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 ظاهری مشخصات

 شابک

 نهرستنویی وضعیت
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 موضوع

 افزوده شتاسه

 افزوده شتاسه

 کنگره ردهبندی

 دیویی ردهبدی
 ملی کتابشتاسی شماره
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 کتاب نام

 تویثده
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 چاپخانه
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» آزاد وعظ« نشر سبب

 چاپ ایران در» آزادی محمد دولت دیوان« قالب در دوبار اخیر سالیان در آزاد وعظ مشوی
 نباید ایران در ترکمنی ادبیا نشر بازار در تازهای اتفاق آن مجدد چاب نظر این از شد. منتشر و

 رفیق همت به که بود نویافتهای نسخهی کرد، ترغیب اثر مجدد نشر به مرا که آنچه اما باشد.
 حکایت ،۱۲۴۹ نسخه. استنساخ تاریخ شد. گذاشته اختیارم در خوجه ولیمحمد دانشدوستم

 چهار بین از زیرا است. دردست نسخهی قدیمترین حاضر حال در نسخه این که داشت این از
 عاشورپور نورمحمد پروقسور مرحوم محقق که ازادی دولتمحمد اثار مجموعهی خطی نسخهی

 نسخه، قدیمترین بهرهبرده، آنها از خود، انتقادی نسخهی نشر و چاب و تصحیح در مردوف( )آ.
 بررسی را نسخه کنجکاوی با شد سبب امر همین(۴:1۹۸۲ )عاشورپور، است. داشته را۱۲۷۸ تاریخ

 زبانی ممتازهی وجوه بعض متوجه نیز نسخه متن بررسی در استنساخ، در قدمت امتیاز بر افزون کنم.
 کنم. کار نسخه روی گرفتم تصمیم که شد این میافزود. نسخه اعتبار و وزانت بر که شدم آن در موجود

 این با کردم. مقابله موردی بهطور عاشورپور پروفسور منقح نسخهی با را خطی نسخهی ابتدا،
 که هرچه اما کنم. تهیه انتقادی و شده تصحیح جدید نسخهی یک نسخه، دو مقابلهی از که تصمیم

 منظر از چه عاشورپور نسخهی با قیاس در را خود اعتبار و ارزش میکردم مطالعه را نسخه این بیشتر
 بدون را نسخه خود مقدمتا گرفتم تصمیم رو این از میکشید. زخ به زبانی« نظر از چه و ، صحت«

 منقح نسخهی یک وجود با و نسخه این نشر و چاب با که ایده این با کنم. منتشر متن در دستنردن
 ترکمنی کالیک ادبیات پزوهشگران است شده متتشر و چاب عاشورپور استاد وسیلهی پیشتر که دیگر

 قرابت که جدید انتقادی متن تهیهی به نسبت بتوانند دردسترس، نسخهی دو این از گیری بهره با
 کنند. همت باشد داشته آزاد وعظ مشنوی اولیهی نسخهی با بیشتری

 شد. تهیه اساسی تبدیالت و تغییرات بدون اصول مطابق نسخه، متن دادم، تویح که همانطور
· نوشتاری سویهی« بخش در و پیشگفتار در که است بوده محدود مورد چند در من مداخلهی تنها

 دادهام. توضیح نسخه
 شد ارزشمند کار این سببساز که خوجه ولیمحمد دانشدوستم رفیق از دارد جا فرصت این در

 دوست از نیز دارم. فراوان سپاس کریمی آنادردی فرزانهام دوست از همینطور کنم. سپاسگزاری بسیار
 صمیمانه شدند زحمت متقبل کار فنی جهات در که عنصری سن ای دخترم و وکیلی عیدی عزیزم

 تمامی که است بدیهی اما کار، در فراوان دقت اعمال وجود با که، این پایانی ی نکته کنم.و می تشکر
 بود. خواهد حقیر عهدهی بر کناب متن در موجود احتمالی لغزشهای

 عنصری آنادردی
 قابوس گنبد
۱۳۹۷ مهر



 پیشگفتار

 آزادی محمد دولت ادبی آفرینش و زندگی

 تولد تقریبی سال است. میالدی هیجدهم ه.قا دوازدهم قرن شاعران از آزادی محمد دولت
 محمد، دولت است. میالدی۱۷۶۰ ه.ق/۱۱۷۲ وی وفات و میالدی۱۷۰۰ ه.ق/۱۱۱۲ وی
 است. شاعر شعری تخلس آزادی و نام

 گرگان اترک- ادبی حوزه شاعر اولین آزادی محمد دولت میرسد بنظر موجود شواهد مطابق
 پرآوازه شاعر فراغی مختومقلی پدر وی میشود. محسوب نیز خراسانی شاعری رو این از است.

 است. ترکمن
 معروف خان علیقلی جانشینانش و افشار نادرشاه سلطنت فالکتبار و پراشوب دوره شاعر

 خراسان ی ناحیه در همچنین وی نادرشاه، قتل از بعد کرد. درک را شاه شاهرخ و شاه عادل به
 ذزانی، خان احمد چون: ایران تخت و تاج مدعیان رقابتهای شاهد نزدیک از گرگان و شمالی

 بود. زند خان کریم و قاجار خان حسن محمد
 گرگان اترک- ترکمنهای همکاری جلب هدف با ذزانی شاه احمد ه.ق،۱۱۶۷ سال

 کنار در مکتوب این در میکند. ارسال و نوشته ترکمن خوانین و سران عنوان به نامه فقره دو
 میخورد. چشم به نیز خان» محمد ا«دولت نام ترکمن، سرشناس بیگهای و خوانین بعس اسامی
(.۳۴۷:۲۵3۵ الدوله، )صنیع

 میتوان باشد فراغی مختومقلی پدر آزادی، محمد دولت همان شخص این از منظور چنانچه
 ی عرصه در شده شناخته شخصیتی آزاد وعظ مخنوی نویسنده هنگام این در که گرفت نتیجه

 وعظ مشنوی تالیف سال که نکته این یاداوری ضمن است. بوده دوره آن سیاستورزان و سیاست
 است. ه.ق۱۱۶۷ نیز آزاد



 آزادی محمد دولت -:ه

 داللت که هست شواهدی بزرگ، فراغی مختومقلی پسرش، شعر دیوان در این بر افزون
 آزادی» آدثن ویموش اشه «رسول دارد. آزادی محمد دولت عرفانی و معنوی جایگاه بر

 معتقد پدرش «آزادی» تخلس دربارهی مصراع این در مختومقلی(.۴۴۹:۱۳۸۸ )مختومقلی،
 ردیف با مختومقلی که ای مرشیه است. نهاده پدرش بر را آزادی نام پیامبر)ص( که است

 و آزادی باالی عرفانی و معنوی جایگاه گویای سروده پدر مرگ رتای در )پدرم( «آتامینگ،
(۳۳۱:۱۳۸۸ )محتومقلی است. وی به مختومقلی قلبی اعتقاد و عمیق احترام

 کالن ثروتهای به نسرد دل/ غویمادی کونگول لره دوولت آغشر ۵-
 جهان این عشرت به نداشت میل ا دی سویمه نی عشرتی بوجاهانشنگ-۶

 ندارند شک مخلصان و نداند منکر/ یوق شکی الرننگ موخلوص بیلمز مزنکزر-۱۱

 پدرم دست است پیغامبر دست ا آتامشنگ دستی دیر، دستی پیغامبر-۱۲

 تحت سخت اعتقادی، و دینی معرفت و ادبی دانش کسب جهت از مختومقلی میرسد بنظر
 محمد دولت که است موضوع این بیانگر فوق شواهد تمامی است. داشته قرار پدرش تاثیر

 است. بوده روحانی کماالت و فضل و ادب و علم اهل و دانشمند شاعری آزادی
 و رباعی و غزل قالب در اندک اشعاری اما است شاعر یک که این با آزادی محمد دولت
 اثر دو و شده سروده «مغنوی» قالب در وی شعری اثار ی عمده است. دست در وی از مسمط
 وی: ی شناخته

 آزاد وعظ مخنوی ا- است. نامه بهشت مخنوی-۲

 منتسب نیز «حکایت، و العاجزین» «سراج جمله از مشوی چند باال شدهی یاد آثار بر افزون
(.8:۱۹۸۲ )عاشورپور، است. آزادی محمد دولت به



 آزاد وعظ<'3x3t.. .نeست-، .یم..

 آزاد وعظ خطی نسخهی معرفی
 نسخه مشخصات

 متر سانتی۱۶/۵ طول

 متر سانتی۱۳/۵ عرض

 متر سانتی۲۲ ورق طول

 متر سانتی۱۸ ورق عرض

 متن: اندازه

 ورق: اندازه

 برگ۷۷ برگ: تعداد

 یره یایدی نعمتین درلو لو در

 نستعلیق خط:

 سبز و نخودی رنگ دو در ورق:
 بیت ا۵ برگ: هر در بیت هر تعداد
 ندارد. افتادگی و است سالم کامال نسخه

 نسخه: آغازین بیت
 اکبرا خدای اول بیحد حمد

 نسخه: پایانی بیت

 االزاد وعظ مونینگ آتین قویدیالر ا آد سورسانگ دیب ندور اسمین کناب بو
 بیت۲۳۱۸ اییات: تعداد

 است. شت۱۲۹۴ سنه نسخه، تحریر سال فارسی، ابیات بر افزون پایانی صفحه ذیل در
 است. کاتب مشخصات و نام فاقد نسخه



«I۳--  اندرا

 آزاد وعظ مخنوی مضمون بیان

 سبب دربارهی۲۳۱۸ پایانی بیت تا۲۲۹۰ شماره بیت از خود، اثر پایانی سطور در آزادی
 اثر نگارش تاریخ و عنوان و موضوعی بخش چهار به مشوی بخشبندی دلیل و اثر نظم

 میکند. ارانه خوانندگان به اطالعاتی
 است. گرفته صور رسولحق اشارهی به اتر نگار اینکه به دارد صریحی بیان ابتداه وی

 ایالدی اشارت نظمه رسول حق
 تیدی سویال روحیمه نظمی اوشبو

 ترجمه:
 کرد نظم به اشار حق رسول

 بسرای روحم برای را نظم این که

 نیست چارهای اما نیست پرداختن نظم توان انی، من در اینکه با میکند، اضافه بالفاصله و
 شدم غرقه تفکر بحر در رسول امر اطاعت با که میدهد ادامه و است. مطاع رسول امر که
 میکند. آغاز سخن به خداوند به اتکال با النهایه و میکند تشریح را خود روحی حاالت... و
 میپردازد. حکایت معرفت، و نصیحت از خود دانایی حد در گوید، چنانکه و

 شمار بر جهان انتظام که؟ میکند استدالل مخنوی چهارگانهی بخشبندی سبب دربارهی
 نیز بنا دارد. جناح چهار ترکمنی خرگاه و دارند چهارپا جانداران که چون است. استوار چهار
 یاران که همانگونه میرسد. بهسامان چهار عدد با عالم امور از بسیار و قیام دارد. دیوار چهار

 ها زمین و را جهان و است. منتظم و استوار چهار شمار بر حق کار الخرص است. چهار رسول
 سبب بدان است. چهار از هم اربعین نیز و گردانیدهاند. دانم و قانم چهارشمار این را آسمانها و

 نظم این پرداخت سال اثر پایانی بیت دو در ادامه در شد. نهاده بنیاد بخش چهار بر نظم این نیز
 مینامد.» آزاد وعظ« نیز را کتاب نام گفته،۱۱۶۷ را

 نظم به زیر موضوعی بخش چهار و تحمیدیه یک در را خود مخنوی ازادی بدینترتیب
 میکشد:

 اصحاب و پیامبر ازواج و اوالد و ص اکرم رسول نعت و خداوند باستایش تحمیدیه،
 شروع مردگان، و زندگان همهی و اتقیا، و اصفیا، و مالنک بر صلوا گفتن و چهاریار و افضل

 میپذیرد. پایان باریتعالی درگاه به زاری و مناجا و دعا با و
 میکشد: نظم به زیر ترتیب به را خود وعظ چهارگانهی بابهای مس



 پادشاهان توصیف بیان در اول باب ا.
 صاحبه توصیف و الخیرات بیان فی دوم باب.۲
 عالمان توصیف دربیان سیم باب.۳
 درویشان توصیف بیان در چهارم باب.۴

 بابهای در که چرا کرد. توان محسوب نیز» پندنامه« نوعی به را آزاد وعظ مشوی
 و پندها اند، درویشان و عالمان خیرین، پادشاهان، که اثر مخاطبین برای کناب چهارگانهی

 نیز نصایح و پندها این بیان در که است طبیعی میکند. بازگو حکایت قالب در را نصایحی
 این بهتر تفهیم برای آزادی است. استوار اسالمی و قرآنی آموزههای بر وی نظری ساختار
 میبرد. بهره تاریخی روایات و داستانها و احادیث قرآنی، آیات از مناسبت به و جابجا آموزهها

 -آغاز... بهرامگور -انوشیروان، ساسانیان دورهی از وی استفادهی مورد تاریخی روایتهای
 هجری ششم قرن حدود تا اسالم صدر از روایات بعض اسالمی، دورهی به ورود با و شده

 و است. )رض( عمر حضرت عدل به مربوط مشوی در مقول روایت اولین میشود. شامل را
 میکند. نقل رسولاله از نیز را روایت آخرین

 اساسی محورهای حول را مطروحه موضوعات و مسائل همهی خود اثر پرداخت در ازادی
 باب در وی میبرد. پیش انسانی کرامت و» انسان مدار بر و ، استقاللn و» عمل« و ه عدل«

 اجرای و میداند. حکمرانی پایهی و اساس را عدل« رسولاشه از نقل با پادشاهان توصیف
 میدهد: قرار پادشاهان اولیهی وظیفهی را خالتش حق در ، عدالت«

 پیغمبری خدا عادلنی حاکم
۹۷ آنالری اوگوبدور دیب جانشینیم

 ترجمه:
 خدا پیامبر را عادل حاکم
 کردشان حمد و جانشینم گفت

 گوید: ظالم پادشاه وصف در و

 ظالمینگ پادشاه ظلمی جوری
۵۵۴ آنینگ یتگای جانینه اوز بولوب اوق

 ترجمه:
 ظالم پادشاه جور و ظلم

 جانش بر مینشیند تیری همچو



 «ا.:ای۳یه

 میداند.: عالم» عمل« در را تشخیص مالک نیز عالمان توصیف باب در

 جاهله اوخشار عالم عملسیز پس
۱۶۷۲ ایله هرگیز علمیدین یتمز نفع

 ترجمه:
 است جاهل مانند بیعمل عالم پس

 مردم او علم از نترد نفع هرگز
#

 نشان یوقدور اعمالیدین کیم علم
۱۶۹۶ جان ایچینده یوقترور کیم گودهدور

 ترجمه:
 نشان عمل از ندارد که علمی

 جان ندارد آن که است جسمی
 م ه

 ولی اوج اخالص، ایله اعمال علم،

۱۹۵۲ یولی دوغری گورساتور بیریگورسه
 ترجمه:

 ولی سه اخالص، و عمل و علم
 دهند. نشان را مستقیم صراط بهم، پیوندند چونکه

 توصیف جهان قطب و حق ولی زمان، خضر چون: القابی با را آنان درویشان حال وصف در
 میکند:

 زمان خضر آنی بیل ایت اعتقاد
۲۰۵۱ جهان قطب آنی، حق ولی سان

 ترجمه:
 زمان خضر اورا بدان بیاور، ایمان

 جهان قطب و شمار حق ولی



%۳۳H./هی- ar-«آزاد وعظ 

 میکند: تاکید جهانی این ننگ و نام و دنیوی خطام از آنها استقالل بر و

 قیراق آتنای تعلیقاتالرین دنیا
۲۰۱۷ ایراق بولغای ایله تفرید باریدین

 ترجمه:
 نهد کناری را دنیایی تعلقات

 نشیند گوشه و جوید تفزد همه از

 میگوید: دانایی و علم و درویش رابطهی موضوع در

 بیخبر علمدین هرگیز بولماغای

۲۰۰۴ خطر کوپدور بیعلم، اعمال بولسه
 ترجمه:

 علم ز نباشد بیخبر هرگز] درویش[

 است بسیار خطر بیعلم عمل در چونکه

 رهروان رهبر مقام در را درویشان جهان، حقیقت به دستیابی مسیر در نیز دلیل همین به
 میدهد: قرار

 پیغمبری زمان بیلگیل آنالری
۲۱۱۷ رهبری یولچیالرنینگ گیتگان یوله

 ترجمه:

 زمان پینمبر آنهارا بدان
 راه رهپویان و سالکان رهبر



 آزادی محمد دولت --ه

 آزاد وعظ شناختی زبان های ویزگی

 است: بررسی قابل سویه دو از خطی ی نسخه شناختی زبان های ویزگی
 نوشتاری ی ا-سویه

 نوشتاری ی سویه الف:
 شاهد را آن های نشانه از بعضی نیز نسخه این در که جفتایی کتابت نوشتاری اصول رغم به

 امالیی ی قاعده فاقد نیز نسخه این ترکمنی، خطی های نخه غالب مانند مجموع، در انا هستیم
 امالیی شکل سه به متن در که «دیی» ی کلمه مانند است. وازگان نوشتار در روالمند و یکسان
 شده: نوشته مختلف

(.۲۲۳ )شماره تیو و(۱۸۱-۱۸۰ شماره های )بیت تیب دیب، تیوب،

 معنی به دو هر۳۷۸ شماره در «بویوک» و۱۰۹۶ شماره بیت در «بایوک» ی کلمه امالی ایضا
.۱۶۳۴ و۱۰۷۶ شماره در «تانگله» و۱۷۶۴-۵۰۷ شماره در «دانگله، کلمهی امالی و «بزرگ،

 مانند: است. شده رعایت شکل همان به «ج» و «ب فارسی حروف امالی

 «ج» حرف )ایچرکن( ایچارکان مانند: نیز مواردی معدود در/۴۷۲ ایچار چوقور،/۴۶۵ ایچره
 شد. شبت )ج( نشانه با متن تنظیم در نیز چنینی این موارد است. شده داده نشان وج» با

 واج امالی برای است. شده نگاشته «بس» شکل به موارد تمامی در فارسی» «پس ی کلمه
 )پس( بصورت نوشتاری)بس( موارد تمامی متن تنظیم در است. شده استفاده وک، شکل از «گ»

 شد. تبدیل )گ( به خود جای در نیز )ک( شد.حرف داده نمایش

/۱۵۴۴) گر کر=(/۲۱۲۳) گون کون=(/۲۰۴۳) ایکولیک=ایگولیگ بیلگیل، بلگیل=
(.۴۸۷) گلگن کلکان=(/۹۶۹) اززگه اوزکا=/0۱۲۲۴) ییگیت یکت=

 است. شده داده نشان(D واج با جغتایی امالیی ی قاعده مطابق کلمه ی میانه درE) ی واکه
۱۱۶۳8) سزیالیالیم۱(۹۳۶) ایالیور(/۹۳۶) الر فرشته(/۶۹۷) کسلماس/۱۲۷9) تورتالنچ

 چاکوبان و(1۵۷۳) کاسب/0۳۹۹) کرون کاروان=/۵۹) توکانمز(/۱۰۲۹) مرگن مرکان=
.(4۹۵)

 شده: شبت )ای( ی نشانه با عموما کلمه ابتدای در واکه این

(.1۱۶۳) ایدان(/۱۵۴۱) ایدوب/۱۵۳۶) ایشتور(/۲۷۴) ایداردی

 فارسی: ترکیبات در ترکمنی ی )ای. واکهی به فارسی کسرهی تبدیل
(.2۱۶۱) وحدت مقام بجای وحدت مقامی(/۲۱۴۹) دنیا غم بجای دنیا غمی

.0۱۱۷2) کرم کان بجای کرم کانی/0۳) درمانده سگ بجای درمنده سگی

 زبانی ی -سویه۲



 آزاد وعظ
۴۶/-۸۱۰-3۶,3۵۲- م · ؟' م۰3۲۳۳3336 ;;ع.3.

r{ن lفشز&:ن. ..-....

 است: شده ثبت عینا موردنظر فارسی ترکیب و نشده رعایت روش این هم مواردی در
 معنی (/ز۲۵۷) کبریا رسول/۱۴۷۸) ناصح اهل(/۱۷) هوش اهل/0۱۰۵) دین اهل

.(9۹۰۴)

 ترکمنی زبان در حاضر حال در که ترکمنی های واژه بعضی امالی در «ف» واج از استفاده
 میشوند: داده نمایش «ب» واج با معیار

(.۵۴۶) تفای(/۱۳۳۶) ایدیم قافار/0۱۹۶۲) تفرانمگای(/۴) یفراغی

.4۹۰۳) تفا(/۱۲۷۹) قفار سفار_/۷۰۸) توفراغی(/۶۰۵) تافولورسه

 )د(: واج با «ت واج جابجایی

 توکولور/۱۳۲۲ توشه/۶۱۴) تززگی توزگای=/۶۱۵) تشار تاشیI۱۶۵۷) ذولی تواو=
(.17۳9) توزوک(/۱۸۵۰) تورلو(/۳۵۷) دژی توش=/۱۶2) تورمیشام تیک(/۱۱۲)

 نمیکند: تغییر نیز واکه مجاور در و کلمه میانهی در «ت» واج

 بولوتین غم/۵۶۵) اوتین=اژدون/۱۳۶۳) (/آنی=آدی۲۱۰-۲۴۳) اوتدین=آودوندان
(.۲۳۱۸) آدشن اتین=/۵۶۶) ازدی اوتی=(/۱۹۴)

 واحد: کلمات امالی در اختالف

(.۷۴8) ایالرو(»1۳۹۱) ایلکارو(۴۵) ایلکاری
(.1۸۵۰) تورلو ،0۱) درلو ،۶۲۷) تورلوک

(.۱۹۰۰) سوکولو(»۱۸۹۸) سوفار (،۱۹۰2) سوار

 شده: ثبت «موه شکل به حال همه در استفهامی ی نشانه

 ایدا/۱۸۷۳) اوخشایورمو\(/۸۷۵) بارمو/۱۵۶۵) سونکمودور/۱۱۲۲ تانکمو)
 .یارمو.(1228) بولغایمو(/۱۱۲۳) قویارمو/۱۱۱۹)

 و گفته «لی» صورت به پسوند این حال در اسم. دنبال به(... یک، «یخ، پسوند کامل رعایت
 میشود. نوشته

/۵۲۶) کرملی کرملیک= ا۴۸۴) غوروغلی غوروغلیق=/۱۴۶۰) سویگولی سوکولیک=
·.{r۸۶)  کیچیک کچیک=(/۲۲۲) غزرقولی قورقولیغ=/۵۶۰) یازقلی یازوقلق=

/۲۱۹/۲۳۷/۷۳۴/۱۹۴۳/۱۹۷۵ های شماره ایضا و
..»۶۹۹ غوبی تویوع-=/۸۹۷ غاتی قنیچ=/8۲۹) ی ایغ=انس



 آزادی محمد دولت --.۳.ه

 کلمات: ابتدای در «ب، واج جای به اوا واج جانشینی

(/۶۳۳) ویرور(/۲۴۲) ورگیل(/۱۰۳) ویرا(/۹۰۷) ویردی/0۴) ویرسنگ/0۸۹) ویرسه
(۱۳۵۵-۵۲۷-۴۹) وار(/۳۳۵) ویر(/۲۴0) ور

 آغاز )ب( واج با کلمه بعضا که معنی بدین دارد. نیز استشناناتی حروف، جابجایی این البته
 شده:

 بار۱(۱۲۳۲) ایمیش بار(/۱۵۲) برایمیش(/۱۲۴۱) (/بردی۱۱۵۹) برمسه/۵۰۷) برور
.(1۲۴۳)

 این(۴۲۱-۱۵۸۱) شده ثبت )یلوارماق( صورت به ویالبارماقه ی کلمه امالی میان این در
 مقدمه در است. شده ثبت یلوارمق صورت همین به نیز کاشغری الترک لغات دیوان در کلمه

 است. آمده «یالبارماق، امالی با زمحشری االدب
 است: آمده )ییمک( و )ایمک( شکل دو هر در خوردن معنی به واییمک، واژه

۱(۹۳۹) ییکای/۱۷۶) ییدی(/۱۹۶۶) (/ایمه۲۱۷۷) دین (/ایمه۳۴2 /ایمایوسر)۶۵) ایمک
(۴۰۳) ییر(/۹۴۳) ییوب(/۱۲۲۷) ییمادی

 شکل به نسخه متن سرتاسر در که است کلماتی معدود از درخت معنی به «آغاج، کلمه
 شاید که گرفت نتیجه میشود نوشتاری شکل این از آیا است. شده شبت وآغچ، واحد امالیی

 است؟! میشده تلفظ صور همین به کلمه این

 به ذیال که است داده قرار را نشانههایی از بعضی خود توشتار در کاتب رمزی: نشانههای
 میشود: اشاره آنها از تعدادی

 حاشیه: در و سطر مقابل در کلمات نگارش غلط تصحح (برای ً) -نشانهی

... و۱۰۳۷/۹۷۸/۹۸۱/۹۴۸/۱۱۹۶/۱۲۰۰/۱۵۵۳

 میشوند: ختم ترکمنی ،... این پسوند به که کلمات از بعضی برای جر).( تنوین -نشانهی

۱۱۴۹۵) سالمین سالم=(/۱۷۹۸) تخمین تخم=(/۲۱۵۳) نکاحین نکاج=
... و(۱۱۹۷) نعمتین نعمت=(/۱۷۲۶) کونگلین کونگل=(/۱۲۱۷) خالقین خالق=

 «س؟: حرف ذیل در«» نقطه سه ی -نشانه

... و(۲۶۷) کورسه۱(۶۳۲) آسایشی۱(۶۳۵) ساعتی(/۶۴۹) ایسه اولسه،(/۱۲۸) ساغنوب
 است. نشده رعایت کلمات از خیلی در البته قاعده این

-:(U-  «او ی واکه به مختوم کلمات انتهای در «الف» دادن قرار

(/۷۴۱) اولو بجای اولوا۱(۸۳۸) )بخوان( ازقو بجای (/اوقوا۱۷۹۲) بختلو بجای بختلوا



 چابی متن در موارد این البته... و(۲۱۳۰) قرانکقو بجای قرانکفواI0۷۴۱) تزلو بجای تولوا
 شد. تصحیح

 است: شده نوشته ترکمنی تلفظ با دخیل کلمات از -بعضی
 رعیت بجای رعایتالر(/۳۷۷) حسراتیغه خدماتیغه-(/۱۵۲۸) محل بجای محال

(۶۱۲) آهسته بجای (/آسته۲۷۵) عیان بجای اعیان(/۹۲۳) خندق بجای خنداق(/۵۴۴-۲۱۳)
. شد تصحیح موارد بعش در کلمات این... و

 عطف: واو بجای مترادف کلما در ضمه نشانهی از -استفاده
 سرداش یولداش/۵۵۵) زور ظلم(/۲۰۵) فغان فریا:/۱۸۵) مسکین عاجز(/۱۹) سحر شام

(.۴۶۶) الر یل سفالز(/۴۶۱) حسرت قیغی(/۲۴2) فاجر فاسق(/۶۱۷)
 زبانی های ویوگی ب:

 است: ترکی ترکییا و مفردات گروه سه شامل نسخه زبانی بافت
 اوغوزی ترکیات و مفردات.1
 خوارزمی( )ترکی ترکمنی خاص ترکیات و مفردات.۲
 نادر ترکیات و مفردا۳

 اوغوزی ترکیبات و ا-مفردا
 های مشخصه چارچوب در که اند واژگانی های سازه از دسته آن اوغوزی ترکیبات و مفردات

 ی قصه مانند: اوغوزی ادبی های متن مورفولوژیک اساس و گیرند می جای اوغوزی زبانی
 میدهند. تشکیل را امره یونس شعر دیوان و خوارزمی علی ی نوشته یوسف

 از: عبارتند جغتایی ترکی با مقایسه در آن مورفولوژیک های نشانه از بعضی
 گه -کیمسه اوغوزی -کیشییه جختایی کیشیگه مانند: «یه» به گه» غا، «قا، پسوند تبدیل

 اوغوزی. یه کیمسه- جغتایی
-Magay) ی مگه1 ماغای ساز منفی پسوند تبدیل· Megeyمانند: مییه مییا! به 

 آلمییااوغوزی1 جغتایی- آلماغای
 -اوغوزی اگورمییه -جنتایی گی گورمه

 ««-ه(: بهgay-gey) -گی غای پسوند تبدیل·
 اآال-اوغوزی جغتایی- آلفای

 -ارغوزی گوره ا جنتایی- گورگی
 فاعلی: صفات از بعضی در گ» «غ- واج حذف



«TI:- . ان د

 اوغوزی آالن- جغتایی آلغان-
 اوغوزی اگورن- جنتایی گورگن-
 و مفردات با مقایه در که نسخه در موجود جغتایی ترکییات در مفردات معدود از گذشته

 اوغوزی وازگانی های سازه میرسد بنظر میدهند. تشکیل را ناچیزی کمیت اوغوزی، ترکیبا
 این دلیل نسخه، در موجود فراوان های فاکت میدهد. تشکیل را نسخه زبانی بافت غالب وجه
 از هم که میدهند تشکیل ترکیباتی و کلمات را گروه این های نمونه غالب اکنریت است. مذعا
 استعمال مورد حاضر حال در و هستند متمایز کامال جدید ترکمنی ترکی از هم و جغتایی ترکی

 رایجاند. هنوز جدید استانبولی ترکی و میانه اوغوزی در عکس به ندارند.
 میشود: اشاره آنها از تعدادی به ذیال که است فراوان متن در ها نمونه این شمار

(۱۶۸۵) ندین صفحات(/ غالب )در تقی داخی، /دخی،۵۱۳) قوریورمش/۵۰۷ ایسه) یوق
 جدید تورکمتی تن، جسم، معنی به(۴۱۴) گوده(/۵۴۰) توتمییه دلیل/ چه به چرا، معنی به

 اب! بی معنی به(۷۲۳) سوسیزین تردیدا بی شک، بدون معنی به(۱۲۶۶) شکسیزین گووره/
 به او، ممراه معنی به(۹۴۷) آننگ-(/v۳۷) قورتولدینگ تشود/ا پیدا اگر(۶۵۵) بولونمسه

(۱۷۰۳) الیله(/۱۲۸۶) قورقرام/۵۱۲) کیمسییه کیشیه،/۱۶۳7) آیدالییم سویالیالیم، آن/ همراه
(/۲۹۲) سوریلور(/۱۱۲) توکولور(/۲۲۱۳) دینگالیور نهندا می نام(1۰۳۶) دستش!آدایورالر با

 اساریل(/۶۷۸) گیراسیز ویراسیز،/۵ عدد(۹۲۴) ییش(/۲۲2) اوتورور(/۱۴۰۰) دوندورور
 اوقوا(/1۶۲۹) آنجق(/۳۷۸) بویوکالر(/۱۳۲۱) ایچارکان۱۳7۱) اوزون نسیم/ وزان، باد0۱۱)
 صفحات(/ غالب )در (/دده۱۰۴۷-۱۰۳۷) اوچونچ(/۱۷۲۵) اوقولور خواندن/ به امر(۸۳۸)

 «موه. سوالی ی نشانه
۱۸۰۳۱۷۳۰) است. شده ثبت ولوه صورت به غالبا جدید ترکمنی در الی نسبت ی نشانه.

(... و۵۷۹
 کلمات: نگارشی شکل از

 تن. ریشه،۵۴۸) توب لبن/ شیر، معنی به(۵۱۸) سوت خواب/ رویا، معنی به(۳۵۷) توش
 در که حالی در اند. میشده تلفظ و نوشته کوتاه واکهی با فوق کلمات که میرسد چنین بنظر
 میشود. تلفظ کشیده فوق کلمات در(d) ی واکه جدید ترکمنی

 ترکمنی خاص ترکیبات و مفردات-۲
 در وازه آن تلفظ مشابه کامال آن نگارشی شکل که است کلماتی معدود شامل گروه این

 نوشتاری ی قاعده در گروه این ی نمونه کلمات که حالی عین در است. امروزی یموتی ی لهجه
 است: شده رعایت نیز خوارزمی ترکی



 'ر- یمراف توفرای(/۱۲۷۹) سفار۱(۱۲۳۶) تافار۱(۱۲۳۶-۱۷۳۴) قفار۱(۴-۰۱۷۴۹) از:
 چوریدی/0۵۸۸) (/اوقیمق۲۱۶۲) تافوب/0۷۰8) یفار(/۱۹۶۳) تفرانمکای(/۷۰۸-۱۰۰۹)
-.- بمز /ساویق۱۴۲۰) ساوتمانگ/۵۲۵) قوریدوق/۱۶۷۹) (/اوقیسه۱۶۲۶) تار(/۱۶۷۸)
(.۲۱۱8) یاوز(/۲۲۶۹) یاوین(/۲۱۱۵)

 نادر ترکیبات و مفردات-۳
 مشترکند. بودن فرد، به «منحصر صفت در همگی که دربرمیگیرد را هایی وازه گروه این
 نوشتاری شکل یا و کلمه ناشناختگی یا است اتیمولوژیک یا بودن، فرد به منحصر این ی مختصه

 میشود: داده توضیح گروه این کلمات از یک هر ذیال آن.
 است. کمان معنی به «یای» ی کلمه قدیم امالیی شکل «یا،. وکمان» یای، معنی به(۴۰۰) با

 سلجوقیان ی سلسله بنیانگذار سلجوق پدر دقاق لقب با را کلمه این اسالمی دورهی در
 بود. آهنین» کمان «صاحب معنی به یالیخ «تمیر به معروف که میشناسیم

 و(۵۳۱:۱۳۸۴ )کاشغری، کاشغری الترک لغات دیوان در کمان برای «یا، نوشتاری شکل
 است. آمده(۸۳:۱۹۹۷ مهنا )ابن مهنا ابن لغت و(۱۹۹:۱۹۹۳ )زمخشری زمخشری االدب مقدمه

 را «یای» امالیی شکل کلمه این غربی ترکی زبان در و مغول ایلخانان دوره بعداز میرسد بنظر
 است. گرفته خود به

 آزاد وعظ مشنوی که بپذیریم اگر اما است. آمده یکبار فقط نسخه در امال این با واژه این
 عصر این در کلمه این باشد میالدی هیجدهم ه.ق/ دوازدهم قرن در آزادی محمد دولت تالیف
 اثر همین در اینکه کما است. یافته تشبیت «یای» توشتاری صورت در کامال و داده شکل تغییر

 جای در چرا که است این سوال اما است. شده شبت(۱۱۱۶) «یای» شکل به دیگر جایی در هم
 ی دوره از قبل به مربوط نوشتاری صورت که «یا» امالیی صورت به کلمه این نسخه همین دیگر

 پرداخت. خواهیم خود جای در سوال این به آمده؟ بدست مغول ایلخانان
 با دیگر ترتیبی اعداد و سومین؟ «سوم، معنی به ترتیی عدد(۷۷۰-۱۰۳۷) -اوچونچ

 در که است قدیم بسیار امالالیی صورت این(.۱۳۵۷) اوننچ توقوزنچ، مشابه: نوشتاری صورتهای
 ی» «آثارالباقیه کتاب در بیرونی ندارد. استفاده مورد جدید ترکمنی در و ترکمنی کالسیک ادب

 )بیرونی، است کرده استفاده ترکیب این از ترکمانی ترکی- تقویم جدول ترسیم در خود
.(1۰۶۰۱۳۸۶

 است کرده ثبت را امالیی ترکیب این نیز الترک لغات دیوان در کاشغری
(.۶۲۲۱۳۸۴ )کاشغری،

 )سوو-آب( ف -کلمات:
 دوشت( دوست -سویدی: )سودی سوفدی

 بد( خشن، )یاووز، یفوز
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 دیده ترکمنی کالسیک دورهی آثارادبی از یک هیچ در فوق کلمات نگارشی اشکال
 ی ادامه است. داشته رواج ایلخانی از قبل ادبی متون در عموما نوشتاری صورت این شود. نمی
 هفتم قرن از بعد ادبی های متن در بوده مرتبط نیز کلمات تلفظ با البته که را امالیی روش این

 صورت ترکمنی کالسیک دورهی ادبی متون در اما هستم. شاهد بندرت نیز ه.ق دوازدهم تا
 شده یاووز/ثبت سویدیا سوو، های: صورت به کلمات این ی یافته تشبیت نوشتاری و تلفظی
 دهم قرن از خزر ماورا، های ترکمن ویزهی گویش یافتگی تشبیت با نیز موضوع این البته است.
 است. مرتبط میالدی شانزدهم ه.ق/

... و(۱۸۰۰) سفین/09) فالر(/۱۴۹۷) شف
 نوشته «سف، شکل به عموما واج این قدیم متون در نگارشی قاعدهی مطابق اینکه توضیح

(.۱۷۸ )صفحه آمده زمحشری االدب مقدمه در که چنان است. شده
(۲۰۳۵) سوفتورور(/۳۵۱) سوفکای(/۸۴۲) سوفارینگ

 شده: داده نشان نیز «وا واج با بعضا وازه این
 شکل یک و(.۱۹۰۰) سوگولو(/۱۹۰۶) سودی(/۶۷۱) بندهسی سور/0۸۳۹) سومشنگ

(.۲21۸) ساوب کلمه: این از نوشتاری غریب
 صورت: به زمحشری االدب مقدمه در باال در شده ذکر نوشتاری قاعدهی همان طبق واج این
(.1۷۴ )صفحه است آمده سفمک

(:۱۰۴۹) بفوز(/۲۱۱۸) -یاوز
 است: آمده کاشغری الترک لغات دیوان در تنها و بوده نادر بسیار اخیر نوشتاری صورت

 صورت با وازه این دیگر جایی در و اتر همین در چیزی. هر از پست معنی بهQafuz) یفز
 بدوزشت. معنی به است آمدهyawu) امالیی
(.۲۰۶۰۱۹۹۳ )زمخری است آمدهyavuZ) امالیی صورت با زمخشری االدب مقدمه در

(:۱۷۵۵) چلب
 متون در میرسد بنظر شده. ثبت یکبار تنها متن در است. آمده «خداوند» معنی به کلمه این

 ندارد. استعمال مورد نیز جدید ترکمنی در است. نشده شبت ترکمنی کالسیک ی دوره ادبی
 است. رایچ استانبولی و عشمانی اوغوزی در

:4...۱۵۹۰-۱۴۳۹) -اوفتانورمن
 جدید. ترکمنی اوتانماق معادل کردن. شرم کشیدن، خجالت معنی به متن در
 های فرهنگ مها، ابن فرهنگ کاشغری، الترک لغات دیوان در که است هایی وازه نادر از
 هیچکدام جدید ترکمنی و ترکمنی کالسیک ی دوره ادبی های متن در و سنگالخ مانند: جدید
 ندارد. استعمال مورد و نشده ثبت



«-۳-1--- آزاد وعظ
uvtanmak  نوشتاری صورت همین با وازه این زمخشری االدب» «مقدمه کتاب در تنها

 )اوووت(uvut صورت به آن مصدر اسم و آمده کردن شرم اوتانماق، معنای در اووتانماق
 است. شده داده نمایش

 است خوارزمی ترکی گویش ی ویزه کلمه امالیی صورت این محتمال فوق سند به استناد با
(.1۹۶۰۱۹۹۳ )زمخشری

 باشد. «اوفتانورمن» نوشتاری صورت میتواند کلمه صحیح امالی ترتیب این به
Uvtanurmen

(...۱۰۶۷) _ایذی
 نوشتاری: صورتهای به متن در واژه این

... و(۱۰۶۷) ایذی(/۴۵۱) ایذسنه(/۱۱۲۳) ایذسیندین/۱۶۸۵) (/ایذیم۶۸ ایذسی
(۳۲ مهنا: )ابن است. خداوند و رب صاحب، معنای به آن و است آمده

 زمان گذشت با که است کلمه قدیم امالی حقیقت در این است. «ایذی» وازه کامل صورت
 ی واکه میشود. بدل )ی( واج به سپس و )د( واج به ابتدا )ذ( واج مورفولوژیک تخزل بروز و

 به ترکمنی ادبی زبان در و حاضر حال در نتیجه در و شده بدل(E )ه- واکهی به نیز )[ای(
 شود. می خوانده و نوشته»Eye «ایه- صورت

 ایه.< ایده۴ <ایدی ایذی
 مانند: میکند. افاده را صاحب معنی دقیقا «ایذی» واژهی متن در موارد از تعدادی در

(۵۷۹-۴۲۲)
 ناشتاخته: ترکیبهای

(.9۸9) سالمایوسر آلمایوسر،(/۵۶۲) کاچوسار(/۳۴۲) قوپوسر(/۳۴۲) ایمایوسر

 شکل در هم و سالمایوسر( آلمایوسر، )ایمایوسر، منفی شکل در هم فوق ترکیبات متن در
 اند. شده استفاده و ساخته کاچوسار( )قوپوسر، مثبت

 ترکمنی در ترکیب این است. برخاستن شدن، ظاهر معنی به «قوپماق» مادهی از قوپوسر
 دارد. استفاده مورد غزپاسی و غوپار شکل دو در جدید

 جدید ترکمنی در ترکیب این است. تناول و خوردن معنی به «اییمک» ی ماده از ایمایوسر
 دارد. استفاده مورد یزق سی اییه و اییمز شکل دو در

-. ا. نشده استفاده ترکمنی کالسیک دورهی ادبی متون در فوق ترکیبهای میرسد بنظر  سمما.۵ ب·

: ا.: قرن:. به مربوط ترکمنی فقهی اثر یک که االسالم» «رونق کتاب در اما .r:وفور به است ه.ق دهم 
:: کتار از رنه چند: ذیل در اند. شبیه یکدیگر به بسیار اثر دو جهت این از و شده استفاده
 میسود: م روس اب بموار<۲- م نقل االسال.



