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Önsöz
Muhyiddîn İbn Arabî’nin “Ehadiyyet Risâlesi” olarak da bilinen “Men Arefe Nefsehu Fakad
Arefe Rabbehu” isimli risâlesini Ahmed Avnî Konuk 1925 yılında Türkçeye çevirmiştir.
Eserin cirmi küçük olsa da muhtevası büyüktür. Vahdet-i vücûdun manifestosu niteliğindedir.
Risâle, Atatürk Kitaplığında (OE_Yz_0082) demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Sayfa sayısı
otuz sekiz (38) olup esas alınan nüsha müellif tarafından istinsâh edilmiştir.
Eserin rika halinde ki sayfa numaraları, elyazması nüshayla karşılaştırma yapılırken kolay
olması açısından sayfa başlangıcında ]٢[،]١[ vb. şeklinde yazılmıştır. Belirtilen sayfa
numaraları el yazısıyla olduğundan sayfa uzunlukları matbûʻ metinde değişiklik
gösterebilmektedir.
Eserde herhangi bir sadeleştirme yapılmamış ve benzer kelime kullanımına gidilmemiş olup
aslına uygun olarak rika metin matbûʻ metin haline getirilmiştir.
Dikkatimizden kaçan ve hatamızdan kaynaklanan, yanlış okunmuş kelimeler, kullanılması
gereken harf yerine benzer harf (ز، )ذkullanımı vb. hatâlara rastlanılabilir. Bu yanlışlıklar,
tesâdüf edildikçe düzeltilecektir.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
قبل إال والقبل هو ،ومل یكن بُ ْعد فردانيَّته بَ ْع ُد إال والبَ ْعد هو.
احلمد هلل الذي مل یكن قبل وحدانيته ُ

كان وال قبل معه وال بَ ْعد  ،وال قُ ْرب وال بُ ْعد ،وال كيف ،وال أین وال حني ،وال أوان وال وقت وال زمان ،وال
فوق وال حتت وال كون وال مكان ،وهو اآلن كما كان

ترمجه

رمحان و رحیم اوالن اللهك امسنە بورونەرك ابشالدم :محد ،وحدانیتنك اوكندە اوك اوملیان اللهە
خمصوصدر .آگاه اول كە اوك دە اودر و آنك فردانیتنك صوكندە صوك یوقدر .آگاه اول كە صوك دە اودر ،هللا
واردر؛ آنكلە برابر اوك یوقدر ،آنكلە برابر صوك دە یوقدر ،یقینلك دە یوقدر .اوزاقلق دە یوقدر ،كیف دە یوقدر،
این دە یوقدر ]٢[،حنی دە یوقدر؛ اوان دە یوقدر ،وقت دە یوقدر ،زماندە یوقدر ،اوست دە یوقدر ،آلت دە
یوقدر؛ كون دە یوقدر ،مكان دە یوقدر .و او مشدیكی حالدە اولدیغی كبیدر.
منت

واملسمى فان امسه هو و
هو الواحد بال وحدانية ،وهو الفرد بال فردانية .ليس مرَّكبًا من االسم
َّ
اآلخر بال ِ
مسماه هو فال اسم غری وال غریە وهلذا هو اال سم واملسمی هو األول بال أولية وهو ِ
آخریة ،وهو

الظاهر بال ظاهریة وهو الباطن بال ابطنية هو وجود حروف "األول" سراالول وهو وجود حروف ِ
"اآلخر
سراالخر وهو وجود حروف "الظاهر" وهو وجود حروف "الباطن" .فال أول وال ِ
آخر وال ظاهر وال ابطن إال

وهو بال صریان .هذه احلروف يف وجودە  ،وبال صریان وجوده يف هذا اال حرف فافهم لئال تقع يف غلط
احللولية
ترمجه

او ،وحدانیتندە واحددر ،و او تكلك اوملقسزین تكدر .اسم و صاحب امسندن مركب دكلدر .زیرا آنك
امسی كندی و مسماسی دە كندیدر ]٣[ .بناءًعلیە اسم ،آنك غریی دكلدر .و او ،امسنك غریی دكلدر .و ایشتە

بونك ایچون اسم و مسما دە اودر .او ،اولیتندە اولدر ،او ،آخریتندە آخردر .او ،ظاهریتندە ظاهردر .او،
ابطنیتندە ابطندر .او ،اول حرفنك وجودیدر؛ سر اولدر و او ،آخر حرفنك وجودیدر؛ سر آخردر و او ،ظاهر
حرفلرینك وجودیدر .و او ابطن حرفلرینك وجودیدر .آنك وجودندە بو حرفلرك سر ابنی و بو حرفلردە دە آنك
وجودینك سر ابنی اوملقسزین ،اول و آخر و ظاهر و ابطن آجنق اودر .امدی حلولیەنك غلطنە دومشەمك
ایچون بونی أیی آكال.
منت
خارجا .ینبغي أن نعرفه هبذه الصفة ،ال ابلعلم وال
ال هو يف شيء ،وال شيء فيه ،ال داخالً وال ً
ِ
ابحلس وال ابلعني ،الظاهر وال ابلعني الباطن وال ابإلدراك .ال یراه إال هو،
ابلعقل ،وال ابلفهم وال ابلوهم وال
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وال یدركه إال هو ،وال یعلمه إال هو بنفسه ،یری نفسه وبنفسه یعرف نفسه  ،ال یراه أح ٌد غری وال یدركه احد

مقرب یعرفه
غری حجابه بوحدانيته بال كيفية .ال یراه أح ٌد غری ال نيب مرسل ،وال ويل كامل ،وال َملَك َّ

[]٤

ترمجه

آندە بر شی یوقدر و او ،بر شیدە دكلدر .او بر شیدە داخل دكلدر؛ او بر شیدن خارج دە دكلدر .و
آنی بو صفت ایلە بلمك الزمدر؛ علم ایلە دكل ،قول ایلە دە دكل ،فهم ایلەدە دكل ،وهم ایلەدە دكل ،ظاهر
كوزیلە دە دكل ،ابطن كوزیلەدە دكل ،ادراك ایلەدە دكل .آنی آجنق او كورور ،و آنی اجنق او ادراك ایدر و آنی
آجنق او بیلری؛ كندی ذاتنی ،كندی ذاتی ایلە كورور .و كندی ذات ذاتنی كندی ذاتی ایلە عارف اولور .آنی
كندینك غریی بر كمیسە كورمز و آنی كندینك غریی بر كیمسە ادراك ایتمز .آنك حجابی كندی وحدانیتیدر.
آنی كندینك غریی بر شی حجابالماز .آنك حجابی كندی وجودیدر .كندی وجودینی كیفیتسز اولەرق
وحدانیتی ایلە سرت ایدر .آنی كندینك غریی هیچ ك یمسە كورمز و نبی مرسل دە كورمز ،و نە ولی كامل ،نە دە
ملك مقرب آنی بیلمز.
منت
نفسه بنفسه من نفسه إىل نفسه ،ال واسطة وال
أرسل َ
نبيُّه هو ورسوله هو ورسالته هو وكالمه هو َ
سماه وهلذا قال صلی هللا عليه و سلم
سبب غری الثناء وجوده ال غری وال وجود لغری وال ثناؤه وال امسه وال ُم َّ
نفسه فقد عرف ربَّه وقال صلی هللا عليه و سلم عرفت ِرّب ِ
برّب أشار رسول هللا صلی هللا عليه و
َمن عرف َ
سلم بذلك

[]٥

أنك لست أنت وأنت هو بال أنت ال هو داخل فيك وال أنت داخل فيه وال هو خارج

منك ،وال أنت خارج منه وال غين وال بذلك أنك موجود وصفتك هكذا بل غين به أنك ما كنت قط
ترمجه

