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 تهزكىرىسى بۇغراخانالر

 مولال هاجى

 مۇقهددىمه
 ئىسىمى بىلهن باشاليمهن ناهايىتى شهپقهتلىك ۋە مىهرىبان ئالالنىڭ

 لوتفىنىڭ نۇرى زاهىر بولغان، ئۇ قۇرئاننى كۆپ بىلىڭالر ۋە ئاگاه بولۇڭالركى، ئۇنىڭدا خۇدايىتائالال

 گهن، خۇدانىڭ ئهلچىسى مۇههممهت مۇستافا سهلتهنىتىنى راۋا كۆر تىالۋەت قىلغان، پادىشاهلىق

 شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئهزىز پهزىلهتته،ههلىم . ۋەسساالمنىڭ شهرىئىتىنى راۋاجالندۇرغان سهللهلالهۇ ئهلهيهى

 كهلگهندىن ئۇ، بۇ ئالهمگه . هايادا، ئهدەپته، ئىلمىي زاهىر ۋە ئىلمىي باتىندا كامالهتكه يهتكهن

 ئهمهس چاغلىرىدا خۇدانىڭ ئاۋالقى هاللىرىدا يهنى ئهۋلىيا . ن بۇيان شهرىئهتكه خىالپ ئىش قىلمىغا

 . قىالي دەپ تىجارەت بىلهن شۇغۇلالنغان ئهلچىسى مۇههممهت ئهلهيهىسساالمنىڭ سۇننهتلىرىنى قۇبۇل

 مىسكىن – ئهمهس، بهلكى پۇل تېپىپ، خۇدانىڭ يىتىم ئۇ، باشقا سودىگهرلهردەك ئۆز نهپىسى ئۈچۈن

 زاكات بېرەي، زاكاتنىڭ ساۋابىدىن مههرۇم قالماي دەپ دىلىرىگه ۋە ئاجىز مۇسۇلمان بهن

 . سودىگهرچىلىك قىلغان

 چېكىپ، ئاۋارە دۇنيالىرى بار تۇرۇپ، نېمه ئۈچۈن يهنه جاپا – ئهي بۇزۇرۇكۋارىم، شۇنچىۋاال پۇل 

 . كىشى دەپ سورىدى بىر كۈنى مۇرىدلىرىدىن بىر  بولۇپ سودىگهرچىلىك قىلىال؟

 مۇههممهت ئهلهيهىسالمنىڭ مهن ئهقلىمگه كهلگهندىن بۇيان  دېدى بۇ ئهزىز،  رەنلىرىم، ئهي يا 

ئۇنى تهرك . ههزرەت سۇننهتلىرىدىندۇر سودىگهرچىلىك قىلىش ئان . سۇننهتلىرىنى تهرك قىلمىدىم
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 ر مهيلى ۋەتهندە تۇراي ياكى سهپهر ئۈستىدە بوالي،هه مهيلى قهيهردە بوالي، . قىلىشنى خالىمايمهن

 ئهگهر بۇ ئىشنى تهرك قىلسام زاكاتنىڭ . مهنپهئهت يهتكۈزىمهن قاچان مۇسۇلمانالرغا زاكات بېرىپ

 بىر ....... ئهي يارەنلىرىم، سىلهر مۇنداق بىر هېكايىنى ئاڭلىغانمىدىڭالر؟ . قالىمهن ساۋابىدىن مههرۇم

 : كهپتۇ، ئۇالر ىلهر كىرىپ كۈنى رەسۇلۇلال مهسسچىتته ئولتۇرغاندا، ئۇ يهرگه بىر نهچچه نامرات ساهاب

 زاكاتنىڭ ساۋابىنى تاپاليدىكهن، پۇل سهرپ يا رەسۇلىلال، ئالتۇندار باي ساهابىلهر زاكات بېرىپ، 

 ئۇالر . نېممهتلهرگه ئېرىشهلهيدىكهن  مهڭگۈلۈك نازۇ قىلىپ جهننهتنىڭ يۇقۇرى دەرىجىلىرىگه ۋە

 سىمۇ، ئىقتىسادى جهههتته ئۇالرنىڭ بىزدىن ئوخشاش روزى تۇت ناماز ئوقۇپ، بىزگه . بىزگه ئوخشاش

 بىزلهر نامرات، زاكات بهرگـىلى پۇلىمىز يوق، . پۇل خهجلهپ ههج قىالاليدىكهن ئارتۇقچىلىقى بولغاچقا،

 بىرەر بىزگه زاكاتنىڭ ساۋابىدەك ساۋاپ تاپقىلى بولىدىغان . ساۋابىدىن مههرۇم قېلىۋاتىمىز زاكاتنىڭ

 سۆزلىرىنى ئاڭلىغان نامرات ساهابىلىرىنىڭ . دەپ ئهرىز قىلىشپتۇ  ن، ئهمهلنى ئۆگىتىپ قويسىال ئىكه

 : مۇههممهت ئهلهيهىساالم، ئۇالرغا مۇنداق دەپ ئهمىر قىلىپتۇ

 بىر ئىشنى ئېيتىپ ئهي يارەنلىرىم، ئهي نامرات ساهابىلىرىم، ئۇنداق بولسا مهن سىلهرگه شۇنداق 

 دەرىجىلىرىگه ئېرىشكهن جهننهتنىڭ يۇقۇرى بېرەي، ئهگهر ئۇنى ئورۇنلىساڭالر پۇل خهجلهپ

 ) مۇشۇ ئهمهلنى قىلمىغانالرنىڭ ( ئادەملهرنىڭ بايالرنىڭ دەرىجىلىرىگه يېتىسىلهر، سىلهردىن كېيىنكى

 ئېرىشهلمهيدۇ، بۇرۇنقى ۋە كېينكى ئادەملهر ئارىسىدا سىلهر ئهڭ هىچقايسىسى سىلهرنىڭ دەرىجهڭالرغا

 بايالردىن پهقهت مۇشۇ ئهمهلنى قىلغان كىشىلهرال سىلهرگه . لهر بولۇپ قالىسى ئهۋزەل ئادەملهردىن

 ) ئېتىمهن ئالالنى پاكلىق بىلهن ياد ( » سۇبهانهلال « ئۇ بولسىمۇ ههر ۋاق نامازدىن كېيىن . يېتهلهيدۇ

 دىگهن ئۈچ ) ئالاله ئۇلۇغدۇر ) « ئالالهۇ ئهكبهر « ، ) ئوقۇيمهن ئالالغا ههمدۇ سانا ( » ئهلههمدۇلىلال «

قېتىم دېسهڭالر زاكات بهرگهننىڭ ساۋابىنى قېتمدىن، كهلىمه تهۋهىدنى ئون 33 هر بىرىنى كهلىمىنىڭ ه
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 . تاپىسىلهر

 بىر نهچچه . خوشال بولۇشۇپ قايتىپتۇ ۋە ههر ۋاخ نامازدىن كېيىن شۇنداق قىلىشىپتۇ نامرات ساهابىلهر

 كېيىن نامرات اخ نامازدىن كۈندىن كېيىن بۇ خهۋەر كىشىلهرگه ئاڭلىنىپتۇ، باي ساهابىلهرمۇ ههر ۋ

 ساهابىلهر يهنه مۇههممهت بۇ هالنى كۆرگهن نامرات . ساهابىلهر قىلغان ئهمهلنى قىلىشقا باشالپتۇ

 . ئهلهيهىساالمنىڭ ئالدىغا كىرىپتۇ

 زاكات باي ساهابىلهر  دەپتۇ ئۇالر، بولۇۋاتقان ئههۋالنى ئهينهن ئىنكاس قىلىپ،  رەسۇلهلال، يا 

 ئهمهلنى قىلىپ ئۇنىڭ ساۋابىنى تاپىدۇ، ئهمدى يهنه سىز بىزگه ئۆگىتىپ قويغان بېرىپ زاكاتنىڭ

 . ساۋابىنىمۇ تېپىۋاتىدۇ

 بۇنىڭغا قارىتا هېچكىم . ساۋابىنى ئۆزى خالىغان بهندىسىگه نىسىپ قىلىدۇ خۇدايىتائالال زاكاتنىڭ 

 ... هيهى ۋەسهللهم جاۋاپ بېرىپتۇ ئان ههزرەت سهلالهۇئهل  دەپ،  دېيهلمهيدۇ، بىر نېمه

 ئۈچۈن مهن شۇنىڭ . بهس، بۇنىڭدىن مهلۇم بولدىكى زاكاتتا ناهايىتى كاتتا ساۋاپ بار

 . سودىگهرچىلىكنى تهرك قىلمىدىم

 سامانى ههر قېتىم سهپهرگه چىققاندا، توال رىيازەت مهلۇم بولسۇنكى، خوجا ئهبۇنهسىر

 خااليىقالرغا . باشقىالرغا دەپ يۈرمهيىتتى ئىبادەتلىرىنى  تائهت تارتىپ،مۇشهققهت چېكىپ قىلغان

 . ههر كېچىسى كاالم شېرىپنى بىر قېتىم تامام قىالتتى . ساخاۋەت قىلىپ تۇراتتى ههمىشه ئاش نان بېرىپ

رەكئهت ناماز 32 مهرتىۋە تهرەت ئېلىپ، ههر رەكئهتته سۈرە ياسىننى قىرائهت قىلىپ، بهش
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 . مۇشۇنداق بوالتتى ههر كېچىسى قىلىدىغان ئىبادەتلىرى . ئۆتهيىتتى

 خوجا ئهبۇ نهسىرسامانى سهپهرگه چىقىشنى ئويالپ، ئاخشىمى ئادىتى بويىچه ناماز بىر كۈنى

 چۈش ئۇ بىر . ئوقۇپ،تىلهكلىرىنى خۇداغا دۇئا بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىن يېتىپ ئۇخلىدى

 نۆۋەت سهپهرگه ،بۇ ئهي خوجا ئهبۇنهسىر سامانى « : چۈشىدە مۇههممهت ئهلهيهىساالم ئۇنىڭغا . كۆردى

 خوجا . دېدى » ... قىلىمهن چىقماي تۇرۇڭ،سهپهرگه چىقىدىغان مهزگىل بولغاندا مهن سىزگه خهۋەر

 ئالال تائالالغا كۆپ شۈكۈر سانا ئهبۇنهسىر سامانى بىجانىدىل قۇبۇل قىلىپ ئۇيقۇدىن ئويغىنىپ

 غۇن دۇرۇت ئوقۇپ ههدىيه ئهلهيهى ۋەسساالمگه نۇر ههزرىتى مۇههممهت مۇستافا سهللهلالهۇ . ئېيىتتى

 مهۋالنه مۇههممهت ئهلهيهساالمنىڭ ئهمرى بىلهن سهپهرگه چىقماي ئۇ، جانابى سهرۋىرى ئالهم . قىلدى

 كۈنلۈكى مۇههممهت . بوتىسىغا سېلىپ تاۋالپ، ئىبادەت قىلىپ قهلبىنى تازالپ تۇردى ئۆزىنى زىيارەت

 تهربىيلىنىپ قۇۋەت لهن روهى جهههتته ئهلهيهساالم بىلهن ئۇچرىشىپ،ههق ههبىبىنىڭ تهۋەججۇسى بى

 . تېپىپ،پهيزى پۇتىهاتتىن تېرىسىگه سىغماي قالدى

 كېچىسى بىر . ههقىقىي ئاشىقالرغا خاس ئىبادەت هوزۇرى بىلهن هوزۇرلىنىپ ئالته يىل ئۆتتى شۇنداق

 ا بولىۋىدى،ههبىبى خۇد ساالم بهرمهكچى . چۈشىدە يهنه ههزرىتى مۇههممهت ئهلهيهساالمنى كۆردى

 : ههزرىتى رەسۇلۇلال ئاۋال ساالم بېرىپ مۇنداق دېدى

 تهرەپكه ئهي خۇجا ئهبۇ نهسىر سامانى، ئهمدى سهپهرگه بارىدىغان ۋاقىت بولدى، تۈركىستان 

  سائادەتمهن بهندىسى بار، ئىسىم ئۇ يهردە ئۇلۇغ قۇدرەتلىك رەببىل ئالهمنىڭ بىر . قاراپ سهپهر قىلىڭ

 مهن ئۇنى مىهراج كېچىىسى ئهرىشنىڭ . ئاتىلىدۇ بۇغراخان غازى دەپ سۇلتان ساتۇق  شېرىپلىرى

. هالىتىدە كۆرگهن ئىدىم،ئۇ نۇر شۇ ئۈممىتىم روهىنىڭ نۇرى ئىكهن تۆپىسىدە،تهخت ئۈستىدە بىر نۇر
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 مهن بۇ ئىشتىن ئهجهپلىنىپ . شۇ ئۈممۈتۈمنىڭ روهىغا ئىمان ئۆگىتىپ تۇرۇپسىز قارىسام سىز ئۆزىڭىز

 : زرىتى جهبرائىلدىن سورىدىم هه بۇرادىرىم

 بۇ روهالرنىڭ ئهسرارى نېمه؟ 

 : بۇرادىرىم جهبرائىل ماڭا

 روهنى مۇسۇلمان قىلىدۇ،ئاندىن كېيىن بۇ روه تۈركسىتان ئۇ قۇرئان ئۆگىتىپ تۇرغان كىشى بۇ 

 . دەپ جاۋاپ بهردى  قىلىپ ئۇلۇغ دىنىڭىزغا مۇشهررەپ قىلىدۇ، دىيارىدىكىلهرنى مۇسۇلمان

 ئۇ . سامانى،شۇ ئۈممىتىمنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى سىزنىڭ بېرىشىڭىزغا مۇهتاج،قوپۇڭ ئهي ئهبۇ نهسىر

 ... ههرگىز هايال بولماڭ . الچىندەك ئېگىز پهرۋاز قىلغۇچىنى ئىزدەپ تېپىڭ

 ۋە خۇدايىتائالالغا خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى بۇ بىشارەتنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇيقۇدىن ئويغاندى

 ههمرا قىلىپ تۈركىستان تهرەپكه قاراپ ۋە ئۆز ئوغلى خوجا ئهبۇل پهتتاهىنى . سانا ئېيىتتى  شۈكۈر كۆپ

 : ئۇ يهردە بىر كىشى . يۈرۈپ،ئهندىجانغا يېتىپ كهلدى شهههرمۇ شهههر يول . سهپهرگه راۋا بولدى

 سۆزىڭىزگه سۇلتان ساتۇق دىگهن بىر ئوغلى بار،ئهمما ئۇ تېخى كىچىك سىزنىڭ قهشقهر تۆرىسىنىڭ 

 : ئهبۇ نهسىر سامانى ئۇنىڭغا . دەپ ئېيىتتى  بهرگۈچىلىكى يوق، جاۋاپ

دەپ ئېيتىپ، قهشقهر تهرەپكه راۋان  بىلهن ئىشىم يوق، ئۆزىگه ئىنتىزاردۇرمهن، چوڭ كىچىكلىكى 
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 ئېيتىدىغان ههزرىتى سۇلتان ساتۇقنى تېپىپ، . نهچچه كۈندىن كېيىن قهشقهرگه يېتىپ كهلدى بولدى،

 . قىلدى ندى نهسىههتلىرىنى ئېيتىپ، قىلىدىغان سۆزىنى قىلىپ ئىمانغا مۇشهررىپ په

 . ئىبادەت يوق  ئۇلۇغ تائهت ئهلقىسسه، ههرقانداق بىر كىشى ئالال دەرگاهىغا مۇشهررىپ قىلغاندىن

