Jathribban már a várakozó tábort kellett vezetnie. Senki sem lehet próféta a saját 

hazájában. Hívei egyenként szöktek át a szövetséges városba, s mikor a mekkaiak az árulást 

megtudták, és Mohamedet meg akarták gyilkolni, ő és legkedvesebb híve, Abú Bakr is 

megszöktek az üldözők elől. Azok a fogások, amelyeket ifjú korában tanult el, most kapóra 

jöttek neki. Míg a mekkaiak széltében-hosszában keresték, addig ő a város szomszédságában 

levő Thour-hegység barlangjában húzódott meg. Egy pók hálót szőtt a barlang szája elé, hogy 

megtévessze az üldözőket, akiknek viszont egy gyík a farkával mutatta az irányt, merre van a 

próféta – így mondja a legenda –, és a jámbor muszlim aszerint bánik ezzel a két állattal.  

Hosszas és fáradságos úton jutott el Mohamed és Abú Bakr Jathribba, valószínűleg 622. 

szeptember 20-án. A mohamedán időszámítás, amely az első tíz évben bizonytalan, ez év júl. 

16-ával kezdődik (hidzsra).  

Jathrib a próféta városa lett (Madínat-an-Nabi), régi neve elhomályosult, és ezentúl mint 

Medina „a város” szerepel. Megérkezését a zsidók és az Ausz törzs közönnyel fogadták. A 

zsidók nem féltek tőle, hiszen tana rokon volt vallásuk tanával. A mohamedán imát a hivők 

Jeruzsálem irányában végezték, ünnepnapjuknak a szombatot tartották, és a bibliai 

elbeszélések jó  
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része, amelyek a korán akkor meglevő részében szerepeltek, a zsidó Midrás forrásain át 

szűrődött oda. A többi arab törzs pedig nem törődött vele.  

Mohamed azonnal munkához látott. Azt a datolyaszárító csűrt, ahol tevéje megérkezésekor 

letérdelt, mecsetnek szánta, ahol a hivők rendszeresen gyülekeztek, és teendőiket 

megbeszélték. Legfontosabb rendelkezéseinek célja az volt, hogy a törzsi köteléket 

megbontsa. Magának követelte azt a jogot, hogy a törzsfőnököt letegye, és igazságot 

szolgáltasson a perlekedő felek között. A kinevetett, kikergetett próféta, új „városában” 

államfői szerepet töltött be, és hívei olyan erőt tulajdonítottak neki, mint azelőtt a pogányok 

bálványaiknak.  

Ez a hirtelen emelkedés az emberek szemében azonban nem vette el lelki egyensúlyát. Bár 

heves és kitörő vérmérséklete gyakran ragadta haragra, de utána jött a józan meggondolás és 

az őszinte megbánás. Még Mekkában egyszer néhány koreisitával tárgyalt, amikor egy vak 

ember lépett hozzá, és megszólításával zavarta. A próféta mérgében összeráncolta homlokát, 

és elfordult a vaktól. Utóbb belátta hibáját, sőt isteni ihlet intette, hogy milyen helytelenül 

cselekedett.  

Összeráncolta homlokát és hátat fordított, amikor a vak ember őhozzája szólott. Nem tisztelni 

jött-e? – nem tudod, hogy tanácsért és használ-e neki tanácsod? De akinek nem kell óvásod, 

olyannak te lelked kitárod, pedig nem a te hibád, hogy tovább is konok. De aki hozzád jön 

fáradtan és félelemtől roskadtan, attól te elfordulsz unottan. De nem! bizony ez intő tan, 

példát látni abban, kegyes iratokban, nemesen tisztultakban, írók ujjaiban. (80. fej.)  

Nem volt gőgös akkor sem, amikor Medinában a buzgó hívek túláradó ragaszkodással vették 

körül. Egyesek odáig mentek rajongásukban, hogy abból a vízből ittak, amelyben a próféta 

vallásos mosakodását végezte volt. Ha a fodrász haját vágta, körülállták, összeszedték a 

hulladékot, és amulettnek hordták. A szentség látszatát politikából fenntartotta, nehogy a 

gyakori és közvetlen érintkezésben elkopjék a nimbusz, amellyel az államfők körül szokták 

vétetni magukat.  

