
Iszlám misztika 2. 2018. tavasz 

A III. dolgozat anyaga 

 

Abú n-Nadzsíb ’Abd al-Qádir asz-Szuhrawardí 

és az Ádáb al-murídín (Az akarók előírásai) 

„Szúfi szabályok a tanítványoknak” - teljes 

 

(1) Abú n-Nadzsíb asz-Szuhrawardí 

 

Születési év:  490 AH / 1097  

Halálozási év: 563 AH / 1168 

Születési hely: Szuhraward falu, Zandzsán mellett, Dzsibál tartományban, ÉK Irán, Abú Bakr 

kalifa leszármazotta 

Iszfahánban tanult, majd 17 évesen Bagdadba ment (Nizámijja madrasza) 

Sáfi’ita jogtudós, szúfi sejk, nagybátyja avatta be, ’Umar ibn Muhammad asz-Szuhrawardí 

szúfi sejk (mgh. 532/1138), „Az I’ádat al-khádim” nevű bagdadi khánqa vez. 

Később a Nizámijja jogi tanárává nevezte ki a szultán, de később a kalifa elbocsátotta 

(547/1149) 

Unokaöccsét ő avatta be – Siháb ad-Dín ’Umar asz-Szuhrawardí, híres szúfi sejk ( a 

szuhrawardijja rend alapítója) 

 

(2) Szúfi szabályok a tanítványoknak 

 

A könyv a szúfizmus külső vonásainak megrajzolásával foglalkozik, nem a belső tanításokkal 

(állapotok, állomások) –első lépés az úton 

Társadalmi szemszögből tekinti a szúfikat – realisztikus kép 

Praktikus erkölcstan 

A „rukhsza” (engedmény az előírás szigorából) terminust új módon használja – a szúfizmus 

legalsó szintje azoknak, akik „szúfikhoz hasonlóak akarnak lenni” (mutasabbihún), de nem 

azok – a rendek világi tagjai 

Régebben ezt rosszalló értelemben használták („szimulánsok”) 

„Az emberek amellé szegődnek társul, akit szeretnek” (hadísz) 

A „hasonlítani akarókat” a szeretet (mahabba) viszi a szúfikhoz – ez pozitív 

Nagyon népszerű mű mindmáig 

 



Szuhravardí: Szúfi szabályok a tanítványoknak 

(Ádáb al-murídín) I. 

 

1. rész: 

 

1. Áldás a Prófétára 

2. A szúfi út megismeréséhez meg kell ismerni a hitük alapjait 

3. Az Isteni Egység hitvallása: ahogy magát leírta, Lényege (dzát) és tulajdonságai (szifát) 

nem hasonlíthatók semmihez 

4. Minden szó szerint értendő a Koránban és a hadíszokban 

5. A Korán teremtetlen 

6. Istent meg lehet látni a Paradicsomban 

7. Igaznak fogadják a koráni eszkatológiát 

8. Isten teremtette meg a cselekedeteket és a szavakat is 

9. A kalifátus a Qorejs törzsé, lázadni tilos, ha igazságtalan 

10. Hierarchia: Mohamed, a többi próféta, a 4 első kalifa, a Próféta társai, a vallástudósok 

11. A küldöttek az angyalok fölött állnak 

12. Vallási kötelesség arra törekedni, ami megengedett 

13. Tökéletes hit (ímán), igazhívő (mu’min): hitvallás (szóban és szívben) + fő vallási 

kötelességek. Hitetlen (káfir): nem vall hitet nyelvével. Képmutató (munáfiq): nem vall hitet 

szívében. Bűnös (fásziq): nem teljesíti a kötelességeket. Eretnek (mubtadi’): nem követi a 

Próféta szokásait (szunna). 