 . ئىبادەت قىلىپ، ئاخىر مۇرادىغا يهتتى خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى قهددەسهلالهۇ سىررەهۇهۇ نهچچه يىل

 . ئىمانغا مۇشهررىپ قىلىشنى ئۇنىڭغا مۇيهسسهر قىلدى يهنى خۇدايىتائالال زااللهتتىكى خهلقنى

 ئىبادەت  بۇغراخان غازىغا ئۇچراشقاندىن كېيىن، ئون ئىككى يىل تائهت ئۇ ههزرىتى سۇلتان ساتۇق

 ى كېچىگه كېچىنى كۈندۈزگه، كۈندۈزن . بولۇپ، سۇلتان ساتۇقنى كامالىغا يهتكۈزدى بىلهن مهشغۇل

 . قىلدى يهنه مىڭ كىشىنى مۇسۇلمان . ناماز ئۆتهش ۋە روزا تۇتۇش بىلهن ئۆمرىنى ئۆتكۈزدى ئۇالپ

 . قىلدى يهتمىش كىشنى تهربىيهت قىلىپ كامالغا يهتكۈزدى، ئهللىك كىشىنى ئوقۇتۇپ ئالىم

 ههممه ئۆمرىنى . مهلۇم بولسۇنكى، خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى سهكسهن يىل ئۆمۈر كۆردى

 ئىمامى،شهپقهت قىلغۇچى شهيخ، ئۆزلىرى تهىقهت . ئىبادەتلىرىدە ئۆتكۈزدى  خۇدايىتائاالنىڭ تائهت

 سىدىق رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ روهلىرىدىن دىنسىزالرنى قهتىل قىلغۇچى ئهمرىل مۇئىمىنىن ئهبۇبهكرى

 كۈن ئۆتكۈزۈپ زار بىلهن  ياشلىرىنى ياشاپ، يىغا تهربىيهت ئېلىپ، ههزرىتى ياقۇپ نهبىيۇلالنىڭ

 . رېقبهئى ئۈۋەيىسلىككه يهتتى

 هاكاۋۇرلۇق قىلساڭ، قىلغان تۆۋەن تۇت، . ئهي دەرۋىش، ئاگاه بولغىنكى، ههرگىز ئۆزىڭنى چوڭ تۇتما

 خۇدانىڭ ئهسرارلىرىدىن خهۋەر . قالىسهن تهكهببۇرلىقىڭ پهردە بولۇپ ئالالنىڭ جامالىدىن مههرۇم

. پهردىدىن قۇتۇلۇپ ئىالهنىڭ جامالىغا مۇشهررەپ بولغىن بۇ شۇڭا ئىجتىهات قىلىپ، . تاپالمايسهن
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 . بولىدۇكى، خوجا ئهبۇ نهسىر سامانىنىڭ روهلىرى مهدىنىدە ئىدى شۇنداق دەپ نهقىل كهلتۈرۈشكه

 سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسسهللهمنىڭ روهلىرىدىن روخسهت مۇههممهت مۇستافا ههزرىتى  رەسۇلى خۇدا

 روهلىرىنى ئۇ روهالر ئالىمىدە ئۇۋەيس بولۇپ، ئۇلۇغالرنىڭ . پهر قىلدى قهشقهر تهرەپكه سه بولۇپ،

 بولسىمۇ، يوشۇرۇن هالدا باشالپ كهلدى، هېچقايسىسى خوجا ئهبۇ نهسىر سامانىغا قول بهرمىگهن

 كېيىن ئۇالر تهرىقهتكه الزىم شۇنىڭداىن . يهتمىش ئۇۋەيس بۇزرۇك ئۇنىڭغا ههمراه بولۇپ كهلدى

 بۇ يهتمىش كىشىنىڭ ئىچىدىن شهيخ . نىڭ ههممىسىنى ئۆگىنىشكه باشلىدى بولىدىغان نهرسىلهر

 نهسىر سامانى بۇ يهتمىش كىشى بىلهن بىلله خوجا ئهبۇ . نهجمىدىن كۆپرەك تهربىيهت تاپقان ئىدى

 . قىلىپ مۇرادىغا يهتتى ئۇنى ئىسالمغا مۇشهررىپ قهشقهرگه كېلىپ ههزرىتى سۇلتاننى تېپىپ،

 كۆڭلىڭنى توختىتىپ كۆڭلىڭنى توختىتىپ، رىيازەت تارتىپ، ەرۋىش، ئاگاه بولغىن ئهي د

 . بهندىچىلىكىنى قۇبۇل قىلساڭ مۇردىڭغا يېتىسهن، ئهلۋەتته خۇدايىتائالالنىڭ

 مهلۇم بولسۇنكى، بىر كۈنى خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى چۈشىدە رەسۇلالنى شۇنىڭدىن كېيىن

 : ۇنىڭغا سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسسهللهم ئ رەسۇل . كۆردى

 دەپ  قۇتبىلىك مهرتىۋىسىنى بهردى، . دۆلىتىنى مۇيهسسهر قىلىدى خۇدا ساڭا ئىككى ئالهمنىڭ 

 نهسىر سامانى بۇ سۆزنى ئاڭالپ، ئۇيقۇسىدىن ئويغىنىپ،ئىنتايىن كۆپ خوجا ئهبۇ . خهۋەر قىلدى

 : يىغلىدى

 ئهمهس ئىدى، مېنىڭ ه اليىق ئى بارا خۇدايا، مهندەك گۇناهكار بهندەڭ قۇتبىلىك كىيمىنى كىيىشك 

: زامان قۇالقلىرىغا غايىبتىن دەپ پهرىشان بولغاندا،شۇ  تېنىم يۈزمىڭ گۇناه بىلهن بۇلغانغان،
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 دەرياسىدىن تامغان بىر قهترە سۇ، ههر قانچه ئهي خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى، خۇدانىڭ رەهمهت 

 هن ههر دائىم خۇدايىتائاالنىڭ ئىبادىتىدە ئۇ ت . پاك قىلىدۇ گۇناهتا بۇلغانغان تهنگه تامسا، ئۇنى

 خوجا ئهبۇ . دىگهن ئاۋاز ئاڭالندى  قۇتبىلىك كىيمىنى كىيگۈزگىلى بولمىسۇن؟ ئۈچۈن بولسا، نېمه

 ئىككى ئېلىپ، ئورنىدىن تۇرۇپ غۇسىل تهرەت . سامانى بۇ سۆزنى ئاڭالپ، كۆپ شادىمان بولدى نهسىر

 بولۇپ،پاتىهه ئوقۇپ، نهچچىلىگهن ئۇلۇغالر هازىر . ۇردى رەكئهت ناماز ئۆتهپ،قىبلىگه قاراپ ئولت

 ئهبۇ نهسىر سامانى ئۆيىدىن خوجا . ئۇنىڭغا قۇتبىلىك كىيمىنى كىيدۈرۈپ قويۇپ غايىب بولدى

 : ئۇنىڭغا شهيىخ نهجمىدىن ئهتتار ئۇچراپ، . تاشقىرىغا چىققان ئىدى

 خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى . دېدى  ! ئهي بۇزرۇكۋار، قۇتبى بولغانلىقلىرىغا مۇبارەك بولسۇن 

 : كهرەمهلالهۇ

 دەپ سورىغان ئىدى،  مۇيهسسهر بولغاننى نهدىن بىلدىڭىز؟ ئهي نهجمىدىن ئهتتار، ماڭ قۇتبىلىك 

 : شهيخ نهجمىدىن ئهتتار

 . بهردى دەپ جاۋاپ  ئهي بۇزرۇكۋار، قۇتبى بولغانلىرىدا مهن يانلىرىدا ئىدىم، 

 ئههلى ئالهمنىڭ . بولدى شۇنىڭدىن ئېتىبارەن يهتته يېرىم يىل قۇتبى خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى

 ( ۋالالهۇ ئهئلهم بىس ساۋاپ ( ئۆتكۈزدى هېچقايسىسغا قوشۇلماي،كۇشهنهشىنلىكته ئۆمرىنى

: سامانى بىر ئورۇندا ئولتۇراتتى،بىرسى ئهلقىسه بىر كۈنى خوجا ئهبۇ نهسىر
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 : دىن ئۇ قىلدى،ئان دەپ ساالم  ئهسىالمۇ ئهلهيكۇم، 

 ئهمرى بىلهن كهلگهن جان ئالغۇچى مهن جان ئالغۇچى ماالئىكه بولىمهن، خۇدايىتائاالنىڭ 

 ئهۋلىيائۇلال . مۇنداق تهئهددى قىلمايدۇ مهالئىكهمۇ ئهۋلىيا ئۇلالنىڭ قېشىغا كهلگهندە

 كۈتۈپ مهنمۇ ههم . ئهمهسمۇ؟ مىننهت بىلهن ئىشىم يوق خئۇدايىتائاالنىڭ جامالىنى تهلهپ قىلىۇد

 ئامانهتنى ئېلىشقا مهشغۇل بولۇڭ، ههقىقهتهن بىز ئالالهنىڭ . تۇرغان ئىدىم، ئوبدان كهلدىڭىز

 . دېدى  ئهلۋەتته ئالالهنىڭ هۇزۇرىغا قايتقۇچىالرمىز، بىز . مۈلكۈدۇرمىز

 قارىسا خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى يۈزلىرىگه نىقاپ . خىزمهتكارالر كىرىپ كهلدى بىر سائهتتىن كېيىن

 ئهرىز هېچ ۋاقىتتا بۇ « : خىزمهتكارالر ههيران بولۇشۇپ . هالدا،ئاياغلىرىنى سۇنۇپ يېتىپتۇ ارتقان ت

 . توختاپ تۇرۇشتى دىيىشتى ۋە بىرەر سائهتكىچه » پۇتلىرىنى سۇنۇپ، بۇنداق يېتىپ باقمىغان ئىدى

 تكهنلىكى مهلۇم ئهزىزنىڭ ئالهمدىن ئۆ ئۇ . بىراق ئۇ بۇزرۇكۋار تىنمىدى، يېقىن كېلىپ قاراشقان ئىدى

 ههزرىتى سۇلتان . ئهبۇل پهتتاهقا خهۋەر بهردى خىزمهتكارلىرى ئاال چوقان سېلىشىپ،ئوغلى . بولدى

 خوجا ئهبۇ نهسىر سامانىنىڭ بىر مۇرىدى . كېلىپ غهلخهله قىلدى ساتۇق بۇغراخانمۇ ئۆمهرالىرى بىلهن

 : بۇغراخاندىن سورىدى ههرزىتى سۇلتان ساتۇق

 ۇيىدىكهن؟ بۇ ئهزىزنى كىم ي 

: ساتۇق بۇ ئهزىزنىڭ كۆكرىكىگه يېقىن كېلىپ، يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ ههزرىتى سۇلتان
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 ئىبادىتىدە بۇزرۇكۋار،ههزرەتلىرىنىڭ، بىر نهچچه يىلالردىن بۇيان خۇدايىتائاالغا قىلغان ئهي 

 : بولسا رىدن ئهزىزنىڭ سىنهلى بۇ . دەپ سورىدى  پاك جىسىملىرىنى كىم يۇيىدۇ؟ پهرۋىش تاپقان بۇ

 دىگهن ئاۋاز – ! نهجمىدىن بىلهن پهرزەنتىم يۇسۇن ههزرىتى سۇلتانغا مهلۇم بولسۇنكى، شهيخ 

 ههزرىتى سۇلتان ئىنتايىن شادىمان بولۇپ، ههزرىتى . پهرزەنتلىرى قوشتى ههرزىتى سۇلتاننى . كهلدى

 ههزرىتى . ئهزىزنى يۇدى نهجمىدىن ئهتتار ۋە خوجا ئهبۇلپهتتاه بىلهن بىرلىكته بۇ سۇلتان شهيخ

 . بهردى شهيخ نهجمىدىن سۇ توشۇپ . ئهبۇلپهتتاه رەهمۇتۇلالهۇ ئهلهيهى سۇ قۇيۇپ بهردى خوجا

 ئاۋام . باردى ئاندىن ئۇ ئهزىزنىڭ جىنازىسىنى ههممه خهلق ئۇلۇغالپ كۆترۈپ،نامازگاهقا ئېلىپ

 دىگهن كهنتكه دەپنه هد خهلقتىن ئون مىڭ كىشى نامازلىرىنى ئۆتهپ، ئالتىن ئارتۇشتىكى مههش

 كېچىسى غازىلهردىن بىر كىشى . ئىدى بۇ ئهزىز ئالهمدىن ئۆتكهنلىرىدە تارىخقا ئۈچيۈز ئهللىك . قىلدى

 تىرىكلىكىدە  بېشىغا ئاق سهلله يۆگىگهن هالدا چۈشىدە، بۇ ئهزىز ئاق ئاتقا مېنىپ، : چۈش كۆرۈپتۇ

 : اپتۇ غازى ئۇنىڭدىن سور بۇ . غازاتقا ئاتالنغاندەك چىقىپتۇ

 قىلدى؟ ئهي بۇزۇرۇكۋارىم سىزگه خۇدايىتائاال نېمه ئاتا 

 : خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى ئۇنىڭغا

 ئهي غازى، مهن قىلغان . شېهىت بولغان خهلقنىڭ دەرىجىسىنى بهردى كهرباالدا غازا قىلىپ 

 ئهي . بولۇسىلهر مهن يهتكهن دەرىجىگه، مهن يهتكهن ئۇلۇغلۇققا مۇشهررەپ ئىشلىرىنى قىلساڭالر،

 چۈنكى ئۇنىڭدا ئون . مۇرىدلىرىمغا ئېيتقىن، ماڭا ئوخشاش ئالال يولىدا غازات قىلسۇن غازى، مېنىڭ

: ئاندىن هېلىقى غازى . دەپ جاۋاپ بېرىپدتۇ  ئهۋلىيانىڭ مهرتىۋىسى بار،
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 پ، ئۆز ئۆتۈ ئىالها، بۇ ئهزىزنىڭ ههققى هۈرمىتىدىن جىمى گۇناهكار بهندىلىرىڭنىڭ گۇناهىدىن 

 . دەپ دۇئا قىلدى  جامالىغا مۇشهررەپ قىلغايسهن،ئامىن،

 نهزمه

 خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى ۋەلى باسهفا

 شهرئى مۇستهفا ئول ئىدى كىم رابئىل ئهئالم

 ههم شهرىئهت ههم تهرىقهت ههم ههقىقهتته ئىدى،

 شهب بىدار ئىدى كارى ئۇنىڭ زىكرى خۇدا، روزى

 نهچچهندە يىل بادەت قىلدىلهر كۆپ رىيازەتته ئى

 . بۇ ئىبادەتنى هونۇز قىلغان ئىدى نه ئهۋلىيا

 ئون يىلغىچه، ئهزان تائهت ئىبادەت قىلدىلهر بهئىدە

بولغايسىلهر فهنا، قۇتبىلىك نامىدا ئهردى پاك
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 . ئۆمرى ئىچىرە يهتته ئهلنى ههم مۇسۇلمان قىلدىلهر