A muszlim társadalom két fontos elemből állt: a mekkai menekültekből (muhádzsirún) és a 

medinai segítőkből (anszár), akiket hittestvéri kapcsolattal fűzött egybe. A zsidókkal eleinte 

csínján bánt, hiszen az ő vallásukból vett át lényeges rendelkezéseket, az étkezési szabályzatot 

és a pátriárkákat, akikre állandóan hivatkozott. Azt remélte, hogy a zsidók elismerik azt a 

kapcsolatot, amit ő a saját s Ábrahám és Mózes vallása között megteremtett, és vakon fogják 

őt követni. Ebben az esstben az arábiai zsidók útja zsidó-arab uralomra vezetett volna, és 

fajuk beolvadt volna az arabokéba. Mohamed egyéniségét, a zsidók pedig vallásuk  
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 hitágazatát rendelték volna ennek az uralomnak szolgálatába. Minél több zsidó tárgyú 

inspirációt bocsátott útnak Mohamed, bizonyára már tudatosan ennek a célnak elérése végett, 

annál hevesebb ellenállásra talált a zsidóknál, ők, akik a bibliában és a midrásban tökéletesen 

jártasok voltak, gúnyolódtak a prófétán, aki ebbéli tudását csak hallomásból szerezte, és a 

legkínosabb ellentmondásokba keveredett.  

Mivel békés eszközök nem vezettek eredményre. Mohamed erőszakhoz folyamodott. Ha a 

zsidók szent könyveikre hivatkoztak, ő viszont azzal vádolta őket, hogy azok az ő eljövetelét 

megjósolták, de ők e könyveket meghamisították. Hívei pedig a gúnyolódó zsidókat 

megverték. Mohamed azt hirdette, hogy a zsidók varázslathoz folyamodtak, kötélcsomókba 

mérget fújtak, s meg akarták babonázni őt. A megbabonázástól való félelmének köszönheti a 

korán 113. és 114. fejezetének eredetét, amelynek ráolvasásszerű ritmusa szinte démoni erejű.  

Mondd: Oltalmat keresek a pirkadás Uránál, a gonosztól, amit alkotott és a sötétlő árnytól, 

ha alászáll. A csomókba mérget fúvó boszorkánytól és a kajántól, ha ellenem áskál. (113. 

fejezet).  

Mondd: Oltalmat keresek az emberek Uránál, az emberek királyánál, az emberek Alkotójánál, 

az áruló besúgó gazságától, az emberek szívében fondorkodótól, az emberektől és a manóktól. 

(114. fej.) A korán e két legutolsó fejezetét a muszlimok nagyon szeretik imáikba fonni.  

Ahogy Mohamed Medinában élete hivatásának új és más korszakába lépett, inspirációi is a 

megfelelő formában jelentkeztek. Most már nem volt szükség arra, hogy ijesszen, ráolvasson, 

buzdítson, hanem hogy gyarapodó községének előírásokat adjon életmódjukra, 

magatartásukra, jogi viszonylataikra vonatkozólag. Ennek megfelelően a medinai fejezetek 

nem izzanak az ihlet parázsló tüzétől, hanem prózai alakban lediktált száraz, 

törvényprédikáció, intézkedő szövegekké laposodnak el, amelyekben már csak az ismétlés az 

egyetlen hatásos retorikai forma. De néha ezekben a mindinkább sivárrá váló hosszú 

fejezetekben felcsillan a régi költői szellem egy-egy gyémántja, és üstököshöz hasonlóan 

világít ki az unalmas szürkeségből. Ilyen ragyogó csillag a trónus verssorai, amelyeket a 

muszlimok is a legmagasztosabb részletnek tartanak.  

Allah! Nincsenek istenek, kivéve Őt, az Élőt, az Önmagában létezőt. Nem vesz rajta erőt 

szunnyadás és álom. Övé az egek és minden a világon. Ki az, aki közbenjár Őnála, ha Őnem 

akarja? Tudja, mi van előttük és mi van mögöttük és nem foghatják fel ésszel a tudását, kivéve 

az engedelmével. Egeket és földet trónusa átfogja és megőrizésük Őt el nem fárasztja. Ő a 

magasztos, a hatalmas Allah. (2. fej. 255.)  
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Medinában a korán alkalmi inspirációknak ad tág teret, melyekkel a próféta a hívők 

mindennapi életét szabályozza és a most már drámai ütemben lepergő eseményeket örökíti 