" آزادی محمد دولت
.Es. !،_نم 3s.یییی شمی 

(1۳۸ )ونایی:۴۳۵ گلوسار اولوسار،
(۲۴۸ )وفایی:۱۰۴۷ بیلیسار بولیسار،

(۹۲ )وفایی:۱۸۴ ایالیوسار ایستایبوسار،
 ترکییات میرسد بنظر االسالم، رونق و آزاد وعظ اثر دو در وازگانی شواهد سایر به توجه با

 تعدادی باالخره و کرد. جستجو خوارزمی ترکی وازگانی مخزن در باید را فوق ناشناختهی
 اند: مانده بالاستفاده اساسا ترکمنی کالسیک ادبیات متون در میرسد بنظر که کلمات از

1G ...۲۳۰۱)  اوش(/... و۲۱۴۸) اویا(/...۱۴۱2) دیرماق(/۱۷۰۰) قوراق/4...۲۱۰۸) داق
 تکمه/G...۱۵۹۵) سونگراسینجه/G...21۵۱) اوغان(/۲۱۲۸) آی تولون(.!.۲۱۴۲) اوکوش

.. (و۲2۷2) یونکل/(۳۱۰۶)



 نتیجه

 کتاب چرا که است مطرح سوال این معموال ترکمنی کالسیک ادبیات پزوهندگان میان در
nمیان در است نتوانسته باید چنانکه موضوعی، غنای وجود با آزادی محمد دولت» آزاد وعظ 

 نشان اثر این به چندانی اقبال ترکمنها چرا و بیابد. را خود شایستهی جایگاه ترکمن عامهی
 نداد،اند.؟

 گفته پرسش این جواب در معمول بهطور است، داشته برخورد سطور این قلمزن که آنطور
 آن از استقبالی چندان ترکمن مردم شده، سروده جغتایی زبان به آزاد وعظ اشعار چون میشود،
 دالیل و عوامل آیا دارد؟ علمی مبنای میزان چه تا باور این است؟ صحیح باور این آیا نکردند.
 باشد؟ دخیل میتوانسته ترکمن گویشوران برخورد این در نیز دیگری

 کرد.: جستجو حیطه.:باید دو در حداقل را پرسشها این پاسخ میرسد بنظر

 آزاد وعظ متن زبانی ویزگیهای یعنی زبانی. حیطهی.1
 ترکمن مردم -هنری ادبی سلیقهی.۲

 حیطهی موجز بیان به فقط و ندارد. را دوم حیطهی به ورود قصد نگارنده مختصر این در
 کرد. خواهم بسنده متن زبانی فاکتور یعنی اول

 زبانی دادههای گردآوری نیازمند مقدمتا باال، پرسش به علمی پاسخی ارانهی که گمانم براین
 حدودی تا کار این البته که است. گویشی جهات از آنها طبقهبندی و آزاد وعظ کتاب در موجود
 شدهاست. انجام» آزاد وعظ زبانی ویزگیهای« عنوان تحت مقال همین پیشین بخشهای در

 زبانی وزن متن، درون از شده گردآورده زبانی شواهد اساس بر که دادم نشان من بخش این در
 مختصا بعض با ممزوج غربی، اوغوزی ترکی زبانی ویزگیهای مدار بر اول درجهی در اتر،
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 ترکی زبانی ویزگیهای و مختصا که میدانیم است. گرفته شکل خوارزمی ترکی زبانی
 هفتم قرن در شده نوشته» یوسف قصه« اثر دو در میتوان نمونه عنوان به را غربی اوگوزی
 ترکی زبانی مختصات کرد. مشاهده هجری هشتم قرن در شده نوشته» معینالمرید« و هجری

 است. مشاهده قابل» نامه محت« و» نهچالفرادیس« کتابهای در مثال عنوان به نیز خوارزمی
 میالدیا شانزدهم و پانزدهم قرن در شده حادت حاذ فرهنگی و قومی و سیاسی تحوالت

 -ادبی، فرهنگی تولیدا حوزهی در بخارا و ترکمانیه و خوارزم منطقهی در هجری دهم و نهم
 دیگر سوی از و حاکم ادبی زبان عنوان به جغتایی به مشهور ترکی زبانی تفوق سبب یکسو از

 گردید. خوارزمی ترکی و غربی اوغوزی ترکی زبان شدن رانده حاشیه به و عقبنشینی
 ویزگیهای بعش تدریچ به نمانده بیتاشیر تحوال ازاین نیز ترکمنی ادبی زبان میرسد بنظر

 کتاب زبانی، تحوالت فرایند این در پذیرفت. را غالب ادبی زبان عنوان به جغتایی ترکی زبان
 ادبی آثار جزو در که میالدی اپانزدهم هجری نهم قرن در شده نوشته ، رونقاالسالم' فقهی

 این مرز در که است. اشاره قابل زبانی تیپیک نمونهی یک عنوان به است، بشمار ترکمنی
 غربی اوغوزی ترکی زبانی شواهد و نشانهها هم که بطوری است. گرفته قرار زبانی تحوالت

 دارد. را جغتایی ترکی نشانههای بعض هم و است دارا را خوارزمی ترکی با آمیخته
 ترکی و اوغوزیغربی زبان ادبی نمونهی آخرین چنانچه پیشگفته پیشفرض اساس بر

 با ما تکلیف اینصورت در بدانیم، مذکور» رونقاالسالم« کتاب را ترکمنی ادب در خوارزمی
 یعنی۱۱۶۷ سال به آن در شده شبت تاریخ مطابق که کتابی بود؟ خواهد چگونه آزاد وعظ کتاب
 نشانهها دارای کناب این از بیشتر بسیار ولی شده نوشته ، رونقاالسالم« از بعد قرن سه حدود

 است. خوارزمی ترکی و اوغوزیغربی زبانی دورهی به مربوط زبانی شواهد و
 دو بر تشکیک و سوال این گفت. جواب میتوان چگونه را سوال این و را مساله این حقیقتا

 است: استوار استداللی پایهی
 شده نگاشته۱۱۶۷ تاریخ در کتاب خود از بیتی به مستند آزاد وعظ کتاب اینکه -اول۱

 میالدی. هیجدهم با برابر هجری دوازده قرن در یعنی(.۲۳۱۸ همان: است.)
 قرن زبانی دورهی به اتر زبانی تعلق از حاکی کتاب در موجود زبانی شواهد اینکه -دوم۲
 دارد. میالدی پانزدهم چهاردهم، با برابر هجری نهم هشتم

 کرد؟ حل باید چگونه را تناقضن این بهراستی
 عنصری آنادردی

 گنبدقابوس
۱۳۹۷ مهر



 ترکمنی- فارسی ماخذ و منابع

 مصطفی مقدم، محمد ویراستاران مطلمالشمس.(۲۵۳۵ محمدحسنخان) ا-صنیع!لدوله.
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«.-:  آزادی محمد دولت

 نستعین» به و الرحیم الرحمن اته «بسم

 یره یایدی نعمتین درلو درلو
 اتیب الوان نعمتالری بو بردی

 ایالدی زار بلبلالرین سیراتیب
 همه یفراغی رخ الندی غنچه

 اول سوزالتدی بیرین هر ایال تیل جان

 زبتا دایم ایله ذکر چغرشور
 راهدین حقیقت هرگز چیقماین

 یاش آجی آقدورورالر گوزالریندین
 گور آقدی گوندوز گیجه آرام بولمای

 زار دورلو بیر ایالیور بیریی هر
 پیام التور تنگریدین الرینه دوست

 بیلمدیم خلقینگ بو اسرارین دور نه

 ایرور االاشه ذکر تیلینده حال
 غیرتی اوزینگدین اوز پیدا ایله

 یغار رحمت اوزا ذاکرالر جمله

 اکبرا خدای اول بیحد حمد
 اتیب خوان بیر بیزا اوشبوعالمنی۲
 ایالدی گلزار باغ منالی چون۳
 همه باغی گلی بولدی برنگ رنگ۴
 اول گوزالتدی اهلینه بصار کیم۵
 اوشبونعمتالرآیورذکروتا۶
 دین شهNال آ ذکر اولمه غافل۷
 تاش تاغ بو تنگریدین قورقوبیرله۸
 گور چیقدی الرآوازی سف هوبیله۹

 وار جانی کیم شی نه هر یوزینده یر·)

 تمام الر یل اسار ایله هوی های۱۱
 گورمدیم فراغت مخلوقی هیچ۱۲
 ایرور اله مقصدی بیلدوم لیک۱۳
 عبرتی بوالردین آل اوغلی آدم۱۴
 وسحر شام نینگ تنگری آیغیل ذکرین۱۵

۱۶ دین الله رحمت امید کسمه بولمه غافل ذکر دین االاشه



 االیه» قفیخو لغتکم کبیرآ اشه «واذکزوا تتالی: قوله

 الم و درد عشقیدا چک ایله زار
 تیله رحمت فضلیدین حق ایله درد

 جوشار بحری رحمتینگ قل بیغالسه
 ایله اغیار ایلمه همنشینلیک

 محال بو گوندوراگور اگریسینی
 راسخی عالم کیمسه چند هر بولسه

 ورمسه قیزد آنی ایچره دکان کیم
 سالینگ غه ریاضت اگری اول بولسه
 کالم حاصل منزله یتماس اگری
 بیشکی یوک اوشل یتمز منزله

 الری ایش اوزونگدین بیل قیل اوچون حق
 کینه توتماق کیمسهیه دنیا حب
 اومدین اوزین داخی ظندین سو،
 گیتمادین یولالرینه منکر نهی
 سویالمدین یمان الرگا تیل اهل

 سویالمک سوز مسخرا هم جدل هم
 گرک قیلسه پر مانند اوزینی
 ایشی اوزگا ذکریدین حق بولمه

 گورور اوزی عیبینی اوز بوالن مرد
 بیتور فرمانین بارچه قاج نهیدین
 معراجینه ایله عرش بیتگیل چاده

 اول نصرتدور و دولت متینغه
 للعالمین رحمه چون وصفیدور

 دم اورمه حقسیز ذکر اول هوش اهل۱۷
 بیله سوز حکمت کونگلونگنی یومشادیب۱۸
 وار بچه سحرالر شام ییغالغیل۱۹
 ایله زار ییغالمقدین اولمه غافل۲۰

 سال نفسینگنی تیزیگا ریاضت بار۲۱
 اخی ای گوندارولماس بیریاضت۲۲
 گورمسه اوت آغاج بیر گونولمس پس۲۳
 بیلینگ او ریاضت ظالمغه نفس۲۴
 مقام منزل اول تابدی گونولدی کیم۲۵
 یوکی تای بی کیم هرکیمسه یوکالسه۲۶
 آری قیل ریادین و غجب قلبینگی۲۷
 ینه تکبردین هم حسددین هم۲۸
 سومدین ریاست هم غشدین غل۲۹
 اینجیتمادین کیمسه قیلیقدین بد۳۰
 ایالمدین وغضب قهر همدخی )؟
 ایالمک تعصیب بویله ناموس ننگ۳۲
 گرک ساله بدخویالری بو بارچه۳۳
 کیشی بو گونولدی کیم دیرمز سنگره۳۴
 ترور خویالر بوشوم اگریسی آدم۳۵
 یتور شکرین غه تنگری ایله تیل جان۳۶
 سرتاجینه جهان بو درودالر کوب۳۷
 اول رحمتدور عالمه سکیزمینگ اون۳۸
 زمین و آسمان بارچه طفیلدور هم۳۹



«۳-.-  آزادی محمد دولت

 قرا یوز بولساق ایچره عصیان گرچه

 یارینه تورت افضلی اصحاب بارچه

 آیتالیم غایت بیحد سوگودین
 اتقیا و اصفیا، مالمک هم

 حیا و موت کیم هرنه ترورالر بار
 تنا هم تحیت هم و درود هم

 جدا بیزنی قیلماغیل اوشبوالردین

 گوزی غفرانینگ بحر دور آچوق چون
 حقی آنالر چوق بیزده اوستاد داخی

 بوار ایچره کونگل کیم الر دوست جمله

 الری ایل اسالم اهل ایمان اهل
 ترور چوق گناهیم پایاندین حذ

 بیشمار ایچره دنیا من اینجوتوب
 ایراق سندین بسی بولدیم توتمدیم

 فروع دنیادین نفس اولمای دم بیر
 یمان فعل بو کونگلیمگا الر سالدی

 ایالدیم الر تباه چوخ یوزینده بر
 دمبدم ساعت به ساعت ایستادیم

 دریغ وه صفاسین ذوق ایستایوب
 ینگا حقدین کونگل دم بیر برمدیم

 اونوتوب سررشتهسینی اخرت
 سوزالمای منکر نهی معروف امر

 آنالری ادیندیم دوست بیلیب یخشی
 سورمدیم یوزیمگا پاالرنی خاک

 یتمادیم غه مقام بولغان یخشیالر

 ارا اول اولدوق امت شکرکیم یوز۴۰
 بارینه ازواج و اوالد آنینگ هم۴۱
 آیتالیم صلوات بیرال تبعیت۴۲
 انبیاه و اولیا، ایچره عالم۴۳
 مومنا و مومنین یوزینده یر۴۴
 دعا بیحد دین شکسته فقیر من۴۵
 خدا ای گونینده محشر اولوغ اول۴۶
 بیزی خداوندا ای یارلیقاغیل۴۷
 تقی هم انامیزنی آتامیز هم۴۸
 وار که الر مشایخ هم یارلیقاغیل۴۹
 الری قل مومن بارچه یارلیقاغیل ·ه
 ترور یوق هیچ یریم قللوقهالیق۵۱
 بیروبار من قولینگ خویلیق یمان پس۵۲
 ایراق ایشدین یمان کونگلیم بیله گوز۵۳
 رجوع قیلدیم الرا ایش فسق دایما۵۴
 همان یولیم الر آلدی شیطان نفس۵۵
 ایالدیم الر گناه بیحد بیلمین۵۶
 قدم قویدیم بیله آردی دنیانینگ۵۷

· . .  دریخ وه جفاسین چکدوم بیله جان۵۸
 ینگا هر یوگوردیم یلدوم ادیب جهد ه۹

-. .ه:-.= ا:;۶۰۵  توتوب یحتی سین سررشته نیانیگ
. : ۶\-=  گوزالمای ادب سنت واجب مرض

 الری اتگان فجور و فسق دنیاده۶۲
.. ۶۳..  تورمدیم خدمتینده الرنینگ یحتی

۶۴.- -  اتمدیم قوللوق حقنه دلدین چان



 ایه» نفبخون تتلغم کبیرا اشه «واذگزوا تتالی: قوله

 الم و درد عشقیدا چک ایله زار

 تیله رحمت فضلیدین حق ایله درد
 جوشار بحری رحمتینگ قل بغالسه
 ایله اغیار ایلمه لیک همنشین

 محال بو گوندوراگور اگریسینی
 راسخی عالم کیمسه چند هر بولسه

 قیزدورمسه آنی ایچره دکان کیم
 سالینگ غه ریاضت اگری اول بولسه
 کالم حاصل منزله یتماس اگری
 بیشکی یوک اوشل یتمز منزله

 الری ایش اوزونگدین بیل قیل اوچون حق
 کینه توتماق یه کیمسه دنیا ح
 اومدین اوزین داخی ظندین سو،
 گیتمادین یولالرینه منکر نهی
 سویالمدین یمان الرگا تیل اهل

 سویالمک سوز مسخرا هم جدل هم
 گرک قیله پر ماند اوزینی
 ایشی اوزگا ذکریدین حق بولمسه

 گورور اوزی عییینی اوز بوالن مرد
 ور بیت فرمانین بارچه قاج نهیدین
 معراجینه ایله عرش بیتگیل جانده

 اول نصرتدور و دولت امتینغه
 للعالمین رحمه چون وصفیدور

 دم اورمه حقسیز ذکر اول هوش اهل۱۷
 بیله سوز حکمت کونگلونگنی یومشادیب۱۸
 وار بچه سحرالر شامم ییغالغیل۱۹
 ایله زار ییغالمقدین اولمه غافل۲۰

 سال نفسینگنی تیزیگا ریاضت بار۲۱
 اخی ای گوندارولماس بیریاضت۲۲
 گورمسه اوت آغاج بیر گونولمس پس۲۳
 بیلینگ اوت ریاضت غه ظالم نفس۲۴
 مقام منزل اول تابدی گونولدی کیم۲۵
 یوکی تای بی کیم کیمسه هر یوکالسه۲۶
 آری قیل ریادین و غجب قلبینگی۲۷
 ینه تکبردین هم حسددین هم۲۸
 سومدین ریاست هم غشدین غل۲۹
 اینجیتمادین کیمسه قیلیقدین بد۳۰
 ایالمدین غضب و قهر دخی هم۳۱
 ایالمک تعصیب بویله ناموس ننگ۳۲
 گرک ساله بدخویالری بو بارچه۳۳
 کیشی بو گونولدی کیم دیرمز سنگره۳۴
 ترور خویالر شوم بو اگریسی آدم۳۵
 یتور شکرین غه تنگری ایله تیل جان۳۶
 سرتاجینه جهان بو درودالر کوب۳۷
 اول رحمتدور عالمه مینگ سکیز اون۳
 زمین و آسمان بارچه دور طفیل هم۳۹



;G€ .ایس ا

 قرا یوز بولساق ایچره عصیان گرچه

 یارینه تورت آفضلی اصحاب بارچه
 آیتالیم غایت بیحد سوگودین

 اتقیا و اصفیا، ماللک هم

 حیا و موت کیم هرنه ترورالر بار
 تنا هم تخیت هم و درود هم

 جدا بیزنی قیلماغیل اوشبوالردین

 گوزی غفرانینگ بحر دور آچوق چون
 حقی آنالر چوق بیزده اوستاد داخی

 بوار ایچره کونگل کیم الر دوست جمله

 الری ایل اسالم اهل ایمان اهل
 ترور چوق گناهیم پایاندین حذ

 بیشمار ایچره دنیا من اینجوتوب
 ایراق سندین بسی بولدیم توتمدیم

 فروع دنیادین نفس اولمای دم بیر
 یمان فعل بو کونگلیمگا الر سالدی

 ایالدیم الر تباه چوخ یوزینده یر
 دمبدم ساعت به ساعت ایستادیم

 دریخ وه صفاسین ذوق ایستایوب
 ینگا حقدین کونگل دم بیر برمدیم

 اونوتوب سررشتهسینی آخرت
 سوزالمای منکر نهی معروف امر

 آنالری ادیندیم دوست بیلیب یخشی
 سورمدیم یوزیمگا پاالرنی خاک

 یتمادیم غه مقام بولغان یخشیالر

۴۴ مومتات و مومنین یوزینده یر

 ارا اول اولدوق امت شکرکیم یوز۴۰
 بارینه ازواج و اوالد آنینگ هم۴۱
 آیتالیم صلوات بیرال تبعیت۴۲
 انبیا، و اولیا، ایچره عالم۴۳

 دعا بیحد دین فقیرشکسته من۴۵
 خدا ای گونینده محشر اولوغ اول۴۶
 بیزی خداوندا ای یارلیقاغیل۴۷
 تقی هم انامیزنی آتامیز هم۴۸
 وار که الر مشایخ هم یارلیقاغیل۴۹

 الری قل مومن بارچه یارلیقاغیل۵·
 ترور یوق هیچ یریم قللوقهالیق۵۱
 بیروبار من قولینگ خویلیق یمان پس۵۲
 ایراق ایشدین یمان کونگلیم گوزبیله۵۳
 رجوع قیلدیم الرا ایش فسق دایما۵۴
 همان یولیم آلدیالر شیطان نفس۵۵
 ایالدیم الر گناه بیحد بیلمین۵۶
 قدم قویدیم بیله آردی دنیانینگ۵۷
 دریغ وه جفاسین چکدوم بیله جان۵۸

 ینگا هر یوگوردیم یلدوم ادیب جهد ه۹
 توتوب یخشی سین سررشته دنیانینگ۶·

 گوزالمای ادب ستت واجب فرض۶۱
 الری اتگان فجور و فسق دنیاده۶۲

..= .ه۰۳  تورمدیم خدمتینده الرنینگ یخشی}
۰۴.-. fاتمدیم قوللوق حقغه دلدین جان 



 تشویشیده ایمان دم بیر بولمدیم
 ایله سودا سیز صرفه گتورمز سود

 لیک شرمنده کوب ایمدی من چکار کیم
 بیزوال ملک ایذیسی خالیق ای

 المتین حبل بودور چون الرغه عاصی
 ذیالکرم یا بر توفیق توبه
 ینه توتدیم بک دامانینگنی لطف

 سریم جان بو یولینگده قویمیشام
 من درمنده سگ بیر ازدیم یولدین

 آه گلتوردیم یوز قره ایشیگینگا
 پارهسین جگرالر بارچه دخی هم

 رتنا یا مونالری اولونچه حشر
 الرین تیل قیلغیل آموخته ذکرایله

 قال و قیل بی ایمانیمی ایت یولداش
 مهمانیگا غریب بو ترخم قیل

 گونی محشر قوپار بیرله آنالرینگ
 مراد مقصد منگا سن عالم هردو
 غریب قیلمه یتور الرگا دل اهل

 خلیل نیالر دیدارسیز نعمتینگ
 منگا گورسنگ روا نورینگ لمعه
 ینام اوتغه تک پروانه اورو)م
 سنینگ فرمانینگ بنده اعضا بارچه
 گونی گوندور گوران دیدار عاشقه

 بیدارینی سحر توفیق توبه

 عیشیده ایچمک ایمک عمریم اوتدی۶۵

 ایله وای ای دریغ وه عمریم اوتدی۶۶
 بندهلیک الیق ذزه بیر قیلمدوم۶۷
 ذوالجالل یا سانگا دوندم و یاندم۶۸

 همین فضلینگدین امید توتمیشام۶۹
 دم بو یاشین گوزیم گلدیم آقدروب۷۰
 ینه اتدیم امید رحمتدین بحر۷۱

 یریم یوقدور گیتمگا اوزگا سندین۷۲
 من بنده امیدلیغ امیدیم کمه۷۳

 آه گوردیم التقنطونی آیت۷۴
 آوارهسین جهان ایمدی یارلیقا۷۵
 ینه تقویدین علم قیلمه خالی۷۶
 الرین یول قیلغیل راست درگهینگا۷۷
 محل اوزگان چون عمریمنی رشته۷۸
 یانینگا التگیل تقصیریم عفوایتیب۷۹
 منی توتغیل ارا الر قل یقین اول۸۰
 آزاد تیگیل قیل آزاد بارچهدین۸۱
 نصیب قیل جوارین الله رسول اول۸۲
 جلیل یا گون اول دیدارینگ قیل روزی۸۳
۸f۴منگا ویرسنگ دیدارینگی اول رب یا 

 اوالم قربان اتیب جان مینگ جانیمی۸۵
 سنینگ قربانینگ جان ایچینده جان۸6
 مونی اولسانگ دردمند دم بیر دینگله۸۷
 دیدارینی قیله روزی بارچهغه۸۸



 آزادی محمد دولت .ت»

 پادشاهان توصیف بیان در اول باب

 غنی رب ایتار وصف ویرسه یاری
 جفا چوخ ویردی جانینغه اوچون دین
 سوزی بولدی غه بارچه دیب ادینگ عدل

 اول نصرت هم و ودولت باب فتح
 برقرار بولدی عالمده ایال عدل

 ایالدی عدالت کیم هر سوفار حق
 نهار و لیل ایالگای حکم ایال عدل

 بیال عدل یوزیی یر بازاگای
 آنالری اوگوبدور دیب جانشینیم

 تنگرینینگ سیدور سایه زندهی
 مراد الر مظلوم تابسه درگهینده

 بیل خاصی الرینینگ امت رسول اول
 قهریدور حقتعالی آنینگ قهری

 باق آیتغه گلیب باور قیلماسنگ
 ویرا رحمت خدا عالمه خلق

 اله دیمیش توتونگ امرین سبب اول
 یوق جانی ایچینده منگزار صورته
 پادشاه نصرتیدور دولت خلقه
 آنینگ احسانی و خیر ایمیش بولمز

 اندیشهسی بولمغای آخرتدین
 اوروش بیرله بیری بیر ایتارالر خلق

 حرام امری بیرا بیر ایتارالر قصد
 خواه عذر مونالرا آلینده شاه بولسه

 قیلور شفقت آنالر نگا بیریسی بیر

 پادشاه دور زینتی نینگ یوزی بر
 اولکانینگ هر بولماسه پادشاسی

 پیشهسی خلق بولور ایال جور و ظلم

۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸

 قوش قورت دک جبرایالگان بیربیرا۱۰۹
 عوام بارچه بیلمین ناحق حق "اا
 پادشاه گر مونالرا تنبه اتسه۱۱۱
 توکولور گناهالر خالالیقدین بو۱۱۲

 وصمینی پادشاهالر اول باب۸۹
 مصطفا محمد عالم سرور

 اوزی لیگنی عدل سوفدی ایدی عدل۹۱
 اول رحمت عدالت تعالیدین حق۹۲
 یار بیرنیچه ینه سونگ رسولدین اول۹۳
 تیدی ایالنگ عدل آیاتینده تنگری۹۴
 آر بیر اولورسه حاکم کیم اوزا خلق۹۵
 اوال عدل جهانده الر اولغان حاکم۹۶
 پیغمبری خدا عادلنی حاکم۹۷
 آنینگ گرعدلی بولسه کیم پادشاه۹۸
 شاد بولسه خالیق جمله عدلیدین۹۹

 بیل بندهسی سوار تعالینینگ حق .ا۰
 مهریدور تعالی حق آنینگ مهری۱۰۱
 ایراق حکمیندین تنگری حکمین گورمه۱۰۲
 یرا بیر عادل گلتورسه قدم چون۱۰۳
 پادشاه سیدور ساقجی نینگ اویی دین۱۰۴
 بوق سلطانی آنینگ کیم دینی اهل۱۰۵



 حالینه اوز فقیر مسکین اول گزگای
 قیلور نایب کیم نه ایالر قبول شه

 اولور معمول الرینگ بونایب حکمی
 سویالگای پادشاهالر خلقه اوزگا
 ایرور فرع بیر پادشاه دور، شرع اصل

 عوان ظالم بو بارچه گوتارمز باش
 بولمیه تابع کیمه دور مفسدین
 زمان شاه تنبیهسینی قیلماسه

 ماه و سال هر اولتورمسه سه کسمه
 اینی آغا گزمگای اواده بیر
 گرک قیلغو آریق جفاالرده تن

 نی بنده مسلمان هیچ یاتورمز تینچ
 پناه فقیرالرغه مسکین دور بو هم

 قیالن درمان ایرور شاه درده اوشبو
 آنگا ور قاتل زهر سن گرامیر

 غمه توشمه ساغنوب اخرینگنی
 قورقوسی خلقدین بولسه اتمز ایغ

 یوق چوفانی قویون کیم ساغین ایله
 ایشی بولغای نچوک چوفان بولمه
 توتغانالری بیله جان امرین تنگری
 ظالمالری اول داخی آنگال مفسد

 سوزالمسه گوزالدیب خبردار یا
 موراحتی بولور بولغانینگ ساقجی

 ساقالغیل بوالردین قویونالرنی بو
 حذر بالالردین واجب ایرور ون چ

 یولینه شریعت بو آندین گلگای۱۱۳
 بوالر اولغای حالل امریال تنگری۱۱۴
 اولور مقبول الری خیراتگان ایمدی۱۱۵
 ایالگای حکم شرع اهل پادشاهغه۱۱۶6
 ایرور شرع پادشاهسی الر پادشاه۱۱۷
 روان بولغای روان آندین یولی دین۱۱۸
 قالمیه لیق حالل هیچ سیز پادشاه۱۱۹
 آمان یولی تاجرالرینگ بولمنای۱۲۰
 شاه اوغریالرنی بیرال اورانالر یول۱۲۱

 گونی فقیرالرنینگ مسکین بولمیه

 گرک یولغو قانتین ظالم یعنی

 تتی بولسه سمیز هم ساغ قانتی۱۲۴
 پادشاه طبیبی دین دور پادشاه۱۲۵
 عوان ظالم دور دردی خالیق پس۱۲۶
 سنگا ایسام درمانیدین درد اوشبو۱۲۷
 همه مظلوم و عاجز آلسون راحت۱۲۸
 قورقوسی الر پادشاه اولغای حقدین۱۲۹
 یوق سلطانی آنینگ کیم الر ایل مومن۱۳۰
 کیشی ای بیل الر دزنده ظالمی۱۳۱
 الری قل مظلوم بو ساغین یااکین۱۳۲
 الری حاکم آنالرا ساغین ساقجی۱۳۳
 سقالمسه ساقجیسی کیم بیراکین۱۳۴
 ساعتی در خراب بولغای اکین اول۱۳۵
 بکالگیل یولین دزنده غرض ای۱۳۶
 خبر توتغیل دایما غافل بولمه۱۳۷

۱۲۳

۱۲۲



 آزادی محمد دولت -ی.ه

 گرک یایغو امرنی حق ارا خلق

 وزیر بیرله وکیل گورگای مصلحت

 الری ظالم اول ییرگانسون اوچون حق
 سورا دایم حالینی رعیت هم

 سوزالگای منکر نهی معروف امر
 ایالسه درخواست نه هر اولغای حقدین

 چیقار الر اوت یاغار یغمور یرالرا
 جهان تابغای نظام خلق گینگالور

 قیلور سین تنبیه عدلیله شاه که چون
 دعا قیلغای آالر سینغه عالیجاه

 گلور حقدین هربال کیم قیالر رد
 سوزی نه هر ارا خلق آندین اوتگای
 ایمیش ایالر نظام عالم ایله عدل

 آنالری ایچره ییل هر ایدارمیش جمع
 بارینه آالرنینگ انعام و خلعت

 سویالمیش دیب نوکر توتغیل بولمسه
 پایالغیل تونلوق آالرغه ییل به ییل

 بوالر گیتون ایالسنگ فرمان قنده
 اوالشی دشمانالریمنی ایدار دفع

 تیدی یولدین قری یوز اوج بیله اوق
 شام و صبح دعاالر ایالر ایله زار

 بوالر قیرغای دشمنیم گوکده یرده

 قتی یذی اوتار المای بند اورسه
 ایتار برهم لعین شیطان لشکر
 تورمیشام تیک مونالرا اولوپ خادم

 گرک قویغو بویون شریعتغه هم۱۳۸

 امیر قیلغای گنگاش ایله شرع اهل۱۳۹

 الری عالم درویش بیلون دوست۱۴۰

 قورترا قولوندین ظالم مظلومی۱۴۱

 دوزالگای ایله بیر بیر خصمی بارچه۱۴۲
 ایالسه راست نیتین کیم پادشاه۱۴۳

 باقار تنگری اول خیراندیشه قیله۱۴۴
 روان بولغای الر چشمه دوز)تورایل۱۴۵

 بیلور اوزین اوران یول ظالم اوغرو۱۴۶
 پناه تابنای فقیر مسکین و عالم۱۴۷

 اولور مقبول حقیده عادل اوشبو۱۴۸
 اوزی بالسیندین تنگری ایدار حفظ۱۴۹
 ایمیش بار شه زمان دیدیالراوتگان۱۵۰
 الری مسکین الری صالح و عالم۱۵۱

 بیرینه هر ایدیب احسان بیرایمیش۱۵۲
 ایالمیش طعن آنگا سلطان بیر داخی۱۵۳

 ایالگیل نوکرگا احسانینگ اتگان۱۵۴
 بوالر اتون دفع یعنی دشمانینگنی۱۵۵

 کیشی نوکرالرای بو شه اول دیدی۱۵۶
 تیدی یردین بیرقری ایله قلچ۱۵۷
 تمام لشکرگا بو اتدیم تربیت۱۵۸
 بوالر اورغای اوقالرینی دعا اول۱۵۹
 قتی تیزدور دعاشمشیرالری هم۱۶۰
 یتار یولدوزغه نیزهسی دعا اول۱۶۱
 گیرمیشام من قورغاننه مونالرینگ۱۶۲
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 ایدا انجام درکاالرین مونالرین

 بولمسون قیغوسینده اوشاق اوغالن

 فقیر مسکین پناه ایالر آنالر

 حقلیور سوزنی بو دور مومن که هر
 خواه عذر چوخ آلنده شاه اول بولمیش

 سانماغیل دیب دور بیهوده قیلدوغوم

 قضا برله بال التب اوفتانور
 گور قیله خدمت بیرله جانینگ و مال

 بار قدری قتینده حق اوله ذزه

 قافار تک قور بیرین بیر ایلالر مومن
 اثر تیگاندین تنگری بیر قالماغای
 بولسانگیز قادر خلقه ایالالنگ شفقت

 سوزوم بو بوالدور مشفق غه بارچه
 ثمر عالم ییدی عدلیندین باغ

 ارا مخلوقات ایدی ایالر شفقت
 آر اول بولدی مهربان بس باسمادی

 بیگمان بیروگا بولدی واقعه
 آنگا ویردی جواب دیب یارلیقادی

 اوالشی جوابین ویردی عمر هم
 بیزلرا دیب ایالدینگ مهربانلیق

 بیمثال تخت ویردی ایچره اوچماخ
 سویالگیل سوز مهربان خوش ارا خلق

 دولتی تاب تنگریدین بول مهربان
 بلند قیلمه گل کونگلونگنی داخی سن
 حالینی آنالر قایغورمه اوچون حق

 ایدا انعام مونالرا کیم گرک مرد۱۶۳

· داغلما نگ نال کونگلی که تا۱۶۴  سور. ر مو
 امیر و شاه بار عالمده کیم هرنه۱۶۵

 سقلیور آالرنی شاه کیم دیماگیل۱۶۶
 شاه که ثانی سوزی بو حقالمیشدور۱۶۷

 یگرانماگیل الری درویش سنداخی۱۶۸
 دعا تیر هم مونالرده ترور بار۱۶۹
 گور آله دعاسین هم سن مونالرینگ۱۷۰
 خوار گورمه سن الر اوله نابود گرچه۱۷۱

 تافار بوزغو جهان آنالر بولماسه۱۷۲
 ییر ر. نبورو ر--. بذ لو اسما. بیقیلو۱۷۳

 بیلسانگیز حدیشین آلله رسول چون۱۷۴
 گوزوم ای اولدور الزم پادشاهغه۱۷۵
 عمر ایردی جانشین رسولغه حق۱۷۶
 ارا موجودات بارچه ایداردی رحم۱۷۷
 وار آستینده آیاق کیم تاقارینچه۱۷۸
 زمان اوتگان قیلیب رحلت دنیادین۱۷۹
 آنگا سوردی تیوب ناقیلدی تنگری۱۸۰
 کیشی اول سورادی تیب سببدین نا۱۸۱
 الره حیوانجیق آستینداقی آیاق۱۸۲
 ذوالجالل اول ایالدی مهربانلیق۱۸۳
 ایالگیل عنانلیق خوش گل داخی سن۱۸۴
 قتی فقیرالرغه مسکین عاجز۱۸۵
 پسند قیلمیش سنی حق اتمیش نایب۱۸۶
 یولینی تکتر توتغیل ظالمه\۸۷
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 پست اوزینگنی توت کونگلینگایچرهلیک
 قرار اوزره یر آنالرغه بریب حق

 مجید عالمده ایکی آنی سوگای
 یتار مرادینغه عالمده ایکی

 دولتی ایرگای حقدین پستدور که کیم
 بیله سبحان سن بولغا بولسانگ قانده

 گمان یوقدور یاغار رحمت تنگریدین
 لب خشک ایرمیش قالمز آر استاگان
 خبر حکمتدین علم توتغای کونگلی
 الری افغان ایله آه آندین آرتخای

 یتار رحمتغه بحر چه سونگراسین
 چاغی خرمن سن بولغا تک مور مثل

 اسن ابلیسدین مکر سن اوچراغای
 ایدی بولغان آتا محمودغه شاه

 گذار اوقاتین ایالب بیرال آهو
 باغالدی محکمم توتدی یتدی قودی
 اول قایتدی یولیدین بارغان قاچا
 سویالدی رازین حقه ایله تیل حال

 سارویا آهو قویباردی بچهنی
 ثنا قیلدی غه تنگری ایله تیل حال

 تونی اولگون حضرتی توشده گوردی
 مهربان اوزره بچه چون بولغانینگ

 سنی اوتیندین دوزخ قوتردی هم
 شفقتیم در سنگا محشرده روز

 عدن جتات ویردی قیلدی روزی

 کست ایچره حکمینگ یعنیبو بولماسون۱۸۸

 وار ذزه هر اوزینگی اگسوک بیلگیل۱۸۹
 بجد آردور توتان اگسوک اوزینی۱۹۰
 توتار پست اوزین کیم هر یولونده حق۱۹۱
 رحمتی حق توتار جای ایچره پستلیک۱۹۲
 بیله جان اوزینگ توت پست الردین بارچه۱۹۳
 زمان هر سال کونگلونگا بولوتین غم۱۹۴
 سبب بولغای بولوت پس رحمتینگا۱۹۵

 اثر برگای چشمهسی گوز توالنیب۱۹۶
 انالری بوست معرفت آندین بیتگای۱۹۷
 توتار حیرت ایزالیوب جانان و جان۱۹۸
 دخی هم سن سین رشته امید توتغیل۱۹۹
 سن رحمتغه خرمن اولغای شاید۲۰۰

 ایدی دوران شه سبکتکین اول۲۰۱
 آر اول ایردی گیتار آوغه گون به گون۲۰۲
 اوچرادی بجه اهو بیر بیرگونی۲۰۳
 اول توتدی سین بچه کیم گوردی آهو۲۰۴
 ایالدی فغانالر فریاذ و درد۲۰۵
 آهویا گلدی رحمی پادشاهنینگ۲۰۶
 ذعا قیلدی کیک اول گوگه باقدی۲۰۷
 گونی اول شاه اوه آهوسیز گیتدی۲۰۸
 آن اول دم اول تیدی حق یارلیقادی۲۰۹
 غنی قادر یاویق قیلدی اوزیگا۲۱۰
 امتیم خاص ای اولدیم خوشنود دیدی۲۱۱
 ذوالمنن اول دولتین پادشاهلیق۲۱۲
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 باری غه عالم خلق اتگیل شفقت

 خلقینه عالم اوشبو اتسنگ شفقت

 کونگلینی مسلمان مومن کیم آلسه

 ساری بیزدین ایالدی بشارت بیر
 ینه تابدی طاعتین نینگ جن انس

 ایشی بولسه ایالمک شاد مومنی
 جوان ای شیرین لفظ نورلیغ یوزی

 آنگا ویرگای لیق مزده گله گیته
 ینه بیر شادلیق خوشوقت کونگلینه

 بیتورور نهایسه مطلب و مقصد
 تیو گوردی جاینگی ایچره الر دوست

 یولداشیم بولدونگ الرده یول یمان بو
 تشویشی غم بیر کونگلیمده قویمدونگ

 الم و درد قالمادی ایمدی یتدیم

 ایدینگ اتمیش آباد کونگلین یقوق اول
 سنی التدوم مقصده اولوب یولداش

 ینگا سندین ویران بشارتالر چوخ
 آبادلیغین اوینگ ویران یقوق اول

 الرینگ غمگین بوالن غمخانه کونگلی
 یازیلور حسنه مینگ مینگ سیز شبهه

 دینگالسنه پادشاه هارون ایردی
 قرار بولدی ملکیده لیق پادشاه

 انی سمعیم دینگالسون ویر پند دیدی
 رفیق اقسون توفیقنگ تنگری دیدی

 خدای دور قیلمیش ساقجی سراغه اول

 ساری الر رعیت قیل مهربانلیق۲۱۳

 گونا گوندین آرتورور حق دولتینگ۲۱۴
 آنی اتگای دوش تنگری شفقتینغه۲۱۵

 سروری عالم ایکی سوزده /وشبو۲۱۶
 کونگلینه مومن کیمسه شادلیق ساله۲۱۷

 کیشی مومن بیر قوبسه چون قبردین۲۱۸
 روان قوبغای کیشی بیر ایله آنینگ۲۱۹
 ینگا هر آنینگ گزگای قارشوسینده۲۲۰
 ینه دیر بولدی راضی سندین تنگری۲۲۱
 اوتورور آنی یرالردین قورقولیغ۲۲۲
 تیو بردی بهشت حق لیقالر مزده۲۲۳
 قرداشیم سن کیم مومنکه دیرآنگا۲۲۴
 کیشی ای دین انا بولدونگ مهربان۲۲۵
 بودم کونگلیمگه مطلوب و مقصد۲۲۶
 ایدینگ اتمیش شاد مومنی بیر دیرکه۲۲۷
 منی ار یوزلیک یخشی یاراتدی حق۲۲۸
 آنگا تیگای منم شادلیق شول یعنی۲۲۹
 شادلیغین مومن روزی قیل قادرا۲۳۰
 الرینگ مومن مردایسنگ آلغیل کونگلین۲۳۱
 قیلور شاد بیر کیم کیمسه هر آنالری۲۳۲
 تختینه خراسان وقتده بیرار اول۲۳۳

 یار اولدی گون نیجه بیر دولت بخت۲۳۴
 بلخینی شقیق بیرگون استادی۲۳۵
 شقیق ویردی پند بو ساعت ان در هم۲۳۶
 سرای دور یراتمیش حق آتلیخ دوزخ۲۳۷
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 تیله گلون بیله ادی بیری هر
 آنگالغیل دورسن بیری تازیانه

 الر شبهه و حرام گیتسون اولوب محو

 اوله ایمن شزیدین مومن جمله

 شب و روز دایم بیرله تازیانه
 سنی اتدی نجات اوتندین دوزخ
 عجب یوق سیزحقدوستیبولدونگ شبهه

 ساری الر رعیت اونگدین گیتگای

 آنگالیوب نینگ شقیق اول اوپدی دستین
 یاش آجی آقسه دم بیر گوزالرینگدین

 والتالم قراسی زنگاری گیتسه

 جدا بولسون یاش آجی گوزالریندین
 گوز بولسه ایچره جانینگ کیم گیل تنگال

 دور کونگلی رعیت بو کیم تیدی اول
 آنی الر رعیت پس توتارالر دوست

 سین پروانه آنینگ ایالر قبول چون
 همدمی آنینگ بولغای بارسه قانده
 جلیس بولغای آنگا گیتارسه قانده

 یاغار لعنت اوستیگا آنینگ دورمای
 گلماگای یرینگا اتسه جهد هرنه

 دور بیگانه تنگریدین بوزارسه کیم
 یمان بولغای بیله تنگری بوزار کیم

 قیزار دوزخ آتش اوچون آنینگ
 دده ای یماندور ییقماق کونگل بیر

 کوییدور الر بیرحم آنی ییقماق

 بیله نسنه اوج خلقی آندین ایت منع۲۳۸

 دینگالگیل شمشیر بیری مالدور بیری۲۳۹
 آالر آلسون ور محتاجالرغه مال۲۴۰

 ایله شمشیر ظالمی سن ایدا قطع۲۴۱

 ادب ورگیل فاجرالره فاسق۲۴۲

 بارینی ایش اوج گراوشبو ایشالسنگ۲۴۳
 سبب بولدونگ خلق جمله قوتولدی هم۲۴۴

 ایلگاری اویگا اول سن گیتگای یوقسه۲۴۵
 دینگالیوب سوزنی بو هارون ییغالدی۲۴۶
 تاش باغری ای ییغالسانگ سن بولور نا۲۴۷
 تمام لوحین کونگل یوسانگ ایله یا۲۴۸
 خدا ای الرینگغه قل قیلغیل روزی۲۴۹
 سوز اوشبو سورلدی حکیمیندین هند۲۵۰
 ندور الرغه پادشاه اهو یخشی۲۵۱
 کونگلینی رعیت آلسه پادشاه۲۵۲
 دانهسین مخبت ایسه دل مرغ۲۵۳
 کیمی سوفه اگر مرغی بوکونگل۲۵۴
 انیس بولسه بیله کیم هر قوش اوشبو۲۵۵
 دوگار کیم هر سین شیشه نینگ کونگل بو۲۵۶
 بولماغای بیتورمک سینیغین شیشه۲۵۷

 دور خانه توزاتگان تنگری بوکونگل۲۵۸
 گمان یوق اویدور تنگری بوکونگل۲۵۹
 بوزار کیم هر سین خانه کونگلنینگ بو۲۶۰
 مرتبه مینگ دین اتمه ویران کعه۲۶۱
 دور خویی الر ولی آلماقلیق کونگل۲۶۲
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 اول اتدی کفارت گناهینگا اوز
 قیلور حج طواف بار صد بیل ایله

 ایشیدور اتقیاالر آلماق کونگل
 ایشی بو زینهار قیلمه ایرسنگ مومن
 عنا و رنچ بیلماگیل سن آنی توت
 فقیر و بای آله نفع اندین یعنی

 تمر بی بیزراعت قویماغایالر
 بیشمار و حساب بی آلغای حاصل

 اوله دوران خوش لیقده فراغت هم
 اوزی تک ابدال گزگای آراسین خلق
 الری حال خالیق بو نچوکدور پس
 اوکوش آراسینده خلق ایداردی سیر
 خلق افعال قیلیب عیان روش بو

 قرار اهل جهان بو تافاردی پس
 بیشمار بیل یقین دور اولمیش ظاهر

 قالماغیل حقغه تقصیر ناگهان
 ایالدی حکم سوز اوشبو عاملیغه
 خبر تاپسام من نامزروع قاله
 کسام باشینگ ارا خلق ایالب عبرت

 یری نامزروع ذزه الر قویماغای
 یاتمیه فراغت اکدورگای اکین
 روان خلقه ایالگای حکم ایال عدل
 ییقماغای جهان ایله جور و ظلم

