
Iszlám misztika 2.
Dervisek és dervisrendek

2016. 04. 26. IX. óra 
Szúfi rendek 1. A naqsbandi rend



A naqsbandi rend története

• A rend története a XIV. sz.-tól napjainkig tart

• Kialakulása: Közép-Ázsia

• Elterjedése: Indiától a (volt) Török Birodalom 
területéig

• Ma: Irakban befolyásosak a szunniták körében



A naqsbandi rend története – 1.

• 1.) Hwādzsa Bahá’ ad-Dín Naqsband számít a taríqa
megalapítójának (1318, Bokhara mellett – 1389 u. 
o.). Előtte ez a rend a ṭarīqa-i hwádzsadzsán („vallási 
emberek rendje”) nevet viselte, tagjai mind Bokhara 
környékén éltek.

• A naqšband szó jelentése: „hímző mester” vagy 
„kelmenyomó, kelmefestő”.



Aurangzeb, korai naqsbandi szúfi mester 
miniatúrán



A naqsbandi rend története – 2.

• 2.) A rend láncolatában (szilszila) Naqšband a 16. 
Mohamed próféta, Abú Bakr, Dzsa’far asz-Szádiq (a 6. 
síita imám) és Abú Jazíd Bisztámí (megh. 875.) a 
legnevesebbek.

• Abū Bakr azért van benne a láncban, hogy jelezze a 
különállásukat a síita iszlámmal meggyanúsított 
rendektől, akik Alitól származtatták magukat.



A rend „arany láncolata” 40 ismert 
nevet tartalmaz, akik a naqsbandi rend 
nagymesterei voltak



A naqsbandi rend története – 3.

• 3. Állítólag az alapító szent tiltotta meg nekik a dzikr
dzsalít (hangos megemlékezés) és csak a ḏikr khafít 
engedélyezte.



„Egyes emberek fénye megelőzi megemlékezésüket, 
míg másoké megelőzi fényüket. Van, aki hangos 
megemlékezést végez, hogy a szíve megvilágosodjék, 
másoknak már megvilágosodott a szívük, ők csendes 
megemlékezést végeznek.” 

Ibn Atá’ Alláh (XIV. sz., sádzilita sejk) a 
megemlékezés két fajtájáról



A naqsbandi rend története – 4.

• 4. Dzsámí (XV. sz., perzsául író költő és misztikus 
tudós): 

• „A naqšbandiyya rend tagjai furcsa karavánvezetők, 
akik keresztülviszik a karavánt rejtett utakon a 
szentélybe.”

• Naqšbandī: „Korának imámja volt, aki ismerte a lélek 
titkait, és aki látta, mi a szúfi gyakorlat.”



A Timurida Birodalom, XV. sz.
Herat (mai Afganisztán) fővárossal



A naqsbandi rend története – 6.

• 6. Hwádzsa Ahrár (1404-1490) idején a naqsbandi 
rend tagjai közép-ázsiai urai lettek: 

• „Ahhoz, hogy a világot szolgálhassuk, politikai 
hatalmat kell gyakorolnunk.”

• Herat lett a rend központja (a mai Afganisztán 
területén).



A naqsbandi rend jellegzetességei – 1.

• i) csendes megemlékezés

• ii) ṣuḥbat → bizalmas beszélgetés a mester és a 
tanítvány között



A sejk és a tanítványa beszélgetése



A naqsbandi rend jellegzetességei – 2.

• iii) tawaddzsuh → a szoros kapcsolat mester és 
tanítvány között, mindketten „egymásra 
összpontosítanak”, egymás felé fordulnak

• →szellemi egység megtapasztalása, a hit gyógyítása

• cél: nem hosszú önvizsgálat, hanem szellemi 
megtisztulás

• szív tanítása nem az (alsó) lélek megedzése

• Mīr Dard (urdu költő, 1721-85): „A szív annak a 
háznak a neve, amit helyre kell állítsak”



A naqsbandi rend jellegzetességei – 3.

• 9.) A vallási kötelezettségek szigorú betartása → 
elvezet a prófétasághoz (nubuwwa)

• Más rendek a többlet istentiszteletet hangsúlyozzák 
→ az csak a szentséghez (wilája) vezet



A naqsbandi rend jellegzetességei – 4.