 . قىلدى يهنا بهر كامال كۈر مىڭ كىشىنى تهربىيهت

 ئۇۋەيس، . كىشىنى قىلدىلهر ئالىم زەيىندىگهر ئهللىك

 . تهربىيهت تاپقان ئىدى ئهزيارى غازى مۇستهفا

 ههزرىتى ياقۇپ پهيغهمبهر روهىدىن ههم تهربىيهت،

 . بىلسىڭىزالر كىم مۇنى ئى تهتقىيا تاپقان ئهردى

 ئۇالر، ههزرىتى سۇلتان ساتۇقنى تهربىيهت قىلغان

 . لكى ئىمان ئهرز ئېتىپ قىلدى ئۇالردىن ئىپتىدا به

 ئهبۇنهسىرنى ئهيتۇرغا ئهقلىمدۇر ههقىر، ههرزىتى

قىلغاي ئىنتىها قايسى ئاقىل ههددىدۇر مهدهىنى
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 يا ئىالها بۇ زىيايىنىڭ گۇناهىدىن ئۆتۈپ،

 . داخىلى جهننهت سازا ئهزىزنىڭ هۈرمىتىدىن بۇ

 الئىالهه ئىللهلالهۇ ۋالالهۇ ئهكبهر، ئالالهۇ ئهكبهر بهر، ئالالهۇ ئهكبهر، ئالالهۇ ئهك

 ئىنتهكبىربه ئهرۋاه شهرىپ خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى قهددىسهلالهۇ بهخشهندەم . ۋەلىلالهىلههمدە

 . يائهرههمهرراهىمىن سىررەهۇبىرەهمهتىكه

 بىرىنچى باپ

 يمهن مىهرىبان ئالالهنىڭ ئىسمى بىلهن باشال ناهايىتى شهپقهتلىك ۋە

 . بۇغراخان غازى زەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ روهلىرى مهڭگۈ پاك بولسۇن ئهلقىسه، ههزرىتى سۇلتان ساتۇق

 روهى جىسمىنى جىمى ئهيىپ نۇقساندىن پاك قىلىپ ياراتقان بولغاچقا،ئۇ ههممه ئالاله تائاالئۇنىڭ

 قىلغۇچى،ههزرىتى الرنى پاك شۇنداقال ، ئۇ يهنه بارلىق يامان ئىش . يامان ئىشالرنى پاك ئىدى كۇپرى،

 روشهن قىلغۇچى، ئىماننىڭ مۇههممهت مۇستافا سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسساالمنىڭ شهرىئهتلىرىنى

 ئاجىز بىچارىلهرنىڭ دادىغا يېتىپ، هالىغا نۇرىنى ئالهمگه چاچقۇچى،كاپىر مۇناپىقالرنى ئۆلتۈرگۈچى،

 تهسهۋۋۇر قىلىشقا ئهقلى زورلهرنىڭمۇ ئهقلى  تهرىپلىرىنى تهرىپ ئۇنىڭ ۋۇجۇد . رەهىم قىلغۇچى ئىدى

جامالى ۋە جاهان بىزىگۈچىلىرىنى تهرىپلهپ تهسۋىرلىسه، سهرگاردانالرمۇ ههيران ئۇنىڭ . يهتمهيىتتى
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 . قاالتتى

 قۇۋۋىتىنى، ئىمىر ههمزىنىڭ جۈئىتىنى، ههزرىتى خۇداۋەندى تائاال ههزرىتى سۇلتان ساتۇققا رۇستهمنىڭ

 پادىشاه كاپىر بىدئهتكارالرنى ئىمانغا مۇشهررىپ بۇ . مىتىنى بهرگهن ئىدى ههزرىتى ئهلىنىڭ هىم

 يولدىن ئازغان نادانالرنى گۇناه ئازگىلىدىن چىقىرىپ، توغرا يولغا . كهلتۈردى قىلىپ،ئىاله دەرگاهىغا

 . سالدى

 خهلق زاتنى ئانداق خۇدايىتئاالنىڭ كامالهتلىك قۇدرىتى، چوڭقۇر ۋە كهڭ هىممىتى بىلهن، بۇ ئۇلۇغ

 يولنىڭ ئىشىك ئاچقۇچىنى بۇ قىلىپ يارىتىپدۇركى، ههزرىتى مۇههممهت سهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسساالم

 ساتۇق بۇغراخاننىڭ جىسمى شېرىپلىرى، بۇ ههزرەت سۇلتان . ئالى جاناپنىڭ قولىغا تۇتقۇزغان ئىكهن

 . ئهرىشته كۆرىسىتىلدى ۋۇجۇتقا كهلمهستىن ئىلگىرىال، ئۇنىڭ پاك روهى

 ۋەسسهللهم ههرزىتى جهبرائىل تى سهرۋەرى ئالهم مۇههممهت سهلالهۇ ئهلهيهى ههزرى

 : ئهلهيهىساالمدىن

 دەپ  روهى ئىكهن، خۇدايىتائاال ئۇلۇغ دەرىجه بىلهن يارىتىپدۇر بۇ قايسى پهيغهمبهرلهرنىڭ 

 : جهبرائىل ئهلهيهىساالم سورىغاندا، ههزرىتى

 ئهمهس، بۇ سىزنىڭ ئىممىتىڭىزنىڭ روهى بولۇپ، بۇ نىڭ روهى يا يهسۇلهلال، بۇ هېچقايسى پهيغهمبهر 

 ئۆتۈپ،ئۈچيۈز ئوتتۇز ئۈچ يىلدىن كېيىن ۋۇجۇتقا كېلىپ،تۈركىستان ۋىاليىتنى ئىممىتىڭىز سىز ئالهمدىن

ئۇنىڭ ئۇلۇغ نامى . سىزنىڭ شهرىئىتىڭىزنى خهلق ئىچىدە ئاشكاراليدۇ . مۇشهررىپ قىلىدۇ ئىسالمغا
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 يهنى رەسۇلى خۇدا ههزرىتى مۇههممهت . دەپ جاۋاپ بهردى  اخان غازى، سۇلتان ساتۇق بۇغر

 : سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسسهلهم

 روهىنى خۇدايىتائاال ئهنبىيا روهلىرىنىڭ قاتارىدا بۇرادىرىم جهبرائىل، بۇ ئىممىتىمنىڭ 

 : ههزرىتى جهبرائىل ئهلهيهىساالم . دەپ سورىدى  يارىتىشتىكى سهۋەب نېمه ئىكهن؟

 . پهيغهمبهرلهرنىڭ قاتارىدا خهلق قىلىپ يارىتىشتا ئىككى سهۋەب بار بۇ ئىممىتىڭىزنىڭ روهىنى 

 . كىشىنى مۇسۇلمان قىالاليدۇ 3  2 ئىككىنچىسى، بهزى غازىالر . خهلققه يهتكۈزىدۇ بىرى، هۆكىمىڭىزنى

 خهلقنى اهايىتى كۆپ ئهمما بۇ ئىممتىڭىز ن . كىشىدىن زىيادە كىشىنى مۇسۇلمان قىلماي ئۆتىدۇ 3  2

 نادانالرنى توغرا يولغا ئىسالم دىنىغا مۇشهررىپ قىلىپ، مۇسۇلمانچىلىق يولىغا باشالپ، يولدىن ئازغان

 دەپ  ئهنبىيانىڭ روهى قاتارىدا قىلدى، شۇنىڭ ئۈچۈن خۇدايىتائاال بۇ ئىممىتىڭىزنىڭ روهىنى . سالىدۇ

 : هۋەرنى ئاڭالپ كۆپ خوشال بولدى ۋە بۇ خ ههزرىتى مۇههممهت ئهلهيهىسساالم . جاۋاپ بهردى

 ئىماننىڭ دۆلىتىدىن بېسىنىپ قالدى، ئىسالم تېخى تۈركىستان تهرەپ مۇسۇلمان بولماي 

 ئۇالرنىڭ هالى قانداق بوالر ئىكهن دەپ كۆڭلۈم دائىم كۆپ پهرىشان تاڭال قىيامهت كۈنى . يهتمىدى

 . ههق سۇبهانهۋە تائاالغا شۈكۈر قىلدى دەپ،  ئهلههمدۇلىلال، ئهمدى خاتىرجهم بولدۇم . بوالتتى

 قىلماي بىر ههر كۈنى تهرك . ئاندىن بۇ ئۇلۇغ زاتنىڭ پاك روهىنى تهربىيهت قىلىشقا مهشغۇل بولدى

 هېچ قايسى ساهابىلهر ئوقۇۋاتقىنىنى بىراق بۇ فاتىههنى كىمنىڭ ههققىدە . مهرتىۋە فاتىهه ئوقۇپ تۇردى

 : ئهنهۇ سورىدى رەزىيهلالهۇ بىر كۈنى ماهاز جهبهل . بىلمهيىتتى

فاتىههنى ئوقۇشلىرىدىكى سهۋەب نېمه؟ يا رەسۇلهلال، ههر كۈنى تهرك قىلماي بىر مهرتىبه سۈرە 
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 : ههزرىتى رەسۇل ئهلهيهسساالم ئۇنىڭغا

 مىراج . پهرىشان ئىدى ئهي مائاز، تۈركىستان تهرەپكه ئىسالم تېخى يهتمىدى، دەپ كۆڭلۈم بهكمۇ 

 قايسى پهيغهمبهرنىڭ روهى، دەپ بۇرادىرىم جهبرائىلدىن، بۇ . ىشته بىر روه كۆردۈم كېچىسى ئهر

 هېچقايسى پهيغهمبهرنىڭ روهى يا رەسۇلهلال، بۇ « سورىسام،بۇرادىرىم جهبرائىل ماڭا،

 . ،دەپ خهۋەر بهردى » ئىممىتىڭىزنىڭ روهى تۈركىستان خهلقىنى مۇسۇلمان قىلىدىغان بىر . ئهمهس

 . دېدى  قىلماي، كۈندە بىر مهرتىبه فاتىهه ئوقۇيمهن، ىممىتىم ههققىدە، تهرك شۇنىڭدىن بۇيان بۇ ئ

 ساهابىلهر خوشال . رەزىيهلالهۇئهنهه باشلىق ههممه ساهابىلهرگه خۇش خهۋەر يهتتى مائاز جهبهل 

 رەزىيهلالهۇ ئهنهه ئاندىن مائازجهبهل . بولۇشۇپ، ههزرىتى سۇلتان ساتۇقنىڭ روهىغا فاتىهه ئوقۇشتى

 : ۆرە قوپۇپ ئ

 دۇئالىرى قۇبۇل بولغاي، دۇنيا ۋە . پهيغهمبهرلىكلىرى ههق ۋە راستتۇر يا رەسۇلهلال، جانابىلىرىنىڭ 

 زاتنىڭ بىر دۇئا قىلسىال، بىز ئامىن دەيلى، بۇ ئۇلۇغ . خۇدايىتائاال سىله ئۈچۈن يارىتىپتۇر ئاخىرەتنى

 زىننهتلىگۈچى امالى ۋە جاهاننى روهلىرى بۇ يهرگه كهلسه، كۆزىمىز بىلهن كۆرۈپ،ئۇنىڭ ج

 . دېدى  تهرەپتىن دىلجهم بولسا، هالهتلىرىگهمۇشهررەپ بولساق، تاكى بىزنىڭ كۆڭلىمىزمۇ تۈركىستان

 بىر سائهتتىن كېيىن باشلىرىغا . قىلىپ دۇئاغا قول كۆتۈردى رەسۇلۇلال مائاز جهبهلنىڭ سۆزلىرىنى قۇبۇل

ارا قاشقا ئارغىماقالرغا مىنگهن، جهڭ قورال ياراق ئهسلىههلىرى تۇۋاقلىرى ئاق ،ق كىگىز قالپاق كىيگهن،
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 . ساالم قىلدى بىلهن قورالالنغان، قىرىق بىر نهپهر يىگىت بىر تهرەپتىن پىقىپ كېلىپ رەسۇلۇلالغا

 : رەسۇلۇلال

 قىلىدىغان سۇلتان ساتۇق بۇغراخاننىڭ روهى ئهنه ئهي ساهابىلهر، تۈركىستان تهرەپنى مۇسۇلمان 

 : ههزرىتى سۇلتاننىڭ مۇبارەك روهلىرىنى كۆرۈپ جىمى ساهابىلهر . دەپ كۆرسهتتى  شۇ،

 دەپ خوشال بولدى ۋە  قولىدىن ههر ئىش كېلىدۇ، ئهلههمدۇلىال،بۇ جامائهتنىڭ 

 . بۇ روهالر غايىب بولدى . ئهلهيهىساالم فاتىهه ئوقۇپ رۇخسهت بهردى ههزرىتى مۇههممهت . مۇبارەكلىدى

 : ردە يه رەسۇلۇلال شۇ

 نهسىر سامانى ئىمانغا سۇلتان ساتۇق بۇغراخان غازىنى خوجا ئهبۇ  بۇ قىرىق بىر نهپهر كىشىنى

 شۇ زامان ساهابىلهر . دېدى  مۇشهررىپ قىلىدۇ، ئۇ تۈركىستانغا ئىمان ۋە ئىسالم كهلتۈرىدۇ،

 يىتىدە سۇلتان يىلدىن كېيىن تۈركىستان ۋىال رەسۇلۇلال ئالهمدىن ئۆتۈپ، ئۈچ يۈز ئوتتۇز ئۈچ « : بۇنى

 ۋۇجۇتقا كېلىدۇ،ئون ئىككى يېشىدا ئىمانغا مۇشهررىپ بولىدۇ شىرىپ  ساتۇق بۇغراخان ئاتلىق بىر زات

 دەپ تارىخقا پۈكۈپ » مۇسۇلمان قىلىدۇ، غازى سۈپىتىگه داخىل بولىدۇ ۋە يهنه چهندان خهلقنى

 . قويدى

 ئىلمى . ۋۇجۇتقا كهلدى هبۇ نهسىر سامانى ئالال تائاالنىڭ ئهمرى بىلهن نهچچه يىلدىن كېيىن خوجا ئ

 دىگهن ههدىسنى كۆردى ۋە ساتۇق » ساتۇق ئهۋۋەلهمىن ئهسلهمه مىنهت تۈرك « زاهىرنى ئوقۇۋىتىپ،

 تارىخقا قارىسا ههزرىتى سۇلتان ساتۇق . بولدى دىگهن قانداق كىشى ئىكهن؟ دەپ غايىبانه ئاشىق

ئاي ،يىلالر ئۆتۈپ ئاخىرى . ى غالىپ كهلدى ئۇنىڭ ئىشق ۋۇجۇتقا كېلىشكه ئاز غىنه قاپتۇ، شۇئان
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 ههزرىتى سۇلتان ساتۇقنى ئىزلهپ تۈركىستان شهههرلىرى تهرەپكه راۋا رەسۇلۇلالنىڭ رۇخسىتى بىلهن

 . بولدى

 كېلىۋاتقاندا، ئاسماندىكى ئهلقىسه، مهلۇم بولسۇنكى ، ههزرىتى سۇلتان بۇ ئالهمگه ۋۇجۇدقا

 : پهرىشتىلهردىن بىرى

 ئۇنىڭ هالى . پانىي دۇنياغا كېتىپ بارىدۇ  كاساپهتلىك ئالهمگه زات پاك ئالهمدىن بۇ ئۇلۇغ 

 : دەپ ئهپسۇسالندى، يهنه بىر پهرىشته  قانداق بولۇر ئىكهن؟

 . جاۋاپ بهردى دەپ  بۇ ئۇلۇغ زات خالىغاننى قىالر، 

 . كى، يهردىن سۇ چىقتى شۇنداق تهۋرىدى بۇ ئۇلۇغ زات ۋۇجۇتقا كهلگهندە خۇدانىڭ ئهمرى بىلهن يهر

