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84 
نْ خُطْبم ةٍو  لَه  

 في ذكر عمرو بن العاص

 دير ين حقّينده"عمرو"ين اوغلو  "عاص" لريندندير او حضرتين خطبه

 :و أَنِّي امرُؤٌ تلْعابةٌ ،يزْعم لأَهلِ الشَّامِ أَنَّ في دعابةً !النَّابِغَةِ  عجباً لابنِ 
و سافارِ أُعأُمالً !ساطقَالَ ب ما ،لَقَدنَطَقَ آث و. 

، آچيـق  نيبـدير  تـاني  گؤره  هايشلركي آروادا الييق اولمايان  زماني، او آرواد: سؤالنَّابِغَةِ 
ة ائلـه مـك و دوز سـالماق/     : ميرت، ميرتجيل، ميرتالدعابة/ آرواد لْعابـحـددن آرتيـق   ت :

: م سلمايان/ أُعافي اور: آروادالالمعافسـة / يـرت اوچـون خـالقي ويريـرام    ميرتجيل، جد 
 .ديلر، گولشديلر القوم: مبارزه ائله ميرت ايچون ييخديالر/ اغنلج يبيربيريسين

شـامليالرين  اوغلونـدان كـي    نـين)  (ياتاقالر ايييسـي وئـره  نين  يم نابغه حئيرتده« 
لدوغونـدان  و بـو كـي او   (ميـرتجيالم) يـم   كي من ميرت أهلي قوالغينا اوخويوردو

نم و بـو ايشـده اولـدوقجا چيخـاريم و ألـيم       ين و شوخلوق ائده آرتيق اويون بزه
 ».ده گوناها قاپيليبدير بوغازليق اثرينده ييبدير و بو بوش واردي، ياالن و ياوا گؤوشه

 ا أَم- بلِ الْكَذشَرُّ الْقَو و - بكْذقُولُ فَيلَي إِنَّه، خْلفَي دعي وأَلُ  ،فسي و
  ،لَّو يقْطَع اإلِ ،خُونُ الْعهدو ي ،و يسأَلُ فَيلْحف ،فَيبخَلُ

: اصرار اله  فلْحهوملوق. يير، بركييير و اياق ديره ييير/ اإلِل: قو 
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اونـون   .باشـي و پيسـي يـاالن سـاتماقدير     پامـا بيلـين كـي گونـاهالرين ال    « 
ــدان چيخــان باشــدان  ــديرياالآغيزين ــان) وگ(توپورداو  .ن ــو ياالي ســؤز وئريــب ون

جيليز و پاخيلـدير. بيـرزادي    (جاواب وئرمكده)سينديراندير. سوروشوالن سؤزلره 
ايلقـاريني   ؛ايله سوواشـار و أل چكمـز   ير و سيرتيقليق سوروسشا بركي سـه)  (ايسته

 ».قوهوملوغو دانار ؛پوزار و وفا قيلماز

 ،ما لَم تَأْخُذ السيوف مآخذَها !لْحرْبِ فَأَي زاجِرٍ و آمرٍ هوفَإِذَا كَانَ عنْد ا 
  .بتَهم] س[القورْم مكيدته أَنْ يمنَح الْق فَإِذَا كَانَ ذَلك كَانَ أَكْبرُ

 السمقعد، يان، اتك.هب : 
و  كي وئرمـز  نه امرلرساواش مئيدانيندا تا شمشيرلر قينالريندان چيخماييبالر، « 
ريليب هـاوادا اوينـاديالر،   يكي قيلينجالر قينالردان سـي  مز، اما ائله لر كي ائله نهينه 
 قاچيرتماقـدان اؤتـرو)   (جـانيني يني گ يي بودور كي أته باش كله ،سؤز پهلوانينين ،بو

 ».خالقا آچيب گؤرستسين

و إِنَّه لَيمنَعه منْ قَولِ الْحقِّ  ،ذكْرُ الْموت أَما و اللَّه إِنِّي لَيمنَعني منَ اللَّعبِ 
و يرْضَخَ لَه علَى  ،إِنَّه لَم يبايِع معاوِيةَ حتَّى شَرَطَ أَنْ يؤْتيه أَتيةً ،نسيانُ اآلخرَةِ

 .تَرْك الدينِ رضيخَةً
 : رشوت، چوخدان بير آز مقدار وئرمك.ضخةالرَّ : آز باغيش.يخةرضَ: باغيش/ األَتيةً 

اويوندان و ميرتـدان  ليسيز كي مني اؤلومون يادي  حقّه آند اولسون بونو بيلمه« 
 يوبدور. اون گونون ياددان چيخماسي دوز دانيشماقدان قونودا سويان يئرده، اوقو

