
 ِباـَطَْقْٔالا ُبــُْطق

İmam Ebu’l Hasan eş-Şazili’ye İthafen 
Seyyid Şeyh Muhammed Ebu’l Huda el-Yakubi’nin Hicri 1425 yılında İmam eş-Şazili’yi ziyaret için 

çıktığı Mısır-Hümeysera yolunda kaleme aldığı nazımdır. 
 ِنـــَسَحـْلا   وـَبٔا     ُّيــِلِذاــَّشلا   ِنـَمَّزلا ىَدَم  ِباـَطَْقْٔالا ُبــُْطق

ٕا  ِراَرــَْسْٔالا  ُرَْحب  ِنــــََمث   ىـــَنْدَٔا   ُهـَل   ُحوُّرـلا   ىًدــُه  ُماــَمِ
Asırlar boyunca kutuplar kutbu, 

İmam Ebu’l Hasan eş-Şazeli 
Sırrın okyanusu ve hidayetin imamı  

Ki ruh ona en ucuz bedeldir 

ٕا ِلْضَفْلا يــِف  اــَمَسَو  ىــَلْوَمْلا ىــَلَع  َّلَد َْدق  ِنــَُنق ىـَلْعَٔا  ىــَلِ

 ِنــََنف    ىــَْهَبٔا  ىــَلَع  َداَز ْدـَق  اَمــِب   ِمــْلِعْلا  اَذٰه  يــِف ىــَتَٔاَو
O Mevla’ya vasıl etti ve yükseldi 

Fazilette en üst zirvelere 
Ve bu tariki öyle derdi ki 

Diğerlerinden daha yüce oldu 

 ِنـــَنَّسلا   ذــه  ىــَلَع  ُهــْعَْبتاَف   ُهـــُتياَغ   ىـــَلْوَمْلا    ُةـــَفِرْعَم

 َِننــُّسلا َكـيِتاـَه  ْنــِم ْفِرْغاـَف  ُهُتـَليـــِسَو      ِهللا    ُلوـــُسَرَو
Allah’ı cc bilmek onun maksadıdır 

Öyleyse onun yolunu takip et 
Ve Allah’ın (cc) Rasulü (sav) vesilesidir 

Öyleyse sünnetine tâbi ol 

 ِنَرَّدــلا  َنــِم   بْلَقـْلا ُرــيِهَْطت    ِهـــِتَقيِرَط   ِءاـــَنِب    ُساـــَسٔاَو

  ِنِعَتــْسا  ِّقــَحْلاِبَو   ُّيــِفوــُص  اــَي  ِدَرـــْفُمْلا ِمــْسِْٕالاِب  ْكُلــْساَف
Onun yolunun temeli 

Tüm kirleri kalpten temizlemektir 
Öyleyse tek bir isimle yola çık ey Sufi! 

Ve Hakk’tan yardım dile 

ٕا  ىـــَقَْبي   اََمف  ِناَوـَْكْٔالا ِنــَع َنْفاَو ْبــِغ  يــَِنف   ِهــيِف  ْنــَم  َّالِ

 ِنــُص  ِراَرــَْسٔاْلِلَو  َتْئــِش اـَم   ْلــَسَو  ِبْيَغْلا َباَوــْبَٔا ْلــُخْداَو



Kaybol ve fani ol tüm varlıklardan, çünkü 
O’nda fani olmayan kimse kurtulmaz 

Gayb kapılarından gir ve iste 
Ne istersen, sırrı koruma şartıyla 

 ِنــــَُكت َالَو    ِدــيِحْوَّتلا   َّرـــِس   ْقُذَو ِناَفْرــِعْلا َسَْٔاك  ْبَرــْشاَو

ٕاَو  ْنِدــَف   ِهللا   ِلاــَجِر   ِّبـــُحِبَو  ِنــَسَحـْلا  يــَِبٔا   ُّلكــْلا ِماـَمِ
İrfan kadehinden iç ve tat 

Tevhid sırrını, yok ol 
Allah dostlarını sevmeyi üzerine borç bil 

Ve hepsinin imamı Ebul Hasen’i 

ٕا   ًةَرـــِهاــَط    ًاباــَتَْعٔا    ْمَزــْلاَو  ِنــَطَوْلا َ ةَرــِثْيَمـُح  َتــْئِج ْنِ

 ِنِهـَتْرا  ِرْبَقـْلا يـِف   َكُحوُرِـلَو   ْغَّرــََمتَو    ْفــِق    ٍباَذـــْيَعِبَو
Daya kendini o temiz eşiğe 

Hümeysera’ya vardığında, ki o vatanındır 
Ve Ayzab’a geldiğinde dur, yanağını toprağa göm 

Ruhunu mezara koy ve teminatta ol 

 ِنـَلَعْلا  يــِفَو ِّرــِّسلا يــِف  َهـَط  ىــَلَع   ِّلــَصَو    ِه~لِل  ُْركــْشاَو

 ِنِكَتـــْساَو   ْمــِّلَسَو  ُّلـــِخ  اــَي  اًعــيِمَج   ِتــْيَبْلا   ِٓلا  ىـــَلَعَو
Gizli ve alenen Allah’a şükret 

Ve Tâhâ’ya (sav) sâlat et 
Ve onun ehl-i beytine 

Ey dost, tevazu içinde sâlat et 

 ِنـــََفكْلا  ِباَوـَْثٔا  يــِف  ىَوـْعَد  َالــِب  َءاـَج  يــِبوـُقْعَيْلا  ُنــْباَو

 َِننـــِمْلاِب    اـــًعْمَج    اــَنْيَلَعَو  ِهــْيَلَع  ََيالْوَم  اــَي   ْفــِطْعَف

İbn-i Yakubi kefeniyle geldi, 
Hiçbir iddiası yok 

Ey Allah’ım, O’na ve hepimize 
İhsanınla dön 

 

 


