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 اهللا الرَّحمن الرَّحيم بِسم

 مقدمه

نـين   گه، دينين كـؤكلري  دير كي يقينين سيررالرينا ال تاپيب، يول بؤلمه كي بو كيتاب مثنوي نيزده الي 
آلالهي تانيماغين أن يوكسك علمي و آلالها قووشـماغين أن ايشـيقلي يولـو و     (تمل داشي)سي  ريشه
ييـر كـي سـحرين     ليگي چيراق يئرينده پاراليـان چيراغـا بنـزه    دير. اونون نورونون نئجه راخ دليلي آيدين

ديـر. بـو يولـون     ار بوالقلي اوركلرين جنّت باغينور يايير. او پيتراق آغاجلي و قاين  ايشيغيندان ايشيقلي
لـر و كرامـت صـاحيبلري ايچـون أن      لرين بيريسينه سلسبيل دئييرلـر كـي واصـل    يولچوالري او چشمه

الر اورادا يئييـب، ايچيرلـر و قوپموشـالر اونـدان      ديـر. ياخشـي   مـك يئـري   نيلن دينجل گه ياخشي و به
ديـر كـي    نين حؤكمونده چايي "نيل" ري) (آخار، داشار، كؤشهآخان ده  نيرلر. او ميصر خوشالنيب، شنله

سودور؛ امـا فرعـونالرا و    (سوسوزلوغو سؤندورن)لره قانيق وئرن  نين حؤكمونه دؤزوب بيتن آلاله تعاال
ايلـه   سي اونون الي و وسيله«كيم حضرت باري بويوروبالر:  دير. نئجه لره حسرت داغي ين نعمتي اورتوله

او زيغلـي و بوالشـيق اوركلـرين داواسـي، غملـرين      ». ي يول آزير و چوخالري يول تاپيرالرچوخالر
ليگينـي   الرين چيـركين  ، دونيالي، عقبالي پايالنديران و خالقين) ائله (ايچزاغيني آچان، قرآني آچيقاليان 

ايلـه   ، يـازانالرين اللـري  ميش لي و آلالهين يانيندا عزيزلن آليب پاكالنديراندير. بو كيتاب يوخاري مرتبه
يه اجازه وئرمزلر تا اونـا   سواي هئچ بير كيمسه (شيركدن قوپموشالردان)دير و اونالر پاكالردان  يازيليب

ديـر   لري يارادان آلالهين اؤز يانيندان گؤنـدريليب  الر. او عالَم ال تاپسين لرينه) ين بطن (اونون سانا گلمه
ونا الي و يولو يوخدور. آلـاله تعـاال اونـو هـر بيـر بـال و توخونتـودان        كي اؤندن و آرخادان، باطيلين ا

آيري  -دير. اونون آيري دير. آلاله أن ياخشي قوروجودور كي مهربانالرين مهرباني ين قورويان و گؤزتله
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 دا واردير كي حضرت باري اؤزو آدالييبدير و بيز بو آزا كي چوخدان و بير قورتوما كي گؤلـدن  آدالري
 ديك. دير بيتيب و بسلن دن آيت و نشانه و بير سيخمايا كي خرمن

كي بؤيوك آلالهين رحمتينه هاميالردان آرتيق محتاجدير و آرزيالييـر كـي     سيز و اياقسيز بنده بو ال 
سـي،   لي حسـينين نـوه   سين؛ يعني محمد محمدين اوغلو و بلخ ليگيني قبول ائله حضرت حق اونون بنده

ا معنـادان دولـودور      مثنوي دئيير: بئله شماسينا، كي سؤزده ييغجـام امـده يونگـول و قيمتـده    (وزننين قو
ده هـاميالرين   مثنـوي  (ال ويـرديم). گؤره باشالديم  ديگينه) (ايستهاؤز سروريمين بويوروغونا  آغيردير)