 سوزه بو ایتگان باور دور همدمیم
 الره نم پر گوزی غم تولو کونگلی

 باشیدور الر ثواب آلماق کونگل پس
 باشی الرنینگ گناه بیل آنی ییقماق

 روا گورسه شرع اهل کیم ایشی هر

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۷

 اول اتدی عمارت الرنی کونگل کیم۲۶۳

 آلور کیم هر کونگلینی مسلمان بیر۲۶۴

 امیر اتگای امر خلقه اکمک اکین۲۶۸
 یر قطعه ایچینده مزرعالر یعنی۲۶۹
 هزار صد رعیت چون اکگای اکین۲۷۰
 اوله ارزان و توقلوق خالیق پس۲۷۱
 گوزی یمانالرده بولغای نرکیبی۲۷۲
 الری ایل بازار شهر گزگای یعنی۲۷۳
 خرقهپوش بولوردی داود حضرت۲۷۴
 خلق حال یمان یخشی اوچون بیلمک۲۷۵
 آر اول یمانالرغه ایالردی تنبیه۲۷۶
 کار اوشبو هم غازیدین محمود شاه۲۷۷
 بولماغیل غافل سنده اولوسدین ایل۲۷۸
 ایدی شاه عادل نوشروان اولکه۲۷۹
 یر قطعه اگربیر بیروالیتده۲۸۰
 آسام داردین قیلیب رسوا سنی من۲۸۱
 ساری الر بیگ ایالگای حکم شاه یعنی۲۸۲
 اتمیه اهمال الرایشین بیوک پس۲۸۳
 جهان شاه تابشوروب ایشین حقنه۲۸۴
 چیقماغای هیچ کونگلیدین خوفی تنگری۲۸۵
 بیزه مسگین جوریدین نالیماسون۲۸۶
 الره همدم سال لطفینگنی سایه۲۸۷
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 یری آنینگ ایرور وبوستان جتت
 خبر بولسام آنینگ وشزیندین خیر
 بیلینگ اوستیندین بارسه ایچگو قویون

 بیری هر آنالالر تاپسه نقصان گیته
 سوریلور مندین باری الر اوشبوایش

 بشر و حیوان که مظلومدین بارچه
 ادا ایتگای حقین حقلو هرکیمینگ

 ایالگای شفاعت مخلوقه بارچه
 خبر توته حالیدین مظلوم یعنی
 اول اته طاعت و خیر یولینده حق

 زیاد ثوابندین ییل آلتمش بولغای
 کس قیلسه گر بولماغای حسابی هیچ

 سویالگای دیب نا تدبیری ایش هربیر
 گرک بولماق تدبیرین ایش اول آندین
 مصلحت شاه اول گورگای الرغه یخشی

 ور بوا دانلیق کوته بولماز کل عقل
 توتار آنی ادیب مختار سی ایه عقل
 ایال دارالر دل ایشده هر گنگاش قیل
 جواب بولسنگ استایور غریبدین بو

 قوتار اوزین الگیدین بیر صید قاچسه
 آنی ساله قوله گر ایماسدور تانگ

 الر قیله عالجین اوله ایش بیر هر
 بیگمان بیرله نیزه اوق بیتمگای

 رهبری لر ایش مشکل دیمیشدور کیم
 اوله سردارسیز لشکرکه داغیلور

 الری حضرت عمر دیمیش سوزی بو۲۸۸
 اوتار آنالرغه حکم والیت هر۲۸۹
 بیلینگ بولسه کوپرسی سفالرینینگ۲۹۰

 الری آیاق تاشگینه کوپرنینگ۲۹۱
 بولور بیشک گونی قیامتنینگ اول۲۹۲
 خبر توتنای ایدوب عدل حاکم یعنی۲۹۳

 گورا حالین الر درمنده ایدیب رحم۲۹۴
 ایالگای عدالت حاکم اوچون حق۲۹۵
 دادگر اوله ایله عدل ساعت بیر۲۹۶
 اول اتسه عبادت ییل آلتمش داخی۲۹۷
 داد عدل ثوابی ساعت بو بلکه۲۹۸
 کس بیلسه توابین عدالتنینگ بو۲۹۹
 ایالگای جمع وزیر میرو یادشاه۳۰۰
 گرک قیلمق گنگاش بیرله آنالرینگ۳۰۱
 منفعت کوبدور ده قیلمق گنگاش پس۳۰۲
 بولور پشمانلیق ایش سیز مصلحت۳۰۳
 آیتار سوز بیر بیری هر ییغیله کوب۳۰۴
 ایله یارالر پیغمبرا دیمیش حق۳۰۵
 صواب خیر یوق الرده ایش گنگاش بی۳۰۶
 کار تدبیر الر یخشی دیمیشدور صید۳۰۷
 آنی آلسه آراغه یینیلوب کوب۳۰۸
 الر ساله آراسینغه کوب غرض ای۳۰۹
 همان لر ایش بیتان بیرله گنگاش پس۳۱۰
 الری عاقل زمان الر باش مشورت۳۱۱
 اوله رهبرسیز اهلی یول آزاشور۳۱۲



 بولمسه یولداش لطفی حق ایش بیتمز
 سالماغیل قولدین دانانی و عاقل

 سویالگای آنالر نه هر صذق تیدی

 بیلینگ برهان و حجت خلقه سوزی

 مونی بیلگیل توگون اول آچیلماس هیچ
 قورقولیغ ای مصلحت سور دین بارچه

 الرا قیلغان مصلحت رانی یخشی

 منفعت الر ایل مومن آندین آلسون

 ایمان دم آخر دنیاده آبروی
 اتمگاه حج ایالدی اراده کیم
 تیو اتمانگ ترک رعیتالرنی بو

 فقیر مسکین بو بارچه توشگای رنجه
 گیتمدی تاشالب رعیتالرنی اول

 خبر ویرسه آنگا شوابیندین حج

 یولی آلتمیش ایالمیش طوافین حج
 کرم عالی ای بسدور آلسانگ ساتخون

 حضراتیغه استایوب ثوابین حج
 بها قیلدی یولیغه حج بیرقدم

 تگمادی قدمغه بیر حجدین اوشبو
 همه رعیتالر بو قیلدی زاری
 منگا توتغیل قوالق اتسنگ قبول گر
 شفقتی قیلسانگ بیزگا ثوابین هم

 امیر ای دم بو سیزگا ایدالیم بخش
 حجه مینگ قتینده حق اولمز برمک

 بخشایشی حقینگ بودور یتماگای

 بولمه باش اگر بولغای الش گوده۳۱۳
 اولماغیل مغرور ملکه گل حکیم ای۳۱۴

 ایالگای جمع داناالری پادشاه۳۱۵

 بیلینگ سلطان یاویق حقغه صدقدور۳۱۶

 تدبیری الر ایش بو ایت مثل توگون سن۳۱۷
 اولوغ کیچیک دیماگیل گنگاشده بو۳۱۸
 آنالرا خدایا یاری مدد قیل۳۱۹
 مصلحت یخشی کونگلینگا آالر سال۳۲۰
 آمان و امن آنالرا قیلغیل روزی۳۲۱
 پادشاه بیر زمان دیدیالراوتگان۳۲۲
 تیو گیتمانگ اتدیالر عرض همه خلق۳۲۳
 امیر ای گربوالرنی تاشالراولسنگ۳۲۴
 اتمدی حج پادشاه بوسببدین۳۲۵
 راهبر اوزینگا اولدم استادی۳۲۶
 ولی ییر باردور رهبرمونده دیدی۳۲۷
 دم بو توابینی حج بیر پسآنینگ۳۲۸
 قاتینه نینگ ولی اولدم شاه باردی۳۲۹
 شها امتاعین دنیا ایاق باشدین۳۳۰
 تیدی اموالیم جمله شه زمان اول۳۳۱
 غمه توشدی پادشاه سوزدین اوشبو۳۳۲
 سانگا در بار سوزوم بیر درویش آیدی۳۳۳
 ساعتی بیر ایالسنگ گرعدالت۳۳۴

 فقیر بیز شوابین حج اوشبوآلتمیش۳۳۵
 خواجه ای توابین عدلینگ ساعت بیر۳۳۶
 کیشی توابینغه مزد عادلینگ۳۳۷
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 آنالری قوپورغای عرشده سایه
 آطی همت اوتار سیچراب کوپریدن

 اول سورگای عشرت بیرال الر قل یخشی
 درمندهنی و عاجز شاد ایالسه
 قوپوسر اتیله بو اولنچاق حشر
 آنگالسنگ معنی بیرله قوالغی جان
 باریب آختاردی نوشرواننی قبر
 ایالمیش تصدیق سوزگه بو گوروب چون

 کرم باریغه یخشی هر ایالگیل
 گلور اطاعتغه اوله دشمانی

 قونه جودیتغه دست همت یمن

 قرار آنده توتار باقی دولت
 ایده انعام قیلوب الر تواضع هم

 رسول بیرله خدا اول آنی سوفگای
 یخشیلیق خلقه جمله قیلیقدور خوش
 ایدی سامانی اسمعیل آدی

 همی شاه اول ایالالدی تواضع کوب
 ایالدی احسان یعنی آلدی کونگلین

 یول گیتدی غه فقیه اول ایالب حرمت
 جهان شاه ساقجیسی دین ای دیدی
 عزیز قیلدی جهان ایکی سنی حق
 ینا قیلدی آزاد اوتیندین دوزخ
 ذوالکرم اول شاه قیلدی پشتینگ یدی
 آر اول غه خراسان گلدی بولوب شاه

 قاتیغه هیچ گلمدی درویش ایکی

 الری سلطان عدل محشرده روز۳۳۸
 شفقتی رسولینگ آنالرغه بولغای۳۳۹

 اول گیرگای ایچینگا اوچماخ بیحساب۳۴۰

 بندهنی اول خدا اتگای سرفراز۳۴۱

 یوسر ایما یرآتین قبرده هم۳۴۲
 دینگالسنگ سوزیدور پیغمبر اوشبو۳۴۳
 دینگالیوب خلیفه مامون بوسوزی۳۴۴

 ایمامیش یر اتین نینگ عادل اوشبو۳۴۵
 دم بو اوزره اولوس بولسانگ پادشاه۳۴۶
 بولور دوست عالم اهلینگه کرم چون۳۴۷
 گونه گوندین ینه آرتار شهرنی۳۴۸
 پروردگار ورور نصرت داخی هم۳۴۹
 ایده اکرام الرا درویش و عالم۳۵۰
 قبول اتسه صحبتین گربوالرینگ۳۵۱
 قیلیق دور خوش بیکالرا تواضع پس۳۵۲
 ایدی خراسانی شاه عزیز بیر۳۵۳
 عالمی بیر یانینه آنینگ گلدی۳۵۴

 سویالدی سوز خوش گلتوردی حضر ما۳۵۵
 اول یانینجه قدم یدی چون گیتدی۳۵۶

 آن اول شب اول ارا توش یولوقدی پس۳۵۷
 عزیز قیلدینگ امتیم عالم که سن۳۵۸
 بنا الر کوشک ایالدی ایچره اوچماخ۳۵۹
 قدم یدی یوریدینگ بیرله یانی۳۶۰
 ایردیالر طاهر عبداشه آدی۳۶۱
 غه خدمتی تمام گلدی آنینگ خلق۳۶۲



 الرنی پادشاه زیارت قیلماقی

 آنینگ ایردی حرب احمد بیریسی۳۶۳
 ماه ایکی اول چون خدمتیغه گلمدی۳۶۴

 کس ایکی اول تورمادی ایله گلمک۳۶۵

 تاشینه آنالالر اوپرولدی پادشاه۳۶۶
 امیر دم اول ایالدی مناجات بو۳۶۷

 کیمسنینگخوشنودلیقینگچونایکیآر۳۶۸
 مونالری من سنگ دیب بندانگ یخشی۳۶۹

 حقینا دوستلیق و دشمنلیق اوشبو۳۷۰
 زمان اول آواز یتدی هاتفدین۳۷۱
 نی کیمسه حرمتینغه یخشیالرنینگ۳۷۲

 بیله جانینگ دوستینی حق توت دوست۳۷۳
 زمان اوتگان پادشاه دیدیالربیر۳۷۴
 ایالدی شکر سجده دم اول درویش۳۷۵
 تنگریا متت شکر یوز کیم تیدی۳۷۶
 خدماتیغه شاه بیزالرنی التمادی۳۷۷

 ترور طاعت گلمگی الر بویوک چون۳۷۸
 بارماقی انده درویش معصیتدور۳۷۹
 ایالدیم شکر سجده اوترو آندین۳۸۰
 حدیث پیغمبردین اول سوزده اوشبو۳۸۱
 بولور اول عزیزی الرنینگ پادشاه۳۸۲
 تورور اول یمانراق ایاسندین علم۳۸۳
 اقوالیدور یخشیالر کیم سوز اوشبو۳۸۴
 تاپماغای قوت ملک پادشاهلیق۳۸۵
 ایالمک جمع لشکری اولمز ممکن۳۸۶
 بولمادی میتر اتمک جمع مال۳۸۷

 ایالدیم ذکر تنگرینی ایچینده جان
 خبیث بولمه بیله جانینگ تینگالگیل

 گلور زیارغه ایاسینگا علم
 گلتورور زیارت الرغه پادشاه

 خالیدور دین غرض سوزی یخشیالر
 اتمگای جمع باشین لشکر کیشی تا

 سویالمک خوش ایله احسان مگر کیم
 قیلمادی معمور عالمنی تاکیشی

 طوسینینگ اسلم اوغلی محمد بیر
 پادشاه اول ایالدی پابوس عزم

 بس یوزینی آنینگ الر گوزالمادی
 قاشینه گوز پاالرین خاک سوردی

 قدیر یا ایاسی قدرت کیم ایدی
 توتدیالر دشمن منگا الر باقمادی

 چونآنالری خوشلوغینگ توتارمن دوست
 رتتا یا منی سن یارلیقاغیل
 گمان توتمه آنی دیب یارلیقادی
 آنی سن تانگ بیلماگیل یارلیقاسه

 بیله آنینگ گونی محشر سن قوپغا
 بیگمان غه خدمتین درویش گلدی
 تیدی قیلدینگ نیاوچون سجده بو شاه

 ینگا مندین دم بو گلتوردی سیزنی
 غه حسراتی شوم نفس بو سالمادی

 آرتورور الر ثواب مینگ سانسیز داخی



€T / . امن... ا

 داد و عدل قیلماغونچه تا پادشاه

 بوال هییتلیغ اوزی ایله لشکری
 یمان بارچه خوفیدین جان تیتراگای

 قیلور قورقو همه آنده یخشیالر

 سورمغای یماننی یعنی ادیب رحم
 وامیر شاه اتگوجی ظلم ارا خلق
 بوال احیا جهان رایندین عدل

 یورمگای ایچر کویی ظالم نفس
 سبحانیغه ایالگای تسبیح ذکر

 خیر بولغای انواریدین معرفت
 دلین و جان آنگا مایل قیلماغای

 گونی و قونارتون کوچار کاروان
 روان آغار باش او گه باشدور بو گه
 ارا عمان اوخشایور کلوگا یا

 عدم بولغای بوالر گچسه ساعتی

 گچار آندین اگالنماین زمان بیر

 یتار یوقدور یانیته یوگوروب بارسه
 دور سلطانی جهان کونگل قویمسه

 یوق خوشی هیچ دنیابیله زیور
 غمه و درد عشقیده حق اول توشگای

 آدایالگای قیلیب ایشالرنی یخشی

 آباد الر عمارت بو ایرمیش بولمز۳۸۸
 بوال قوتلیغ ملکه الر شاه یعنی۳۸۹
 جهان خلق عدلیدین بولغای راضی۳۹۰
 بولور اول یمانی الرنینگ پادشاه۳۹۱
 گورمگای سیاست آندین یمان هم۳۹۲

 فقیر ای بیل آنی قاپالنگ یرتغوجی۳۹۳
 بوال دانا و عاقل ایاسی حکم۳۹۴
 اوتگارمگای بیله غفلت عمرینی۳۹۵

 فانیغه جهان برمای کونگلینی۳۹۶
 سر هشیار شه اول بولغای یعنی۳۹۷
 منزلین بو ساغینیب اوستی کوپر۳۹۸
 مونی بیلگای سرای کاروان یاداخی۳۹۹
. ر.. ل .ر.۳ جهان مثالدو ا لغا· بابو۴۰۰

 ارا آسمان منگزایور بولوتغه یا۴۰۱
 دم بو یاناراوتدور دور یل یااسار۴۰۲
 ایچار ییر کیم دور لقمه بیر داخی یا۴۰۳

 آتار سالغوم داخی یا لیک مثال سف۴۰۴

 دور فانی کیم هر بیله بوجهانی۴۰۵
 یوق ایشی نینگ کیشی هیچ ایله آنینگ۴۰۶
 همه اهلین جهان بیلگای فنا هم۴۰۷
 ایالگای یاد الری یخشی بواوتان۴۰۸



 فصل

 سوز بو دور حکایت اصحابدین بزرگ
 ایدی وار خاتون منکوحه اول یوز اوج

 اخی ای بیل بولور مینگ بیر سی جمله
 مستعان یا منگا برسنگ بیراوغول

 بری دینیندین کفر آنالر بولسه
 دینگالسنه گل بولدی گوده یارتی

 ولی ای بیل بولمدی ایاغی بیر
 همدمی محرم قاتیغه الر گلدی

 تشویشی پایان بیحذ قیلدیالر
 اناسی فرزند بیری اصف بیری

 آچالینگ سزنی او یوقدور دانشی
 دوا اوچون ولد بو ایستیالوم

 اوروب باش یرگا یلواردی باریسی
 پادشاه ای من ایذسی حشمت بو من

 نی المه بیر بیری گلتورسه تحفه
 منینگ توشگای نظریم لیکگا تحفه

 شفا برگیل سن گا فرزندیم اوشبو
 اول بردی قوالغین بیر گوزیله بیر

 آشکار سنگادور ایش پنهان بارچه
 منی ایت رفع ایشدین وزارت بو

 وزیر آچدی سزین حق ایچره کونگلی
 مالل قیلمه دردلوگا بو شفا بر

 قولین بیر آنینگ تنگری قیلدی روزی
 تیدی الحاجات قاضی گوتاریب قول

 سوز بو دور روایت بوهریرهدین۴۰۹
 تیدی داودینگ ابن سلیمان چون۴۱۰

 دخی سزیهسی یوز یدی ینه۴۱۱
 عیان حقدین استدی سلیمان چون۴۱۲

 کافرالری جهاد قیلسه واریب اول۴۱۳
 دوستینه اول خدا بردی بیراوغول۴۱۴
 قولی بیر بیرقوالغی و بیرگوزی۴۱۵
 غمی نینگ سلیمان بولدی زیاد پس۴۱۶
 کیشی اوج دم اوشل مجلس اولتوروب۴۱۷
 بیریسی آنینگ ایردی سلیمان اول۴۱۸
 اوزگانینگ حقدین که سز بیر الر دیدی۴۱۹
 خدا از سزنینگ اوشبو چون حقلیقی۴۲۰
 گوروب یخشی سوزی بو اتفاقا۴۲۱
 آله بار سلیمان آیدی ازال۴۲۲
 منی الر گلسه گوره کیمسه ایکی۴۲۳
 آنینگ گلسه تهی دست بیریسی۴۲۴
 خدا ای چون صادقلیقی سوز اوشبو۴۲۵
 قبول ایالب سوزی بو حق حضرت۴۲۶
 بیروبار ای تیدی هم آصف سونگره۴۲۷
 مونی غه سلیمان منده تیدیم چوخ۴۲۸
 بیر ایرمسدی تیلیم بو ایله کونگلیم۴۲۹
 جالل یا چون لیقی صادق سوز اوشبو۴۳۰
 قولین اوشیو ایدیب تصدیق قولیده۴۳۱
 ایالدی مناجات اناسی سونگره۴۳۲
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 ترور حشمت صاحب ایاسی ملک

 آنگا دیردیم بوال شوهر کاشکی
 شفا ورگیل فرزندیمه عییناک

 ایالالدی بخش هم آنگا بیرآیاغین

 الرین دلخواه اوشبودم الر قل تابدی

 نوبتی نینگ بواولوم تیزرآک تیدی
 فغان بولدی جسد توشدی اوزه تخت
 مدتی چوخ چیقمدی حرمدین بو

 کنک دعوا ایلدی ایله بیر بیر
 قتی توتدی بیرییرین بیرله دعوی
 باشیغه نینگ بیری بیر اوروب یومروق

 ایدیم چکمیش جفا اکیب اوزا یول
 کباب باغریم بو بولدی اوترو موندین

 دین اهل ای ایالدینگ بوایش ناگه
 یقین آنی ترور اکمیش اوزا یول
 یول غه ساری مقصدیم دیب من تابغه

 قدم قویدوم اوستینه زراعت اول
 الجواب فی شطاغ آعلی آمزکم

 اوستینه یول اول اکدینگ تخم اوچون نی
 اولور ویران آنینگ یوقدور سی شبهه

 قال اهل وی پیغمبری جهان ای
 پیمالیدور آجل گلگان دنیاگا
 چکماگیل خونابه غضه قینوی

 محال توتماق مکان اوستینده کوپر

 کلک دعوا ایمیش یوق میش اوچون پند

 ایرور زوجیم منیم کم بوسلیمان۴۳۳
 منگا کیم گورسم هرکیمنی ینه۴۳۴

 اله یا چون لیقی صادق اوشبوسوز۴۳۵
 صادقالدی سین بنده ایچره سوز بو۴۳۶
 اعضاالرین حق اتدی سالمت چون۴۳۷

 فرصتی اندک ویردی تعالی حق۴۳۸
 زمان اندر بچهنینگ آلدی جانین۴۳۹

 قتی توتدی تعزیت سلیمان اول۴۴۰
 ملک ایکی آنگا ایباردی تنگری۴۴۱
 صورتی آدم مشل ملکالر اول۴۴۲
 قاشیغه سلیمان گلدی بوایکو۴۴۳

 ایدیم اکمیش اکین تیدی مذعی۴۴۴
 خراب قیلدی کیشی اوشبو اکگانیم۴۴۵
 کیشیدین قیلینغان دعوا بو سوردی۴۴۶
 اکین اراگوردیم سیریم تیدی اول۴۴۷
 سول و ساغ من نظرالرایالدیم چون۴۴۸
 دم بو ضرورتده راهی تابماین۴۴۹
 خراب بولدی سبب بو زراعت اول۴۵۰

 ایذسینه زراعت اول شاه اول آیدی۴۵۱
 اکیلور اوزرا یول کیم هرزراعت۴۵۲
 مقال بو آنگا تیدی فرشته اول۴۵۳

 یولیدور نینگ اولوم کیم دنیا اوشبو۴۵۴
 اکماگیل فرزند یولینده بواولوم۴۵۵
 حال اهل ای اوستیدور کوپر دنیا۴۵۶
۴۵۷.· .  ملک سوزالرنی بو دیب پنهان بولدی
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 قالماغیل مضطر ایچره قین اول یارین
 تهاد ماتم سنی ایالر گونی بیر

 فرزندالرین یکه آلمیش آنالرینگ
 آمان قویماس اولوم جاندارنی بارچه

 قالور ساعت بیر ایچره گلستان گل
 مستعان هم تورور قادر ویرور اول

 ایدی اله نبی هم ایذیسی دولت
 فرمانبری آنینگ کیم ایردی بارچه

 بسی آنینگ یانیده ایدی سویالر
 رمه بی حالین درد ایدردی عرض
 سوزی اوتاردی دوبدوز اوزرا عالم
 مذعا مقصدایردی کیم ینگا هر

 زمان اول باروب غه قانت قانتین
 قرار توتدی سی بارچه اهلی عالم

 قوزی قوی ایچاردی سف چوقوردین بیر
 مطلبی ایردی قیلماق لوق قول غه حق

 ایدی درگاه اول ساعت هر قاقدیغی
 قرار توتمای ساعتی ایچره عالم
 انی آتدی بحرینه غم توتوب پس

 الر اوچوردی قوشون جان قفسدین بو
 مسکنت و متاع و اسباب بارچه

 حزین کونگلینگنی توتمه گیتماسیندین
 قانعون ساعت بو بولغیل دوشماگیل

 دده ای دایم اهلی حرص بولور ا€

 سالماغیل گا کونگل بوگوسین دنیا۴۵۸
 شاد بولمه سن بیله باری دنیانینگ۴۵۹

 الرین دوست حق سینامیش طوری اوشبو۴۶۰

 جهان بو یریدور حسرت قیغی۴۶۱
 گلور حقدین دوردمی غنیمت پس۴۶۲
 آمان ایمانینگی ایستاگیل حقدین۴۶۳

 ایدی شاه یوزینگه یر سلیمان اول۴۶۴
 پری دیو و جن و انس ایچره عالم۴۶۵
 جملهسی آغاجالر الر یل سفالز۴۶۶
 همه حیوانات بوبارچه قوش قورت۴۶۷
 اوزی ایردی پیغمبری عالمینگ۴۶۸

 هوا التوردی تختین گوتاریب یل۴۶۹
 بان سایه بولوردی اوستینده الر قوش۴۷۰
 تار ایکی ایداردی قیلنی ایله عدل۴۷۱
 یوزی عالم عدلیدین آلدی زینت۴۷۲

 نبی اول ایالرایدی عباد بس۴۷۳
 ایدی الله شب و روز مذعاسی۴۷۴
 زار و حیران عشقیده انله بولدی۴۷۵
 آنی توتدی قورقوسی بواولومنینگ۴۷۶
 الر ایچوردی سفین اولوم آخری۴۷۷
 وسلطنت ملک بو بیصاحب قالدی۴۷۸

 گزین اهل بودور ایشی دنیانینگ۴۷۹
 ذوفنون ای دنیانینگ آلداغینغه۴۸۰
 دنیاده توقدور اهلی قناعت پس۴۸۱

 متالم ناراحت، توقات، تهاد: ا.
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 سوز دینگله بولغیل اهلی قناعت گل
 طاعتی قیل قیلیب مسعود ساعتینگ

 کمند قوروغلیقدور کیم خبردار بول
 چاک سینه قیلغیل ایله افغان زار

 ایالگیل اظهار کملیک عجزطاعت
 ایچار جامین اولوم بو مخلوق جمله

 بول بیدار سحر وقت اینگرایوب
 بیله آشی حق ویرذکر قوت غه جان

 توتماسه امرین پیغمبر و تنگری
 یمان بولغای آنگا عالمده دو هر

 بوال مایل نفسینه ایتارده حکم

 گوزالرینی آنالرنینگ ایدارالر کور
 الرین ال آرقاسینده الر باغالغای
 آنی بارغای تفا دوزخ چاکوبان

 قیالالالر رسوا جابرنی حاکم
 بیچارهیه دیک ایالمه راست حکم
 الر قوالیه قیلیب رسوا طرف هر
 توتمدونگ راست امرینی شریعت اول

 ینه اتدینگ خراب عالمنی خلق
 قضا حکم گون بو دور ایرمیش حقدین

 کباب ایالر آنی نار ایچره دوزخ
 سویالدی سوز خطا بیر ایچینده حکم

 باشین گوتارمادی هییچ قیلدی سجده
 واه و آه گونالر مونچه اوتوردی عمر

 تیدی اولوالعزمیم یا یارلیقادیم

 گوز آلدورمه امتاعینه دنیانینگ۴۸۲
 ساعتی خداغه قیلغیل لیک بنده۴۸۳

 سربلند قیلمه بیرال زوربازلیق۴۸۴
 پاک ایمان تیله حقدین قیل توبه۴۸۵
 ایالگیل زار غه تنگری هرسحرده۴۸۶
 گچار گلگان وفا یوقدور دنیاگا۴۸۷

 طتاربول توکل آذوق یاراق قیل۴۸۸
 بیله یاشی گوزونگ بو یوزونگنی یوی۴۸۹
 اتمسه عدالت گر پادشاهالر۴۹۰

 زیان ایالر زیان اول پادشاهغه۴۹۱
 بوال جاهل قاضیالر الر پادشاه۴۹۲

 گونی محشر چکیب قرا یوزینه۴۹۳
 الرین تن آنالر کگایالر دخی هم۴۹۴
 آنی اورغای ایله ملکالرگرز پس۴۹۵
 قیالالر پیدا دمده اول خصمینی۴۹۶
 دیه سوز بو اول الر حاکم قاضیالر۴۹۷
 الر ایالیه عذاب تورلوک قتغ پس۴۹۸
 اتمدونگ عدالت گون اول آیتاالر۴۹۹
 همه اتدینگ کباب جورایله و ظلم۵۰۰
 جزا دور بو یوقتورور چارانگ ایمدی۵۰۱
 عذاب ویرگان دور اعمالی یمان کیم۵۰۲
 ایدی پیغمبر داود حضرت۵۰۳
 یاشین آقدوردی گوزدین چه گونه قیرق۵۰۴
 گیاه بیتدی یرالرا آقدی یاشی۵۰۵
 ایالدی وحی زمان اول تعالی حق۵۰6



 جزا دانگله برور سیز شک ایسه یوق

 کونگلینی غمدین اوشبو اتدی فارغ
 چوق غه تنگری دایما ایداردی زار

 یارایالگیل بیله غم کونگلنی بو
 کونگلینی جاندار بارچه قیلغای قتی

 کیچییه اولونینگ بولمازمیش رحمی

 الری قان تمرده بو قورویورمش
 بیگمان توشدی ایرو لشکریندین

 یی خیمه تیکیلمیش بیر دم اول تابدی

 ایلگاری گلدی یتدی آطین توتدی
 تیالک بیرله شنا چوخ ایالب غه حق

 بدخیال شاه اول قیلدی تیب ساالی خرج

 زاری ایالب غه تنگری اولدم گلدی
 دیسنه قیلدینگ زاری نیسببدین

 الم توشدی جانینه مخلوق جمله

 فغان ایتدی قری اول تیب چیقمادی
 اهلینینگ عالم بو گیتگای .برکتی
 زمین روی همه الر ایتگای نالش

 خاکسار بولدوق بارچه بیز قوریدوق
 انعامدین پر شاه کرملیک اول

 وار باغوانی کیشی قری بیر گوردی
 پیر او قابین تولدوروب گتوردی تیز

 تیدی سالساق بوباغالره خرج قدری
 یتور تیز قدحنی اوشبو تولدوروب

 بدخیال دم بو قیلدی شاه کیم تیدی

 رضا خصمینگنی بو لیکن ایالگیل۵۰۷

 خصمینی قیلدی راضی پیغمبر اول۵۰۸
 یوق کیمسه باال قرب رسولدین اول۵۰۹
 ایالگیل زار گل تنگریغه دخی سن۵۱۰
 مونی بیلگیل ایالسه ظلم پادشاه۵۱۱
 کیشییه نینگ کیشی بولمازمیش مهری۵۱۲
 الری جان حیوان بارچه ایمیش تیترار۵۱۳
 زمان اوتگان قباد شاه دیدیالر۵۱۴
 شهی اول یوگوردی یلدی هرطرف۵۱۵
 قری بیر یوگوردی چیقدی خیمهدین۵۱۶
 ایناک قری اول ساغدی بولدی شام۵۱۷
 حال بو تیب ایرکان کوب سوتین بوایناک۵۱۸
 قری ساغدی ینه توردی صباح پس۵۱۹
 انه ای اولدم شه سوردی کیفیت۵۲۰
 دم بو قهرالنمیش شه تیدی قری۵۲۱
 همان سوتی بوایناک سببدین اول۵۲۲
 بیلینگ اتسه جور و ظلم کیم پادشاه۵۲۳
 امین ای آغاجالر سفالر یرالرو۵۲۴
 بیروبار ای ظلمیندین ظالم اوشبو۵۲۵
 بهرامدین سوز اوشبو اولوندی نقل۵۲۶
 آر اوشبو گلدی باغه بیر سیرادیب۵۲۷
 امیر ایستادی شربت اناردین پس۵۲۸
 ایستادی کونگلی شاه حالده اوشبو۵۲۹
 گتور شربت امرایالدی ینه پس۵۳۰
 زال پیر گلدی اگالندی بوسفر۵۳۱



 آزادی محمد دولت --دNه

 بیشمار قدجنی ایردی تولدوروب
 حزین بولدیم قدح اوشبو تولمادی

 ترور گیتمیش برکتی الرنینگ میوه
 حال اوشبو بویوردی تیب شربت ینه

 قتی گلدی بیله خوشوقتلیق و شاد
 کرم قیلمیش کرم اهلیگه عالم
 بیگمان ایرمیش عدلی نشه شه بو

 ایشی اوله جور و ظلم کیم پادشاه
 اتمیه جبر هیچ الرغه رعایت بو

 بوزان اسبابین ملک هم جوریدور
 آنگا دور حمیت گونده یمان پس

 ترور مونالر قیالن دایم ملکینی
 سروری الر پادشاه شاه اول بولغای

 اشه ظل اول دیب تابسون عقل بی
 غمه توشدیالر بارچه الر تاپمادی

 الر تیدی دور کم اوشبو اتفاقا
 کسار توبین آلیب بیلته الگینه
 تنی و جان قالماغای یرگاه توشسه

 الر اتدی نقل آنگا هم ایشین قیلغان
 زمان شاه ایتگوجی ظلم ارا خلق

 عدم ایالر قازار کوکین اوز ظلمی

 سالور کوکین اوز آخر دور عقل بی

 آنینگ یتگای جانینه اوز بولوب اوق
 ایدی زور ظلم ایشی گوندوز گیجه

 فغان قیلدی اوق تگدی سیندین سینه

 انار بیر نوبت اونگکی ایردیم سیقمیش۵۳۲

 همین سیقدیم انار اون نوبت اوشبو۵۳۳
 ترور توتمیش غضب شاه تیدیم بلکه۵۳۴

 بدخیال بو کونگلیدین چیقاروب شه۵۳۵
 شریتی یتوردی تیز حالت اوشبو۵۳۶
 دم بو تورمیشدور عدله شاه کیم تیدی۵۳۷

 همان عالم برکتی میر اول بیلدی۵۳۸

 کیشی ای اولدور دنیاده بیعقل۵۳۹
 توتمیه خزینه و گنچ پادشاه۵۴۰

 قازان کوکین ظلمیدور پادشاهنینگ۵۴۱
 آنگا دور بورعیت اسباب ملک۵۴۲
 ترور مونالر قیالن قایم کوکینی۵۴۳
 ساری الر رعایت مالین صرف قیله۵۴۴

 شاه محمود اول ایتدی حکم ارا خلق۵۴۵
 همه خلق بو ایستادی دیب تفای کیم۵۴۶

 الر تاپدی بیرونی مگرآنالر کیم۵۴۷
 آر اوشبو غه پوداقین آاج چیقمیش۵۴۸

 توبینی آغاج کسسه گر کیشی اول۵۴۹
 التدیالر پادشاهغه کیشینی بو۵۵·

 مهان ای بوالرغه محمود شاه تیدی۵۵۱

 کم عقلی کیشیدین بو کمدور عقلی۵۵۲
 بولور اتمک ظلم ایشی کیم پادشاه۵۵۳

 ظالمینگ پادشاه ظلمی جوری۵۵۴

 ایدی مشهور ظالمی سمرقند در۵۵
·۰ ا-.....۵۶  عوان اول ایردی یاتمیش اوزره تخت



 الر قیلدی تفزج چوخ ایشگا اوشبو
 زوال ملکی آنینگ تابدی سیز شبهه

 حقی تنگری چیقاردیالر چکدیالر
 زینهار آلغیل عبرت ظالم بولمه
 اوقی گل کیم آهیدور مظلوم جمله
 کسار باغرین ایله جان تیزدور قتی

 کسار طنابینی عمریمگ بیل یوقسه
 پناه گلتور غه تنگری ایشیدین ظلم
 سونر قالماز دمی یاقسه اوتین ظلم
 ینگا سندین گلور یاقدونگ سن که چون

 یوزینگی اوز بیله سوزونگ اوز توتدینگ
 توشار اوزی آنگا چاه کیم هر قازسه
 بولور توقماق کیشییه اورسه چوماق

 گمان توتماس سوزه بو ایاسی عقل
 اری دنیاسی دین آنده بولغای

 بیریا ایالمکلیک احسان خیر
 ازار دین کیمسه یه کیمسه یتمیه
 قیال تنبیه ظالمالره اوران بول
 سویالگای منکر نهی معروف امر

 یولچیسی خالیق بولغای ایله شرع
 آر اول توتغای تمام امرین رسول حق

 عندلیب بیر ویرمدی درمان درده
 مند بهره بولغای ایذسی علت جمله
 جهان خلق اول آندین نوش ایالسه
 ذوالجالل حی مقبول الیق

 الر گلدی قاتینغه ظالم اولوب جمع۵۵۷

 حال بو ظالم اول بردی جان تنگریغه۵۵۸

 اوقی بیر سیندین سینه کیشینینگ اول۵۵۹
 بار آنده یازوقلیق خط بیر الر گوردی۵۶۰
 اوقی اوردی باغرینه ستمکار حق۵۶۱
 گاچوسار سیندین سینه ظالم یعنی۵۶۲
 حذر قیلغیل آهیدین مظلوم بارچه۵۶۳
 آه اوشبو دور قیلیچ آلماز دگیل شک۵۶۴
 هنر ایرمز سنگا بوستمگرلیک۵۶۵
 سنگا اوتی تموغ بولغای اوت اوشبو۵۶۶
 اوزینگی یاقدونگ بیرکیمسه یاقمادینگ۵۶۷

 بیشار اوزی یاقار اوت کیم کیشی هر۵۶۸
 بولور یاقماق اوزین یاقماق اوزگانی۵۶۹
 همان اورماق کیشی اورماقدور اوزین۵۷۰
 یری بیر مسکن توتسه بیرمسلمان۵۷۱
 تنگریا تیالسه ایتمک بندهلیک۵۷۲
 پایدار بولغای آنده نارسه تورت۵۷۳
 بوال آنده حکیم بیرسیاستلیغ۵۷۴
 ایالگای حکم توتوب قایم آیتی۵۷۵
 ایکینجیسی گرک عادل و قاضی۵۷۶

 آر اول اتمگای حکم یعنی بیرله شرع۵۷۷
 طبیب حاذق اول بولغای اوچوالنجی۵۷۸
 مند چاره بولغای دردینگا دردلوالر۵۷۹

 روان آب اول بولغای توردیالنجی۵۸۰
 حالل بولغای ایچگوسی خلق اول یعنی۵۸۱
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 برقرار بولسه آنده خالیق اول
 معاش الر مسلمان اول آنده ایالر
 نور اوزره نور یاغار اوزره جهان بو
 طاعتی ایالر حقغه حضورا با

 بیل آتدی ایچینگا زندان اوزینی
 اوچون الر مسلمان اول ایریشگان ظلم
 الر ساچدی یاشین گوزده بیرله ناله

 اویون بیلمه ایسنگ دردداش ییغالگل
 سوز بو حکایتدور هم رسولدین حق

 زمان آخر یاقین بولسه گربولور
 مشال آدم آنالرینگ دور یوزالری

 کیبی قابالن کیبی قورت آنالر ییرتغای
 توکر الر قان ناحق اوچون درم بیر
 قیالالر حیله مکر یوز زمان هر

 گیزالنسانگیز اگر ایالرالر غییت

 آشکار آنده نسنه بوتورت بولسه۵۸۲
 باش مال آرتار آندین خلق گینگالور۵۸۳
 ظهور بولغای زمان قطب ارا خلق۵۸۴
 راحتی سروری تابسه یخشیالر۵۸۵
 بیل اتدی قصد جانینه آنالالر یوقسه۵۸۶
 اوچون الر ایمان اهل ییغالنگ بارچه۵۸۷
 الر توشدی اورتاسیغه الر یمان چون۵۸۸
 قویون آراسینده قورت قالمیش مشل۵۸۹
 سوز بو روایتدور عباسدین ابن۵۹۰
 همان تینگالنگبوسوزالرنی فهمایدینگ۵۹۱
 حال اهل ای بولور پیدا بیرقوم۵۹۲
 کییی شیطان آنالرینگ بولغای قلبی۵۹۳
 اثر رحمت و شفقت هم بولماغای۵۹۴
 االر الر قایتماس ایشدین یمان هم۵۹۵
 بارسانگیز قاتینغه گر اینجودورالر۵۹۶

۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲

 اوال فاجر و فاسق الری قری
 اتمیه منکر نهی معروف امر

 بولور خوارلیق عزتی هم آنالرینگ
 حاکمی هم آنالرینگ اولغای عاجز

 نمه بیر تابشورورسن گرامانت۵۹۷
 ایدار بهتان الری اوغالن یاشاجیق۵۹۸
۵۹۹

 اوال محو منکر نهی معروف امر۶۰۳
 بولور بدعت آنالرینگ ستتیهم۶۰۴
 جوان الرای بوایش بولسه گربولور۶۰۵
 نیالیه حق قومینه زمانه اول۶۰۴

 همه دور خیانت آنالرنینگ فعلی

 گزار چست تک قطر الری ییگیت هم
 قیال عصیان اعضاالری الری تیل

 گیتمیه کیمسه بولسه هم ایدان گر
 آلور مال فقیردین مسکین دوام پس
 غمی آنالر گای ایمه دیب ایدار حکم

 قیال ایشین الدوق خواه کیمیسنه هر
 بولور سخت آراده الر ایش بدعت

 نشان الردین ایش اوشبو تافولورسه
 ایالیه مسلط ایشالر یمان پس
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 بولور رسوا فقیر مسکین اول بارچه
 مذعا دعاسی اولماز مستجاب
 علیم اولدور پناه گلتور تنگریغه

 آراده اول اولور دشوار الری حال
 الر بیره تک ساقالیان کوز ارا تن
 یانار تن کوزی اوشبو قویسانگ آسته
 الرین ایمان بیله حسرت بیله غم

 آالر توزگای جبرینه الرنینگ بارچه
 بیشار یانار دخی قاینار یوراک هم

 تاغالالغیل باغرینگ جان اول دردمند
 بولور سیرداش یولداش ایچینده دین

 الرا جان توشگان غه اوت سیز یالین بیر
 خبیت بولمه قوالق سالغیل بیال جان

 اویغاندوران بولور لعنت الیق
 جهان خلق آنگا هم ایالر لعنت

 نظر آنگا رحمت تنگری قیلماغای
 ویرور اوی اوتدین تنگری ایچره دوزخ
 حذر ایلنگ حذر ایالنگ دین فتنه

 گورا بیر آنی کیم هر گیتگای هوشی
 کالن تک دیوه بوغره چیانالر هم

 یاقار ایچره عذاب تورلوک آنالری
 عذرخواه بول بیله تقصیر توبه

 اورا اوزره اوت اول استنفار آب
 سوزی تینگالنگ دنیادین بو بوال گینگ

 یوق پایانی براق حور قصرایوان

 بولور پیدا یمان یمانالردین هم۶۰۷
 دعا الراگرقیلسه بولغان یخشی۶۰۸

 سلیم ای زماندین اخر شرور پس۶۰۹

 آراده اول اولور خوار اولغان مومن۶۱۰
 ساقالرالرآالر شویله هم الرین دین۶۱۱
 سونار کوز اول ایسنگ باسار قاتیراق۶۱۲
 الرین دین ساقالالر شویله بیرله قورقو۶۱۳
 آالر گزگای گیزالنوب تک ادکو پس۶۱۴
 تشار تاشی آنالرینگ دردی آه۶۱۵
 ییغالغیل گل حالینه آنالالر سنده۶۱۶

 بولور قرداش بیر جمله اولغان مومن۶۱۷
 الرا مومن اول یانغای اولغان مومن۶۱۸
 حدیث اوشبو تیدی الله رسول حق۶۱۹
 آن اول تیمیش اویغاتمانگیز فتنهنی۶۲۰
 یمان زنادیندور اویغاتماق فتته۶۲۱
 بتر بودور دین اتمه همدخیقتل۶۲۲
 اویغاندورور نی فتنه کیم کیشی هر۶۲۳
 دنیاقذر گینگلیگی بولغای ایکی۶۲۴

 ارا اوی اول تولودور ازدهاالر۶۲۵
 ییالن بولغای اولوغ بس قافدین کوه۶۲۶
 سوقار گربیر ییله مینگ چیقماز زهر۶۲۷
 پناه گلتور تنگریغه عذابدین اول۶۲۸