meg. A zsidó hosszúnap helyett a Ramadán hónapi böjt, az imára hívó kiáltás, azután a 

fontosabb magán- és büntetőjogi rendelkezések alkalomszerűen szálltak le Gábriel arkangyal 

közvetítésével a prófétához. Az anyag veszedelmesen nőtt, és gyakran a rendelkezések 

ellentmondóak voltak, írnokokra volt szükség, de ezek sem voltak teljesen megbízhatók, és a 

próféta közvetlen környezetének emlékezete volt végeredményben a döntő. A szent szövegek 

változatai, amelyek közül a különböző fültanúk mindegyike a magáét tartotta az egyetlen 

helyesnek, nehéz helyzetbe sodorták a prófétát, aki később inspirációival hatálytalanította az 

előzőket. „A Korán hét változatban jött le az égből” – mondta.  

A medinai próféta nem sokáig maradt özvegységben. Ahogy a mecset a maga kezdetleges és 

puritán egyszerűségében felépült, hozzátoldották az új feleségek szobáit. Ezek a szobák csak 

vályoggal behányt pálmaágakból épültek, és csak a legszerényebb igényeknek felelhettek 

meg. A próféta a fényűzést a lakásban elítélte, és ettől még feleségei kedvéért sem tért el. 

Legbájosabb új hitvese, a még gyermekkorban levő Áisa, Abú Bakr leánya lett, aki 

legközelebb állott szívéhez. Az idők folyamán a feleségek és a szobák is megszaporodtak, de 

ezeknek a házasságoknak nemcsak az volt a céljuk, hogy fiúgyermekkel ajándékozzák meg a 

már öregedő prófétát, hanem érzelmi kapcsokat is alkottak politikai céljai elérésére. Mert 

mostantól fogva csak a nagy mű lebegett szeme előtt, amelynek minden más szempontot 

alárendelt: Mekkát kellett leigázni, elfoglalni, és saját prófétaállamférfi uralmát egész 

Arábiában megszilárdítani!  

Az alkalom, hogy az első csapással lesújtson, nem is késett sokáig. Cselekvésre ösztökélte az 

a körülmény is, hogy híveinek megélhetést kellett biztosítania. A rajtaütés (ghazw), a 

karavánok gyors iramban való megtámadása, zavarba ejtése és kifosztása volt az arab puszták 

beduinjainak legjövedelmezőbb megélhetési forrása. A „razzia” szót az arab puszta adta az 

európai kultúrnyelveknek. A próféta most ehhez a már régen jól bevált eszközhöz 

folyamodott. A hidzsra második évében megtámadta Abú Szufjánnak, régi mekkai 

ellenfelének Szíriából hazatérő karavánját, és Badr mellett kisded, de elszánt csapatával 

tönkreverte a háromszoros túlerőben levő mekkaiakat, s gazdag zsákmánnyal tért vissza 

városába. Ez az első nagy győzelem megszilárdította uralmát, mert bebizonyította, hogy az ő 

Allahja hatalmasabb a bálványoknál, és hogy nem hagyja cserben prófétáját. 
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A mekkaiakat megrendítette a csapás, lassan felismerték azt a veszélyt, amelyet egy külső 

ellenség jelent számukra, aki elvághatja gerillaharcaival kereskedelmi útjaikat, és cselekvésre 

készülődtek. Azonban szervezetlenül és vezető nélkül hátrányban voltak a céltudatos és a 

döntő ütközetre építő prófétával szemben. Egy év múlva elindultak Medina megtámadására. 

Mohamed eléjük sietett híveivel, és Ohodnál megütköztek a mekkaiakkal. A csata látszólag 

Mohamed javára dőlt el – de a muszlimok a zsákmányra éhesen elhagyták kijelölt helyüket. 

Khálid ibn al-Walíd, később a korai iszlám legnagyobb hadvezére hátukba került, és 

szétszórta a próféta seregét. Maga Mohamed is megsebesült, és a megvert muszlimok 

csüggedten menekültek vissza Medinába.  

A mekkaiak nem aknázták ki a győzelmet, a próféta pedig a korán 3. fejezetében újból 

bátorítja és tüzeli híveit a harcra. Jeruzsálem helyett Mekkát jelöli ki az ima irányának, ez az a 

pólus, amely felé minden erőt központosítani kell. Ő maga nem csüggedt, hanem különböző 

ürügyek alatt megtámadta a zsidókat. A Nadir és Kurajza zsidó törzsek nem támogatták 

egymást ebben az egyenlőtlen küzdelemben, és ez a próféta győzelmével végződött. 