آنك نبیسی كندیدر؛ رسولی دە كندیدر؛ رسالتی دە كندیدر؛ كالمی دە كندیدر .كندینك غریی سبب
و واسطە اوملقسزین كندی ذاتنی ،كندی ذاتی ایلە ،كندی ذاتندن ،كندی ذاتنە كوندردی .مرسل و مرسل بە و
مرسل الیە بینندە فرق یوقدر .نباء حرفلرینك و انبیا حرفلرینك وجودی ،آنك وجودیدر؛ آنك غریی دكلدر .و
آنك غریینك وجودی یوقدر؛ آنك فناسی دە یوقدر ،و آنك امسی و مسماسی دە یوقدر .و بونك ایچون نبی
صلی هللا علیە و سلم نفسنی بیلن ربنی بیلدی بیوردی .و صلی هللا علیە و سلم رمبی رمب ایلە بیلدم بیوردی.
رسول هللا صلی هللا علیە و سلم بونكلە اشارت بیوردی كە حمقق سن ،سن دكلسك و سن سن اوملقسزین،
اوسك .او سندە داخل دكلدر و سن آندە داخل دكلسن و حق سندن حارج دكلدر و سن حقدن خارج
دكلسن .و بن بونكلە سنك ذاتكك و صفاتكك موجود اولدیغنی مراد ایتمم؛ بلكە سنك ابدا موجود اوملدیغكی
مراد ایدرم.
منت
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وال تكون ،ال بنفسك وال به وال فيه وال معه ،وال أنت فان [ ]٦وال موجود .أنت هو أنت ،بال علَّة
عرفت هللا وإال فال وأكثر العُ َّراف أضافوا معرفة هللا
عرفت وجودك هبذه الصفة فقد
من هذه العلل .فإن
َ
َ
تعاىل إىل فناء الوجود وفناء الفناء وذلك غلط وسهو واضح فإن معرفة هللا ال حتتاج إىل فناء الوجود وال إىل
فناء فنائه ،ألن الشيء ال وجود له ،وما ال وجود له ال فناء له؛ فإن الفناء بعد إثبات الوجود .فإذا عرفت
عرفت هللا تعالی وإال فال ويف إضافة معرفة هللا تعاىل إىل فناء الوجود وإىل
نفسك بال وجود وال فناء فقد
َ

إثبات الشرك
فناء فنائه ُ

ترمجه

و سن ذاتكلە و اونكلە و اوندە و اونكلە برابر موجود اوملازسك و سن فانی دكلسك و موجوددە
دكلسك و بو علتلردن بر علت اوملقسزین او ،سندر .امدی اكر وجودكی بو صفت ایلە بیلدك ایسە ،حمقق
اللهی بیلدك و عكسی حالدە بیلمدك و عارفلرك مجلەسی هللا تعالینك معرفتنی فناء وجودە و فنانك فناسینە
اضافت ایلدیلر .امدی بو غلط حمض و سهو واضحدر .زیرا اللهك معرفتی نە فناء وجودە و نە دە آنك
فناسنك فناسنە حمتاج اوملاز.چونك ە اشیانك وجودی یوقدر .و وجودی اوملاین شئیك فناسی دە یوقدر .زیرا فنا،
وجود اثباتدن صكرە در .امدی سن ذاتكی وجودسز و فناسز بیلدیكك وقت ،حمقق هللا تعالی یی بیلدك .و
عكسی حالدە بیلمدك.
شرك واردر.

[]٧

و هللا تعالینك معرفتنی فناء وجودە و آنك فناسنك فناسنە اضافت ایتمكدە اثبات
منت

ألنك إذا أضفت معرفة هللا إىل فناء الوجود وفناء الفناء ،كان الوجود لغری هللا ونقيضه وهناك شرك
"من فين عن نفسه
نفسه فقد عرف ربَّه" ،ومل یقل َ
واضح ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال َ
"من عرف َ
عرف ربَّه ".فإن إثبات الغری یناقض فناءه ،وما ال جيوز ثبوتُه ال جيوز فناؤه .وجودك ال شيء ،والالشيء ال

یُضاف إىل شيء ،ال فان وال غری فان ،وال موجود وال معدوم اشار صلی هللا عليه وسلم الی انك معدوم
الق َدم فاهلل تعالی هو وجود األزل ووجود األبد ووجود ِ
كماكت قبل صخة التكوین فی واآلن ِ
الق َدم بال

وجود األزل واألبد ِ
والق َدم مل یكن كذلك ما كان وحده ال شریك له وواجب أن یكون وحده ال شریك له
ترمجه

زیرا سن معرفة اللهی وجودك فانی اوملسنە و آنك فناسنك فناسنە اضافت ایلدیكك وقت ،آنلرك غریی
ایچون و آنك انقیضی اولەرق وجود اولدی .و بودە شرك واضحدر .زیرا نبی صلی هللا علیە و سلم نفسنی
بیلن حمقق ربنی بیلدی بیوردی و نفسنی فنا ایدن ربنی بیلدی بیورمادی .زیرا اثبات غری ایلمك ،آنك فناسنی
مناقضدر .و ثبوتی جائز اوملااین شئیك فناسی دە جائز اوملاز .سنك وجودك [ ]٨الشیدر .و الشی ،فانی اوالن
و فانی اوملیان شئیە مضاف اوملاز .موجود دكلدر؛ معدوم دە دكلدر .صلی هللا علیە وسلم ،آن قدمیدە تكوین
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نسخی سندن اول اول دیغك كبی ،سنك معدوم اولدیغكە اشارت بیوردی .امدی حمقق هللا تعالی ،ازلك و ابدك
و قدمك وجودی اوملقسزین ،ازلك وجودی و ابدك وجودی و قدمك وجودیدر .امدی اكر بویلە اوملسە ایدی،
وحدە الشریك لە اوملاز ایدی .حالبوكە آنك وحدە الشریك لە اوملسی واجبدر.
منت
حمتاجا إليه،
فإن شریكه هو الذي یكون ُ
ومن یكن كذلك مل یكن ً
وجوده بذاته ،ال بوجود هللا تعالی َ

فيكون إذًا رااب اثنيًا – وذلك حمال فليس هلل تعالی شریك وال ٌّ
ومن رأى شيئًا مع هللا
ند وال ضدله وال كفؤله َ
ضا شری ًكا
تعالی أو من هللا أو يف هللا – وذلك الشيء حيتاج إىل هللا ابلربوبية – فقد جعل ذلك الشيء أی ً

جوَز أن یكون مع هللا شيءٌ یقوم بنفسه ،أو یقوم به ،أو هو فان عن
حيتاج إىل هللا تعالی ابلربوبية .ومن َّ
قائما به،
جوَز أن یكون
شم رائحة معرفة النفس ،ألن َمن َّ
وجوده أو عن فنائه ،فهو بع ُد ما َّ
ً
موجودا سواهً ،
اوفيه فيصيد فانياً وفناوه یصری فانيًا يف فنائه ،فتسلسل الفناء ابلفناء – ،وذلك ِش ْرك بعد ِش ْرك ،وليس
ش ِرك ،ال عارف ابهلل وال بنفسه []٩
مبعرفة النفس – ،هو ُم ْ
ترمجه

امدی حمقق آنك شریكنك وجودی ،هللا تعالینك وجودیلە دكل ،كندی ذاتی ایلە اولور .و بویلە اوالن
كیمسەدە آكا حمتاج اوملاز .بو تقدیرجە ایكنجی بر رب اولور بو ایسە ،حمالدر .بناءًعلیە هللا تعالینك شریكی
یوقدر؛ نظریی یوقدر ،ضدی دخی یوقدر و اقرانی دە یوقدر و كیم كە هللا تعالی ایلە برابر ایخود اللهدن ایخود
اللهدە بر شی كوردی ،و بو شیئ دخی ربوبیتلە هللا تعالی یە حمتاج كوردی؛ بناءًعلیە حمقق او شیئ كذالك هللا

تعالی یە ربوبیت ایلە حمتاج اولەرق شریك ایپدی و كیم كە كندی ذاتیلە قائم اولەرق هللا ایلە برابر بر شیئك
اوملسنی ،ایخود آنكلە قیامنی ایخود او شیئك كندی وجودندن قائم اوملسنی ایخود آنك فناسندن فانی اوملسنی
جتویز ایلدی؛ بناءًعلیە او ،معرفت نفس قوقوسنی قوقالمەدن اوزاقدر؛ زیرا او ،آنكلە ای آندە قائم اولەرق ،آنك
غریی بر موجود اوملسنی جتویز ایتدی .بویلە اولنجە او شی فانی و آنك فناسی دە كندی فناسندە فانی اولور.
بناءًعلیە فنا ،فنادە متسلسل ایدر ،بو ایسە شرك بعیددر ،و معرفة نفس دكلدر .امدی او كیمسە اللهی و نفسنی
عارف دكل ،مشركدر.
منت
فإ ْن قال قائل "كيف السبيل إىل معرفة النفس وإىل معرفة هللا؟" ،فاجلواب :سبيل معرفتها أن تعلم

أن هللا تعالی كان ومل یكن معه شيء ،وهو اآلن كما كان .فإ ْن قال قائل" :أان أرى نفسي غری هللا ،وال أرى

املسماة
وجودك [ ]١٠وحقيقتك ،ال النفس َّ
هللا نفسي" ،فاجلواب :أراد النيب صلى هللا عليه وسلم ب "النفس" َ