 سوندورا کیم کیشی هر اوتین فتته۶۲۹
 اوزی تنگری ویرور اوی ایچره جثت۶۳۰
 یوق سانی میوه دورلو نعمت دورلو۶۳۱
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 اوال گلزار یری گزگان اتیب سیر
 سولی و ساغ آنینگ داخی اوال نور

 الریم امت یا فتته اتمانگ ظاهر

 قتی الر خالیق بولغای هالک پس
 الری حال پریشان هم آنده بولغای

 بولور جثت ابد تا دولت باقی
 فرات جیحون بوال خلقینگ دولتی

 اوال بسیار آسایشی و راحت۶۳۲
 قلی اول شفاعت ایالر رسول حق۶۳۳
 الریم امت یا آیدی کیم رسول اول۶۳۴
 ساعتی بیر اتسانگیز ظاهر فتته۶۳۵
 الری اموال تاپار نقصان داخی هم۶۳۶
 بولور راحت فتنهنی یاتورسه کیم۶۳۷
 زیاد بولغای الری اموال دنیاده۶۳۸

 بعه پچی
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 االنی الباب
 صاحبه توصیف و الخیرات بیان فی

 گیتارالر ایالیوب نیت خیره که
 بو یایار ایچره جهان تعریف که

 اولوشدور یخشی تنگریدین سخاوت
 گداالر سیزدین اولماسون محروم که
 مفهوم بولدی سوز بو ایچره قران چو

 ایباردی گبری قری بیر حق آنگا
 برخیز تیدی آنگا حق اتدی عتاب

 من ایورور سیندین رتبه دوستلیق بو
 توتاندور دوستین ایالیوب احسان که

 دور رهنما نایبیدور پیغمبر
 ایت غبار یولونده جانی ایسه یوق

 اونوتمه عتابینی اشه خلیل
 مشهور باریسه کوب آز قیل رضا

 خیاله بد توشمه باریسه توزات
 کتابی توریت آنگا ایبارمیشدور

 آلمایدی تصدق الردین غنی
 بیرگا قویمزدی یوتوب الرنی غی

 اغنیاالر ایدی بولوالر هالک
 بالغه جمله بوالن سد گدادور

 خوبدور قیلسه شکرالر چوخ خداغه
 تشیکدین جمله بال چیقغای قاچوب

 اول قالور محروم رحمتیدین خدانینگ
 پند ویرینگ اغنیاالرا کیم دیمیش

 ایتارالر خیرات کیم باب ایکینجی۶۳۹
 آیاربو حالیندین وصف آنالرینگ۶۴۰
 اوکوشدور خیر ایستاگانگا خدانی۶۴۱
 الر بای ایذسی سخاوت کیم سیز آنگا۶۴۲
 معلوم سیزده بار الری حق آنالر که۶۴۳
 ایردی دوستی خدانینگ اشه خلیل۶۴۴
 چیز ویرمدی سن گیر گبره دیدی۶۴۵
 سن بوگون آنی قیلماسانگ راضی که۶۴۶
 تافاندور یوگوروب یلیب مذت نیجه۶۴۷
 خدادور اهل کیشی بیر بیلدینگ که۶۴۸
 ایت نخار دنیادین اولسه بار کیم نه۶۴۹
 چیتمه یوزنی گلورسه گر هم یمان۶۵۰
 مستور بولسه گر یخشیلیق یمانلیق۶۵۱
 حواله قیلمیش سیزا فقیرایشین۶۵۲
 خطابی بو قیلمیش موسیغه خدا۶۵۳
 بولمسایدی فقیرالر مسکین اگر۶۵۴
 بویرگا بویوروردیم یوقدور شکی۶۵۵
 گداالر ایچره جهان بولونماسه۶۵۶
 گداغه اتمه نهی تیدی غه رسول۶۵۷
 خوبدور بیلسه غنیالر بودولتنی۶۵۸
 ایشکدد· دیکمه هر گلسه چون آالر۶۵۹

 ین ت-= ؟

 اول بولور ظالم خوارالیان آالرنی۶۶۰
 خداوند اتمیش وحی داودغه داخی۶۶۱

 او-



 آزادی محمد دولت تrه

 عیالی اهل آنینگ دور فقیرالر
 عیالغه اهل تیوب اتسین صرف که

 آنالر بولدی اوینی آتلیغ بهشت
 توتماساالر بویروغینی خدانینگ

 قینار آنالالرنی ارا دوزخ خدا
 غه الرینگ الرویوقسول بای کهفضلینگ

 الر گیدینگ دوبدوز امرینه خدانینگ
 الر بیلینگ بوق تنگری اوزگا آندین که

 اول یولچیدور حق ایله صدق اینانینگ
 ماللینگ خاطر قالماسون اینانغیل
 نیازدور و عجز لیک بنده خداغه
 قایم وقته بیش امرایالگان خدا

 ایرالر گیجه ایمای گوندوز گون اوتوز
 قیالسیز آنی اتمین اهمال که

 قوینونگیزده هم سیغیر آط سیم و زر
 بیر یک پنچ چفاول قیلسه کیم که
 گیراسیز زیارتغه اویدور حق
 قیلونمش واجب مرکبی و زاد که

 الریدین یول گلینجه قایدوب باروب
 مسلمان دور مسلمان دور مسلمان
 شاد گزار شکسیز ارا جنت گیریب
 قیل امتی محمد اسالم دینین
 آالرغه جتتنی دار ایت نصیب

 محفوظ بیرال سنت باغ بولسون که
 اثبات بارچه بولوبدور بیرال حدیث

 مالی تنگری پس سی جمله الر مال که۶۶۲

 مالغه بو اتمیش وکیل غنیالرنی۶۶۳

 آنالر بولدی دوست الر اته اگرصرف۶۶۴

 اتمساالر صرف ایالیوب بخیللیق۶۶۵
 یار ای تنگریغه ترور آالرعاصی۶۶۶
 الرینگغه قل خدایا اتگیل نصیب۶۶۷

 الر ایدینگ الرگلینگالرفهم مسلمان۶۶۸
 الر بیلینگ برحق بیربیلینگ خدانی۶۶۹
 اول ایلچیدور رسولدور محمدکیم۶۷۰

 ذوالجاللینگ اول سیدور بنده سور۶۷۱
 نمازدور ایکینجیسی ایالنگ دوام۶۷۲
 دایم بیرله طهارت کیم بوالسیز۶۷۳
 دیرالر روزه صیامدور اوچونجیسی۶۷۴
 بیالسیز دور فرض سیزالرا روزه بو۶۷۵
 بوینونگیزده دور زکواه فرض چهارم۶۷۶
 عشردیر هم زکواتین الر آشلیق که۶۷۷
 ویراسیز اولورسه واجب گر بولور۶۷۸
 اولونمش شرط هم یولی اولماق آمان۶۷۹
 الریدین حاجت کیم نه اولسه زیاد۶۸۰
 اولغان مومن بیشی بو اگرقیلسه۶۸۱
 آزاد دوزخدین بوالر کیم بولورالر۶۸۲
 قیل ستتی قلنی جمله الهی۶۸۳
 آالرغه ستتنی راه قیل عیان۶۸۴

 محفوظ ایله آالرنی یولدین یمان۶۸۵
 خیرات خیر کوبدور سونگره فرضدین که۶۸۶



 چتت..ی. آزاد وعظ س

 طالب جمله الرینه دوست خدانینگ
 طاعت خیر ایالنگ بولمای غافل که

 محبوب بولدی تخمین ساچدی سحرالر
 غه جهان فانی اولماین مغرور که

 اوغلی آدم اوتسه دنیادین اگر
 اعمال اوج بو آندین اال کسلماس

 اولونغان وقف یعنی اهلیگا خدا
 دعانی قیلسه اوقیسه قرآن که
 اهمال قیلمه گور قیله ایرسنگ غنی
 آبی مثل کیم اوزا روحی آقار
 اوله دایم نشانی تیکگان اگر

 انی دینگله دور مدرسه مساجد
 سفالردور آقنان قویوغ بولغان وقف
 درکار خلقه نایه پلته تشه

 ایدرالر بنیاد اوچون حق جهانده
 آنده دایم آلغای بهره ثوابدین

 طالح بولسه اول اگر اتمه امید
 بیالسن دور صالح فرزند هم بو

 یم بولور داما داما قطره نیچوک
 بنا کوشکی قیلور حق اوچماخایچره

 قیال سودانی بو کیم اسیلغدور
 یافار مسجد کیشی هر ایله توفراغی
 آنگا اشه رسول هم اتگای شفقت
 حساب بی بتولگای سینگا خیرایا
 تشی ارکک ایستاین اوچماخ حقدین

 راغب خیرایشه بولور الر مسلمان۶۸۷
 زراعت جای بیلینگ بودنیانی۶۸۸
 خوب ایماس قالماق یاتوب وقتی اکین۶۸۹
 یانغه قیسی هر یلوب استانگ ثواب۶۹۰
 قولی اوشبو حدیشده دور دیمیشالر۶۹۱
 اعمال بارچه کیشیدین اول کسیلگای۶۹۲
 قیلونغان جاری ایرور خیرات بیر که۶۹۳
 آنی بیلگیل صالح فرزند بیری۶۹۴
 اعمال اوچونجی کوپریدور و رباط۶۹۵
 ثوابی خیرا بولوب دایم آنگا۶۹۶
 اوله قایم قیامت تا کسیلماس۶۹۷
 نشانی تیکگان آنینگ بیلگیل ندر۶۹۸
 کوپریالردور حوض خانقه و رباط۶۹۹
 یار ای وقف کتابالر قرآن داخی۷۰۰
 ایدارالر خیرات ایدوب وقف بوالرنی۷۰۱
 جهانده بنیادی بو بوزولغونجه۷۰۲
 صالح فرزند خیرایرور جاری که۷۰۳
 قیالسن تصنیف اوچون حق کتابی۷۰۴
 هم مونینگ ثوابندین توتغیل امید۷۰۵
 بنا مسجد ایالسه کیم اوچون حق۷۰۶
 بوال یاقوتدین و لعل بناسی اول۷۰۷
 کار بو دگشمکدور لعله توفراغی۷۰۸
 آنگا اشه ایتار معمور آخر۷۰۹
 ثواب کوب خانقاهدین مدرسه۷۱۰
 ایشی آنالرنینگ هم مسجددور مشل۷۱۱



 آزادی محمد دولت تییه

 آلور مزدین ایشالسه ایش کیشی هر
 اینه رحمت اوستینه گوندوز گیجه

 اولور احسان اوکوش بیشک تنگریدین
 ایرا حقدین عظیم مزد حساب بی

 سرورا اول سوزی بو قیلدی عرضه
 قیالم الر تصدق آنگا ایستارام

 قویی قازدورغیل که یا توزاتگیل حوض
 الرا عالم ترور برمک سف بلکه

 سوسیزی کافر کیمسه سوارسه گر
 گمان یوقدور آر اول تابنای ثواب پس
 بیلینگ کیمسه اول بولغای شوابین هم

 شکسیزین توابی یل آلتمیش تابنای
 ولی ارای اول تابنای توابین پس

 غنی ای اول آزاد قل یتمیش قیلدی
 قیال کیم هر عظیم مزد اول تابعای

 گونی محشر آنگا بولغای شفقتیم
 حی آنالرنی ایالسه سوارسه کیم
 تنین و جان قیالر داخل جنته
 خالص عقوبتدین بولغای سیز شهه
 آنی تابنای ثواب تیریلتگانچه پس

 بالصواب اعلم والله باقیسی
 قیلسانگیز سیز بولماغای حسابی هیچ

 ایشی آنینگ ایدی یابماق رباط کیم
 حالینگایشیرینمقال کیمنیچوکدور

 گناه تنگری حال اوشبو مندین اوتدی

 بیلور حق حسابین کیم توابدور کوب۷۱۲
 ینه ساالنالرغه کوپری الره یول۷۱۳

 اولور آسان گچمگی صراطدین هم۷۱۴
 الرا ایتگان بنا الر حوض قویی هم۷۱۵
 پیغمبرا بیری صحابهدین اول۷۱۶
 دورانام اوتمیش بوعالمدین تیدی۷۱۷

 سویی قیل تصدق پیغمبر تیدی۷۱۸
 ارا عالم آولوغ احساندین بارچه۷۱۹

 سوزی بو آیتدی الله رسول اول۷۲۰
 همان اول تک توتان روزه بریلی۷۲۱
 میکانیلینگ جبرانیلینگ داخی۷۲۲
 سوسیزین منافق بر سوارسه کیم۷۲۳
 عزارئیلی اسرافیلی داخی هم۷۲۴
 بندهنی مسلمان بر سوارسه کیم۷۲۵
 بوال اوالدی اسماعیل تقی اول۷۲۶
 جنبندهنی یرارا سوارسه کیم۷۲۷
 شی شمریاغیری یابر برآغاج۷۲۸
 ایشیگین دوز یدی حق باغالغای۷۲۹
 خاص مرد اول حساب بی و بیعذاب۷۳۰
 سوساغینی بر قانده سوارسه کیم۷۳۱
 حساب بی ثوابدور سوارمقده بس۷۳۲
 بیلسانگیز ثوابین یابماق گررباط۷۳۳
 کیشی براولوغ اوتدی برزمانده۷۳۴
 حال اهل بر ارا دوش آندین سوردی۷۳۵
 آه من ایچره عذاب ایردیم کیم تیدی۷۳۶



 آزاد وعظ
« ۰۱۴۶۰۰۶۳-۸r
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 نسب اهل ای قورتلدینگ نیچوک کیم

 تیدی گیتدیم ایالیوب خیرنیت

 دعا قیلدی عامرین یارلیقاتیب
 خاص اهل ای رباط اولدی سبب چون

 تولوا ایچره جهان آدین ایالیور
 طرف هر جهانده ادین چیقارور

 مذعا رضاسی حق کیم دور کوکی
 ایهسی آنینگ بولغای ایچره سایه
 ولی ای گناهین ایذسینینگ یوغای

 آنگا شرافتدور خوش ایچره اوچماخ
 دورایشی لیق بخیل کیم عیبآچیق

 مونی بیلگیل تواب یوقدور دنیاده
 بیلینگ سعادتنی دنیاتیگ دین

 همه عنایتدور و لطف تنگریدین
 اوچماخی حقدین آلدی ایماسدور شک

 سلطانیدین تافار الر بشار چوخ
 ایالیور فرمان بنده خلقی جمله
 آنگادوزخی هرگیز اولماز تیمک

 خبیث بولمه بیله جانینگ دینگالگیل
 غنی ای اولماز تیمک اهلی جنت

 منتی دوربیل فضلی حق بریی
 بیرالدور شفاعت مهر پیریسی

 کریم مونالرنی تیدی اهلی اوچماخ
 درم خواه احسان اول بولسون طعام خواه
 بولور احسان توزاق اوغلی ادم

 کلی دنیاده بو آنینگ دور عفو
 آنگا دور کرامت و فضل سی میوه
 کیشی ای لیق سخی اورتار عیب پس
 غنی ای ایالرو لیقدین سخی کیم

۷۴۵

۷۴۶

۷۴۷

۷۴۸

 سبب سوردی آنگا اوش سائل دوندی۷۳۷
 تیدی اتدیم رباط بیابانده بر۷۳۸
 براولیا چون گیلدی سینه سایه۷۳۹
 خالص بولدیم حقیده دعانینگ اول۷۴۰

 اولوا ای ایشیتگیل اهلین سخی پس۷۴۱
 شرف دور لیق سخی پس گا آریگیت۷۴۲
 سخا اول دور بیرآغاج ایچره جنت۷۴۳
 سی سایه ایچره جثت آنینگ یتگای۷۴۴

 بیلینگ سخاوتنی الرنینگ بوغنی۷۴۹
 همه دور کرامت فضل مونی بیل۷۵۰
 سخی اهل آجالری گرتویورسه۷۵۱
 خوانیدین نعمت ایسه تقصیر آج۷۵۲
 آلور کونگلین فقیر مسکین اول هرکیم۷۵۳
۷Y۵۴سخی اول الریدور قل سوکان تنگری 
 حدیث اشه رسول اول آیمش مونده۷۵۵
 کیمسهنی بیرله روزه کوب نماز کوب۷۵۶
 جتتی بولغای بیرله ایش تورت آال۷۵۷
 بیرالدور سخاو آنینگ بیریسی۷۵۸
 سلیم قلب آنینگ سی تورتالنجی۷۵۹
 کرم اهل بارچهغه احسان قیلغیل۷۶۰
 توتیلور توزاقده وحشیالر مرغ۷۶۱



 آزادی محمد دولت -.ت»
 سست

 بیله آرمان دنیادین گیتدینگ یوقسه
 یولینی مخبت آنگا آچار خلق
 بیرالدور ایمان هرکیمده حق بولسه
 دده ای کس اول بولغای اهلی جتت
 ایدار منع آندین فضل تعالی حق

 مونی بیل دور خلیل ابراهیم گرچه
 آرزو ایالر جتت کیشیگا تورت

 الری عریان قیالن پوشش ایکیالنجی
 کالم حق اوقوغاندور تورتالالنجی

 حقیر گورمه نان بولسه قولینگده بر
 لجاج آنگایوق جثت اولغای واجب

 ایشالسه ایشین بنده یامسلمان
 دین درمنده دریخ قیلماس بارینی

 خدا دعادهای آیتورالر دایم
 قرین بولسون آنالره دولت یمن

 دیریه ویر عوض اون درمگا بر
 احوالینی حال کل فرحناک قیل
 غنی بیر آنی قیلغای ایچره دنیا
 دولتی قیز اوغول مال آنینگ آرتار
 زمان اهل آیتاالر صفاتین خوش
 سوزی آراسینده خلق اولغای اوتگون
 قیلیق یخشی آنگا تنگری ایدار بخش
 دعا قیلغای دخی الر درویش جمله
 حضور یخشی اول تابغای ایچره عالم

 قادرغنی خدا قیلغای پرورش

 بیله احسان آچوق الگنگنی توتغیل۷۶۲
 اهلینی احسان تنگری هم توتار دوست۷۶۳
 بیرالدور احسان اهل اوزی تنگری۷۶۴
 دنیاده تویورسه اج کیمسه یعنی۷۶۵
 ایدار منع طعامین کیم دین کیشی آج۷۶۶
 آنی اتگای عذاب هم ایچره دوزخ۷۶۷
 اوقو گل سوزیدور پیغمبر اوشبو۷۶۸
 کیمسهنی آج ترور تویورغان بیری۷۶۹
 صیام ماه اوچونچ توتغاندور روزه۷۷۰
 فقیر آج سنگابر گر شورسه اوغرا۷۷۱
 آج تویغورسه کیشی چون رضاسی حق۷۷۲
 تاشالسه دانه توزگا کیم اوچون حق۷۷۳
 دین بنده اول رضا حق سیزاولغای شک۷۷۴
 ندا ایالر ملک ایکی دنیاده۷۷۵
 همین غه منفق دیرکل جانشین۷۷۶
 گونه گوندین دولتی آنینگ آرتسون۷۷۷
 مالینی ایچره دنیا زیادایت هم۷۷۸
 آنی اتگای مستجاب تعالی حق۷۷۹
 صختی هم عافیت اشه ویرگای۷۸۰
 همان توالر عالمه آدی یخشی۷۸۱
 اوزی اولغای پسند الرده کونگل پس۷۸۲
 یخشیلیق بولغای جاری الرینده تیل۷۸۳
 شنا قیلغای آنگا الر بخشی جمله۷۸۴
 ظهور بولغای اثری دعاالر اول۷۸۵
 احسانینی آنینگ هم آخرتده۷۸۶



 بو.بم۰۳ .سrmg--s««s آزاد وعظ

 ایدار روا صاحبین اواللدیب بس
 سول و ساع بو دیمه برمک ایت عاد

 سوزینگ خوش تیگیل گلسه گرتیلینگدین
 نواز بنده اوزینگ قیل خلقه بارچه

 سوزینگی هر سوزالگیل ایله حکمت
 تورور اوگمش آنالری ایچره آیت

 غالم ای آنی تنگری اتماس ضایع
 ساویق کونگلنگ قیلماغیل بیل ولی هم

 رفیع قدرینگ سیز شبهه اشه قیلغای
 باز احسان مقصدی الگا توشگای

 آج ایله سعی ایشیکین حکمت علم
 بیالن نصرت دولت اولدینگ دایم
 عبث اوتکارور عمرین اولغان جاهل

 کمال عقلینگ سنینگ تابغای عقلیدین

 بوگاوخر ایستامز بوصحبت کیم
 ایله قدرت کالم بیش بو ایور
 بیزنی ایتدی صرف چون اهلینه خدا

 سن بیزی ایتدینگ کبیر صغیرایردیک
 توتدینگ کهشکسیزدشمنایردیکدوست

 سن گوروب خوبایش توتارمیزقولونگی
 یوزالر یخشی بیرله اذنی حق بولوب

=--· که  گور تیرا میوه بابیدین خیرات
 دیرمک میوه سیزالر باغچه محالدور
 کمدور عقلی جهانده قالعان یاتوب
 استقامت ویر فرمانینگا قیالن

 قدر تاغی احد هرلقمه یعنی
 قول بیرال دولت برسه اوزی تنگری
 یوزینگ توتغیل آچوق مخلوقه جمله

 نیاز تیر اوقالغیل طرفنه هر

·.... مشقت  سن ویروب بیزنی اوچون کون
 سوزالر بو ایاسینگا خیرات ایور
.=..- امدا

 براگور هم سن تنگریدین ایت ت

 گیرمک اولمزاویگا ممکن کلیدسیز

۷۸۷

۷۸۸

۷۸۹

۷۹۰

۸۰۶

۸۰۷

۸۰۸

۸۰۹

 د آچیلغیل غفلتدین که۸۱۰
 دور بدم ۰م--

 کرامت قلفه کرم قیل کریما۸۱۱

 اوزینگی اوالشدور گه اهلی حکمت۷۹۱
 ترور سومیش قتی حق حکمتاهلین۷۹۲
 خام خرمای گرتاشالسا اوچون حق۷۹۳

 یاویق بیلگیل تنگریغه کسنی جمله۷۹۴
 دریخ کیمدین هیچ قیلمه خدمتینگنی۷۹۵

 نیاز تیر اولوب مقبول گونی بر۷۹۶
 ساج یانه هر دنیهشی حطام بو۷۹۷
 بیالن حکمت و بولدینگ ایرسه آچدینگ۷۹۸
 اوکس بولغای یاویق از بعد تنگریغه۷۹۹
 قال اهل ای ایستاگیل کامل عقل۸۰۰

 خبر آل صحبتیندین الر دل اهل۸۰)
 ایله قول کیمسه بیر برسه تصذق۸۰۲
. ایاسنگاآ۸۰۳  سوزینی بو یعنی ایور ت

 سن بیزی ایتدینگ کشیر ایردیک قلیل۸۰۴

 ایتدینگ باقی ایردیک فانی وفاسیز۸۰۵
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۸۳۴
۸۳۵

 داخی گیردی دوزخه بیرال کفری
 ایالمیش نفع کافره سخیلیق بو

 سخا قیلغیل داخی سن قولدین گلسه

 سی گیجه معراج پیغمبرکه دیدی۸۲۶

 آمان ایلهای گوردیم ایچره دوزخ۸۲۷

 کیشی بیر یاتوبدور خوش ایچره تابوت۸۲۸
 ملک ایکی یانیده آنی یلغیر۸۲۹
 آنگا یتماس ایتیسی آتش یعنی۸۳۰

 آمان اوتدین اول بولمیش ایچینده اوت۸۳۱

 شباب بو کیمدور جبراشیله اول سوردیم۸۳۲
۸۳۳

 یاری توفیق بیزا قیلغیل مدد۸۱۲
 قال اهل ای سوز پیغمبربو آیدی۸۱۳
 ایرور ایماندین بیلگیل لیق سخی پس۸۱۴
 بیله رحمت نظر قیلغای آنگا حق۸۱۵
 سخا بو آغاجدور بیر ایچره جتت۸۱6
 توتار قولین آنینگ بولسه سخی کیم۸۱۷
 شکی یوقدور قیالر داخل جنته۸۱۸
 رسول هم و خدا هم خالیق هم۸۱۹
 آنگا جتت یاویق سیزبولغای شبهه۸۲۰
 اولور یار اوزی تنگری سخیغه هم۸۲۱
 آغایج بیر ایچره دوزخ لیق بخیل اول۸۲۲
 همان توتنای آغاج اول دور بخیل کیم۸۲۳

 برقرار الر بخیل دور ایچره دوزخ۸۲۴
 جوان دورسخیالرای اهلی جنت۸۲۵

 زاری گریه قیلماق فرمان توتوب
 جهال اولدور آنی کیم دینگالماسه

 ایرور رضواندین جتات ایمان هم
 یوله یتمیش کیم ایچره گوندوز گیجه

 عزوعال دین بارچه آنینگ قدری
 اوتار آن بیر کوپرسیدین صراط پس

 یگریگی' جتت اهل کس اول بولغای
 بوالفضول ای سوار اهلین سخی بو

 ینگا آندین گلماگای اوتی دوزخ
 اولور جار غه رسول حق ایچره جثت

 سانمنگقوالج اوزونلیقی آغاج اول
 گمان یوقدور آنی تاشالر دوزخه

 یار ابلیسگا آالر بولغای سیز شبهه
 آمان ال الر بخیل اهلیدور دوزخ

 بی ایتدیم سیر ودوزخنی جنت
 همان اوتدین تابوتینی یاسامش

 ایشی بیرال آنینگ یوق نینگ اوت اوشبو
 هالک آنی ایالمز ساویق ایتی
 طنگا باتدیم چون ایشی اوشبو گوردیم

 همان گورگان آنگا تحسین ایالیور
 جواب در عربدور طی حاتم دیدی
 سخی کار آمان اوتدین ایالدی

 ایالمیش دفع نیچوک گور اوتین دوزخ
 شفا برگای بو دردینگا هر بولسه

 محترم عزیز، ، یگره )-یگریگی:



 آنگا توکگیل سوفین سخاوتنینگ بو

 قادرغنی کریم ای ایاسی فضل

۳۳I5ا. م-ا ییی 

 ینگا آتشدین رنچ خدایا ای۸۳۶

 اوچغونی بیر قالماسون سونسون که تا۸۳۷

 خ ج%



 آزادی محمد دولت --۳ته

 فصل

 تشففوا خخی البز تتانوا لن
 ایشینگ آساندور ایچره عالم ایکی

 توتماسانگ امرین تنگری دلدین و جان

 اوکوش احسانی فضل یارلیقاسه
 گورمسانگ ناظر و حاضر تنگرینی

 ینگا سندین آنینگ یوق نفع ذزه

 بیریا سن ویرا اهلینگه تنگری
 داخی سن الرگا درمنده مدد قیل

 تمام اتگیل صرف طاعتغه قوتین

 ایالگیل وای ای عشقینده ایله شوق
 سن بیچاره حکمینه هر بول راضی

 اویا ای کاسیلوب دین اشه ماسوی
 سی بنده اخالص صاحب هم توز صدق
 بول پروانه شمعنه جمال یار

 بول همخانه بیله دوستینگ سوفار بار
 ایمان از بعد همه عقلینگ باشیدور

 سنه دینگله ایالمک مدارا بو
 بواونگ آگاه سالور خیره پله

 مهار بیر بولغای بورنونده صاحبی
 ایدار ساری ایش یخشی کیشینی اول

 آنگا گلگای کالالم خوش هم فکر خوش
 رحمته توکانمز دایم نعمتی
 انتفاع کوبدور سوزینده الر یخشی

 سلیق کونگلی ای بورنونده صاحبی

 اوقوا گل سوزنی اوشبو دیمش تنگری۸۳۸
 سومیشینگ تصذق قیلسانگ دیمش حق۸۳۹
 اتماسانگ صرف اگر سن سومیشینگنی۸۴۰
 هوش اهل ای سنینگ حالینگ بولور نا۸۴۱
 ویرمسنگ تصذق گرسوفارینگدین۸۴۲
 سنگا دیرالر بین رسم ریاچی پس۸۴۳
 اویا ای یخشیسندین اوله مالینگ۸۴۴
 اخی سندهای بولسه دولت جاه۸۴۵
 غالم ای قوت بوله یابدنده۸۴۶
 ایالگیل جای سوفار حقنی یاکونگل۸۴۷
 آراسین رضاسین حق جانینگ یاکه۸۴۸
 تنگرییا اوالغیل سزینگنی که یا۸۴۹
 سی بنده بولدینگایمدیتنگرینینگخاص۸۵۰
 بول بیگانه ایسنگ مرد بارلقنگدین۸۵۱
 اتیب ویران بسر سر اوینگنی اوز۸۵۲
 جوان ای مدارا اتمک خلقه۸۵۳
 ینه تصذقدور پنهان داخی هم۸۵۴
 قولینگ محشرده روز خلقین یخشی۸۵۵
 کبار ای رحمتیندین حق قیلیق خوش۸۵6
 قرار توتمیش بیرملک مهاری اول۸۵۷
 آنگا سالنای مصلحت و رای یخشی۸۵۸
 جنته آنی انتار هم یخشیلیق۸۵۹
 نزاع یرده یخشیبوالن بولماغای۸۶۰

 بدقیلیق مهاردور عذابیندین حق۸۶ ا
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 همین اندین سنی چکای شرایشه

 اخی ای دیدیم که دیندر سبب بو
 الری قیلغان یمان دوزخ تاشالیور

 اول همصحبت گلیب بیرالن الر یخشی
 اوچون سبحان حق ذکر تیمش سویله

 یمان یخشی اولور معلوم بیله تیل
 عام و خاص ای تینگالنگز بیالندور تیل

 یمان یخشی آنگا سن قیلمه جاری

 سویالگیل یمانی یخشی ایتیب فرق
 راق یخشی آنی دیسنگ بولسه یخشی

 یوریر بالیقدور مثل ایچینده خلق
 غرض سی فرشته اولوم ایتار صید
 بیخبر ای قورتلمادی ایله سعی

 رهبرینگ اولدور جمله ایشینگ تابشور
 شب و روز خداغه قیلغیل لیک بنده

 بتور امرین قضا گلهناحکم

 بندینی نینگ معرفت اول آچغاسن
 صفت هر اویی کونگلینگ اولغای نرذر

 کیبی بلبل ایستایان گل سایراغیل
 غمی کونگلونگ گوزنمی کیم بولماسون

 اوالش گونگا تا ایله سعی سن ذزه

 لعین شیطان اول توتمیش مهارنی اول۸۶۲
 داخی سوزالر یمان فکرالرهم بد۸۶۳
 ساری دوزخ چکار افعال بویمان۸۶۴

 رسول تیمیش اثر صحبت ایالیور۸۶۵
 اوچون احسان تیلی یاراتمیشدور حق۸۶۶

 ایمان و کفر اولور معلوم بیله تیل۸۶۷
 تمام الر ایش گناه وهم ثواب هم۸۶۸
 بیالن تیل ایشدور بارچه بیلدینگ چونکه۸۶۹
 ایالگیل فکر ازال ایچره کونگلینگ۸۷۰
 دوداق یومغیل سوز، بولورسه گریمان۸۷۱
 ایرور حوض بیر سنگا مشلی دنیانینگ۸۷۲
 مرض آنالرغه طوردور قورولمیش بیر۸۷۳
 جانوار هیچ الگیدین صیاد اوشبو۸۷۴
 یرینگ یوقدور قاچماغه بیلدینگ چونکه۸۷۵

 ادب با هم توت ستتنی ایله فرض۸۷۶
 یتور شکرین بیلوب آندین ایش بارچه۸۷۷
 پندینی الرنینگ یخشی گرایشیتانگ۸۷۸
 معرفت نور کونگلونگا گر توله۸۷۹
 کیبی قول آیغیل حمدین حمدایچینده۸۸۰

 دمی بیر بولمای اسوده شب و روز۸۸)
 باش باغری بولغیل عشقینده ایله جان۸۸۲

 ی$م
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 االیه» اآقیکم اشه عنذ گزمگم «ق تتالی: فزله

 االیه» الشبیم جثان وقهم عنذ لفشقین «نق فتایی: فزله

 تقوی آئین گلور خوش خداغه
 سبقدور اهل حق اهل اول یقین
 الی پیغمبر حسب روی از هم

 ایمان اهل آالردور طریقتده
 تمامت آنالر ایرور قلب منور

 زاری تنگریغه زمان هر قیلورالر
 نمناک دیده گوزالرینی جان آچار

 کوینده آنالر یوق غیری خدادین
 جفاغه جوری ترور توتمیش اوزین

 سوزیدر اوزیندین ایسه یازار اگر
 بیرال جانانی ارا جان بیریکمیش
 ایچوبدور شربت عشقیده خدانینگ

 جنانی و حور و جنت قرارمز
 الر دل اهل آالردور بولمیش اوتوب

 بیروبارین اویینده جان تیالرالر
 گذرالر چندان ارا بحر اول بولور
 سولده و ساغ نداغه سالماس قوالق
 عارف بولسه آالردین شکسیز گلور
 آچاالر سوزالر علمیدین اسرار که
 جهتدین هر معانی ذز تافا

 ساچرسه اول معنی ذز ایرماس تانگ
 حکمت بو بلبل باغینه حفیقت

 فغانی آرتار آقار یاش گوزیندین

 تقوی دین دیندور ایچره دین همه۸۸۳
 حقدور دوست تقوی بولسه کیم کیشی۸۸۴
 اهلی جنت آالرنی تیمیش خدا۸۸۵
 احسان بارچه ایالرآالردین قبول۸۸۶
 سالمت چیقمیش ریاسیدین کفر۸۸۷
 جاری ایچره قلب خدا ذکر بولوب۸۸۹
 پاک گوزگوسینه کونگل صیقل اوروب۸۹۰
 اوینده قلب خدانی آنالر گورار۸۹۱
 آنالالرخداغه ترور تیکمیش نظر۸۹۲
 اوزیدر حق ذکرفکری آالرنینگ۸۹۳
 بیرال جانی آنالر ایستار ایاسین۸۹۴
 گچوبدور آنالر کوپرسیدین هوا۸۹۵
 جهانی آنگماز مست عشقینده بولوب۸۹۶
 الر قل او بحریندین دنیا سیز بولو۸۹۷
 کارین جمله اول تابشوروب خداغه۸۹۸
 سیرایدارالر عشقه بحر فکرده۸۹۹
 یولده اوشبو حقیقت راهی تابوب۹۰۰
 هاتف غیر حق هاتف ندا،۹۰۱
 سچاالر یمان یخشی باطل و حق۹۰۲
 معرفتدین کیم کیشی توتسه خبر۹۰۳
 آچارسه گوز عارف اگرمرد۹۰۴
 حکمت بو منزل یولینه طریقت۹۰۵
 آنی هرکیم تابسه تنگرینی تافار۹۰۶



 کردگار رسول ویردی خبر کیم
 بیشکی آچمیش ایشیک اول توتار کیم
 دیرار گل اول دین بوستان لیک بنده

 کیشی چاشارای گوده گر بولماسه
 اولور بیباش کیم نسنه دیرالر مرده

 دوندارا هم ینگا دین حق نی بنده
 ترور احسن یانیده حق توتار کیم
 قوتلور عذابدین اول توتارسه کیم
 تاشی ایچی آریلور دین گناه هم
 باشیدور طاعتال اهل قیالنالر ورد

 تولدورر ایچینگا نورین معرفت
 گونی محشر بیشمار و حساب بی

 بیحجاب قاتینده تنگری ایالگای
 حساب ذکرطاعتدین و سکوت هم
 گونی بیر کیم اوچون حق توته روزه

 غنی قادر اول دوزخدین اتش
 آراسیده دار روزه ایله دوزخ
 مونی بیلگیل بوله یول لیق ییل یوز بش

 ایچار شربت لذیذ کوثردین حوض
 کدخدا ای اشیت تعیین ایالمیش

 آنی گوندار ایله اکرام و عزت
 عنق' قیلنای کوب احسانی کوب لطفی

: د: نعمت  اییدورمدی اوکوش نیا

 فصل
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 بیشمار شواب توتماقدور روزه۹۰۷

 ایشیگی عبادت بیلگیل روزهنی۹۰۸
 گیرار ایچره لیک بنده آچسه ایشیک۹۰۹
 باشی عبادنینگ توتماقدور روزه۹۱۰
 اولور الش گوده بولماسه باش یعنی۹۱۱
 سیندارا هم اویین نینگ شهوت روزه۹۱۲
 ترور تن زکواتی هم توتماق روزه۹۱۳
 ترور قالقان تقی اوتیغه دوزخ۹۱۴
 کیشی بولغای پاک بیرال توتماق روزه۹۱۵
 ایشیدور انبیاالر یعنی روزه۹۱۶
 اولتورر نفسین روزه ارینگ توتنان۹۱۷

 مزدینی دارینگ روزه برگای تنگری۹۱۸

 مستجاب دعاسی نینگ توتنان روزه۹۱۹

 حساب عبادتدین بولغای اویقوسی۹۲۰
 اوشبونی الر دیمیش ایچره حدیث هم۹۲۱
 آنی سالخای یولایراق لیق یتمیشایل۹۲۲
 دده ای خنداق یدی اولغای ظاهر۹۲۳
 اینی خنداقننگ اوشبو کیم گلاشیت۹۲۴
 قاچار دوزخ آتش داردین روزه۹۲۵
 خدا ایچره بهشت اویین دار روزه۹۲۶
 می 'ر۲-..- آ ایندا, الریدین قل ایدیب خاص۹۲۷

 حق اوزینگا آنی قیلغای یاویق هم۹۲۸
 ورمدی ارزوسین نفسی چونکه۹۲۹

 معتمد اتامدار، انتاق:: عق ا.
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 آزادی محمد دولت

 بنده بیرال آنینگ ایستار تقزب
 هشیار مرد قارنین تویدورسه اگر۹۵ م ،۴

 ریاضت آندین سنی قیلغای ایراق۹۴۶

 بیالندور توبه یخشیسی ریاضت۹۴۷

 هواسین نفس بیله روزه کیشی۹۴۸
 جای یوریر غه شیاطین تامارالردور۹۴۹
 ملعون او سالخای الر اندیشه یمان۹۵۰

 دار قیالر جایین آنینگ روزه توتان۹۵۱
 مایل طاعتغه سنی روزه قیالر۹۵۲
۹۵۳

 اوزی تنگری عزیز قیلدی سبب اول۹۳۰

 یانیده تنگری ایسی دارینگ روزه۹۳۱
 ایسی طاعت غه تنگری گلگای یخشی۹۳۲

 سین ایه قیلغان راضی قلدور خاص۹۳۳

 قوپار قبریندین که گون اول دار روزه۹۳۴
 بیله الر شربت دورلو نعمت دورلو۹۳۵
 گلور قارشو توتوب الر فرشته کیم۹۳۶

 ایالگیل عیش و ایچگیل دیرالرایگیل۹۳۷
 سنگا ملکنی جاودان تنگری بردی۹۳۸
 تمام ییگای حق نعمتیالوان۹۳۹

 اوغلی آدم ای توتوب غفلت سنی۹۴۰
 بیشماردور ایچره دنیا بوغفلت۹۴۱
 منزلینگا یتماس اهلی بوغفلت۹۴۲

 آدم ای بولغیل ایراق بوغفلتدین۹۴۳
 غفلت بو سندین ایراق بولغای نیچوک۹۴۴
 جاهد بیرله ریباضت قیلغیل اوزینگ۹۴۵

 یوزی ینگلیغ آی تولغان آنینگ بولدی
 دده ای گلگای یخشی ایسیدین مشک

 ایهسی ایشیدین اوشبو بولغای راضی
 پایهسین یتورگای عرشه سایه

 تافار رحمت و خلعت اول تنگریدین
 بیله الر جانق پاکیزه خوان یخشی
 ایالیور اکرام و اعزاز آنالره

 ایالگیل نوش الرین نعمت تنگرینینگ
 ینگا سندین ایشیگین اوچماخ آچدی
 سالم تیگای آنگا حقدین جانب
 قولی بو دینگله الرا غافل قوشار
 خواردور بنده غافل عالمده ایکی
 ایلینگا مقصد اولماغای وصل داخی
 غم زمان هر الحسابدین یوم ییوب

 حسرت داغ باردور بولماسه اگر
 شاهد تنگرینی بیلوب امرین توتوب
 طاعت حقغه ایله بیرله ریاضت
 بوالندور مقصد حق اهل آنینگله

 بناسین بارچه آنینگ سیندیر یقار
 رای یامان اول سالخای آدمغه بنی

 خون بیر مشل اول گزر تامارالردا
 خوار بولور اول حسرت ایله درد تافوب
 سالسل ایاقینغه ابلیس سالور
 کنده غه بوینون لعین شیطان توشار

 بیمار بولدی شکسیز تابدی کسالت
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 آنی غه غفلت لعین شیطان سالور
 تلبیس حیله یوز توبرهالر قولونده
 بوالرنی اول شهوت اد توبره دیدی

 باغلی بیرله شهوت نفس بولورالر
 آالرصید کیم توزاقدور الر توبره بو

 تهینه دوزخ تاشالرم گوتاروب
 موندین بهره یوق سنگا ابلیس دیدی
 چوق سنی اغیرقیلدیم غه عباد

 بعد من بعد من قارنیمی تویورمای
 دوغرو بعد من دیمای سوز کیشیگا
 وران جان یولینده حق اولوب جاهد

 ایتین نفس اوزینگا قیل باریلونجه
 نازینی آنینگ چکمه قوالغین بور

 یگی دین قیالرای سرکشلیک یوقسه
 تمام قیالرآنالالر ظاهر دوستلیق

 وآشی آب چوخ ایچورسه ایدورب
 یمان فعل اول کونگلونگا گلتورور

 سنینگ جانینگ دوزخه ایالر الیق
 مونی تافاربیلگیل ایتگان آج نفسین
 اتین سالسه علف کم شبگیر برسه

 غنی ای کسلدور چابماقده یوقسه
 تشویشی آنینگ الدین اولغای چیقماق

 توشه آوه ایله صیاد توتوب انس
 ایده انجام ایالمک انس ایله خلق

 گرک آتماق علف آز آز باغالیوب

 آنی گا شهوت داخی ویرگای جالال۹۵۵
 ابلیس غه یحیی گونی بیر یولوقدی۹۵۶

 الرنی توبره یحیی سوردی تیب ندور۹۵۷
 اوغلی آدم تمامت بوالربیرله۹۵۸

 قید ایالرم آالرنی بیرال مونینگ۹۵۹
 اویینه غفلت آنالری سالورم۹۶۰

 اندین سوردی تیب قنی ام توبره منیم۹۶۱
 توق ایالدینگ گون بیر مگرقارنینگنی۹۶۲
 عهد ایالدیم عهد حقه یحیی دیدی۹۶۳
 بو ایالدیم عهد منم ابلیس دیدی۹۶۴
 اران غمگین استیان طاعت ذوق۹۶۵
 لذتین مناجات بو ایرسنگ ایستار۹۶۶
 سوزینی بویورسه نه هر خالف قیل۹۶۷
 سگی اول اوگرات گا ایمک بیر گونده۹۶۸
 طعام گربرسنگ الرگا دشمان اوزگا۹۶۹
 کیشی نفسینگا اتسه اکرام عزت۹۷۰

 گمان یوق ایالر لیک سرکش سنگا اول۹۷۱
 سنینگ فرمانینگ یعنی اول توتماغای۹۷۲
 ذوقینی طاعت بیرله مناجا پس۹۷۳
 آطین الر آطچی گوزله بومشالدور۹۷۴
 مونی بیلگیل بولور الیق چاپماغه۹۷۵
 قوشی طور بیر اله گرصیاد ساله۹۷۶
 قوشه اول گون نیچه بیر شبگیر برسه۹۷۷
 ایده رام ایستار حیوانی قچاق کیم۹۷۸
 گرک توتماق بیله لیق خوش اوال۹۷۹



 آزادی محمد دولت ۳ه

 انگانین امر ایتار قبول آن از بعد

 سروری ارالر اولتورگاندور نفسین
 گلتورمگا ایتی اول غه یولون حق

 ایرور خیز اول اوغرینه نفس گیدار کیم
 سال تیزگا آغاجنی اول بار ایسنگ عاقل

 بولوب جاهد ذکریده حق شب و روز
 اله آله آنی الر دوست یاراشور

 رسول بیرال خدا ایالر قبول پس
 مونی باقغیل اتیب فکر اوخشار ناگه

 یوسر سالما نظر دوستی حق یعنی
 کچ اصلی آنینگ بوله کیم آنگا وای

 اوجوز پندیم آل فضل تنگری استه
 اگری اوزینگ دین بارچه توت اوشاتوب

 بتون بولسه توتار فرمان قچان اول
 چوراک بوله چکوب آتشنی زخم

 توشمادی غه اوت نفس کیم بولور خام
 سنگا دور طاعت یخشی ریاضت بو
 یانماغای ایچره دوزخ محشر روز

 انی اتمیش نفیس بیرال تربیت
 آنگا بردی قوریدوب عذابین گون

 ینه آندین همان چیقدی بولوب اون
 بیله فرمان لتهنی کاغذ ایتدی
 گور اولدی یار آنگا اهلی علم بارچه

 تنین قیلسه آریق قارنیآجیقسه۹۸۰

 آری دین ای ایرور نفس بومنالی۹۸۱
 اولتورمگا سبب ایمدی بولور نا۹۸۲

 ایرور تیز گا اگریسین نفس بیل روزه۹۸۳
 حال اهل ای نفس بو آغاجدور اگری۹۸۴
 سالوب غه ریاضت قیلسانگ گونی گر۹۸۵

 بوال الیقلی دوسته سونگراسینجه۹۸6
 قبول اتسه آنی دوست کیم ای نسنه۹۸۷

 آنی قاله اگر بیرال اگریلیک۹۸۸
 یوسرا آلما الگینه آنی کیمسه۹۸۹
 آغاج اول آخر بولغای الیق اوتغه۹۹۰
 توز اگربولماسه بیرال تربیت۹۹۱
 یری یوقدور منلیگینگ قاتینده حق۹۹۲
 اون ایله نفسینگ بو مشلی دور دانه۹۹۳
 گراک گیرسه یومروغه اول آالنوب۹۹۴
 بیشمادی هیچ گورماین اوت غرض ای۹۹۵
 سنگا دور ریاضت بواوتنینگ اصلی۹۹۶
 گای عشقیندهبیشانهیچدانمه تنگری۹۹۷
 کاغذاصلینی بو بیل له کهنه۹۹۸
 آنگا اوردی تاش اتدی جمع اوستاسی۹۹۹
 بوغزینه تگیرمن سالدی الب زیره۱۰·.