14. A kivételező mondat (isztithná’) használata a hittel kapcsolatban megengedett. Haszan al-

Baszrí (VIII. sz.): Nem ölhet meg másik muszlim, amit leölök, törvényes, elvehetek muszlim 

nőt – tehát igazhívő vagyok. De bemehetek-e a Paradicsomba? Csak akkor vagyok igazhívő, 

ha Isten is úgy akarja (in sá’a Alláh) 

15. Szabad kereskedni és kézművesnek lenni. A legalacsonyabb a koldulás 

16. A szegénység (faqr) jobb, mint a gazdagság (Gábriel Mohamednek) 

17.A szegénység nem azonos a szúfizmussal, csak a kezdete 

18.Helyesebb nem foglalkozni kereskedelemmel és kézművességgel, csak Istennek szentelni 

az életet 

19.A cselekedetek nem okai az üdvözülésnek – Isten haragja és megelégedettsége (ridá) örök 

tulajdonságok 

20.A félelem és a remény is szükséges a jó magatartáshoz 



21.A törvények betartása kötelező, Isten megkönnyítheti 

22.Istenért szeretni és gyűlölni a hit kötelékei. Kötelező megparancsolni a helyeset és 

megtiltani a helytelent. 

23. Hit a szentek csodáiban (karámát al-auliyá’) 

24. Ellenzik a hitvitákat (kalám), javasolják a jogot 

 

2. rész 

 

25. Minden megengedett ruhát viselhetnek, kedvelik a foltokból álló köpenyt (muraqqa’át) 

26. A Próféta színe a zöld, „a legjobb ruhád fehér” – minden szín jó, ami megfelelő 

27. A Koránt szabad dallamosan recitálni 

28. A „meghallgatás” (szamá’) szabad annak, aki isteni tudással bír, függ a vers szövegétől is 

29. A „meghallgatás” törvényességét különböző mondások is alátámasztják 

30. A szúfi szertartások részvevői különböző „állapotokba” (hál) kerülhetnek, ami külsőleg is 

meglátszik 

31. A „meghallgatás” vágyat kelthet a „szeretett” (Isten) iránt, ami (táncszerű) mozgáshoz 

vezethet 

32. Rúdzabárí: „Őszinteség a meghallgatáskor: Istent ismerni, az állapot követelményeit 

kielégíteni, az Istenhez való törekvésekre koncentrálni” 

33. Meg kell ismerni a sarí’a követelményeit, hogy a szúfi cselekedet (’amal) összhangban 

legyen a tudással (’ilm) 

34. A tudósok 3 csoportja: hagyománytudós (a vallás őrei), jogtudós, szúfi tudós 

35. A jogtudósok a döntőbírók 

36. A szúfik nem követhetnek önkényes értelmezéseket 

37. A szúfik (az állapotok birtokosai) a vallás védelmezői 

38. A megfelelő helyre kell fordulni a kérdésekkel 

39. A szúfik rangjuk szerinti kérdésekre válaszolnak: tanítvány (muríd): külső jegyekről, 

középrangú (mutawasszit): a belső állapotokról, megismerő (’árif) v. célba jutott (muntahí): a 

valóságról (haqíqa) 

40. Tanítvány: pillanatnyi tapasztalat, középszintű: állapotról állapotra, eljutó: állandóság 

állapotában (Zulayka és József) 

41. Külső és belső vonások a szúfikban: szabálykövetés és állapotra figyelés 

42. „A külső viselkedés (adab) a belső erkölcsöt tükrözi” 



43. 3 csoport a szabályokra nézve: evilági emberek (világias tudás), a vallási emberek 

(vallástudományok, valláserkölcs), a vallási emberek kiválasztottjai (a szív és a titkának a 

megóvása). 

