
Iszlám misztika 2. Dervisek és dervisrendek 

A 2018. április 17. óra diái 

 

A dervisrendek tevékenysége 

A szúfi út 

1.) Rend = taríqa, tbsz. ṭuruq „út” (Észak-Afrikában khúwa „testvériség”). 

Nem intézmény, hanem az az („égi”) lánc (szilszila), ami a rend jelenlegi mesterétől elvezet 

az elhunyt szenteken keresztül a Prófétáig, ill. út, amelyen haladva eljut a kezdő Isten 

közelségébe. 

A szúfi mester 

2.) Útján vezetője (mursid) van, aki „Istent ismerő” (’árif bi-lláh) vagy „isteni tudós” 

(’álim rabbání) 

A vezetés 

Vezetés – Korán XXV/59. alapján: „Kérdezd meg róla (Istenről) azt, aki ismerője (khabír)”. 

Ahmad Radwán sejk (megh. 1967.) figyelmeztetése követőihez: „Ne cselekedj erényes ember 

(szálih) nélkül, különben meghal a lelked (rúh, szellem).” 

A mester és a tanítványok 

Mester találkozása tanítványaival 

- dzikr (közös megemlékezés szertartás) vagy tanítás, étkezés közben 

Mester – tanítvány kapcsolat 

Mester – tanítvány kapcsolat 

szoros érzelmi szál 

Istennel kötött szerződés a teremtéskor 

irányítja őket (a-lasztu bi-rabbika „Nem én vagyok-e a te urad?” Korán VII/171) 

tanítás – a hallgató, nem a beszélő képessége 

irányítás: egyértelmű szavakkal vagy jelzésekkel vagy látomás felkeltésével (íhá’) 

képesség: szellemi, szívbeli és értelmi 

Tanítás alapja – szuggerálás és önszuggerálás → szellemi/lelki kapcsolat a sejkkel, és 

segítségével a Prófétával, mondják. 

Sokszor csak némán ül egymás mellett a sejk és a tanítvány, mégis létrejön a kapcsolat a 

vallomások szerint. Sokszor álom küld el egy tanítványt egy sejkhez (főleg nők esetében). 

 

 



Nagyhatású mesterek 

Ahmad Abú l-Haszan sejk (Kóm Ombo, Felső-Egyiptom, XX. sz.) megemlékezési 

szertartással egybekötött tanítása.  

Tanulatlan, analfabéta, nagyhatású sejk volt 

 

Huszajn mawlid-ja Kairóban: 

nagy tömeg a sátrában (művelt emberek is) 

a figyelem középpontjában tanít, irányítja a dzikr-et, rendreutasít, kiigazítja az énekeseket, ill. 

kísérőikkel énekel 

Egy tanulatlan mester 

hirtelen egy új verset ír a Próféta dicsőítésére 

lejegyzik, odahajol, súg valamit 

nagy megtiszteltetés, amikor feláll, mindenki feláll 

búcsú dzikr, távozik 

mindenki követi 

 

Szeretet a mester és tanítvány kapcsolatában 

Megsemmisülés (faná’) a sejkben, mielőtt létrejönne Mohamedben, majd Istenben → szeretet 

eredménye, akárcsak a szellemi kapcsolat. 

Befolyásolni csak azt tudja, aki szereti 

Ellenkezni a mesterrel – veszély 

Bisztámí és két sejk története a böjtölővel (nem engedelmeskedett – tolvaj lett, levágták a 

kezét) (al-Qusajrí: Riszála) 

A sejk és a tanítvány 

 

A XIII. századi Omar asz-Szuhrawardí „Az ismeretek ajándékai” (’ Awárif al-ma’árif) c. 

műve a sejk lét 15 szabályáról: 

 

1. Tisztázni elhatározását – nem másokat követni, nem akarni a sejk létet, nem akarni a 

tanítványok követését 

2. A tanítvány képességének az ismerete  

3. Nem törekedni vagyonszerzésre a vezetés révén 

4. Alamizsnaosztás, a kapcsolatok megszakítása a világgal 



5. A tettek és a szavak megfelelése, őszinteség a tanítvány felé 

6. Együttérzés a tanítvány gyengeségeivel, hogy segítsen, ne pedig elriasszon 

7. A beszéd megtisztítása a hatás keresésétől és a büszkélkedéstől 

8. Beszéd közben szívét Isten felé fordítsa, mintha Isten beszélne a nyelvén 

9. Ne beszéljen egyértelműen és világosan, amikor bírálja a tanítványt 

10. Őrizze meg a tanítvány titkait, csodáit 

11. Bocsájtsa meg a tanítvány tévedéseit 

12. Engedjen a jogaiból és elvárásaiból, ha a tanítvány azokat nem teljesíti 

13. Tartsa be a tanítvány jogait (apa – fiú) 

14. Ossza be helyesen a magány és a társasági lét („forgás”) időszakait 

15. Fokozatosan növelje a nem kötelező imákat 

 