Mohamed kivágatta a Nadir törzs gyönyörű datolyafáit. Mohamed céljai szentesítettek olyan 

eszközöket is, amelyeket a korán elítélt. „A háború cselvetés” – mondta, és alkalmazta azt az 

elvet, amelyet előtte és utána minden nagy hadvezér követett.  

Ezek alatt a mozgalmas idők alatt a korán nem szűnt meg gyarapodni. A háborús fejezetek 

soraiba beékelődnek társadalmi rendelkezések, amelyek mind ténylegesen előfordult 

esetekhez fűződnek. A badri csata előtt Hamza, az „iszlám oroszlánja” részegségével és 

botrányos viselkedésével a prófétát megszégyenítette, ezért a részegséget és a bódító italok 

élvezetét eltiltotta.  

A mekkaiak ezután több távolabbi arab törzs és a khaibari zsidók segítségével megindultak, 

hogy Medinát ostrom alá vegyék és elpusztítsák. Soha ilyen nagyszámú hadsereg (tízezer 

ember) nem indult hadba Arábiában, és Medina biztosan elesett volna, ha a perzsa Szelmán 

nem oktatta volna ki a védőket a sáncháborúra, amelytől a mozgó háborúhoz szokott 

araboknak hamar elment a kedvük.  

A mekkaiak taktikáját Mohamed ellen, a hirtelen fellángoló düh és annak gyors lelohadása, a 

prófétáét ellenben a szívós kitartás jellemezte. Mikor egy eszköz megtette a magáét, helyette 

az új helyzetben új módozatot keresett, de a végcélt sohasem tévesztette el szeme előtt. 

Minden balsikerből okult, minden siker lépcsőfoknak szolgált felfelé. Medina összeomlott 

ostroma után a Kurajza zsidó törzset pusztította el. Ez gyarapította vagyonát, s a győzelem 

félelmetessé tette Arábiában. Verhetetlennek bizonyult. Mekka, az istenek székhelye, Arábia 
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hatalmas abesszin sereggel is dacolt, most csúfosan meghátrálni volt kénytelen egyik fia elől, 

aki mint szegény árva látta meg a világot, és egy „felsőbb hatalom” segítségével aratta 

diadalait. A zsidók, akik a maguk részére vindikálták ennek a felsőbb hatalomnak különleges 

jóindulatát, mint Isten kiválasztott népe, éppen úgy a porba hullottak előtte, mint a keresztény 

Isten hívői: az abesszinek. Azok, akik az események összefüggésén mélyebben gondolkodtak, 

Mohamed politikai sikereiben próféciájának valódiságát látták igazolva, és tömegesen 

csatlakoztak hozzá, vagy pedig semleges várakozásukkal megkönnyítették további útját. Azok 

a beduin törzsek, amelyek Medina ostromában a mekkaiak oldalán harcoltak zsákmány 

reményében, csalódva vonultak vissza pusztáikba, és minden szervezett kapcsolat híján 

szétszéledtek.  

Mohamed volt most már az egyetlen akarat Arábiában, és neki egyedül volt szervezett 

hatalma. Nem is habozott, hogy ezt a fensőbbségét kiaknázza. Sorba megtámadta és alávetette 

a Mekkával szomszédos törzseket. Egy ilyen expedíció alkalmával, amelyre méltányos 

sorrendben egy-egy feleségét is magával vitte, Áisa elmaradt a karavántól, és csak másnap 

bukkant fel egy ifjú társaságában, aki őt megtalálta a homokban. Az éles nyelvű és intrikus 

kegyencnőnek sok ellensége volt, és ez az elmaradás mendemondára adott alkalmat. A próféta 

haragosan küldte őt haza szüleihez, de sem nélküle el nem lehetett, sem atyját, Abú Bakrt, aki 

legkitartóbb híve volt, nem veszthette el. A kínos helyzetből isteni inspiráció mentette meg. 

