كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

خوجىگان نەقشىبەندىيە ماشايىخلىرى
خوجا ئەبدۇلخالىق غىجدۇۋانىي
تۇغۇلۇشى :ھىجرىيە ( - 594مىالدىيە  )- 0011يىلى بۇخارانىڭ

غىجڭۇۋاا دېڭەە

يېرىۇە تۇغۇلغا .
ۋاپاتى :ھىجرىيە ( - 606مىالدىيە  )-0101يىلى ئۆز يۇرتىۇا ااپات بولغا .
قىياپىتى :ئېەىز بوي ،بېشى چڭو ،،ئڭا يۈزلڭۈ ،،چېھرىسڭى چىرايلىڭ ،،قوشڭۇما قڭا،،
كڭڭۆكرە ،اە يەلكىلىڭڭر كە ،ئىڭڭۇ  .مەنى ڭ ئاتىسڭڭى اە ئۇسڭڭزاز خىزىڭڭر ئەلەيھىسسڭڭا
بولۇپ ،نەقشىبەدىيە سىلىسىلىسى سەرھالقىسىنى كامىل مۇرىشىۇ ئىۇ .
كۇنىيەسىىى :ئىمڭڭا مالى ڭ
ئەبۇۋلخالىقزۇر.
پەدەر بۈرۈك ار

نەسڭڭىلىۇى

بولغڭڭا مە تىيەلىڭڭ

ئابۇۋلجەمىل ھەزرەتلىر

ئابڭڭۇۋلجەمىل ئڭڭوغلى

خىزىر ئەلەيھىسسا

قىلغا سالىھ اە اە ئارىف زات ئىۇ  .خىزىر ئەلەيھىسسا

بىلە بۇرادەرلى

ئۇنىڭغا« :ئالالھ ساڭا سالىھ بىڭر

ئوغۇل ئاتا قىلىۇۋ ،ئۇنى ئىسىمىنى ‹ئەبۇۋلخالى ›،قوي!» دەپ بۇيرۋغا ئىۇ .
ئابڭڭۇۋلخالى ،ئانىسڭڭىنى قورسڭڭىقىۇىكى ااقزىڭڭۇا ئاتىسڭڭى ئابڭڭۇۋلجەمىل تۈركيەنى ڭ
مەلەتيا شەھىرىۇى قېرىنۇىشڭى بىڭلە بىڭرەە مڭااارەئۇننەھرەە ،يەنڭى بۇخڭارايى شڭەرىككە
ھىجرەت قىلغا اە غىجۇۋاانۇا جايلىشىپ قالغا ئىۇ .
ئەبڭۇۋلخال ،بە ،ياشڭڭقا تولغڭا  ،بۇخڭڭارايى شڭەرىكنى
ھەزرەتلىرىۇى

سەدرىۇدى

بۈيڭڭۈ ،ئالىملىرىڭۇى

ئۇسڭڭزاز

«قۇرئا كەرىم» ئۆەىنى اتقانۇا ،بىر كۈنى «پەرااردىەارىڭالرغا

تۆاەنچىلى بىلە يوشۇرۋ دۋئڭا قىلىڭڭالر( ،دۋئڭا قىلغانڭۇا كەلسڭە  -كەلڭمە سڭۆزلەپ،
تڭوا پ) ھەددىڭۇى ئاشڭۇرى ەتكەنلەرنى ئڭالال ياقزۇرمايڭۇۋ (سڭۈرە «ئەئڭرا »  - 44ئڭڭايەت)
دېەە ئايەتنى ئوقۇد  .شۇنۇا ئەبۇۋلخالى ،ئۇسزازىغا« :باتىنى ھەقىقەت اە مەخكى زىكىر
قانڭڭۇا بولىڭڭۇۋ ئەەەر ئىنسڭڭا ئاشڭڭكارا زىكىڭڭر اە دۋئڭڭا قىلسڭڭا-يڭڭۇ ،ئارىغڭڭا رىيڭڭا ئار شسڭڭا،
ھەقىقى مەنىۇە زىكىر قىلمىغا بولىڭۇۋ .ئەەەر قەلڭ بىڭلە  ،يەنڭى مەخكڭى زىكىڭر اە دۋئڭا
قىلسڭا ھەدىڭ
خەلەقى ڭ

شڭەرىككە كڭڭۆرە ،شڭەيزا قانڭڭۇا ئايلىنىڭپ يڭڭۈرەەنلىكزى

(توسڭڭقۇنلۇ ) بېرىڭڭۇۋ» دەيڭڭۇۋ .ئۇسڭڭزاز
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«ئوغلڭڭڭۇ  ،بڭڭڭۇ ئىلمڭڭڭى ئىالھىيڭڭڭۇۋر ،ئالالتائڭڭڭا خالىسڭڭڭا سڭڭڭېنى ئەالىيڭڭڭا ردى
ئۇچراشزۇرىۇۋ .ئۇ ئەالىيا ساڭا مەخكى اە جەھر
ھاسىل بولىۇۋ» دېۇ .