 هۆكۈما، . گۈللهر ئېچىلىپ زىمىن يېشىللىققا ئايالندى . ئىدى قىش كۈنى . بۇالقنىڭ سۈيى راۋانه بولدى

 : پاراسهتلىكلهر قۇرئى بېقىپ  مۇنهججىم ۋە ئههلى

 دەپ  بولۇر، مۇههممهتنىڭ دىنىغا كىرەر، ( جاهاننى بويسۇندۇرغۇچى ( بۇ ئوغۇل جاهانگىر 

 : ئهمما ئانىسى . ئۆلتۈرۈش قهستىگه چۈشتى ى ئاڭلىغان كاپىرالر ئۇنى بۇن . ئېيتىشتى

 دەپ ئۆلتۈرگىلى  مۇههممهتنىڭ دىنىغا كىرسه ئاندىن ئۆلتۈرۈڭلهر، ئهي كاپىرالر، مېنىڭ بۇ باالم 

. قويمىدى
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 ئانىسىنىڭ ئاتىسى قازا بولۇپ كهتكهنلىكتىن . ئهلقىسه، ههزرىتى سۇلتان يهتته ياشقا كىردى

 . ساتۇق ئون ياشقا يهتتى ههزرىتى سۇلتان . لىرىدىن هارۇن بۇراخان ئۇنى پهرۋىش قىلىپ باقتى ئهمهك

 بىناگاه ههزرىتى . بىلهن ههمسۆهبهت بولدى ئۇ ئون ئىككى ياشقا كىرگۈچه كاپىر سۈپىتىدە قىرىق كىشى

 هننىڭ تۈۋىدىن شىكار قىلىپ يۈرەتتى، بىر تىك . شىكارغا چىقتى سۇلتان بىر كۈنى بۇ قىرىق كىشى بىلهن

 قېچىشقا باشلىدى، ههزرىتى سۇلتان بۇ قىرىق كىشىدىن ئايرىلىپ، توشقاننى ئاتاي بىر توشقان چىقىپ

 كاالن ئۇ، توشقاننى ئهمدى ئاتاي دەپ تۇراتتى، بۇ توشقان توختاپ بىر مهردى . قوغالپ كهتتى دەپ

 . بولۇپ يۈرەتتىم ۇيىڭىزدا ئاندىن ئۇ كېلىڭ ئهي پهرزەنتىم،پېقىر سىزنىڭ ئارز . سۈپىتىگه كىردى

 قاراپ قهدەم ئېلىڭ ،بىر نهچچه ئاتتىن چۈشۈڭ، ماڭا . ئهلههمدۇلىلال،سىزگه تهنها مۇيهسسهر بولدۇم

 . رەزىيهلالهۇ ئهنهه بۇ ۋەقهنى كۆرۈپ ههيران قالدى ههزرىتى سۇلتان . دېدى  ئېغىز سۆزۈم بار،ئېيتاي،

 : كېلىپ، يۈكۈنۈپ ئولتۇردى، بۇ مهردى كاالن كالالننىڭ ئالدىغا مهردى دەرهال ئاتتىن چۈشۈپ،بۇ

 قىلىسىز؟ الزىم قىلىپ، بۇ ئىشنى ئىختىيار بىدئهتنى  پهرزەنت، نېمه ئۈچۈن سىز بۇ كۇپرى ئهي 

 پهيغهمبهر يۈرگهن يولدا شۇ خۇدانىڭ دوستى . ئۆزىڭىزگه مهلۇمكى، سىزنى ياراتقان خۇدايىڭىز بار

 بۇ قانداق كىشىدۇر،ماڭا « : رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ ههزرىتى سۇلتان . نهسىههت قىلدى  دەپ پهند  يۈرۈڭ،

 : ئاندىن . دەپ ئويالپ ههيران بولدى » مۇنداق سۆز يوق ئىدى نېمه سۆزلهرنى ئېيتىۋاتىدۇ، بۇ دىياردا

 مهردى . دەپ سورىدى  ماڭا نېمه سۆزلهرنى ئېيتىۋاتىسىز ؟ ئهرزىڭىز نېمه؟ ئهي مهردى كاالن، 

 : ئۇنىڭغا كاالن

بهدىنىڭىزنى ئاتهش دوزاختا ئهي پهرزەنتىم، سىزنىڭ بهختىڭىز مېنىڭ ئهرزىم،سىزنىڭ نازۇك 
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 . دېدى  قالمىسۇن دەيمهن،

 : سۇلتانغا ئۇ يهنه ههزرىتى

 . ئىچىدە ئوت، يىالن، چايانالر بار ئهي پهرزەنت ، ئاتهش دوزاخ دىگىنىمىز شۇنداق جايكى، ئۇنىڭ 

 كاپىرالر، مۇناپىقالر ۋە يامان ئىش قىلغان گۇناهكار ئۇنىڭغا . غۇلۇق ئۇ جاي سېسىقچىلىق ۋە قاراڭ

 شۇ دوزاختىكى ئوتنىڭ بىر ئۇچقۇنى . ئوقۇبهتلهر بىلهن قېينىلىدۇ – ئازاب بهندىلهر سېلىنىدۇ، خىلمۇخىل

 . دەپ چۈشهندۈردى  چۈشسه هېچنهرسه قالماي كۈل بولىدۇ، بۇ دۇنياغا

 : ئۇ . ۋەهىمه پهيدا بولدى – رىتى سۇلتاننىڭ كۆڭلىدە بىر قورقۇنچ كېيىن ههز بۇ سۆزنى ئاڭلىغاندىن

 : ئۇنىڭغا دەپ سورىدى،مهردى كاالن  ئهي مهردى كاالن، بۇنىڭ ئۈچۈن نېمه قىلىش كېرەك؟ 

 ئهشههدۇئهننه الئىالهه ئىللهلالهۇ ۋە ئهشههدۇئهننه . الئىالهه ئىللهلالهۇ مۇههممهدۇن رەسۇلۇلال 

 . دېدى  ۇ ۋە رەسۇلۇهۇ دەڭ، مۇههممهدەن ئهبدۇه

 : ههزرىتى سۇلتان سورىدى 

 نېمه؟ ئهي مهردى كاالن، بۇ سۆزنىڭ مهنىسى 

: مهردى كاالن ئېيىتتى
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 بۆلهك ئىبادەت قىلىشقا اليىق هېچ نهرسه يوق، مۇههممهت بىر ئالالدىن « : بۇ سۆزنىڭ مهنىسى 

 مهن راست دىلىم بىلهن گۇۋاهلىق . همبىرىدۇر بىزگه ئهۋەتكهن پهيغ ئهلهيهىسساالم ئۇل ئالالنىڭ

 دىگهندىن » ئهلهيهىسساالم ئالالنىڭ بهندىسى ۋە بهرههق پهيغهمبىرىدۇر بېرىمهنكى، مۇههممهت

 . ئىبارەت

 قهشقهر خهلق نهشرىياتى

 نهشرى – 1 ئاي – 3 يىلى 1988

 ئابدۇرېهىم سابىت : نهشرگه تهييارلىغۇچى

 ( داۋامى بار )

niyazdixan 20071121 22:43 

 : بۇ چاغدا ههزرىتى سۇلتان

 : مهردى كاالن ئۇنىڭغا . دەپ سورىدى  بۇنداق دىيىشنىڭ پايدىسى نېمه؟ ئهي مهردى كاالن، 

 . بهردى دەپ جاۋاپ  پهرزەنت ، بۇ سۆزنى ئېيتقان كىشى مۇسۇلمان بولۇپ، بىهىشكه كىرىدۇ، ئهي 

 : ههزرىتى سۇلتان

 دېدى،  مهن چوڭ بولغاندا ئېيتاي، كاالن، سۆزىڭىزنى قۇبۇل قىلدىم، لېكىن بۇنى ئهي مهردى 
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 : بۇ چاغدا مهردى كاالن ئۇنىڭغا . دېدى

 دەپ  پهرزەنت، چوڭ بولغاندا ئېيتىدىغان سۆزلهر تېخى كۆپ، هازىر ئېيتىدىغان سۆز مۇشۇ، ئهي 

 . نهسىههت قىلدى

 : ههزرىتى سۇلتان

 مهردى كاالن . دېدى  قېتىم مۇالقهت بولۇڭ،مهن تهلىم ئاالي، ڭا كۈندە بىر ئهي مهردى كاالن، ما 

 : ئۇنىڭغا

 پهرزەنت، سىزنىڭ خىزمىتىڭىزدە بولۇپ، تهلىم بېرىپ، تهربىيهت قىلىپ كامالهتكه ئهي 

 دەپ  يهتكۈزىدۇ يهتكۈزىدىغان كىشى تېز پۇرسهتته يېتىپ كېلىدۇ، سىزنى شۇ كىشى مهقسىتىڭىزگه

 : زرىتى سۇلتان هه . ئېيتتى

 ئهمما بۇ مهردى كاالن ههزرىتى . دېدى  ئارقىلىق ئېيتاي، ئانداق بولسا مهن ئىماننى ئاشۇ كىشى 

 بهزىلهر بۇنى ههزرىتى . قويماي، ئۇنىڭغا ئاۋال كهلىمه تهييىبهنى ئېيتقۇزدى سۇلتاننىڭ ئىختىيارىغا

 . ئۆگهتكهن خىزىر ئهلهيهسسىالم ئىدى سۇلتانغا

 سۇلتانغا ئىمان كهلىمىلىرى بىلهن باشقا ئىلىملهرنى ئۆگىتىپ ئهلهيهسىالم، ههزرىتى ههزرىتى خىزىر

 ئۇ ، تا خوجا ئهبۇنهسىر سامانىغا . ههزرىتى سۇلتان يېنىپ ئۆز ئوردىسىغا قايىتتى . قويۇپ غايىپ بولدى

 . مۇالقهت بولغۇچه مۇسۇلمان بولغانلىقىنى ئاشكارە قىلمىدى

 قىال ئاتۇشتىكى  شىكار قىال . سۇلتان يهنه قىرىق كىشى بىلهن ئوۋغا چىقتى ههزرىتى كۈنلهردىن بىر كۈنى

 ئۇ يهردە بىر قانچه خۇش سۈرەت، ياخشى ئهخالقلىق . دىگهن يهرگه يېتىپ كهلدى » باقۇ »

 بۇ كارۋاننى ههزرىتى سولتان ههمراهلىرى بىلهن . بىر يهردە ئولتۇرۇشقانلىقىنى كۆردى ئادەملهرنىڭ

 . دەپ ههيران قىلدى « بۇنداق ئادەملهر يوق ئىدى، بۇالر قانداق كىشىلهردۇ؟ بۇ شهههردە « كۆرۈپ

 : ئاندىن ئۇ ههمراهلىرىغا

كارۋان قهيهردىن كهلدىكىن؟ مۇبادا يىراقتىن بىزگه خۇش خهۋەر يۈرۈڭالر، سوراپ باقايلى، بۇ 
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 . كه راۋانه بولدى دەپ كارۋانالر تهرەپ  ئاڭاليلى، هالىدىن خهۋەر ئااليلى، ئېلىپ كهلگهن بولسا

 تارىختا ئهبۇ نهسىر سامانىمۇ بۇ ئاتلىقالر تهرەپكه قارىدى، ئالدىدا كېلىۋاتقان كىشىنىڭ خۇجا

 : ئۇ . كۆرگهن ههزرىتى سولتان ساتۇق ئىكهنلىكىنى تونىدى

 : دەپ خوشال بولۇپ دەرهال خىزمهتكارلىرىغا » تهلىپىم مۇيهسسهر بولدى ئهلههمدۇلىلال، »

 بهلكىم مېنىڭ بۇ دۇنياغا كېلىشىم شۇ كېلىۋاتقان . مهقسىتىم ئهمهلگه ئاشىدىغان بولدى بۇ دۇنيادا 

 ئهي خىزمهتكارالر، يۈكنى ئېچىپ،كهلگهن بۇ . ئۇلۇغ زاتنىڭ سهۋەبىدىن بولىشى كېرەك

 تۆهپه تېپىش بىلهن خىزمهتكارالر يۈكنى ئېچىپ . دەپ ئهمىر قىلدى ! مۇناسىپ تۆهپه تېپىڭالر پادىشاهقا

 يۈكنى ئوچۇق قويۇپ، . ئهرزان ئوقۇدى كارۋانالر ئارىسىدىن بىر كىشى بولسا نامازغا . ۇل بولدى مهشغ

 نامازدىن كېيىن، ئۆز . ئههلى نامازغا تۇرۇشتى ئهبۇ نهسىر سامانىنىڭ باشچىلىقىدا ههممه كارۋان

 : سۇلتان ئات ئۈستىدە تۇرۇپ ههزرىتى . جايلىرىغا كېلىپ ئولتۇرۇشتى

 قويۇپ، بىزگىمۇ پهرۋا قىلماي، باشلىرىنى يهرگه يۈكلىرىنى ئوچۇق . نالر ئىكهن بۇ ئاجايىپ كارۋا 

 خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى كېلىپ، ههزرىتى سۇلتانغا ساالم . دەپ ههيران بولدى  ئۇرۇشقا باشلىدى،

 خوجا ئهبۇ نهسىر . ئاتتىن چۈشۈپ، خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى بىلهن كۆرۈشتى ههزرىتى سۇلتان . قىلدى

 ماتادىن ئىكرام بىلهن ههزرىتى سۇلتاننى چۈشكهن يېرىگه ئېلىپ كهلدى، ۋە ئوبدان  ئىززەت ى سامان

 ههزرىتى سۇلتان . باشلىدى ئاندىن ههزرىتى سۇلتانغا نهسىههت قىلىشقا . ئېلىپ كېلىپ، ئالدىغا قويدى

 ۇ، ئۇ كىشى بىر كىشى پهيدا بولىد « ئهلهيهسىساالمنىڭ چۈنكى ههزرىتى خىزىر . بىجانىدىل قۇبۇل قىلدى

 شۇ « ئۇ . دىگهن سۆزى ههزرىتى سۇلتاننىڭ يادىدا بار ئىدى » ئۆگىتىدۇ سىزنى ئىماننى مۇسۇلمانچىلىقنى

 : گۇمان قىلدى ۋە دەپ، » كىشىمىكىن ؟

 ههزرىتى سۇلتان . جاۋاپ بهردى دەپ  دەپ سورىدى، خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى،  ئېتىڭىز نېمه؟ 

 : ئويالپ، ئىنتايىن خوشال بولدى ۋە دەپ » شى دەل شۇ ئىكهن خىزىر ئېيتقان كى « : ساتۇق بۇغراخان

ئهمما بىز شۇنچه ئاتلىق تۇرساق، بىزنى ئېلىۋاالرمىكىن . ئهي بۇۋا، ههر نېمه دېسىڭىز قۇبۇل قىلدىم 
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 . دەپ سورىدى  بۇ قانداق ئىش؟ . قويۇپ، بېشىڭالرنى يهرگه ئۇردۇڭالر دېمهي ماللىرىڭالرنى ئوچۇق

 : سامانى ههزرىتى ئهبۇ نهسىر

 پۇل، مال، دۆلهت، . كېتىدۇ ئهي شاهزادە، بۇ دۇنيا تۇرىدىغان دۇنيا ئهمهس، ههممه كىشى قالماي 