ينينين موقابيلينـده  دي مگر بو كي اونا بير پاي وئرسين و آغير د يه هن دئمه معاويه
 ».قاباغينا بير تيكه آتسين و رشوه وئرسين
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85 
  لَه  و منْ خُطْبةٍ

  من صفات الجالل    ثمانٍ  و فيها صفات

 لريندندير طبهواو حضرتين خ
 ده آلاله تعاالنين سگگيز صفتيندن دانيشير طبهوبو خ

خرُ و اآل ،ء قَبلَه شَي األَولُ الَ :شَرِيك لَه الَ اللَّه وحده إِلَه إِالَّ و أَشْهد أَنْ الَ 
 و الَ ،تُعقَد الْقُلُوب منْه علَى كَيفيةٍ و الَ ،تَقَع األَوهام لَه علَى صفَةٍ َال ،غَايةَ لَه الَ

يضعالتَّب زِئَةُ والتَّج الَ ،تَنَالُه و و ارصاألَب يطُ بِهتُح الْقُلُوب.  
: حوكم وئره بيلمز.الَ  قَدتُع 

سؤز وئريرم كي آلالهدان سوواي بير آيري آلاله يوخـدور و او بيـره بيرديـر    « 
، اول اودور كي اونـدان اؤنجـه بيـر زاد يوخـدور و او سـون تانيمـاز       (ائشسيزدير)

ينـده عـاغيلالر   گلي و اونون نئجه دگيلشن  يالالرا يئرلهيسوندور. اونون صفتلري خ
 و اونـو هـر   دگيـل اوالسي  (آراالماق)و اونو آييريب بؤلمك  لرحؤكم وئره بيلمزلز

 ».خسارده آ ه عاجيزديلر و اوركلرگ طرفلي گؤرمه

يِ السواطعِ و و اعتَبِرُوا بِاآل ،لنَّوافعِبِالْعبرِ ا  فَاتَّعظُوا عباد اللَّه :و منها 
 ،و انْتَفعوا بِالذِّكْرِ و الْمواعظ ،ا بِالنُّذُرِ الْبوالغِازدجِرُو

ين جمعـي. آيـدين،    السواطع: ساطع، ظاهر/ الر لر، دليل نشانه دير. جمعي ينن هي: آياآل 
ذُر:  االنذار: قوريِئتر و اؤتگم.  .ين جمعي بالغة لْبوالغ:اايشيقلي/  خودوب باشا سالماق/ النـُّ

 جمعي. انذار معناسينادير.يرين نذ
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ود آلـين و آيـدين آيتلـر و    گبرتلردن اؤي، بارينمالي علري پس اي آلالهين بنده« 
نيـز زادالردان   يگلنـدي  ونسوز هـده گلر گؤزونوزده چيراق اولسون. يئتر و دو نشانه

 ».ودلردن اولدوقجا فايدالينگاؤ ايله) (ذكريايله  اوزاق گزين و آلالهين يادي

و دهمتْكُم  ،منيةِو انْقَطَعت منْكُم عالئقُ األُ ،ةِقَد علقَتْكُم مخَالب الْمني فَكَأَنْ 
كُلُّ نَفْسٍ معها سائقٌ و  فـَ الْمورود، و السياقَةُ إِلَى الْوِرد ،مورِمفْظعات األُ

شَهِيد: شَرِهحا إِلَى موقُهسقٌ يائا ؛اسهلما بِعهلَيع دشْهي دشَاه و. 

: آغير و اوووجو آچان چتين ايشلر/ الوِرد: اؤلوم يا قيامت.  اتعفْظالم 

ده  شديريبدير و آرزيالريـن تونـوك ايپـي   يلاي سانكي اؤلوم جايناغيني جانينيزا« 
لـي يئـره    لنمـه  آغير و قاتالشيماز ايشـلر سـيزه اوز گتيريبـدير و ايتـه     .دير بيقيريل
ائلنچي بيرگونده ايـاقالنير، بيريسـي   ايله ايكي نفر  (آدام) بير نفس نيرسيز. هر له ايته

 (حساب اياغينـا) ين محشر اياغينا  له ده تانيقدير. ايته يير و بيريسي له قاباغا ساري ايته
 ».لي ايشلره گؤز و شاهدير ككيچي ودا، اوندان باش وئرن بؤيوكل چكير و تانيق

نها في صفة الجنّة وم 

 اتجرال  دتَفَاضمت ، تَفَاوِتَاتنَازِلُ مم ا الَ ،وهيمنَع عنْقَطالَ ،ي نُ  وظْعي
 .ساكنُها[ييأس] يبأَس  و الَ ،يهرَم خَالدها و الَ ،مقيمها