بىڭڭڭر زاتقڭڭڭا

زىكىرنى ئۆەىزىۇۋ ،شڭۇ تەرىڭقە مۇرادىڭ

ئەبۇۋلخالى ،يا ،ئەقلىنى شۇنۇا پىكىرلەر بىڭلە بەنڭۇ قىلىڭپ يۈرەەنلىرىڭۇە ،بىڭر
كۈنى خىزىر ئەلەيھىسسا مغا يولۇقىۇۋ .ئۇ زات ئۇنىڭغا ئاشكارا  -جەھرىي زىكىر يڭوللىرىنى
ئۆەىزىڭڭۇۋ ھەمڭڭۇە مەخكڭڭى زىكىڭڭرەە ئىجڭڭازەت بېرىڭڭپ« ،اۋقڭڭۇ ى ئەدەدىڭڭيە» نڭڭى تەلقىڭڭ
قىلۇۋرىڭڭۇۋ .نەقشڭڭىبەنۇىيەدە «اۋقڭڭۇ ى ئەدەدىڭڭيە» بىڭڭلە مەخكڭڭى زىكىڭڭر شڭڭۇ تەلقىنڭڭۇى
كېيى باشلىنىۇۋ .خىزىر ئەلەيھىسسا ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىينى مەنى ىي پەرزەنزلىككە
قوبڭۇل قىلىڭڭپ ،ئۇنىڭغڭڭا «نە ڭڭي ئىسڭڭبات» زىكىرىنڭى ئۆەىزىڭڭۇۋ .بڭڭۇ زىكىڭڭر باشڭڭنى تڭڭۆاە
قىلىڭپ ،يەتڭزە مەرتىڭۇى

يىەىڭرمە بىڭر مەرتىەىڭچە قەلبىڭۇە « ئىڭالھە ئىللەلڭالھ» دېڭڭيى

بىڭلە باشڭلىنىۇۋ .مەخكڭى زىكىڭر سڭڭالىكنى (تەرىڭقەت يولىغڭا كىڭرەە كىشڭىنى) ھەقىقڭڭى
كامالغا يەتكۈزىۇۋ.
جەھڭر

زىكىرىڭڭۇە تىڭل بىڭڭلە خالىسڭانە قىلىنغڭڭا زىكىرنىڭ

مەنىسڭڭىۇى قەلڭڭبە

دائىمى تەپەككۇر قىلى ئارقىلى ،پەيىز ئېلىنىۇۋ.
«كانى ەيز» سۈپزى بىلە تىلغا ئېلىنىۇىغا ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىي ھەزرەتلىر
يۈسۈپ ھەمەدانىي  -ئالال سىرلىرىنى مۇقەددە
شەيخلى ،ئىجازىزى ،ئىرشات ئالغا .
خوجڭڭڭڭا ھەزرەتلىرىڭڭڭڭۇى بىڭڭڭڭر دەراىڭڭڭ

قىلسۇ  -نى
« :نە ڭڭڭ

خەلىكىسڭى ،ئڭۇ كىشڭىۇى

خالىغڭڭڭڭاننى بېجىرەيمڭڭڭڭۇ يڭڭڭڭاكى

خالىمىغاننىمۇ » دەپ سورايۇۋ .خوجا ھەزرەتلىر « :بڭۇ جەھەتڭزە ئىنسڭاننى

ئەقلڭى خاتڭا

قىلىشى مۇمكى  .ھەقنى بۇيرۋغىنى قىلىڭنى  ،مەنئڭى ئېزىلەىنڭى قىلىنماسڭلىقى كېڭرە.،
بەنڭڭۇىلىكمۇ ،دەراىشڭڭلىكمۇ شڭڭۇدۋر» دەپ جڭڭااا بېرىڭڭۇۋ .دەراىڭڭ « :سڭڭالىكنى يولىغڭڭا
شەيزا غاا بو مڭۇۋ » ،دەپ سڭورىغانۇا خوجڭا ھەزرەتلىڭر « :غەزەبڭكە كەلەەنڭۇە شڭەيزا
ئۇنى يولىغا غاا بولىۇۋ ،ئىشنى تالالپ قىلىۇۋ .نە سىنى تامامە زەئىكلەشزۈرەە سالىكزا
غەزەپ بولمايۇۋ ،غەيرەت اە غەزەپ چۈشەنچىلىرىنى بىر  -بىرىۇى ئايرى كېرە .،غەيڭرەت
دېەە ئالالھ اە ئۇنىڭ

رەسڭۇلىغا ئەەىشىشڭزە سڭەباتلى ،بولڭۇ ،،ئۇ رنىڭ

مۇخالىكلىرىغڭا

قارشى كۈرىشڭى  ،مۇناسڭىبەت بىلۇۈرۈشڭزۇر .بۇنڭۇا غەيڭرەت ئڭۆز ئورنىڭۇا كۆرسىزىلسڭە،
شەيزا قاچىۇۋ» دېەە ئىكە .
ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىي ھەزرەتلىڭر

خىزىڭر ئەلەيھىسسڭا

بىڭلە دوسڭ

بولۇشڭى

نەتىجىسىۇە «تەرىقىزى ئالىيائى نەقشىبەنۇىيە» ەە ھۆججەت ،دەسزۇر اە ئۇسۇل بولۇدىغا
بىر قانچە قائىۇىلەرنى سەيرۋ  -سۈلۈككە كىرەۈزەە  .كېيىنڭرە ،شڭاھ نەقشڭىبەنۇ  -ئڭالالھ
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ھە بۇ ئۇلڭۇ تەرىقەتڭكە ئڭۈ قائىڭۇە  -دەسڭزۇر

