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A KHÁRIDZSITÁK



A KÖZEL-KELET ÉS É-AFRIKA

AZ ISZLÁM MEGJELENÉSE ELŐTT



VALLÁSSZAKADÁS AZ 
ISZLÁMBAN

Mindig politikai alapon, hatalmi harcok 

eredményeként

Mohamed halála után – az utódlás kérdésében

Törzsi, népességi tényezők

(Arábia belseje – megalkuvás elutasítása

Iráni áttért muszlimok – hátrányos helyzetben)



AZ ELSŐ SZAKADÁS – KALIFA VÁLASZTÁS 

(632)

(i) A Próféta nem hagyott (hagyott?) utódot

• Utód: kalifa, Mohamed utóda

(ii) A választás alapja:

• Medinai legyen vagy mekkai (Qurajs törzsből)

• Ahl al-bajt (a Próféta családja) – Ali, túl fiatal

• Szabad választás – a legtapasztaltabb

(iii) Omar és a választás – Abu Bakr (632-634)

• A medinaiak csalódottak

(iv) Ali és „pártja” (sí’a) csalódott



MEKKA ÉS MEDINA

(ARÁBIA MODERN TÉRKÉPE)



A 2. ÉS 3. KALIFA (634-656)

Kijelölés útján: 

2. kalifa Omar (634-644)

• Meggyilkolták (személyes okból)

3. kalifa Oszmán (644-656)

• Meggyilkolták (politikai okból) egyiptomi 
lázadók



4. KALIFA (656-661)

4. kalifa:

Választás útján Ali (656-661), Irakban

• Meggyilkolta egy kháridzsita a mecsetből 
kilépve

Oszmán hívei – Moáwija (Omajjád család) 
Szíriában

• 661 után egyeduralkodó



ALI ÉS MOÁWIJA HARCA

Sziffíni ütközet 

657 május-július É-Szíria, Eufrátesz partján 

(mai Raqqa)

• Döntőbíráskodás (tahkím)

• – 658, Udzruh (v. Adzruh)

Újabb szakadás



A DÖNTŐBÍRÁSKODÁS 

KÖVETKEZMÉNYE

kháridzsiták „kivonulók”

• A szélsőséges iszlám kezdete

• Nem fogadják el a döntőbíráskodást és a 
döntést

• Beduin törzsi csoportosulás Arábia közepén 
és Keleten

• Nomád törzsi hatás, iszlám alapon („a mi 
törzsünk – a többiek”) 

• Ma is: a szélsőségesek „modern 
kháridzsiták”



SZIFFÍN MODERN TÉRKÉPEN RAQQA

(É-SZÍRIA, AZ EUFRÁTESZ PARTJÁN)



A DÖNTŐBÍRÁSKODÁS SZÍNHELYE

UDZRUH (V. ADZRUH) 658-BAN

(É-ARÁBIA, MAI DÉL-JORDÁNIA)



KHÁRIDZSITÁK
AZ ELSŐ FUNDAMENTALISTÁK – 1.

Kháridzsiták: 

(i) „Csak Isten bíráskodhat” – a tahkím
(bíráskodás) elve

(ii) Mindenki más hitetlen és örökké a 
Pokol tüzében marad (káfir) – a takfír
(„hitetlennek nyilvánítás) elve

(iii) Biztosak az igazukban, harcolni kell a 
hitetlenek ellen, végre kell hajtani Isten 
egyértelmű ítéletét



KHÁRIDZSITÁK – 2.

Az elnevezés értelmezései: 

(i) akik elhagyták Ali táborát

(ii) akik kivonultak a hitetlenek közül (hidzsra)

(iii) akik Ali ellen vonultak

(iv) akik kivonultak a szent háborúra (dzsihád) 
– későbbi értelmezés (kháridzs – qá’id: 
„kivonuló – ottmaradó”)

(v) később általában: mindenféle lázadó



KHÁRIDZSITÁK – 3.

VII. sz. vége: baszrai elméleti központ

770 után kháridzsita teológusok (mutakallimún, 
„/vitatkozva/ beszélők”)



PÉNTEK DÉLI SZENTBESZÉD

(A KIVÁLASZTOTT IMÁM SZIMBÓLUMA)



KHÁRIDZSITÁK – 4.

Aki főbűnt (kabíra) követ el:

(i) hitetlen (kháridzsiták)

(ii) hívő, aki bűnhődni fog Isten előtt 

(murdzsi’iták)

(iii) álszent (közbülső álláspont: Haszan

al-Baszrí (mgh. 728), a mu’taziliták (ld. 

később) is átveszik



A HIT ÉS AZ ISZLÁM

Kháridzsiták – aki nem igazhívő, az nem 

muszlim, büntetendő

Murdzsi’iták: aki nem tagadja meg nyíltan az 

iszlámot, az muszlim, aki nem igazhívő, azt 

Isten fogja megbüntetni az utolsó ítélet napján



KHÁRIDZSITÁK – 5.

Korai szélsőséges kháridzsita nézet: 

(i) Ali hitetlen, mert elfogadta az emberi 
bíráskodást 

(ii) a főbűnös hitetlen, ki kell zárni a muszlimok 
közösségéből és halállal lakol

(iii) Megjelenik a dár al-iszlám („az igaz iszlám 
területe, a mieink”) és a dár al-harb („a háború 
területe, az ellenség, akik ellen harcolni kell”) 
fogalma.



NAWÁSZIB ÉS RAWÁFID

Nawászib (tbsz.):

Ali jogtalanul lett kalifa, de nem hitetlen

Elutasítják az ahl al-bajt-ot (a Próféta 

családját)

Csak Abú Bakr és Omar voltak az igazi kalifák

Elutasítják az Omajjádokat, Moáwiját is

A VIII. sz. után eltűntek



AZRAQITA KHÁRIDZSITÁK – 1.