مجيعا ،كما قال صلى هللا عليه
"األمارة"
ب َّ
َّ
و"اللوامة" و"املطمئنة" بل أشار ب "النفس" إىل ما سوى هللا تعالی ً
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أي شيء هي :أهي أنت أم غریك،
وسلم "اللهم أ ِرين األشياء كما هي"َّ :
عَّب ابألشياء عما سوى هللا تعالی َّ
نفسه بال وجود ما سواه
أهي قدي ابق أم حادث فان؟ فأراه هللا تعاىل ما سواه َ
ترمجه

امدی اكر بر قائل نفسنی و اللهی بیلمكە یول نصلدر؟ دیە سؤال ایدرسە ،جواب بودركە؛ نفسی و
اللهی بیلمكنك یولی ،حق قبل املوجودات موجود اولوب آنكلە برابر بر شی اوملدیغی كبی مشدیكی حالدە
دخی حق موجود اولوب آنكلە برابر بر شی موجود اوملدیغنی بیلمكدر .امدی اكر بر قائل بن نفسمی اللهك
غریی كوردم و نفسمی هللا كورمم دیرسە ،جواب بودركە نبی صلی هللا علیە وسلم نفس ایلە سنك وجودیكی و
حقیقتكی ارادە بیوردی؛ یوقسە لوامە و امارە و مطمئنە ایلە امسلنمش اوالن نفسی دكل .بلكە نفس ایلە هللا
تعالینك ماسواسنك كافەسنە اشارت بیوردی .نیتەكم نبی صلی هللا علیە وسلم "ای اللهم بكا اشیانك حقیقتنی
كوسرت" بیوردی .بن اشیا ایلە هللا تعالینك ماسواسنی مراد ایدرم یعنی ماسوایی بكا بیلدیر؛ بیلەمی و اشیایی بكا
بیلدیر ،آنلر نە شیدر؛ او اشیا سنمیسك یوخود سنك غریكمیدر و آنلر قدمیمیدر وای قبحمیدر وای حادمثیدر.
بناءًعلیە هللا تعالی آكا ماسواسنی وجود ماسوا اوملیەرق كندی ذاتنی كوسرتدی.

[]١١

منت

فرأى األشياء "كما هي"؛ أعين األشياء ذات هللا تعاىل بال كيف وال أین وال امسر واسم األشياء
یقع على النفس وغریها من األشياء .فإن وجود النفس ووجود األشياء سيَّان يف الشيئية :فمىت عرف األشياءَ
الرب ولكنك ال تعرف وأنت تراه ،وال تعلم أنك تراه .ومىت
عرف النفس ،ومىت عرف
النفس فقد عرف َّ
َ
مقصودا ،وأنك ال حتتاج
علمت أنك لست ما سوى هللا تعالی ،وعلمت أنك كنت
یكشف لك هذا السر،
َ
ً

ظاهرك
إىل الفناء ،وأنك مل تزل وال تزال ،بال حني وال أوان ،كما ذكران قبل .مجيع صفاته صفاتك ،وترى َ
وآخرك ِ
ِ
آخ َره ،بال شك وال ریب؛ وترى صفاتِك صفاتِه وذاتَك ذاتَه ،بال
ظاهره وابطنَك ابطنَه ،وأولك أولَه َ
َ
وجهه" ابلظاهر والباطن ،یعين :ال
صریورتك َّإَّيه وصریورته َّإَّيك ،وال بقليل وال بكثری ُّ
"كل شيء ٌ
هالك إال َ
وجهه" یعين ال شيء إال وجهه
موجود إال هو؛ وال وجود لغریه فيحتاج إىل اهلالك و"یبقى ُ
ترمجه

امدی اشیایی اولدیغی كبی كوردی یعنی اشیایی نتەلكسز و زمانسز و امسسز هللا تعالینك ذاتی كوردی.
و اشیادن ،اشیانك امسی ذات اوزرینە و آنك غریی اوزرینە واقع اولور .زیرا شیدە نفسك وجودی و اشیانك
وجودی مساویدر ]١٢[ .بناءًعلیە اشیایی بیلن نفسنی بیلدی .و نفسنی بیلدیكی وقتدە دە ربنی بیلدی .چونكە

او كیمسە كندینی اللهك غریی ظن ایدردی؛ او ایسە اللهك غریی دكلدر .بلكە سن آنی بیلمزسك؛ حالبوكە
سن آنی كورورسك دە بیلمزسك و بو سر سكا نە وقت آچیلریسە حمقق سن اللهك غریی اوملدیغكی بیلریسك.
و سنك مقصودك سن اولدیغینی و حمقق سن فنایە حمتاج اوملدیغكی و سن دوران وقت و زمان اوملقسزین زائل
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اوملایوب دائم اولدیغكی بیلریسك .بوندن اول ذكر ایتدیكیم كبی مجع صفاتنی آنك صفاتی و ظاهریكی آنك
ظاهری و ابطنكی آنك ابطنی و اولكی آنك اولی و آخریكی آنك آخری اولدیغنی شك و ریب اوملقسزین
كورورسك و سك آنك سكا صریورتی و سنك آكا صریورتك اوملقسزین ،سنك صفاتك آنك صفاتی و ذاتك
آنك ذاتی اولدیغنی كورورسك ،تقلیل و تكرب اوملقسزین هر بر شی هالكدر .آجنق وجهی ظاهر و ابطن ایلە
هالك دكلدر .یعنی موجود آجنق اودر آنك غریی ایچون وجود یوقدر كە هال كە حمتاج اولسن ،و آنك وجهی
ابقی قالسنی .یعنی آنك ذاتنك غریی هچ بر شی یوقدر
منت
وجوده بلفنی وجوه بل فنی جهله ووجودە ابق حباله من
فكما أن َمن مل یعرف شيئًا ،مث َع َرفَه ،ما فين ُ
وجود املُنكِر بوجود العارف ،وال تدا َخل [ ]١٣بل ارنفع اجلهل فال
غری سبدیل وجودە بوجود اخر ،وال ترَّكب ُ

تظن أنك حتتاج إىل الفناء؛ فإن احتجت إىل الفناء فأنت إذًا حجابه واحلجاب غری هللا؛ فليزم غلبةُ غریه
عليه ابلدفع من الغلبه املنه عن رؤیته له .وهذا غلط وسهو قد ذكران قبل أن حجابه وحدانيته وفردانيَّته ال

واصل إليه إال
غری .وهلذا أجاز للواصل إىل احلقيقة أن یقول" :أان احلق" وأن یقول "سبحاين" .وما وصل
ٌ
ِ
خارجا منه قط ،وال أنه
ورأى صفاتِه
صفات هللا ،وذاتَه َ
ذات هللا ،بال كون صفاتُه وال ذاتُه داخالً يف هللا أو ً

فان من هللا أو ابق يف هللا و یرى نفسه أ ْن مل یكن شبئاً قط ألنه كان مث فين؛ فإنه ال نفس إال نفسه ،وال
وجود إال وجوده .وإىل هذا أشار النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله" :ال تسبُّوا الدهر ،فإن الد هر هو هللا و
انتار الی ان وجود هللا تبارك وتعاىل عن الشریك والند والكفؤ
ترمجه

نتەكم حمقق شیئ بیلمیوب بعدە حقی بیلن هر بر كیمسەنك وجودی فانی اوملادی؛ بلكە جهلی فانی
اولدی و اول كیمسەنك وجودی ،ابشقە وجودە تبدل ایتمكسزین حالیلە ابقیدر .و آنك وجودی معارفك
وجودی [ ]١٤سببیلە تركب و تداخل ایلمز ؛ بلكە جهل قالقار .بناءًعلیە سن حمقق فنایە حمتاج اولدیغنی ظن
ایتمە .امدی سن فنایە حمتاج اولدك اسیە ،بو تقدیرجە سن آنك حجابیسك و حجاب اللهن غرییدر .بناءًعلیە
او كیمسە اوزرینە غرییت الزم كلری .و غلبە غرییتدن دخی او كیمسە ایچون رؤیت حقدن منع اجیاب ایدر .و بو
غلطدر و سهودر و حمقق حقك حجابی كندی وحدانیتی و فردانیتی اولوب غریی اوملدیغنی بوندن اول ذكر
ایتمش ایدك .و ایشتە بونن ایچون حقیقت واصل اوالنە (اان احلق) دمیك و (صبحانی ما اعظم شانی) دمیك
جائز اولدی .و آكا واصل اوالن واصل اوملدی؛ الالكە صفاتنی صفات هللا و ذاتنی ذات هللا كوردی؛ آنك
ذاتی و صفاتی اصال هللا حقندە داخل و خارج اوملقسزین و كندی نفسنی اللهدە فانی وایخود اللهدە فانی
كورمدی و حمقق او كیمسە نفسنك یعنی ذاتنك اصال اوملدیغنی بیوردی .نفسنی موجود كوروبدە صكرە فانی
اولدی؛ كورمدی زیرا آنك نفسی آجنق اللهك نفسی اولدی و آنك وجودی اجنق وجود هللا اولدی و ایشتە بوكا
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نبی صلی هللا علیە وسلم دهرە سوگمیكز؛ زیرا دهر اللهدر قولیلە اشارت بیوردی و وجود هللا شریك و مثل و
اقراندن منزه و عالی اولدیغنە اشارت بیوردی.
منت