قىلسۇ  -ھەزرەتلىر

ئىالاە قىلىپ ،ئۇ رنى ئو بىرەە يەتكۈزەە  .ھەر بىر سالى
بو رغا ئەمەل قىلىشى زىم:
 .0ھۇ ،دەر  -دەد  :ھەر بىر نەە

ئېلى

مەنى ىي پەيز ئېلى

ئۈچۈ

اە چىقىرىشزا ئاەاھ بولۇ.،

 .1نەزەر بەر  -قەدە  :قەدەملىرىنڭى نڭازارەت قىلىڭپ يڭۈرۈ ،،نڭاتوغرا قەدە ئېلىشڭڭزى
ئېھزىياتزا بولۇ ،اە ئۆزىنى ساقال.،
 .1سە ەر دەر  -اەتە  :ھەر قەدەمۇە ئەسلى مەقسەتكە  -ھە تەرەپكە يۈرۈ.،
 .5خىل ەت دەر  -ئەنجۇمە  :خەل ،ئىچىۇە ھە بىلە يالغۇز بولۇ.،
 .4يڭادكەرد :نەپە چىقارماسڭزى (نەپەسڭنى يۇتڭۇپ) قەلڭ اە تىڭل بىڭلە تەاھىڭۇ
زىكىرىنى جەملەپ ئېيزى

.

 .6بازەەش ڭ  :مەتلڭڭۇ
بېلى .

اە مەقسڭڭۇدنى

پەقەت ئڭڭالال رىزاسڭڭى ئۈچڭڭۈ ئېكەنلىكىنڭڭى

 .7نىەاھۇاش  :قەلبنى خاااتىردى ساقال.،
 .1يادداش  :ھەر نەپەسزە ئالال بىلە بولۇ.،
 .9اۋقۇ ى زەمانىيە :ھەر بىر لەھزىسىنى ھېسا  -كىزا قىلى
 .01اۋقۇ ىي ئەدەدىيە :زىكىرىۇە ساناققا رىئايە قىلى

اە قەدىرلە.،

.

 .00اۋقۇ ىي قەلبىيە :قەلبنى ئالالھ زىكىر  ،پىكر اە ئەمر بىلە بەنۇ قىلى .
خوجڭڭا مڭڭۇھەممەد پارسڭڭا ھەزرەتلىڭڭر « ەسڭڭلۇل  -خىزڭڭا » («تەاھىڭڭۇكە كىڭڭرى »)
ناملى ،ئەسىرىۇە ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىي ھەزرەتلىر

ھەققىۇە شۇنۇا دەيۇۋ« :خوجائى

جەھا مۇتلۇ سۈرەتزە شەيخى كامىل ،مۇھەققە سۈرەتزە قڭۇتبى زەمڭا  ،مەتلەئڭى ئەنڭ ار،
مەنبەئڭڭڭى ئەسڭڭڭرار ،ھەقڭڭڭايى ،اە مەنائىينىڭ ڭ مۇكاشڭڭڭى ى ،ھەزرىزڭڭڭى خوجڭڭڭا ئەبڭڭڭۇۋلخالى،
غىجڭڭۇۋاانىي  -ئڭڭالالھ سڭڭىرىنى مڭڭۇقەددە

قىلسڭڭۇنۇۋركى ،ئۇنىڭ

ئۇسڭڭۇلى بڭڭۇ تەرىقەتڭڭزە

ھۆججەت اە پۈتكۈل تەرىقەتلەر ئڭارا مەقبۇلڭۇۋر .ئڭۇ ھەر ئڭا سڭىۇقۇ سڭە ا يولىڭۇا بولغڭا .
ھەزرىزى مۇسزە ا (سەللەلالھۇ ئەلەيھى اەسەللە ) نى سڭۈننىزىۇى ئاجرالمىغڭا  ،بىڭۇئەت
اە ھڭڭڭااايۇ  -ھەاەسڭڭڭزى

ھەر لەھڭڭڭزە مۇخڭڭڭالى ەتزە بولڭڭڭۇپ سڭڭڭاقالنغا  ،پڭڭڭاي سڭڭڭىيرەتى

بىەانىلەردى يوشۇرۋ قالغا »...
نەقىل قىلىنىۇۋكى ،ئاشۇرا كۈنلىرىنى

بىرىڭۇە تڭالىبلىر

ئۇنىڭغڭا خىڭزمەت قىلىڭ

ئۈچڭۈ يېغىلغڭڭا ئىڭڭۇ  .ھەزرىزڭڭى خوجڭڭا مەرىكەتڭڭزى سڭڭۆزلەااتاتزى .ناەاھڭڭا ئۈسڭڭزىۇە
خىرقە ،يەلكىسىەە جەيناماز تاشالنغا زاھىۇ سڭۈپەت بىڭر يېەىڭ كېلىڭپ ،بىڭر بڭۇرجەككە
ئولزۇرد  .ھەزرىزڭى خوجڭا ئۇنىڭغڭا قارىمىڭۇ  .بىڭر سڭائەت ئۆتكەنڭۇە يەىڭ ئڭۆرە تڭۇرۋپ
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دېۇىكى« :رەسۇلىلال سەللەلالھۇ ئەلەيھى اەسسەللە ‹ :مۆمىننىڭ

