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HUSZONHETEDIK LEVÉL ............................................................................. 206 
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NEGYVENNYOLCADIK LEVÉL ....................................................................... 227 
Arról, hogy aki nem mulasztja el felismerni Istenét mindenben, annak a teremtmények is a 
kedvében fognak járni; aki ellenben elmulasztja felismerni Őt mindenben, az a dolgok ré-
széről csak rosszindulatra számíthat. 

NEGYVENKILENCEDIK LEVÉL ...................................................................... 229 
Arról, hogy aki nem védi meg magát, azt Isten veszi védelmébe. 
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Arról, hogy mindkét világ az emberben van, miközben ő erről mit sem tud; továbbá az ér-
zékiség és a szellemiség ellentétéről. 
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A szellem és a lélek azonosságáról és különbözőségéről, valamint a hazavezető útról. 
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Arról, hogy míg a közönséges emberek szükségletei azáltal elégülnek ki, hogy igyekeznek ki-
elégíteni őket, a választottak szükségletei pusztán azáltal, hogy figyelmüket Isten felé fordít-
ják. 

ÖTVENHATODIK LEVÉL .............................................................................. 237 
Arról, hogy mennyire veszélyes az, ha az ember bizonyos spirituális tapasztalatok után nem 
szakít gyökeresen az érzékiséggel, s hogy így annak a veszélynek teszi ki magát, hogy mind-
azt elveszíti, amit addig megszerzett. 

ÖTVENHETEDIK LEVÉL ............................................................................... 242 
A külső és a belső viszonyáról, továbbá a megélhetésről és az elfordulásról. 

HATVANEGYEDIK LEVÉL ............................................................................. 244 
Arról, hogy a belső csak a külső feláldozása árán művelhető, s ugyanígy: a külső is csak a 
belső feláldozása árán művelhető. 
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A világ szeretetének betegségéről, valamint a szándék elengedhetetlenségéről. 

HATVANHARMADIK LEVÉL .......................................................................... 248 
Mindaddig, amíg az ember nem szabadította meg magát kötelékeitől, nincs joga arra, hogy 
mások rabsága miatt búslakodjék. 

HATVANNEGYEDIK LEVÉL ........................................................................... 250 
Milyen módszerekkel tudja elérni Isten barátja azt, hogy környezete lenézze és semmibe ve-
gye őt. 

HATVANHETEDIK LEVÉL ............................................................................. 252 
Arról, hogy aki figyelmen kívül hagyja az alapokat, annak nincs mire építkeznie. 

HATVANNYOLCADIK LEVÉL ........................................................................ 253 
Arról, hogy Saikh ad-Darqáwí miképpen kapott előbb mesterétől, majd Magától Istentől és 
az Ő hírnökétől is felhatalmazást arra, hogy beavassa azokat, akiket alkalmasnak talál az 
Ösvény követésére. 
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HATVANKILENCEDIK LEVÉL ........................................................................ 256 
Arról, hogy a szellemi világ csak az előtt nyitja meg kapuit, aki elfordul a világ szeretetétől 
és a világba vetett bizalomtól. 

HETVENKETTEDIK LEVÉL ........................................................................... 258 
Arról, hogy a szellemi világ csak az előtt leplezi le titkait, aki szívét összhangba hozza külső 
cselekedeteivel. 
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Arról, hogy mindenki csak azt láthatja meg a másikban, ami magában is megtalálható. 

HETVENNEGYEDIK LEVÉL ........................................................................... 262 
Az Isteni Lényeg és az isteni tulajdonságok viszonyáról, valamint a szent teognózisról, 
amelyben e kettő lényegi egysége feltárul. 
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Az igazi mesterek és a hamis mesterek megkülönböztetésének fontosságáról, valamint arról, 
hogy a közönséges emberek miért nem képesek felismerni az előbbieket. 
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Arról, hogy aki a külsejét megerősíti, annak a bensője meggyengül, és viszont. 
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Saikh ad-Darqáwí mesteréről, saikh ‘Alí al-Dzsamalról; továbbá e levél tartalmazza még 
Saikh ‘Alí al-Dzsamal csodálatosan mély értelmű mondásainak füzérét. 

NYOLCVANHARMADIK LEVÉL ...................................................................... 278 
Arról, hogy csak az bízza rá magát és kenyerét az isteni gondviselésre, aki a közönségességet 
emelkedettségre cserélte magában. 

NYOLCVANHATODIK LEVÉL ........................................................................ 279 
Arról, hogy csak a megpróbáltatás állapotában derül ki, hogy az ember valóban birtokában 
van-e annak, aminek birtokában hiszi magát; továbbá arról, hogy aki Ábrahám 
(Ibráhím) iszlámját követi, az a legellentétesebb állapotokhoz is ugyanolyan módon viszo-
nyul. 

KILENCVENKETTEDIK LEVÉL ....................................................................... 281 
Arról, hogy a vágyaktól átitatott lélek sugallataira való odafigyelés csak rontja az ember 
helyzetét. 