 پۇل سهۋەبىدىن كىشىلهر دوزاخقا ئىززەت دىگهن ئادەمگه ۋاپا قىلىدىغان نهرسه ئهمهس، بهلكى

 سهپهر قىلىدىغان ئادەمگه . ئاخىرەتكه سهپهر قىلىمىز بىز ههممىمىز بۇ دۇنيادىن . گىرىپتار بولغۇسىدۇر

 بىز ئاخىرەت سودىسىدىنى قىلىپ، بېشىمىزنى يهرگه ئۇردۇق، . بولىدۇ ئوزۇق، تالقان، جابدۇق الزىم

 . دەپ جاۋاپ بهردى  قىلدۇق، ئاخىرەت جابدۇقىنى

 : ههزرىتى سۇلتان ساتۇق بۇغراخان

 : ئهبۇ نهسىر سامانى جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېدى خوجا . دەپ سورىدى  نېمه؟ ئاخىرەت دىگهن 

 ئىنساننىڭ روهى . ئۆلگهندىن كېيىن ئهبهدىي يوقالمايدىغان بىر هاياتقا ئېرىشىدۇ ئىنسان 

 ئالال تائالال . ئىنساننىڭ روهى ئهبهدىي باقى بولىدۇ . ئهبهدىي يوقالمايدىغان بىر هاياتقا ئېرىشىدۇ

 كهلتۈرۈلۈپ ئىككىنچى قېتىم ىنساننىڭ روهى قايتا جىسمىغا بهلگىلىگهن مۇددەت يېتىپ كهلگهندە، ئ

 ئالال . جازاسىنى كۆرىدۇ – ئىشلىرىنىڭ مۇكاپات يامان قىلمىش  بۇ چاغدا ئىنسان ياخشى . تىرىلىدۇ

 شۆهبىسىز دوزاختا – شۆهبىسىز جهننهتته بولىدۇ، كاپىرالر شهك  مۆهمىنلهر شهك « : تائالال قۇرئاندا

 ننىڭ بۇ دۇنيادىكى هاياتى ئومۇمىي هاياتنىڭ دەسلهپكى بۆلىكى بولۇپ، ئىنسا . دىگهن » . بولىدۇ

 ۋاقىتلىق هاياتتا ئىنسان ئهمهللىرىنىڭ نهتىجىسى بۇ . ۋاقىتلىقتۇر، ئاخىرەت هاياتى ئهبهدىيلىكتۇر

 ئۇرۇقلىرىنى تېرىدۇ، ههقىقىي نهتىجىسى تولۇق يېتىشىپ بواللمايدۇ، ئىنسان بۇ ۋاقىتلىق هاياتقا ئهمهل

 يهنى ئالال تائالالنىڭ بۇيرۇقىنى بىجانىدىل . بولىدۇ ىرەتنىڭ ئهبهدىي، دائىمى هاياتىدا ئاشكارا ئاخ

 ئۆزىنى ساقلىغانالر خۇدانىڭ رەهمىتىگه مۇيهسسهر بولۇپ، جهننهتكه ئىشالردىن ) توسقان ( قىلغان نههى

 ئۆزىنى تارىتمىغانالر بۇيرۇغىنى قىلماي، گهدەنكهشلىك قىلغانالر، نههى ئىشالردىن ئالالنىڭ . كىرىدۇ

شۇ خۇدانىڭ قههرىگه ئۇچراپ جهزمهن جهههننهمگه سېلىنىدۇ، دېمهك ئۆلگهندىن كېيىنكى مانا
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 . ئاخىرەت دەپ ئاتىلىدۇ  ئهبهدىي هايات

 : ههزرىتى سۇلتان سورىدى

 دىگهن نېمه؟ دوزاخ دىگهنچۇ؟ جهننهت 

 : ئهبۇ نهسىر سامانى چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دېدى خوجا

 نهرسه بار، ننهت دىگهن شۇنداق جايكى، ئۇ يهردە ئىنسان كۆڭلى هوزۇرلىنىدىغان ههممه جه 

 كۈمۈش،  لهزىز تائامالر،ئالتۇن تۈرلۈك  چىرايلىق هۈر قىزالر، ههرخىل شېرىن تاتلىق مېۋىلهر، تۈرلۈك

 يهردە ئۆلۈش ئۇ . بىناالر، باغۇ بوستانالر بار جاۋاهىراتالردىن زىننهتلهپ ياسالغان ههيۋاتلىك ئالى

 قىسقىسى . كىشى مهڭگۈ ئىنتايىن باياشات هايات كهچۈرىدۇ يوق، غهم قايغۇ يوق، ئۇ يهرگه كىرگهن

 دوزاخ بولسا . هاياتنى تىل بىلهن تهرىپلهپ تاماملىغىلى بولمايدۇ جهننهتتىكى بهخت سائادەت، هۈر

 ت، يىالن، چايان قاتارلىق گۇناهكار ئاسى بهندىلهرنى ئازاپاليدىغان، ئىچى ئو جهننهتنىڭ ئهكسىچه،

 دوزاخقا . ئۇ يهردە رەهىم شهپقهت يوق . بىلهن لىق تولغان تولىمۇ دەهشهتلىك بىر ماكان نهرسىلهر

 ئوتالر . تۆگىدەك يىالنالر چاقىدۇ  قىچىردەك چايانالر، ئات – كىرگهن كىشىلهرنى ئىشهك

 كورزىالر بىلهن ئۇرۇپ ولسا، چۆيۈن ئالالهنىڭ قههرىدىن يارىتىلغان ئازاپ مهال ئىگىلىرى ب . كۆيدۈرىدۇ

 زارە قىلىپ يىغالپ خۇداغا يالۋۇرىدۇ،  ئىنسان ئازاپقا بهرداشلىق بېرەلمهي، ناله . قاتتىق ئازاپاليدۇ

 بۇ يهردىمۇ ئۆلۈش يوق، دوزاختىكى . ئازاپ قىلىنىۋىرىدۇ يهنىال . لېكىن بۇ يىغا ناله پايدا بهرمهيدۇ

 هاسىل . ۇبهتنى ئاددى تىل بىلهن چۈشهندۈرۈپ بولغىلى بولمايدۇ ئازاپ ئوق دوزىخىالرغا قىلىنىدىغان

 . قېرىنداشلىرىنى دوۋزاختىن ساقلىسۇن  بهندە ئاگاه ۋە دانا بولسۇنكى، ئۆزىنى قهۋمى كاالم ههر بىر

 ئامالىنى خۇدا كۆرسهتكهن يولدا مېڭىپ جهننهتكه كىرىشنىڭ خۇدا رەهمىتىگه مۇيهسسهر بولۇشنىڭ

 ....! هندىن كېيىنكى پۇشايمان پايدا بهرمهيدۇ چۈنكى ئۆلگ . قىلسۇن

 : ههزرىتى سۇلتان ساتۇق بۇغراخان تېخىمۇ قىزىقىپ سورىدى

ئاساسى نېمىلهردىن ئىبارەت؟ زادى ئىسالم دىنىنىڭ 
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 دېدى خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى، بىرىنچىسى  ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسى بهش نهرسىدىن ئىبارەت، 

 بىر بىلىش، بار بىلىش، مۇههممهت ئهلهيهسساالمنى – يىگانه  ئاالنى يهككه ئىمان، يهنى ئالال تا

 ئهۋەتكهن ههقىقىي پهيغهمبىرى دەپ بىلىش ۋە ئىشىنىش؛ ئىككىنىچىسى، ئالالنىڭ بهندىسى، بىزلهرگه

 پىرىنسىپ  قائىدىسى بويىچه ۋاقتىدا ئادا قىلىش؛ ئۈچىنچىسى، زكاتنى ئۆلچهم بهش ۋاق ناماز ئۆز

 ئىمكانىيىتى روزا تۇتۇش، بهشىنچىسى، ) كۈن 30 ( ولۇق بېرىش،تۆتىنىچىسى، يىلدا بىر ئاي ت بويىچه

 . يهتسه هاياتىدا بىر قېتىم ههج قىلىش

 يهنه ئىسالم دىنىغا دائىر زۆرۈر كۆپ نهرسىلهرنى بىر بىرلهپ خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى

 ان بۇ سۆزنى ئاڭالپ، كۆڭلىدە بىر ههزرىتى سۇلت . سۇلتانغا نهسىههت قىلدى چۈشهندۈرۈپ،ههزرىتى

 : شۇڭا ئۇ . پهيدا بولدى قورقۇنىچ

 خوجا . دېدى  مهن مۇسۇلمان بوالي، . ئۆگىتىڭ ئهي بۇۋا، مۇسۇلمان قىلىدىغان نېمىڭىزنى ماڭا 

 تهييىبه، كهلىمه تهمجىد ، كهلىمه شاهادەت، كهلىمه تهۋهىد، سۇلتانغا كهلىمه : ئهبۇ نهسىر سامانى

 رەددىلكۇفرى ، ئىمانى مۇفهسسهل قاتارلىق ئىمان كهلىمىلىرىنى تهلىم بېرىپ فار، كهلىمه كهلىمه ئستىغ

 . چۈشهندۈردى مهنىسىنى

 : ئاندىن ئۇ . ئېيتتى ههزرىتى سۇلتان خوجا ئهبۇ نهسىر سامانىغا ئهگىشىپ شاهادەت

 : سامانى خوجا ئهبۇ نهسىر . دەپ سورىدى  مۇههممهت قانداق كىشى؟ 

 ئۆز نۇرى ئالال تائاال ئۇ زاتنى . مۇههممهت ئهلهيهسساالم خۇدانىڭ يېقىن دوستى ههزرىتى 

 ئهسلى نۇر ههممهت نهرسىنى ئالال تائاال پاكلىرىدىن ياراتقان، ئۇ زاتنىڭ جىسمى ئىنسان بولسىمۇ،

 ر قىيامهت كۈنى ههزرىتى مۇههممهت ئهلهيهسساالم گۇناهكا . ئاشۇ ئۇلۇغ زاتنىڭ تۈپهيلىدىن ياراتقان

 ههزرىتى مۇههممهت . دوزاختىن قۇتۇلدۇرۇپ،بىهشكه ئېلىپ بارىدۇ ئىممهتلىرىنى خۇدادىن تىلهپ

 ههق ههم راست، ههممىدىن ئۇلۇغ دىندۇر، ئۆزگه دىنالر باتىلدۇر، ههر كىشى ئهلهيهسساالمنىڭ دىنى

مۇههممهت دەپ ههزرىتى  مۇههممهت ئهلهيهسساالم يۈرگهن يولدا يۈرسه مهقسىتىگه يېتىدۇ، ههزرىتى
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 ئهلهيهسساالمنىڭ دەپ ههزرىتى مۇههممهت – ئهلهيهسساالم يۈرگهن يولدا يۈرسه مهقسىتىگه يېتىدۇ

 : نهسىر سامانىدىن شۇنىڭدىن كېيىن ههزرىتى سۇلتان خوجا ئهبۇ . تهرىپىنى قىلىپ بهردى

 ا بهندىچىلىك ئېيتىڭ، خۇدايىتائاالغ يولدىن ئازغانالرغا رەهنهما بولىدىغان يهنه نېمه بولسا 

 . دەپ ئۆتۈندى  قىالي،

 ( داۋامى بار )

kulbilge 20071124 15:42 

 : كىچىككىنه تهكلىپ
 يىزىلغان، ئهسلى يوللىغاندا، مهزكۇر ئهسهرنىڭ قىسقىچه چۇشهندۇرۇلىشىنى، مهسىلهن كىم تهرىپىدىن قاچان كىالسسىك ئهسهرلهرنى

 ساقلىنىۋاتىدۇ شۇنىڭدەك ئهسهرنىڭ تارىخى قىممىتى توغرىسىدىكى تىپىلغان،هازىر قهيهردە قوليازمىسى ياكى كۇچۇرۇلمه نوسخىسى قاچان
 . بوالتى ئهڭ ئالدىغا قىستۇرۇپ قويغان بولساق تىخىمۇ ياخشى مهزمۇنالرنى تىمىنىڭ

niyazdixan 20071127 23:58 

 ايى قۇنۇت ههمدۇ سانا سۇلتانغا شۇ يهردە يهنه مۇجىمهل دۇئ خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى ههزرىتى

 . دۇئانى ، قۇرئان كهرىمدىن فاتىهه ، ئىخالس قاتارلىق سۈرىلهرنى ئۈگهتتى ئهتتههىييهتۇ ئىككى دۇرۇد

 بىرلهپ چاقىرىپ – سۇلتان ساتۇق ئۆزىگه ئهگىشىپ بىلله كهلگهن قىرىق نهپهر كىشىنى بىر ههزرىتى

 : كېلىپ

 ئېيتىپ مۇسۇلمان بولساڭالر ماڭ ئوخشاش ئىمان ئاشنا – ئهي يارەنلىرىم، ئهگهر ماڭا دوست 

 ئۇلۇغ تولىمۇ كاتتا دىن ههزرىتى مۇههممهت ئهلهيهسساالمنىڭ دىنى ههممه دىنالردىن . بولۇڭالر

 بۇ قىرىق نهپهر كىشىنىڭ . نهسىههت قىلدى دەپ  شۇ پهزىلهتلىك دىنغا مۇشهررىپ بولۇڭالر، . ئىكهن

 بهزىسى ههزرىتى سۇلتاندىن قورقۇپ مۇسۇلمان بولدى، . بهزىسى ئۆز ئىختىيارىچه مۇسۇلمان بولدى

 . دىنىغا دائىر تهلىماتنى ئۆگهندى ئۇالر تا ناماز دىگهرگىچه ئىسالم

 : خوجا ئهبۇ نهسىر ئۇالرغا

سىلهرنى بۇ جايدىن تاپسا . يانمىساڭالر سىلهرنى كىشى ئىزلهپ كېلىشى مۇمكىن يېنىڭالر، ئهگهر 
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 بىزگه ئامان تۈرلۈك ئازاپالرنى قىلىپ،  بۇ كاپىرالر تۈرلۈك . هر ههممىمىزنىڭ بېشى ئۆلۈمگه كېت

 كاپىرالر . پىنهان كېلىڭالر ناۋادا مېنىڭ قېشىمغا كېلىشنى خالىساڭالر كېچىسى . بهرمهسلىكى مۇمكىن

 ناماز دىگهردىن . دەپ ئۇالرنى ياندۇردى  قۇرئاننى ۋە ناماز ئوقۇشنى ئۆگىتىپ قوياي، . تۇيمىسۇن

 قىرىق بىر نهپهر كىشى ههزرىتى غوجا ئهبۇ نهسىر سامانىدىن ى سۇلتان ساتۇق باشلىق بۇ كېيىنكى ههزرىت

 . ياندى رۇخسهت ئېلىپ ئۆيلىرىگه

 نهسىر سامانىنىڭ قېشىغا شۇ كېچىسى تۈن يېرىم بولغانداههزرىتى سۇلتان ئورنىدىن قوپۇپ،خوجا ئهبۇ

 . ئاندىن ئۆيگه قايىتتى . ئاننى ئۆگهننى قۇر باش توخۇ چىللىغىچه خوجا ئهبۇ نهسىر سامانىدىن . كهلدى

 بېرىپ، باش توخۇ چىللىغىچه قۇرئان ئۆگهندى، ئاال ههزەل بۇ تاڭال كېچىسى يهنه تۈن يېرىمىدا بېرىپ

 سهككىزىنچى كېچىسى تۈن يېرىمىدا بۇ قىرىق نهپهر كىشى . داۋام قىلدى ئىش يهتته كۈنگىچه شۇنداق