44. A tanítványok különböznek gyakorlatukban, a középszintűek viselkedési szabályaikban 

(adab), a megismerők (’árifún) a törekvésükben (himma) 

45. A szúfiknak legfontosabb az erkölcsösség 

46. Az erkölcsi tulajdonságok felsorolása 

47. Tusztarí (IX. sz.) a minimális szúfi erkölcsről: elviselni a gonoszt, nem megtorolni, 

szeretni, aki bánt. Elhatárolódni a tettetőktől (mutasabbihún), akik egyéni vágyaikat követik 

48. Bisztámí (IX. sz.): aszkéta, az imairányba köp – nem lehet megbízni a szent létében sem 

49. Állomások (maqáma/maqámát): az ember helyzete Isten előtt az imádatban. A 

gondatlanságból való ébredés, bűnbánat (tauba), visszatérés (inába), megtartóztatás (wara’), a 

lélek vizsgálata (muhászabat an-nafsz), törekvés (iráda), lemondás (zuhd), szegénység (faqr), 

igazmondás (szidq), elviselés (taszabbur) – ez a tanítványok utolsó állomása. Majd: türelem 

(szabr), megelégedettség (ridá), őszinteség (ikhlász), Istenbe vetett bizalom (tawakkul). 

50. Állapotok (hál/ahwál): a szívbe leszálló ihlet, ami nem marad meg: megfigyelés 

(muráqaba), közelség (qurb), szerelem (mahabba), remény (radzsá’), félelem (khauf), 

szégyenérzet (hayá’), vágyakozás (sauq), bizalmasság (unsz), megnyugvás (tuma’nína), 

bizonyosság (yaqín), tapasztalat szemlélődéssel (musáhada). Utána: isteni sugallatok 

(fawátih), fénylátomások, kegyek (csodák). 

51. Az Út sokféle, a Cél egy. 

52. Isten ismeretének érdeme (Korán III/18): a tudás a gyökér, a cselekedet az ág. 

53. Salamon és a búbosbanka (Korán XXVII/22): A tudás fölötte áll a megismerésnek és az 

értelemnek. 

 

3. rész 

 

54. A szúfizmusról való párbeszéd szabályai – tanítás és vita. A tanítvány nem kezdhet 

beszélgetést semmilyen kérdésről csak akkor, ha kérdezik. 

55. A tanítvány csak az állomásának megfelelő kérdésekről beszélhet, ill. azokkal 

kapcsolatban adhat válaszokat. 

56. Egy szúfi sohasem törekedhet világi javakra vagy társadalmi rangra, pozícióra a tudása 

révén. 



57. Az alkalomhoz illően megvan az erénye a hallgatásnak is meg a beszédnek is: a 

közönséges emberek (’ámma) előtt nem szabad beszélni. A révületben (hál) mondott 

beszédért (satahát) nem felelős a szúfi: azt se elutasítani, se elfogadni nem kell. 

58. Háromféle tudás van: Istentől való tudás (jogtudomány), Istennel való tudás (a szúfi 

állapotok tudománya), és Istennek a tudása, ami az ő tulajdonságainak a tudománya. 

59. A tudás és gyakorlat kapcsolata: a tudás hívja elő a gyakorlatot, de ha sz nem válaszol, 

akkor eltűnik. 

60. A kegyes nem csal, az értelemmel bírót nem lehet becsapni. 

61. A hanyagságból (ghafla) való ébredés után a szúfi útra lépni akaró első dolga, hogy 

mestert keressen és tanítvány legyen. 

62. Ügyelnie kell az étel, ital és ruházkodás (vallási) tisztaságára.  

63. Az eddig elhanyagolt vallási kötelességek betartása. 

64. A bűnbánat (tauba), ld. Korán II/222. Próféta: A bűnbánó Isten szerelmese. 

65. Tartózkodás (a bűnöktől), erkölcsi aggályosság (wara’). 

66. Lemondás a világról (zuhd) – viselheti a szúfi köpenyt (muraqqa’a). 

67. Önvizsgálat. 

68. Az állomások helyes sorrendben követése. 

69. A tanítványnak figyelmesnek kell lennie: külsőleg a vallásgyakorlás, belsőleg a törekvés 

(Isten felé). 