وسألتك [ ]١٥ومل تُ ِ
وجود
عطين" :أشار إىل أن
مرضت ومل تَعُ ْدين،
ي عن هللا أنه قالَّ :ي عبدی
َ
ُ
َ
ُ
ور ِو َ
وجوده وان وجود السائل وجودە ومتی جاز ان یكون وجود السائل ووجود
وجوده،
ووجود املریض ُ
َ
السائل ُ

كوانت من األعراض واجلواهر
وجوده
وجودك
املریض وجودە جاز أن یكون
ووجود مجيع األشياء من امل َّ
ُ
َ
ُ
املكوانت الظاهرة والباطنة؛ وال نرى الذرین
سر مجيع َّ
سر ذرة من الذرات ،ظهر ُّ
وجوده هكذا ومىت ظهر ُّ
َ
ومسمامها و وجود مها هو ،بال شك وال ریب .هللا تعاىل خلق شيئًا
سوى هللا تعالی بال وجود الذرین ،امسهما
َّ
"كل یوم هو يف شأن من إظهار وجوده وإخفائه بال كيفية ،ألنه "هو األول ِ
واآلخر والباطن
قط ،بل ترى َّ
والظاهر ظهر بوحدانيته وبطُن بفردانيَّته ،وهو األول بذاته وقيوميَّته وهو ِ
اآلخر بدميوميَّته .وجود حروف
َ َ
"األول" هو ووجود حروف ِ
"اآلخر" هو ،ووجود حروف "الظاهر" هو ووجود حروف "الباطن" هو هو امسه

مسماه
وهو َّ

ترمجه

و هللا تعلی حضرتلریندن مرویدركە– ای قومل بن خستە اولدم بنی زایرت ایتمدك و سندن ایستەدم بكا
ویرمدك -حمقق حق مریضك وجودی كندی وجودی اولدیغنە و سائلك وجودی كندی وجودی اولدیغنە اشارت
بیوردی و خستەنك وجودی و مریضك وجودی آنك وجودی اوملق جائز اولدیغی وقت سنك وجودك دخی
آنك وجودی كذالك اعراض جوهرلردن اوالن كافە اشیایلە [ ]١٦و وجودی آنك وجودی اوملسی جائز اولور و
آنك سری ،زرەلردن بر زرەدە ظاهر اولدیغی وقت ،آنك سری مكوانت ظاهر و ابطنەدن ظاهر اولور .و داریندە
هللا تعالینك غریینی كورمزسك ،بلكە بال شك و الریب دارینك وجودی و آنلرك امسالری و مسمالری و وجودلری
حقك ذاتیدر .و حمقق سن هللا تعالی یی ابدی بر شی خلق ایلدی كورمزسك .بلكە سن آنی بال كیفیت كندی
صفاتنی و وجودینی اظهاردن ،هر آندە بر شأندە كورورسك؛ زیرا اول و آخر و ظاهر و ابطن اودر .وحدانیتی
ایلە ظاهر و فردانیتی ایلە ابطن اولدی .او ،ذاتی ایلە و قیومیتی ایلە اولدر .او ،دمیومیتی ایلە آخردر و اول
حرفلرینك وجودی او ،و آخر حرفلرینك وجودی او ،و ظاهر حرفلرینك وجودی و ابطن حرفلرینك وجودی
حقدر .امسی و مسماسی دخی حقدر .نتەكم آنك وجودی واجب اولدیغی كبی آنك غریینك اوملامسی دخی
واجبدر.
منت
فإن الذي تظن أنه سواه ليس سواه ،ال تَنَ َّزه أن یكون غریه ،بل غریُه هو ،بال غرییة الغری ،مع
أوصاف كثریة ال َّ
حد وال هنایة هلا .فكما أن َمن
ظاهرا وابطنًا ولِ َم ِن اتصف هبذه الصفة
ٌ
وجوده ويف وجودهً ،
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يع
مجيع أوصافه عنه ،احملمودة واملذمومة ،كذلك َمن مات ابملوت املعنوي ینقطع عنه مج ُ
مات بصورته انقطع ُ
ذات هللا
أوصافه ،املذمومة واحملمودة ،ویقوم هللا تبارك تعاىل
مقام ذاته ُ
مقامه يف مجيع احلاالت ،فيقوم َ
َ
صفات هللا تعاىل ولذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم "موتوا قبل أن متوتوا"،
ومقام صفاته
ُ
تعالی [َ ]١٧

أي اعرفوا أنفسكم قبل أن متوتوا؛ وقال النبی صلى هللا عليه وسلم "قال هللا ال یزال العبد َّ
یتقرب إيلَّ
وبصرا وی ًدا" ،إىل آخره ،فأشار إىل أن َمن عرف نفسه یرى
مسعا
ابلنوافل حىت أُحبُّه ،فإذا أحببتُه كنت له ً
ً
تغری صفاته ،إذ مل یكن هو وجود ذاته ،بل كان
تغریا يف ذاته وال صفاته .وال حيتاج إىل ُّ
مجيع وجوده ،وال ً
ارتفعت أاننيتُك ،وعرفت أنك مل تكن غری هللا
نفسك
جاهالً مبعرفة نفسه .فمىت
ْ
َ
عرفت َ
ترمجه

امدی حمقق كندینی آنك غریی ظن ایدن كیمسە ،آنك غریی دكلدر .زیرا او ،آنك غریی اوملقدن
منزهدر .بلكە ظاهراً و ابطناً آنك وجودندە ،آنك وجودی ایلە برابر ،غریك غرییتی اوملقسزین ،غری دخی اودر .و
بو صفتلە متصف اوالن كیمسە ایچون حد و هنایت اوملیەرق چوق اوصاف واردر .و نتەكم صورت اولومی ایلە
اولن كیمسەنك ممدوح و مزموم اوالن كافە اوصافی منقطع اولدیغی كبی موت معنوی ایلە اولن كیمسەدن دخی
اوصاف ممدودە و مزموم منقطع اولور .و آنك مقامنە مجع حاالتدە هللا تبارك و تعالی قائم اولور .امدی موت
معنوی ایلە میت اوالن كیمسەنك ذاتنك مقامنە ذات هللا و صفاتنك مقامنە صفات هللا تعالی قائم اولور .و
ایشتە بونك ایچون صلی هللا علیە و سلم افندمز اوملزدن اول اولكز بیوردی ]١٨[ .اوملزدن اول ذاتنكزی بیلكز
دمیكدر .و نبی صلی هللا علیە وسلم بیوردی كە "هللا دائما قومل بكا نوافل سببیلە ایقالشری؛ بن او قوملی سوجنیە
قدر .وقتاكە بن او قوملی سورم؛ آنك ایشیتمەسی و كورمەسی و لسانی و یدی بن اولورم بیوردی ".حتقیق نفسی
اولن كیمسە مجع وجودینی وجودهللا كورور اولدیغنە و ذاتندە و صفاتندە تغری كورمدیكنە و آنك صفاتی تغریە
حمتاج اوملدیغنە اشارت بیوردی .زیرا او كیمسەنك ذاتنك وجودی ،او اوملش اولسە ایدی؛ بلكە نفسنك معرفتنی
جاهل اولوردی .بناءًعلیە هر نە زمان كە نفسنكی بیلدك؛ ایكیلكك قالقدی .و سن اللهن غریی اوملدیغیكی
بیلدك.