 النى تامام قىلىپ، ئالال تائالالغا ئىبادەت قىلىشقا مهشغۇل ئىناۋىتى بىلهن كاالمۇ خۇدايىتائاالنىڭ

 ئالته . بولدى ههزرىتى سۇلتان ساتۇق بۇغراخان قۇرئاننى ياد ئالدى ۋە خان مهرتىۋىسىگه ئىگه . بولدى

 . ئايغىچه ههزرىتى سۇلتان شۇ تهرىقىدە ئۆتتى

 پاراسهت  ئۇالر پهم . توال ئىدى لهشكىرىمۇ . بۇغراخان كاپىرلىقتا تاشتىن قاتتىق ئىدى ئهلقىسه، هارۇن

 تېخىمۇ ئاشكارا بىلهن ههزرىتى سۇلتاننىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىنى گۇمان قىلىشقان بولسىمۇ، ئهمما

 چۈشىدە . بۇغراخان چۈش كۆردى بىر كۈنى هارۇن . بولسۇن، دەپ هېچقانداق كىشىگه ئېيىتمىغان ئىدى

 بۇ چۈشنىڭ تهبىرىنى ههزرىتى سۇلتاننىڭ . كهتتى پ ئۇ قورقۇپ ئويغىنى . ئۇنىڭغا بىر شىر پهنجه ئۇردى

 : ئانىسى ههزرىتى سۇلتاننىڭ . ئانىسىدىن سورىدى

 بۇغراخاننىڭ كۆڭلى تازا هارۇن . دەپ جاۋاپ بهردى  بۇنداق چۈشنى شهيتاننىڭ دەيدىكهن، 

 : ئۇ . خاتىرجهم بواللمىدى

 بىزنىڭ دىنىمىزنى ۋەيران قىلىپ، ئۇ . باالڭنى ئۆلتۈرۈشكه يول قويمىدىڭ ئهي خوتۇن، ئۆتكهندە 

. ئاخىر ئۇ مېنى ئۆلتۈرىدۇ . چۈشۈمدە كۆرگهن شىر سېنىڭ باالڭ . ئۆلتۈرۈشنى قهسلهۋاتىدۇ ههممىمىزنى
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 ئۆلتۈرۈپ،ئۆزۈمنى خاالس مهن ئىالج قىلىپ، ئۇ مېنى ئۆلتۈرۈشتىن بۇرۇن، ئاۋال مهن ئۇ باالڭنى

 بىلگىنكى، سهن قاچان مېنىڭ باالم چوڭ ن، ئهي خوتۇ  دېدى، ئاندىن يهنه،  قىلمىسام بولماس،

 مۇههممهتنىڭ دىنىغا كىرسه، ئاندىن ئىختىيار سىلهردە بولۇپ سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى ۋەيران قىلىپ

 » دىنىمىزنى ۋەيران قىلماستىن بۇرۇن ئۆلتۈرەيلى « بىز باالڭنى . ئىدىڭ بولسۇن دەپ ئۆزۈڭ ئېيتقان

 : يىن ئاندىن كې . دېدى – قىلىشتۇق دەپ نهسىههت

 ئاۋۋال دۈشمهننى ئارىدىن يوق قىاليلى، . پهيدا بولۇپتۇ ئهي بهگلهر، ئهي ئۆمىراالر، بىزگه دۈشمهن 

 : بهگلهر . دېدى  ههممىمىزنى شۇ دۈشمهن هاالك قىلىدۇ، ئهگهر يوق قىلمىساق ئاخىر

 الر دەپ، بۇ كاپىر  كهلگهن دۈشمهننى نېمه ئۈچۈن يوق قىلمايمىز ئهي پادىشاهىم، جېنىمىزغا 

 : ههزرىتى سۇلتاننىڭ ئانىسى . ئۆلتۈرۈشكه قهست قىلىشتى ههزرىتى سۇلتاننى

 يىلدىن بېرى مۇشهققهت بىلهن ئاران چوڭ قىلغان باالمنى نېمه ئۈچۈن ئهي كاپىرالر،نهچچهن 

 : هارۇن بۇغراخاننىڭ ئاچچىقى كېلىپ . دەپ ئارىغا چۈشتى  ؟ ! ئۆلتۈرۈسىلهر بىگۇناه

  بارمۇ؟ ىمىزدىن يېنىپ، مۇههممهتنىڭ دىنىغا كىرگهندىنمۇ يامان گۇناه خوتۇن، بىزنىڭ دىن ئهي 

 : ههزرىتى سۇلتانغا ئانىسىنىڭ مېهرى چوڭقۇر بولغاچقا، ئۇ . دېدى

 كىرگهن كاپىرالر، باالمدىن ئىمتىهان ئېلىپ بېقىڭالر، ئهگهر ههقىقهتهن مۇههممهتنىڭ دىنىغا ئهي 

 سۇلتاننىڭ ئۆز ههزرىتى . ۇغراخانغا بۇ سۆز ياقتى هارۇن ب . دېدى  بولسا،ئاندىن ئۆلتۈرۈڭالر،

 : ئۇ ئادەم . ئاتىلىرىدىن قالغان بىر كىشى بار ئىدى

 هارۇن . دەپ ههزرىتى سۇلتاننىڭ ئانىسىنىڭ سۆزىنى قۇۋەتلىدى  سىناپ بېقىش كېرەك، شۇنداق ئاۋال 

 قىلىپ تهييار بۇغراخان بهگلىرى بىلهن كېڭهش قىلىپ،بىر بۇتخانا سالماقچى بولدى، خىشلىرىنى

 : ئۇنى چاقىرتىپ كېلىپ . ههزرىتى سۇلتان غازىغا كىشى ئهۋەتتى

  دىنىمىزدىن يېنىپ، مۇههممهتنىڭ دىنىغا كىردىمىكىن دەپ گۇمان قىلىۋاتىمىز، سىزنى بىزنىڭ 

هارۇن ئادىتى بويىچه ئاند ئىچتى، بىراق  ههزرىتى سۇلتان ساتۇق بولسا كاپىرالرنىڭ رەسىم . دېدى
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 : ئۇ . ان ئىشهنمىدى بۇغراخ

 بىز بىر بۇتخانا ياسىماقچىمىز، شۇ بۇتخانىنىڭ ئهي پهرزەنت، ئانت ئىچكىنىڭىزگه ئىشهنمهيمهن، 

 قانداق « ههزرىتى سۇلتان . دېدى  ئىشىنىمىز، بولمىسا،ئىشهنمهيمىز ئۇلىنى سىز قويىسىز، ئاندىن سىزگه

 ايىتى پهرىشان بولغان هالدا قۇبۇل قىلىپ ئاخىر ناه . دەپ ئهندىشه ئىچىدە قالدى « قىلسام بوالرئىكىن

 سامانىنىڭ ههراهلىرى بىلهن ئۆيلىرىگه ياندى، تۈن يېرىمىدا ئۇ، ئۇستازى خوجا ئهبۇ نهسىر كهچته

 : قېشىغا كېلىپ سورىدى

 بولمىغانلىقىمنى ئىمتىهان ئارقىلىق بىلمهكچى ئهي بۇزرۇكۋارىم، هارۇن مېنىڭ مۇسۇلمان بولغان 

 قۇبۇل قىالي دېسهم . ئۇ بۇتخانىنىڭ ئۇلىنى سىز ئېتىڭ دەۋاتىدۇ . بىر بۇتخانا ياسارمىش كاپىرالر . بولدى

 بۇنىڭ چارىسى نېمه؟ . بوالرمهنمىكىن دەپ قورقىمهن كۇپرىغا داخىل

 : ئۇنىڭغا خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى

 رالنغان زالىمالر تهرىپىدىن زو ئهي پهرزەنىت، دىننى ۋە ئۆزىمىزنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن بهزىدە 

 دەپ نىيهت قىلسىڭىز بولىۋىرىدۇ، » مهسچىت « سىز ئهگهر تامغا ئۇل قويۇشتا، . ئىشالرنى قىلىشقا بولىدۇ

 توال پهرىشان . لهنىتى كاپىرالردىن خاالس بولىسىز . تاپىسىز بهلكى خۇدايىتائالالنىڭ ئالدىدا ساۋاپ

 . ال بولۇپ، ئۆيىگه قايىتتى سۇلتان ساتۇق بۇ سۆزنى ئاڭالپ ئىنتايىن خوش دېدى ههزرىتى  بولماڭ،

 ئېىتپ ئاپتاپ چىققاندا، هارۇن بۇغراخان جىمى لهشكهرلىرى بىلهن بۇتخانا سالىدىغان ئهتىسى تاڭ

 : ئاندىن ههزرىتى سولتاننى چاقىرتىپ كېلىپ . يهرگه يېتىپ كهلدى

 ر بىزنىڭ ئهگهر راستىنال . بىز بۈگۈن بۇتخانا تهييار قىلىپ، ئۇنىڭغا باش ئۇرىمىز ئهي پهرزەنت، 

 . قويۇپ بېرىڭ بۇتخاننىڭ تېمىغا سىز ئاۋال ئۇل . دىنىمىزدا بولسىڭىز بىز باش ئۇرغان بۇتقا باش ئۇرۇڭ

 دەپ ئۆز رىغبهتلىرى » خۇش » ههزرىتى سۇلتان . دېدى  ئاندىن بىزنىڭ كۆڭلىمىز خاتىرجهم بولىدۇ،

 ۈپ ، بۇتخانا سالىدىغان خىشنى كۆتۈر بىلهن پهشلىرىنى قىستۇرۇپ،يارەنلىرى بىلهن بىرلىكته ئككى

: باراي دەپ تۇرغاندا، هارۇن بۇغراخان چاقىرىپ تۆتىنىچى نۆۋەت خىشنى ئېلىپ . يهرگه ئېلىپ باردى
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 سىزنى بۇنىڭدىن زىيادە تۇپراققا بۇلغاشقا تاقىتىم يوق، بۇنداق . ئهي پهرزەنىت، ئهمدى توختاڭ 

 اتىرجهم بولدۇم، نېمه قىلىشنى خالىسىڭىز ئهمدى خ . شۇكى، سىزنى سىنىماقچى ئىدىم قىلىشنىڭ سهۋەبى

 . دېدى دە، ههممه لهشكهرلىرى بىلهن يېنىپ كهتتى  ! قىلىڭ شۇنى

 سۇلتان شۇ كۈنى قهدىرلىك پىر ئۇستازى خوجا ئهبۇ نهسىر سامانىنىڭ قېشىغا ئهلقىسه، ههزرىتى

 : بېرىپ

 ئههۋالىنى دەپ  س بولدۇم، ئهي بۇزۇرۇكۋار، سىز ئېيتقاندەك قىلىپ، كاپىرالرنڭ قولىدىن خاال 

 : بايان قىلدى، ئاندىن ئۇ يهنه

 كاپىرالر بىزنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىمىزنى بىلىپ قالسا ئهي بۇزرۇكۋارىم كۈنلهرنىڭ بىرىدە 

 . دېدى  مهسلىههتىنى قىاليلى، ههممىمىزنى ئۆلتۈرىدۇ، بۇنىڭ

 : خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى ئۇنىڭغا

 . دېدى  ئوبدان بىلىسىز، ئۆزىڭىز پادىشاه 

 : ههزرىتى سۇلتان

 خۇدايىتائالال . قويسىال، تاشقىرى چىقىپ كاپىرالرغا قارشى هۇجۇمغا ئۆتىمهن ئهگهر مهسلىههتنى ماڭ 

 : خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى خوشال بولۇپ . دېدى  زەپهربهرگهي،

 راق لهشكهرلىرىمىز ئاز دەپ بى  : دەپ قوللىدى ۋە  .... قىلسىڭىز بۇ دىگىنىڭىز ياخشى ئهگهر هىممهت 

 : ههزرىتى سۇلتان . ئىككىلىنىشته بولدى

 ئۇ هىكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى، ههممىدىن . تۇرغۇچىدۇر ئالاله بهندىلىرىنى تىزگىنلهپ » 

 مهيلى لهشكهر . ئالالدىن ئۆزگىچه ئۈمۈد تۇتمايمهن . تهۋەككۇل قىلدىم ئالال تائالالغا » . خهۋەرداردۇر

 . بىلدۈردى دەپ جهڭ قىلماققا تهييارالنغانلىقىنى  كۆپ بولسۇن جهڭ قىلىمهن، مهيلى ئاز بولسۇن،

 . ئىبادەت قىالتتى  هالدا تائهت ۋەهالهنكى، شۇ ۋاقىتتا بهزى مۇسۇلمانالر كاپىرالردىن قورقۇپ يوشۇرۇن

ئۇنىڭ ئهتراپىغا يۈزچه مۇسۇلمان جهم بولۇپ خوجا ئهبۇ نهسىر سامانىنىڭ كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ،

http://qutbilik.com/
http://www.bilik.cn/
http://www.intil.cn/


 ى ئىشلىدى قۇت بىلىك كومپيۇتېر خىزمهت گورۇپپىس ) بهت 3 ئۇمۇمى ( بهت  32

com . qutbilik :// http cn . bilik . www :// http cn . intil . www :// http 

 . بولغان ئىدى ئىبادەت بىلهن مهشغۇل  ئاشكارە تائهت

 بىلهن پىر ئۇستاز خوجا ئهبۇ نهسىر تاڭال كېچىسى ههزرىتى سۇلتان قىرىق نهپهر كىشى . بۇ كېچه ئۆتتى

 : سامانىنىڭ قېشىغا كېلىپ

 . يلى قوپسىال، بۇ تهخىر قىلىپ تۇرىدىغان ۋاقىت ئهمهس، ئۆز ئىشىمىزغا پۇختا بوال ئهي بۇزرۇكۋارىم، 

 . دېدى  . دېدى پىالنلىغان ئىشلىرىمىزنى قىلىپ، بۈگۈن تاڭ ئاتقۇچه ئۆزىمىزنى بىر يهرگهئااليلى

 مۇسۇلمانالر بىلهن بىرگه ئورنىدىن دەس ئهلقىسه ههزرىتى سۇلتان، خوجا ئهبۇ نهسىر سامانى ۋە جىمى

 نهسىر سامانى قول ئوردىسىغا يهتتى، خوجا ئهبۇ هارۇن بۇغراخاننىڭ . تۇرۇپ يولغا راۋانه بولدى

 : كۆتۈرۈپ

 . دەپ دۇئا قىلدى  پهزلى ئىهسانىڭ بىلهن بۇ كاپىرالرغا قاتتىق ئۇيقۇ بهرسهڭ، ئى بارا خۇدايا، ئۆز 

 سۆرىسىمۇ ئهزىزنىڭ دۇئاسى ئىجابهت بولۇپ، كاپىرالرغا شۇنداق ئۇيقۇ بهردىكى بېلىدىن تۇتۇپ بۇ

 . تۇيمايىتتى

 ئۇ يهردىكى تۆت يۈز ئاتنىڭ ىسىغا باستۇرۇپ كىرىپ، ئىسالم لهشكهرلىرى كاپىرالرنىڭ ئورد

 بىر ئايلىق ئوزۇق تالقاننى غهملىۋىلىپ، . جهڭ ساالهىنىمۇ ئېشىپ قالغۇچه ئالدى . ههممىسىنى ئالدى

 مۇسۇلمانالر . ئىشنى كاپىرالرنىڭ هېچ قايسىسى تۇيمىدى بىراق بۇ . بهزى كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈپ ياندى