70. Testvéreinek a szolgálata az imánál is fontosabb. 

71. A tanítvány figyeljen és engedelmeskedjen a mesterének. 

72. Mindennek az alapja az őszinteség (ikhlász). 

73. A tanítványnak folytonos ellenőrzés alatt kell tartania ’alsóbb (állati) lelkét (nafsz), amely 

minden bűn forrása. 

74. Az ’alsóbb lélek’ Isten ellentéte, mert engedelmességet és csodálatot követel az embertől, 

akárcsak Isten.  

75. Minden háromféle lehet: világosan helyes, világosan helytelen, és kétséges. Azt kell 

követni, ami a legtávolabbra esik a vágyaktól. 

76. A társas (kapcsolat, szuhba) szabályai – az egyedüllét jobb a rossz társaságnál. 

77. A szúfinak a saját fajtájával kell kapcsolatot tartania, akiktől (lelki) hasznot remélhet. 

78. A szúfinak szolgálnia kell társait, ’testvéreit’ (khidmat al-ikhwán) létük fenntartásában. 

79. Minden társához a neki megfelelő módon kell viszonyulnia. 

80. Társaival az igazmondás (szidq) talaján kell érintkeznie, hízelgés nélkül. 

81. A fiatalabbakat irányítani kell. 



82. A mesternek (saykh, usztádz) engedelmeskedni kell. 

83. A szolgájához legyen kedves. 

84. Az (idegenből jött) vendégekhez (ghrabá’) udvariasnak kell lenni.  

85. A tudatlanokhoz türelmesnek (szabr) kell lenni.  

86. A családhoz szeretőnek kell lenni. 

87. Fiatalemberek társaságát (kettesben) kerülni kell, mert ártalmas lehet. 

88. A testvérekkel mindenben megegyezés, ami nem törvénytelen. 

89. Kerülni az igazságtalan uralkodóval a kapcsolatot, engedelmeskedni mindenben, ami nem 

törvénytelen. Közeledni az igaz uralkodóhoz az emberek érdekében. 

90. Kapcsolat az emberekkel: Istené az életem és becsületem, ha ember megbánt vagy rosszat 

tesz, nem viszonzom. 

91. Korán XVII/36 az emberi szervekről: minden tagomnak Isten érdekében kell mozdulnia. 

92. A nyelv erkölcsi szabálya: mindig Istenről kell megemlékeznie (dikr). 

93. A hallás erkölcsi szabálya: csak a vallásilag hasznosra szabad figyelni, rágalomra nem. 

94. A látás erkölcsi szabálya: le kell sütni a szemet, hogy ne lásspn meg tiltott dolgokat és az 

emberek hibáit. 

95. A szív erkölcsi szabálya: megfigyelni ami Istentől reánk száll (ahwál, állapotok). 

96. A kéz erkölcsi szabálya: alamizsnát adni, nem használni engedetlenségre Istennel 

szemben. 

97. A lábak erkölcsi szabálya: nem szabad kihívóan járni. 

98. A társas (szúfi) lét fokai: ismeretség, barátság, egymás jó ismerete, bizalmasság, 

testvériség (a Próféta társai).  

99. A szúfik erkölcsi szabályaiból: nincs enyém és tied, vetélkedés. 

100. Viselkedési szabályaikból: ha összejönnek, elsőbbséget adnak (íthár) a többieknek. 

101. A szúfi társkapcsolatról: A társad értelmére figyelj, mert az neked is hasznos, míg a 

vallása csak neki használ.  

 

4.rész 

 

102. Magatartás: kerülni a nagyképűséget és aggresszívitást (szemtelenség, rossz modor, 

gyengeség). Nem szabad muszlimot lenézni. 

103. Látogatás és vendéglátás: „Nem szabad megvetni, amit adok és amit kapok”. Nemes 

vonás meglátogatni egymást Isten ügyének érdekében (fí Alláh). Tilos a túlzás (takalluf). 

