
Iszlám misztika 2. Dervisek és dervisrendek 

2018. április 24. IV. dolgozat kérdései 

 

(Az órán elhangzottakból:) 

1. Mi a dervisrend? 

2. Ki a vezető a misztikus úton? 

3. Miért van szükség vezetőre? 

4. Hol találkozik a mester a tanítványaival? 

5. Mi köti össze a mestert a tanítványával? 

6. Mi a mester tanításának az alapja? 

7. Szükséges-e, hogy a mester tudós legyen? Milyen példát tud az ellenkezőjére? 

8. Mit jelent a szeretet és mester és tanítvány kapcsolatában? 

9. Melyek a mester (sejk) lét szabályai Omar asz-Szuhrawardí könyve szerint? (Legalább 7) 

10. Hogyan kell bánnia a mesternek a tanítványával? 

11. Milyen viszonynak kell lennie a mester és a tanítványközött és ez mit jelent? 

12. Melyek a mester (sejk) lét szabályai Omar asz-Szuhrawardí könyve szerint? (Legalább 7) 

13. Mihez kell a sejk engedélye a tanítvány számára a szabályok szerint? 

14. Mit kell tudnia a tanítványnak a beszédről a szabályok szerint? 

15. Milyen két típusa van a dervisrendeknek szerkezetileg? 

16. Mi a wird? 

17. Mit tartalmaz egy imakönyv? 

18. Melyek az imaformák? 

19. Mi a wazífa? 

20. Mi a hizb? 

21. Mi a dzikr (megemlékezés) alapja a Koránban? 

22. Melyek a dzikr Fjtái? 

23. Mi a dzikr általános menete? 

24. Milyen részeket tartalmazott a sádzilijja rend szertartása (dzikr) Kairóban? 

25. Melyek a hangos dzikr előnyei a halkkal szemben? 

(A szúfi út c. tankönyvből:) 

26. Mit mondott al-Gazálí a tanítvány megintéséről? 



27. Mit jelent az, hogy a mester a lélek orvosa? 

28. Milyen volt a kapcsolat Rúmi és Samsz között? 

29. Mit mondott Ibn Arabi az álomban választott mesterről? 

30. Miben nyilvánul meg annak a zavarodottsága, aki nem tud mesterhez kapcsolódni? 

31. Mit ír Rúzbihán Baqlí az önvádló (malámati) mesterről? 

32. Hogyan jellemzi a helyes mester-tanítvány viszonyt Abú Madyan? 

33. Milyen előnyökkel jár a mesterek látogatása Abú Madyan szerint? 

34. Milyen hibákat követtek el egyes szúfik az utazásaik során? 

35. Mi a következménye annak, ha valaki nem az igazság követése érdekében vez részt a 

meghallgtá szertartásoní? 

36. Mi jellemzi a lelki szegényeket (faqír, szúfi) Abú Madyan szerint? 

37. Milyen tulajdonságokban kell követnie a prófétákat annak, aki mester akar lenni? 

38. Melyek az igazszívű szegények (szúfik) jelei Abú Madyan szerint? 

39. Mi a visszavonulás jelentősége? 

40. Melyek a feltételei a világtól való elvonulásnak? 

41. Mit jelent a testi és  lelki elkülönülés és mi a kettő viszonya? 

42. Mit lehet elérni a magány és elkülönülés révén? 

43. Milyen két részre oszthatók az emberek az elkülönülésben? 

44. Ki az, akinek nem szabad elkülönülnie az emberektől és miért? 

45. Mit mondott Báhilí sejk, amikor leült tanítani? 

46. Mit mondott Ibn Masz’úd, mikor szabad elkülönülni az emberektől? 

47. Hogyan jellemezték azt a vallástudóst, akinek nem szabad flrevonulni az emeberektől? 

48. Mit mondott Muhászibí a magány jogosultságának az okairól? 

49. Mért könnyebb elviselni a magányt mint az együttélést egyes tudósok szerint? 

50. Hogyan történjen a megemlékezés (dzikr) a magányban? 

 