Omar asz-Szuhrawardí „Az ismeretek ajándékai” (’ Awárif al-ma’árif) c. műve a tanítvány lét 

15 szabályáról: 

 

1. Tökéletes hit a sejkben 

2. Tökéletes elhatározottság a sejk követésében 

3. Engedelmesség a sejk utasításainak a cél elérése érdekében 

4. Az ellenkezés föladása 

5. Saját akaratának az elvetése 

A sejk engedélye nélkül nem szabad: enni, inni, aludni, elvenni, adni, nézni 

Nem kezdhet el a sejk engedélye nélkül: 

Böjtölni, a böjtöt megtörni, külön imádkozást végezni 

 

Mohamed, mint tanító sejk példázata: 

Abú Bakr túl halkan, Omar túl hangosan recitálta a Koránt 

Abú Bakr: akik az üdvösségre vágynak, meghallják 

Omar: el akarom úzni a Sátánt 

Mohamed utasítása: közepes hangerővel kell 

 

6. A sejk gondolatainak a figyelembevétele 



7. Az álmok értelmezését a sejkre kell bízni 

8. A sejk beszédét illően hallgatni, mintha Istentől jönne 

9. A sejk jelenlétében halkan beszélni 

10. Megtiltani a lélek szabadon csapongó kívánságait 

11. Tudni kell, mikor beszélhet a sejkhez 

12. Meg kell őriznie beszédének a korlátait (miről, mennyit) 

13. Elrejteni a sejk titkait 

14. Saját titkait feltárni a sejk előtt 

15. A sejkről aszerint szabad beszélnie, amennyire a hallgató azt meg tudja érteni 

 

A szúfi rendek szerkezete 

 

nagyobb rendek – hierarchikus szervezet 

- szellemi fensőbbség és adminisztratív funkció 

- kerületi helyettesek (kalifa) – sejkek 

 

Sádzilijja, Khalwatijja, Ahmadijja – széttagolt, sok, kapcsolat nélküli önálló alrend 

Rifá’ijja, Burhánijja – névleges egység → házakra oszlanak (bajt/bujút) 

 

Rendek, alrendek 

- A rendek (alrendek) száma fokozatosan nőtt a XX. században, jóllehet tagjaik száma 

csökkent Egyiptomban:  

- 1958.: 60 rend (Szúfi Tanács) 

- 1964.: 64 

- 1989.: 73 

 

A rend imakönyve 

 

Minden rendnek (út) saját imagyüjteménye (tbsz. aurád, esz. wird) van, a beavatottnak ezt kell 

megtanulnia és a sejk által meghatározott időpontokban és mennyiségben egyedül vagy 

csoportosan ismételgetnie. 

A wird jelentése: „ami kívülről jön az emberbe”, vagy: „amikor az ember a forráshoz megy”. 



Az íszawí rend imakönyve (wird) 

1.”A bekövetkező” (al-Wáqi’a, 52. szúra) recitálása 

2. Ima: Mohamedre áldás, Sátántól menekvés, Isten nevében (3x) 

3. Bocsánatkérés Istentől (100x) 

4. Áldáskérés a Prófétára (100x) 

5. Hála és dicsőség Istennek (100x) 

6. Hitvallás (100x) 

7. Hála és dicsőség Istennek (100x) 

8. „Az őszinteség” (al-Ikhlász, 112. szúra) (3x) 

9. Üdvözlés Istennek 

10. Áldás és üdvözlés a Prófétának 

 

Néha a legfontosabb imagyüjtemény wazífa („hivatás”) elnevezést visel (pl. wazífa sádzilijja) 

Imaformák 

Tartalmuk általában: bűnbocsánatkérés (isztighfár), dzikr formula, áldáskárás a Prófétára 

(taszlija), és fohászkodások (du’á’, tbsz. ad’ija). 

Korán versek (hizb) 

Szellemi áldáskérés: hizb. (sz.sz.: a Korán egy meghatározott szakasza) 

 (Korán: 30 egyenlő dzsuz’ (rész), mindegyik 2-2 (összesen 60) hizb (csoport), a Korán 

24 negyedből (rub’) áll, 114 fejezetből (szúra), 6226 versből (ája, 4475 mekkai és 1761 

medina).  

A rifá’í rend imakönyvei 

 

Rifá’ijja al-hizb al-kabír (nagyobbik hizb): Isten megszólítása (két oldal), kérés (csak szellemi 

természetű lehet, az Út megtételéhez segítségkérés), majd Korán idézetek.  

A „kisebbik hizb” (al-hizb asz-szaghír): csak Korán: Nyitó-szúra és további Korán versek. 