Dzsunayd: „A lovagiasság (futuwwa) a túlzás elítélése”. 



104. „Kivel barátkozzam?” Dzú n-Nún (IX. sz.): „Aki meglátogat betegségnél, aki 

megbocsát, ha vétkezel ellene.” Ember: étel, gyógyszer, betegség. 

105. Utazáskor: ne vigyen ételt, ne tervezze meg, tudja: Isten vigyáz rá. 

106. Utazási célok: szent háború, zarándoklat, a Próféta sírja, al-Aqszá mecset, tudás 

keresése, mesterek és testvérek látogatása, bocsánatkérés és jóvátétel, a múlt történeteit 

hallgatni (példázatok), önfegyelmezés (riyádat an-nafsz), a (hír)névtelenség keresése.  

107. Nem szabad utazni: szórakozásból, hiúságból, világi ügyekben. 

108. Gyaloglás jármű (állat) helyett. Mekka felé angyalok: átölelik, kezet fognak, távolról 

üdvözlik. Társa kiszolgálása. 

109. Szállás: szúfi sejk, szúfi rendház (khánqa)  (folyóvíz), szúfi-barát lakos. 

110. Belépés a khánqába: cipőlevétel (bal-jobb, jobb-bal), mosdás, ima,  

üdvözlés, kézcsók, együtt ülés a sejkkel beszéd nélül, kérdésre válaszolni.  

111. Vendéggel: meglévő étel. Üdvözlés, tisztelet, étel, beszélgetés (nem világi) (Ábrahám, 

Korán XI/69). 

112. Útifelszerelés: bőr víztartó, bot, tű, fonál, olló, borotva (rituális kötelezettséghez).  

113. Utazás előtt értesíteni a társakat. Az utazó szükséglete: tudás (’ilm) – irányítás, 

önmérséklet (wara’) – fegyelmezi, jóerkölcs (akhláq) – óvja, bizonyosság (yaqín) – viszi. 

114. Öltözködés: nem szabad gondosan (Próféta dícsérete).  

115. Megelégedettség bármolyen ruhával, túlzás és kedvelés nélkül: meztelenség, hideg és 

forróság ellen. Csak egy ruha. Paradicsomba: mosáskor egy ruha, egy edény, bármilyen ital. 

116. Tisztaság: része a hitnek. Gyanús ruha: nem! 

117. Áldás (baraka) a sejk ruhájából - csókolás. 

118. Zarándokviselet (ihrám) ellen nem zarándoklatkor. Tanítvány: rövidkabát, mester hosszú 

köpeny. 

119. Csak egy ruha. Szúfi álom: télen nyáron ua., a Paradicsomban tisztelet. 

120. Szúfi öltözék – külső, a belső értéket nem tükrözi. 

121. Evési előírások (Korán VII/31). Szegényeknek. Biszmilláh. Széliből, saját oldal. 

122. Nem törődni a megélhetéssel (keresni, gyűjteni, raktározni – Korán XXIX/60). Nem 

beszélni ételről (falánkság). Evés: vallási kötelezettség, nem élvezet.  

123. Nincs megszabott, időpont, készülődés, sok étel. Nem etetik egymást, nem mondják: 

egyél (csak a sejk). 

124. Csak ismert eredetű étel! 

125. Beszélgetés evéskor szabad. Bal lábon ülve, biszmilláh. 3 ujjal, kis falatok, kinyalni tálat 

és ujjakat, nem ránézni társra. Hamdu lilláh. 



126. Társaságban evés: testvérekkel elengedettség (inbiszát), idegenekkel jómodor (ádáb), 

szegényekkel előnyben részesítés (íthár). Egyszerre befejezve. 

