اﻟْﻌَﻘِﯿﺪَة ُاﻟْﻤُﺮْﺷِﺪَة ُ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﹶﺨﺮ ﺍﻟﺪّﻳﻦﹺ ﺇﹺﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ُ:
ﺇﹺﻋﻠﹶﻢ ﺃﹶﺭﺷﺪ ﻧﺎ ﺍﷲ ُﻭ ﺇﹺﻳﺎﻙ ،ﺃﹶﻧﻪ ُﻳﺠﹺﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﹸﻞﹺّ ﻣﻜﹶﻠﱠﻒ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﷲ َﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﹾﻜﻪ،
ﺧﻠﹶﻖ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻢ ﺑﹺﺄﹶﺳﺮﹺﻩ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻮﹺﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﹾﻠﻲ ﻭ ﺍ ﻟﹾﻌﺮﺵ ﻭ ﺍﻟﹾﻜﹸﺮﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻷَﺭﺽ ﻭ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﹺﻤﺎ
ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﹾﺨﻼﺋﻖﹺ ﻣﻘﹾﻬﻮﺭﻭﻥﹶ ﺑﹺﻘﹸﺪﺭﺗﻪ ،ﻻ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺫﹶﺭﺓ ٌﺇﹺﻻ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻧﹺﻪ ،ﻟﹶﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﻣﺪﺑﹺّﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﹾﺨﻠﹾﻖﹺ ﻭ ﻻ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻓٍﻲ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ،ﺣﻲ ﻗﹶﻴﻮﻡ ﻻ ﺗﺄﹾﺧﺬﹸﻩ ﺳﻨﺔﹲ ﻭﻻ ﻧﻮﻡ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﹾﻐﻴﺐﹺ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻻ

ﻳﺨﻔﹶﻰ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺷﻰﺀٌ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽﹺ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ،ﻳﻌﻠﹶﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺮﹺّ ﻭ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﻭﻣﺎ ﺗﺴﻘﹸﻂﹸ ﻣﻦ ﻭﺭﻗﹶﺔ ﺇﹺﻻ
ﻳﻌﻠﹶﻤﻬﺎ ﻭﻻ ﺣﺒﺔ ﻓﻲ ﻇﹸﻠﹸﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽﹺ ﻭﻻ ﺭ ﹾﻃﺐﹴ ﻭﻻ ﻳﺎﺑﹺﺲ ﺇﹺﻻ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏﹴ ﻣﺒﹺﲔﹴ ،ﺃﹶﺣﺎﻁﹶ ﺑﹺﻜﹸﻞﹺّ ﺷﻰﺀٍ
ﻋﻠﹾﻤﺎﹰ ﻭ ﺃﹶﺣﺼﻰ ﻛﹸﻞﱠ ﺷﻰﺀٍ ﻋﺪﺩﺍﹰ ،ﻓﹶﻌﺎﻝﹲ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﻗﹶﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀُ ،ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻐﻨﻰ ﻭﻟﹶﻪ
ﺍﻟﹾﻌﺰ ﻭ ﺍﻟﹾﺒﻘﹶﺎﺀُ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﻜﹾﻢ ﻭﺍﻟﹾﻘﹶﻀﺎﺀُ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﻷَﺳﻤﺎﺀُ ﺍﻟﹾﺤﺴﻨﻰ ،ﻻ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﻤﺎ ﻗﹶﻀﻰ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﹺﻊ ﻟﻤﺎ ﺃﹶﻋﻄﹶﻰ،
ﻳﻔﹾﻌﻞﹸ ﻓﻲ ﻣﻠﹾﻜﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﻭ ﻳﺤﻜﹸﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﹾﻘﻪ ﺑﹺﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀُ ،ﻻ ﻳﺮﺟﻮ ﺛﹶﻮﺍﺑﺎﹰ ﻭﻻ ﻳﺨﺎﻑ ﻋﻘﹶﺎﺑﺎﹰ ،ﻟﹶﻴﺲ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﺣﻖ ﻳﻠﹾﺰﻣﻪ ﻭﻻ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺣﻜﹾﻢ ، ﻭ ﻛﹸﻞﱡ ﻧﹺﻌﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﹶﻀﻞﹲ ﻭﻛﹸﻞﱡ ﻧﹺﻘﹾﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﺪﻝﹲ ،ﻻ ﻳﺴﺄﹶﻝﹸ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﹾﻌﻞﹸ
