
Szúfizmus VIII. óra, 2012. április 17. 

Marokkói szúfi kézikönyv és magyarázata (XVIII. sz. vége) 

 

Aḥmad ibn Ağība: al-Futūḥāt al-ilāhiyya fī šarḥ al-mabāḥiṯ al-aṣliyya („Az isteni látomások 

– ’Az alapvető tanulmányok’ c. mű magyarázata”, melynek szerzője Ibn al-Bannā as-

Saraqusṭī, valószínűleg XIV-XV. sz.) 

A Šāḏiliyya – Darqāwiyya rend verses alapműve Marokkóban, amelyet a XVIII/XIX. század 

fordulóján élt Ibn Ağība magyarázott. 

 

A Darqāwiyya rend a Šāḏiliyyarend marokkói szárnya, alrendje. A XVIII. sz.-ban alapította 

Muhammad al-Arabi ad-Darqáwí.  

(1) A rend törvényei (aḥkām) 

Kilenc van: 

(i) A sejk és a kötelezettségeinek törvénye 

(ii) Az összejövetel (iğtimāÝ) törvénye 

(iii) A ruházkodás törvénye 

(iv) Az evés törvénye 

(v) Az összejövetel szabályai (ādāb) 

(vi) A meghallgatás szertartás 

(vii) Az utazás törvénye és szabályai 

(viii) A koldulás és módjai 

(ix) A nevelés törvénye, amellyel fokozatosan eljut az akaró a (szellemi) 

nagykorúság (taršīd) állapotába 

 

(2) „A szúfik irányzata szerint mindenből a legjobbat kell venni, Isten szavát követve.” 

„Add át a jó hírt szolgáimnak, akik meghallgatják a jótanácsot és a legjobbat követik.” 

A legjobb irányzat a salaf (ősök) irányzata: mindenben az iszlám előírásait kell követni és a 

hadīṯ-ok tudósait 

 

(3) Az első törvény a sejkre (mesterre) vonatkozó előírások törvénye – a sejk állomása és 

a sejk lét jelentése 

3 alfejezet: 

(i) a sejk érvényesség feltételeire és tökéletességére vonatkozik 

(ii) a sejkre vonatkozó törvény és célja 

(iii) a sejk lét jelentése és ami a sejket követésre érdemessé teszi – birtokolnia 

kell a šarīÝa-t és a ḥaqīqa-t (misztikus valóság), ismerni kell az úton járás (sulūk) és a vonzás 

(ğaḏb) módjait, szakértőnek kell lennie a lélek gyógyításában. 

 

(4) „Az emberek elindulnak és utaznak a Valóság (Isten) jelenléte felé. Ebben olyan 

vezetőre támaszkodnak, akinek van az útról és a beszédről belső belátása, aki maga is 

végigment már az úton, és visszatért (rağaÝa), hogy beszámoljon az embereknek arról, amit 

szerzett útja során” (Ibn al-Bannā) 

 

(5) Az Istenhez vezető utazás a kapcsolódások elvágását (qaṭÝ alāÝiq), a vágyak és 

szokások elhagyását jelenti, úgy, hogy az utazó kapcsolatban legyen a fényekkel és a valóság 

tényeivel (Ýalāmāt wa-l-ḥaqā’iq) – mindez teszi ki a „Valódi jelenlétét” (ḥaḍr al-Ḥaqq) 

 

(6)  Az utazás a látható, érzékelhető világból állomásokon át vezet a láthatatlan, 

érzékelhetetlen világba, az iszlám világából az īmān (hit) világába. Az utazás csak akkor lesz 

igazi, ha együttjár a lélel leküzdésével (ğihād an-nafs). „A Valódi jelenléte” az Istennel való 



közeli barátság (szentség, wilāya) körét jelenti. A „jelenlét” olyan, mint egy nagy király, aki 

követeket küld – van, aki hanyag, hitetlen; van, aki engedelmeskedik, de nem képes 

hozzámenni, és van, aki elmegy. 

 

(7)  Az úton nem lehet menni engedelmesség és a sejk követése nélkül → felnyitja a 

szemét, mert az út veszélyes, könnyű eltévedni. A Sátán a jogtudós képében is eltávolíthat a 

helyes úttól. 