Áisát ártatlannak nyilvánította Gábriel, és a korán 24. fejezete hosszasan foglalkozik az 

asszonyok hűségével, a házasság-töréssel és a rágalommal. A házasságtörés büntetése, miként 

a zsidóknál is, a megkövezés, de négy férfi tanú vagy két férfi és négy női tanúnak kell 

egyszerre és egybehangzóan bizonyítania, hogy a „házasságtörés fizikailag tényleg 

megtörtént”. De azokra – szólt Gábriel a korán 24. fej. 4. versében –, akik erényes 

asszonyokat megvádolnak és nem hoznak négy tanút, mérjetek nyolcvan korbácsütést és ne 

fogadjátok el tanúságukat azontúl; ők becstelenek!  

Ez a súlyos eset csak pillanatnyilag zavarta meg a próféta terveit. Eleddig a pogányság 

minden szokását és intézményét hevesen ostorozta. Most, hogy a qureisiták hatalma megtört, 

mint okos politikus, magának akarta biztosítani azokat a vonzó erőket, amelyek Mekkát 

gazdaggá és befolyásossá tették, és amelyeket urai nem tudtak Mohamed ellen csatasorba 

állítani. A túlerőt és a felsőbbséget Medinával szerezte meg, de ezt a helyzetét arra használta 

fel, hogy új vallását egész Arabia nemzeti kultuszává tegye és ezért hasznot látó módon ismét 

összeforrasztotta azt Mekkával, amelyet az iszlám központjává tett meg.  
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A hidzsra hatodik évében elindult, hogy a mekkai zarándoklaton részt vegyen. Felszólította az 

összes arabokat, hogy csatlakozzanak hozzá a nemzeti ünnep megtartására. Csak a muszlimok 

hallgattak felhívására, és ezekkel Hudaibijáig megközelítette Mekkát, amelyet a koreisiták 

erős fedezettel védtek. Az áldozati állatok láttára azonban hittek a próféta békés 

szándékaiban, és tíz évre fegyverszünetet kötöttek.  

A tárgyalások alatt a koreisiták látták, hogy mily hatást gyakorol a próféta híveire és mily 

ragyogó pompában vonultak fel a zarándoklatra, amelyet már nélküle nem tudtak 

végrehajtani. Mohamed népszerű lett, és a népszerűség ragálya a koreisitákra is átszállt. Az a 

körülmény, hogy elismerte a zarándoklatot, sokkal fontosabb volt számukra, mint az a 

néhány teológiai különbség, amely őket elválasztotta, amelyet nem értettek és amely nem is 

nagyon érdekelte őket. Sőt azt érezték, hogy Mohamed még inkább megerősítette azokat a 

kötelékeket, amelyek Arábiát a mekkai szentélyhez fűzték. Az asszonyok, akiknek – 

mindenütt, nemcsak Arábiában – imponál a „nagy ember”, aki mást és többet tud uruknál, 

érdeklődni kezdtek iránta, és a férfiak érdeklődését is felkeltették. Számos asszony, akinek 

viszálya volt urával, átvándorolt Medinába, és később, amikor a próféta gyengéd vonzalma a 

szép nem iránt általánosan ismeretessé vált Arábiában, gyakran a férjek is hajlandók voltak 

csinos feleségeiket átengedni neki, tiszteletük jeléül. A női nem szerepét a ,,nagy ember” 

életében és bekapcsolódását a történelembe, még nem helyezték abba a megvilágításba, 

amelyet megérdemel.  

A hudaibijai szerződés után a khaibari zsidókat támadta meg, hogy a zsákmánnyal gyarapítsa 

kincstárát. A beduinokat nem annyira a mekkai szentély tiszteletével, mint a készpénzzel 

lehetett megnyerni. Ezt a készpénzt pedig a khaibari zsidóknál találta meg legkönnyebben. 

Ezeket a zsidókat nem száműzte telepükről, mint a Nadir törzzsel tette, és nem mészárolta le 

őket, hanem szerződésbe lépett velük, és ez a szerződés maradt a követendő példa az 

eljövendő századok muszlim hódítói számára. Meghagyta őket lakóhelyükön földjeik 

birtokában, de a hozam felét a muszlim kincstárba kellett befizetni. E fizetés ellenében a 

muszlim uralomnak kötelessége őket megvédeni. Mohamed politikai belátása nagyobb volt 

annál a vallásos türelmetlenségnél, amelyet európai írók olyan méltánytalanul vetnek szemére 

neki és utódainak.  