پاراسڭىزىۇى سڭاقلىنى ،

چۈنكى ئۇ ئالالھنى نۇر بىلە باقىۇۋ› ،دەپ بۇيرۋغا  ،بۇنى سىر نېمە » .ھەزرىزى
خوجڭڭا ئېيززىلەركڭڭى« :بڭڭۇ ھەدىسڭڭنى سڭڭىر  ،بېلىڭڭڭۇىكى زۋننڭڭارىڭنى كېسڭڭىپ ،ئىمڭڭا
كەلزۈرۈشىڭۇۋر» .ھېلقى يىەى « :ئالالھ ساقلىسۇ  ،بىزدە زۋننار نېمە قىلىۇۋ » ،دېڭۇ .
شۇنۇا ھەزرىزى خوجا بىر دەراىشكە ئۇنى ئاخزۇرۋشقا بۇيرىۇ  .دەراى تۇرۋپ يىەىزنىڭ
ئۈسڭزىۇىكى خىرقىسڭڭىنى قايرىڭڭۇ  ،بېلىڭۇە زۋننڭڭار كۆرۈنڭڭۇ  .بڭۇ غەيڭڭر دىڭ يىەىڭ
دەرھڭڭال زۋننڭڭارىنى تاشڭڭلىۇ

اە ئىمڭڭا كەلزڭڭۈرد  .ھەزرىزڭڭى خوجڭڭا بڭڭۇيرۋدىكى« :ئەي

بۇرادەرلىرىم ،بىزمۇ بۇ يېڭى مڭۆمى كەبڭى زۋننڭارىمىزنى كېسڭىپ ،ئىمڭا كەلزۈرەيلڭۇ  .ئڭۇ
زاھىرىي زۋننارىنى قانۇا كەسكە بولسڭا ،بىزمڭۇ بڭاتىنىي زۋننڭارلىرىمىزنى كېسڭەيلۇ  ،بڭۇ
زۋننار كىشىنى

ئڭۆز ئىبڭادىزىەە مەغرۋرلىنىشڭىۇۋر ،شڭۇ يولىمىزغڭا توسڭقۇ بولى ېزىكزڭۇ».

ھەزرىزى خوجىنى ئەمىرلىرىۇى كېڭيى مڭۇرىزلىر ئڭۆز كىبىرلىرىڭۇى
ھەزرىزى خوجىغا تەشەككۇر ئېيزىپ ،ئاياقلىرىغا يېقىلىپ تەابە قىلىشزى.
نەقىل قىلنىۇۋكى ،بىر دەراى

ئاەڭاھ بولڭۇ

اە

ھەزرىزى خوجىغا شۇنۇا دېۇ « :ئەەەر ئالالھ تائا

ماڭا جەننەت بىلە جەھەننەمۇى بىرىنى تالال ،ئىخزىيڭارىنى بەرسڭە ،مە جەھەننەمنڭى
تڭڭالاليمە  .چڭڭۈنكى ئۆمڭڭۈرۈ دااامىڭڭۇا نەپسڭڭىم ئىسڭڭزىەىنى بېجىڭڭردىم ،ھڭڭازىرقى ھڭڭالەتزە
جەننەتنڭڭى خالىسڭڭا  ،بۇمڭڭۇ نەپسڭڭىم خاھىشڭڭىۇۋر .دېڭڭمە ،،ئڭڭالالھ تائڭڭا جەھەننەمنڭڭى رااا
كۆرۈاېزىكزۇ» .ھەزرىزى خوجڭا بڭۇ سڭۆزنى رەت قىلىڭپ شڭۇنۇا دېڭۇ « :بەنڭۇىنى جڭاي
تەينلەشزە ئىخزىيار بارمۇ بىزەە قەيەرنڭى رااا كۆرسڭە بڭارىمىز ،قەيەردە ‹بڭول› دېسڭە شڭۇ
يەردە بولىمىز؛ بەنۇىلى

بۇدۋر ،سە ئېيزقانغا ئوخشا ،ئەمەسزۇر».

يەنە نەقىل قىلىنىۇۋكى ،ھەزرىزى خوجا ھوزۋرىغا ئۇزا يولۇى بىر مىھما كېلىكزۇ.
شۇ ئەسنادا چىرايلىڭ ،يڭا ،يىەىزمڭۇ كېلىڭپ ،خوجڭا ھەزرەتلىرىڭۇى دۋئڭا سڭوراپزۇ .خوجڭا
ھەزرەتلىڭر

ھەققىڭەە دۋئڭا قىلغانڭۇى

كېڭيى  ،ئڭڭۇ يڭا ،يىەىڭ

بىڭردىنال غايىڭ

بولڭڭۇپ

كېزىكزڭڭۇ .ئڭڭۇ مىھمڭڭا ھەزرىزڭڭى خوجىغڭڭا« :بڭڭۇ يڭڭا ،يىەى ڭ كىڭڭم بولىڭڭۇۋ » دەپ سڭڭوئال
قىلغانڭڭۇا ،ھەزىرتڭڭى خوجڭڭا ئېيزىكزڭڭۇكى« :بڭڭۇ ئاسڭڭماننى تڭڭۆتىنچى قەاىزىڭڭۇە تۇرىڭڭۇىغا
پەرشزە .بىر ئەي