 

(8)  Mester: utasít, megmutatja cselekedetei hibáit, lelkének lazaságait. Később a mester 

nélküli tanítványból lett mester elpusztítja követőit. A mester → apa és rokonság, láncolat. 

Nincs a nyaka körül a tanítás és nevelés lánca, aki nem követ mestert. 

 

(10) mağḏūb (vomzott) → aki visszatér a valódi világából a teremtés világába. 

 Az igazi sejket kell követni! 

„Akinek nincs mestere, annak mestere a Sátán” (Bisṭāmī) 

al-Qušayrī: „A vadon nőtt fák is adhatnak gyümölcsöt, de nem olyan az ízük, mint a kerti 

gyümölcsfák gyümölcseinek” 

 

(11) 1400 körüli vita az andalúziai szúfik (fuqarā’) között: kell-e élő mester, nem elég-e a 

könyv (murabbī). 

(i) A tanító sejk (murabbī) helyettesíthető könyvvel 

(ii) A tanácsadó sejk helyettesíthető olyan társsal, aki értelmes és jó magatartású 

(iii) Az (úton) felemelő (muraqqī) sejk helyett elég találkozni vele és hozzájutni az áldásához 

(baraka) 

(iv) Mindezt egyetlen forrásból megszerezni → ez a sejk (mester), jobb 

 

A) Az akaró állapota → aki nem értelmes, szüksége van sejkre, aki tanítja. Az 

értelmesnek elég a könyv, de nincs biztonságban lelkének rossz hajlamaitól 

B) A belső harc 

(i) az istenfélelem harca – nem igényel sejket 

(ii) az egyenesség harca – igényel sejket 

 

(12) A sejk állapota, a sejkség feltételei: mindent értenie kell, hogy segíthessen. 

A lovas tud csak lovaglást tanítani, segíteni. 

Jó nevelőnek kell lennie. 

 

(13) Kétfajta akaró: az igazi, aki átengedi magát a sejt irányításának, és az ideiglenes, aki nem 

akar (keres) semmit, csak a társaságot igényli, felveszi a ruhát (nem utazó, csak társ az 

utazásban) 

 

(14) Az utazó és a vonzott → utóbbi nem lehet mester, mert csak saját magával van 

elfoglalva, nem valósította meg az állomásokat 

 

(15) Az igazi mester végigment az úton, mindent átélt, nehézséget és könnyű édességet → 

feladata elvegyülni az emberek közé („finom homokon és száraz agyagon”) 

 

(16) Arra kell nevelni az akarót, hogy ne törődjön a világi gazdagsággal és hírnévvel 

(malāmatī magatartás), el kell tántorítani a mesternek a tanítványát a világi társaságtól (Jézus: 

„Ne ülj halott mellé, mert a szíved neked is halott lesz”). 



aš-Šāḏilī: „Az emberek akkor szeretnek és magasztalnak, ha semmid sincsen. Miért? A 

világtól való elfordulás miatt.” 

 

(17) Ibn al-Bannā: „Betért (a sejk) minden italmérésbe és lerészegedett minden italtól.” 

 „Ha betöltötte ezt a nagy küldetést, akkor mondják neki: Te vagy a karaván sejkje.” 

 A sejkségnek jelei vannak – külső és belső tudás → csak azt követik, aki a kettőt 

egyesíti. 

 A külső tudás gyakorlatias és hasznos (sok szent írástudatlan volt, de biztos tudásuk 

volt a wilāya titkáról) 

 

(18) „Köré gyűlnek (ḥalqa) menet közben és mind vele vannak” 

 A sejket megismerni dicsőségéről és ő is tud mindent tanítványáról 

 „Az embereket osztályozza – gyengék és erősek, lovasok és gyalogosok.” 

 gyalogos – a gyakorlat és a testi mozgás embere 

 lovas – akit elragad az állapota 

 

(19) A mester „teveénekes” (dallal hajtja a tevét, gyorsabb menetre sürgeti) 

Befolyást gyakorol rájuk: (i) csodák és történetek, (ii) költészet és meghallgatás, (iii) zene és 

ritmus, (iv) furulyaszó, (v) madárszó, (vi) dob → különböző dolgok tudnak hatni az úton 

járókra 

 

(20) Az utazás a szívben történik és a sejk az orvos 

 

 