 .اولمازي ل: نيازسأيبالَ 

 دير بهشتين تعريفينده
ده بيربيريسينه  بيرينه آرتيقليغي واردير و منزللرينينبيرتين دورومالرينين بهش« 

ده اورادان  ليك اوالن بيريسي آيرينتيسي. او يئرين نعمتلري توكنمزدير و بهشت
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 آرازان ده اوالن بيرداها قوجالماز و اوراليق اوالن ليك بهشت . هميشهدگيلكؤچن 
 ».وغو سينامازده يوخسولل بيريسي

 

86 
 لَه هنْ خُطْبم و  

 جالله و فيها بيان صفات الحق جلّ
 ثم عظة الناس بالتقوى و المشورة 

 لريندندير طبهواو حضرتين خ
ايله  چير و خالقي تقواآده حضرت حقّين صفتلريندن سؤز  طبهوبو خ

 ه چاغيرير.گ مه مشورت ائله

 ملع رَ  قَدرَائالس، رَ الضَّمخَب رَواإلِ ،ائ لَهاطَةُ بِكُلِّ شَيح ء، كُلِّ شَيةُ لالْغَلَب و ء، 
لَى كُلِّ شَيةُ عالْقُو ء و. 

ده گـؤرن. هربيـرزاد اونـون اوووجونـون      ريلـري  ديـر و ايچـه   گيزليلري بـيلن « 
ن كي وار اونـو   سيغماز، هرنه -ور و عاغيال سيغارديه اوستون نه بير دير؛ هر ايچينده
 ».دير ألينده
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 عظة الناس
و في فَرَاغه قَبلَ أَوانِ  ،قَبلَ إِرهاقِ أَجله ،في أَيامِ مهله  منْكُم  الْعاملُ  فَلْيعملِ 

هشُغُل، هؤْخَذَ بِكَظَملَ أَنْ يقَب هتَنَفَّسي مف و، دهملْي و همقَد و هنَفْسل،  نْ وم دتَزَولْي
  .دارِ ظَعنه لدارِ إِقَامته

: أجلين يئتيشمه  هلاقِ أَجهسي/ إِر لـو/ األخـذ بـالكَ     الكَظمغـاز نفـس يوظم: نَفَـس  : بو
 يولونو توتماق.

 ودگخالقا اؤ
اوسـتونو آلماميشـدان، دينجليـك و آرخـايينليق      ينپس حاخلي اؤلـوم بيـرين  « 

 له غوغايا قاتيلماييبدير، نفسين يولو آچيقـدير و اونـون يولـو   زامانيندا كي باش ه
ييبدير، اؤزونـه بيرگـون    ييبدير و تا ألده دوو واردير و ايش ايشدن كئچمه كسيلمه

ألينـده   الزيملـي بيـر زاد  و يئره بو دنيـادان  گليدير و كؤچدو آغالييب ايش گؤرمه
 ».آپارماليدير

 اللَّه ا ال  فَاللَّههأَينَّاس،  فَظَكُمتَحا اسيم[أحفظكم] فتَابِهنْ كم،  كُمعدتَواس و
هقُوقنْ حثاً ،مبع خْلُقْكُمي لَم انَهحبس فَإِنَّ اللَّه، ىدس ْترُكْكُمي لَم و، لَم و  كُمعدي

  ،عمى في جهالَةٍ و الَ

نيلن كيمي قورويون و بوينونـوزدا   يتابي ايستهپس آلالها خاطير اي آدامالر، ك« 
اوالن حقّيني يئرينه يئتيرين، بونا گؤره كي آلـاله تعـاال سـيزي هدفسـيز و بـوش      

ــدير و اوز  ــونا ياراتماييب ــينا بوش ــور   يلدا بوراخباش ــاز و ك ــده قانم ــيز و ن ماييبس
 ».اؤتوروبدرو
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و أَنْزَلَ علَيكُم  ،و كَتَب آجالَكُم ،و علم أَعمالَكُم  ،آثَاركُم  قَد سمى 
كُلِّ شَيياناً لبت تَابالْك اناً ،ءمأَز هنَبِي يكُمرَ فمع و، لَكُم و لَ لَهتَّى أَكْمح - 

 تَابِهنْ كا أَنْزَلَ ميمف- هنَفْسل يضي رالَّذ ينَه؛د  
: ايللـر اونـون     فـيكم  لنديريبدير و حدودونو تانيتديريبدير/ عمرَ: بل آثَاركُم  سمى  ه نَبِيـ

 پيامبري سيزين آرانيزدا اولوبدور.