ﻭﻫﻢ ﻳﺴﺄﹶﻟﹸﻮﻥﹶ  ،ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﹾﺨﻠﹾﻖﹺ  ،ﻟﹶﻴﺲ ﻟﹶﻪ ﻗﹶﺒﻞﹲ ﻭﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻻ ﻓﹶﻮﻕ ﻭﻻ ﺗﺤﺖ ﻭﻻ ﻳﻤﲔ ﻭﻻ
ﺷﻤﺎﻝﹲ ﻭ ﻻ ﺃﹶﻣﺎﻡ ﻭﻻ ﺧﻠﹾﻒ ﻭﻻ ﻛﹸﻞﱞ ﻭﻻ ﺑﻌﺾ ،ﻭﻻ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻣﺘﻰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﻻ ﺃﹶﻳﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﻻ ﻛﹶﻴﻒ
،ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﻻ ﻣﻜﹶﺎﻥﹶ ،ﻛﹶﻮﻥﹶ ﺍﻷَﻛﹾﻮﺍﻥﹶ ﻭﺩﺑﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥﹶ  ،ﻻ ﻳﺘﻘﹶﻴﺪ ﺑﹺﺎﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥ ،ﻭﻻ
ﻳﺸﻐﻠﹸﻪ ﺷﺄﹾﻥﹲ ﻋﻦ ﺷﺄﹾﻥ ،ﻭﻻ ﻳﻠﹾﺤﻘﹸﻪ ﻭﻫﻢ، ﻭﻻ ﻳﻜﹾﺘﻨﹺﻔﹸﻪ ﻋﻘﹾﻞﹲ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﺑﹺﺎﻟﺬّﻫﻦﹺ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻤﺜﱠﻞﹸ
ﺑﹺﺎﻟﻨﻔﹾﺲﹺ  ،ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻮﻫﻢﹺ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻜﹶﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻌﻘﹾﻞﹺ ،ﻻ ﺗﻠﹾﺤﻘﹸﻪ ﺍﻷَﻭﻫﺎﻡ
ﻭ ﺍﻷَﻓﹾﻜﹶﺎﺭ ﴿ ﻟﹶﻴﺲ ﻛﹶﻤﺜﹾﻠﻪ ﺷﻰﺀٌ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﲑ﴾

EL-AKİDETUL MURŞİDEH
KALEŞŞEYHU FEHRUDDÎNİ İBNU ASEKİR
RAHİMEHULLÂH:
"İalem erşedenallâhu ve iyyêke ennehu yecibu alê kulli mukellefin en
yealeme ennellâhe ezze ve celle vêhidun fi mulkihi, ĥalekal êleme
biesrihi el aulviyye vessufliyye vel arşe velkursiyye vessemêvêti vel
ĥalêiki mekhûrûne
erda vemê fîhimê vemê beynehumê, cemiaul
bikudratihi, lê teteherraku zerratun illê bi iznihî, leyse meaehu
mudebbirun fil
ĥalki velê şerîkun filmulki, heyyun kayyûmun lê
te'huzuhu sinetun velê nevm . Aêlimul ğaybi veşşehêdeti lê yeĥfê
aeleyhi şeyun fil erdi velê fissemêi yealemu mê fil berri vel behri vemê
teskutu min veraketin illê yealemuhê, velê hebbetin fî zulumêtil erdi
velê ratbin velê yêbisin illê fî kitêbin mubîn, ehêta bikulli şeyin
ilmen ve 'ehsâ kulle şeyin edede, feaaêlun limê yurîd, kâdirun alê mê
yeşê', lehul mulku ve lehul ğinê ve lehul izzu vel bekâ' velehul
hukmu vel kadâ’ ve lehul esmêul husnê, lê dêfiae limê kadâ ve lê mêniae
limê eatâ, yefaelu fî mulkihî mê yurîd ve yehkumu fî ĥalkihî bimê
yeşê'. Lê yercû sevêben velê yeĥâfu ikâben. leyse aeleyhi hekkun
yelzemuhû velê aeleyhi hukm.Ve kullu niametin minhu fedlun ve kullu
nikmetin minhu edlun. lê yus'elu amme yefaelu ve hum yuselûn.