منت
فإ ْن كان لك وجود مستقل ،ال حيتاج إىل الفناء وال إىل معرفة النفس ،فتكون رااب سواه .فتبارك هللا –
رب سواه .ففائدة معرفة النفس أن تعلم ِ
موجودا وانك ولست كائنًا وال
وحتقق أن وجودك ليس
یوجد ٌّ
ً
أن َ
كنت وال تكون قط .ویظهر لك بذلك معىن "ال إله إال هللا" إذ ال إله غریه ،وال وجود لغریه؛ فال غری سواه،
لت ربوبيته" ،فاجلواب :مل ِ
أعطل ربوبيته ألنه مل یزل مل یزل خال ًقا وال
وال إله إال َّإَّيه .فإن قال قائل" :عطَّ َ
َ

خملوق وهو اآلن [ ]١٩كما كان .أترى خالقته وربوبيته ال حتتاج إىل خملوق وال إىل مربوب :فهو بتكوین
املكوانت كان موصوفًا جبميع أوصافه ،وهو اآلن كما كان .فال تفاوت بني اجلهة ِ
والق َدم :فوحدانية اجلهة
َّ
ُ
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آخره ِ
ِ
ِ
وآخ ُره أولُه،
ظاهره ،أولُه ُ
ظاهره ابطنُه وابطنُه ُ
مقتضى ظاهریته ،ووحدانية الق َدم مقتضى ابطنيَّتهُ .
"كل یوم هو يف شأن" ،وما كان شيء سواه ،وهو اآلن كما كان
واجلميع واحد والواحد مجيع .كان صفته َّ

وفی القدم كل یوم هو فی شان كما كان وال شئ موجود فهو االن كذلك كل یوم هو فی شان وال شئ وال
وعدمها سيَّان – وإال لَلَ ِزَم طریان طار مل یكن يف
یوم كما مل یكن فی القدم شه وال یوم
ُ
فوجود املوجودات ُ
وحدانيَّته ،وذلك نقص – .وجلَّت وحدانيته عن ذلك
ترمجه

و اكر مستقل بر وجود اولە ایدی؛ فنایە و معرفت نفسە حمتاج اوملاز ایدی دە آنك غریی اولوردی .هللا
تعالی ایسە آنك غریی رب بولنمقدن منزهدر .امدی معرفت نفسك فائدەسی ،سنك بیلمەك و حتقق ایلمەكدر
كە سنك وجودك موجود دكلدر .معدومدە دكلدر ،و سن مشدیكی حالدە كائن دكلسك و ماضیدەدە موجود
اوملادك و مستقبلدە دخی ابدی موجود اوملازسك و سكا ال الە اال اللهك معناسیلە بو ،ظاهر اولور كە آنك
غریی الە یوقدر ،و آنك غریی ایچون وجود یوقدر و آنك غریی غری یوقدر ]٢٠[ .و مهان آجنق الە اودر .و اكر
بر قائل آنك ربوبیتنی تعطیل ایتدك دیر ایسە جواب بودركە آنك ربوبیتی نصل تعطیل اولنور .زیرا او دائما ربدر؛
مربوب دكلدر دائما خالقدر ،خم لوق دكلدر و او مشدیكی حالدە دخی اولدیغی كبیدر .خالقیت و ربوبیت قبل
املوجودات حقك اولدیغی كبی مشدیكی حالدە دخی خالقدر و ربدر .مجع اوصاف ایلە موصوف ایدی و او
مشدیكە حالدە دخی اولدیغی كبیدر .امدی وحدانیتدە حدوث و قدم بینندە فرق یوقدر .حدوث حقك
ظاهریتنی مقتضید ر .و قدم آنك ابطنیتنی مقتضیدر .آنك ظاهری ابطنیدر و ابطنی ظاهریدر .اولی آخریدر و
آخری اولیدر و مجلەسی بردر .و بو دخی مجلەسیدر .و آنك صفتی هر آندە بر شأندەدر و مشدی شی ،موجود
اوملایوب حق هر آندە بر شأندە اولدیغی كبی قدمی دخی شی موجود اوملایوب حق هر آندە بر شأندەدر .و
قدمدە شی و یوم موجود اوملایوب حق او وقت هر آندە بر شأندە اولدیغی كبی مشدی دخی شی و یوم اوملیەرق
حق هر آندە بر شأندەدر .امدی موجوداتك وجودی و موجوداتك عدمی مساویدر .و اال طرَّين طاری و
آنك وحدانیتی اوملسی الزم كلری ایدی .بو ایسە نقصدر و آنك وحدانیتی بوندن جلیلدر.
منت
نفسك هبذه الصفة ،من غری إضافة ضد أو ند أو كفؤ أو شریك إىل هللا تعاىل فقد
ومىت عرفت َ

نفسه فقد عرف ربَّه" [ ،]٢١ومل یقل:
عرفتَها ابحلقيقة .ولذلك قال النبی صلى هللا عليه وسلم َ
"من عرف َ
نفسه فقد عرف ربَّه ".فإنه صلى هللا عليه وسلم علم ورأى أن ال شيء سواه ،مث أشار إىل أن
َ
"من أفىن َ
معرفة النفس هي معرفة هللا أي اعرف نفسك ،أي وجودك أنك لست أنت ،ولكنك ال تعرف؛ أي اعرف

وجودك
أن وجودك ليس بوجودك وال غری وجودك ال موجود وال مبعدوم ،وال غری موجود وال غری معدوم.
ُ

وعدمك.
عني وجوده ُ
عني وجودك وعدمك ُ
وعدمك ُ
وجوده ،وألن َ
وجوده بال وجود وال عدم ،ألن َ
وجودك ُ
ُ
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أیت االشباء الغری وجودك وجودە واذار ابت ان غني وجودە وجودەك وعدمك فی األشياء بال رؤیة
فإ ْن ر َ
نفسك .فإن معرفة النفس هبذه الصفة هي معرفة هللا تعالی
شيء آخر مع هللا ويف هللا أهنا هو ،فقد
َ
عرفت َ
بال شك وال ریب وال تركيب شيء من احلدث مع القدي وفيه وبه.
ترمجه

و هر نە زمان كە هللا تعالی یە شریك و اقران و مثل اضافتی اوملقسزین نفسكی بو صفتلە بیلدك؛ امدی
حمقق نفسكی حقیقتلە بیلدك .و ایشتە بونك ایچون نبی صلی هللا علیە وسلم نفسنی بیلن كیمسە حمقق ربنی
بیلدی بیوردی و نفسنی فانی ایدن كمیسە حمقق ربنی بیلدی بیورمادی .زیرا نبی علیە الصالة والسالم حمقق
حقك غریی شی [ ]٢٢اوملدیغنی بیلدی و كوردی دە صكرە معرفت نفس معرفة هللا اولدیغنە اشارت ایتدی؛ یعنی
نفسكی یعنی وجودیكی بیل حمقق سن ،سن دكلدسك ولكن بیلمیورسك یعنی بیل كە حمقق سنك وجودك،
وجودكلە دكلدر ،وجودیكك غریی ایلە دە دكلدر ،موجود دكلدر ،معدوم دە دكلدر ،موجودك غریی دكلدر؛
معدومك غریی دە دكلدر .وجود و عدم اوملقسزین سنك وجودك و سنك عدمك حقك وجودیدر .زیرا حمقق
سنك عنی وجودك و عنی عدمك دە حقك وجودیدر و زیرا حمقق حقك وجودی سنك وجودك و عدمكدر.
امدی اشیایی وجودیكك غریی اوملیەرق ،حقك وجودی كوردیكك وقت و هللا ایلە برابر اللهدە دیكر بر شی
كورمیەرك حقك عنی وجودینی اشیادە سنك وجودك و عدمك كوردیكك وقت ،حمقق او اشیا حقدر .امدی
حمقق نفسكی بیلدك .زیرا بو بیان اولنان صفت ایلە نفسنی بیلمك ،شكسز و شبهەسز ،قدم ایلە برابر و قدمیدە
و قدمیە حدوثدن بر شئیك تركیبی اوملدیغی حالدە ،هللا تعالی یی بیلمكدر.
منت

فإن سألك سائل" :كيف السبيل إىل وصاله؟ – فقد َّ
أثبت أن ال غری سواه ،والشيء الواحد ال

یصل إىل نفسه نصول ال َّ
صل فان الوصال بني اثنني متسا ویني او غری
صل وال فَ ْ
شك أنه يف احلقيقة ال َو ْ
مساوین فان كاان عتساویني فهما سيان وان كاان غری مساویني فهما ضدان وهو تعالی منز عن ان یكون له
ضد اوند فالوصال فی غری فالوصال [ ]٢٣والعرب يف غری الوصال ،وال ُق ْرب يف غری ال ُق ْرب ،والبُعد يف غری
صل .فما
ص َل بال َو ْ
الو ْ
ص ٌل بال َو ْ
البُعد ،فيكون َو ْ
صل ،وقُ ْرب بال قُ ْرب ،وبُ ْعد بال بُ ْعد .فإن قيل" :فهمنا َ
معىن ال ُق ْرب بال قُ ْرب والبُ ْعد بال بُ ْعد اقول أعين أنك ،يف أوان ال ُق ْرب والبُ ْعد ،مل تكن شيئًا سواه هللا تعالی