تۈپەيلى ئالالتائال ئۇنى مەقامىۇى

يېراقالشزۇرۋپ بۇ ئالەمەە ئەاەتزى .بۇ

پەرشزە باشقا پەرشزىلەردى ەۇناھىنى كەچۈرلىشى اە ئۆز مەقامىغا قايزىشى ئۈچۈ نڭېمە
قىلى كېرەكلىكىنى سورىغىنىۇا ،ئۇ ر پىقىردى دۋئا سوراشنى تەاسىيە قىلىكزۇ .بىز دۋئڭا
قىلۇۋ ھە تائا دۋئايىمىزنى قوبۇل قىلىپ ،ئۇنى ئۆز مەقامىغا قڭايزۇرد » .ئڭۇ مىھمڭا
دەپزڭڭۇكى« :ئەي خڭڭوجىمىز ،ئڭڭالال بىزنڭڭى ئڭڭاخىرقى نەپسڭڭىمىزدە ئىمانڭڭۇى ئايرىماسڭڭلىقى اە
جېنىمىزنى شەيزاننى توزىقىغا چۈشۈرمەسڭلىكى ئۈچڭۈ ھەققىمڭەە دۋئڭا قىلىڭ » .خوجڭا
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ئىلزىكڭڭات قىلىڭڭپ دەپزڭڭۇكى« :پەرز نامڭڭازدى

كېڭڭيى

قىلغڭڭا ھەر قانڭڭۇا

دۋئانى قوبۇل بولۇشىغا ئالالتائا اەدە بەرەە  .شۇنى ئۈچۈ پەرزلەرنى ئادا قىلغانۇى
كېيى بىزنى خەيرلى دۋئڭالىرىڭىزدا ئۇنۇتمڭا ،،بىزمڭۇ سڭىزنى پەرزلەرنڭى ئڭادا قىلغانڭۇى
كېيى

دۋئالىرمىزدا ئەسلەيلۇ  .ئۈمىۇ قىلىمىزكى ،ئالال تائا بىزنى

ھەققىمىڭزدە سڭىزنى

دۋئايىڭىزنى ،سىزنى ھەققىڭىزدە بىزنى دۋئايىمىزنى قوبۇل قىلىۇۋ».
خوجا ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىي شۇنۇا مەرتىڭ ىلەرەە ئېرىشڭزىلەركى ،بىڭر نامازنىڭ
ااقزىۇا كەئبەتۇلالغا بېرىپ قايزاتزى .ئڭۇ ھەزرىزڭى پىرنىڭ

ئڭابرۋي  -مەرتىڭ ىلىر

ئاسىيا ھۇدۋدىۇى تاشقىرىمۇ مەلۇ ئىۇ  .شا دىيارىۇا ئۇ زاتنىڭ
مۇرىزالر تەربىيلىەىنى رى ايەت قىلىنىۇۋ.
ئەلىشڭڭىر نەاايڭڭڭى ھەزرەتلىڭڭڭر

ئوتزڭۇرا

خاناقڭاھ بەرپڭا ئېزىڭپ،

«نەسڭڭايىمۇل  -مڭڭڭۇھەببەت» تە خوجڭڭڭا ئەبڭڭڭۇۋلخالى،

غىجۇۋاانىي ھەزرەتلىرىنى ئەھ الىنى شۇنۇا تەرپلەيۇۋ:
«ئا رنىڭ (خوجڭڭا ئەبڭڭۇۋلخالى ،غىجڭڭۇۋاانىينى ) رەاىشڭڭى تەرىقەتڭڭزە ھۆججەتزڭڭۇر.
بارچە ارۋقنى

مەقبۇلىۇۋر ر .ھەمىشە سىۇقۇ سە ا يولىۇا اە مۇسزە ا سەللەلالھۇ ئەلەيھڭى

اەسسڭڭەللەمنى شڭڭەرىئەت اە سڭڭۈننىزى مۇتابەئەتىڭڭۇە اە بىڭڭۇئەتۇ ھەاا مۇخالە ەتىڭڭۇە قەدە
ئۇرۋبزۇر ر ،پا ،رەاىشلەرىنى ئەغيار كۆزىۇى يوشۇرۋپزۇر.»...
يەنڭڭى ،ئەبڭڭۇۋلخالى ،غىجڭڭۇۋاانىينى

تۇتقڭڭا يڭڭولى تەرىقەتڭڭزە ھڭڭۆججەت  -دەلىڭڭل اە

نەمڭڭۇنە ھېسڭڭابلىنىپ ،ھە بىڭڭلە نڭڭاھەقنى ئڭڭاجراتقۇچى ،ئادالەتلى ڭ كىشڭڭىلەر نەزىرىڭڭۇە
مەقبڭڭۇل اە مۆتىڭڭ ەردۋر .ئڭڭۇ زات ھەمىشڭڭە سڭڭاداقەت اە سڭڭە ا  -يورۋقلڭڭۇ يولىڭڭۇا يڭڭۈرۈپ،
پەيغەمبىرىمىڭز مڭۇھەممەد ئەلەيھىسسڭا منى
خۇراپاتالرغا قارشى كۈرىشىپ ،ئۆزلىرىنى
تۇتاتزى.