Ibn al-Azraq VII. sz. vége – kháridzsita
politikus és katona

Követői az azraqiták

(i) csoportszolidaritás (’aszabijja)

(ii) ki kell vonulni a „hitetlenek” közül (hidzsra)

(iii) aki vár és ottmarad (qá’id) az is hitetlen



AZRAQITA KHÁRIDZSITÁK – 2.

(iv) csak az azraqiták az igaz muszlimok 

(v) Azraqita elv: iszti’rád „áttekintés, 

megvizsgálás” – akinek a nézetei eltérnek és 

nem csatlakoznak, hitetlenek és megölhetők 

(vi) kivéve a „könyv népét” (ahl al-kitáb, 

keresztények és zsidók) – a Korán tanítása 

miatt



MÉRSÉKELT KHÁRIDZSITÁK – 1.

Nadzsditák – mérsékelt kháridzsiták

(i) nagy területen Arábia közepén (Nadzsd, 

Jamáma), nem csak egy tábor

(ii) tolvaj, parázna, borivó nem hitetlen, nem 

kell elűzni (egyedi cselekedet) – pogánykori

törzsi maradványok

(iii) Isten büntet, majd megbocsát –

Paradicsom



MÉRSÉKELT KHÁRIDZSITÁK – 2.

(iv) a „maradó” nem bűnös, hanem „álszent” 

(munáfiq)

(v) az imám fölösleges, csak a Koránt elég 

követni (törzsi rendszer)

(vi) azraqiták: a Korán magától értetődő 

(záhir), nadzsditák: szükség van értelmezésre 

(idzstihád)



BASZRAI „ÓVATOS”

MÉRSÉKELT KHÁRIDZSITÁK

Baszrai mérsékeltek (VII. sz. vége) elutasítják a 
másként gondolkodók hitetlenítését és megölését

(i) hajlandók nem kháridzsita uralkodó alatt 
élni

(ii) kivárni az ideális állam idejét

(iii) magyarázat: „az ésszerű óvatosság” (dár
at-taqija) világában élnek, nem az „iszlám” (dár al-
iszlám) és a nyiltság” világában (dár al-’alánijja)



AZ IRAKI BASZRA MODERN TÉRKÉPEN 

(KÚFA = NADZSAF)



KHÁRIDZSITA NÉZETEK

A HELYZETNEK MEGFELELŐEN

(i) Szélsőségesek (azraqiták):

Táborokban éltek, a tolvajokat, bűnözőket 
kiközösít(h)ették

(ii) Mérsékeltek (nadzsditák):

Nagy területet uraltak, nem lehetett elüldözni 
senkit

(iii) Nem kháridzsita uralom alatt élők (pl. 
Baszra vidéke):

Óvatosság, rejtekezés



ARÁBIA GEOLÓGIAI TÉRKÉPE



NADZSDI FENNSÍK ARÁBIA KÖZEPÉN



TUWAIQ HEGYSÉG, NADZSD (ARÁBIA)



IBÁDITA KHÁRIDZSITÁK

Ibáditák – ma Omán és É-Afrika

(i) különbség káfir (hitetlen) és musrik
(többistenhívó) között - nyiltan tagadják az 
iszlámot

(ii) a többi muszlim „egyistenhívő” 
(muwahhidún), de nem igazhívő (múmin)

(iii) az „egyistenhit” (tauhíd) világában élnek, 
nem az „óvatosság” (taqija) világában.

(iv) lány házassága „nem igaz”, nem 
kháridzsita muszlimmal (nem szabad –
szabad, elfogadja a „szélesebb”, nem 
kháridzsita muszlim közösség létét)



AZ IBÁDITA OMÁN

(MODERN TÉRKÉPEN)



A MZAB VÖLGY ALGÉRIÁBAN

AZ IBÁDITÁK LAKHELYE



ÍTÉLKEZÉS



AZ UTOLSÓ ÍTÉLET NAPJA

Hadísz: „Népem 73 szektára fog bomlani, de 

csak egy, a „megmenekített” (al-firqa an-
nádzsija) fog bejutni a Paradicsomba, ők a 

„Paradicsom népe” (ahl al-dzsanna) 

Ez a megmenekített csoport akar lenni a 

mérsékelt kháridzsita



MÉRSÉKELT KHÁRIDZSITA DILEMMA

Állandó döntéskényszer:

(i) „nem közösködni” (tabarra’a) a

többiekkel

(ii) társulni (tawallá) másokkal 



MÉRSÉKELT KHÁRIDZSITÁK – WÁQIFIJJA

Wáqifijja

• (i) „felfüggesztik a döntést” (waqafa)

• (ii) nem lehet éles határt húzni a 

Paradicsom és a Pokol népe között



KHÁRIDZSITA ÁLLAMOK

VIII-IX. sz.:

(i) kis államok, közösségek kháridzsita elveken

(ii) berberek és perzsák hajlottak az 

elfogadására

(iii) elszigeteltség a szomszédoktól

(iv) lázadás a központi kormány ellen



A RUSZTAMIDA ÁLLAM 776-909

PERZSA SZÁRMAZÁSÚ IBÁDITA URALOM



ÖSSZEFOGLALÁS 

„MI ÉS A TÖBBIEK”

Kháridzsiták = mai szélsőségesek nézetei

(i) „Csak Isten bíráskodhat” – a 
tahkím (bíráskodás) elve

(ii) Mindenki más hitetlen és örökké a 
Pokol tüzében marad (káfir) – a takfír
(„hitetlennek nyilvánítás) elve

(iii) Biztosak az igazukban, harcolni 
kell a hitetlenek ellen, végre kell hajtani 
Isten egyértelmű ítéletét