Mevcûdun kablel ĥalki, leyse lehû kablun velê beadun velê fevkun velê
tehtun velê yemînun velê şimêlun velê emêmun velê ĥalfun velê kullun
velê beadun velê yukâlu metê kêne velê eyne kêne velê keyf, kêne velê
mekên. Kevvenel ekvêne vedebberazzemên. Lê yetekayyedu bizzemêni
velê yeteĥaššasu bil mekên velê yeşğaluhû şe'nun en şe'nin velê
yelhekuhu vehmun velê yektenifuhu aklun velê yeteĥaššasu bizzihni
velê yetemesselu finnefsi velê yutesavvaru fil vehmi velê yetekeyyefu
fil
akli, lê telhekuhul evhêmu vel efkêr.''leyse kemislihi şey'un
vehuvessemîiul bešîr." a=ع, Š=

ص, s = ث, h =  ح, ĥ =  خ, ' =ء

İBN-İ ASEKİR
AKİDESİ MÜRŞİD AKİDE
Eş-Şeyh Fahruddin Bin Asekir ( Allâh rahmet etsin) şöyle buyuruyor:
Allâh bizleri ve seni irşad (hidayet) etsin. Bil ki; Allâh-u Teâlâ’nin mülkünde
bir olduğunu her mükellefin bilmesi farzdır. Allâh,alemin tümünü, ulvi alemi
(semalar ve üstündekileri), süfli alemi (yerleri ve altındakileri), Arş’ı ve
Kürsi’yi, semaları ve yerleri ve içindekileri ve aralarında bulunan herşeyi
yaratandır. Bütün yaratıklar Allâh'ın kudretine boyun eğmiştir( mağlup
olmuştur).O’nun izni olmadan bir zerre bile kımıldamaz, yaratma hususunda
ortağı yoktur, mülkünde de ortağı yoktur. O diridir, fani olmaz, uykudan ve
uyuklamaktan münezzehtir.Gizliyi ve aşikarı bilendir, yerde ve gökte hiçbir şey
ondan gizlenemez, karada ve denizdeki her şeyi bilir, düşen her yaprağı da
muhakkakki bilir, yerin karanlığındaki taneleri, kuru ve yaş olan her şeyi
bilir,bunlarin hepsi apaçık bir kitaptadır.( Levh-i Mahfuzdadır). İlmiyle her şeyi
bilir, her şeyin miktar ve sayısını bilir, dilediği her şeyi yapar, mahlukatında
dilediğine göre hükmeder.Onlardan menfaat beklemez,onların zararından
korkmaz, O’na vacip olan bir hak yoktur ve O’nun üzerine hüküm (emir veya
yasak) yoktur.O’nun her bir nimeti ihsandır ve her musibet
adalettir.Yaptıklarından sual (itiraz) edilmez, onlar (yaratıklar) sual sorulurlar.
Mahlukattan önce vardı, O’nun öncesi ve sonrası yoktur, altı ve üstü de yoktur,
sağı ve solu da yoktur, önü ve arkası da yoktur. Parçalardan ve cisimlerden
münezzehtir. O’na ne zaman, nerede ve nasıl vardı denmez.O, mekan yokken
vardı, kâinatı ve zamanı yaratandır. Zamanla vasfedilmez ve O’na mekan tahsis
edilmez. Bir şey onu diğer şeyden meşgul etmez. Hayal ile O’na ulaşılamaz,
akıl ile idrak edilmez, zihinde tahsis edilmez, nefislerde misillenmez, hayalde
tasavvur edilmez, akılda zatı bir şeye benzetilmez, düşünce ve hayalle erişilmez
Allâh-u Teâlâ “Eş-Şurâ” Sűresinin 11. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾ﲑﺼ ﺍﻟﺒﻴﻊﻤ ﺍﻟﺴﻮﻫﺀٌ ﻭﻰ ﺷﻪﺜﹾﻠ ﻛﹶﻤﺲ﴿ ﻟﹶﻴ
Anlamı : “Hiç bir şey O’na (Allâh) benzemez. O (Allâh), işiten ve görendir”.