نجي لر واردير. او آلالها اي لر) (گؤرستمهلر  لر و دليل لر، آيدين و ايشيقلي مقاله الي چاتمايان بديع صحنه
ديـر. او عزيـز منـيم     نـين بـاغي و بهشـتي    لـري  خاطير دونيايا گـؤز يومـانالرين يولـو و آلالهـين بنـده     

ديـر. و او دگيـل    سـي  مين ذخيره گي جه گيم، داياغيم، جسميمده جانيم و بو گونومون و گله جه نه سئوكه
ييب يقينه چاتـديران، خـالقين دار گونونـده دادينـا      همگر عاريفلرين اولگوسو و باشي اوالن، هدايت ائل

الرين امن يئري اوالن، آلالهـين يارانميشـالر آراسـيندا امـانتي و حضـرت       لرين و عاغيل دوران، كؤنول
ايلـه آرايـا    گنـديگي  ميشي و اؤز پيغمبرينه تاپشيريقالري و اؤز سئچيب به نيل گه الردان به نين خالق باري

لر آتاسي اوالن و  نين اميني، كرامت لري نين كيليدي و يئرين گيزلي لري عرشين خزينهقويدوغو سيررالر، 
تـرك    سيدير كي ابـن اخـي   حقّين و دينين كسگين قيلينجي اوالن، حسن محمدين اوغلو و حسنين نوه

سـيدير   مـه  هنين جنيدي، دوزگونون اوغلو و دوزگونون تؤر نين بايزيدي و زمانه آدالنيبدير. او اؤز واختي
ه  اصلده و كؤكده اورميـ نالردان راضي دوشسون. اوندان و اوديـر و بيـر ائلـه عظمتلـي      لـي  كي آلاله او

». يوخويا گئدنده كوردودوم، يوخودان دوراندا عرب اولدوم«سيدير كي بئله بويوروبالر:  مه شيخين تؤره
سـين. آي نـه ياخشـي كئچميشـلري و     لـرين روحالرينـي پـاك ساخال    آلاله تعاال اونون و اوندان گلـن 

(يعني اونـون اؤنونـده   دندير كي گون اؤرتوسونو اونون اوستونه ساريب؛  مه لري واردير. او بير تؤره گلن
نـين موقابيلينـده نـوردان     و اولدوزالر اونون حسبي دير) سيزدير و اؤز نورونو اوتانديغيندان گيزله ايشيق

 دوشورلر.
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 لسون و واليت صاحيب لرين قيبله نالرين آستاناالري سعادتي گزنآرزيميزدير كي اونـين   لري سي او
 سي اولسون. لرينه، آرزيالر كعبه لر و الي آچيق احسان صاحيب اووالدي اورايا اوز گتيرسين

سـين. بصـيرت اهلينـه     تا اولدوزالر پاريلداماقداديالر و گون ايشـيلدايير، بـو قـاپي دوودان دوشـمه     
ديلر. اونـالر   رباني، روحاني، سماوي، عرشي و نوراني (او بصيرت اهلي كي)جاق يئري اولسون سيغينا

لرينـده حاضـير    ليـك  غاييـب  لـري يوخـدور)   (سـيرالري آچماغـا اجـازه   لرديلر  ين گؤردوكلرينده دينمه
لر  شالري، فضيلتلرين با پالتارالرين ايچينده شاهالر، قبيله ميش) (اپرياوالنالرديالر. ايشدن دوشموش 

 نورودوالر. لر) (حجتلر  اهلي و دليل

اولسونالر. بو بير قبول اوالن دوعـادير؛   (او حالالردا)لري يارادان آلاله، تا دونيا واردير، ائله  عالم اي  
 چونكي هاميالرا شاميلدير.

الرينـا   ولونـون داوامچـي  ميز، محمده و اونـون ي  ييرم و اونون سالمي سروري او بير آلالها حمد ائله 
 اولسون.

 لدندير. ده ياخشي، ايشلري دوزه آلاله بيزه يئتردير و نه 

 
 
 
 
 
 
 
 