127. Veszélytelen evés: jóllakottság nélkül (30 éve). 

128. Böjtölés: a földön jóllakott, a feltámadáskor éhes. Éhezés: erény. Evés: időpocsékolás. 

129. Nem szabad visszautasítani, visszaadni ételt. 

130. Kötelezettségek. Házigazda: törvényes étel, imaidő betartása, ételt nem visszatartani. 

Vendég: oda ül, ahova mondják, megelégedett, nem megy el engedély nélkül.  

131. Alvás: ne túlhosszan. Ülő ember mellett nem. Nem hason. Oldalt (ha horkol), v. háton.  

132. Alvást Istenért (erősödve), Istenben (megismerő, megemlékezve álmában), nem messzire 

Istentől (nem gondatlan, figyelmetlen).  

133. Alvás: rituálisan tisztán, jobb oldalán fekve. Biszmilláh. Ébredéskor: megemlékezés 

Istenről. Nem zavarni más alvását. Reggeli és napnyugta ima, sok vízivás után nem.  

134. Bisztámí: kinyújtózott cellájában. Hang: Aki az uralkodó előtt ül modortalanul, ki lehet 

végezni.  

135. Meghallgatás (szamá’) szabályai:  

 136. Szamá’: igaz ihlet (Dzú n-Nún), ha igaz módon hallgatod 

137. Szamá’: Hasznos, akinek a szíve él, a lelke halott 

138. Nem szabad túlozni, ne legyen meghatározott időpontokban a szamá’. Nem szabad 

élvezetből hallgatni. A hiba rosszabb, mint több évig átkozódni. 

139. Nem szabad önkényesen előidézni az állapotot, eröltetni a táncot. Nem szabad érzelmet 

kimutatni. 

140. Fiatalok önkívülete a sejk előtt tilos. 

141. Az önkéntelen önkívületben tilos a tánc (nyugalom). 

142. Koránnal kezdeni és veégezni a szamá’- összejövetelt. 

143. Fiatalok: tilos a szerelmi, erotikus költészet, csak a megismerő. 

144. Mosoly, szórakozás tilos. 

145. Különböző élvezetek: szív – bölcsesség, szellem – dallam, lélek – érzéki örömök. 

146. Eltúlzás: i. társadalmi tisztelet érdekében, ii. lelki előrejutásért. 

147. 3 féle résztvevő: (i) arra figyel, amit közöl a Valóság, (ii) arra, amit az állapotuk közöl, 

(iii) „szegények”, eltávolodtak a világtól, nekik való a szamá’. 

148-49. Szamá’ alatt ledobott szúfi köpeny (khirqa): szolidaritásból (a csoporté), önkívületből 

a szavalatkor (a szavalóé), a közösségi összejövetelkor (szétosztani). 

150. Sejk dönt: visszaadni, széttépni, kicserélni. 

151. Ha nincs jelen: a csoport dönt. 



152. Házassági előírások: kegyes asszonyt, ne világi előnyökért. 

153. Ha nem tudja ellátni a feleségét, döntsön a nő. 

154. Napjainkban jobb a nőtlenség. 

155. A kéregetés előírásai: csak szükség esetén, de akkor kötelező adni neki. 

156. Koldulás – csak szükség esetén. 

157. Érdem koldulni más testvérek számára. Dzsunayd: "Jobb adni, mint kapni." 

158. Koldulás alázatosságból: szavai az emberek felé, szíve Isten felé irányul. 

159. Betegség – hasznos, megtisztít, erősíti a kitartást, elűzi a gondatlanságot. De: törekedni 

kell a gyógyulásra. 

160. Halálos ágyon: megemlékezés, Korán recitálás. A halál is Istentől van. 

161. Halál előtt megfizetni a tartozást. 

162. Bűnbánat az utolsó órában. 

163. Csapás idején (Korán XX/40): nem mutatni bánatot, nem panaszkodni, mert a baj 

hasznos is lehet, a kitartás jutalmat kap (Korán XXXIX/10). 