 بیله درمان سالوب ایچره خاص کول۱۰۰۱
 گور اولدی خریدار آندین خلق جمله۱۰۰۲

۰:۱.-- . بوق آالسی المایوسر:.
۰۲-  یوق· ساالسی سر: سالمایو:
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 ایله ایلدین اول گیتدی بیتیلدی خط
 خلق مقبول سیز شبهه ایمدی بولدی

 دربدر اتگیل تاشین ریاضت اور
 ایالگیل معجون بیرله چشمینگ آب

 گونی بولسون ایالگیل راست اگریسین
 نهان و آشکار پیشه قیل حق ذکر

 زار خوار خلقدین جمله توت کونگلینگی
 رسول حق ایله شفقت قیلغای یاری
 سوزی اوزگا ذکریدین حق ایدار ترک
 نهار و لیل ذکرینگی قیلماق پیشه
 ایلینه جنت اهل اتگیل ملحق
 گوهری مقصد آنالرتاکه بولغای

 آنالری قیل بیگمان بیرلیگینگده
 دور یرده هر اول بیریکدی اوزار م کی
 یوزین دوست سن گورار یوقدور شکی هیچ

 سور خلوت بودور دوستینگ عادتی
 بار گیزله سرینگنی اغیاردین اهل
 جاینگی توتای ایچره وحدت شمع
 نصیب بولماز دوست دیدار ایسه بوق

 گوزینگ جان بو دوست دیدار اول گورگای
 دوست ساز کس اول قورغای سزایچینده

 فغان ایالر کونگل خبرآنگوب بو
. ا.گا  قنی آنی بولمادیم بولدی وز

 آقار یاش گوزالریندین خبردور شول
 تنینگ آریق تورور ساریخ زالری ب

 اله الدین اول گزدی تحفه بولدی۱۰۰۳
 دلق کهنه یاتغان توزده ازل ایردی۱۰۰۴
 گیدار منلیکدین نفسینگنی له۱۰۰۵

 ایالگیل اون بیله سنگی جد و جهد۱۰۰۶
 آنی سالغیل بار ایچره خاص حلقه۱۰۰۷

 روان آچغیل ایشیگین عبادت هم۱۰۰۸
 یار غه توفراق همان روزینگنی قیلغیل۱۰۰۹

 قبول انگای حق اولدورکه امید کیم۱۰۱۰

 ایذی قادر اول کیمدین بولسه راضی۱۰۱۱

 بیروبار ای نصیب قیل غه الرینگ قل۱۰۱۲

 یولینه سنت آنالرنی ایت قایم۱۰۱۳

 ساری یولالرینقیلدوغرواوزینگدین۱۰۱۴

 آنالری قیل آمان شزشیطاندین۰۱۰۱۵

 دور پرده تعلق آراسینده دوست۱۰۱۶

 نیخلوتگزین پرده اوزاوزینگییرت۱۰۱۷

 قوار بارین ایستایان دوست خلوت۱۰۱۸

 بار گوزله رضاسین دیدار ایستاسنگ۱۰۱۹

 سوگانینگی برور توتسانگ سوگانین۱۰۲۰

 الردیناوزینگاوزایخبیب بوحجاب۱۰۲۱

 داخیاوزلیکپردهسیناوزگیلاوزینگ۱۰۲۲

 دوست آواز دینگالراول قوالقی جان۱۰۲۳

 جان بورنی اول وصل بوی آلفای آندین۱۰۲۴

 یانغونی آندین آرتار دیب گورمادیم۱۰۲۵

 یاقار آنی اوتی عشق بوسببدین۱۰۲۶
 آنینگ عشقینغه دور شاهد بوایکو۱۰۲۷
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 بلبلی جان اوزینی اوتغه تاشالر
 تیالر اتمک راحته ایستاب خلوت

 عبس' اوقات اوتان بیرله قالماقال
 اندیشهسی یوقدورر اوزگا آندین

 اوله گورمیش معشوقین ایشینده فکر
 اوزی گریاندور چشم ایچره فرقت
 گوزی کونگل قوالق توتسانگ آچلور
 غنی بیر هر زکوات مالیندین ویرسه

 اخی ای جوانمرد ایکیالالنجیده
 توتغوجی راست بویروغین تنگری یعنی

 الرا قل عاجز قیلغوجی ایگولیک
 نی کیمسه اول آدایور دیب منفقین

 اویا ای آدایورالر اهلی برکت
 بولور دیمک یارلیقان تنگری یعنی

 آالر بولغای قورقوسیز محشر روز

 غنی قادر اول آندین بولدی راضی
 بیله آلی رسول گیرگای جنته

 احوالینی آنینگ دینگله صفت بو
 دنی آندین لشیم ایکیالنجیده

 یرالرا مصرف یعنی ویرمز مالی
 ایگولیک هیچ کیمسه اتمز یعنی

 یفوز کسگا اول یعنی آدایورالر
 آنگا یوقدور برکتی دیرالر یعنی
 ایلی یخشی اول آندین بولماز راضی

 ولی اول تجلی گورگای هرزمان۱۰۲۸
 آهوالر تک ماریغان مرگان مشلی۱۰۲۹
 کس او سوماس قالماقال اوترو آندین۱۰۳۰

 سی پیشه فکردور گاه ذکردور گاه۱۰۳۱
 اوله چاغیرمیش ملی ذکرایدانده۱۰۳۲

 گوزی جان تویماغایاول گورمکایله۱۰۳۳

 سوزی اوشبو تیدی حق رسول اول۱۰۳۴
 سبحانینی ایالیوب اراده کیم۱۰۳۵
 سخی آسمانده اوشبو آدایورالر۱۰۳۶
 اتگوجی طاعت اسمانده بواوچونچ۱۰۳۷

 ارا آسمان تورتالنچ آدایورالر۱۰۳۸
 غنی ای ایچینده آسمان بیشالنچ۱۰۳۹

 یه کیمسه اول ارا آسمان آلتیالالنچ۱۰۴۰
 آدیدور مغفور آسمانده یدیالنچ۱۰۴۱
 الر ویرسه آت یه برکیمسه صفت بو۱۰۴۲
 آنی ایتدی صرف کیمکه مصرفینه۱۰۴۳

 بیله مالی قیالن راضی تنگرینی۱۰۴۴
 مالینی زکواتی کیمسه ویرمه۱۰۴۵
 آنی دیرالر بخیل اوشبوآسمانده۱۰۴۶
 آرا آسمان اوچونچ ممسکدور آدی۱۰۴۷
 بدقیلیق آدی آسمانده تورتالنچ۱۰۴۸
 پوز تورشی ایچینده آسمان بیشالنچ۱۰۴۹
 سما آلتینچ سیزآدایور برکت۱۰۵۰
 قلی اول دیورالر حسرلیک داخی۱۰۵۱

 عبث عبس:.
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 داخی مردود آدینی آدایورالر
 سویلور اندین بارچه حشراولینچق

 آنی توتنایالر ایچینده عذاب اول
 عذاب ایانگیزگا سیز ویرگای دیرکه
 بوالر اتگای کباب باغرین ایله جان
 اموالینگیز سیزینگ اتگای عذاب چوخ

 انینگ حسابیندین هم سیندین شکوه
 سیزا بایالر دیدیم الرغه عذاب بو

 یوق امکانی سونار کیم اوت بریانار

 اخی ای بیل ارا آسمان یدیالنچ۱۰۵۲

 اوریلور یوزینه آنینگ نماز پس۱۰۵۳

 گونی محشر قیلیب رسوا سبب بو۱۰۵۴

 خطاب الرغه اتگایاوشبومال تنگری۱۰۵۵

 بوالر انگای عذاب بیرال حق اذن۱۰۵۶

 احوالینگیز بوترور غنیالر ای۱۰۵۷

 آنینگ ایالنگ حذر عذابیندین پس۱۰۵۸

 سزا بدنالرنگیز نازک قیلمانگیر۱۰۵۹

 یوق سانی پشیمان سیز اتگای یوقسه۱۰۶۰

 %6ه3چپ
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 فصل
 شکواه ایاسیندین ایالر غه تنگری

 یتگوران مقصدینغه الرنی بارچه
 ارا عالم تاشالدینگ رزقیمیزنی

 جنبندهنی بیز غه قولون تابشوروب
 گیده یوله توتوب فرمانینگ حکم

 روان کونگل فقیر مسکین ایدوب شاد
 ایذی بریا اوزگایا آندین آلغیل
 گان جنبنده ایا صبرایالنگ دیرکه
 بدجانالری آوشول قیلدیم مبتال
 عذاب ترلوک بیله سیزالر ایالرم

 سیزآنالری یاقار گاهی بولوب اوت
 همین آنالرنی سیز ایالر پا خاک

 الر اته عمان دریای یاشین گوز
 تاک تاک مینگ الراعضاالرین کسسه

 آنینگ ویالسی بیرال حسرت ارته
 وای اوزره وای ویرمسنگ گرزکواتین

 سویالیان کالمین معجز بیزبان
 اتماگی صرف مصرفه زکواتین بو

 دخی دینگله زمان بر گل آیتایین
 جهان ایکی آنگا دور اوسمک بیری

 قاریلور حرامی آنگا برمسه
 حال اهل اول آدایور دیب حرام هم
 رسول هم اثمه اتمز پسند هم

 کمان قیلمه اول اوسگای ایچره دنیه

 زکواه آندین بولماسه برمال یعنی۱۰۶۱

 ویران رزقین گا جمله خدایا دیر۱۰۶۲

 بیزالرا جان و صورت قیلدینگ روزی۱۰۶۳
 نی کیمسه بر بیزه ایتدینگ اختیار۱۰۶۴

 ایده خیرات کس اوشبو بیزدین یعنی۱۰۶۵
 همان اتگای پاک بیرال خیرات که پس۱۰۶۶
 بیزی اتدی خبیث توتمای امرینگی۱۰۶۷

 زمان اوشبو ندا یتگای تنگریدین۱۰۶۸
 آنالالری له سیزینگ پس ایچره دنیا۱۰۶۹
 خطاب قیلغوم آنالرا آخرتده۱۰۷۰

 آنالری سیز چاقار بولوب یالن که۱۰۷۱
 کمین خرمن آنالری گاه سیز دوگه۱۰۷۲
 الر اته پشیمان یوز یوزندامت۱۰۷۳
 چاک چاک یوز الر اتسه الرنی سینه۱۰۷۴
 آنینگ پیداسی ذزه بر بولماغای۱۰۷۵

 بای دولتلو ای تانگله ایشینگ بودور۱۰۷۶
 ایالیان خلق نی جمله ای قیل روزی۱۰۷۷
 گیتماگی قلنینگ بارچه یوله یخشی۱۰۷۸

 اخی زکواتدهای بار معنی ایکی۱۰۷۹
 همان آنینگ ترور لیک پاک بیریسی۱۰۸۰
 آریلور مالی برمکده زکواه بس۱۰۸۱
 قال اهل مالی بو دیرالر خبیث کیم۱۰۸۲
 قبول اتمز خدا خیراتین جمله۱۰۸۳
 همان بودور معنیسی اوسمک یعنی۱۰۸۴



 آلور احسان ویرگوجی یوز اونینه
 بری بهتاندین جمله کس اول بولغای

 غنی ایالر هم مالینکنی ارتتورور
 جوان ای کوب اوزوم خوشه گلتورور

 صحت تاپمز چیقماسه دین یارا اول
 بولور صخت نینگ نسنه چیقسه درد

 مونی یتمزبیل نفع یا یااولور
 یقیلور بوقورغان گویا برمادینگ

 آنی ایالر هالک بارچه قوش قورت
 ینگا آندین آنی اتمای دریغ ور

 بایالرا هر زکواه بولغای مالدین

 یقین بیلگیل آنی بایوکلیکدین پس
 قوی عجیزالرگا برمکدور یاری
 ایرور قیلمق رحم یتیمالرگا پس
 اویا مهمان بولور گلتورمک یعنی

 گا درمنده ترور بولماق دستگیر
 اوگرانجیه دورور برمک تعلیم
 تنگریا قایتماق عصیاندین بارچه

 اوروش دور اتمک بیرال کافر یعنی
 حکات لغوو و غیبت بارایشیتمه

 غیر بهتان دوریالن سوزالمزلیک
 ینگا کیشیالردین نامحرم یعنی
 امرینه شیاطین اتمک خالف پس
 ذات پاک ای اوکوش تعالیغه حق

 آیرولسانگیز درگاهیدین پادشاه

 گلور اون بیرینگا هم آخرتده۱۰۸۵
 آری ایالر گناه ایاسندین هم۱۰۸۶

 بیلمونی تک آالن فوی پساکیندین۱۰۸۷
 باغبان ملنی هریلده سه پورده۱۰۸۸
 ات اولو بولسه ایچینده گریارا۱۰۸۹
 ایرور درد ایچینده مالینگ بوزکواه۱۰۹۰
 اوشبونی اولمز ساغ دوریوقسه خسته۱۰۹۱
 بولور قورغان بومالینگا یازکواه۱۰۹۲
 قورغانی یوقدور تاشنده کیم نسنه۱۰۹۳
 آنگا واردور زکواه نسنه هر داخی۱۰۹۴

 الرا مسکین ایالمک مواسا پس۱۰۹۵
 امین ای احسان بیرال تواضع هم۱۰۹۶
 پرتوی دین ای دولت زکواتی هم۱۰۹۷
 بوتورور زکواتی فرزندالر دخی۱۰۹۸
 اویا ای زکواتی اویالر دخی هم۱۰۹۹
 گا بنده بولغای الکینده اختیار۱۱۰۰
 همدیه زکواتین ایستهسنگعلمینگ۱۱۰۱

 گال بیل زکوانین تندرستلیگینگ۱۱۰۲
 خوش مرد ای زکواه قوتدین دینگله۱۱۰۳

 زکواه قوالغینگدین اشیتنادور گل۱۱۰۴
 خبر اهل ندورای تیل زکواتی گل۱۱۰۵
 سنگا گوزالمزلیکدور زکواتی گوز۱۱۰۶

 ینه بیل زکاتین اسالم دخی هم۱۱۰۷
 زکواه ایمانینگده دور اتمک خدمت۱۱۰۸

 بیلسانگیز زکاتی زاهدایق داخی۱۱۰۹

 سر



۴۲R;۱۳۱۷  -چ.۶۳۳۳۴۳۴-۶۳۴۶۳۰;--
۰۱/۷ -۹۰۰  آزادی محمد دولت

 تیالک اوزگادین حقدین تیالمزلیک
 ایمان و اسالم و تعظیم ایالمک

 بیریا دایم بلکه و شام صبح
 یولیده حق ایالمک ایچره فانی

 روا باریندین بولسه مجزد گر
 دورور یوق سوگو جانده اوزگا حقدین

 روان توتماق حق امر آتخوجیدور
 آتنانی ریادور پس بولسه اگری

 عیان حاضر سن بولغه مقصدینگنی

 قبول یا ایدارمو رد کیم دیماگیل
 قشا نتال گق نهارا ضم

 اور یانه هر اوقینگ حاجت گزالیوب

 گلیب مرغی مقصدینگ مو تانگ توشه

 قویارموبوایشی توشگان کویا اول
 زمان فکریندین ذکر تفریق بولمه
 ایرور اشه ساغیشی فکری ذکر
 جدا قیلمه بیله احانینگ فضل

 ایالگیل مقصود دیدارینگنی که آه
 آنی توتانگ دولتینگ اولغای دایم

 کسی ویرگان زکواه کیم ایمان تابدی
 گمان توتمه سوزه بو حدیشدر چون
 کیمسهنی اول بیلماگیل ملت اهل

 ذوالحیوه ای سوزالری بو اشیت گل
 بوالعقول ای زکواه اودالماسه گر
 جوان ای اوخشاتیبدر پرستغه بت

 گرک استان زکواه فقیرلیقدین پس۱۱۱۰

 جوان ای زکواتین کونگل استاسانگ۱۱۱۱

 تنگرییا قیلماق سجده زکاتی باش۱۱۱۲

 پستیریکلیکنینگزکواتیجانفدا۱۱۱۳

 سزا غه عاشق اتمک قربان جان۱۱۱۴

 دورور حق تیالگی آنالرنینگ حقدین۱۱۱۵

 نشان معشوق اوق عاشق عشقیایدور۱۱۱۶

 آنی اورغای کیشی هر توتسه دوغرو۱۱۱۷

 نشان آتغیل حق امر توتغیل دوغرو۱۱۱۸

 ملول هرگیز بولماغیل ایله آتماق۱۱۱۹

 دانما اوقونگنی حاجت آت دایم۱۱۲۰

 تور برمه گوزونگنی غه غفلت خواب۱۱۲۱

 اولوب صتاد اوتور گل طورینگنی قور۱۱۲۲

 کیشی تابسهایذیسیندینخبرعاشق۱۱۲۳
 همان امرین توتوب قوی ایشی اوزگا۱۱۲۴

 ایرور گاه عالم ایکی عشقه اهل۱۱۲۵

 خدا ای غریبی فکرینگدین ذکر۱۱۲۶
 ایالگیل مسعود عمریمنی ساعتی۱۱۲۷

 غنی ای سوزنی بو پیغمبر دیدی۱۱۲۸
 کوپروسی ایمانینگ کیم بوزکواتدور۱۱۲۹

 یوقدورایمان یوقزکواه یعنیکیمده۱۱۳۰
 دینی یوقدور ویرمسه زکواتین کیم۱۱۳۱

 یوقدورصلواه کیمدهکیمیوقدورزکواه۱۱۳۲
 قبول بولمز نماز حقده درگه۱۱۳۳
 آن کسنیاول ایدان منع کیمزکاتین۱۱۳۴



..-- آزاد وعظ
 تیدی کافردور دمده اول رسول حق
 حال بو غه باشین توشدی سونگ یینوب مال

 توتماین توز توکال بویروقین تنگری
 ایالسه گنچ ویرماین زکاتین کیم

 همان دوزخده گنجی قیزدورورالر
 آنی دیب جیتدینگ گلگانده فقیر چون

 ایشین درویش دیوب بتورمادینگ چون
 الر دیه چویردینگ آرقه درویشه

 جواب بولمز تیقیلور تماقغه تیل
 بیگمان سوقغای بوینونغه چولغانوب
 ینگا آندین آچوب آغزین تیشالگای

 امان عذابمدین بولماق سنگا یوق
 اولوش عذابیمدین ایمدی آل که دیر

 گونی محشر عذاب سن گورگای یوقسه
 ادا قیلسون زکواه مالیندین گنچ
 مومنالری همه اوتیندین دوزخ
 جان صدق اول نماز ایالر ادا کیم

 خضوع وهم خشوع بارچه گلتورور
 اولو اول آنی تیدی اهلی جتت
 قلیم اول نمازین ایالر بیله جان

 روا هم نمازی آنینگ بولماغای
 مرتبه بو اول قیله نمازین هم

 اول اتسه طاعت ذکر گوندوز گیجه
 تنه اورتوکسیز گیدورسه ویروب تون

 کیشی اول زکاتین لیکن برمه

 ویرمدی زکاتین کیم گور ثعلبه۱۱۳۵

 اول ویردی کبتری مسجد یعنی۱۱۳۶
 اتماین احسان کیمسه یولونده حق۱۱۳۷

 ایالسه رنچ کموش آلتون اول یینسه۱۱۳۸
 گمان یوقدور بولور گون قیامت اول۱۱۳۹
 آلینی نینگ کیشی اول تاغالغایالر۱۱۴۰
 باشین یان آنینگ داخی تاغالغایالر۱۱۴۱
 الر تاغالیه آنینگ هم آرقهسینی۱۱۴۲
 عذاب سانسیز قله اول ایالگایالر۱۱۴۳
 ییالن ازدرها بولغای الر گنچ اوشبو۱۱۴۴
 منسنینگگنجینگایدیمتیگایآنگا۱۱۴۵
 اوغان اتدی امر اتمکگا عذاب دیر۱۱۴۶
 دنیهمالینگنچاتیبییغدینگاوکوش۱۱۴۷
 غنی ویرای زکواه گنجینگدین بولسه۱۱۴۸
 خدا ای اهلین دولت قیل دل نرم۱۱۴۹
 آنالری قیل آزاد محشرده روز۱۱۵۰
 جوان بیر قاتینده حق موسی اوگدی۱۱۵۱
 رکوع و ارکان بارچه طهارت هم۱۱۵۲
 قورقولو اول ایتار تقدیم خدمتین۱۱۵۳
 کلیم یا کیم آنگا آیدی جواب حق۱۱۵۴

 ادا اول زکواتین لیکن اتمادی۱۱۵۵
 مرتبه یوز ایالسه حج کیشی بیر۱۱۵۶
 اول اتسه عبادت تورلوک اوچون حق۱۱۵۷
 ینه یوزمینگآج تویغورسه خبرایتیب۱۱۵۸
 ایشی آنینگ بوله خیراتمک یعنی۱۱۵۹
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 چاهیده ویلنگ بو پس بولغای اورنی

 ایمیش قیلمز قبول تنگری قیلور کیم
 اول اته توز بیله ترتیب چکوب جان

 حرام مالی خیرایدان اوخشار شونگا

 هزار صد اول گوگارمگای جان چکسه
 رهزنی خدانینگ بولدینگ ایسه یوق

 تورماغیل زکواتی ایت صرف مصرفه
 ایدیب مهمان منی عزت ایلدی

 ایدار عزت حضرته کیم بیل ایله
 بناسیگا آنینگ کیم بیلمس کیمسه

 حرام بولسون تنینگ اوتینغه دوزخ
 ایماگیل پشیمان محشرده روز

 غلم قویمیش لطفینه و قهرینه
 قیل روزی عادت توتماقنی بویروقینگ

 درگاهیده قبول خیر اتمگای۱۱۶۰
 ی

 چونحراممالخیریهیچبولمزایمیش۱۱۶۱
 اول اقسه عمارت بیرال تزاک کیم۱۱۶۲

 تام بو توتمز بنا باقغیل فکرایتیب۱۱۶۳
 آر بیر اگراکسه دانه چوروگان۱۱۶۴
 غنی ای بوزکواته اولمه مانع۱۱۶۵

 اورماغیل یول اوزینگا انصاف ویرگیل۱۱۶۶

 ایدیب صرف آنی کیم هر مصرفینه۱۱۶۷

 ایدار صرف مصرفینه آنی کیم هر۱۱۶۸
 ایگاسیگا ایدار لوق قل کیشی هر۱۱۶۹
 ذوالکرم سیزاول شبهه راضیبولسون۱۱۷۰
 دیماگیل سوزدور هرزه نصیحت بو۱۱۷۱
 کرم کان کوب ففضل خدایا ای۱۱۷۲
 قیل روزی سعاد خیر الره قل۱۱۷۳

z۵گذ} 



 آزاد وعظ

 فصل

--»
 ولیدین شاه ارصالنی خدانینگ
 آسماندین بو بولور نا اغیرراق
 خوشرو سویال گل بحریدین غنیراق

 یاقغوجیراق اوتدین بو نادور ینه
 طاق شه ای نادور آجی زهردین
 خوشخو یار آسماندین اغیردور

 قویماق سوزالرنی یمان اوچون خدا
 غنیراق دریادین اهلی قناعت

 دور یاقغوجی یوق شکی اوتدین یانار
 انی بیل بوزدین سفوق دور سفوقراق

 اردین بیر یتسه [گرجوروستم
 قیلغیل ریشه حقده عشق دل ولی

 سد بولغوجی صبردور ایشگا یمان
 قیلمه غیری اوزینگدین فکریم کویم

 علیدین اولمیشبوسوزالرکیم سموال۱۱۷۴
 یماندین یخشی سن عالمده ساچوب۱۱۷۵

 بو نابولور بویردین راک گینگ تقی۱۱۷۶
 راق قتیغ تاشدین ندور ورگیل خبر۱۱۷۷
 سفوقراق هم سفوقدین آیغیل ندور۱۱۷۸
 بو ایالمک بهتان یخشیغه دیدی۱۱۷۹
 جهاندینگینگبولوریخشیسوزآیماق۱۱۸۰
 راق قتیغ تاشدین کونگلیدور منافق۱۱۸۱
 جبراتگوجیدور اگر کیم سلطان که۱۱۸۲
 حاجتینی تیالمک بایدین لشیم۱۱۸۳

 زهردین ایرمیش آجیراق صبرهم۱۱۸۴
 قیلغیل پیشه صبری ایشده هر تمام۱۱۸۵
 حد بی نفع واردور صبرقیلماقده۱۱۸۶
 قیلمه ایری صبردین خداوندیم۱۱۸۷

 -چ@ ج

 نیگ
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 الی واشکرو تعالی قوله

 ایدینگ فکر یوقدور پایانی نعمتیم

 گورور آنی اهلیدور بصارت کیم
 عبرتی آل دین علتلو ایدوب فکر

 مراد الر تابنان تابدی بیرال شکر
 سویالسنگ الوان ذکر مینگ ثنا مینگ

 ایماس بولغان تمام شکر بیر مینگده

 سوزی بولسه شذر پس ایچسه ایسه
 هزار صد اول بوال نعمت وافی
 بوله شافی عصیانیمه و علت

 هزار سانمینگ جمعینه شکرایدالیم
 بنا توتمیش شکرایه اویی نعمت
 زیاد بولغای گونه گوندین نعمتی

 جنته اهلین شاکر ایالر الیق
 میزی اعضا بو جمله ایتگیل شاکر

 باریمیز ایچینده جان هم قوالق گوز
 سنگا مونالر دایما اولسون شاکر
 سوز بو دور راحت غه جان کیم هر توته
 ایالگیل قناعت برسه کیم هرنه

 بتر ایتدین اولتورور عالم ایکی
 تولماغای نور طمع و حرص چیقماسه

 دوبدوزی آلسه ملکین عالم جمله

 بتور امرین حق ایچره قناعت بار
 عار و ننگ اتمیش حرفیندین طمع اول

 ایشی یوقدور آنینگ بیرال طمع هیچ

 غهشکرایدینگ تنگریدیمیشنعمتیم۱۱۸۸

۱- باشه با جها۱۱۸۹  یرور معمب ن.سین. بو.
 نعمتی چندین قویدی اوزینگده هم۱۱۹۰

 زیاد ایالر۰<-.:- نعمت شکر۱۱۹۱

 ر-. یور امالسنگ شکرال ·منگ دمه هر۱۱۹۲

 ایماس گلگان بجا شکری۰ ؟۱۱۹۳:۰۰-۰

 اوزی تنگری بولور راضی دین بنده۱۱۹۴

·.۳ ر بیروبار نمه۰۴. :-و- من اتا حمد۱۱۹۵

۰ بوله کافی گ]L:۰ ا نادم هم۱۱۹۶ - .)

 شمار قیلمق نعمت ایرماس ممکن۱۱۹۷

 ثنا شکرو ایدار دفع دلنی درد۱۱۹۸
 گشاد ایالر اول شکرین دوکانی کیم۱۱۹۹
-· کلد -شکر۱۲۰۰  نعمته دور ی۰۰ :.چ-.»

 بیزی شاکراهلیندین خدایا قیل۱۲۰۱
 اشعاریمیز و ایت قان تمرالر هم۱۲۰۲
-.- ی ف نگا شکرننگدین ذکر ا- اتفا-۱۲۰۳

 سوز بو دور نصیحت غه اوغلی آدم۱۲۰۴

 ایالگیل عبادت بیل حاضر حق۱۲۰۵

 اثر قناعتدین کیمده بولماسه۱۲۰۶

 تولماغای ذز صدف قانع بولماسه۱۲۰۷

 گوزی الرنینگ حریص تویماغایهرگز۱۲۰۸
 اوتور قانع نفسینگا بار اول مانع۱۲۰۹
 بار حرفینده قنع اول نون نقطه۱۲۱۰
 کیشی ای غیرتیدین کیمده بوله۱۲۱۱
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 سالماغای پرتو آنگا فریسی عشق
 هوشی و عقل کوینده آنینگ گیتسه

 سرنگون گون اول بولغای بولورسه گر
 نظر رحمت سنگا شکسیز سالور اول
 رهین دین گورساتورسه اولکس آال

 ایتار عصیان سیز شبهه اول تنگریغه
 غمی یوقدور جدا اولماس تنگریدین

 ایالگیل زار درگاهینگا آنالری
 بیکسه نواسیز احسان نوا قیل

 تیدی گورسام من دوستینگنی سوار پیر
 گور انی سن گلور دوستوم سوار پیر

 گله قایدوب اوغراشوب بیرال دوستی
 میهمان بول بیزا تیدی توتوب قول

 دویه یعنی ارکانین نا لیغی دوست
 تمام بیرال ادب توردی تیوب ایینگ
 مالل خاطر علتلومن کیم تیدی
 شفا برسه خدا تابسام ایدوب سعی
 بسی دور مشقت دور مگرقین کیم

 انی ویردی خبر تیب آدم قانی
 قیال دارو علته قانی اوشبو

 عزیزساقالرایمیش چو اوغولنی اول
 فالن یا بو دور قانی آدم تیدی
 یقین بیلدی اولتورگانین آتاسی
 سنگا قیلنایدیم یاری ورورکان اولت
 ایدیم تافار ثواب چوخ چوخ داخی من

 بولماغای اهلی غیرت طامع اهل۱۲۱۲

 اولغانبولسهتنگریدرویشی درویش۱۲۱۳
 دون درویش نان درویش بولماغای۱۲۱۴

 سحر هر ینده درگه حق گدا بول۱۲۱۵

 درگهین خالیق قیلمه آرزو۱۲۱۶
1 ر .ل سی اتا نسا. خالق گدا خلق۱۲۱۷

 عالمی کیم هر گزسه اوچون حاجت۱۲۱۸

 ر-ر. جو. ایالگیل ابا قلال دنگ لطف۱۲۱۹
 وسوسه لعیندین شیطان گل بارمه۱۲۲۰
 استادی خدادین موسی حضرت۱۲۲۱
 بار اوزره یول فالالن آنگا تیدی حق۱۲۲۲

 یوله باردی توتوب راست تنگریامرین۱۲۲۳
 گلدیآندهبیرییگیتکیمخوشزبان۱۲۲۴
 اویه باردی بیله موسی حضرت۱۲۲۵
 طعام خوش ماحضردینگلتوروباول۱۲۲۶
 حال اوشبو طعامنی موسی ییمادی۱۲۲۷
 دوا مو بولنای دردینگا تیدی اول۱۲۲۸
 داروسی تافولمز کیم موسی تیدی۱۲۲۹
 آنی سوردی ایله الحاج ییگیت اول۱۲۳۰
 بوال قانی تماق یعنیآدمنینگ۱۲۳۱
 اولییگیتنینگبیرجهاوغلیبارایمیش۱۲۳۲
 قان گلتوردی اولتوروب اوغولنی اول۱۲۳۳
 حین اوشبو اناسی اوغالنین گوردی۱۲۳۴
 سوزالدیاولدیمادینگنیچونمنگا۱۲۳۵
 ایدیم قاقار اوغالنینگ آیاغین قول۱۲۳۶



 د -ص
-۷۷y-۴' -چام-5۶۶۳۳۳  چههم۶۳۶۷»

۳۶۴۶۷ نه-۰۰ :!.:1ua.:  آزادی محمد دولت .؟ م؟

 عجب سیزدین سی قصغنمه تواب چون

 بسی قاتینده تنگری سببدور بو
 اوچون سبحانی او ایالالرمیش لیق قل

 مطلقا دیب نظر قیلغیل حالیمه

 جان بردی حق اوغالنه یاتغان مرده
 بیلدیالر کیمدوگینی نینگ بیری بیر
 جانینگی ایسه استار آیامه بار
 فدا قیلسون مهمانینه باش مال

 آنینگ احسانین جمله ضایع قیلمه
 اجل روز ایمانیله آل جانین
 دین الله حبیب اول عالم فخر

 بلی دور بولماق پیوسته خویشینه

 سویال)یور بیرینگا بیر سوزنی اوشبو
 ناز حقغه دیب من یخشی ایالر روزه

 قلی سوگان حقینگ ایشالر منی کیم

 بار سیزده خصالت نه اوزگا آندین

 دینده هم ایالرم شفقت خلقه
 اوز: من یتکورور ایامنی من یگا۰ .ا=.

 عالمه افضل اتمک خیر دیدیالر
 همین سوز بو پیغمبرآنگا سوردی

 قیلور لوق قول اول تنگریغه توتوب صف
 منگا جوابیمنی ویرگیل لعین ای

 .ر· پس قل اولو ای منگا یتگای ضرر
 جانینگا بو سنینگ یتگای ضرر نا

 ضرر بودور تیلیم هم بولغای الل

 سبب نا توابدین بو ایتدینگ محروم۱۲۳۷

 بیلدیموسیکیمیوالرنینگگسوگوسی۱۲۳۸

 ن یو. ی .نبرورمیس اچو· مهما تنگر" حا.۱۲۳۹

 حقا قیلدی دعا موسی حضرت۱۲۴۰
 زمان اول دعاسین اتدی مستجاب۱۲۴۱

 بولدیالر شاد سی جمله زمانده اول۱۲۴۲

 مهمانینگی عزیز توتغیل دخی سن۱۲۴۳
 ی -ر- ر خدا قیلغیلا ا نگغه قلال۱۲۴۴

- هر .ربیر. عوص یور لقمهننگ ننه ·ا·۱۲۴۵

- ر- ر- و سال آدینی ننه دفتا نگ دستال۱۲۴۶

 دین اشه رسول حق آیدور راوی۱۲۴۷

 افضلی تصذق آیدی سوردیالر۱۲۴۸
 ایالیور فخر بیره بیر الر عمل خوش۱۲۴۹

 ر -م یربو- نما· ایچره عمل مند یخشی۱۲۵۰

 الرافضلی عمل من دیرتصذق۱۲۵۱
 کار سیزده دور اولوغالماق تنگرینی۱۲۵۲

 خدا تعظیم بو واردور هم معده۱۲۵۳

-. رورسر... سیر امشگا۰ بتگو انانگیز۱۲۵۴۰
 همه اتدیالر باور سوزگا اوشبو۱۲۵۵
 لعین شیطان پیغمبره اوچرادی۱۲۵۶
 گلور غه جماعت کیم امتیمدین۱۲۵۷

 صرر. ین. وسبو سنگا تگای انشد.نا·۰ ا۱۲۵۸
- له اول تدی اوتده نفسیم تک تاغالغا.۱۲۵۹

- ر فرن وفیو. ثنا قله آال۰ آ د- ا-۱۲۶۰

 کر کور من بولور تیدی لعین اول۱۲۶۱
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 ینا تیگیل بولور نقصان قدر نا
 جانوم تیترار توشوب کنده بوینومه
 خبر ویرگیل منگا تیز ملعون دورمه

 میان اندر منی بوالر ایکی تار
 گزین ای بیلگیل غه مغرب نصفیمی

 منگا حسرت و شذت و عذاب هم
 کییی شلغم منی اول قیلغای پاره

 سنینگ دیب ایتارالر خیرات امتینگ
 الجرم تصذق اول قیلغای پاره
 ترور سدی عافیت تصذق هم
 نیاز حاجت کیم نه ایالر قبول هم

 ایالیور گشاده ایشیگین دولت
 دوا بولغای اهلینه درد دخی هم

 ایچورور شربتیندین کوثر حوض
 عذاب بولغایال ایچره عشرت عیش

 یانیدین تورت اول گلگای اوتی دوزخ
 اولتورور زکواتی اوتنی ایکیالنچ

 قافار اوتنی تورتالنچ تصذق پس
 برار بولونجهای محشر اولوغ تا

 قیلمیشی قاتینده حق مقبول بوله
 اوغان قادر کرم پر ایاسی رحم
 ایالیوم ذکر ایله زار ذاتینگ اسم

 اویات ایکی منیم بوینومدین گیتدی
 قتی اتسام عذاب کیم من اوتانور
 ایسام توتمز امرینگی من لعنتی
 کردگار یا قل قورتلدی آنگا شکر

 دعا آنالالر الر قیلسه اولوب فارغ۱۲۶۲

 منیم دم اول باغالنوب آیاقیم قول۱۲۶۳

 ضرر الرنادور اته تصدق پس۱۲۶۴

 زمان اول ازه باشیمغه توشار بس۱۲۶۵

 شکسیزین تاشالر غه مشرق نصفیمی۱۲۶۶

 منگا حالت ترور بو الوقت دایم۱۲۶۷

 نبی تصذقای اتسه امتنگ۱۲۶۸
 منینگ دور آندین تیدی خوفیم قتی۱۲۶۹
 قورقرم بدتر بلکه بوایشدین من۱۲۷۰
 ترور رذی بال الر تصذق پس۱۲۷۱
 دراز قیلغای عمرینی ایاسی هم۱۲۷۲
 ایالیور زیاده مالین دخی هم۱۲۷۳
 شفا بولغای دخی هم الرغه خسته۱۲۷۴

 گاچورور صراطدین هم تک یلدورم۱۲۷۵
 حساب بی اول قیالر داخل جنته۱۲۷۶
 فانیدین قل اول اوتسه گیرسه قبره۱۲۷۷
 سوندورور بیرنی گیرار نماز پس۱۲۷۸
 سفار سف گیرار روزه اوچوالنجی۱۲۷۹
 آر اول یاتغای بیله آسایش راحت۱۲۸۰
 بیرمومن ف کیشی۰' اتسه گرتصذ۱۲۸۱

 زمان اول جهتم ایالر ندا پس۱۲۸۲
 ایالیوم شکر سجده بیر بران۱۲۸۳
 نجات عذابمدین قل بیر چون تابدی۱۲۸۴
 امتی رسولینگ هم ·-گدور قل.۱۲۸۵
 ایسام اتمز عذاب سندین قورقرم۱۲۸۶

 زار حیران قالورم بوسببدین۱۲۸۷
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 قیالر الر تصذق کیم یولنده حق بوالر بولغای ازاد دین جهنم بس۱۲۸۸
 گونی محشر ایاسی النتای سایه مونی بیل سایهسینغه تصدق هم۱۲۸۹

 روزی قیلغیل خیرالبشر شفقت

 ساری سندین یوزین گون چاورورالر۱۲۹۰
 سو تکصاف قایناغان میسایچینده۱۲۹۱

 بولور شادان گونی شول خیرایاسی۱۲۹۲
 الرینگا قل نصیب سخاوتنی قیل۱۲۹۳
 اتر آتشدین آنالرغه یتماسون۱۲۹۴

 گونی بیر گلیبان قوش بیر راویدیر۱۲۹۵
 گلوب کیمسه چاغامی اوزره آغاج۱۲۹۶

 زار گریان آنگا دیب قیل چارهسین۱۲۹۷
 عالیجاه اول امر قیلدی کیشیگا اول۱۲۹۸

 سنینگ ایالرمایشینگ عبرت یوقسه۱۲۹۹
 سین دینگالالیوبدوبارهقوشینگچاغه۱۳۰۰
 عهدینیسیندیردیتیبعرضایتدیقوش۱۳۰۱
 جهان شاه اول ایباردی دیو ایکی۱۳۰۲
 مشرقه یارین مغربه یارینی۱۳۰۳
 یتدیالر فرشته ایکی زمان اول۱۳۰۴
 ساری مغرب بیرینی تاشالدیالر۱۳۰۵
 ینگا سلیماندین اول ساعتدین بیر۱۳۰۶
 قیلدیالر تعجب چوخ خبردین بو۱۳۰۷
 نی کیمسه اول استادی سلیمان پس۱۳۰۸
 نان الگیمده بارایدی کیم تیدی اول۱۳۰۹
 سانالال بیر ایالدیم صرف نصفینی۱۳۱۰

 خیرایتگانیم اوشبو ایردی بو کیم۱۳۱۱
 خاص و عام بارچه تیدی سببدین بو۱۳۱۲
 قورقانی بالالر تصذقدور بس۱۳۱۳

 باری خلق بولغای درمنده اییده
 عمو ایچرهای کله قاینار بینی
 بولور حیران پناه تاپمای بخیل پس
 الرینگا یوقسول بای مومن اهل

 مونی سلیمانغه کیم قیلدی عرضه

 آلوب آنی هالک ایالر ورور اولت
 انتظار بولدی درگاهده اوروب یوز

 گناه قیلمه چاغاسین قوش آلماغیل

 تنینگ و جان قیلدورم پاره پاره
 الین سوندی کیشی اول اوچون آلماق
 اوش کیمسه اول چاغانی ایستار آلماق

 میان اندر آنی بولگایالر ایکی
 تفرقه آنی ایالب تاشالغایالر

 توتدیالر برک دیوی بیر هربیریسی
 ساری مشرق آنینگ آتدیالر بیرین
 آنگا ویردی خبر بو دیوالر گلدی

 بیلدیالر اولدی حقدین بوایش یعنی

 قنی آیغیل ایشالدینگ گوننا اوشبو
 میان اندر آنی من بولوب ایکی

 بلگال بردیم ایتگا بیر نصفینی
 تنیم و جان یولینگا بولسون خاک

 خالص آنی حق قیلدی بالدین بو
 آنی شکسیز قورتارور هرکیم قیلسه
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 قوری قالمه دنیاده اک اتیب خیر
 انی سن اورغای تانگال برسه تنگری