 ئهتىسى بۇ هالدىن خهۋەر تاپقان هارۇن بۇغراخاننىڭ . غارىغا چۈشتى ه تاڭ ئاتقۇچه يول يۈرۈپ تۆگ

 ئۇ قىرىق مىڭ لهشكهر بىلهن قوغالپ كېلىپ، تۆگه تاغنى قامال . باستى بېشىنى غهم دەرياسى

 لهشكهرلىرىنىڭ باهادىرلىرى بولسا، جهڭ ساالهىنى كىيىپ،تاغ تۈۋىگه بېرىپ مهيدانغا ئىسالم . قىلدى

 قاتتىق بۇ جهڭ شۇنداق . ئۇ كۈنى ناماز پېشىنگىچه جهڭ بولدى . ار بولدى چۈشۈپ ئۇرۇشقا تهيي

 ئىككى كىشى مۇسۇلمانالردىن بولسا . بولدىكى، كاپىرالردىن بهش مىڭ كىشى دوزاخقا ئۇزىتىلدى

 يهنه . كىشى قوشۇلدى ئهتىسى ئىسالم لهشكهرلىرىنىڭ سېپىگه ئالته مىڭ . شاهادەت دەرىجىسىنى تاپتى

كاپىرالر زەربه يهپ، . جهڭ بولدى يهتته كېچهكۈندۈز . ن يۈز ههسسه زىيادە بولدى ئهتىسى ئىلگىرىدى
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 . كۈنگه ئاۋۇپ ئون ئىككى مىڭغا يهتتى ئىسالم لهشكهرلىرى كۈندىن . مۇسۇلمانالر زەپهر تاپتى

 ئورۇقلىدى، بىر كۈنى مۇسۇلمانالر جهم بولۇپ، خوجا ئهبۇ كۈنلهر ئۆتتى ئوزۇق تالقان تۈگىدى، ئاتالر

 : بېرىپ ر سامانىنىڭ قېشىغا ناسى

 . نېمىكىن؟ دەپ سورىدى ئهي بۇزۇرۇكۋار، بىز قاچانغىچه بۇ يهردە تۇرىمىز، سىلىنىڭ مهسلىههتلىرى 

 : خوجا ئهبۇ نهسرى سامانى ئۇالرغا

 . دەپ جاۋاپ بهردى ! ئۆزۈڭالر بىلىڭالر ئهي يارانالر، 

 : ئهلقىسه، ههزرىتى سۇلتان

 ئالال تائالالدىن نېمه كهلسه شۇنى . قىلىپ كېچىدە هۇجۇم قىاليلى خۇداغا تهۋەككۈل ئهمىسه 

 مىڭ كىشى مۇسۇلمانالردىن ئون ئىككى . بۇ سۆز خوجا ئهبۇ نهسىر سامانىغا ياقتى . دېدى  كۆرەيلى،

 . كاپىرالرنىڭ قېشىغا كهلدى باش توخۇ چىللىغاندا ئاتلىنىپ هۇجۇم قىلىپ، . جهڭ ساالهىنى كهيدى

 بۇ لهنىتى كاپىرالرغا قولنى خۇدايىتائالال . نهسىر سامانى قول كۆتۈرۈپ دۇئا قىلدى ههزرىتى خوجا ئهبۇ

 . ئۇيقۇ بهردى كېسىپ تاشلىسىمۇ تۇيمىغۇدەك قاتتىق

 هارۇنخان قاتتىق . ئوردىغا كىردى سۇلتان ساتۇق بۇغراخان ئاتتىن چۈشۈپ، شهمشىرىنى يالىڭاچالپ،

 هارۇننىڭ « ههزرىتى سۇلتان ساتۇق . ئولتۇراتتى اغ ياندۇرۇپ بىر خىزمهتكار بېشىدا چىر . ئۇخالۋاتاتتى

 دۈشمهننى ئۇخالۋاتقاندا « : يۇ، ئهمما  شهمشىرىنى تهڭلىدى دەپ، ياالڭاچالنغان » بېشىنى كېسهي

 ياخشىشى بۇ كاپىرنى ئىمانغا دەۋەت قىالي، ئىهتىمالكى مۇسۇلمان بولۇپ ئۆلتۈرۈش مهرتلىك ئهمهس،

 ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلمىسا ئاندىن ئۆلتۈرەي، ئۇنىڭ ئۈستىگه ههر ئهگهر . ئهمهس قالسا ئهجهپ

 پۇتىغا دەپ ئويالپ شهمشهرنىڭ ئۇچىنى » قانچه كاپىر بولسىمۇ، مهندە ههققى بار، تۇزىنى يېدىم

 . هارۇن بۇغراخان چۆچۈپ ئويغىنىپ بىتاقهت بولدى . سانجىدى

 . شهمشىرىنى يالىڭاچالپ تۇرۇپتۇ قارىسا سۇلتان

: بۇ كاپىر دېدىكى
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 شۇنچه دۆلهت تۇرۇپ، نېمه ئۈچۈن بۇنداق قىلىسهن؟ ئهي سۇلتان، سهندە 

 : ههزرىتى سۇلتان ئۇنىڭغا

 الئىالهه ههي كاپىر، ئىشنىڭ ئوبدىنى شۇكى، مهن قىلغان ئىشنى قىلغىن، ۋاقىتنى غهنىمهت بىلىپ، 

 مۇههممهت ئهلهيهىسساالم ئۇل خۇدا يوق، ئىللهلالهۇ مۇههممهدۇن رەسۇلۇلال يهنى، بىر ئالالدىن باشقا

 ههر . دېدى  ئېيتىپ مۇسۇلمان بولغىن، ئالالهنىڭ بىزگه ئهۋەتكهن ههقىقىي ئهلچىسىدۇر دەپ ئىمان

 . كاپىر ئۇنىمىدى چهندە زور سىياسهت قىلىپ قورقىتسىمۇ ئۇ بهدبهخت

 دەپ » مهندە ههققى بار بولسا، ههر نېمه « ههزرىتى سۇلتان نهچچه قېتىم شهمشىرىنى تهڭلهپ، يهنه

 : مۇناجهت قىلىپ قىلغۇچى ئالاله دەرگاهىغا ئاخىر بارلىق مۇشكۈل ئىشالرنى ههل . قايتۇرۋالدى

 بىلىسهن، بارچىنى كۆرۈپ تۇرىسهن، بېشىنى كېسهي دەپ نهچچه ئى بارا خۇدايا، سهن ههممىنى 

 لهن بۇ كاپىرنى يهرگه قههرىڭ بى . يهنىال تۇز ههققىنى ساقلىدىم مهرتىبه شهمشهر تهڭلىدىم،

 . دېدى  يۇتتۇرسهڭ،

 ههزرىتى . يۇتتى سۇلتاننىڭ دۇئالىرى ئىجاۋەت بولدى، يهر تىترەپ تهۋرەپ هارۇننى سىنهسغىچه 

 : سۇلتان ئۇنىڭغا

 مهن ساڭا دۇئا قىالي، خۇدايىتائالال سېنى بۇ . بولىدۇ ئهي كاپىر، كۆردۈڭمۇ، هازىر ئىمان ئېيتساڭمۇ 

 : ئۇ . بىراق هارۇن ئۇنمىدى . نهسىههت قىلدى دەپ  سۇن، باالدىن خاالس قىل

 ههزرىتى سۇلتان . دېدى  كىرگىنىنمدىن يهرگه كىرگىنىم تۈزۈك، ئهي سۇلتان ساتۇق، سېنىڭ دىنىڭغا 

 شۇ زامان سۇبهى يورىدى، ئالهم . يهر يېرىلىپ هارۇننى يۇتتى . قول كۆتۈردى غهزەپكه كېلىپ دۇئاغا

 . نۇرالندى

 : ئۇ . سۇلتان ساتۇق بۇغراخاننىڭ دەۋرى كهلدى ئهلقىسه، ههزرىتى

 كاپىرالر مۇسۇلمانالرنىڭ غالىپ . دەپ ئهمىر قىلدى  نامازغا ئهزان ئوقۇڭالر، بهش ۋاخ 

بهزىلهر . قىلدى كهلگهنلىكىنى بىلسىمۇ، يهنىال جاهىللىق بىلهن مهيدانغا كېلىپ، ناماز پېشىنگىچه جهڭ
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 ههممه يېرى قانغا راست سۆز شۇكى مهيداننىڭ . شتى قىلدۇق دېيى ئوشۇقىغىچه قان كېچىپ جهڭ

 بىلهن قىلغان ياردىمى ۋە ههزرىتى شۇ كۈنى خۇدايىتائالالنىڭ ئىنايىتى، مىهرىبانلىق . بويالغانىدى

 غازىالر زەپهر . مۇسۇلمان بولۇپ ئىمان ئېيتتى مۇههممهت رەسۇلۇلالنىڭ مهدىتى بىلهن ئۈچ مىڭ كىشى

 . تاپتى، كاپىرالر مهغلۇپ بولدى

 كۆرۈنۈشته كۈنى ههزرىتى سۇلتاننىڭ نهچچىلىگهن كارامهتلىرى زاهىر بولدى،ئۇنىڭ شهمشىرى شۇ

 سالغاندا قىرىق گهز خهلقنىڭ شهمشىرى بىلهن ئوخشاش بولسىمۇ، ئهمما ههر قېىتم كاپىرالرغا

 پ ئاغزىدىن ئوت ئېتىلىپ چىقى ئۇنىڭ ئۈستىگه ههزرىتى سۇلتانىنىڭ مېنگهن ئېتىنىڭ . ئۇزرايىتتى

 سهپ بولۇپ كېلىپ  جامائه، سهپ  جامائه كاپىرالر قورقۇپ . كاپىرالغا تۇتىشىپ ئۇالرنى كۆيدۈرەتتى

 . ئىمان كهلتۈردى

 ههزرىتى سۇلتان غازى بولغاندا، ئون ئىككى « : بهزىلهر . غازىلىق نام ئالدى شۇ كۈنى بۇ ئۇلۇغ زات

 راست گهپ شۇكى ئون . دەيدۇ » . ئون ئالته ياشتا ئىدى « دېسه، يهنه بهزىلهر » ئىدى يېرىم ياشتا

 . ياشتا ئىدى ئالته

 ئىگىسى بولغان ههزرىتى ئهي دەرۋىشلهر، ئاگاه ۋە دانا بولۇڭالركى، خۇش دۆلهت ۋە خۇش سائادەت

 غازىلىق ئاتاق ئېلىپ، ئىسالم دىنىنىڭ . سولتانغا كىچىكلىكىدىال بۇنداق دۆلهت مۇشهررىپ بولدى

 . خۇش پۇراق هىدىنى ئاشكارە قىلدى

 كاپىرالر ئۇ ياز كۈنىلىرى . يېشىدا غازتقا مهشغۇل بولغان ئىدى 12 بولسۇنكى، ههزرىتى سۇلتان لۇم مه

 96 شۇنداق قىلىپ ئۇ . ئىبادەت بىلهن مهشغۇل بوالتتى – بىلهن غازات قىلسا، قىش كۈنلىرى تائات

 ى كۈن دەرياسىغىچه، بۇ تهرىپىدىك ياشقا يهتكۈچىلىك ئۇ تهرىپى بهلىخنىڭ ئالدىدىكى ئۈمىد

 دىگهن يهرگىچه، شهمشهر بىلهن كاپىرالرنى چىقىشتىكى كۆك مهنزىلگىچه، شىمال تهرىپى قارا قۇرۇم

 رەسۇلۇلالنىڭ شهرىئهتلىرىنى ئىمام ئهزەمنىڭ مهزههپلىرىنى، مۇسۇلمان قىلىپ ههزرىتى مۇههممهدۇر

. مىللهتلىرىنى بهر قارار قىلىپ شهرئىگه راۋاج بهردى ئىبراهىم خهلىللىلالنىڭ
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 يارانلىرى بىلهن ئاتلىنىپ، سههرا . سۇلتان ئىختىيار قىلىپ شىكارغا چىقتى ئهلقىسه، بىركۈنى ههزرىتى

 ههزرىتى سۇلتان كىيىكنى . كېيىك سهكرەپ چىقتى ئۇنىڭ ئالدىدىن بىر . راۋانه بولدى تهرەپكه

 يىمهكچى بولۇپ ىپ كاۋاپ ئېت . كېلومېىتىر يهرگه بارغاندا يېتىشۋالدى ۋە ئۇنى ئۆلتۈردى 30  20 قوغالپ

 ئىدى، غايىپتىن بىر پارچه تۇز يوق . ئوت قاالپ تۇراتتى، ههزرىتى سۇلتاننىڭ يارەنلىرى يېتىپ كهلدى

 تاغنىڭ . ههزرىتى سۇلتان تاغقا تاشلىدى ئېشىپ قالغان تۇزنى . كاۋاپنى تۇزالپ يېدى . تۇز چۈشتى

 سۇلتان بۇ يهردە يهنه ههزرىتى . بولدى ههممىسى تا قىيامهت كۈنىگىچه تۈگىمهيدىغان تۇز

 . قىلدى نهچچىلىگهن كارامهتلهرنى زاهىر

 ههزرىتى مۇههممهت مهلۇم بولسۇنكى، ههزرىتى سۇلتان خاتهمۇل ئهنبىيا، تاجىئول ئهسپىيا يهنى

 ئۇۋەيس يهنى ئهۋلىياالر مۇستافا سهلاللالهۇ ئهلهيهى ۋەسسالهمدىن تهربىيهت ئېلىپ ئاخىر

 . كاتتىلىرىدىن بولۇپ يېتىلدى

 ئىنايىتى بىلهن ئۇ خۇدايىتائاالنىڭ . كۇلى تهرەپكه قاراپ غازاتقا ئاتالندى ىر يىلى ههزرىتى سۇلتان ب

 تهرەپكه ئۇنىڭدىن كېيىن كېسهل بولۇپ قېلىپ،كۇلى . تۇرپانغىچه بېرىپ، ئۇ يهرنى مۇسۇلمان قىلدى

 . بىشارەت بولدى دىگهن » قهشقهرگه يانغىن « كۈنلهردىن بىر كۈنى ههزرىتى سۇلتانغا . يول چىقمىدى

 يىل زەئىپلىكته ياتتى، ئاخىر ههزرىتى سۇلتان نهچچه كۈن يول يۈرۈپ، قهشقهرگه قايتىپ كېلىپ، بىر

 : جىمى يارانلىرىنى چىلالپ

 بولۇڭالركى، ئهينى ۋاقىتتا مېنىڭ روهىم ئهرشتىن بۇ ئالهمگه كېلىشته، ههر بىر ئهي يارەنلهر ئاگاه 

 بولغان بۇ شۇنداق پاكىز روه يۈز مىڭ ئهيىپكه گىرىپتار « : ىشتىلهر ئاسمانغا ئېلىپ كېلىنگهندە پهر

 پهرىشتىلهرنىڭ ئهلههمدۇلىلال، . دەپ ئهپسۇسالنغان ئىكهن » كاساپهت دۇنياغا كېتپ بارامدۇ

 بۇ يهردە بىر ئۇۋەيس . دېدى  دېگىنىدەكمۇ بولمىدىم، هېچبىر كاساپهتچىلىككىمۇ مۇپتىال بولمىدىم،