164. A csapást is Isten küldi nekünk (Korán LII/48). 

165. Erővel és türelemmel kell átélni a bajt – ez különbözteti meg az igaz és hamis igényt a 

kegyességre 

5. rész: Az engedmények (rukhsza) szabályai 

 

166. Isten akaratából lehet megpihenni az úton – de csak időlegesen. Az engedmény a 

törvényes és tilos határán van. Az engedmény ugyan Istentől való, de élni vele visszalépés a 

valóságból (haqíqa) a külsődleges vallásosságba (sarí'a). Dzsunayd: Minél kegyesebb valaki, 

annál szigorúbb a megítélése. A "pad népe" (Mohamed korabeli szent emberek) egyike két 

ezüstöt hagyott hátra örökségként – "Két szégyenfolt van rajjta". 

 

Szabad: 

 

167. Birtokolni vmt ill. rendszeres jövedelemre támaszkodni, ha nem mindet magának tartja 

meg. 

168. Foglalkozást űzni, a család eltartására. 

169. Kéregetni, megfelelő indokkal. 

170. Pénzt kérni kölcsön – Isten a garancia. 

171. Úti elemózsiát vinni. 

172. Más számára pénz fejében zarándokolni. De – pénzt csak szükségből elfogani. 



173. Utazni – a testvérek meglátogatására, tudás keresésére (mestereknél) és bűnbocsánat 

kérésére. 

174. Meghallgatás alatt felállni és mozogni. 

175. Tréfálkozni. 

176. Nyilvánosságban beszélni a vallási élet olyan vonásairól, amit még nem tapasztalt meg. 

177. Foltokból álló köpenyt (muraqqa'a) viselni. 

178. Testvéreknek átölelni és megcsókolni egymást. 

179. Vezetőségre vágyni. 

180. Uralkodói körökkel barátkozni. 

181. Szélső esetben vknek az őseit káromolni, de csak finom célzással. 

182. Kimutatni a kegyességet és jócselekedeteket. 

183. Kivonulni a társadalomból, eltávolódva annak bűneitől. 

184. Mulatságot, szórakoztató dolgot nézni. 

185. Részt venni haszontalan csevegésben. 

186. Ízletes ételt enni. 

187. Szükség esetén ruhát ételért elzálogosítani. 

188. Elmenekülni a gyalázkodás és bántás elől – az ellenségeskedés elkerülése végett. 

189. Testvéreket hívatlanul meglátogatni. 

190. Barátot, testvért megfeddni – nem bosszúból, hanem nevelő célzattal. 

191. Dícsérni, amit előzőleg szidott és szidni, amit dícsért. 

192. Ellenségeskedést mutatni Isten kedvéért – elhagyni a kiközösítésre valókat. 

193. Hamis szúfik köpenyét letépni. 

194. "Kegyes hazugságot" mondani. 

195. Öregasszonyokat látogatni. 

196. Túlzottan udvarisakodni gazdag és magasrangú személyekkel. 

197. Csapás idején sírni. 

198. Fiatalemberek társaságában lenni. 

199. Barátságot tettetni ellenségnek. 

200. Óvatosan viselkedni veszélyes, durvalelkű emberekkel szemben. 

201. Igénybe venni durvalelkű emberek segítségét veszély esetén. 

202. Emberek ismert hibáit felemlegetni. 

203. Kedveskedni, pénzt adni költőknek és hasonlóknak gúnyolódásukat és átkukat 

elkerülendő. 

204. Összeszedni lakoma után a maradékokat. 



205. Büszkélkedni. 

206. Bosszúságot kimutatni tűrhetetlen emberekkel, dolgokkal szemben. 

 

Az engedmények megítélése: 

207. Alacsonyabbrendűek az állapotoknál és állomásoknál, valamint a viselkedési előírások 

(ádáb).betartásánál. 

208. A szerző végső fohászkodása Istenhez. 