سڭۈننىزىەە بڭوي سڭۇناتزى ،تۈرلڭۈ ،بىڭڭۇئەت،
پڭاكىزە ھايڭات تەرزلىرىنڭى باشڭقىالردى

رى ايەت قىلىنىشىچە ،ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىي ھەزرەتلىرىنى

پىنھڭا

مۇرىزلىرىڭۇى

بىڭر

بىر مڭۇددەت پىرىنىڭ سڭۆھبەتلىرىۇى ئۇزاقلىشڭىكزۇ .ئڭۇ ھەر كڭۈنى چۈشڭىۇە بىڭر ەڭورۋھ
كىشڭڭىلەر كېلىڭڭپ« :سڭڭە ئەمڭڭۇ كامڭڭالەتكە يېزىشڭڭزى  ،يڭڭۈر ،سڭڭېنى جەنڭڭنەتكە ئېلىڭڭپ
بارايلۇ » ،دەپ ئۇنى تۆەىەە مىنۇۈرۈپ ،زىننەتلى

تەخزلەر قۇرۋلغا  ،لەززەتلى

تائامالر

پىشىپ تۇرغا اە سۈزۈ ،سۇ ر ئېقىپ تۇرغا ەۈزەل ماكانغا ئېلىپ بېرىشقىنىنى كۆرىڭۇۋ.
خوجا ئەبۇۋلخالى ،ھەزرەتلىر « :يەنە بىر مەرتە ئاشڭۇ جايغڭا بارسڭا ،،ئڭۈ مەرتە ‹ ھەالە
اە

قڭۇااەتە ›...دەپ ئېيڭ

اە كڭڭۆزۈڭنى ئڭا » ،دەپ تەاسڭىيە قىلىڭڭۇۋ .مۇرىڭ

شڭۇ ئاشڭڭۇ

كېچە چۈشىۇە ئۇسزاز ئۆەەتكەنۇە ،قىلىۇۋ ،كۆزىنى ئاچقانۇا نە كۆز بىڭلە كۆرسڭۇنكى،
ئڭۆزىنى ئۆلۈمزڭڭۈ ،ھڭاي ا سڭڭۆڭەكلىر ئارىسڭڭىۇا كۆرىڭۇۋ .بڭڭۇ چۈشڭنى شڭڭەيزا تڭڭوزىقى
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كېيى

ئىكەنلىكىنى چۈشىنىپ يېزىۇۋ اە بۇنىڭۇى

ئەتمەيۇۋ.
خوجا ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىي ئىزداشلىرىۇى
تۆاەنۇىكى سۆزلىرىمۇ خوجائى جەھاننى

ئۇسزازىنى

سڭۆھبىزىنى ئەسڭال تەر،

خوجا ئەلى رامىزانىي ھەزرەتلىرىنىڭ

مەنى ىي نوپۇزىنى

نەقەدەر يۈكسڭە ،بڭولغىنىنى

كۆرسڭڭىزىۇۋ« :ئەەەر يەر يۈزىڭڭۇە خوجڭڭا ئەبڭڭۇۋلخالى ،غىجڭڭۇۋاانىي پەرزەنزلىرىڭڭۇى
بولغىنىۇا ئىۇ  ،مەنسۇر ھەلالج ھەرەىز دار ئاسزىغا بارمايزى».
ئەبڭۇۋلخالى ،غىجڭڭۇۋاانىي ھەزرەتلىڭڭر

بىڭڭر

شڭەرىئەت ،تەرىڭڭقەت ،مەرىڭڭكەت اە ھەقىڭڭقەت

ئەھلڭڭڭڭى ئىڭڭڭڭۇ  .سڭڭڭڭۆزلىر ھڭڭڭڭۆججەت اە دەلىلڭڭڭڭۇۋر ،ئۇلڭڭڭڭۇ زاتالرنڭڭڭڭى تەربىڭڭڭڭيەلەپ
يېزىشزۈرەەنۇۋر .جۈملىۇى خوجا ئەھمەد سىۇدى ،،خوجا ئەالىيائى كەبىڭر ،خوجڭا ئڭارىف
باھڭڭائۇددى

رېڭ ەەرىي ،خوجڭڭا نەقشڭڭىبەنۇ ھەزرەتلىڭڭر

اە باشڭڭقا كڭڭۆپلىەە كىشڭڭىلەر ئڭڭۇ

زاتڭڭزى مەنى ڭ ىي پەيڭڭز ئېلىڭڭپ كەلڭڭەە  .سىلسڭڭىلىۇە ئامڭڭانەتنى ڭڭڭڭ شڭڭەيخلى ،ئىجڭڭازىزىنى
خەلىكىلىرىۇى خوجا ئارىف رې ەەرىيەە تاپشۇرغا .
خوجا ئەبۇۋلخالى ،غىجڭۇۋاانىي ھەزرەتلىڭر

تەرىڭقەت پىڭر  ،مڭۇرىزالر تەربىيچىسڭى

بولۇشى بىڭلە بىڭر قاتڭاردا« ،اەسڭايا»«( ،اەسڭىيەتنامە»« ،ئڭادابى تەرىڭقەت» ،ھەقڭايىقۇل -
ئىمڭا »« ،دەقڭايىقۇل  -ئىر ڭا » دېەەنڭۇە ،نڭامالر بىلەنمڭۇ ئاتىلىڭۇۋ)« .مەقامڭاتى يۈسڭۈپ
ھەمادانىي»« ،ئەز ەۇ زار

خاجە ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىي» قاتڭارلى ،ئەسڭەرلەرنى يېزىڭپ

قالۇۋرغا .
«اەسڭڭىيا» خوجڭڭا ئەبڭڭۇۋلخالىقنى
ئۈچۈ ئېيزقا تەاسىيەلىرىۇى

خەلىكىسڭڭى ئەالىيڭڭائى كەبىڭڭر (ئەالىيڭڭائى كە

)

ئىبارەت پارسچە ئەسەر بولڭۇپ ،ئۇنىڭڭۇا تەقڭ ادار بولڭۇ،،

جاھىل (نادا ) سوپىالردى يىرا يۈرۈ ،،شڭەرىئەت اە سڭۈننەت يولىڭۇى ئايرىلماسڭلى،
كەبڭڭى مەزمۇنالرغڭڭا ئڭڭورۋ بېڭڭرىلەە  - 06 .ئەسڭڭىردە ياشڭڭىغا ئەدىڭڭ ەزلڭڭۇلال ئىبنڭڭى
ئىس ەھانىي غىجۇۋاا شەھر

بىلە باغلى ،رەاىشزە بۇ ئەسەرەە شەرھ پۈتكە ئىكە .