 اوراق آنده خوشهای بیر سنگا بوق
 یقین انده سن بولغه ایذسی خرمن

 قیلماغیل پشیمان گونده اولوغ اول
 الری اتگان ریا سوماسدور تنگری

 تنگرییا بولغای عاصی الر ایشالگان
 آشینگی ایچارگان قیلمه نجس بار

 ایشی بولغای نچوک آنگا اوت توشسه
 جدل قیلمه ثواب یوق اوشبوایشندین

 سوگولیک عملدین مومن نیت
 مونی بیلگیل قیله خالص نیتی
 آلمه خریدار گورمه عجب بس

 آنی آلنای بیله جانی آلغوجی
 نیجه آلسون آلتونی اول آلغوجی
 بولور هم بر اخری سودا اوشبو

 قیل ساری حق خالصا ینگنی نیت
 اوزگایا آندین قیلمه قیل اوچون حق

 آشیم و آب نعمتیم بوتوکولگان
 آنینگ توتمز قولین احسانی اتگان

 یری آنینگ دور یوق ایچره اوچماخ
 مونگا باقنیل بودور آیت تنگریدین

 بوله آنگا وعدهسی یارلیقانماق
 اول یتدی کماله هم دانه بردی

 یری مزرع دنیادور آخرتغه۱۳۱۴

 بارینی الینگده اکسنگ گون اوشبو۱۳۱۵
 ایراق بولسنگ دین اکمه ایچره فانی۱۳۱۶
 اکین اکگیل ایدوب سعی اولمه غافل۱۳۱۷
 قالماغیل سیز زینهاراکین امید توت۱۳۱۸

 آری بول ریادین بوسسنگ گراکر۱۳۱۹
 ریا بو الر تیمیش دور مخفی شرک۱۳۲۰

 ایشینگی ریادین بو باطل قیلمه۱۳۲۱
 کیشی ای خیرا سنده هیزم مثل۱۳۲۲

 سم

 عمل بیر اوله ایشالر گرنیتسیز۱۳۲۳
 بلیک اهل اول تیمیش اوتری آندین۱۳۲۴
 مومنی اولسه ایالر احسان هرنه۱۳۲۵

 بو- لمسه گر نت شه خالصا۱۳۲۶
 آلتونی خالص بو بولسانگ برور گر۱۳۲۷

 خواجه ای اوشبوآلتون غالف بولسه۱۳۲۸

 قیلور رد اوله آلمیشش هم بیلمین۱۳۲۹
 قیل آری ریادین احسانینگ اتگان۱۳۳۰
 تنگرییا قیلسانگ نه هر عبادت هر۱۳۳۱

 دیسهخلقگورسونایشیتسونبوایشیم۱۳۳۲
. بو.بمر-. وسبو آننگ۰- اشنده"اب۰ ا۱۳۳۳
 اری انگان اول دیرالر مشرک بلکه۱۳۳۴

 آنگا یوقدور سی وعده یارلیقانماق۱۳۳۵

 چ بو.. ین وسو. قله نه مگر- کیم۰ انشد۰ ا۱۳۳۶

 اول بیتدی اکین اکدی کیمسنه بیر۱۳۳۷
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 همه قالدی سامانی گیتدی دانه

 گمان توتمه بودور احسان ریا پس

 اویا ای احسان اوشبو ویرمز اضی'
 سن قیلغا اوچون آنینگ قیلسانگ هرنه
 خدا سندین سیز شبهه بولغای راضی

 گمان یوق دور الوالدین رضا، فی
 مطلقا کیشیدین اول حق راضیدور

 غرض یوق اوزگا لیکدین بنده محض
 احسانیدین ایالگان مزد استامز

 دین بوینونگده ایرور حقی آنالرینگ
 متقی ای بیل بوینونگده ایرور فرض
 ددا ای قرق هم حقی انا آتا

 یاقین بول درگهینگا تعالی حق
 مونی بیلگیل بولور وابسته تیلگا
 پایمال قیلغیل خدمتده سین بارچه

 بیلینگ حرمت بیریسی خدمت بیری

 اول دور بولماق ایراق نهیندین بیری
 ووار قرش بیری گلسه طرفدین هر

 گله تیز سکزنجی چاغیرورسه
 بیتگارینگ تقصیر تاخیر قیلمین

 متقی ای انانگ آتانگ گر بولسه
 نازینی گوتارگیل قیلمه بلند بار

 چاغیرماغیل توتوب ادین بیریسی

 سویالمگای غرض باقوب یوزینه

 همه چالدی حاصلی یل بیر گلدی۱۳۳۸

 همان توشدی اوت که یا حاصلینگا۱۳۳۹

 ریا دور اوت اکین احسانی یعنی۱۳۴۰

 سن بیلگا ناظر و حاضر تنگرینی۱۳۴۱
 رضا قیل انانگنی بیرال آتا گل۱۳۴۲
 جهان شاه اول تیمش رضاسی حق۱۳۴۳

 رضا بولسه بوایکوفرزندیدین۱۳۴۴
 عوض تنگری استمز برگانندین۱۳۴۵
 یدین فرزند بیرالانا آتا هم۱۳۴۶

 عین نور بیرالانادور آتا بس۱۳۴۷
 حقی تنگری هم حقی انا آتا۱۳۴۸
 قرقفرضدینادا تنگریحقیبولسه۱۳۴۹
 حقین قرق انانینگ آتا ادا قیل۱۳۵۰
 اونی داخی حقی اون بیالندور تن۱۳۵۱
 مال اونی بیالدور کونگل سی اونی۱۳۵۲
 آنینگ حقی تندکی ایمدی دینگال۱۳۵۳
 اول دور توتماق فرمانینی بیریسی۱۳۵۴
 سفر قیلمه بولماسه راضی بیری۱۳۵۵
 یوله گرگیتسه یدنجی شریک بول۱۳۵۶
 آنینگ مهماتین اونچ توقوزنچ۱۳۵۷
 تقی وابسته تیلگا ایمدی تنگالال۱۳۵۸
 آوازینی اوز آوازیندین بیری۱۳۵۹
 تیماگیل وارسوز گستاخ بیریسی۱۳۶۰
 ایالمگای قطع آنگا دیماکنی سوز۱۳۶۱

.· ۱·  سود فایده، ایسسی: اصی:۰
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 تیمگای سوز تیوب اتمه تیوب ایت
 آیتماغیل سوز قاتی آنگا داخی
 فینگقرمیه یانیده ایله گلمک
 ایرور مهری کونگلیدین آنینگ بیری

 سلطانی بوکونگلنینگ آنی بیلگای
 بوالر بولغای تحاد' بولسه قیغولیق

 گلمگای قهری اته جفاالر هم
 بوله قورقولو آنی دیب اینجوتور

 تقی ای اتمه نتت خالفت هیچ
 فتی ای تیالگیل یاشین اوزون بار

 بری دینگال سن ایمدی گل آیتایوم
 اورتوسیدین اوزینینگ ایتگای یخشی

 سنه دینگال مونی ایتگای یخشیراق
 براق آلنینده بیرال تواضع گل

 ایالیینگ سرانجام اتمای دریغ پس
 گرک تابسه ای نسنه اول ایدوب سعی

 آچوق توتنای آنگا هم الرینی قول
 گاه گاه ایالیهالر تصذق هم

 آنالری ایالگایالر مهمانلیق
 یقین قیل تصذق دعابیرال هم

 مذعا آالرنینگ اودالمز حقی
 بوالر ایتگای یارحم قیزه اوغله

 بوق تشویشی الرینگ فرزند ناکس اول
 قتی بولغای گیو' اول ایتگای عزت

 سوزتیگای ویومشاقلیقایله خوشلیق۱۳۶۲
 توتماغیل آت بیله آتی کنیتی۱۳۶۳

 توکورمیه آنینگ قارشو یوزینه۱۳۶۴

 بوتورور الر حق وابسته کونگلوگا۱۳۶۵
 انی دور توتماق دوست ایکیالنجی۱۳۶۶
 بوالر بولغای شاد قیلسه شادمانلیق۱۳۶۷

 دارولمغای آنینگ بیرال سوزی کوب۱۳۶۸
 بوله دردلو آنینگ هم بیرال دردی۱۳۶۹
 تقی آنینگ فعلینا و قولنا۱۳۷۰
 آتا اول چند هر پیراولسه و عاجز۱۳۷۱

 الری حق بولغای وابسته هم ماله۱۳۷۲

 اورتوسین آتانینگ کیم بودور بیری۱۳۷۳

 ینه طعامندین اوز طعام هم۱۳۷۴

 راق یخشی طعامی هر ماحضرده۱۳۷۵

 آنینگ بولورسه نه هر آرزوسی۱۳۷۶
 بو-- گرک له نه معشاتنده هم۱۳۷۷

 ساچوق ساری آنینگ باری دنیاسی۱۳۷۸
 انا آتا تیوب بولسون رضا پس۱۳۷۹
 الری دوست و الری قارداشش آتا هم۱۳۸۰

 لیقین صحت استاگیل بولسه خسته۱۳۸۱

 بجا بیری گلمه اوشبوقرقدین۱۳۸۲
 بوالر اوتگای اوچون مگرتنگری کیم۱۳۸۳

 اوتسهآنالرهیچکیشینینگایشییوق۱۳۸۴
 حرمتی آتانینگ قاین دخی هم۱۳۸۵

 ناراحت غمگین، توقات، تحاد:.1
 کوراکن داماد، گیو: گیو:.۲
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 گلماسون سوییوبان سوز بیادب

 متقی کیم هر بولسه آلسون کونگلین
 سال یولینده مونینگ هم جانینگ و مال

 تی و جان یولیده پاینداز قیل
 غبار بول یولونده اوزینگ توشاگیل
 جنتین حق رایگان آل ایت خدمت
 سوزالمه آالرغه سوزالر بیادب
 چیغرماغیل کیمسیه یانینده هم

 قیشی و یاز تور خدمتده کبی قل
 سنی اتسون آزاد خود یا اوچون حق
 متقی بیلهای جان تن گیل اوده

 اقوالینی ایالمک رحم آنالره
 ارتترور هم رزقینی بیرال عمری

 سویالگیل سوز ایله لطف قیل مرحمت
 دوندورور حق یوزین رحمت ایله فضل

 ایالیه قطع رحمنی آندین تنگری
 آنینگ احوالی اولغای پریشان هم
 دیمیش رحمانام که من تعالی حق

 قیلغانی قیالرمن واصل رحمته
sت با رسی تیدی خویشینگا بارچه قیل ,لیق :..

- پسر منگا انگیل عیان نادور ضانگ
--- ی تن و جان یولومده قیلغای فدا ا.

·۰ .، سرر منی سن بولغای بیشبهه ارا

 سوزینگی خوش آیامه بیریندین هر
 ویر الرینه حاضر ایسه فقر عطا..

 قیلماسون بیادبلیک قاتینده هم۱۳۸۶

 حقی ترورآنینگ فرض هم غرض ای۱۳۸۷
 گل غه بیلدینگاوستادینگ ایکیسین اول۱۳۸۸

 آنی گینگا یورا سال اوپگیل کفشین۱۳۸۹
 نشار قیل خدمتینده جانینگ و مال۱۳۹۰

 خدمتین توت ایلگارو ایکودین اول۱۳۹۱
 گوزالمه دیکدیک غه داخیاوستادینگ۱۳۹۲

 تورماغیل هم سیزاولتوروب ادب هم۱۳۹۳

 کشی ای توت عزیز تک جان ارا تن۱۳۹۴
 سهساتسونسنی استه اولخواجانینگدور۱۳۹۵

 حقی آنینگ سنگا فرضدور غرض ای۱۳۹۶
 حالینی قرینداش دینگال گل ایمدی۱۳۹۷
 ایرور واجب ایالمک رحم قرداشه۱۳۹۸

 ایالگیل رحم الره قرداش و قونگشی۱۳۹۹
 ورور دوند یوز کیشی هر گربوالردین۱۴۰۰
 ایالیه قطع اتمگی رحم کشی بیر۱۴۰۱
 آنینگ تفارمالی نقصان بیگمان۱۴۰۲

 دیمیش بوسوز قدسیده حدیث پس۱۴۰۳

 مونی بیلگیل ترور رحمیماسمیمدین۱۴۰۴
 حقتعالیوحیایالدی حضرموسیغه۱۴۰۵

 منگا اتگیل بیان کیم موسی سوردی۱۴۰۶
 سخن موسیغهکیمایهم تیدیحق۱۴۰۷

 استاسنگکیمراضیقیلغایسنمنی۱۴۰۸

 اوزینگی غه الرینگ قرداش آوال بار۱۴۰۹

 دعا قیلغیل آنالرا اوله غایب۱۴۱۰
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 سالم

 گرک
Iالالر 

 بیرال شنا آنالرغه ویرگیل
 سورمق احوالینی آالر هم

 کونگلین یتگورا تعزیت

 تمام آنالر الر بولسه توانگر گر۱۴۱۱

 گرک دیرمق سورایوب بولسه خسته۱۴۱۲
 قیالالر نمازین آنالرینگ اوله۱۴۱۳
 گرک گرآالربارمق چاغیرورسه۱۴۱۴
 الر گوروشه ایالیوب زیار هم۱۴۱۵

 بیرا بیر توغاندور الر مومن بارچه۱۴۱۶

 احد تیمش توغان بیر ایچره آیت۱۴۱۷
 دوشمنی نینگ بیری بیر بولماغایالر۱۴۱۸

 -.ریس- بیربیر. گلیش۰ امالنگیزا امله۱۴۱۹
 یوزساویتمانگبیربیرینگیزدینهمان۱۴۲۰
 ستم اتمانگ دخی بیرینگیزگا بیر۱۴۲۱

 مسخره برینی بیر سیز توتماغای۱۴۲۲
 تقی بیرینگیزنی بیر خوار ایالمانگ۱۴۲۳
 اتماسون تجاوز اوشبوسوزالردین۱۴۲۴
 کیمسیه بیر ساغیندیغین اوزینه۱۴۲۵
 حرام مالی دور مومنگا مومنینگ۱۴۲۶
 یمان آغیرتماق مومنی حق غیر۱۴۲۷
 تیلی قولی مومنینگ اولغای سالم۱۴۲۸
 حدیث آیت همه سوزالرنی بو بیل۱۴۲۹
 اینجیتماسون مومنی اولغان مومن۱۴۳۰
 ستم قیلسه گا بیرکیمسه بیرکیشی۱۴۳۱
 درهمی آلسه بیرال یااوغورلیق۱۴۳۲
 گونبولورشکسیزبیلینگ قیامت اول۱۴۳۳
 تیریلور آنده جمله بوخالیق۱۴۳۴
 اوزی تنگری ویرور داد ایله قدرت۱۴۳۵

 خبیث بیر چیقارمیش اوزیندین دیمه
 توتماسون ادین مومن کیمسه یوقسه

 درم بیر الیندین آله ایله زور
 غمی کونگلینگا ساله سوکسه اورسه
 قیلینگ باور ایله قلب اقرار تیلده

 سوروالر گون شرالراوشول خیرایله
 سوزی کیمسانینگ کیمسایه بولماغای

 گرک گورمک سین بارچه یاران دوست
 الر سوروشه حالینی بیرنینگ بیر
 سورا حال دین حدیث بو اولدور الزم

 حسد بیرال بیری بیر قیلماغایالر
 تنی و جان بلمایهالر دیگر هم
 بیلیش آشنا بیره بیر بول اوچون حق

 بدگمان هم بیره بیر بولمانگیزالر
 کرم ایالنگ بیره بیر قولدین گلسه
 پره برمانگ یوزین اوتاندورب هم
 متقی سیزگا ایمدی بولغای دیسه
 گتماسون یوله اگری اولغان مومن

 بولمیه مومن ایرسه گرساغینماس
 کالم یوق لیغینده بولماق مباح پس
 ایمان اهل دیمانگیز آغیرتسه کیم

 یولی ایمانینگ اهل بودور ایسته
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 بویون سونغای گونی اول دیب اور اورسه

 اولور فریاد ایله وای ایشی ظالم
 تشویشه توشگای آنده اوستون مونده

 دری آقای اوفتانوب دور روسیاه
 ایله فریاد تیوب ایتدی جور ظلم

 ینگا هر اول دیب درهم ییلغایور'
 کرم پول کیشیگا کیشی قیلماغای

 غنی قادر اول نقاش ایدوب نقش
 یمان موندین اوت اتسه میل گیرمگا

 خوشینه اوز قویماغای ایاسی داد
 آنی توتنایالر ینه بولمای راضی

 اوستینه برگیلیالر یوکالگایالر
 گمان توتمه مونگا سن گرمسلمان

 ایشی بودور آنینگ ظالم کیم بولسه
 هرای آنده دین کیمسه یتمز لیک

 آنگالغیل خوشش معنیسین پندیم اوشبو
 یاقماغیل اوتغه جانینگنی عزیز گل

 ایمانینگی گوهری قولدین برمه
 ینگا مسلماندین هیچ باقمه اگری
 تلیم' دیسام سوزی بو توشمز یاغی

 :بنگا مه=.-
 دوز: کتورر چرک محشر روز

 یاغا رحمت تنگریدین قیلانگ توبه
: چکمک عبس فاالرغه حفا۳ ·: ر بیوا

· .قو اگرشا شاخلیقو تاکه۱۴۳۶  یون جسیر ی

 آلور داد ظلمدین بویله خالیق پس۱۴۳۷
 پشه بیرال فیل گونده اول دنگالور۱۴۳۸

 یری الر ظالم گونده اول دارالور۱۴۳۹

 ایله داد ایاسی درهم اول گلگای۱۴۴۰
 ویرورمدیبتنگریحکماتیگایآنگا۱۴۴۱

 درهم بولماز گونی اول گوکده یرده۱۴۴۲

 نقشینی درهم تویبینده دوزخینگ۱۴۴۳

 عوان ظالم گوروب نقشنی اوشبو1۴۴۴

- ر. یسبوسمیس باشته عوانالال ه -ه م مشکلا۱۴۴۵
 اعمالینی ثواب نه هر بیرآنگا۱۴۴۶
- ر-. هین هم ننه نگ آلنیلیال۰ گنا۱۴۴۷

 آن از بعد آنی الر آتنای دوزخه۱۴۴۸
 کیشی مظلوم بولغای اهلی اوچماخ۱۴۴۹
 وای گونده اول بولور ایشی لالمینگ۱۴۵۰
 دینگالگیل التماسیم ستمکار ای۱۴۵۱
 باقماغیل خیانت ذزه کیمسیه۱۴۵۲

 دوشمناوچونسوماگیلدوشمانینگی۱۴۵۳
 آنگا اویمه ترور ابلیس دوشمانینگ۱۴۵۴

 سلیم بول پندیم بو دینگله اوچون حق۱۴۵۵
 اوزینگا قیلمه پیشه جوری ظلم۱۴۵۶
 غا توبه اتگانینگدین گل تویهغا۱۴۵۷
 وفا یوقدور دنیادین متاع باق۱۴۵۸

 یورتار انلنار، ییلغایور:۰ ا
· . --۲.  دفعا به مکزر،: تلیم

-۳،  بیهوده عبت، عبس:.
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 بیخبر ای بولور اغیریتماس مزمن

 سوگولیکه قاتینده حق سن بولغوسی
 الرا بولغان یار آنگا حق یاریدور

 تافار استاگین نه هر اول تنگریدین
 باشین آنینگ قوتار حق ایشدین مشکل

 مرهمین دارو دردینگا برور حق
 یتگورور حق حاجتین ایکی یتمیش

 ینگا آندین کین توتمه ویرگیل یاری
 عقیم بیرال جبر یاقغای ارا اوت

 توتماغیل خوار دور مومنده ادی حق
 الرا مومن جفا ویرگان بولور خوار

 بلی سوز بو سویالمیش خبرده بیر
 گلیب اورغای ایله گرز فرشته بیر

 یانار ینگلیغ اوت مثل آنینگ قبری
 بوایشی گور ایله اذنی خدا تور

 یوزین بویر صیحهسی توتغای لیک
 مونی بیلگیل اوزگاسی جندین انس

 منگا ایتدینگ عتاب تورلوک بو مونچه
 نیاز و خیر ایالدیم توتدیم روزه

 بیلمادیم قالدیم تقصیره ندین پس
 یقین گوردینگ سن مظلومنی عاجزو
 توتوب آدینگ ایله داد ایله حسرت

 دیرمادینگ فقیره اول ایرکان قادر

 بیگمان بولدین طونینگنی قیلمین

 اتر ایماندین بولسه کیشیده هر۱۴۵۹

 قیلغیلایگولیک' گلسه گرقولینگدین۱۴۶۰

 آنالرا اولغیل یاور ویرگیل یاری۱۴۶۱
 یافار عییین کیم هرکیمسه آنالرینگ۱۴۶۲
 ایشین کیم هر قیلور آسان آنالرینگ۱۴۶۳
 غمین کیمایسه هرکیمسه آنالرینگ۱۴۶۴
 بیتگارور کیم حاجتین بیر آنال«رینگ۱۴۶۵
 آنگا فرضدور غرض ای برمک یاری۱۴۶۶
 عظیم کاردور گناه یاری قیلماغان۱۴۶۷
 مومنیاینجیتماغیل حقاوچونهیچ۱۴۶۸
 آنالرا آدین قوشمیش آغرالب حق۱۴۶۹
 باهلی ایردی اسمی کیم امام اول۱۴۷۰

 اولوب فوت بیرونی قبره الر قویسه۱۴۷۱
 اقر ذزه عضویدین قالمز باقی۱۴۷۲
 کیشی ای فرشته دیر سونگراسینجه۱۴۷۳
 اوشبوسوزین کساشیتیب اول تورغای۱۴۷۴
 نی صیحه اول اشیتور جاندار جمله۱۴۷۵
 منگا ایتدینگ عذاب ناگه دیرمیت۱۴۷۶

 نماز قیلدیم تقی ویردیم زکواه من۱۴۷۷
 قیلمادیم رد سوزینی ناصح اهل۱۴۷۸
 دین اهل ای کیم تیدی فرشته اول۱۴۷۹
 اتیب فریاد سنی اول چاغوروردی۱۴۸۰
 قورتارمادینگ آنی الگیندین ظالم۱۴۸۱

 له ز۳۶-۳--۳ بیرگونهما· همنمازینگایالدینگ۱۴۸۲

 نیکی خوبی، لیک: ایی لیک: ایگی ایگولییک:4
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 آزادی محمد دولت قههتii -ه

۱۴۸۶

۱۴۸۷

 مرتبه یوز انی بیل ایچره قبری۱۴۸۸
 یعنییوزباطمنیدینآغیربولغایاول۱۴۸۹
 بار فریاده الره مظلوم اوچون حق۱۴۹۰
 اجل بولسه گلور غه اوغلی آدم۱۴۹۱

 آنگا بیری سالم ویرگای ازال۱۴۹۲
 ساری مغرب ساری مشرق استادیم۱۴۹۳
 قالمامیش ایچره عالم رزقینگ ذزه۱۴۹۴

 ینه گیرگای آنینگ سی ایکیالالنجی۱۴۹۵
 وکیل ایردیم وکیل شرابینگا دیر۱۴۹۶
 جهان جمله استادیم ساعت اوشبو۱۴۹۷

 سویالیور فرشته اوچونجی سونگره۱۴۹۸

 سنینگ نفسینگا ایردیم وکیل دیر۱۴۹۹
 نفس ذزه بیر تاپمدیم ایچره عالم۱۵۰-

 سالم ویرگای گیلیب تورتالنجیسی۱۵۰۱
 یوزین عالم اوچون عمر بو استادیم۱۵۰۲
 اتر طنابیندین عمرینگ یوق چونکه۱۵۰۳

 الکاتبین کرام اول آندین گیرگای۱۵۰۴
 آالر دیر میز وکیل اوزره تلنگ بو۱۵۰۵
 نظر قیلغیل اوش دور دیرالراعمالینگ۱۵۰۶
 نینگاقنایدری کیمسه گوزالیوباول۱۵۰۷

 پاک ایله اوزینگ استبراده دخی

 سروری عالم ایکی دیمیشدور هم

 اتمسه رحم مظلوالره کیشی بیر

 قیلمیشام عذابنی اوشبو سبب بو۱۴۸۳

 خاص مرد ای تنگریفرضاتمیشسنگا۱۴۸۴
۱۴۸۵

 منینگ ایچره جهان بو سیریم توشدی

 عبس بولغای سنگا چکمک رنچ ایمدی

 الکالم دیر وکیل ایردیم عمرینگا

 شکسیزین ساعت عمر بیر تایمدیم

 بومه سفر دور مشقت آذوق یراق ت۳
 عین نور ای یتگورور سالم حق

-..:-. یس ویرهالر خط بیرقره جیقاروب
 شر و خیر آنالر یازمیش ایچره خط اول

..7 رسو دری قیلمیش یمان چون گلدی قا.:. ،ال.=-

 قیلمیشام عتابی ایچره قبر اول
 خالص ویر الیندین ظالم مظلومی

 هالک ایچره عذاب بو حق قیلماسون

 پینمبری زمان آخر اول یعنی

 گیتمسه فریاد قیله ایرکان قادر
 قله اول اورارالر قمچی آتشین

 اول سالغای آنی یرایچره قت یدی
 قوتار اوزینگ سختیدین عذاب بو

 محل اول آنده گلگای فرشته تورت
 رزقینگا بولغان نه هر من وکیل دیر

 لی گلتورگای رزق ذزه بیر تابمادیم
 ویرمامیش رزق سنگا حق آرتق موندین

 مومنه اول یتگورور سالم حق
 طویل عمرا سنگا ایردیم گلتورور
 جوان ای سف لی بیرایچمه تاپمدیم

 ایالیور ذکر قله اول سالم حق



 آقار سوتک دری اوتانجیندین کیم
 آلور سولین و ساغ آنینگ لشکری

 باقار آنگا بیله هیبت بعضیسی
 قانینی قوریدورالر هم ایدوب ضرب
 چیقار قیل ایله آراسیندین پاموق

 ایمانینگی ایدوب لطف ایتگان یولداش
 روان فرشتهسی اولوم ایدار قبض
 ایشی توتماق حق فرمان اول بولسه
 غریق غه حق رحمت کس اول بولغای

 جوان ای آالرنینگ تک گون یوزالری
 ینگا آندین حق اتدی امر الر الته

 سورشور اول ناتیوب التگانینگیز
 ایمان نور آنگا حق دور ایدوب بخش
 اول اتمیش آباد لوقده قول اویین دین
 ینگا آندین آچیلور آسمان یدی
 گیدار بیرال آنالرینگ اولوب تابع

 قیالر فریاد بیرو حقدین جانب
 آنی سالنای بیر سونگره گودهسینگا

 قال قیل با مرتبه بیر گیرار جان
.:-· دناده  ایشی بولسه فجور فسق<
 یمان شونداغ آیریلور تندین جانی
 حی کل کیشیگا اول ایالر لعنت
 ایینی:۳ ایما: لعین هم اتگای غارت

.- نه  'و-.. دویه انده بارینی حالت هر
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 باقار اول هرگاه ایشینگا یبامان پس۱۵۰۸

 گلور سی فرشته اولوم آن از بعد۱۵۰۹

 چکار جانین سی بعضی الر ملک اول۱۵۱۰

 جانینی چکارالر قتیغ بعضیسی۱۵۱۱

 چکار یومشاق سی بعضی فرشته اول۱۵۱۴

 جانینگی آلغان حقدور حینده اوشبو۱۵۱۵

 یتوشگانحالدهجان غه چونبوقورداق۱۵۱۶

 کیشی اول بولسه اهلی گرسعادت۱۵۱۷

 رفیق اتگای آنگا ایمانین تنگری۱۵۱۸

 زمان اول مالنک آسماندین اینگای۱۵۱۹

 ینگا آسماندین ایدوباولروحی رفع۱۵۲۰

 اوغراشور کیم ملک هر یولده یعنی۱۵۲۱

 ایرور جان پاک بیر دیرالرالتگانیمیز۱۵۲۲

 اول اتمیش یاد اسمینی حق دنیاده۱۵۲۳

 ینگا آسماندین حالده چونیتوشگان۱۵۲۴

 ایدار تحسین سی بارچه مالنک پس۱۵۲۵

 آالر بارغانده آسمانغه یدیالنچ۱۵۲۶

 جاینی آنینگ جنتده گورکوزور۱۵۲۷

 محل گیرگان جسد بو قبره یعنی۱۵۲۸

 کیشی اول بولسه اهلی گرشقاوت۱۵۲۹

 چیقارغانتکتیکان یونگدین هول'بوالن۱۵۳۰

 شی کل اراسینده گوک یربیله۱۵۳۱

 جانینی ایدارالر قبض الر ملک اول۱۵۳۲

 ایه بولغای الری دوشمان مالینه۱۵۳۳

 خورده آب خیس، ازل: هول:هزل= ا.
 غایتساالر لر، دزنسه یانساالر: الر: یانه۰۲
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 جانالرا اول ندا یتگای تنگریدین
 قصدینه آنالر دوزخنی الر آچه

 واینی وای اشیتور جاندار جمله
 الر اتسه گریان ایله زار گوزالرین

 چیغیرسهالر ایله آه ییرتوب یاقا
 توتمیه هیچ قولین آنالر ایدوب رحم

 بالصواب اعلم واشه باقیسی
 الر یانسه ساری اویگا اول ایدوب دفن

 فلک یدی آنینگ تیترار ضربیدین
 گوزالری آنینگ چاقغای تک یلدروم

 جهان هوشدین آیریلور گراشیتسه
 ندور دینینگ پیغمبرینگ دخی هم
 پروردگار منیم دور خدایم دیر

 قبول اسالمی دین من اتمشام
 عذاب کره آنگا بولمز تیور خوش

 قانه قانه عیشالنور هم النور ایس
 غنی قادر ساقالغای ایچره رحمت

 آنگا عیش بولغای بیرال غلمان حور
 دونار یان هر جواب اول بیلمز آیته

 بوله پاره یوز کیمسه اول ضربیدین
 بسی بیلمز گوتاره گرزی اوشبو

 گیرور قپورغایه اول قپورغا بو
 فریادرس یوق اته افغان زار

 گورمیشی کیشینینگ اول هیچ بولماغای

 آنالرا قبوسی آسمان باغالنور۱۵۳۴
 برآستینه آنینگ روحین قیالر رد۱۵۳۵

 جاینی گورکوزورالر ایچره دوزخ۱۵۳۶

 الر اتسه پشیمان یوز ندامت یوز۱۵۳۷

 الر چاغورسه طرف هر اوروب صیحه۱۵۳۸

 اتمیه فریاد کیمسه قیلمز اضی۱۵۳۹
 عذاب تابنای بیله تن قبرایچینده۱۵۴۰

 الر قویسه قبره اولوکنی گلتوروب۱۵۴۱
 ملک ایکی اول سورغای ایله هیبت۱۵۴۲

 آوازالری بواور تک گوک گوراوگان۱۵۴۳

 همان بیرال تاشالری ییرتار یرنی۱۵۴۴
s

 تورور کیم خداینگ کیم دیر ازال۱۵۴۵

 اثر بولسه گر آنده لیقدین یخشی۱۵۴۶
 رسول حق دور پینمبریم دخی هم۱۵۴۷
 جواب الرخوش ویرگایآندهاولملک۱۵۴۸

 ینه ایس برورالر آستیندین جنت۱۵۴۹
 مونی بیلگیل گینگالور آنداغ قبری۱۵۵۰
 آنگا تشویش بولماغای تکرو حشره۱۵۵۱

 آر اول الردین قل گربیرعاصی بولسه۱۵۵۲
 ایله گرز تمردین اول آنالالر اورغای۱۵۵۳

۴·۱- .  سی بارچه و جن و انس خالیق اول۱۵۵
 تاریلور آنینگ قبری سونگراسینجه۱۵۵۵
 کس او قالنای شذته عذاب بو۱۵۵۶

 یوزلوککیشی گلگایآندینبیریمان۱۵۵۷

.۰ا۱  غایتاالر لر، دزنسه یانساالر: الر: بانسه۰
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 سنینگ حق جزانگنی برگای یمان دیر

 یمان سندین دنیاده یوق گورگانیم
 سنی قویمان من قورتیلماغه ایمدی

 اورار ضرب دیب منی سن قیلدینگ ناگه
 گمان یوقدور نظر قیلغای اورنینه

 تلوب باغرین یوق اضی پشمان قیلسه
 کالم بو یعنی سوردی رسولدین حق

 سورار سوروع بیله شوکت و هیبتت
 مودور سونگ یا جواب ایغیل رسول یا

 گمان توتمه بیله میت سوز)شور

 یوزی یر اولغای روشن سیندین شعله
 همی یازغیل شراعمالینگنی خیرو

 قلم بیرال دوات منده یوقتورور
 ترور توکلوک سیاه پس ایچره آغزینگ
 یوق چاره بویرده دشوار تاپماسی

 آنگا تیگای بوتورور هم کاغذینگ
 قیلمیشینگی کیم هرنه شردین و خیر

 اتگانینی سعی هرنه ایشده یخشی
 تیلی بارمز یازمغا سویالمکگا

 ملک ای اوفتانورمن دیر کیشی اول
 الدینگ ایش سن الری ایش لیک گناه بو
 دنیاده اول الدینگ ایش الر گناه بو

 گرزاورار اوتدین یوزینگا گوتاروب
 بتارا یغالب الرین اعمال یمان اول

 کیمسهنینگ یماناول پسبولورایسی۱۵۵۸
 عوان ای سن ترور کیم سن دیرمیت۱۵۵۹
 منی قیلدینگ ام اعمالینگ یمان دیر۱۵۶۰
 دورار اونگونده دونارسه هرینگا۱۵۶۱
 آن از بعد آچارالر ایشیگین دوزخ۱۵۶۲
 غریب اول قالمیش بیچاره نیالسون۱۵۶۳
 سالم عبدالله آتی صحابه اول۱۵۶۴
 گیرار اول ارا قبر کیم ملک اول۱۵۶۵
 ور مود اونگ منکرنکیردین سوال اول۱۵۶۶
 ذومان آیتورالر آدین ملکنینگ اول۱۵۶۷
 یوزی نینگ فرشته گوندوراول مثل۱۵۶۸
 آدمی آیورای گیریب آرا قبر۱۵۶۹
 قیالم مکتوب نابیله کیم دیرمیت۱۵۷۰
 ترور بارماق قلمینگ کیم دیرملک۱۵۷۱
 یوق پاره کاغذ منده کیم دیرمیت۱۵۷۲
 آنگا کفنیندن برگای کاسب پس۱۵۷۳
 ایشینگی اتگان دنیاده یاز ایمدی۱۵۷۴
 اتگانینی خیر دمده اول یازار پس۱۵۷۵
 الی بولسه یازمغا ایش یمان چون۱۵۷۶
 سورارملک تیوب سن یازمز ناگه۱۵۷۷
 اوتانمادینگ نیشه حقدین دیرملک۱۵۷۸
 خدا اول ایردی ناظر حاضرایردی۱۵۷۹
 بورار اوتاندینگ ناگه مندین ایمدی۱۵۸۰
 گوتار مندین دیرمیت یلواروبان۱۵۸۱

 یازماق بیتمک: یازار، بیتر: بتار:).
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 آنگا یوقدور مهر کیم دیر بوکار پس مونگا قیلغیل مهر بوکگیل ملک دیر۱۵۸۲

 هالک اوزینگنی قیلمه امریم توتغیل
 القیام یوم الی آسنای بوینونه

 سورار آنی بیله اذنی تنگرینینگ
 کبیر ای آنی سورغای منکر بولمه

 همان دورمیش اسیلوب گردنیندین
 گا شرمنده اول اعمالین نامه

 آنگا اتگای سکوت ینه اوقیمای گلسه
 جالل یا من اوفتانور کیم دیر بنده

 دونمادینگ حضرتیمگا ایالب توبه
 ستگا دفعی یوقدورور بار عذاب جوخ
 یوق درمانی کوب دردی سن دیر مثل

 بیله زنجیر سالینگ کنده توتونگ کیم

 کسینگ آنینگ اتالرین ایالب پاره
 حساب آنده بولماغای کیم عذاب اول

 یولی بیر آنینگ فرمانین توتمیه
 آتا چاهه آنی شاه اول سیز شبهه

 سویالیور دیب سالینگ زنجیر و کنده
 ینه آسماق فلک اورماق آغاج

 تیلی قالمز اتمگا فریاد و داد
 داق توته هم صاحبین شریعت اول

 ایالسه نار آنینگ مزدین ایماس تانگ
 یولداشی شیاطین اوزینگ قیلماغیل
 قنطرا یدی اوزره آنینگ قویمیش

 گلور اینیش مینگ یوز مینگ چیقیش مینگ
 گمان توتمه تورور داینچاق اوستی

 راک تاریک دین گیجه قرانگقو هم

 ملک دیر مهرله بیرال دیرناقینگ۱۵۸۳
 غالم ای مهرالب بیرال بارماقی۱۵۸۴

 گیرار فرشته ایکی اسینجه سونگر۱۵۸۵

 نکیر بیری اول منکردور بیریسی۱۵۸۶
 زمان اول کتابین عاصی گورار بس۱۵۸۷
 گا بنده اول امرایالگای اوقیماق۱۵۸۸
 یمانه اول اوقییب اعمالین یخشی۱۵۸۹
 حال بو سن اوقوماس ناگه خدا دیر۱۵۹۰

 اوتانمادینگ نیشه دنیاده دیرکه۱۵۹۱
 سنگا نفعی اوتانمغنگ یوق ایمدی۱۵۹۲

 بوق سانی پشیمان قل اول ایالگای۱۵۹۳
 قله اول دم اول اتگای امر خدا پس۱۵۹۴
 سونگراسینجهاولجحیمایچرهآسینگ۱۵۹۵
 عذاب توراوک قله اول ویرورالر کیم۱۵۹۶
 قلی بیر پادشاهنینگ حجازی اول۱۵۹۷
 توتا ایش اوزگا بیر ایالب یاغیلیق۱۵۹۸
 ایالیور الر عذاب ناتورلوک ینه۱۵۹۹
 ینه کسمک بورون کسمک قوالق هم۱۶۰۰
 قلی اول ایالر وشذت بال پس۱۶۰۱
 حق فرمان اگر اته خالف کیم۱۶۰۲
 ایالسه گرفتار عذابالرغه چوخ۱۶۰۳
 کیشی ای عذابدین البت حذر قیل۱۶۰۴
 صراط الر چکمیش اوزره جهنم اول۱۶۰۵
 یولبولور مینگ هربیریسیآنینگاوج۱۶۰۶
 همان کوپری اول قهریندین تیترایور۱۶۰۷
 راک ایتی قیلجدین اینجادور قیلدین۱۶۰۷



«i آزاد وعظ
 االیه القیامه یوم الی عنقه فی طانره الزمناه انسان کل و تعالی اشه قال

 سچار یالین آنالره اوتی دوزخ
 ویرا جوابینی آنده گرک ار

 قیالن تصدیق بیالن جان غه حق امر

 بکالگان ایشیتیب فرمانین تنگری
 گیتار گه جهنم آنی بیل یوقسه

 خطا قیلمه زکواه اوچوالنجیسی
 غنی ای سورغای عمره حچ بیشالنچ

 ایشیدین طهارت آنالرنی سورغای
 شانیدین ایالمکلیک رحم قرداشه

 قنی مو ایتدینگ بس الرنی بوایش دیر
 حالل مو ایچدینگ اییدینگ کیم سنگا دیر
 یورمگا اوزره کوپریسی غضب اول

 عذاب اندر اوزیی تاشالر یوقسه

 بوالفضول ای نجات ایستار تنگریدین
 رتنا یا اوتور آسان کوپریدین

 قینار آنالرنی دقینچلیق بو یعنی
 ضربینه یل قتیغ تک تیتران کشتی
 نی کیمسه کیمسه حالده اول تانیمز

 اوزین کیمسه هر گونده اول قایغورور
 یوزینی بیرینینگ بیر گوزالمزالر

 باشینی بیلسه قورتاره اول آنجق
 ایشین اتگان اوز کیمسه هر توتار برک

 اوتار آندین عمل گر بولسه یخشی
 بیگمان اوزین تاشالر ایچره دوزخ

 گچار اوستوندین خلقی محشر بارچه
 سورا ایماندین خلقی اوزرا کوپری

 بیالن حق رسولنی بیرالب تنگرینی

۱۶۰۹

۱۶۱۰

۱۶۱۱

 ساقالغان ریادین و کفر اوزینی۱۶۱۲
 اوتار آسان کوفروسیدین غضب اول۱۶۱۳
 فتی ای نمازدین سورار ایکیالنچ۱۶۱۴
 سنی سورار دین روزه تورتالنجی۱۶۱۵
 غسلیدین جنابت آلتالالنجیسی۱۶۱۶
 احسانیدین انا آتا یدیالنچ۱۶۱۷
 سنی سورغای اول آزاریندین مومن۱۶۱۸
 حال بو سورغای حقدین بنده یعنی۱۶۱۹
 ویرمگا جوابین دم اول گرک مرد۱۶۲۰
 جواب مونالرغه برسه گر قورتلور۱۶۲۱
 رسول حق گونده اوشبو دیب امتیم۱۶۲۲
 ربنا یا الریم امت دیرمنیم۱۶۲۳
 مینار جلق بیرینگا بیر اوزره کوپری۱۶۲۴
 ضربینه خالیق تیترار الر کوپری۱۶۲۵
 گونی محشر اواوغ انگرار زار زار۱۶۲۶
 شکسیزین الردوشمنبولورالر دوست۱۶۲۷
 قیزینی انا تاشالر اوغلین آتا۱۶۲۸
 قرداشینی ایدار ترک قرنداش هم۱۶۲۹
 یولداشیولداشین گونده ترکایداراول۱۶۳۰
 توتار اعمالین کیم هر گون یعنیاول۱۶۳۱
 یمان ایشی بد کرداری گر بولسه۱۶۳۲
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 یوق پیداسی ایالسه پشیمان یوز
 حق مهمان بول گونده محشر تانگله

 سنی توتون عزیز سالسون جنته

 چوخ ویالسی بیله حسرت ایله درد۱۶۳۳
 مومنایرسنگتوتبوگونفرمانحق۱۶۳۴

 سنی اقسون ایراق دشواردین بارچه۱۶۳۵

 2ه پچ



«.--. آزاد وعظ
 عالمان توصیف بیان در شیم باب

 بیان بلو آنالری ایدالیم ذکر
 ندور اقوالی که بس سویالیالیم

 اوله اشه آال ذکر اوینده جان
 نظر ساله آنگا کیم اشیا هرنه

 یوله حق اوزین سالنای عمدین اول
 جهان خلق اول آلغای نفع علمیدین

 ادب اهل یولیده حق اول بولغای
 ساچیله تخمی غبراسینغه قلب

 علم گوهرهای ذز اولغای برور
 تنی و جان سیز شبهه آلغای لذت
 آنگا فرمان بندهی بول بیله جان