• 10.)Elterjedés:

• Közép-Ázsia → XVI. sz. vége India

• XVI. sz. Ahmad Sirhindí (1564-1624): megújítja a 
rendet (naqsbandi- mudzsaddidi)

• síita ellenes harc a mogul udvarban Nagy Akbar 
idején (1542-1605, uralk. 1556-tól)

• magyarázói helyesbítették:



A naqsbandi rend jellegzetességei – 5.

• Sirhindit 534 levele tette híressé → nyilvánosságnak 
szánta

• imám-i rabbání „Istentől megihletett vezető”

• a „lét egysége” tan helyébe a „látomás (szemlélődés) 
egysége” (Ibn Arabí) tanítást helyezte → vissza a 
szunnita iszlámhoz



A naqsbandi rend jellegzetességei – 6.

• Magyarázói helyesbítették:

• waḥdat al-wudzsúd (tawḥíd-i wudzsúdí) = a lét 
egységének értelmi alapú felfogása (ilm al-jaqín, „a 
biztos dolgok tudása”), „nem létezik más, csak Isten”

• waḥdat as-suhúd (tawḥíd-i suhúdí): az isteni egység 
misztikus megtapasztalása „a bizonyosság szemével” 
(ajn al-jaqín). 

• A misztikus végül megízleli (ḥaqq al-jaqín, az igazi 
bizonyosság), hogy a kettő különbözik, de mégis 
valami titokzatos módon összefügg



A naqsbandi rend jellegzetességei – 7.

• Šāh Walī Allāh (1703-1762, a XVIII. sz.-i India 
legnagyobb tudósa) állítja vissza a waḥdat al-wuğūd 
tant, egységben a waḥdat aš-šuhūd-dal



A naqsbandi rend jellegzetességei – 8.

• Sirhindī: Mohamed próféta két módon jelent meg

• i.) testi-emberi

• ii.) szellemi-angyali

• 2 m a nevében محمد m-h-m-d

• Az első ezer év után az első m eltűnt, hogy helyet 
adjon az isteni betűnek  (a=alif → Allāh (هللا

• A Próféta neve Aḥmad lett (egyik beceneve), Sirhindī 
is Aḥmad → qayyūm „fenntartó”, a quṭb (’pólus’) 
fölött áll



A naqsbandi rend a Török Birodalomban

• - a XVIII. sz-tól elterjedt, segített síita ellenes 
szellemisége, 

• - magas hivatalnoki körökben az arab világban 
kevéssé, főleg beköltözött törökök révén

• - Egyiptom → máig énekes fohászok előadói 
(ibtihálát dínijja)



A naqsbandí rend tizenegy alapelve

• Az első 8 elv ’Abd ul-Kháliq Ghudzsduwání-tól (mgh. 
1220) származik. 

• Az utolsó hármat Bahá’ ad-Dín Naqsband (mgh. 
1389) adta hozzá.



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 1.

• 1. Tudatosság a lélegzésben / a pillanat tudatossága (hús dar
dam)

• Egyetlen lélegzetet sem lehet be- vagy kilélegezni az isteni 
jelenlét elfeledésével. 

• Munkánk alapja a lélegzetben van. Minél tudatosabb valaki a 
lélegzésben, annál erősebb lesz a belső élete. Vigyáznia kell a 
ki- és belégzésre, valamint a kettő közti időszakra. Ez a múlt és 
a jövő, közte a jelen.

• „Az Alláh név „há” hangja így képződik, ez a láthatatlan lényeg 
(huwijja), amely kihangsúlyozza Isten Egy létét. A dzikr
szétárad a lélegzettel a testben az engedelmesség jeleként, 
ami a teremtés része.” (Nadzsm ad-Dín al-Kubrá, Fawá’ih al-
dzsamál wa-fawátih al-dzsalál, „Az Isten szépségének 
szétáradó illatai és hatalmasságának hódító kezdetei”).



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 2.

• 2. Figyeld a lépteidet! (nazar bar qadam)

• Menet közben egy szúfinak mindig a léptein legyen a 
tekintete – cselekedeti közben is figyelje, mit tesz, 
nehogy elterelődjön a figyelme, eltérjen az útról, és 
összpontosítani tudjon az isteni jelenlétre, a cél felé 
haladjon. 



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 2. (folyt.)