ايشلرينين نئجه و نـه سـاياق اولمـاغيني بللنديريبـدير. سـيزدن بـاش وئـرن        « 
يي آيـدينالدان كتـاب    (هربيرنهده يازيبدير. سيزه  ايشلري بيلير و ساييلي گونلرينيزي

ده اوزون بيــر زامــان ســيزين آرانيــزدا يــامبري پگو اونــون گؤنــدردي ندريبــدير)گؤ
ي گنـدي كي كتابينداكي سئويب بگ ؛ ائله(سيزاينن بير هاوادا نفس چكيبدير)ياشاييبدير 

 ». ديبدير مي حاخلي پيغمبرينه و سيزه بوتونله يولو و يؤنده

  كُمى إِلَيأَنْه و- هانسلَى لع- ابحمهكَارِهم الِ ومنَ األَعم ه،  و هياهنَو و
رَهامةَ ،أَورذعالْم كُمأَلْقَى إِلَي ةَ ،وجالْح كُملَياتََّخذَ ع و، يدعبِالْو كُمإِلَي مقَد و،  و

يدذابٍ شَدع يدنَ ييب كُمأَنْذَر. 
: سئودي  هابحر كي ياخشي ايشلرديلر.ي زادالر و يئرلگم 

يني، ساغينديرديغي ايشلري و گدي يني و سئومهگايله سئودي و پيغمبرينين ديلي« 
ي عمللري سيزه يئتيريبدير. اوشوندوروب باشا سالماني و هده قورخونو گدي ايسته

 ».دا سيزي ديسگينديردي قاباغا سالدي و يولونوزو گودن آغير جزاالنماقدان

يامِ إِنَّها قَليلٌ في كَثيرِ األَفَ ،و اصبِرُوا لَها أَنْفُسكُم ،وا بقيةَ أَيامكُمفَاستَدرِكُ 
 ؛و التَّشَاغُلُ عنِ الْموعظَة ،الَّتي تَكُونُ منْكُم فيها الْغَفْلَةُ

: اؤزونوزو دؤزومه چاغيرين.  كُمبِرُوا أَنْفُسأَص 
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ين؛ رلرينـدن پـايالنين و اؤزونـوزو دؤزومـه چـاغي     پس عؤمورون قـاالن گون « 
ـ مزليكده سوردوگونوز گـونلرين اؤنو  چونكي بيلمه دن دوگـ ده چـوخ آزديـر و اؤ  ن

 ».ده اولدوقجا قيسسادير دهنلرين اؤنو ديغينيز لحظهتن قاچيربويو

تُداهنُوا  و الَ ،مةِفَتَذْهب بِكُم الرُّخَص مذَاهب الظَّلَ ،تُرَخِّصوا لأَنْفُسكُم و الَ 
 .فَيهجم بِكُم اإلِدهانُ علَى الْمعصية

 .مك : يالتاقليق ظاهري بزهالمداهنةيارامازالر/ ظالم سؤزونون جمعي. : الظَّلَمةِ 

ر سـيزلري يارامـازالر   اؤز باشينا بوراخمايين كي بو اؤز باشيناليقال نيزي نفسي« 
يين كي بو قيسسا گليـب بـوش توتمـاقالر سـيزي      مه ائلهو يالتاقليقدا  يولونا چكر
 ».غا قورشاالياريديك باشليل

 اللَّه ادبع، هرَبل مهعأَطْو هنَفْسالنَّاسِ ل ح؛إِنَّ أَنْص  هنَفْسل مإِنَّ أَغَشَّه و
  ؛أَعصاهم لرَبه

يـن و اؤزونـو    خئييـر ايسـته   سيز اي آلالهين قولالري، هاميدان آرتيق اؤزونه« 
دير. و هاميدان آرتيق اؤزونه  گودن آدام، هاميدان آرتيق و قيوراق حقّين ايپينه گلن

ين و اؤزونو آلدادان بيريسيده، هاميدان آرتيـق حقّـين ايپينـدن بويـون      خيانت ائله
 ».ين دير) (ايپينه گلمهقاچيرداندير. 

 هنَ نَفْسنْ غَبونُ مغْبالْم و، ينُهد لَه ملنْ سوطُ مغْبالْم و نْ « ،وم يدعالس و
رِهظَ بِغَيعغُرُورِه ،»و و اهوهل عنِ انْخَدم يالشَّق و.  