KILENCVENNEGYEDIK LEVÉL ...................................................................... 284 
A szótlanság és az önmegtartóztatás hasznáról. 

KILENCVENÖTÖDIK LEVÉL ......................................................................... 286 
Arról, hogy akinek cselekedetei összhangban vannak azzal a tudással, amit már birtokol, 
azt Isten olyan tudásban fogja részesíteni, amit még nem birtokol. 

SZÁZADIK LEVÉL ......................................................................................... 289 
Arról, hogy bármennyit is böjtöljön és imádkozzék az ember, ha nem veti ki szívéből a vi-
lág szeretetét, útja akadályokba ütközik. 
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SZÁZEGYEDIK LEVÉL ................................................................................... 290 
Arról, hogy csak az vezethet másokat Isten felé, aki egyaránt ismeri a mámort és a józansá-
got. 

SZÁZHARMADIK LEVÉL ................................................................................ 292 
Arról, hogy annak, aki hűséges akar lenni a prófétai hagyományhoz, semmibe kell vennie 
lénye külső és belső oldalát. 

SZÁZNEGYEDIK LEVÉL ................................................................................. 293 
Arról, hogy a megpróbáltatás igen kedvező alkalom arra, hogy az Ösvény vándora nagy lé-
pést tegyen végcélja felé, valamint arról, hogy a megpróbáltatások a célba ért utazót már 
nem sújtják. 

SZÁZÖTÖDIK LEVÉL .................................................................................... 298 
Az imaginációról, valamint arról, hogy amennyire hátráltatja az embert az ellenőrizetlen 
imagináció, éppen annyira repíti őt célja felé, ha uralma alá vonja; továbbá a lemondás 
hasznáról. 

SZÁZHATODIK LEVÉL .................................................................................. 301 
Arról, hogy az Istenre való emlékezés minden jót magában foglal. 

SZÁZHETEDIK LEVÉL ................................................................................... 304 
Arról, hogy soha semmi és senki nem árt az embernek, csakis saját lelke; továbbá arról, 
hogy aki felismeri saját értékét, annak értékét a világ is felismeri. 

SZÁZNYOLCADIK LEVÉL .............................................................................. 306 
Arról, hogy a lélek eredendően nem olyan volt, mint amilyen most, hanem folt nélküli, 
szabad és hatalmas. 

SZÁZTIZEDIK LEVÉL .................................................................................... 309 
Arról, hogy a közönséges emberek a gyökerek helyett az ágakat részesítik előnyben. 

SZÁZTIZENÖTÖDIK LEVÉL .......................................................................... 309 
Arról, hogy csak az ér célba, aki lelke minden erejét egyetlen irányba fordítja. 

SZÁZTIZENHETEDIK LEVÉL ......................................................................... 311 
Az őszinteség csodás hatásáról és az emberekkel szembeni ellenségesség felszámolásáról. 

SZÁZTIZENKILENCEDIK LEVÉL .................................................................... 312 
Aki kiveti szívéből a világ szeretetét, annak számára kevéske tett is sokkal több gyümölcsöt 
hoz, mint annak, aki sok mindent tesz, de szívét a világ szeretete tartja fogva. 

SZÁZHUSZONEGYEDIK LEVÉL ...................................................................... 313 
A lélekről és a szellemről, illetve kettejük lényegi azonosságáról; valamint a léleknek mint 
idegenbe szakadt fénynek a nyomorúságáról; továbbá arról, hogy miképpen térhet vissza a 
lélek égi hazájába. 

SZÁZHUSZONKETTEDIK LEVÉL .................................................................... 315 
Arról, hogy mennyivel kiválóbb az, aki a világban maradva is meg tudja őrizni szellemé-
nek lángját, mint az, aki erre csak a világtól elvonulva képes. 




 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bujiferenc.hu 

 7

SZÁZHUSZONHATODIK LEVÉL .................................................................... 316 
Arról, hogy a megpróbáltatásban éppúgy jelen van a jó, mint a rossz. 

SZÁZHUSZONHETEDIK LEVÉL ..................................................................... 317 
Arról, hogy aki felülkerekedett önmagán, felülkerekedett összes ellenségén és az egész világon 
is. 

SZÁZHARMINCEGYEDIK LEVÉL .................................................................... 319 
A kontempláció illékonyságáról, illetve állandósításának titkáról. 

SZÁZHARMINCKETTEDIK LEVÉL .................................................................. 320 
Arról, hogy Istenen kívül nincs semmi, s hogy ezt mindazok felismerik, akik végigjárják az 
utat és birtokába jutnak a lényegi látásnak; továbbá a lélek suttogásai elleni harcmodorról, 
valamint arról, hogy a dolgok csak azokat akadályozzák a dolgok Teremtőjének látásában, 
akik nem képesek meglátni a dolgokban Teremtőjüket; végül az illúzióról és a kontemplá-
cióról. 