نفسك
وصلت إىل هللا – تعاىل – ،أي
ولكنك مل تكن عارفًا بنفسك ومل تعلم أنك هو بال أنت .فمىت
َ
َ
عرفت َ
علمت أنك كنت َّإَّيه ،وما كنت تعرف قبل أنك هو أو غریه .فإذا حصل
بال وجود حروف العرفان،
َ
مسماك
العرفان،
علمت أنك عرفت هللا ابهلل ،ال بنفسك .مثال ذلك أنك ال تعرف أبن امسك حممود أو َّ
َ

واملسمى يف احلقيقة واحد – ،وتظن أن امسك حممد ،وبعد أحيان عرفت أنك حممود،
حممود – فإن االسم
َّ

ومسمى احملمود ارتفع عنك مبعرفتك نفسك أنك حممود( .ومل تكن حمم ًدا إال
فوجودك ابق ،واسم حممد
َّ
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أشر َك به
ومن أثبت
َ
ابلفناء عن نفسك ،ألن الفناء یكون بعد إثبات وجود ما سواه؛ َ
وجود ما سواه فقد َ
حل
سبحانه وتعاىل فما نقص من احملمود شيء ،وال حممد فين يف احملمود ،وال دخل فيه وال خرج منه ،وال َّ
نفسه بنفسه ،ال مبحمد ،ألن حمم ًدا
حممود يف حممد .فبعدما عرف
ُ
نفسه أنه حممود ،ال حممد ،عرف َ
احملمود َ

ما كان ،فكيف یعرف به

شيئًا كائنًا؟[]٢٤

ترمجه

و اكر بر سائل حقك وصلتنە یول نصلدر و حمقق سن آنك غریی ،غری اوملدیغنی اثبات ایتدك؛ حالبوكە
شئ واحد نفسنە واصل اوملاز دیە سؤال ایدرسە ،حمقق حقیقتدە قاومشق و آیرملق یوقدر دیە جواب ویرر .زیرا او
حال ایكی مساوی وای غری مساوی بینندە اوملغە حمتاجدر .و اكر مساوی اولورلر ایسە آنلر برابردر و اكر غری
مساوی اولورلر ایسە آنلر ضددر .حق تعالی ایسە كندوسی ایچون ضد و مثل اوملقدن منزهدر .امدی وصال،
وصالك غریندەدر و قرب ،قربك غریندەدر و بعد ،بعدك غریندەدر .امدی وصل وصلسز و قرب قربسز و بعد،
بعدسز اولور .و اكر وصلسز وصلی آكالدق و قربسز قرب و بعدسز بعد نە معناسنەدر دیو سؤال اولنورسە سن
او آن قرب و بعددە اولوب حقك غریی بر شی اوملدیغكی سنك ایچون مراد ایدرم ،دیرم .ولكن سن نفسكی
بیلری اوملدك .و سن ،سن اوملیەرق حق اولدیغكی بیلمدك .امدی هر نە زمان كە حقە واصل اولدك یعنی عرفان
حرفلرینك وجودی اوملقسزین نفسكی بیلدك ایسە ،سن حق اولدیغكی بیلدك .و بوندن اول سن حق اولدیغكی
ایخود حقك وجودینك غریی اوملیەرق حق سن اولدیغكی بیلمەمش ایدك .امدی سكا عرفان حاصل اولدیغی
وقتدە حمقق سن ،اللهی هللا ایلە بیلدك نفسك ایلە بیلمدك .بونك مثالی :سن امسكك حممود ایخود مسمانك
حممود اولدیغنی بیلمز ایدك .زیرا اسم و مسمی حقیقتدە بردر .و سن حمقق امسكی حممد ظن ایدر ایدك .و سن
ظنكدن صكرە بیلدك كە حمقق سن حممودسك .امدی وجودك قرار ایلەدر .و سنك نفسك حممد اوملایوب
حممود اولدیغنی بیلمك ایلە سندن حممد امسی و حممد مسماسی قالقدی و امسكك [ ]٢٥حممد اوملاسی نفسكدن
فانی اوملق ایلە دكلدر .زیرا فنا بر شئیك وجودینی اثباتدن صكرەدر .و شو كیمسە كە حق تعالی حضرتلرینك
غریی ایچون بر وجود اثبات ایتدی؛ حمقق او كیمسە حق سبحانە و تعالی یە شرك ایلدی .امدی حمموددن بر
شی نقصان اوملادی و حممد حمموددن فانی اوملدی و حممد حممودە دخول ایلمدی و حممد حمموددن خارج
اوملدی .امدی حممود كندی ذاتنك حممد اوملایوب حممود اولدیغنی بیلدكدن صكرە نفسنی نفسی ایلە بیلدی.
حممد ایكن بیلمدی .زیرا حممد اوملدی ایدی .امدی موجود اوالن بر شی نصل آنكلە بیلینر.
منت
فإذن العارف واملعروف واحد ،والواصل واملوصول واحد ،والرائي واملرئي واحد .فالعارف صفتُه
"من عرف نفسه فقد
واملعروف ذاتُه ،والواصل صفتُه واملوصول ذاتُه ،والصفة واملوصوف واحد .هذا بيان َ
واملعروف هو ،والرائي هو
صل ،وعلم أن العارف هو
َ
صل وال فَ ْ
فمن فهم هذا املثال علم أنه ال َو ْ
عرف ربَّه"َ :

فمن فهم ذلك خلص
واملرئي هو ،والواصل هو واملوصول هو .فما وصل إليه غریُه ،وما انفصل عنه غریُهَ .
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من َشرك ِ
الش ْرك – .وإال فلم یشم رائحة اخلالص من الشرك .وأكثر العُ َّراف الذین ظنوا أهنم عرفوا
َ
نفوسهم وعرفوا َّ
تتيسر إال ابلفناء وبفناء الفناء،
رهبم ،وأهنم خلصوا من غفلة الوجود ،قالوا إن الطریق ال َّ
ِ
طورا إىل نفي
وذلك لعدم فهمهم َ
قول النيب صلى هللا عليه وسلم ولظنهم أهنم مبحض الشرك أشاروا ً
وطورا إىل االصطالم وهذه اإلشارات كلها ِش ْرك حمض :فإن َمن
وطورا إىل الفناءً ،
الوجود ،أي فناء الوجودً ،
ومن أثبت شيئًا سواه فقد
جوز أن یكون شيءٌ سواه ویفىن بعدهَّ ،
َّ
وجوز فناءَ فنائه ،فقد أثبت شيئًا سواه؛ َ
وإَّيان إىل سواء السبيل
أشرك أرشدهم هللا َّ
[]٢٦

ترمجه

ب و تقدیرجە بیلیجی و بیلنمش و واصل و موصول بردر .و كورن و كوروملش بردر .امدی عارف آنك
صفتیدر و معروف ذاتیدر و واصل آنك صفتی و موصول آنك ذاتیدر .و صفت و موصوف بردر .ایشتە
نفسنی بیلن ربنی بیلری كالمنك بیانی بودر .امدی بو مثالی آكالاین كمیسە وصل و فصل اوملدیغنی بیلری .و
بیلندی كە عارف اودر .و معروف اودر و رائی اودر و مرئی اودر و واصل اودر و موصول اودر و آكا آنك
غریی واصل یوقدر و آنك غریی آندن منفصل یوقدر .امدی بونی آكالاین كمیسە شرك ایپندن قورتولدی و
عكس حالد ە شركدن خالص اوملە قوقوسنی بوملادی .و معرفت ادعاسندە بولنان عارفلرك چوغی كە [ ]٢٧آنلر
نفسلرینی و ربلرینی بیلدیلر و وجود علتندن قورتولدیلر؛ ظن ایتدیلردە دیدیلركە حمقق طریق آجنق فنا و فناء فنا ایلە
میسر اولور .بو ایسە صلی هللا علیە وسلمك قولنی آكالمادقلری ایچوندر .و حمقق آنلر شركی حمو ایلرلر ظنی
ایلە بر كرە فنای وجودە و بر كرە دە فنای فنایە و بر كرە حمو وجودە و بر كرە دخی اصطالمە اشارت ایلدیلر.
و بو اشارتلرك حپسی شرك حمفدر .امدی شو كیمسە كە حقك غریی بر شئیك اوملسنی و صكرە او شئیك
فناسنی جتویز ایلدی و آنك فناء فناسنی جائز كوردی؛ حمقق حقك غریی بر شی اثبات ایتدی .امدی حقك
غریی بر شی اثبات ایدن كیمسە او شیئ حقە اوراتق ایپدی ،هللا تعالی آنلری و بزلری طوغری یولە ارشاد
ایلسون.
منت
نفسك هو عرفان هللا تعاىل والعارف بنفسه غری هللا،
فإ ْن قال قائل" :أنت تشری إىل أن عرفانك َ
نفسه علم أن وجوده ليس بوجوده وال غری
وغری هللا كيف یعرف هللا وكيف یصل إليه؟" ،فاجلوابَ :من عرف َ
وجوده يف هللا وال خروج منه .وال
وجوده وجود هللا بال دخول،
وجوده وجود هللا بال صریورة،
وجوده ،بل
ُ
ُ
ُ
یكون وجوده معه وفيه ،بل یرى وجوده حباله :ما كان قبل أن یكون ،بال فناء ،وال حمو ،وال ِ
فناء فناء .فإن
َ
ُ