• (i) Sza'd ud-dín Kasgharí: „Az útra készülő kereső 
(muríd) ne nézzen alakokat és formákat, mert az 
tönkreteszi a megemlékezését.”

• (ii) A léptek figyelése az úton járóknak (szálikún) azt 
jelenti, hogy figyelje a körülményeket, mikor van itt 
az ideje cselekvésnek, a tétlenségnek és a szünetnek.

• (iii) Fakhr ud-Dín Kasifí: „A kereső utazik az 
állmásokon keresztül, kitörve a létéből és 
hátrahagyva az önimádatot.” – akik célba értek 
(muhaqqaq).



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 3.

• 3. Utazás haza / utazás a hazában (Szafar dar watan)

• Tkp. „belső misztikus utazás” is. Mindig észben kell 
tartania egy szúfinak, hogy az emberitől az angyali 
állomások felé utazik, az illúzióktól a valóság felé. 
Másik jelentése gyakorlatias: nem távoli földekre kell 
utazni, hanem a saját országát kell bejárnia (mint 
Naqsband tette). Maradj külsőleg egy helyben és 
hagyd, hogy a szíved utazzon. A lábak nélküli utazás a 
legjobb utazás.



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 4.

• 4. Magány a tömegben / képesség élvezni a magányt 
a gyülekezetben is (khalwat dar andzsdumán)

• A cél olyan fokú összpontosítás elérése, hogy 
miközben a világi dolgokkal van elfoglalva a szúfi, 
közben is képes legyen Istenen elmélkedni. Két fajta 
visszavonulás: külsődleges, egyedül egy cellában 
várva a szellemi világ megérkeztét, és a rejtett, 
belsőleg tanúja az Igaz titkait.



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 5.

• 5. Megemlékezés / emlékezz! (jád kard)

• Sose feledje el a szúfi, hogy milyen célt tűzött ki maga elé 
ebben az életben. Másik jelentése: nem szabad 
elfelejteni a mestertől (pír) tanult megemlékezést (dzikr). 
Ez összpontosítás az isteni jelenlétre.

• A megemlékezés a naqsbandijja számára a néma dzikr
(ma már vannak hangos megemlékezést űző al-rendek is) 
– a szív megemlékezése.

• Khwádzsa Ubajdulláh Ahrár, "Az igazi jelentése a 
megemlékezésnek: Isten belső felismerése”.



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 6.

• 6. Visszatérés (a figyelem kikapcsolásából) /önuralom 
(báz gard)

• A megemlékezés végzése közben a szúfinak rövid 
szüneteket kell tartania, és rögtönzött fohászokat kell 
mondania, vagy a következő szavakat ismételgetnie: 
„Istenem, te vagy az egyedüli célom. Lemondok e 
világ hasznáról és a másvilágéról is a Te kedvedért. 
Részesíts engem a Te áldásaidból és add meg nekem, 
hogy Téged látassalak.” Az utazás egyirányú –
visszatérés Istenhez. 



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 6. (folyt.)

• A Próféta mondása megemlékezés közben: má 
dzakarnáka haqqa dzikrika yá Madzkar “Nem 
emlékeztünk meg Rólad úgy, ahogy megérdemelnéd, 
Istenem”, sz.sz. ’a megemlékezés tárgya’. A kereső 
nem juthat az isteni jelenlétbe, és nem tudja 
megjeleníteni a megemlékezés közben Isten titkait és 
tulajdonságait, ha nem Isten segítségével teszi azt és 
ha Isten is nem emlékezik meg róla. (Bisztámí, megh. 
874).



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 7.

• 7. Figyelj! (nigáh dást)

• A szúfinak el kell zárkóznia az értelem hatásaitól, 
figyelnie kell a szívét. Óvakodnia kell az idegen, épp 
ezért bűnös gondolatoktól. Próféta: „Aki ismeri 
magát, ismeri az Urát.”

• Azt is jelenti a figyelem, hogy a kereső a dzikr
alkalmával a szívébe/elméjébe csak a hitvallás szavait 
engedi be (lá láha illá Alláha), más gondolat nem 
hatolhat be a elméjébe.



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 8.