SZÁZHARMINCNEGYEDIK LEVÉL .................................................................. 326 
Arról, hogy minden jó tulajdonság gyökere a szív kiszabadítása a világ hálójából. 

SZÁZHARMINCÖTÖDIK LEVÉL ..................................................................... 327 
Arról, hogy Isten barátai mindig azt választják, amit Isten választ számukra. 

SZÁZHARMINCHATODIK LEVÉL ................................................................... 328 
Arról, hogy mi a különbség a között, akinek szíve a teremtett lényekkel van, és akinek szíve 
a teremtett lények Alkotójával van. 

SZÁZNEGYVENEDIK LEVÉL .......................................................................... 329 
Az Istennel való elégedettség jeleiről, továbbá arról, hogy a családi élet és a munka nem le-
het akadálya a szellemi úton való előrehaladásnak. 

SZÁZNEGYVENEGYEDIK LEVÉL .................................................................... 332 
Arról, hogy becsvágyát Isten barátjának a legmagasabbra kell irányítania. 

SZÁZNEGYVENHARMADIK LEVÉL ................................................................. 334 
Arról, hogy az emberek tetszésének elnyeréséért küzdeni reménytelen vállalkozás. 

SZÁZNEGYVENNEGYEDIK LEVÉL .................................................................. 335 
Arról, hogy a lélek egyetlen kicsike vágyáról lemondani többet ér, mint egy egész éjszakát 
imában tölteni. 

SZÁZNEGYVENÖTÖDIK LEVÉL ..................................................................... 336 
Arról, hogy aki leragad az ösvény egyes állomásain, az nem érheti el a végső célt, s hogy aki 
Istent akarja, az nem sóvároghat a Paradicsom örömei után. 

SZÁZÖTVENHARMADIK LEVÉL ..................................................................... 338 
Arról, hogy aki Isten útját járja, az nem pazarolhatja idejét olyan dolgokra, amelyek nem 
viszik közelebb végső céljához. 
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SZÁZÖTVENNEGYEDIK LEVÉL ...................................................................... 339 
Arról, hogy Isten emberei kiválóságukat a hétköznapiság álruhája alá rejtik. 

SZÁZÖTVENHATODIK LEVÉL ....................................................................... 343 
Arról, hogy a faqírnak csak az okozhatja vesztét, amit tud; amit nem tud, az nem árthat 
neki. 

SZÁZÖTVENHETEDIK LEVÉL ........................................................................ 344 
A jóllakásról. 

SZÁZHATVANKETTEDIK LEVÉL .................................................................... 344 
A kialvás állapotáról, amelyben az ember halottá válik mindenki számára, különösen 
azonban önmaga számára. 

SZÁZHATVANHATODIK LEVÉL ..................................................................... 346 
Arról, hogy milyen következményei voltak annak, amikor Saikh ad-Darqáwí nem vála-
szolt az őt érő vádakra. 

SZÁZHATVANHETEDIK LEVÉL ...................................................................... 347 
Arról, hogy vannak emberek, akik sem a Pokolba nem jutnak, sem a Paradicsomba nem 
kerülnek. 

SZÁZHETVENEGYEDIK LEVÉL ...................................................................... 349 
Arról, hogy milyen látomása volt Saikh ad-Darqáwínak, miközben gyermekeket tanított a 
Korán olvasására. 

SZÁZHETVENÖTÖDIK LEVÉL ....................................................................... 351 
A lélek szokásainak megtöréséről, s arról, hogy mit tett ennek érdekében Al-‘Arabí ad-
Darqáwíval mestere, ‘Alí al-Dzsamal. 

SZÁZHETVENHATODIK LEVÉL ..................................................................... 353 
Arról, hogy miképpen hozta nehéz helyzetbe lelkét Saikh ad-Darqáwí a fezi al-Andalusz 
mecsetben. 

HARMINCHETEDIK LEVÉL ........................................................................... 354 
Arról, hogy miképpen mentette meg Isten a fuqará’t, amikor az egyik faluban a helybeliek 
ártani akartak nekik. 

HARMINCNYOLCADIK LEVÉL  ...................................................................... 357 
Arról, hogy milyen módon érte utol Isten büntetése azt, aki Saikh ad-Darqáwít kolduló út-
ja alatt zaklatta. 

HARMINCKILENCEDIK LEVÉL  ..................................................................... 358 
Arról, hogy egy nagy szárazság idején miképpen eredt el az eső Saikh ad-Darqáwí imájá-
nak hatására. 

SZÁZNYOLCVANNEGYEDIK LEVÉL ............................................................... 359 
Az őszinteség állapotáról, amelyben Saikh ad-Darqáwí az égből kapott egy szalmakalapot. 
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SZÁZNYOLCVANÖTÖDIK LEVÉL ................................................................... 361 
Arról, hogy a szúfí legnagyobb ellensége saját lelke, s azt legyőzve mindent legyőz. 

SZÁZNYOLCVANKILENCEDIK LEVÉL ............................................................ 362 
Arról, hogy a vágyak, illetve azoknak tárgyai bálványok. 
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