فناء الشيء [ ]٢٨یقتضی ثبوته اوال وثبون الشئ نبفسه یقنضی كينونيته نبفسه ال بقدرة هللا – تعاىل –؛ وهذا

ٌ
نفسه ،ألن نفسه ليس إال هو.
حمال واضح صریحَّ .
فتبني أن عرفان العارف بنفسه هو عرفان هللا تعاىل ُ
وجوده يف
فمن وصل إىل هذا املقام ،مل یكن ُ
وعىن رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – ب "النفس" الوجودَ .
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كالمه كالم هللا ،وفعلُه فعل هللا ،ودعواه
وجوده ،بل ُ
الظاهر والباطن بال وجود هللا تعالی َ
وجوده وجود هللا ،و ُ

نفسه بنفسه .ولكنك تسمع الدعوى منه ،وترى الفعل منه ،وترى شخص غری
معرفة هللا هو دعواه معرفة هللا َ
نظر هللا
نفسك فإن "املؤمن مرآة املؤمن فهو بعينه ،أي ینظره؛ فإن عينَه ُ
ونظره ُ
عني هللاَ ،
هللا تعالی كما ترى َ

بال كيفية :ال هو هو بعينك أو علمك أو فهمك أو ومهك أو ظنك أو رؤیتك ،بل هو هو بعينه وعلمه
ورؤیته .فإ ْن قال قائلِ :
وصلت إىل
"إين هللا ،فإن مسعه منه ال من الغری فان هللا یقول اانهللا ال هو ،ولكنك ما
َ
فهمت ما یقول
وصلت إىل ما وصل إليه،
ما وصل إليه؛ فإ ْن
َ
َ
وجوده بك ،بال وجودهم.
وجود األشياء ُ
اجلملةُ ،

[]٢٩

أیت ما یرى .وعلى
وقلت ما یقول ،ور َ
َ

ترمجه

و اكر بر قائل حمقق سنك نفسكە عرفانك معرفة اللهدر و نفسنی عارف غریاللهدر دیە سن اشارت
ایدرسك؛ حال بوكە غریهللا اللهی نصل بیلری و حقە نصل واصل اولور؛ دیە سویلر ایسە ،بز جواابً نفسنی بیلن
حقی بیلری دیرز .حمقق او كیمسەنك وجودی كندی وجودی ایلە و آنك وجودینك غریی ایلە دكلدر؛ بلكە آنك
وجودی وجوداللهدە دخول ایتمكسزین و آنك وجودی آندن خارج اوملقسزین و حقلە برابر فناسز و حموسز و
فناء فناسز اولەرق ،اوجلە اولدیغی حال اوزرە كورور .زیرا بر شئیك فناسی اوالً او شئیك ثبوتنی اقتضا ایدر .و او

شئیك نفسیلە ثبوتی دخی او شئیك قدرةهللا ایلە اوملیوب نفسیلە موجود اوملسنی اقتضا ایدر .بو حال ایسە حمال
واضح و صریدر  .امدی ظاهر اولدی كە آنك نفسنە عرفانی ،هللا تعالینك عرفانیدر؛ زیرا آنك نفسی ،آجنق
حقدر .و رسول هللا صلی هللا علیە وسلم نفس ایلە وجود مراد بیوردی و بو مقام واصل اوالن كیمسەنك وجودی

ظاهردە و ابطندە وجودهللا اوملقسزین موجود اوملادی؛ بلكە آنك وجودی وجودهللا و آنك كالمی كالم هللا و
فعلی فعل هللا در .و آنك معرفت نفس دعواسی معرفة اللهدر .و بلكە سن [ ]٣٠دعوایی آندن ایشیدرسك و
فعلی دە آندن كورورسك و نفسكی اللهك غریی كوردیكك كبی شخصك وجودینی دخی اللهك غریی
كورورسك؛ زیرا مؤمن مؤمنك آیینەسیدر .امدی حق مؤمنك عینی یعنی نظریدر .چونكە مؤمنك عینی ،عنی
اللهدر یعنی نظری نظراللهدر؛ كیفیت اوملقسزین و حقك سنك عینكە ایخود علمكە وایخود ومهكە وایخود
رؤیتكە حلولی اوملقسزین؛ بلكە حق انظرك عینی و علمی و رؤیتی در .و اكر بن اللهم دیرسە ،غریدن دكل؛
آندن دیكلە؛ زیرا هللا بن اللهم دیر او دمیز .و بلكە سن آكا واصل اوالن شئیە واصل اوملادك؛ اكر سن آكا
واصل اوالن شئیە واصل اولسە ایدك؛ آنك سویلدیكی شیئ آكالر و آنك سویلدیكی شیئ سویلر و كوردیكی
شیئ كوروردك و علی اجلملە اشیانك وجودی اوملیەرق ،اشیانك وجودی آنك وجودیدر.
منت

فال ِ
تتومهن هبذه اإلشارات أن هللا تعالی خملوق .فإن بعض العارفني قال:
تقض يف ُشبهة ،وال
َّ
"الصويف غری خملوق" ،وذلك بعد الكشف التام وزوال الشكوك واألوهام .وهذه اللقم ملَن له َخ ْل ٌق أوسع من
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الكونني؛ فأما َمن كان َخل ُقه كالكونني فال تواف ْقه ،فإهنا أعظم من الكونني .وعلى اجلملة أن الرائي واملرئي
ِ
ِ
وجوده
واملدرك واحد :هو یرى
واملوحد واملد ِرك
واملوحد
والواجد واملوجود ،والعارف واملعروف،
[]٣١
َّ
َ
َ

وجوده بوجوده ،بال كيفية إدراك ورؤیة ومعرفة ،وبال وجود حروف
وجوده بوجوده ،ویدرك َ
بوجوده ،ویعرف َ
صورة اإلدراك والرؤیة واملع رفة .فكما أن وجوده بال كيفية ،فرؤیة نفسه بال كيفية ،وإدراكه نفسه بال كيفية،

ومعرفة نفسه بال كيفية.
ترمجه
امدی شبهەیە دومشیەسك و بو اشارتلری ایلە حمقق هللا تعالینك خملوق اولدیغنی توهم ایتمیەسك .زیرا
بعض عارفلر صوفی خملوق دكلدر؛ دیدی و بو دخی كشف اتمدن ،شكلرك ،و ومهلرك زوالندن صكرەدر (و
بوملە كندیسی ایچون كونیندن بر خلق ایخود بر مسع اوالن كیمسە ایچوندر) .و اما شو كیمسەنك كە خلقی
كوننی كبیدر .آكا موافقت ایتمز .زیرا او كونیندن اعظمدر و علم احلمد بیل كە كورن و كورولن و برلەین و
برلەكن و بیلن و بیلینن و اجیاد ایدن و اجیاد اولنان و ادراك ایدن و ادراك اولنان بردر و ادراك و رؤیت و معرفت
كیفیتی اوملقسزین ادراك و رؤیت و معرفت صورتنك حرفلرینك وجودی دخی اوملقسزین حق تعالی كندی
وجودینی كندی وجودی ایلە كورور .و كندی وجودینی كندی وجودی ایلە بیلری .و كندی وجودینی كندی
وجودی ایلە ادراك ایلر .و نتەكم حمقق حقك وجودی كیفیتسز و حقك نفسنی كورمەسی [ ]٣٢كیفیتسز و
حقك نفسنی ادراك ایلمسی كیفیتسزدر.
منت

فإ ْن سأل سائل وقالِ :
رواث أو
"أبي نظر تنظر إىل مجيع املكروهات واحملبوابت؟ فإذا رأینا ،مثالًً ،
والروث
جيفة أنقول هو هللا تعالی وتقدَّس یكون شيئًا من هذه األشياء! وكالمنا مع َمن ال یرى اجليفةَ جيفةً
َ