 

Megemlékezés szertartás (dzikr) 

Az Isten felé vezető út legfontosabb eszköze (Korán XXXIII/41) 

„Fontosabb, mint a közösségi ima (szalát)” (Korán XXXIII/35) 

„A legszebb neveken kell Istent nevezni” (Korán VII/180) 

összpontosítás Istenre a neveken keresztül → minden név emlegetése sajátos tudást ad 



A dzikr fajtái: 

 

(i) a nyelv megemlékezése (dzikr al-liszán) – hangos: „Nincs más isten, csak az Isten” 

(ii) a szív megemlékezése (dzikr al-qalb) – csendes, titkos. Elképzelni az Alláh nevet 

öntudatlanul: qajjúm, qajjúm („örökké fennálló”) 

(iii) egyénileg – a sejk által a kijelölt wird részét kell mondani megemlékezéskor 

(iv) csoportos összejövetel - többet ér (az ima is),  

- egy név százszor, majd növekvő szám 

- tisztaság (tahára) állapotában 

- egyénileg – a Ka’ba felé 

- Korán recitációval kezdődik-végződik, utána csukott szemmel csönd 

Egyes rendek: lélegzet-kontrol 

fej és testmozgás 

testhelyzet csoportosan: állás a legjobb (néhány csoport: ülve) 

a hadra része 

Egyiptom – általában sorokban állva, néhány csoport: kört alkotva, ülve, tapsolva 

Korán után sokszor: Alláh: lassan, nyomatékkal kiejtve, a második szótagot meghosszabbítva; 

fej, felsőtest hátra, előre; a sejk irányítja, a sejk vagy kijelölt dzikr vezető a sorok között vagy 

a kör közepén irányít – testtel, szavakkal, tapssal 

 

A megemlékezés általános menete 

 

1. A dzikr lassan kezdődik, felgyorsul, előre-hátra, majd jobbra-balra dőlnek, félfordulattal 

(180 fokos szögben meghajolva), a láb helyben marad 

Ez 20 perctől egy-másfél óráig tarthat 

2. A „lá iláha illá-lláhu” (Korán XXXVII/35, „Nincs más istenség csak az Isten”) hitvallás 

jöhet a közepén vagy az elején: lá iláha kilégzéssel, illá-lláhu belégzéssel, szimbolizálva a 

jelenlevők beleolvadását Istenbe. A végén önállósul a hu-hu és zaklatott nyögés lesz belőle, 

vagy: áh-áh ill. á-á. 

3. Abú l-’Azá’im sejk (az ’azamijja alrend alapítója): Csoportos dzikr előírásai: tiszta helyen, 

távol szeméttől, piactól, szórakozóhelytől. 

Nyitás: Korán recitálás, átmenet: Korán XLVII/19: fa-’lam annahu lá iláha illá-lláhu, „Tudd 

meg, hogy nincs más istenség csak az Isten”, majd csoportos lá iláha illá-lláhu, százszor, 

precíz kiejtéssel, mérsékelt hangon. 



Vezető: szerény és szellemiekben gazdag férfi – összpontosítás és önvizsgálat – ne engedje 

szélsőségekbe (hangban és tartamban) a dzikret. 

Résztvevők önkívületben – áttérni Isten más nevére. 

Nagy fizikai erőfeszítés – nem vehetik le a ruhájukat és nem ihatnak hideg vizet. 

Utána egy valaki egy hosszabb Korán idézetet recitál. 

A vezető szól a csoporthoz építő jelleggel. 

Végső recitálása a lá iláha illá-lláhu hitvallásnak, majd áldás kérés Mohamedre, családjára és 

társaira. 

Csoportos dzikr felemelő hatású – rifá’í sejk: „Kezdetben minden lélek egy volt, és amikor 

különböző testbe mentek, el lettek választva egymástól. A dzikr folyamán újból eggyé válnak. 

 

A sádzilijja rend szertartása (dzikr), Kairó 

1. Imárahívás csoportosan 

2. Korán recitáció III/31-37 

3. Já rabbí má lí fí l-wudzsúdi sziwáka (Uram, rajtad kivül ne létezik más számomra) 

4. Qulúb al-’árifín (a megiserők szívei – kántálás) 

5. al-Hadra (lá iláha illa-lláh … Alláh, Alláh …) (a “jelenlét” szertartás, amikor a vezető sejk 

is jelen van: Nincs más istenség, csak az Isten… Isten, Isten) 

6. Isten legszebb nevei 

7. Udzkurhá wa-inta másí … lá iláha illa-alláh (emlékezz meg rőkuk, t.i., a nevekről) járás 

közben is) 

8. Já rabbí, bil-Musztafá balligh maqászidaná (Ó Uram, Mohamed prófétával tudasd velünk 

céljaid) 

9. al-Maulid an-nabawí as-saríf (a Próféta születésnapjára való emlékezés) 

 

A hangos dzikr előnyei 

 

A halk dzikr a gyengeség jele, Isten jobban szereti az erőseket, mint a gyengéket. A dzikr nem 

nőies, nem csak szeretetből áll az Út. Ki fél a hangos dzikrtől? A Sátán. 

Az angyalok megemlékezése halk, az emberé hangos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részletek Iványi T.: A szúfi út c. tankönyvéből: 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