: غبطه اولونموش.  : آلدانميش/ الْمغْبوطُ  الْمغْبونُ
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ياالن سـاتير   هاميدان آرتيق آلدانميش بيريسي او آدامديركي اؤزونو آلدادير و« 
ده  گـون و آرازان كـس   و ديني بوتون قاالن بيـر آدامـدا گيجيـك اولونماليـدير. آغ    

قـره   (آيريالري گؤزونه دوزاق اولور)ود آلير گاودوركي آيريالرينين باشينا گلندن اؤ
 ».ده او آدامدير كي اؤز نفسينه آلدانيرگونلولر قره گونو

و  ،و مجالَسةَ أَهلِ الْهوى منْساةٌ للْإِيمانِ »ياء شرْكيسيرَ الرِّ«و اعلَموا أَنَّ  
الصادقُ علَى شَفَا منْجاةٍ و  ،جانبوا الْكَذب فَإِنَّه مجانب للْإِيمانِ .محضَرَةٌ للشَّيطَانِ

 .شَرَف مهواة و مهانَةو الْكَاذب علَى  ،كَرَامةٍ

 اؤزونو گؤرستمك/ الرِّي : اةٌ اءنْساونودماق يئري/ م : : شيطانين محضَرَةٌ للْإِيمانِ للشَّيطَانِ
 حضور تاپان يئري.

دا شـركدير و   ين أن آزيگـ  ليسيز كي گؤزه چكيب دورتمـه  بونو ياخشي بيلمه« 
دا  مـك ايمـانين اونـودوالن يئريـدير و شـيطانين      دور ائلـه  -ايله اؤتور يهوس أهل

ز الن ايمانـدان اوزاق سـاالندير. دو  كي يـا   . ياالندان يان گزين(محضري)وغو قولل
دا  ديـر و يـاالنچي   دير و سايين مرتبـه صـاحيبي   دانيشان دوغرو نجاتين ساحيلينده

 ».دير) ها دوشده (دوشدير.  وب دوشن يئريندهنين قوپ ليك يارقاني هوسين أسگيك

 و الَ »كَما تَأْكُلُ النَّار الْحطَب«يأْكُلُ اإلِيمانَ  تَحاسدوا فَإِنَّ الْحسد و الَ 
 .و ينْسي الذِّْكرَ ،و اعلَموا أَنَّ األَملَ يسهِي الْعقْلَ ؛»تَباغَضُوا فَإِنَّها الْحالقَةُ

غُرُور لَ فَإِنَّهوا األَمبفَأَكْذ، غْرُورم هباحص و. 
 يونتاييب آرادان آپاران. ايله بركتي آرادان آپاران. : خيرالْحالقَةُ 

كي گيجيك يانار اود قورو اودونو ييين كيمي ايماني ييير و يين  مه گيجيك ائله« 
توتقـو   نا گؤره كـي بو أپريدر و بير بيرينيزله آجيقلي و توتقو ساخالياندا اولمايين
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آرادان آپـارار. بونـو    دان زادالري)(بوتون انسانا الييق اوالن و اونـو آغيـرال  ساخالماق 
ليسيز كي آرزي عاغيلي چـوودوروب يايينديرانـدير و آلالهـين يادينـدان دا      بيلمه
ده آلـدانميش.   ير و اونون تورونـا دوشـن  د آرزيني دانين كي آرزي آلدانيش .قويان

 ».(آلالنميش)

 

87 
  لَه  و منْ خُطْبةٍ

و صفات الفساق و التنبيه إلى مكان العترة الطيبة   المتقين  صفات  بيان  في  و هي
 : لبعض الناس ء يو الظن الخاط

 لريندندير طبهواو حضرتين خ
دن آزميشالرين صفتلريندن سؤز  رهؤده تقواليالرين و فساد ت طبهوبو خ

نين ترسه  آچير و پاك عترتين دوروموندان دانيشير و بير عده
 خيالالريندان پرده گؤتورور.

 عباللَّه نْ  إِنَ ، ادم  بأَح هلَى نَفْسع اللَّه انَهداً أَعبع هإِلَي اللَّه ادبرَ  ،عتَشْعفَاس
  ،و تَجلْبب الْخَوف ،الْحزْنَ

: آلت پالتاريني گئيدي (آلت پالتارينا بورونودو)/ تَجلْبب: اوست پالتاريني   استَشْعرَ
 لر.   يينين اوستوندن گئ سي او اوست پالتار كي پالتارالرين هاميجلباب:  گئيدي.

لي  لري، آلاله تعاالنين يانيندا هاميدان آرتيق ايستكلي و سئومه آي آلالهين بنده« 
 ديم)ر(يـا ليـك   قول اودور كي حضـرت اونـا اؤز نفسـينه گـوج گلمكـده كمـك      