Khaibar elfoglalása után tértek vissza azok a korai muszlimok, akik Abesszíniában kerestek 

menedéket. A négus azóta már meggyőződhetett volna, hogy Mohamed nem a keresztény 

hitet terjeszti Arábiában. Azt a dogmát, hogy Krisztus Isten fia, istenkáromlásnak minősítette, 

s mivel az a  
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tény, hogy valaki nem muszlim, Arábiában ürügyül szolgált arra, hogy kifosszák, a 

keresztények életét állandó veszedelem fenyegette.  

Mohamed eredeti tervét most bámulatra méltó taktikával folytatta. Mekka meghódítása előtt 

azonban előbb az egész világot meg akarta tanának és uralmának nyerni, hogy a „szent város” 

mint megérett gyümölcs hulljon az ölébe. A vízbe dobott kő mind szélesebb gyűrűket vetett 

maga körül. 628-ban követségeket küldött a világ uralkodóihoz, Heraklius bizánci császárhoz, 

Khoszrew perzsa királyhoz, az egyiptomi helytartóhoz, akiket felszólított, hogy ismerjék el őt, 

és kövessék vallását. Heraklius válaszra sem méltatta a felhívást, a perzsa király haragra 

gyulladt, és utasította jemeni helytartóját, hogy állítsa elő azt a vakmerőt, aki ilyen levéllel 

mer fordulni hozzá. Az egyiptomi „mukaukisz” értékes ajándékokkal viszonozta a felszólítást, 

amelyek között egy rabszolgalány is szerepelt. Ez egy év múlva fiat szült a prófétának, és 

csak a gyermek korai halála vágta útját annak, hogy az ihletett apa fiágon állandósítsa 

családját az iszlám eljövendő birodalmában. Sem Heraklius, sem a perzsa király nem 

sejthette, hogy alig egy évtized múlva Szíriát, Irakot és Perzsiát a muszlim arabok 

ellenállhatatlan hadserege fogja meghódítani.  

629-ben a próféta a hudaibijai szerződés értelmében, fegyvertelenül, híveinek kíséretében 

elvégezte a zarándoklatot. A medinai láztól gyötört híveit arra ösztökélte, hogy peckes 

léptekkel, ugrándozva végezzék el a körjárat egy részét, hogy a mekkaiakat bámulatba ejtsék 

frisseségükkel. Ez a zarándoklat is meghozta a maga gyümölcsét. Mohamed 

legelkeseredettebb ellenségei közül megtértek Khálid ibn al-Walíd és Amr ibn al-Ászí, akik 

látták, hogy a pogányság napja leáldozott. Mekka már csak a kegyelemdöfésre várt. A korán 

9. fejezete megadta ezt a. kegyelemdöfést: a mekkaiak nem hivatkozhatnak többé arra, hogy 

ők a szentély őrei, azért, mert etették a zarándokokat. A mekkai szentély a muszlimoké, akik 

megtisztítva azt bálványaiktól hivatva vannak, hogy visszaállítsák Allah vallását, amelyet a 

zsidók, keresztények és pogányok kiforgattak eredeti mivoltából.  

Mohamed most megindult Mekka elfoglalására (630), és a megfélemlített s vezető nélkül 

maradt koreisiták beengedték a városba anélkül, hogy megütköztek volna vele. Mohamed az 

elfoglalt várost megkímélte a hódítók bosszújától. Elvakultság nem vezette a győzelem 

pillanatában, hiszen ez élete sötét korszakában is távol állt tőle, de a bálványokat 

könyörtelenül leromboltatta.  

Mekka elfoglalása után egy évvel hadai már elindultak északra Tabuk felé, a bizánci 

birodalom ellen, hogy megütközzenek a római sereggel, Szíria határáig, az akabai öbölig 

jutottak el, de komoly összeütközésre nem  
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került a sor. Azokat a nagy győzelmeket, amelyeket az új vallás által nemzetté kovácsolt 

arabság három-négy év múltán aratott, a próféta már nem élte meg. Búcsúzarándoklata (632) 

után Medinába tért vissza, és a medinai láz, amelynek tíz éven keresztül, amíg testi és lelki 

feszültség hevítette, ellenállt, most levette lábáról, s néhány napi betegség után kedvenc 

feleségének, Áisának karjai között meghalt. Művét befejezte. Isteni inspirációi a hívők 

keblében megmaradtak, hogy lelki épülést és szellemi irányítást adjanak. 
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