• 8. Emlékezz! / örökös megemlékezés (jád dást)

• Összpontosítani kell az isteni jelenlétre, szavak vagy 
gondolatok segítsége nélkül. Ez a minden mástól 
függetlenedett, belsőleg objektivizálódott szerelem. 
A kereső felismeri, hogy az elvesztett „énje” helyett 
cserébe szerelmet kapott. 



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 9.

• 9. Időleges megállás, szünet / a szellemi állapot 
tudatosítása (wuqúf-i-zamani)

• Megállni, hogy megvizsgáljuk: hogyan töltöttük el az 
időt. Ez a tudatosság a tanítvány formálója és 
vezetője.



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 10.

• 10. Számlálási szünet / a megemlékezések számának 
a tudatosítása (wuqúf-i-’adadi)

• Megszámolni és ellenőrizni, hogy a megemlékezést 
annyiszor csináltuk-e meg, ahányszor a mester 
előírta.



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 10. (folyt.)

• Hwádzsa 'Alá’ ad-Dín al-'Attár: „A lényeg nem az 
ismétlések száma, hanem azok összeállítása és a 
tudatos megfigyelése.”

• Bahá’ ad-Dín Naqsband: „Ez a tudatosság a szellemi 
világba való bejutás első lépcsőfoka.” Az 
előrehaladottabb állapotban lévő tanítványok 
számára ez a módszer, amely megkönnyíti a belső 
ösztönösség és ihletettség megszerzését, magával 
hozza a különbözőség egységének felismerését.



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 11.

• 11. A szív szünete / a szív tudatosítása (wuqúf-i-qalbi)

• Tudatunkban képet alkotni szívünk állapotáról, benne 
az „Alláh” szó arab írással. A szív felismeri Istent, és 
ez az isteni szerelem felébredését jelenti. 

• Két jelentése van: (i) A kereső szíve a dzikr közben 
felismeri az Igazat (Haqq), vagyis Istent. 



A naqsbandí rend tizenegy alapelve – 12.

• 12. (ii) A szív megismeri saját magát. 

• Bahá’ ad-Dín Naqsband (a rend alapítója) nem 
tartotta szükségesnek, hogy visszatartsák a levegőt a 
megemlékezés közben, mint azt egyes rendekben 
teszik, bár hasznosnak minősítette ezt a gyakorlatot. 
Még az időbeli és megszámlálási megállást sem 
tartotta lényegesnek. Annál fontosabbnak tekintette 
a szív szünetét.



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai

• Az amerikai naqsbandi rend szabályzata



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai –
1.

• 1. Hiszünk a Lét Egységében (wahdat al-wudzsúd).

• 2. Ez az a Forrás, amiből minden élet származik és 
amibe minden élet visszatér.

• 3. Végtelen sok néven és tulajdonságban jelenik meg.

• 4. Ez minden Teremtője, és minden teremtményt az 
isteni kegyelem ölel át.

• 5. Az isteni kegyelem és jóakarat szigorú és fenséges 
vezetéssel jár együtt.



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai –

2.

• 6. A Szeretett két kiegészítő tulajdonságával tárul fel a 
megnyilvánulás szintjén: szépség (kegyelem, dzsamál) és 
fenségesség (igazságosság, dzsalál). 

• 7. Az embert a Szeretett a kezével teremtette.

• 8. Ennek a végtelen közelségnek az egykori állapotában 
az ember felismerte a Szeretettet mint Urát.

• 9. Minden ember a szíve mélyen hordozza ennek az 
egykori közelségnek az ízét és emlékét. Ez rettentő 
vágyakozást teremt: a férfiak és nők vágynak visszatérni 
abba az állapotba, amelyben akkor voltak, mielőtt lettek 
volna.



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai –

3.

• 10. Ezt a rejtőző emléket éleszti fel a dzikr gyakorlata: 
emlékezés a Szeretettre.

• 11. A naqsbandí hagyományban a dzikr csendes. A 
csendes megemlékezés a szívre erőteljes és 
elpusztíthatatlan benyomást tesz (naqs = benyomás, 
band = rögzít, köt). 

• 12. Nincs meghatározott ideje és helye a 
megemlékezés gyakorlatának. A Szeretettre mindig 
és mindenütt lehet emlékezni, egyénileg vagy 
csoportosan. Csoportban a szív csendes elmélkedése 
a dzikr.



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai –

4.