فمن مل یعرف نفسه فهو أ ْك َمه وأعمى؛ وقبل ذهاب
ً
رواث ،بل ُ
كالمنا مع َمن له بصریة وليس أب ْك َمه .فإ ْن َ
والعمى ،ال یصل إىل هذه املعاين وال هذه املخاطبة مع هللا – ال مع غری هللا وال مع األ ْك َمه .فإن
األ ْك َمهية َ
الواصل إىل هذا املقام یعلم أنه ليس غری هللا شئ وخطابنا مع َمن له عزم ومهَّة يف طلب العرفان نفسه عبعر

ویطرؤ يف قلبه صورة يف الطلب واشتياق إىل الوصول إىل هللا تعاىل
ُ
ترمجه

و اكر بر سائل سؤال ایدوب مجیع حمبوابت و مكروهاتە هانكی نظر ایلە ابقەمل ،بر جیفیە [ ]٣٣و روثە
كوردیكمز وقت آكا هللا تعالی دیەملمی؟ دیر ایسە ،بز دیریزكە هللا بو شیلردن بر شی اوملقدن مقدس و عالیدر .و
بزم كالممز روثی روثە و جیفەیی جیفە كورمنی كیمسەیەدر؛ بلكە بزم كالممز بصریتی اوالن و اكمە اوملاین
كیمسەیەدر .زیرا حتقیق نفسنی بیلمیان كیمسە اكمە و اعمادر .و اكمهیت و اعمالق كیتمزدن اول بر كیمسە بو
بیان اولنان معنالرە واصل اوملاز .و خماطبات هللا ایلە برابر اوالن كیمسەلرەدر؛ غری هللا اوالن و اكمە اوالن
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كیمسەیە دكلدر .امدی حمقق بو مقامە واصل اوالن بر شی غریهللا اوملدیغنی بیلری و بزم خطامبز معرفة هللا ایلە
ع رفان نفسنی طلبدە عزم و مهتی اوالن كیمسەیەدر .و قلبندە عرفان طلوع ایدن و قلبندە طلب و اشتیاقدە بر
صورت و هللا تعالی یە طلب و اشتیاقدە بر منزلت تعمد ایلنی كیمسەیەدر .قصد و مقصدی اوملاین كیمسەیە
دكلدر.
منت
فإ ْن سأل سائل وقال هللا تعاىل ال تدركه األبصار وهو یدرك األبصار وأنت تقول خبالفه ،فما حقيقة

األبصار [ ]٣٤أي ليس أح ٌد يف
ما تقول ،فاجلواب :عن ذلك مجيع ما قلنا هو معىن قوله تعالی ال تدركه
ُ
الوجود ،وال بصر مع أحد یدركه .فلو جاز أن یكون فی الوجود غریُه ،جلاز أن یدركه غریُه .وقد نبَّه هللا

تعالی بقوله ال تدركه األبصار على أن ليس غریه سواه ،یعين ال یدركه غریُه ،بل یدركه هو .فال غریه فهو
املد ِرك لذاته ندانه ال غری؛ فال تدركه األبصار ،ألهنا ُحم َدثة ،واملُح َدث ال ید ِرك القدي الباقي ،فهو بع ُد مل
وجوده بال وجود اإلدراك وبال كيفية
یعرف نفسه .إذ ال شيء وال األبصار إال هو .فهو یدرك َ
ترمجه

اكر بر سائل هللا تعالی-بصرلر آنی ادراك ایدەمز؛ او بصرلری ادراك ایدر؛ دیو بیوردی؛ حالبوكە سن
بونك خالفنی سویلیورسك .امدی سویلەدیكك شئیك حقیقتی نەدر دیە سؤال ایدرسە؛ بونك [ ]٣٥جوابی؛ هپ
ار  -قول شریفنك معناسیدر .یعنی آنی ادراك ایدر بر كیمسە
سویلدیكمز شی ،حق تعالینك – الَّ تُ ْد ِرُكهُ األَبْ َ
صُ
اوملدی و آنی ادراك ایلر آنكلە برابر بر كیمسە اوملاز دمیكدر و اكر وجوددە حقك غریی اوملق جائز اوال ایدی؛
ار  -قول شریف
البتە حقك غرییسی حقكی ادراك ایتمك جائز اولوردی .و حمقق هللا تعالی – الَّ تُ ْد ِرُكهُ األَبْ َ
صُ

ایلە حقك غریی غری اوملدیغی اوزرینە تبینە ایلدی .یعنی حقی حقك غریی ادراك ایتمز؛ بلكە حقی حقك غریی
اوملقسزین كندی هویتی ادراك ایلر .امدی حق تعالی غری اوملیەرق كندی ذاتی ایلە كندی ذاتنی مدركدر .زیرا
ابصار ،حقی ادراك ایتمز .چونكە ابصار حمدثدر و حمدث ،قدمی ابقی یی ادراك ایلمز و بو معنایە واصل اوملاین
كیمسە نفسنی بیلمدی .زیرا شی و بصرلر یوقدر؛ آجنق حق واردر .امدی كیفیتك و ادراكك وجودی اوملقسزین
حق تعالی كندی وجودینی ادراك ایلر.
منت

فإ ْن سأل سائل وقال" :أنت َّ
كل شيء ،فما هذه األشياء اليت تراها؟" ،فاجلواب:
أثبت هللا وتنفي َّ

ومن یرى شيئًا سوى هللا فليس لنا معه جواب وال
[ ]٣٦قلت هذه املقاالت مع َمن ال یرى سوى هللا شيئًاَ .

ومن مل یعرف نفسه ال یرى هللا – تعاىل –
نفسه ال یرى غری هللاَ ،
سؤال؛ فإنه ال یرى غری ما یرىَ .
ومن عرف َ

فمن ال یرى ال یرى وال یفهم
قبل ،وإ ْن نشرح أكثر من ذلك َ
؛ وكل إانء یرشح مبا فيه .وقد شرحنا ً
كثریا من ُ

ومن یَ َر َیر ویفهم ویدرك .فالواصل تكفيه اإلشارة ،وغری الواصل ال یصل ،ال ابلتعليم وال
وال یدركَ ،
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ابلتفهيم وال ابلتقریر وال ابلعلم وال ابلعقل – إال خبدمة شيخ فاضل وأستاذ حاذق وسالك ليهتدي بنوره
هبمته ویصل به إىل مقصوده – ،إنشاء هللا تعاىل .وفَّقنا هللا ملا حيب ویرضى من القول [ ]٣٧والفعل
ویسلك َّ
والعلم والعمل والنور واهلدى ،إنه على ِ
كل شيء قدیر وابإلجابة جدیر وصلَّى على سيدان حممد وآله امجعني
ترمجه

و اكر بر سائل سؤال ایدوب سن هر شیئ نفی ایدوب اللهی اثبات ایتدك .امدی بو كوردیكك اشیا
نەدر؟ دیرسە ،جواب اولەرق-بو مقاالت بر شیئ اللهك غریی كورمنی كیمسەیەدر و بر شیئ اللهك غریی كورن
كیمسەیە بزم ایچون جواب و سؤال یوقدر -دیرم .زیرا او كیمسە كوردیكی شیئك غریینی كورمز و نفسنی بیلن
كیمسە اللهك غریینی كورمز و نفسنی بیلمنی كیمسە دە هللا تعالی یی كورمز و هر بر قاب ایچوندە اوالن شی
صنری و بز بوندن اول چوق شرح ایتدك و اكر بوندن زایدە شرح اولنسە كورمنی كیمسە كورمز و آكالماز و
ادراك ایتمز و كورن كیمسە كورور و آكالر و ادراك ایدر .و واصلە اشارت كافیدر و واصلك غریی نە تعلیم
ایلە ،نە تفهیم  ،نە تقریب ایلە نە تقریر ایلە نە علم ایلە ،نە عقل ایلە واصل اوملاز؛ آجنق بر شیخ واصلك و استاد
حازقك [ ]٣٨خدمتی ایلە آكالر .طریقە صالك اوالن كیمسە ،آنك نوریلە هدایتلنری و آنك مهتی ایلە سلوكك
ایدوب ان شاءهللا تعالی آنك سببیلە مقصودینە واصل اولور .هللا تعالی قولدن و فصلدن و علمدن و نوردن و و
هدادن سودیكی و رامحنی اولدیغی شیئ بزی موفق ایلسون .انە علی كل شیئ قدیر .و ابال جابة و صلی هللا
علی سیدان حممد و آلە امجعنی
ختام استنساخ
 ١٢شعبان ١٣٤٦
 ٤شباط ١٣٤٤
امحد عونی
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