
Mólid an-nabí

(A Próféta születésnapi ünnepe)

Kairó, XIX. Sz.



Előkészületek a mólidra

• A 3. hónap, rabí’ al-awwal elején

• Az Ezbekijja tó ill. kert területén



Dervisek sátrai a tó partján
nappali szórakoztatás

• Nagy sátrak (szíwán), minden éjjel dzikr
(megemlékezés) szertartás

• Oszlopok, lampionokkal a sátrak között – körötte 
dervisek (50-60) 

• Rabí’ al-awwal 3-12. között tart az ünnepség

• A 12. éjjel a tkpi születésnap

• Nappal hivatásos mulattatók a téren: regősök (Abú
Zejd al-Hiláli románcát), bohócok, táncosnők

• Környező utcákban árusok

• Dervisek vonulnak zászlókkal



Esti ünnepségek

• Dervisek vonulnak hosszú rudakra tett lampionokkal

• Egyszerű emberek, hétköznapi ruhákban

• Asszonyok este már nincsenek az utcán

• Közelben kis záwiya, el-Asmáwí sejk sírjával, neki is 
most van a születésnapja (őrültnek tetette magát)

• Sok kopt keresztény – kopt adakozó miatt



Dervisek menete mólid ünnepségen
Kairó, 1904



Dervisek menete (zaffa) zászlókkal



Rifá’ijja dervisek menete, 1960-as évek



XX. Sz. végi mólid ünnep képe, Kairó
Eretnekség vagy hasznos újítás?



Esti dzikr

• 2-3 óra, az utcán, éjjel 3-tól (= este 9)

• Ahmadí rend (Badawí sejk, XII. sz., követői)

• Dervisek, munsidok (énekesek, szavalók)

• Zene: náj (nádsíp vagy fuvola szerű hangszer)

• Kezdet: Fátiha (Nyitó-szúra), Mohamed áldása

• A 4 első kalifa áldása

• Lá iláha illa-lláh – negyed óráig, majd ismétlés, más 
ritmusban

• Közben a munsidok szavalatai



Dervisek a Próféta születésnapja idején



A Próféta szeretetéről versek

• Szerelem és sírás – csak utalás a Prófétára (vagy 
Istenre)

• Távoli az egyesülés 

• Éjjeli gyötrődés

• A galambot kérdi – miért énekel szomorú éneket?

• Ahmed el-Bekrí nevében kéri a közeledést, hogy 
abbahagyhassa a sírást

• Minta: Salamon király Énekek éneke



A dzikr folytatódik

• Munsidok: „meded!” („segítség”)

• Újra lá iláha, más dallamokkal

• Eddig körben ültek, most felállnak

• Tamburin hangjára ütemesen hajlongva éneklik: lá 
iláha illa-lláh – egymás után „megszállottak” lesznek 
(malbúsz) – „Já Asmáwí” (a helyi szent megszólítása)

• Egyik földre esik, mintha epilepsziás rohama lenne

• Egy közkatona is csatlakozott – megszállott lett, 
üvöltözött

• Pénzt gyűjtöttek a hivatásos énekeseknek (munsid)



A dervistaposás – a sza’dijja rend tagjai

• A hónap 11. éjjelén, a tó mellett vagy helyén

• A sza’dijja dervisek sejkje a mecsetből indul, a hozzá 
csatlakozó dervisekkel el-Bekri sejk házához, onnan 
indul majd az ünnepség (ő az összes rend hivatalos 
feje)

• A dervisek lefekszenek a földre, szorosan, a sejk 
lovon gyorsan végigüget rajtuk, majd a dervisek 
felállnak és gyorsan bemennek a sátrakba

• Közben Alláh, Alláh szavakat éneklik

• Körülállók – csoda!



Dervis menet készül a dószára



A dervistaposás
(dósza)



Dósza – csoda vagy ámítás?

• A lovaglás befejezése után a sérült dervisek 
nevetnek, énekelnek

• Állítólag sok haláleset is volt

• Első „lovagló” asza’dáwí rend kairói szárnyának 
megalapítója, a szíriai Júnusz sejk volt a XVIII. 
században – üvegtörmeléken lovagolt

• „Csoda” kellett, hogy beengedjék Kairóba



Európai és muszlim reformer fellépés
a dósza ellen

• 1991-ben Taufíq pasa alkirály betiltja

• Angol bíztatásra, Mohamed Abdo sejk, az iszlám 
reformerek vezére is támogatja

• („Undorító, pogány szokások”)

• Ezzel kezdődött meg a szúfizmus visszaszorítása 
Egyiptomban

• Szélsőséges iszlám – szúfi ellenesség



Régi képek a Próféta 
születésnapi ünnepségéről
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