«مەقاماتى يۈسۈپ ھەمەدانىي» ڭڭڭ ئۇسڭزاز
ئەخالقى اە ئەھ الى بايانىغا بېغىشالنغا ئەسەر.
«ئەز ەۇ زڭڭار

شڭەي يۈسڭۈپ ھەمەدانىينىڭ

سڭۆزلىر ،

خوجڭڭا ئەبڭڭۇۋلخالى ،غىجڭڭۇۋاانىي» دا خوجڭڭا ئەبڭڭۇۋلخالىقنى

سڭڭەيرۋ

سۈلۈ ،ئەدەبىەە دائىر سوئالالرغا بەرەە جااابلىر بايا ئېزىلەە .
مڭڭۇئەللىكى نڭڭامەلۇ «مەقامڭڭاتى ئەبڭڭۇۋلخالى ،غىجڭڭۇۋاانىي» ئەسڭڭىرىۇە بولسڭڭا خوجڭڭا
ئەبۇۋلخالىقنى

ھاياتى ،مەنقەبەلىر

اە بەز

خوجا ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىينى
ئۆتمۈشززە تولىمۇ قەدىرلى بولغا :

رۋبائىيلىرىغا ئورۋ ئاجىرىزىلغا .

تۆاەنۇىكى پەنۇ  -نەسىھەتلىر
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-ئەي پەرزەنڭۇ ،ىقڭھ اە ھەدىڭ

ئىلىمىنڭى ئڭڭۆەە  ،جاھىڭل سڭوپىالردى

يېڭرا يڭڭۈر،

مېلى ىقھ كىزڭابلىر بولسڭۇ  ،بىڭرەر كىشڭى سڭېنى ماخزىسڭا مەغرۋر نمڭا ،تەنقىڭۇ قىلسڭا
رەنجىمە .ئىنسانالردى ھڭې نەرسڭە سڭورىما ،تەمە قىلمڭا ،سڭاخااەت ئەھلىڭۇى بڭول ،ھە
تائا ساڭا نېمىنى بەرەە بولسا خەلققە تارقات...بىرەر مەنسڭە

 -مەقامغڭا ئىنڭزىلمە ،بڭاي،

بەدەالەت اە رەئىڭ  -ئەمىرلەرنىڭ ھوزۋرىغڭا بارمڭا ،ئڭۇ ر بىڭلە ھەمسڭۆھبەت بولمڭا.. .
ئۇسۇل ساماغا ھەددىۇى زىيادە بېرىلمە («اەسىيەتنامە» دى ).
نامڭاز ئوقۇغڭڭا ئڭڭادەمنى شڭڭۇنۇا بىڭر خەاپ اە قورقڭڭۇن باسڭڭىۇۋكى ،ئۇنىڭغڭڭا ئڭڭوئاتسىمۇ پەراا قىلمايۇۋ («سوئالالرغا جااا » تى ).
بىڭڭر كىشڭڭىۇە تۆاەنڭڭۇىكى بە ،پەزىلەتنڭڭى كۆرمەسڭڭزىئورناتمڭڭا :پېقىرلىقنڭڭى بڭڭايلىقزى
خارلىقنى ئىززەتزى
تەييار تۇرۋ.»،

ئۇنىڭڭ

ئەازەل بڭڭېلى  ،ئەمەلنڭڭى ئىلىمڭڭۇى

بىڭڭلە دوسڭڭزلۇ
ئۈسڭڭزۈ قويڭڭۇ،،

يۈكسە ،ھېسابال ،،ئەقىل  -پاراسەت ئىەىسى بولۇ ،،ئۆلۈمەە دائىڭم

مەنڭڭبەلەردە يېزىلىشڭڭىچە بىڭڭر كڭڭۈنى خوجڭڭا ئەبڭڭۇۋلخالى ،ھەزرەتلىڭڭرىەە قوشڭڭنا ئۆيڭڭۇە
ياشايۇىغا ئايالنى ئېڭرىەە ئېيزقڭا مۇنڭۇا سڭۆزلىر ئاڭلىنىڭپ قڭاپزۇ« :ئڭو سڭەككىز
يىلۇى بىر سىز بىلە ياشاپ كېلى اتىمە  ،ئا  -يالىڭا تاشالپ قويغىنىڭىزدىمۇ سەار
قىلۇىم .ھاياتنىڭ