 شکرایالیوب ایت خدمت ایرسه تاپدینگ
 زمان خضر مشل قیل تاپدینگ که یا

 دم بو تاپدینگ بارینی اصحاب آل
 گونی بولغیل اخالصینگی درست قیل

 بول افکنده یولیده یانگلیخ سایه
 ایالگیل قربان عشقینده جانینگی

 رسول بیلگیل آنی حقدین جانب
 دراز عمری آنالرا ایسته حقدین

 بیان انگیل آنینگ وصفین دم اوشبو
 تولو بولغای ایچی خوفیدین تنگری

 اوالشی اوتورغای تورغای اوچون حق
 قالماغای سینده سینه کبرنخوت

 سوزالری نصیحت وعظ ارا خلق

 نشان تورت بولغای اهلینده علم اوشبو
 قورقولو بولغای پرهیزگار بیری

 کیشی اول تواضع بولغای ایکیالنچ

۱۶۵۶

۱۶۵۷

۱۶۵۸

 بولماغای تکبر آنالرده یعنی۱۶۵۹
 اوزالری وارتیدور انبیاالر۱۶۶۰

 عالمان وصف ایچره یم باب۱۶۳۷

 ندور حالی سوگانالرینگ آنالری۱۶۳۸
 بوله آگاه علمیدین اولدور عالم۱۶۳۹
 خبر اعضاسی بارچه آنینگ توتنای۱۶۴۰
 بیله علمین کیم نسنه گورسه یعنی۱۶۴۱
 همان کونگلی بوله نر دیندین علم۱۶۴۲
 رب بیت بولغای کونگلی آالرنینگ هم۱۶۴۳
 آچیله آنینگ علمی شی،دین گل۱۶۴۴
 علم آالم برنگ رنگ آندین بیتگای۱۶۴۵
 آنی برسه داتغولیق علمه اهل۱۶۴۶
 آنگا رتان عالمی برورالر آت۱۶۴۷
 ایالیوب فکر گرک تاپماق پسآنی۱۶۴۸
 جهان قطب اول تاپدینگ سانغیل ایله۱۶۴۹
 دم بو تاپدینگ یاپیغمبریارینی۱۶۵۰
 آنی گورگیل اورنوده رسولینگ حق۱۶۵۱
 بول بنده گوزینگا سور پایین خاک۱۶۵۲
 ایالگیل احسان خیر ایچور ایدور۱۶۵۳
 قبول اتگیل بیلوب واجب امرینی۱۶۵۴
 پیشباز بول آنگا اوگران علمدین۱۶۵۵



 کویی اولمایه ییغماق مال ایله علم
 اوله تفرید ایستامای هم ایسه بار

 یولی حق یوگورگای ایدوب جهد یعنی
 دمبدم ساعت به ساعت ایدوب جهد

 سویالگای منکر نهی معروف امر
 قال قیلمه بیل شرعیدین پیشوای
 مهتدا بیل مهدا بیل مهدا

 تاپمایدورآنالریانظر فکرایله
 ورق نه یازغو تعلیم گورماین

 آنالرا ویروبدور علم لدن پس
 آنگالنور کونگلده قاینار تافوب جوش
 ایله هرگز علمیدین یتمز نفع
 تر گمراه بیل قیلمزسه عمل گر

 ایراق آندن گور بوله عقلینگ بولسه
 ایمیش بیپروا که کیم دینغه علم
 پرورش کوب ایالمیش سینگا میوه

 آنی ویرمادی خلقه هم .ایمگا
 کیمسهسی اندین یعنی نفع ایمدی

 گیتماسه راست یولینه شریعت بو
 اتماین تعظیم داخی کالمین حق

 ایشالیوب فسق ارا خلق اوزی گزسه
 قیلور سیز شک آنگا قین و عذاب کوب

 آنینگ ایشی اول بولغای مشقت بس
 تی و جان بولور ایچره عذاب کیم

 ایذیم یا سن ایالدینگ کور ندین پس

 خویی آنینگ اوچوالنچ اولغای زاهد
 اوله تجرید باریدین کونگلی یعنی

 ولی اول اولغای جاهد تورتالنجی

۱۶۶۱

۱۶۶۲
۱۶۶۳
 قدم قویغای یولنه حقیقت اول۱۶۶۴
 ایالگای عبادت تعالیغه حق۱۶۶۵

 حال وصف تورت بو اولسه جمع گر آنده۱۶۶۶

 پیشوا بیل پیشوا بیل پیشوا۱۶۶۷
 دیگر علم تورور علمی آنالرینگ۱۶۶۸
 سبق آلمیش درگاهیده نینگ تنگری۱۶۶۹
 مونالرا اوزی تنگری آچوبدور کشف۱۶۷۰

 تینگالنور سیز قوالق تیلسیز اوقولور۱۶۷۱
 جاهله اوخشار عالم عملسیز پس۱۶۷۲

 خبر تابسه کیشی هر دیندین علم۱۶۷۳
 یخشیراق آندین حیوانی بیل یعنی۱۶۷۴
 ایمیش دنیا مقصدی بیلدینگ چونکه۱۶۷۵
 خوش گلزار اول اتمیش بنیاد مشل۱۶۷۶
 میوهنی اول ایمادی اوزی ایمدی۱۶۷۷
 سی میوه اول چوریدی یرگا باتدی۱۶۷۸
 توتماسه امرین تنگری اوقیسه علم۱۶۷۹
 توتماین منکر نهی امرمعروف۱۶۸۰
 قیلوب تشبیه الره عالم صورتین۱۶۸۱
 بولور دشمن گونی محشر آنگا علم۱۶۸۲
 آنینگ عیشی اولور تنگ دنیاایچره۱۶۸۳
 گونی محشر گوزی ایکی قوپار کور۱۶۸۴
 گوزیم باردی دنیاده خدایا دیر۱۶۸۵
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 اتمادینگ بویروقاریمنی منیم کیم
 کیبی سالمان نظر غه کالمیم پس

 کتاب بودور اینان ایمدی ایالدیم

 ایسنگ توتمز بیلوب بویروفیین تنگری
 جدل یوق عالمیدور عالم بارچه

 تشویشی دین اول دور کونگلینده چونکه
 توتمسه راست بویروقین تعالی حق

 اثر خلقه آنینگ وعظ اتمگای
 جواب آیدیم سنگا بودور سانگ استه

 سیناه کیم بیر یوق نفعی کیم علم اول
 جان ایچینده ترور یوق کیم دور گوده

 قیلماغای سود تدبیرآنگا حیله

 گمان یوق هزاران صد چیقسه گیرسه
 سیزالرا تیل دگیل ممکن سوزالمک

 ایراق بولغای کیشی اول ایشالمکدین
 دده ای ایماسدور ممکن اورماسی

 ویره پیدا نه اویناتمقده بارمق
 چوق اورسه الیله سایلماس که بس

 بسی اورسه الین یونماق آغاج یوق
 یوق امکانی سنگا تیسام سین بارچه

 قاصدی اتمک جم کونگل ایشالیوب
 تورور یتمک حقه بیرال عمل اول

 جدل یوز تکبر نخوت یوزالنور
 بولماسه مطلق یانور حق دوست

 اول اولدی زرق ایشی بیرال ریا هم

 توتمادینگ چون بیلوب دیر تعالی حق

 کیبی بیلمان ولی بولدینگ و بیلدینگ
 حساب بی عذابی الردین سبب اول

 ایسنگ اتمز عمل گر ایشینگ بودور
 عمل قیلسه علمینه کیم بیلوب آز

۱۶۸۶
۱۶۸۷

۱۶۸۸

۱۶۸۹
۱۶۹۰

 کیشی اول سوگولیکدور قتینده حق۱۶۹۱
 اتمسه اعمال بیلسه کوب کیم علم۱۶۹۲

 بتر دین جاهل جمله آنی بیلگیل۱۶۹۳
 کتاب یوکالنمیش آنگا خردور مشل۱۶۹۴
 پناه حقدین استامیش کیم رسول اول۱۶۹۵
 نشان یوقدور اعمالیدین کیم علم۱۶۹۶
 آلماغای حاصل بیکار عالم۱۶۹۷

 همان ایگنه سیز رشته تیکماز اورتی۱۶۹۸
 سیزالرا قول ایماس ممکن یوزمگی۱۶۹۹
 قورای یوقدور آنگا کیم کاری اوسته۱۷۰۰
 الگیده یوق اوراق کیم هراوراقچی۱۷۰۱
 قره یوقدور الگیده کیم کاتیی۱۷۰۲
 یوق الگنده چیییقی کیم سایغوجی۱۷۰۳
 کرکیسی النده یوق کیم یونغوجی۱۷۰۴
 یوق پایانی معرفت ایسام آیتور۱۷۰۵
 مقصدی ایشینگ هر توزاتمکده پس۱۷۰۶
 تورور اتمک عمل مقصد عمدین۱۷۰۷
 عمل اولمزسه مقصد علمدین اول۱۷۰۸
 بولماسه حق مقصدینگ گرعملدین۱۷۰۹

 اول اولدی غرق بحرینه ضاللت پس۱۷۱۰
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 تفار البت صدقیله ایستان حقنی

 تنگرییا یتاین بولسه فضلیدین

 ایالدی کب بیر تعریفنده علم
 اولمادی خیرات که گنجیدور مثل

 قرین عبادتغه دوز ایتمک اوزین
 اول سالمقدور یوله حق خلقی یعنی

 خدع اتگاندور مثل سینغه تنگری

 کرب اال آنگا آسایش بولمز
 بوالفضول ای پناه التدی غه تنگری
 دینگالسنه گلیب سن راغب علمه

 تیدیالر النی علم بیرینه
 سویالدی تیب کوب نفعی آنینگ خلقه

 سبق آلنای اول اشیاسیندین گورگان
 ایراق بولغای کونگلیدین دینا حب
 الفتی بولماس بیرال عالم خلق

 آقار یاش گوزیندین ایکی دورماین
 اوچون یار جانین و قربان ایالیور
 بدل هرگز قیلماغای امرین تنگری
 گلی آچمیش اول باغیدین معرفت
 جهت بی اول چیقماغای سوز آغزیدین

 شکسیزین عیشالنورالر ایب الر میوه
 سویالیور معرفتالر باطنینده

 ساچیلور رحمت تورلو یوز ساعت هر

 اولوب خاص اول قفار گوهرالر دز

 یوزین وست د گوزایله کونگلی گورگایاول

 حذر قیلغیل بیله جان ریادین بار۱۷۱۱
 بیریا قیل صدقیله عملنی بار۱۷۱۲

 سویالالدی سوز بو ایچینده بیرحدیث۱۷۱۳
 آلمادی نفع کیشی آندین هرعلم۱۷۱۴

 دین اهل ای بودور نفعی علمنینگ۱۷۱۵
 اول قیلماقدور حریص خلقی لوقه قل۱۷۱۶
 ورع و زهد ارتتورمسه اوقیب علم۱۷۱۷
 غضب و بغش آنگا یتگای تنگریدین۱۷۱۸
 رسول حق اول علمدین یتمز نفعی۱۷۱۹

 ینه تیدی بولور تورلوک ایکی علم۱۷۲۰
 تیدیالالر قلبی علم بو بیرینه۱۷۲۱
 تیدی دور نافع علم قلبی علم۱۷۲۲
 حق خوف اینار کونگلینه هرزمان۱۷۲۳
 آشاق توتغای اوزینی سبقدین اول۱۷۲۴
 ایتی حق اوقولور ایچینده جان۱۷۲۵
 یاقار کونگل آنینگ هردم اوتی عشق۱۷۲۶
 اوچون دیدار اول یعنی سوسار باغزی۱۷۲۷
 جدل ایله بحث ذزه بولمزآنده۱۷۲۸

 دلی جانی ذکریدین حق تولودور۱۷۲۹
 معرفت تورلو هردمده سویالیور۱۷۳۰
 بوستانیدین معرفت دلالر اهل۱۷۳۱
 ایالیور خدمت حقغه ظاهرینده۱۷۳۲
 آچیلور یول یانیدین هر ساری حق۱۷۳۳

 اولو غواص یوزار بحررحمتنی۱۷۳۴ .ب/۰-۱.

 شکسیزین تاپغای نی اشه رسول حق۱۷۳۵
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 سبق بودور ایستاسنگ نافع علم

 خاضیدور الرینینگ امت ول رس اول
 ینگا مندین زمان بیر توت قوالق گل

 قیالر کیم هر توزوک ایالر ظاهرین
 باطنین ایله فضلیم من توزاتور

 اول دور رحمت الرا توتغان ایشیتوب

 بیگمان دیب توتار آنگالر ایشیدور
 ایتار حجت اوزیگا سوزدین اوشبو

 گیتماسه بویروقینغه حق بیله جان
 آنگا راحت بولماغای کیم عذاب بیر

 بال اندر تاشالمه اوزینگ قیلمه

 الری گل معرفتنینگ طریقت بی
 خواننی حقیقت بولغای قچان اول

 یافراقی آغاچنینگ اول دور معرفت
 آیهسی خوانینگ اوشبو اراندور حق
 گیتماگای یول یز س شرع ارانالر حق

 یقین اولمزسه پوداق اولمز یافراق
 قیلماسه توز کیم شرع یول تابماغای

 اختیار اتگای ین ایش شرع قاچان قل
 طلب دور اولمیش واجب حقغه امر

 ضرر اال کیمسیه یتمز نفعی
 مونی بیل دور الرا عالم عمل بی

 سالماغیل اوتیغه دوزخ اوزینگی
 لعنتین خدانینگ بوینونگغه آلمه

 ایالگیل سودا بو گل قوی ایش اوزگا

 سیدور بنده سوار تعالینینگ حق
 سنگا آیدام علمنی لسانی پس

 تیدیالر شرعی علم ظاهر علم

۱۷۳۷

۱۷۳۸

۱۷۳۹

 حق دوست حقدور دوست حقدور دوست۱۷۳۶

 ظاهرین توزاته کیم تیمیش تنگری۱۷۴۰
 اول دور حجت ارا خلق ظاهر علم۱۷۴۱
 همان سوز بو آنالرا دور دلیل پس۱۷۴۲
 توتار کیم هر بیله توفیقی تنگری۱۷۴۳
 توتماسه کیم سوزالری بو اشیتیب۱۷۴۴
 آنگا حجت بودور تابسه گرعذاب۱۷۴۵
 ناروا ایش بیر بولسه گر شرعده۱۷۴۶
 الری یول طریقت شرعسیزبولمز۱۷۴۷
 بوستاننی معرفت جان گزمسه۱۷۴۸
 پوداقی طریقت پس آغاچدور شرع۱۷۴۹
 سی میوه آغاچنینگ اول حقیقت پس۱۷۵۰
 بیتماگای ایش سیز شرع بیلگیل ایمدی۱۷۵۱
 همین پوداق بیتماگای آغاچسیز پس۱۷۵۲
 بولماسه گر یافراغی بیتمز میوه۱۷۵۳
 یار قلغه طاعت توفیق بولماسه۱۷۵۴
 چلب' الرغه قل ایتدی فرمان لیک۱۷۵۵
 حذر قیل دور بیعمل کیم عالمی۱۷۵۶
 گونی محشر قتیراق عذابی پس۱۷۵۷
 قیلماغیل لیک عمل بی ایرسنگ عالم۱۷۵۸
 آیتانین تعالی حق توتمه هجوه۱۷۵۹
 ایالگیل پروا قولینغه رسول حق۱۷۶۰

 تانگری خدا، چلب:۱
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0is ..\. :،..:  آزادی محمد دولت

 فصل

 گورماگیل یاش توتاوزینگ تنگریامرین

 کوششی قیلمه گا اتمک جمع علم

 آلماقی جان ترور آسان تنگرییا
 دیمه دانگله ایالرم اعمال یخشی
 گوتار عبرت اوتدیالر بزرگ و خورد
 کدخدا ای ایشیت سومیشدور قاتی

 گوزینگ اویاندورغیل غفلتدین خواب
 سین پیشه الر ولی توتغیل بیله جان
 آنگا بولغیل آشنا بیرال علم

 ایمان و اسالم آنالرغه اوگراتوب
 یتور پیغامین تنگری الرینغه قل
 غمین دین ایمدی ایگیل بول امین سن

 توتماغیل غفلت راه امرین توتغیل

 یولیدین لیک بوامین سن آیرولور
 بیگمان الر تاشالغای ایچره دوزخ
 ایالگیل وعظ ارا خلق ایل سوز خوش
 توزاق قور تهینده ساچگیل الر دانه

 اوینونه آالرنینگ بول موافق گاه
 بیله سوز یومشاق ایله نصیحت گاه

 آله غه بویون امرینی رسول حق
 سن الله رسول هم حق ناشبی

 اوجوز آلغیل ثواب احسان ایالیوب
 قیلیق یخشی ایالگیل ایال سوز خوش
 یخشیسی آدم بوالنگ یومشاق سوزله

 دورماغیل قیل عمل بیلدینگ علم چون۱۷۶۱

 کیشی ای توت ستتین الر سلف بار۱۷۶۲
 بولماقی فارغ گوزالشمه عمل قیل۱۷۶۳
 دمه دمدین یوقتورور چون اعتبار۱۷۶۴
 اوتار وساعت هردم غنیمت بیل۱۷۶۵
 خدا ایدانالری اعمال اوقیب علم۱۷۶۶
 اوزینگ سالمه یولینه شیطان نفس۱۷۶۷
 سین اندیشه دنیالیک کونگلدین سال۱۷۶۸
 سنگا بردی عمل چون سودی تنگری۱۷۶۹
 بیگانگان آنگا قیلغیل آشنا۱۷۷۰

 گتور شکرین قدرینی نینگ علم بیل۱۷۷۱
 امین اتمیشدور اورنونده رسول حق۱۷۷۲
 اتماگیل خیانت لیکده امین بول۱۷۷۳
 اهلیدین زیانکار سن بولغای یوقسه۱۷۷۴
 یمان الردین یمان سن بولغای آنده۱۷۷۵
 ایالگیل لیق تنگریدوستیمتیدیدوست۱۷۷۶
 اوق یانه هر بابیدین نصیحت آت۱۷۷۷
 بوینونه خالیق سالغیل کمند گاه۱۷۷۸

 بیله یوز غلیظه اتگیل جهاد گاه۱۷۷۹
 گله یوله الری قل حق اول شاید۱۷۸۰
 سن ولیاشه ایشینگ گربودور۱۷۸۱
 سوز یخشی بیل ایرور احسان ارا خلق۱۷۸۲
 یخشیلیق ایرمیش سوز خوش برادر ای۱۷۸۳
 بسی احساندور خلقه سوز شیرین پس۱۷۸۴

 آینده تانگال دانگله: ا.
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 ن ین.- ی... و.. ب.. و بیر سور سیرین پس سگما·۰ انند حقا ب اند میل سال· ظالم الال.."۱۷۸۵
 ی ر. سور سیرین پس اری دین اول بولور دینین اوز تاشالر کافر التو -دنغه. ه۱۷۸۶

 توتار امرین خدا قاچوب نهیدین قاتار دینغه ظالمی سوز شیرین پس۱۷۸۷
 تورور احسان سیز شبهه خلقه جمله ترور ارزان دیمگا سوز خوش گرچه۱۷۸۸

 اوزی بولمز ملول هم توکانمز هیچ سوزی خوش ارا خلق ایال برمک۱۷۸۹

 ور بویو یحتی یچره اولودور آالردین سوز خوش قیلیق خوش -لود لیق-۰. عالما۱۷۹۰

 دینگالیه گر خاص و عام بزرگ و خورد یه جمله دور گرک هم سوز شیرین پس۱۷۹۱

 ی- سو.. حو بختلو یالگیلا اله شلیق اولو ای -.ایالرایسنگ- گر:<۱۷۹۲
 کتاب بودور اوقوغیل اولدی حقدین خطاب غه هارون موسیدین حضرت۱۷۹۳

 سست خفسه۰و وهی»,سه
 و حست حو ۴»وی۰»»

 زمین زیر در حیوانات النهی سوراخ، هین: هینیندین: اینندین: ا.



«IAgT.--  اس اندا

 ا؟یه لتنا قوال له فقوالً تعالی قوله

 تیدی سویله حسن وعظ ارا خلق

 سوزینگ بولسون شیرین بس ایتارده وعظ
 امرایالدی پیغمبرا ینه هم۱۷۹۴

 اوقیغیلآیتبودورگورسونگوزینگ۱۷۹۵

 تم@% ج



 ,مدا. «چIIIIIیی-

 ایه» الختنو والتوجه پالجگفه تپیل ثک الی ««ذغ قعادی: قزله

 ایلینه مقصد یتسه امیددور کیم یولینه حق سال خلقی ایله حکمت۱۷۹۶
 سوویره انی بیرال حکمت علم یره اوخشار چون کونگلی خالیق بو۱۷۹۷
 الرا ایل مسلمان هم یوقسول بای الرا قل بیز ایت رهبر اهلین حکمت۱۷۹۸
 ر- یر نحم و الرینا کنهکر' توک آبین عفو ننا ال اککونگل۰- عظ۱۷۹۹

s ی

- ن.- ریبو ر رفین رف م:گ، بو مینسون جانالری شمانلیقسفین -کسو گو.ال۱۸۰۰

 الری منزل ایدار سیر اول امین قیل ساری اوچوراوزینگ یلفیب قاناتین۱۸۸۱
 آله یا دعامنی اتگیل مستجاب آه یتگور گا الرین ایل سالمت تا۱۸۰۲

 2ه چج

 حصت
 کار گنه کر: کنه.۱

 ی۱.



 آزادی محمد دولت -۳ت:-؟ د:وr3؟

 فصل

 حق ایباردی سزآنگا عجایب بس
 کییی داشالر آنینگ قیلمیش سین بعضی

 قره زنگار آنینگ توتمیش بعضیسین
 شکست بعض اباد اتمشدور بعض

 الری یول حق گرک گورساته سونگره
 گمان یوق اوت بیتار یومشاق یر بولسه

 قیلغانینگ نصیحت آنگا یوقماغای

 چیقار تا آندین اوتمز تهینگا ف
 ایشی دشوار بولور بیتمزاکگانینگ

 عبس' بولغای عبس اتمک جفا کیم

 یره اول سینی ایگه نصیحت اور

 گله حاصل یره اول باران توشسه
 سوزا بو توشگیل آنده اوتالر بیتگای
 مونگا توتغیل قوالق خشک یوقسه

 یغیلور ف اوستینه طرفدین هر
 بیتار حاصل سیز شبهه انده یعتی

 قرار توتغای سیز شبهه حق رحمت
 سویی رحمت آنگا هرگز گیرماگای

 چیقار نا آندین یاریلماس کیم نسنه
 سویی رحمت برسه حق ایچ گیرسون

 حق قلنی اول اوزینه اتدی مونس
 محفلی آنینگ هم بولدی مجلسی
 ندا هر آندین چیقسه اولغای حقدین

 حق وبردی خلقه کونگلی تورلو تورلو۱۸۰۳
 کیبی یر یومشاق بعضی الر کونگل بو۱۸۰۴

 یره شوره اوخشاتوب آنینگ بعض۱۸۰۵
 پست بعضی بلنددور بعضیسیانینگ۱۸۰۶
 مونالری گرکدور بیلمک دل اهل۱۸۰۷
 همان دور نصیحت باران آنالالره۱۸۰۸

 آنینگ کونگلی داش وایاگرکیمبولسه۱۸۰۹
 آقار باران نور سیفه آوزره یالچی۱۸۱۰
 کیشی ای آنینگ کونگلی شوره بولسه۱۸۱۱
 خاروخس آنده گلاکسنگبیتگای سن۱۸۱۲
 قره زنگار آنینگ کونگلی گر بوله۱۸۱۳
 آیریله زنگار که اولدور امید کیم۱۸۱۴
 اوزا یرالر گربلند باران توشسه۱۸۱۵
 آنگا لیکن گرک تیزتیز یغموری۱۸۱6
 گلور باران تنگریدین کیم یره پست۱۸۱۷
 توتار منزل کیم قنده حق رحمت۱۸۱۸
 بارچهدینکونگلینگپستاتسانگایبرار۱۸۱۹

 اویی کونگلینگ اگر اوله آباد چون۱۸۲۰
 آقار تاشیندین یعنی حق رحمت۱۸۲۱

 اوینی کونگلینگ بو قیل پاره پاره۱۸۲۲
 حق دلنی شکسته بو برسه کیمگا۱۸۲۳

 منتزلی کونگلیبولدیاولقولینگحق۱۸۲۴
 جدا حقدین دمی قل اول بولماغای۱۸۲۵

 عبث همان عبس ا.



 آزاد وعظ
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 اوغول ای آنینگ سن حقدین سوزین بیل
 گوزینی باطن تنگری آنینگ آچدی
 سوزالدی اشیا بارچه دیب بیر تنگری
 دلبندینی تافوب وحدتگه یتدی
 سوزی آیتولغان نه هر بیردین گلدی

 ایرور حقدین سی میوه آنینگ بیلگیل
 مونگا بیتگیل ایرور حق برگان میوه
 گا درمنده گزان انگراب کییی من

 وار پروانه سال ایچره وحدت شمع
 خبر بی اولسون اوتدین کیم سال غه اوت

 پادشاه ای یمان یخشی آنگماسون
 بروبار کوینگده اولسون برقرار
 شرمندهیم دگل الیق خدمته

 تورور قیلغان عمل انی بیلوب هم
 جواب بیرال احتیاط ویرگان خلقه
 تنی و جان یولیده پیانداز توت
 داق توتمه انی امرین توت بیله جان
 ایرور قیصغه سی بعضی اوزندور کیم

 گرک توتماق بیلوب واجب امرینی
 نی کیمسه اول ایالسنگ زیارت م کی

 نیکخواه ای یارلیقار حق ایالسنگ
 بوزیلور آراسیندین اشرار اسم

 سالم ویرسنگ ایالیوب تواضع یا
 آچار سیز شک ایشیگین اوچماخ سکیز

 اوزی بولدی بیر بیریکدی آن از بعد
 بارور میوه اول یعنی کیم هرآغاج

 آنگا ایتدی سبب آغاچنی لیکن
 گا بنده من اویین وحدت نصیب قیل
 وار دیوانه اور بیرال عشقینگ تیغ

 سر هشیار بیله وحدت می قیل

۱۸۳۰

۱۸۳۱

۱۸۳۲

۱۸۳۳

۱۸۳۴

۱۸۳۵

 قل صورتده ایرور لیک آنی بیل حق۱۸۲۶
 اوزینی کس اول یعنی ساغیندی یوق۱۸۲۷
 گوزالدی غه طرف هر ایله گوز اول۱۸۲۸
 پندنی اشیا بارچه آندین آلدی۱۸۲۹

 آه عشقینگده بولوب مستغرق مست۱۸۳۶
 یار دیدار گوروب دایم دل چشم۱۸۳۷
 یم بنده بیر مستجاب دعامنی قیل۱۸۳۸
 تورور بیلگان یولین حق عالم یعنی۱۸۳۹
 صواب راه تقی هم استاگاندور۱۸۴۰
 آنی سوگیل اخالصینگی درست قیل۱۸۴۱
 حق علم آنده گرچه آزاولورسه۱۸۴۲
 ایرور قرآن سورهی عالم مشل۱۸۴۳
 گرک بیتمکا غه قیص هم اوزون هم۱۸۴۴
 آنی تییب عالم بیرال اخالص که سن۱۸۴۵
 گناه دیک آسمان یدی یر قت یدی۱۸۴۶
 یازیلور الر ثواب مقدار اول یدی۱۸۴۷
 طعام برسنگ اوچون اشه گرآنگا۱۸۴۸
 گناهینگنیگچار یوزمینگ سنگا حق۱۸۴۹

 آوردن ایمان بیتمک: ا.
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 آزادی محمد دولت .نزکف .:د:

 ینگا اندین قصور و حور عجب هم
 خطا اندر توشمگای ایرکان تیریک

 آطی میندورسه ویرسه اوچون حق یا

 اورون ویرگای آنگا ایچره جتت
 قیله سیران مینوب اول ایچره اوچماخ
 اوال مقبول سیز شبهه ایچره اوچماخ
 خالص ایتگای خدا قورقودین بارچه
 مونالرا ایالمکلیک احسان خیر

 تنی و جان نشار قیل خدمتینده

 ینگا گوزدین توزیی قیلسام سورمه
 آنی سبحان عظیم ایتگای حساب کیم

 بیگمان الریدین احسان ایالگان
 جملهنی اول تیوب التونگ دوزخه

 آنالری سور جبرانیله ایتار امر
 اوروب حلقه بوالر مودور اولتوریب
 گلیب جیرانیل آنالرنی سوراغای

 بریوله ایله الر عالم گیتمدیک

 شوفان عالم بوالر بارمو اوش سورغیل

 اول برگای جوابین دیب یوق گروه اول
 دنیاده مودورالر ایب ایله عالم

 دیمادیک سن ناکیشی سن عالمه

 مسکنه بیر بوالر اولخانمو ساکن
 بوله گلتورمیش غه حق تبیح ذکر
 بارمادیق بیز یره اولتورغان عالم

 ینه آنالردین سورغیل اوخشایورمو

 آنگا الرداخی میوه تورلو تورلو۱۸۵۰
 ی ی سیر. عطا انگا آنگا ·تنگر شبهه۱۸۵۱
 کسوتی بیر آنگا یا ویرسه کیمسه۱۸۵۲

 طون خله اول حساب ویرگایبی تنگری۱۸۵۳

 ایله زین مرضع الر آط براق هم۱۸۵۴
 استاسا خدادین کیم حاجت هرنه۱۸۵۵

 خاص مرد ایاسی خیر ایشینگ بودور۱۸۵۶

 الرا مومن قیل روزی خدایا ای۱۸۵۷
 منی قیلغیل پا خاک الرینده یول۱۸۵۸
 -ق ر.- منگا کفشی آا- ننگ آنال ته۱۸۵۹

 گونی محشر اولوغ اول نی گروه بر۱۸۶۰

 گران بولغای آنالرینگ گناهی پس۱۸۶۱
 غنی قادر سبب بو بویورغای کیم۱۸۶۲

 ساری دوزخ زمان بولغاچ روان چون۱۸۶۳

 بولوب مجلس بیله دنیاعالم۱۸۶۴
 دیب بیرال عالم مو اولدینگیز مجلس۱۸۶۵

 بیله اوتورمادیق کیم آنالرآیتور۱۸۶۶
 اوغان قادر جبرانیله ینه دیر۱۸۶۷
 سورغایاول دیب عالمی مو سودینگیز۱۸۶۸
 ده سفره بر آنالره سور دیرینه۱۸۶۹
 ایمادیک الرایله عالم دیرآالر۱۸۷۰
 ینه سورغیل جبراشیله خدا دیر۱۸۷۱
 بوله اولتورمیش عالم آنده یعنی۱۸۷۲

 آالراولتورمادیق تیگای سوراسه۱۸۷۳
 اسمینه عالم اسم کیم دیر تنگری۱۸۷۴
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 بودم آنالردین جبرانیل اول سورغای۱۸۷۵
 اوغان قادر جبراشیله دیرینه۱۸۷۶
 بوله سومیش الری عالم داخی اول۱۸۷۷

 بودم سورغای گلوب جبرانیل یعنی۱۸۷۸
 سوگانالری عالمی سودیک یعنی۱۸۷۹
 الرین قول دیرتوت تنگریجبرانیلغه۱۸۸۰
 سیزی من سوگوسندین عالم یعنی۱۸۸۱

 کیشی اول گیرگای جنتگا رایگان۱۸۸۲
 رایگان گیرگای غه دوزخ کیشی اول۱۸۸۳
 الرا قل اسالم اهل خدایا ای۱۸۸۴
 توتماسون عداوت و بغض عالمه۱۸۸۵

 سوزی بو پیغمبرخبرده تیدی۱۸۸۶
 آراسیده عرش بیرال آسمان یدی۱۸۸۷
 تاغ اولوغ بولغای شونداغ کیم یعنی۱۸۸۸

 گمان یوقدر بولور گون قیامت چون۱۸۸۹

 برندا یتوشگای حقدین جانب۱۸۹۰
 میزانینه تواب اول تاغنی اوشبو۱۸۹۱
 اوزا میزان بیله فرمانی تنگری۱۸۹۲
 گناه آنالرده تاغچه گرقرق بوله۱۸۹۳

 بولور دین تعالی حق مراعات بو۱۸۹۴
 ده کیمسه بیر سوکوسی عالم بولسه۱۸۹۵
 ناقدر ایچره دنیا بولسه زنده۱۸۹۶
» -ر سر. هرگیزملک دماغای با آننگ -تنگ۱۸۹۷۵

 دوستینی خدانینگ کیم خالیق دیر۱۸۹۸
 غنی ای سوزده پیغمبربو دیدی۱۸۹۹

 ایذی قادر اول تیگای یارلیقادیم
 ایشی سومک عالمی آنینگ بولسه
 یمان کونگلنده توتسه کیم عالمی

 آنالرا سومک عالمنی نصیب قیل
 اتماسون اوسته اوسته گناهی کیم
 ایذی طالدین سرخ یراتمیش تاغ

 دده ای بولغای حضه قیرق دنیاچه
 زاغ مشل بولغای یانینده جهان بو

 جنان تصدیق ایله اقرار تیلدین
 دنیادا اوتورسه کیم ایله عالم
 گورسنه بولغای امری حق تیوب سال

 سوزا بو آغیربیت گلگای قویاالر
 اله گورمه آغیرسن بولغای ثواب اول

 قیلور خدمت کیم غه عالم اوچون حق
 دده ای بولسه سوکوسی علم با

 شر خیرو هرناکهآنده یشالسه
 فلک یدی اوله مشتاق گورمگا
 انی سوفارمیزبیز چونکه اول سودی
 الری سوگان عالمی شکسیز سودی

 فیالزقم منگزتمگایالر الرین آت

 شوفان نی کیمسه یعنی آنالر بارمو
 اوله اویمیش ایشه امراتگان عالم

 نعم خلق اول ایالگای سوالده بو
 آنالری حق ایالیه رحم اوق دیگاج
 آنالالربارین جنته اتگیل داخل



 قل سوگولو بولور اول الرایچره قل
 بواله قونگشو بیله اشه رسول حق

 بوالفضول سوارای چانقدین خلقی
 غمی دین بوالرغه دور حواله چون
 فرق ایتدی عالم باطلنی بیله حق

 همدمی اوز انی پینمبر ایتدی
 بیلگانالالری دوست آنی داخی سودی
 گمان یوق دور افضلی اعمال بارچه

 اوگوالن قانینده تنگری اولتورور
 تیدی ایش مو ایشالدینگ ایچون مندین
 نیاز و تبیح ذکر تصذق هم

 صواب اوچون سنینگ باری ایشالدیم

 ذات نیک ای ترور حجت سنگا اول

 سالور کولگا اوستونگا تصذق هم

 ینگا سندین یتار الر عشر و عیش

 سرور سن تابغای جنتده سیز شبهه
 ایچون مندین ایالدینگ ایشنی قایسی
 سنگا بولغای ایشالسم اعمال قایسی

 درست سن دشمن مو توتدینگ دوشمنیم
 بلی دور بیلمک دوست دوستین تنگری

 مونی بیلگیل ایشالمگ ایش ایچون حق
 جانینی آلغای بیرال ایمان تنگری

 الرا عالم ایالمگ اکرام عزت

 ذلیل و خوار قیلماغیل محشر روز

 جانالری بارسون بیرال ایمان نور

= ا.۰=۱۹۰۰۰  اول سوگای خدانی سوگان منی کیم

 قله اول ایچره جنت ویرورالر جای۱۹۰۱
 رسول حق تگراسینده کوثر حوض۱۹۰۲
 عالمی سوارغای بیرال کفی اوز۱۹۰۳
 غرق بولدی غه غمین دنیا اوزگاالر۱۹۰۴

 غمی دین دیر آزوقی عالم چونکه۱۹۰۵
 آنالری حق دوست اوتریبیلدی آندین۱۹۰۶

 تنگریدوستیندوستبیلمکلیکهمان۱۹۰۷

 دوستینیدوستدوشمنیندوشمنبیالن۱۹۰۸
 ایالدی وحی حق موسیغه حضرت۱۹۰۹

 نماز روزه ایالدیم موسی تیدی۱۹۱۰
 کتاب توریت اوقودیم آیتدیم حمد۱۹۱۱
 کرقیلسانگصلوات حقتیدیموسیغه۱۹۱۲
 بولور قالقان سنگا اول توتسانگ روزه۱۹۱۳
 سنگا دور لیک امین تسبیح ایالسنگ۱۹۱۴

 قصور حور اوقوسنگ گرکتابیم۱۹۱۵
 سندینایچون بولور ذکریمآیسانگنور۱۹۱۶
 منگا بیلدور خدا ای موسی تیدی۱۹۱۷

 مودوست تنگریتیدیدوستومیتوتدینگ۱۹۱۸
 افضلی اعمال آندین موسی بیلدی۱۹۱۹
 دشمانینی ینه بیلمک دشمنی۱۹۲۰

 ایمانینی قیالر کامل ینه هم۱۹۲۱
 الرا مومن قیل روزی یاالهی۱۹۲۲
 جلیل یا سن الرین شفقت نصیب قیل۱۹۲۳
 آنالری غارتیندین شیطان ساقال۱۹۲۴
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 دله اهل عالمه اتگیل یولداش

 همتی بغایت وردی آنگا حق

 منیر بدر سیز شبهه بولغای کونگلی
 قمر و شمس ایدار سیر انده سن دیر

 صواب راه خطا راه گورینور

 گوزون باطن گورمگا ایالر آچوق
 یول یاخشی هم یمان هم اولغای روشن
 بوالغ اول ایاسین اوخشاتسانگ چولگا

 یوراک اولدور ایهسی بولسه خانه

 سلطانیدور اول دیسنگ ایل سین ایه
 تونی قدرینگ اول بولسه ییل سی ایه
 دور درمانی اول بولسه درد سی ایه
 اول دور رحمت یردوریاغان سی ایه
 سویی رحمت اول دیسنگ اوت سین ایه

 زکوات اولدور سین ایه دیسنگ مرده
 کیبی توز سالونغان ایچره طعام یا
 زینتی عالم جمله دور علم هم

 ور بیل گیتانین قنده ایهسی علم
 حالینی سوزگانین ناحق و حق

 تورور نصرت و دولت عالم هردو
 ایالگای صادق درگاهینده تنگری

 ساویق قیلغای کونگلینی دین شی، بارچه
 بیله یولی راست غه حق گیتدی دوغری

 ایلینه مقصد البته یتار اول
 آشاق بولسه کونگل تابغای مقصد

 ایله فضل تو آنالری عالم هردو۱۹۲۵

 قیمتی آنینگ یوق ذردور علم پس۱۹۲۶
 فقیر هر ایچگا گوهرنی اول ساله۱۹۲۷
 تمر بیرال بدن جمله یاختیلور۱۹۲۸
 آفتاب دورایچینده توغمیش مثل۱۹۲۹
 گون علم دور ایسه گوندوز صاحبی۱۹۳۰

 اول آیدور بولور گیجه صاحبی۱۹۳۱
 چراغ اول دیرسنگ گرگیجه سین ایه۱۹۳۲

 یوراک اولدور بدن بولسه سی ایه۱۹۳۳
 دور جانی اول ایهسی بولسه گوده۱۹۳۴
 گونی جمعه اول هفته بولسه ایه۱۹۳۵
 دور ایمانی اول بولسه جان ایهسی۱۹۳۶
 اول دور جنت سی ایه بولسه دنیه۱۹۳۷
 اویی کعبه اول ایه اویدور دیسنگ۱۹۳۸
 حیا آب اول دیسنگ ف ایهسین۱۹۳۹
 کیبی یوز اول ایه اعضادور اوزگا۱۹۴۰
 قانتی دور علم بو اولسه گرقوش۱۹۴۱
 بولور ییلدوز از علم گرچه۱۹۴۲
 یولینی ایمان کفرایله بیلور اول۱۹۴۳
 دورور رحمت اولوغ حقدین علم پس۱۹۴۴
 ایالگای الیق حقغه ایاسین علم۱۹۴۵
 یویق ایالر تنگریغه ایاسین هم۱۹۴۶
 بیله اعمالی علم گربیریکسه۱۹۴۷
 یولینه دوغری کیمسه گرگیدارسه۱۹۴۸
 اتفاق ایشدور یخشی حقده امر۱۹۴۹
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 بیرایشی اتسهالرتوزاتمک نیت
 بوالفضول ای فضلیدین ایش اول بیتگای

 یولی دوغری گورساتور یگورسه بیر
 گلور نصرت فضلیدین حق آنالره

 دوام بیزگا خدا ایت بخش بیرلیگی

 ایله خاص کچورگیل روزگاریمنی
 ایالگیل نم پر دیده غم کونگلیمی
 خاسرین الجزاده یوم قیلماغیل

 آنگا قیلنیل عمل بار ایسانگ عالم

 یولداشی لعیننینگ ابلیس سن بلکه
 یوق جانی ایچینده ساغتسانگ گوده
 دولی دزنده جمله قیالنگ و مار

 ییگای آنی یرتنوجی تورسه تفرا
 اواور اول تگسه بادی ظلمینگ جهل
 الم و درد یرتغوجی دولو ایچی
 یالن سانسیز یرتغوجی قیالنگ بارچه

 کیشی آنالرای تیشالر یانتاشورسن
 گورمگا نارسه بیر کیم گوزی یوق

 سایاق ایالر تییب آلنیمده ناترور
 ندور بلبل ندور گل اول نابیلور
 ندور جانان ندور جان اتمز فرقین

 ندور یوز ترش ندور یوز خوش بیلمگای
 طعام بولسه غرض اورغای آغزینه
 جفا یوزمینگ برور دم هر جانینه
 گزار یان هر اوزینی سانار گوزلو

 کیشی برنیچه ایشده گربیریکسه۱۹۵۰

 قبول قیلغای ایستاگین االرنینک حق۱۹۵۱
 ولی اوج اخالص ایله اعمال علم۱۹۵۲
 ر بو رو بجر لو دلتیمحکم گانال۱۹۵۳

 مقام منزل تابدیالر بیریگانالر۱۹۵۴
 ایله اخالص عمل و علم قیل روزی۱۹۵۵
 ایالگیل همدم الرغه قل یقین اول۱۹۵۶
 قرین اتمه بیله جاهل و ظالم۱۹۵۷
 سنگا مقصد بودور دین نصیحت بو۱۹۵۸
 باشی الر جاهل جمله سن سن یوقسه۱۹۵۹
 بوق درمانی درد لیقنی جاهل بو بیل۱۹۶۰
 ر و ر بر جاهلی منگزا یگا انگقوا قا۱۹۶۱

 تفرانمگای سی بزه ایمان آنده۱۹۶۲
 قیلور یا اندک شمعی ایمان یاکه۱۹۶۳

 بودم اوی قارانگقو ظلمت بیر بولدی۱۹۶۴
 بارسانگایچینسنایفالن آختاروب۱۹۶۵

 تشویشی آیروق ایمه قچاگور گل.۱۹۶۶
 گا کیمسه کور آنی اوخشات دخی یا۱۹۶۷
 آیاق قویغای آلنینه گلسه مرنه۱۹۶۸
 ندور یول یمان یخشی اول نابیلور۱۹۶۹
 ندور سلطان ندور قل اول آنگماغای۱۹۷۰
 ندور دوز اول ندور اوی هم بیلمگای۱۹۷۱
 حرام قیسی حالل قیسی بیلمگای۱۹۷۲
 خطا راه صواب راه بیلمگای۱۹۷۳
 خبر آلمز دین کیمسه بر ایکان کور۱۹۷۴
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 عبس اوتگاردی اوقاتین آنگا حیف
 اتگانینگ یماندور گر دیسه یعنی
 آنگا ایلین بارور بیلدورسه یعنی

 ثواب تابدینگ اوکوش سن بیلسون اوزی
 ایشی دور عقوبت محشرده روز

 حبیب بیله اوزینه آنگا اویسه
 بیله اوزی آنی التور مقصده
 مذعا اوی عالمه ایرسنگ جاهل

 آتماغیل ایچینگا دوز اوزینگی
 سنی تاشالر دوزخه اویسانگ جهله

 بوکس ایالر هالک اوزین سیز شبهه۱۹۷۵
 سنینگ جاردور اونگونگ گوزلوک بیر دیسه۱۹۷۶

 آنگا یولین گیدار برسه خبر بس۱۹۷۷

 جواب برسه قتیغ سوزینگ اتمین۱۹۷۸

 باشی الرنینگ شقی جمله آنی بیل۱۹۷۹

 گوزلونینگگوزسیزغریب توتسهامرین۱۹۸۰

 منزله آنی البته یتگورور۱۹۸۱
 روا گورمز سنگا نی ایش یمان اول۱۹۸۲
 گیتماگیل کویونگا لیق جاهل یعنی۱۹۸۳
 سنی باشالر جتته اویسانگ علمه۱۹۸۴

 چتم%



 درویشان توصیف بیان در چهارم باب

 بلبل{ری بوستانیده معرفت
 ارشادینی آنالرینگ هم ذکرایدار

 گرک یایسه آنی الرگا دل اهل
 عدم ایچره خلق ساغنه اوزینی
 مذعا بیلگای حقنی اوینده جان
 بوله مانع نقسینه یولینده حق