 دېدى  قانداق كىشىكهن ئۇ ؟ بۇ دۇنيادا گۇناه قىلمايدىغان  : ئۇ . كىشى بار ئىدى

. جهزمىلهشتۈرۈپ
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 ههزرىتى سۇلتان بۇ دەرۋىشنىڭ . ئىنكار قىلغانلىقى مهلۇم بولدى بۇ دەرۋىشنىڭ ههزرىتى سۇلتاننى

 شۇ زامان . باغالپ، ۋىاليىتىنى يوق قىلىش ئۈچۈن، جىلىتكىسىنىڭ تۈگمىسىنى ئهتتى دەرۋىشلىك يولىنى

 دەرۋىشلىك ۋەرۋىش هېچ ۋەج بىلهن . يوق بولدى ) ئهۋلىيالىق مهرتىبه، هوقۇقى ( ەرۋىشنىڭ ۋىاليىتى د

 . يولنى ئاچالمىدى

 ههزرىتى . يۈزمىڭ چهندان پۇشايمان قىلدى ئهلقىسه، دەرۋىش ههزرىتى سۇلتاننى ئىنكار قىلغىنىغا

 ۋە ئهبۇ نهسىر سامانىنىڭ ۋەسساالمنىڭ، ساهابىالرنىڭ مۇههممهت مۇستهفا سهللهلالهۇ ئهلهيهى

 ئاندىن ههزرىتى سۇلتاننىڭ ئايىغىغا يىقىلىپ، . ئىنكارىغا توۋا قىلدى روهلىرىنى شېپى كهلتۈرۈپ قىلغان

 شۇنىڭ بىلهن بۇ دەرۋىشنىڭ كۆڭلى . ههزرىتى سۇلتان ئۇنىڭ گۇناهىدىن ئۆتتى . تىلىدى گۇناهىنى

 . يورۇپ، ئۇنىڭ قايتىدىن ۋەلىلىق يولى ئېچىلدى

 : دەرۋىش سۈرىتىدە بىر كىشى كېلىپ ساالم قىلىپ . ئولتۇراتتى ه، بىر كۈنى، ههزرىتى سۇلتان ئهلقىس

 : ههزرىتى سۇلتان . دېدى – ! نهرسه بهر خۇدا يولىدا بىر 

 : سورىدى، دەرۋىش ئۇنىڭغا دەپ  سىز نېمه كىشى،مهندىن نېمه تىلهيسىز؟ 

 لهن بىلىدۇ، دەپ ئېيىتتى، ههزرىتى بى ئهي پادىشاهى ئالهم، ئاقىل كىشى ههر ئىشنى بىشارەت 

 . ئالغىلى كهلگهنلىكى مهلۇم بولدى سۇلتانغا ئهزرائىل ئهلهيهسساالمنىڭ ئامانهتنى

 ئوغالنلىرىدىن خوجا ئهبۇل پهتتاه ههزرىتى سۇلتاننىڭ ههزرىتى خوجا ئهبۇ نهسىر سامانىنىڭ

 . ىدى كارامهتتىه ههزرىتى سۇلتانغا باراۋەر ئ – پهزىل . خهلىپىلىرى ئىدى

 : ئهتراپىدىكىلهرگه ههزرىتى سۇلتان

 قىلغان ئىشنى قىلساڭالر، خۇدايىتائالال ئهي يارەنلىرىم، سىلهرمۇ مهن يۈرگهن يولدا يۈرسهڭالر، مهن 

 . دېدى  ههسسه ئارتۇق دۆلهت ۋە ئىززەت بېرىدۇ ئاخىرەتته بۇ دۇنيادا بهرگهن دۆلهتتىن ئۈچ

  پاتراق قېشىمغا يېتىپ كهلسۇن . ئېيتىڭالر، توال سىغىندىم خهلپهم خوجا ئهبۇل، پهتتاهقا  : ئاندىن

شوۋقى غالىپ كېلىپ،  زوق . بۇ سۆزنى ئاڭالپ، بىجانىدىل قۇبۇل قىلدى خوجا ئهبۇل پهتتاه . دېدى
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 : ئاندىن سۇلتان ئولتۇرۇپ . كېلىپ ههزرىتى سۇلتاننى يوقالپ كهتتى ئۈچ مهرتىبه

 دەپ مۇناجهت قىلدى، شۇ زامان خۇجا  ىمنى ئالغايسه، خۇدايا، هېچ يارلىق يوقكى، جان ئى بارا 

 : روهى كېلىپ ئهبۇ نهسىر سامانىنىڭ

 تۇرۇپ ، مهملىكهتنى باشقۇرۇپ، پهرزەنتلهرنى ئاسراپ هۆرمهتلىك بوغرام ، سىز يهنه بىر نهچچه مهههل

 . دېدى  يهتكۈزۈپ ، ئاندىن كېيىن قېشىمغا كېلىڭ ، ، تهربىيهت قىلىپ كامالىغا

 خوجا . ههزرىتى سۇلتاندىن كېيىن ئۈچ يىل ئۆمۇر كۆرۈپ ئالهمدىن ئۆتتى سه، خوجا ئهبۇل پهتتاه ئهلقى

 ! ئى پهرۋاردىگارىم « : گۆردە قويغاندا، ههزرىتى سۇلتاننىڭكىگه ئوخشاش گۆرىدىن ئهبۇل پهتتاهنى

 دىگهن » ئهڭ ياخشى ئورۇنالشتۇرغۇچى سهن ) دوستىڭنى ( مۇبارەك مهنزىلگه چۈشۈرگىن،سهن مېنى

 شهيىخ نهجمىدىن شۇ كېچىسى . گۆر بېشىدا تۇرغانالر بۇ ئاۋازنى ئاڭالپ پهرياد قىلىشتى . ئاۋاز كهلدى

 : چۈشىدە خوجا ئهبۇل پهتتاهىنى كۆرۈپ

 خوجا ئهبۇل پهتتاه . دەپ سورىدى  سىزگه خۇدا قانداق مۇئامىله قىلدى؟ ئهي خوجا ئهبۇل پهتتاه، 

 : ئۇنىڭغا

 غېمىدىن ئالهمنىڭ . روهىم ههزرىتى سۇلتاننىڭ روهىغا قوشۇلدى ئهي شهيىخ نهجمىدىن، مېنىڭ 

 يوق ئىكهن، نېمه خاالس بولدۇم، خۇدايىتائاالنىڭ دوستلىرىنىڭ ئۆلگىنى بىلهن تىرىكىنىڭ پهرقى

 . دەپ غايىپ بولدى  كۆرسهڭ شۇنى ئېيتقىن،

 رنىڭ گۇناهىدىن ئۆتۈپ، مۇشۇ غازىالرنىڭ ههققى هۆرمىتى ئۈچۈن جىمى ئاسىيال ئىالهى پاك پهرۋارىگار،

 يولغا سالغايسهن، ئهي رەهمه قىلغۇچىالرنىڭ ئهڭ رەهمه قىلغۇچىراقى ههممه ئىش سېنىڭ توغرا

 . دۇئايىمنى ئىجابهت قىلغىن . پهزلىڭ، ئۇلۇغلۇقىڭ رەهمىتىڭ بىلهن بولىدۇ

 ساتۇق بۇغراخانغا مهدهىيه سۇلتن

 بۇغراخان، غازىالرنىڭ بورهانى سۇلتان ساتۇق

نىڭ خاقانى سۇلتان ساتۇق بۇغراخان، خاقانالر
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 كۆرۈنگهن، ئههمهد كۆرۈپ سۆيۈنگهن، ئهرىشته نۇرى

 بۇغراخان، سهپ مهلهك تۈزۈلگهن، سۇلتان ساتۇق  سهپ

 ماشايىخالر شههبازى، ئهرىش ئۈستىدە پهرۋازى،

 سۇلتان ساتۇق بۇغراخان، غازىالرنىڭ جانبازى

 ، ئىسالم ئىشىكىنى ئاچقان، ئىمان نۇرىنى چاچقان

 . ئىچىدە ياتقان، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان مهشههد

 ههم رەهمهت مۇستافادىن تهربىيهت، ههقتىن

 . تاپتى سۇلتان، تهبئىيهت سۇلتان ساتۇق بۇغراخان

 ئهتتىرلهر، ههركۈن ئوۋغا كهتتىلهر، سۇلتان زوهۇر

 . بۇغراخان ههقىقهتكه يهتتىلهر، سۇلتان ساتۇق

 قۇشلىغان، غازىالرنى باشلىغان، شۇڭقار الچىن

 . سۇلتان ساتۇق بۇغراخان كۆڭلى ههقنى ئۇشلىغان،

 مهنزىللىرى اللهزار، ئۇلۇغلىرى مىرغىزار،

 . ئىنتىزار، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان ئهبۇ نهسىر

 ئاشتى، سۇلتان پىرغه ئۇالشتى،پهلهك مهلهكتىن

 . ههق جامدىن مهي ئىچتى، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان

 قالدى هۇۋەلال، ئىلال، باقى سۇلتان ئالدى تېغ

 پانى بولۇپ مۇئهلال سۇلتان ساتۇق بۇغراخان،

 پهتتاهى غازى، سۇلتاننىڭكى ههمرازى، ئهبۇل

 . بۇغراخان شههبازالرنىڭ شههبازى، سۇلتان ساتۇق

يهتته كېچه كۈندۈزدىن، ئاتالر قالدى يۈرۈشتى،
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 . يۈرۈشتىن،سۇلتان ساتۇق بۇغراخان پىكىر ئهتتىلهر

 بىلدىلهر، ر، ئىلمى لهدۇن سۇلتان تهلقىن قىلدىله

 . مۇسههبنى ياد ئالدىلهر، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان

 يۈردىلهر، كاشىغهر ئىچرە كىردىلهر، قىلىچ تارتىپ

 . بۇغراخان تۆت مىڭ كاپىر سۈردىلهر، سۇلتان ساتۇق

 ئۈچ يۈز كارۋان سۈرەتلىك، كاپىرالرغا ههيۋەتلىك،

 . قۇربهتلىك، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان ههقغه ئهردى

 ئالدى، سۇلتان باشالپ ئات سالدى، سانسىز تهندىن باش

 . جهڭ كانىيىنى چالدى، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان

 ئاتالر سالىپ چاپىشتى، ههر كۈنى ئىلغار يېتىشتى،

 . ياۋنى قوغالپ سۈردىلهر سۇلتان ساتۇق بۇغراخان

 قىلدى مهسلىههت، ئهبۇ نهسىر ئىله مهشۇرەت، سۇلتان

 بۇغراخان، ت، سۇلتان ساتۇق شهبخۇن ئۇرماق بۇ نۆۋە

 تۈن كېچىدە سالدىلهر، كاپىرالرنى قىرىدىلهر،

 . سۇلتان ساتۇق بۇغراخان پارە قىلدىلهر،  پارە

 سۇلتان هارۇن قېشىغا، قىلىچ تارتىپ بېشىغا،

 . خىتاپ ئۇنىڭغا سۇلتان ساتۇق بۇغراخان قىلدى

 پۇشايمان، ئايا هارۇنخان، قىلغىل ئهمدى « : ئهيدى

 . ، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان » ن سهن يان دىننى بۇددادى

 خۇداغا، ئىككىنچى مۇستافاغا، كهلتۈر ئىمان

. كىرگىل يولى ساپاغه، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان
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 ئهي بوتام، بىلمهسمهن مهن ههم بابام، « : دېدى هارۇن

 . سۇلتان ساتۇق بۇغراخان ، « مۇنداق سۆزنى قىل تامام

 شىمدىن، يانماسمهن ئول ئىشىمدىن، كهچسهم ياخشى بې

 . پهئىل ئهندىشىمدىن، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان بۇ

 ههر دىبان، ئېرىق بولۇپ ئاقتى قان،ئۇرۇش بولۇپ

 . ئىسالم شهمئىن يورۇتقان، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان

 يۈردىلهر، كاپىرالرنى قىردىلهر، قان كېچىبان

 . بۇغراخان ئېرىنى ئېرگه سۈردىلهر، سۇلتان ساتۇق

يت تېخى هۇۋەلال، الئىالهه ئىللهلال، ئه

 . سۇلتان ساتۇق بۇغراخان ئهيتغىل تېخى يا ئالال،

 ئامان، غهريۇ قوپتى ئهل ئامان، ئهيىتغىل ئىمان بول

 ئىمان ئېرۇر، جانغا جان، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان،

 جهڭ مېيدۇر جاپانه، ئهلهم شاهىيانه،  تۇغ

 . تۈزدى مهيۇ مۇغانه، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان

 االالر، كۆڭۈل تاپتى جۇالالر، ج تاشالپ باشتىن

 بۇغراخان، كىيىپ باشقا دەستارالر سۇلتان ساتۇق

 گۇرۇه كهلدىلهر، كېلىپ بهيئهت قىلدىلهر – گۇرۇه

 . ياندىالر، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان باتىل دىندىن

 باالنى، باشىمىزدىن جاالنى، ئالدى قارا

 . تونۇتتىلهر خۇدانى، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان

. نۇر ئېرۇر ئىمانىم سۇلتانىم، ههم نۇرى قۇلۇڭ
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 . جانالر ئارا جانانىم، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان

 شهرەپكه سازاۋەر،  ئېرۇر ههق نهزەر، شان مهشههد

 . بۇغراخان مېهرۇ مۇهىممۇ قهمهر، سۇلتان ساتۇق

 ئىككىنچى باب

 بىلهن باشاليمهن ناهايىتى شهپقهتلىك ۋە مىهرىبان ئالالهنىڭ ئىسمى

 ههزرىتى سهيىد ئهلى ئارىسالنخان ههزرىتى ههسهن بۇغراخان غازى بىلهن  ى پادىشاه بۇ بابتا ئىكك

 . بايانى سۆزلىنىدۇ غازىنىڭ ئىسالم يولىغا ئېرىشاد قىلغانلىقىنىڭ

 . قىلسۇن بۇ ئۇلۇغ زاتالرغا ئالال تائالال رەهمهت

 بېيىت

 نهسهبته ئىدى خوجا پاك زات،

 ناهاد ههسهبته تېخى كامىل خۇش

 ىكىتساپ شهرىئهت شۇئار، ئهمهلىي ئ

 . ۋەسار ۋەرئى ئىنتساپ تهرىقهت

 بىلىشى ئۈچۈن بۇ يهردە ئۇالرنىڭ ئههۋالى قهدىمكى كىتابالردا زىكرى قىلىنىپتۇ، بۇنى كۆپچىلىكنىڭ

 مولال هاجى ئىقتىدارسىزلىقىمغا قارىماي مهن پهقىر،كام ساالهىيهت . تۈركىي تىل بىلهن جهمئى قىلىندى

 ۋە ماقۇل تۇتۇپ، ههزرىتى بۇغراخانالر تارىخىغا ئائىت تهلهپلهرنى ئالى بىلىپ قىلىنغان ئىلتىماس،

 ئادەم ۋۇجۇدى . كىتابالردىن ههقىقي راست رىۋايهتلهرنى جهمئىي قىلدىم كىتاب، تهزكىرىلهر ۋە ئۆزگه

 تهركىب تاپقاندەك، بۇ مهجمۇئهنىمۇ تۆت بۆلهك يهنى بىر مۇقهددىمه، ئىككى باب ۋە تۆت ئهناسىردىن

 دەلىل ههدىس، بۇزۇرۇكۋارالر سۆزلىرىدىن  بۇ خهۋەرلهرنى ئايهت . خاتىمه بىلهن تامام قىلدىم بىر

كهلتۈرۈش بىلهن مۇستههكهملىدىم
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