• 13. Hisszük, hogy életünk a Szeretetthez való utazás. 
Jóllehet ez egyéni utazás, mégis csoportba gyűlünk, 
hogy egymást támogassuk és erősítsük a szerelemre 
való képességünket.

• 14. Hiszünk abban, hogy az utazás nem lehetséges 
vezető nélkül. Ez a vezető a mesterünk.



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai –

5.

• 15. A mester olyan ember, akinek már sikerült magát 
teljesen alárendelnie a Szeretett akaratának és ezáltal 
olyan tükörré válnia, amelyben visszatükröződnek a 
különböző isteni tulajdonságok.

• 16. Hiszünk abban, hogy a mi külső mesterünk a 
belső mester felé mutatja az utat, aki minden férfi és 
nő szívének a legmélyén lakozik.



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai –

6.

• 17. A csendes megemlékezésen kívül csak nagyon 
kevés sajátos gyakorlatunk van. Hiszünk benne és 
arra törekszünk, hogy minden, amit napról napra 
teszünk a Szeretett akaratának legyen alávetve.

• 18. Hétköznapi életet élünk és tiszteletreméltó 
munkát végzünk egyéni hajlamainknak, 
képességeinknek, képzettségünknek és 
hivatásunknak megfelelően.



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai –

7.

• 19. Hisszük, hogy a családi élet megkönnyíti az 
érettséget, felelősségvállalást és a belső gyarapodást 
egyaránt.

• 20. Bármit teszünk és bárhol is legyünk, arra 
törekszünk, hogy ne legyünk foglalkozásunk, 
körülményeink és tulajdonunk rabjai, s ne 
törekedjünk bárki vagy bármi irányában birtoklásra. 
Ezt hagyományosan úgy nevezzük, hogy 
’magányosság a tömegben’ és ’a szív szegénysége’.



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai –

8.

• 21. Szerényen élünk, betartva annak a helynek, 
országnak a törvényeit és szabályait, ahol élünk.

• 22. Igyekszünk a saját portánk előtt söpörni, s nem 
másoknak arról szónokolni, hogyan söpörjenek a 
sajátjuk előtt.

• 23. Elkerüljük a tüntetéseket és fölösleges nyílvános 
vitákat.



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai –

9.

• 24. Közös baj és nehézségek idején a szívünkben 
csöndesen imádkozunk a világ jólétéért.

• 25. Minden összejövetelen a csoportos elmélkedés 
előtt a szívünkben csöndesen imádkozunk a 
szükségben lévőkért, köztünk lévő barátaik vagy 
családtagjaik kérésére.

• 26. Tiszteletben tartjuk az emberi utak, hitek, 
vélemények, és viselkedési módok sokféleségét. 
Köztünk különböző vallásokhoz és hitekhez tartozók 
vannak.



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai –

10.

• 27.Hiszünk abban, hogy a mi egyéni szabadságunk 
ott ér véget, ahol embertársainké kezdődik.

• 28. Megpróbáljuk előnyben részesíteni társainkat 
magunkkal szemben, de használjuk józan 
ítélőképességünket annak érdekében, hogy ne 
romboljuk le saját önérzetünket. 



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai –

10.

• 29. Minden körülmények között, jóban-rosszban, a 
helyes magatartást tanúsítjuk a Szeretettel szemben: 
örömteli időkben kifejezzük hálánkat, fájdalmas 
időkben pedig a türelmet gyakoroljuk. 

• 30. Hiszünk abban, hogy az út örök, és az üzenete át 
lett adva különböző korokban és helyeken 
megszakítatlan láncon keresztül időtlen idők óta.



A naqsbandí út hitvallása és erkölcsi előírásai –

11.

• 31. Hiszünk abban, hogy minden út elvezet a 
Szeretetthez.



A naqsbandi rend napjainkban, Irakban

• A harcias, hatalomra törekvő jellegzetességek 
dominálnak szemben az erkölcsi előírásokkal

• A 2003 utáni Irakban a síiták elleni harc került 
ismét előtérbe

• A fegyveres terrorakciók mögött sokszor ők 
voltak 2003 és 2013 között



A maqsbandi rend tagjaiból alakult felkelő sereg 

jelvénye



Naqsbandi rendház É-Indiában 



Naqsbandi rendház (khánqa) az iráni 
Szaqqáz piacán