 حسرتی بیرله زار آرتیق بولغای
 اوگوسی تنگری آنده بولغای اال

 جوان ای ایچره کونگلی برساغینغای
 اولمیه غمناک داخی گیتماسیندین

 اوله ملبوس ایله فقر لباس هم
 غالم ای بیل بوال یاشلیغ گوزی هم
 سوزی خلقه بوله اتمک وعظ و پند

 بالیه سوز از دیمیه هرسوز یعنی
 اوله خاص الرینده قل تعالی حق

 سوزالری اولغای یومشاق هم شیرین هم
 طریقتهمحقیقتسوزالری همشریعتهم

 ضیا اهل اول بولغای دل رحم هم
 الری اعمال یه تنگری اوله آرتیق
 خطر کوپدور علم بی اعمال بولسه
 ایده اهمال برگونی شیطان یوقسه

 اینق رحمت سنگا بولسانگ سینیق گر
 تیله الرده کونگل سینیق منی کیم

 آدینی آالرنینگ آدارالر درویش
 گرک آیسه زمان بیر حالین وصف

 تولوغم بولغای کونگلی اولدور درویش

۱۹۸۶

۱۹۸۷

۱۹۸۸

 الری دل اهل باب تورتالنجی۱۹۸۵

 سوا بیلگای کونگلیده اوزین خلقدین۱۹۸۹
 بوله قانع تنگرینینگ برگانینگا۱۹۹۰

 گردولتی ایله فضل تنگری برسه۱۹۹۱
 سوگوسی ذزه کونگلنده بولماغای۱۹۹۲
 همان یوقین بیله باری دنیانینگ۱۹۹۳
 اولمیه فرحناک بیرله گلماسی۱۹۹۴
 اوله مایوس همه دین عالم خلق۱۹۹۵

 تمام بولغای قورقوسی حق کونگلیده۱۹۹۶
 اوزی بولغای بیطمع و ریا بی۱۹۹۷
 ایلیه اوقات بیرال سکوتلیک هم۱۹۹۸
 اوله اخالص صاحب اول داخی هم۱۹۹۹
 اوزالری آنینگ بولغای صابر اهل۲۰۰۰
 اوزالری آنینگ بولغای گوزالرینده۲۰۰۱
 حیا نور اول بولغای گوزالرینده۲۰۰۲
 الری مال کمدور گا اتمک عیش گرچه۲۰۰۳
 خبر بی دین علم هرگیز بولماغای۲۰۰۴
 ایده اعمال ایله علم عامل یعنی۲۰۰۵

 سینق کونگلی آنینگ بولغای همداخی۲۰۰۶
-. ًله اسماعیله ایالدی وحی چوز تنگری۲۰۰۷
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 اول تیدی قانینده صابر فقیر من
 یوزالری یوزینه ظالم توشماگای

 سوار چابک یولیده طریقت هم
 عجب بوله سوز گرچه هیچ گولمگای

 سی دیوانه عشقینینگ حق اول بولغای
 بوله شاهی ملکینینگ حقیقت اول

 کمال آندین یارانالر اول تابغای
 بلبلین جان ایده سیر کوینده گل

 سروری الرنینگ یخشی آنی آنگله
 ایراق بولغای ایله تفرید باریدین
 مونی بیل تک آنینه صاف ایالگای

 یوزی معشوق اول گورینگای زمان هر
 کالالم ماال اوله دیدار واصل

 جمال زیا گوزی کونگل و گورگای
 آنی قیلدورغای فانی یولده اوشبو
 بسی سالسلالر آیاقیغه هم
 بوله باقی بیله حق یولونده حق
 اول قالنای باقی بیرال تعالی حق
 دوام سیری آنینگ بولغای بیالن حق

 بوله اشه ساغیشی فکری ذکری
 بیله تنگری الری قوالق ایشیدور

 سیرایتار له آنینگ الری آیاق هم
 بولور قیلسه نفس وشرناکیم خیر

 فدا جان بویولده آنالالر چون قیلدی
 سالدیالر آنگا الزمنی دنت پس

 سوال قیلدی تیو من تابغای قنده۲۰۰۸
 گوزالری بولغای اوجونده آیاق هم۲۰۰۹
 استوار بولغای ایچره شریعت هم۲۰۱۰

 ادب آالرکان بولغای داخی هم۲۰۱۱
 سی خانه گنچ معرفت بولغای کونگلی۲۰۱۲
 بوله ماهی ایله شمس اویینینگ دین۲۰۱۳
 حال اهل هم اول بولغای مکمل هم۲۰۱۴

 یالین اوتی عشق چکگای ایچره کونگلی۲۰۱۵
 آری دین ماسواله بولغای کونگلی۲۰۱۶
 قیراق آتنای الرین تعلیقات دنیا۲۰۱۷
 کونگلنی دین حسد و کبر وغش غل۲۰۱۸
 گوزی کونگلی آنینگ بولغای آچوق هم۲۰۱۹
 تمام بولغای معشوقین ایچره جذبه۲۰۲۰
 کمال کشف آنگا آچلغای حقدین۲۰۲۱

 آنی اولدورگای نوری تجلی هم۲۰۲۲
 سی کنده غهعشقینگ توشگایاولبوینون۲۰۲۳
 بوله فانی بنده بندهلیکده۲۰۲۴
 اول اولگای یولده اوشبو بولغای فانی۲۰۲۵
 مقام عالی اول گای بیریک بیالن حق۲۰۲۶
 بوله اشه بیت بلکه آنینگ کونگلی۲۰۲۷
 بیله تنگری آنینگ گوزی گورار هم۲۰۲۸
 توتار بیرال خدا آنینگ الری قول۲۰۲۹
 گلور حقدین سوزالری الرینده تیل۲۰۳۰
 جدا سن آالرنی بیلمه تنگریدین۲۰۳۱
 اولدیالالر چون عشقیده تعالی حق۲۰۳۲
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 آنگا سالدی اوزینی ایله قدرت
 ایشی بولغای تمام حقغه بیریگور
 سلطانیغه سوفتورور ایتگان خدمت

 قیلور همدم اوزیی غه سن تنگری
 بیزوال ملک تاپدی عالم دو هر
 سان مرده خود آنی دیمه حالل پس

 باقمادی خداغه بیرال سرگوزی

 اولیا بیل اولیا بیل اولیا
 هرنسنهنینگ ولی سزین بیلور حق

 یولینگ آچنای ساری حقدین سنینگ اول

 ایگولیک قیلنای بیشبهه ایدار پاک
 نیچه بر اول سنگا ایالر تربیت

 الی آنینگ سیفاالر ایالر دارو
 دور او ویرگان سو سنگا یتورسه حق

 کومر بیرال دم توفیقی حق بوله
 عزیز ای اسباب توفیقی حق بولسه
 یوق امکانی بارچهغه ایریشمک عقل

 یزید با و جنید بیل اعتقادده
 جهان قطب آنی حق ولی سان
 فدا اتگیل یولیده جانینگ و مال

 چکمیشی رنچ عبس اخالص بولماسه
 مراد بنده اولور ایله اعتقاد

 ایلینه مقصد اصال سن ا،مگای
 قد:..-.

 دم فوینیلو بولنه حق ازان بمد

= بوسور دعا قیلدی تنگریغه ایله :ی

 آنگا بولدی دیت اوزی تنگرینینگ۲۰۳۳
 کیشی بیر اوزلسه دین ماسوالله۲۰۳۴
 جانانیغه یتار جاندین کیم کیمسه۲۰۳۵

 اولور کیم هر ایلگارو اولمزیندین۲۰۳۶
 حالل بولدی اوالن عشقینده تنگری۲۰۳۷
 جوان حقدهای عشق یلمان اولدور۲۰۳۸
 یاقمادی کیم عشقیده آنینگ جانین۲۰۳۹

 فتا ای سن درویشی بوصفتلیغ۲۰۴۰
 نینگ کیمسه بر سزینی اولمز بیلمک۲۰۴۱
 ویرقولینگ قلغه شویله بیل اولیا۲۰۴۲
 اولوک بول سن آنی بیلگیل یوغوجی۲۰۴۳
 بچه اوزینگ انه ساغین یاآنی۲۰۴۴

 یارالی سن طبیب بیلگیل یاآنی۲۰۴۵
 دور او دهقان اکین تیگیل یااوزینگ۲۰۴۶
 تمر سن تمرچی بر سان یاآنی۲۰۴۷
 بیز اوزینگنی بیل بافنده یاآنی۲۰۴۸
 یوق پایانی سوزین حکمت دیرایسام۲۰۴۹
 پدید قیلغای جان تازه گوده مرده۲۰۵۰
 زمان خضر آنی بیل اعتقادایت۲۰۵۱

 جدا بیلمه دین تنگری آنی ذه۲۰۵۲
 کیشی تابنای ایله اخالص تنگرینی۲۰۵۳
 اعتقاد ایت اعتقاد ایت اعتقاد۲۰۵۴

 یولینه حق بولماسه اعتقادینگ۲۰۵۵
 بودم اتگیل درست گل اعتقادینگ۲۰۵۶

 کبریا رسول اول ایمدی دینگله۲۰۵۷
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 گونی محشر اولوغ حسرت ایله فقر

 حقیر و خوار دور یانینده خلق گرچه

 جوش عشقینده نینگ تنگری باطنیدور

 خرمنی گنچ کونگلیدور گنچ باطنی

 ترور ارتق حرمتی قاتینده حق
 عزتی اوکوشدور قانینده تنگری

 باقار جمالینغه حق باطنینده
 گلی الوان آچیلور باغ باطنی

 دیراول پادشاه اولوغ بیر ایچره جنت
 همتی دیر بلند اعالدین عرش
 مصلحت استار بیرله حق باطنی

 براق و حور و خله باطنینده
 عام دریا، مونالرینگ باطنیدیر

 بیله اشه آنالرینگ باطنیدور
 الری تیل بولسه سوزده اوزگا گرچه
 درکاردور ذکریده حق باطنی

 گوزین باطن دورور آچمیش آنینگ حق
 احوالینی خلق باطنده آنگالیور

 ایرور شادان و خزم آندین اوته
 تنی و جان ایالیوب کول عشقیده

 دده ای قالمیش کوپرسی اولوم کیم
 گمان توتمه بیریگور بیرله تنگری

 ایشی باطن آنینگ بودور آنگالالغیل
 دق توتمه آنی بیتگیل ایچره کونگلینگ

 زمان گچگان کوپروسیدین اولوم بو
 درویشی صفتلیغ بو بیلسانگ چونکه
 حق اهل بیل حق اهل بیل حق اهل

۲۰۷۹

۲۰۸۰

۲۰۸۱

 بیکاردور آالر گورسنگ طاهر۲۰۷۳ً
 یوزین عالم گوزالمز ظاهرینده۲۰۷۴
 یولینی آنگماز دیرسن ظاهرینده۲۰۷۵
 ایرور گریان دایما ایچره دنیا۲۰۷۶
 آنی یاقمیش اوتی وهجران فرقت۲۰۷۷
 آراسیده آنینگ پس بیرله تنگری۲۰۷۸

 غنی اولدورمه و فقیراولدور کیم۲۰۵۸

 فقیر مسکین ترور اهلی تنگرینینگ۲۰۵۹
 پوش خرقه بوله گرچه ظاهرینده۲۰۶۰

 دورتی آریق گرچه ظاهرینده۲۰۶۱
 ترور ییرتق اورتوسی ظاهرینده۲۰۶۱
 لذتی ایچمک ایمک یوقدور گرچه۲۰۶۳
 آقار یاش گوزالریندین ظاهرینده۲۰۶۴
 منزلی آنینگ یوقدور ظاهرینده۲۰۶۵
 دیراول زیواه یوقسول ایچره فانی۲۰۶۶
 قیمتی یوقدور ایچره عالم گرچه۲۰۶۷
 بیجهت بیتردد و بیزبان۲۰۶۸
 آیاق یالین آچوق باش ظاهرینده۲۰۶۹
 انام ای دور لب تشنه ظاهرینده۲۰۷۰
 بیله اشه خلق گرچه ظاهریدور۲۰۷۱
 الری کونگل دور بیرله حق دایما۲۰۷۲
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 لذیذ و اطعام بولسانگ اونگونده قوی

 کرام ضیف ایالگیل اوینگا سال
 حرمتی حق آنینگ هم بیل حرمتین

 حقین آنینگ اهلینه ایسون برگیل
 بیله قالی نینگ تنگری بوسوزالر بیل

 توتار قول آنالر گونده مشقت اول
 نهان و جهر قیلینگ برجا حرمتین

 حالینی آالرنینگ سورینگ زمان هر
 الرین دولت ابد تا ورمیش تنگری
 کدخدا ای اشیت ویرمیش آنالرا
 ایمان اولماسون زائل سیزدین که تا
 مذعا انی سومیش عالم دو هر

 بیتور بوله حاجتالری کیم هرته
 تنینگ و جان بولور آسایش و راحت
 خوار دنیاده ایکی بولغای ایماس شک

 سرورا اول تیدی فقرنادور پس
 فالن یا خزناالریندین نینگ تنگری
 اولوغ دور کرامت حقدین کیم تیدی
 ایذی ویرمز کیمسیه ملکین فقر
 عطا قیلغای مرسله پیغمبر یا

 ایرور اینجی' تنگریدین گوهر ذز
 رنچ ایال گنجی اوشبو ایرسنگ ایستار

 غی رب ایالمیش طریقت بو
 الرینه قل ایدوب لطف آنی ویرمیش

 عزیز توتغیل قیلوب الر تواضع پس۲۰۸۲

 احترام قیل پوششی سال اگنینه۲۰۸۳

 عزتی حق آنینگ سن بیل عزتین۲۰۸۴
 یقین ایرماس جدا تنگری اهلیدین۲۰۸۵

 مالیبیله اوچماقنی آل ساتخون۲۰۸۶

 خبر هردم آالراحوالیدین توت۲۰۸۷
 جهان شاه اول تیدی فقرفخریم۲۰۸۸
 اهلینی فقر توتونگ حرمت تیدیم مینگ۲۰۸۹

 سیرتالرین گورینگ گورمانگ صورتین۲۰۹۰

 خدا نعمتنی گنچ دولت باقی۲۰۹۱
 بدگمان کونگلده بولمانگ آنالالرا۲۰۹۲
 روا قیلمیش حاجتین آالرنینگ حق۲۰۹۳

 اوتور بیرال آنالرینگ دوست بوگون بول۲۰۹۴

- رور... سننگ تنگری بیتگو حاجتینگنی۲۰۹۵

 خوار گورسه عزیزین حق هرکیشیکیم۲۰۹۶

 پیغمبرا سوال ایتدی بیرکیشی۲۰۹۷
 آن اول اولدم تیدی دور برخزینه۲۰۹۸

 قورقولوغ اول سوز بو سوردی قانیا۲۰۹۹
 سوزی بو تیدی سوردیسه تالقا۲۱۰۰
 روا گا مالنک گورگای مگر کیم۲۱۰۱
 ایرور گنجی خدا بوفقرملکی۲۱۰۲

 گنچ بوتورلو باطنین ایالر زینت۲۱۰۳
 باطنی اولیاننگ دور اویی گنچ۲۱۰۴
 ینه دور کرامت حقدین دخی هم۲۱۰۵

 پیشکش هدیه، اینجی:).
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 گوز ساری آنالری داخی اولمز نگمک

 چاقار برق اوزره و ابر رحمت مثل
 بدگمان بولمه آنالالرغه توتوب دق

 فلک ایداربونه سیران الری روج
 آالر یوزگای دریاسیده رحمتینگ

 ایالیهالر ذکر عرشده خانقاه
 رحمته آنالر چومگای چکوبان دم

 فتوج و فیض ساری آنالر آچیلور

 آالر یاتغای اولوب بهوش اوروب فیض
 ساویق بولمه درست قیل اعتقادینگ

 باقار حقغه ایالیوب محو اوزینی

 رهبری الرنینگ یولچی گیتگان یوله
 توتار بعضی آنالرینگ آزار بعضی

 الرین حال حقیقت اول آنالر بیلگای
 آنگا سبحان ایذیم آچمیش ایدوب کشف
 پسند بولغای سوزالری قاتینده حق

 بیله اصدق شه اشه رسول اول
 الری ایمان بیله جان گون اوالشان

 آیدیالر تیب سن تنگری دیب میز بنده
 اوزمادیالر رشتهسین محت اول

 گمان توتمه توردیالر اولوپ محکم

 بیل ماهی روشن بو قارانگقونینگ پس
 حقیر گورمه بیل ییلدوزچه سین بعضی

 ایله خاص اوتورگیل روزگاریمنی

 سوز تگمه بیر آنالرا اولمز دیمک۲۱۰۶

 یاقار" کونگله ایله جان سوز دیسه۲۱۰۷

 همان نسی آنالرینگ آغیردور پس۲۱۰۸

 ملک بیلگیل آنالری ایچره عالم۲۱۰۹

 آالر گزگای مالنکالربیله پس۲۱۱۰
 اوشبوالر بیرال صوفیسی فلک نه۲۱۱۱
 خلوته اوتوروب بیرالن قدسی۲۱۱۲
 روج سیرتده ولی ادم صورتی۲۱۱۳
 آالر اتگای هوی و های ذکرایچینده۲۱۱۴
 یاویق تعالیغه حق بیل آنالری۲۱۱۵
 ر... ل ر-.- حکا حذیه ما· هر ذکراحنده۲۱۱۶

· ما بیلگیل آنال۲۱۱۷  پیعمبری ن ز-.. ری
· گا لال با.۲۱۱۸  حبر ی ریبر .وزیو یحتی

 الرین یول طریقت هم شریعت هم۲۱۱۹
 آنگا اعیان الری منزل بوطریق۲۱۲۰
 بلد الرغه یول اوشبو آنالرایرمیش۲۱۲۱
 بیله حق آنینگ بیل محکم عهدالرین۲۱۲۲
 جانالری گون ایدان عهد بیرال تنگری۲۱۲۳

 ایدیشدیالرآالر عهد گونده اوشبو۲۱۲۴
 بوزمادیالر عهدالرین ایالب محکم۲۱۲۵
 رن...- ;ما· اوشبو توتوب اوجون نینگ رشته۲۱۲۶

 هی. رنی یعی بیل حققتشا آنال۲۱۲۷۰
 فقیر چین گر منگزاسه غه آی تولون۲۱۲۸
 ایله منیاخالص توت خدایا ای۲۱۲۹

s۱ mmهی 

.. دلند و گوشنواز چیز هر افتادن، پسند یاقماق: یاقار:.۲



 آزادی محمد دولت ه

 قیلیق یخشی ادب یخشی قیل روزی

 بوزی دوست آچیلسون گوزین کونگل آج
 مونی بیل یالچیغیندین یرنینگ اوشبو

 ایالدی خلق پالچیغیندین جتتینگ

 بولماقی محکم عهدینده نینگ تنگری
 غالم ای سوزنی دینگله دلدین و جان

 قتی دور راق اولوغ یانینده تنگری
 الریدین داغ وبر بحر مالنک هم
 قیلینگ حرمت آنالرا دلدین و جان

 گرک بولماق حقیر کونگلی دین بارچه
 ییغالیوب کوب گرک گولمک آزراق

 یاشی گوزدین ایکی آقنای دینماین
 اولوش آلغای چکوب بیحد محنت

 سرورا اول دیب ایله ذکرتسبیح
 ینگا مندین یاویق گل قیل لیک بنده

 ییغار دنیا کیم ایله حرص فقرایماس
 اوقی آیت بودور اینانماسانگ گر

 سوزی بو آیتدی الله رسول اول
 خلقینی جهانینگ بو یاراتدی حق
 تیدی فقیرالرنی بیرال انبیا

۲۱۳1

۲۱۳۲

۲۱۳۳

 لیق یختی قیل کونگلیمه قارانگقوا بو۲۱۳۰

 متقی ای ایالسه ارادا کیم۲۱۳۴
 تمام توتنای عزیز فقیرالرنی پس۲۱۳۵

 حرمتی فقیرنینگ بیر ایمدی دینگله۲۱۳۶

 الریدین آسمان یدی یرالر یدی۲۱۳۷
 بیلینگ فقیرالرنی عزیزاتمیش حق۲۱۳۸
 گرک بولماق فقیر بولغان فقیر هم۲۱۳۹
 ایالیوب شناالر حقغه دایما۲۱۴۰

 باشی بولغای ده سجده الوقت غالب۲۱۴۱
 اوکوش الر ریاضت حقغه ایالگای۲۱۴۲
 پیغمبرا ایالدی وحی حق که چون۲۱۴۳
 آنگا تیدی گا سجده باشینگنی اور۲۱۴۴
 سوداگار بول ییغ مال کیم دیمادی۲۱۴۵
 متقی گمانای توتمه بوسوزه۲۱۴۶

 هzی. چپ



 ت.33« آزاد وعظ
 ا؟یه انتقن ناییک خشی ژئگ واغتذ قتادی قونه

 گوزینگی سالمه امتاعه وفا بی

 اویا ای چیقبدینگ تجرید دین انه

 مراد تاپدی دین دنیه اوزولدی کیم
 ینگا سندین شی جمله اولغای رهبر

 اوغان اتمیش حرام بیرگا ایکیسین
 تشویشی ذزه ایمه ایچون دنیه
 بختیار سن بوال عالمده دو هر

 ییغالغیل آنی دم هر قیل آرزو
 سوار قیلغیل اوزینگی آطیغه عشق

 دوان قیل گه آنی سال یوریشه گه
 خطر پر یولدور بو ازار باشچیسیز

 قدم الت ایلیگا مقصد چکوب رنچ

 انیس توت اوزین قیل وحشت باریدین
 اول مطلب اولدور مطلب اولدور مطلب
 خدا بیریکدی بیرگا کونگلین بردی

 کومر یانوب بیله کوریک تافوب یل
 ذزهای توشدی گونگا سن دیر که یا

 ایتگانه ترک زینتی اولوب قادر
 پوششی کسوت شاهانه گیماسه

 چاک چاک اتسه عشقینده سین سینه
 حقیر توته اوزینی یولونده حق

 نامراد و غریب بیر اوزین توتسه
 باش و جان قویسه عشقینده نینگ تنگری

 اختیار نکاج قیل نینگ آخرت
 باغالغیل آخرتغه بار کونگلینگی

 خاکسار بول آشاق توتغیل قلبینگی

۲۱۵۳

۲۱۵۴

۲۱۵۵

 روان سورگیل آنی یولونده تنگری۲۱۵۶
 خبر برسون الرین منزل توت باشچی۲۱۵۷
 دمبدم منزل به منزل یوریگیل۲۱۵۸
 جلیس ایال اوزینگی بیرال تنگری۲۱۵۹

 اوزینگی مجزد بودنیاده قیل۲۱۴۷
 دنیایه ایت فکر حالینگنی گالن بار۲۱۴۸
 آزاد اوزینگنی دنیادین غم قیل۲۱۴۹
 آنگا بیریگور دنیادین اوزینگنی اوز۲۱۵۰
 توغان ایرمیش آخر بیرال دنیه۲۱۵۱

 کیشی ای قویغیل دنیانی ایسنگ فقر۲۱۵۲

 اول مقصد اولدور مقصد اولدور مقصد۲۱۶۰

 پا یتگوردی وحدته مقام کیم۲۱۶۱
 تمر اوت تک بولغانی بیر نیچوک کیم۲۱۶۲
 ای قطره گیردی بحره ایت یامثال۲۱۶۳
 ینه اشه رسول اول سوز بیر آیدی۲۱۶۴
 کیشی بیر اوله قادر گر گیماگه۲۱۶۵
 پاک کونگلی آنینگ بولسه بیرال تنگری۲۱۶۶

 فقیر خواه آر اوشول بولسه غنی خواه۲۱۶۷
 زیاد بولسه گردولتی ناقدر۲۱۶۸
 یاش آقدورسه دورماین گوزالریندین۲۱۶۹
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 آزادی محمد دولت ع±\gkc هی،'۰ م'" جم<.

 مالینی دنیا سامانچه سایماسه

 تنی و جان آنینگ چون دور بیال حق
 ایسین محبوب کیشی اول تابنای یعنی

 پالس گیسه آذوقین تقوی قیله
 اویا ای تک قیزیل آرتار قیمتی

 صورتین بیرال فعلی گوزالمزلیک
 دور همخانه اول دور گچمیش دین بارچه

 یوق تشویشی دین ایمه ایله گیماک
 آالر گیتگایالر یوله ایله سقت

 قیله رهبر اوزیه ادبنی هم
 آنگا یول حق آچار دین ساری اوزی
 آراغیل ایچره کونگلی صابر فقر
 بیله آنینگ سیز شبهه من ترور بار

 بیله سبحان آنی بیلگیل دایما
 دور قنده هر ارا فانی عالم

 سنی گوندار یوله کیم دور رهبرینگ
 آیاق بول ساعت غفلتده اوتماسون

 بیماریتگا و بیدل شکسته من
 ذکرایله بیرله گریه غم و حسرت

 سالماسه غمینغه دنیا کونگلینی
 منی اتنگ غریق رحمتغه بحر

 آمان ال مینگ مینگ درگاهینگا بارسه
 ددا ای بایالر بولغایدی هالک بس
 حسرتی قین چوخ مونده گورسه گرچه
 اول گورگای جمالین تنگری سیز شبهه

 حالینی اوز پست گورسه الردین بارچه۲۱۷۰

 نی- یسورو سیر. فاالکمسه· تنگر شبهه۲۱۷۱

 خلهسین کرامت اورتار آنگا هم۲۱۷۲

 خاص اهل کس بولغایاول الرایچره قل۲۱۷۳
 تانگرییا کیم نیتین خالص قیله۲۱۷۴

 تیتین الرینینگ قل گوزالر تنگری۲۱۷۵
 دور دیوانه عشقیده حق کیشی اول۲۱۷۶
-· کیشیننگا هیچ امله آنال۲۱۷۷ً  یییوق-.-: ر.

 الر کیمسه اول خاکسار درویش بولسه۲۱۷۸
 قیله زیور ظاهرین ایله سنت۲۱۷۹
 ینگا حقدین توته کونگلین ایله جان۲۱۸۰
. حق ض- عرص ی اسستاگیل- اله اخالال۲۱۸۱۱۰۰

 بیله کیممنینگ بولسه دیمیش تنگری۲۱۸۲

 بیله احسان توتوب تقوی کیم یورسه۲۱۸۳
 دور آنده حق بیله حق کیم هر بولسه۲۱۸۴
 آنی بیل خضری بیرال حق کیم بولسه۲۱۸۵
 آیاق باشدین عمرینگی توت ساعت بیر۲۱۸۶
 زارینگا من قیل یاری خدایا ای۲۱۸۷
 ایله شکر و شوق و ذوق اوتسه عمری۲۱۸۸

 بولماسه فراغت دم بیر ذکریدین۲۱۸۹
 منی اقسنگ رفیق الرگا دل اهل۲۱۹۰
 جان بیرال ایمان آخرده دم پس۲۱۹۱
 دا دنیه بولماسایدی گرفقیرالر۲۱۹۲
 دولتی فقیرالر دور دولت باقی۲۱۹۳
 اول گیرگای اول بایالردین جنته۲۱۹۴
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 بیله ایمان دنیادین گیتگای اوله
 قوپار بیرال آالر محشرده روز

 نام نیک ای اول آنی تنگری یارلیقار
 ایالگای عیش حشرده آنالرینگله

 بیالم زیارت قیلسه اول آته
 گمان توتمه آنالرا اشه یازغای

 سویالسه سوز بیر یا ایدوب لطف
 منصبه عالی آنالرنی یتگورور

 تشویشی آنالر بولمز محشر روز
 سویالسه سوز یامان بیر یا ایدوب قصد
 یوزی اوچماخ نصیب آنالرغه بولمز
 اون بیرینگا آنینگ حق برگای حله

 ویرور الر آط تراق حق محشر روز
 گورا احسان یوز اونه اون بیرینه

 غنی ای ایتدی خدمت یوزییل غه حق
 بال یتمیش داخی آندین قیالر رد

 اول قیلغای اوزاقراق هم آنینگ عمرین
 دولتی عالم دو هر ارزان بولغای

 آنگالیور معانی چوخ حقدین سز
 شفیع قیلغای انی حق محشر روز

 محشرگونی اولوغ اول شاه سن بولغه
 دنیاغمین اوتار چون ایمادینگالر

 یولی دین اول ایدوب جهد ایچون توتنان
 آنگا سن شکرالر قیلغیل صبرایدوب

 مرتبه اولوغ آنالرغه برور حق
 کیشی ای آنالرنی قیلغای بلند هم

 ایالسه تکتر کیم هر آنالرا

۲۲۰۲
۲۲۰۳
۲۲۰۴

 بیله جان آالرنی سوسه کیشی هر۲۱۹۵
 تاپار صحبت بیله آنالر کیشی هر۲۱۹۶
 طعام ایسه کیشی هر آنالرایله۲۱۹۷

 ایالگای دوش آنی حق رحمتینگا۲۱۹۸
 قدم یتمیش کیشی هر فقیرغه بیر۲۱۹۹
 زمان در ثوابین نینگ مقبول حچ۲۲۰۰
 ایالسه تواضع هرکیم آنالالرا۲۲۰۱

 اوزی تنگری آنالرنی خوار ایالیور۲۲۰۵
 طون برسه آالرغه کیم هر ایدوب رحم۲۲۰۶
 میندورور آط خیرایدیب کیم آنالالرا۲۲۰۷
 آنالرا تصذق برسه هرکیشی۲۲۰۸
 گونی بیر کیم آنالرا اتسه خدمت۲۲۰۹

 رضا الردین کیشی اول بولغای تنگری۲۲۱۰
 اول بولغای قاقان تیریگا قضا هم۲۲۱۱
 حاجتی هر آنینگ بولغای روا هم۲۲۱۲

 دینگالیور سوزالرینی کیم آنالرینگ۲۲۱۳
 دریخ آنالردین قیلمه خدمتینگنی۲۲۱۴
 قدرینی فقیرایق بیل گل فقیر ای۲۲۱۵
 یمین اصحاب تیمیش حق سیزالرا۲۲۱۶
 قولی ساغ اول الری عالم تیمیش حق۲۲۱۷
 سنگا فقیرملکین ویرمیش ساوب حق۲۲۱۸



 آزادی محمد دولت ۳۳.ته

 آتانگ بابانگ آنی اتمیش اختیار
 عقول صاحب همه اتمیش اختیار
 دور جانی جهانینگ ایتگان اختیار
 ایمان اهل ترور اتمیش اختیار

 الری توتنان حق امر دلدین و جان
 رهبرالرینگ استیان حق ایله جهد
 بدگمان بولمه آنگا بیل پاک قدس
 گونی بولسون دین تعلیم دل جان

 رحمتی خلقه جمله اینگان حقدین
 اولیا دور زمین و آسمان قطب

 رهبری خلقینگ جمله اولیادور
 تفار حقدین اول مقصود استهگان

 ینگا حقدین بجد یتگای اوچوب اول
 یرار حقغه دوستینه یرانسه کیم
 نزول بولغای آنالرا حکمت علم

 یایان خلقه آنینگ اسرارین دورلو
 زمان آخر فساد بوله کیم گرچه
 حق اخبار کوب یارانالرده استه

 ایرور ویران جهان ساعت بولماغان
 قبول اتگیل بیله جان ایرسنگ امت

 اویا ای یوق شکی اوغراشورالرهیچ
-- و ارا دنیا تک عذر دوستینگ دوسته

 ویرمادیم دنیا سیزگا اوتری آندین

 تانگ' ملک عجایب ملکیدور فقر۲۲۱۹
 قبول اتمیش آنی عالم سرور۲۲۲۰
 دور سلطانی کونگل ایتگان اختیار۲۲۲۱
 پیغمبران همه اتمیش اختیار۲۲۲۲
 اولیا آنی اتمشدور اختیار۲۲۲۳
 الری ایتگان اختیار بیل اولیا۲۲۲۴

 زینتی عالم جمله اولیادور۲۲۲۸

 اولیا دیندور دنیا، گی دیره۲۲۲۹
 مظهری خدانینگ دور اولیاالر۲۲۳۰

 نظر قیله گا هرکیمسه اولیا۲۲۳۱
 اولیا کیشیگا هر قانت بولسه۲۲۳۲

 گورار حقنی اول گورگان اولیانی۲۲۳۳
 رسول حقدین ارا خلق اولیادور۲۲۳۴
 اوندایان غه حق خلقی اولیادور۲۲۳۵
 جهان ایرماسدور خالی اولیادین۲۲۳۶

 حق اسرار بیلینگ اولیاالردور۲۲۳۷
 ایرور جان اولیاالر جهانه بو۲۲۳۸
 رسول تیدی سوز بو خبرایچره بیر۲۲۳۹
 تنگرییا فقیرالر محشرده روز۲۲۴۰
 مونالرا تعالی حق دیرعذرالر۲۲۴۱
 گورمادیم الیق دنیانی دیرسیزا۲۲۴۲

 شگفت عجیب، گنگ، تانگ: ا.

۲۲۲۵
۲۲۲۶
۲۲۲۷

 سرور)رینگ فخریدور فقیرلیق پس
 جان ایچره جان فقرنی حقیقت بیل

 آنالرامرینی توتغیل اولیابیل

 مولیا یتوبدور ایتگان اختیار



 تت. آزاد وعظ
 اری نجاستدین اوشبو ایالدیم

 ایشی الر ایت ایستامک نجاست اول
 سوی سیزنی ویرمادیم بونچسنی

 ارا خلق میان گیرینگ گون بو کیم
 همان آنجاق سیزا قیله ایگولیک

 گیمگا سیزگا برسه لباسی یا
 الر اتسه اکرام بیرال تواضع یا

 ایشالدیم لطف آنالرا سیزالرایچون
 العذاب گیرینگالر ایچره بهشت دیر
 سویالسه ایله یومشاقلیق ایدوب لطف

 آنگا سبحان ایماس تانگ احسان اتسه

 بیله آنینگ سن گیرگا ایچره جنت
 دنیاده ایکی آنی بیل روسیاه

 یتمدی مقصدینغه عالم دو هر

 قرا یوز بیل آنی عالمده ایکی

 آنی قوالر درگاهیدین اوز تنگری
 بولور برهم باطنی گمانسیز هیچ

 دربدر آنینگ ایتگای حق باطنین
 توتمسه اگسوک اوزین یولونده حق

 قیشی یازو بیله احسرت و اوته
 اهلینه فسق دوست بولسه ایچره باطن

 مالینی دنیا سوسه هم بولمسه

 یولداشین دین تاشالسه انی سوسه
 گورمسه اگسوک اوزین الردین بارچه

 سرگوزی حقغه دیدار توشمسه

 سیزالری من تیوب اهلیم اوز یعنی۲۲۴۳
 باشی الر نجاست دنیادور چونکه۲۲۴۴
 تیوب بوالشماسون نجاستغه بو۲۲۴۵

 سیزالرا ایمدی ادنیسی عزتیم۲۲۴۶
 نان لقمه برسه سیزگا کیم دنیاده۲۲۴۷

 ایچمگا سیزگا برسه سو بیر که یا۲۲۴۸
 الر اتسه احسان سیزگا آنالالر که یا۲۲۴۹
 باغیشالدیم بوگون سیزگا آنالری۲۲۵۰
 حساب سیزبی توتوب قولین آنال«رینگ۲۲۵۱
 ایالسه تواضع کیم بیرفقیره۲۲۵۲
 آنگا احسان ایالسه کیم اوچون حق۲۲۵۳
 بیله جانینگ سوزه بیت تواضع قیل۲۲۵۴
 دده ای یوقدور صبر کیم هرفقیر۲۲۵۵
 توتمدی چونکهاولکسامرحقراست۲۲۵۶
 ارا دنیا تیگان زینهارین خلقه۲۲۵۷
 دنیانی آرزوالر کیم فقیر هر۲۲۵۸
 قیلور زیبا ظاهرین کیم هرفقیر۲۲۵۹
 ایدار زیور ظاهرین کیمسه یعنی۲۲۶۰
 اتمسه صبر قیلوب لوق قول غه تنگری۲۲۶۱
 ایشی بولسه بیله دنیا دایما۲۲۶۲
 اهلینه فقر قیلوب اوخشاش ظاهرین۲۲۶۳
 یولینی حق توتماین توز ایله جان۲۲۶۴
 باشین اکسه بایالرا دنیاایچره۲۲۶۵
 ویرمسه انصاف سرایچره نفسینه۲۲۶۶
 اوزی بولسه جاه دنیاحت حب۲۲۶۷



 ا.اس-»

 پناه گلتور غه تنگری بوفقیردین
 غنی شاکر سیز شبهه آندین افضل
 اگیل حقغه بیله جان ایالب توبه

 بوزینگی عالم ایکی قرارتمه بار

 سوزسویالمه اوکوش ساقال تیلینگ کیم
 یمان یخشی بو گوزینگا ایلماسون

 بول هرقنده ارا عالم گینگ اوشبو
 خبر خداینگدین بول تاب معرفت

 ولینگی ساغ گوزالمه طریقت بول
 یراق شایله اتیب فکر آخرتنی

 یبوزینگی آچنیل گل گل تیب من بولغه
 ایالگیل بیمار اوزنی المدین بو

 امیدگاه تورور اول ایاسی فضل
 دین اشه حبیب اول عالم فخر

 توتغوجی قول گونی محشر تورور اول
 بارینی اصحاب بارچا اوالد بارچه

 غالم ای سوگیل دوست اوزینگا بیل
 الری ایل مسلمان بو خوار توتماغیل

 بوطانگ سانغیل کیچیک سندین گر بولسه
 قاش اوستونده گوزینگ ساغین توغان بیل

 قورقولوغ بول اوزینگ توت پست دین بارچه
 دل اهل سونگ سنگا دور الیق دیسه

 تیدی سویله روحیمه اوشبونظمی
 محال دین امی تک من وآیماق نظم

 فرمایشین رسول اول تیدیم بیتسه

 خواه عذر غه حق باطنده بولماسه۲۲۶۷

 آنی بیلگیل یاویق اهلینگا دوزخ۲۲۶۹
 دل اهل ای دنیاگا مائل بولمه۲۲۷۰

 اوزینگی صبرایت اهل سن گرفقیر۲۲۷۱
 ایالمه یونگللیک ساقله۰ ؟ حرم-.۲۲۷۲

 همان کویونگ ایالگیل بیله تنگری۲۲۷۳
 بول زنده ارته ذکربیرالآخشام۲۲۷۴
 سحر و شام تنگرییا قیل لیک بنده۲۲۷۵

 یو- دور بو مرین ی لینگی -ت-اتگیل۰ ا تنگر۲۲۷۶

 آشاق دیناوزینگ بارچه توت جانبیله۲۲۷۷
 ور--.-& و، "ینگی اتا شاد امله اسستاب حما۲۲۷۸۱

 ایالگیل زار قورقوبان دوزخیندین۲۲۷۹
 خواه عذر بولمه غه تنگری بیله جان۲۲۸۰
 دین الله رسول حق شفاعت ام۲۲۸۱
 اتگوجی شفاعت غه امت عاصی۲۲۸۲

 یارینی تور آنینگ سوگیل دخی هم۲۲۸۳
 تمام الرنی دل اهل اولیا،۲۲۸۴
 الری قل مومن اوزینگا توغان بیل۲۲۸۵
 آتانگ ساغین اولوغ اوزینگدین بولسه۲۲۸6
 یاش بوله برابر بیرال گرسنینگ۲۲۸۷
 اولوغ توتمه فالن اوزینگنی دیمه۲۲۸۸
 بیل یخشی اوزینگدین عالمنی خلق۲۲۸۹
 ایالدی اشارت نظمه رسول حق۲۲۹۰
 مجال نظمه یوق منده ناقیالین۲۲۹۱
 قوشین فکریم ایباروب بحره قعر۲۲۹۲



 >۳تب-.-.. آزاد وعظ

 واه اولدی حیران بوایشگا دل جان
 زمان اول جوشدی دریاسی معرفت
 گورماین گوز معرفت نخل بیتدی

 بسی ایتدی آه اولدی بیدینچ ییدی
 تاشالدی ایشین تابشوردی غه تنگری

 آمان شیطاندین شز اول استایوب

 سوزین اوشبو باشالالدی بیرال زار
 ذکرایدوب آتین تنگری دی ارا سوز
 اوش ایتدی شکر ماق سانه ایرماس ممکن
 بیلیش آشنا ایالگای فهم سین معنی

 سویالدی حکایت بیرال معرفت
 تمام بیرال تورت اوشبو سوز بو بولدی

 اوزا احباب یادگار اولسون بیزدین
 چهاریار رسولینگ تک نظامی چون

 غنی قادر سبب قیلدی گزمگا
 تفار تورت آنگادور اوی تام گر بولسه

 سبق بودور سنگا فکرایت توزالمیش
 قیالن دایم گوکالری و یرالری
 طلب قیلسون کیم بولسه حق طالب
 دور سانینده اربعین هم تورت اوشبو
 امین ای تاپغوسیدور استاب حقنی

 عجب ایرماس هیچ بولسه حقدین فضل
 نشار قیلغیل رحمتینگ اوقیسه کیم
 آنگالسون سیندین معنی قوالغی جان
 بیلسنه ایردی یدی آلتمیش یوز مینگ

 االزاد وعظ مونینگ آتین قویدیالر

 واه اولدی فرمان ناکسگا کیبی من۲۲۹۳
 همان چوکدی کونگلومه دومانی غم۲۲۹۴

 دورماین گوزالریمدین آقدی یاشالر۲۲۹۵
 سی جانیچه سین میوه اوشبونخلینگ۲۲۹۶
 باشالدی سوز ایله افغان توتوب هنگ۲۲۹۷
 جان یلواردی قادره ایذسی رحمت۲۲۹۸
 روحیدین اولیاالر استاب یاری۲۲۹۹
 اتیب فکر حدیشی بو چکدی نلمه۲۳۰۰

 الرینفکرایتدیاوش تنگرینینگنعمت۲۳۰۱
 اوکوش آز سوزالر سالدی آراسینده۲۳۰۲
 ایالدی نصیحت هم بیلگانینجه۲۳۰۳
 قیام دنیا بیرالدور تورت بو که چون۲۳۰۴
 اوزا باب تورت کتاب بو اولوندی ختم۲۳۰۵
 کار بارچه قیام بولغای بیله تورت۲۳۰۶
 نی پایه تورت گا اهلی جاندار نه هر۲۳۰۷

 چهار قانت اویالرگاداخی خرگه۲۳۰۸
 حق کار اغلب بیرال تورت غرض ای۲۳۰۹
 قیالن قایم جهان تورتدور بو یعنی۲۳۱۰
 سبب نظمه بو بولدی اوتری اندین۲۳۱۱

 دور آنده تور دیدیکالری اربعین۲۳۱۲
 اربعین کیم هر اولتورسه غرض ای۲۳۱۳
 سبب اتمیشدور ایشه بیر هر تنگری۲۳۱۴
 بار و بیر دعامنی اتگیل مستجاب۲۳۱۵
 دینگالسون اوقوسون کیم برگیل یاری۲۳۱۶
 سنه سورسانگ اگر ایچره نظم اوشبو۲۳۱۷
 آد سورسانگ دیب ندور اسمین بوکتاب۲۳۱۸



 آزادی محمد دولت ;۳rه
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 الوهاب الملک بعون- الکتاب تمت

 االلباب اولی یا استنصحوا- االصحاب و الرسول باشاره

 گناهکارم بنده من زانکه دارم طمع دعا خواند که هر

 تمام یکشنبه روز کتاب این الینام خدای بتوفیق شد
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 سنم سوریانک آگر ایچرال ظم اوشبو
 بیلنم ایردی یدی آتمیش یوز مینک

 [د سوریانک دیب ندور امیس وکناب
 )دژاد وظ مویینک آتیه قوپدیار
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