ھەر قانڭۇا ئىسسڭى - ،سڭوغۇقلىرىغا چىۇىڭۇىم .نڭېمە ئېلىڭپ كەلڭەە

بولسڭڭىڭىز ،ئۇنىڭڭڭۇى ئڭڭارتۇقىنى تەلەپ قىلمىڭڭۇىم .ئڭڭار  -نۇمڭڭۇ  ،شڭڭەرەپ  -شڭڭانىڭىزنى
ئاسراپ كەلۇىم .باشقىالر ئالۇىۇا سىزدى شىكايەت قىلمىۇىم .بڭارچە قىيىنچىلىقالرغڭا سڭىز
مېنىڭكڭى بولىشڭىڭىز اە مە سڭىزنىڭكى بولۇشڭىم ئۈچڭۈ چىڭۇاپ كەلڭۇىم .لڭېكى  ،شڭڭۇنى
بىلىڭكى ،مۇبادا باشڭقا بىرىسڭىەە مايىڭل بولڭۇپ ،مەنڭۇى باشقىسڭىنى ئىخزىيڭار قىلسڭىڭىز،
خوجا ئەبۇۋلخالى ،ھەزرەتلىرىنى ئېزىكىەە مەھكە ئېسڭىلىپ ،ئىالھىڭي ئڭادالەت تەنڭزەنە
قىلغانغا قەدەر قويۇپ بەرمەيمە ».
بڭڭۇ سڭڭۆزلەرنى ئاڭلىغڭڭا خوجڭڭا ئەبڭڭۇۋلخالى ،ھەزرەتلىڭڭر دەپزڭڭۇكى« :بڭڭۇ ئايالنى ڭ
ئېيزقا ەەپلىر ماڭا ناھايزى تەسىر قىلۇ  ،كۆزلىرىمۇى يا ،ئاقزى .ئەي ئەبۇۋلخالى،،
بۇ ئايال بىر مەخلۇ مۇھەببىزى بىلە شۇنچە قىيىنچىلىققا چىۇاپزۇ .بۇ سۆز دەراىشڭلەرەە
سااا بولسۇ اە بۇنىڭغا قۇرئانۇى بىر دەلىل تاپاي ،دېۇىم .ئەقلىمەە شۇ ئايەت كەلڭۇ :
‹ئەل ەتزە ،ئالال ئۆزىەە (بىڭرەر نەرسڭە يڭاكى كىشڭىنى ) شڭىرى قىلىنىشڭىنى كەچۈرمەيڭۇۋ.
خالىغا بەنۇىلىر

ئۈچۈ كەچۈرىۇۋ› (سۈرە «نىسا»،

شۇنىڭۇى

باشقا ەۇناھالرنى ئۆز

 - 006ئايەت)».
خوجڭڭڭا ئەبڭڭڭۇۋلخالى ،غىجڭڭڭۇۋاانىي ھەزرەتلىڭڭڭر

( - 0101يڭڭڭاكى  ) - 0079يىلڭڭڭى
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غىجۇۋاانىيڭڭۇا ااپڭڭات بولغڭڭا  .قەبرىسڭڭى ھڭڭازىر مەزكڭڭۇر شڭڭەھەردە مڭڭۇقەددە
ھېسابلىنىۇۋ .سەرھالقا سىلسىلىسىنى ئۆزىۇى
دااا ئەتزۈرد .

كېيى

زىيارەتەڭڭاھ

خوجا ئارىف رې ەەرىي ھەزرەتلىر

خوجا ئارىف رېۋگەرىي
تۇغۇلۇشى :ھېجرىيە ( 461مىالدىيە  - )0064يىلى بۇخارانى

رې ەەر دېەە يېرىڭۇە

تۇغۇلغا .
ۋاپاتى :ھېجرىيە ( 661مىالدىيە  - )0111يلى ئۆز يۇرتىۇا ااپات بولغا .
قىياپىتى :خوجا مۇھەممەد ئارىف رې ەەرىي ئوتزۇرا بوي ،ئاي يۈزلۈ ،،كڭۆزلىر چڭو،،
قاشلىر ئىنچىكە اە ئەەر  ،قىزغۇ ئىۇ  ،اۋجۇدىۇى خۇشبۇي ھىۇ تارىلىڭپ تڭۇراتزى.
ئۇلۇ اەلىيلەردى بولۇپ ،ئىلىم ،ھەلىم ،زۋھۇ ،تەق ا ،رىيازەت اە ئىبادەت ئەھلى ئىۇ .
«مەقامڭاتى خوجڭڭا ئەبڭۇۋلخالى ،غىجڭڭۇۋاانىي اە ئڭارى ى رېڭ ەەرىي» دېڭەە ئەسڭڭەردە
رىڭڭ ايەت قىلىنىشڭڭچە ،رېڭڭ ەەرىي بالىلىقىڭڭۇىال ئەبڭڭۇۋلخالى ،غىجڭڭۇۋاانىينى خىزمىزىڭڭۇە
بولغڭڭا  .ئڭڭۇ تىنىمسڭڭىز رىيڭڭازەت چېكەتزڭڭى ،ھەتزڭڭا غەپڭڭلەت ئۇيقۇسڭڭىۇا قالماسڭڭلى ،ئۈچڭڭۈ
كۆزىەە تۇز سېكەتزىكە  .بۇنى كۆرەە خىزىر ئەلەيھىسسا

ئۇنى

كېلەچەكزە مەرىڭكەت

ساھىبى بولۇپ يېزىلىشى ئۈچۈ دۋئا قىلغا  .شۇ دۋئا بەرىكڭاتى بىڭلە خوجڭا مڭۇھەممەد
رې ەەرىي «ئارىف» لەقىمىەە مۇشەررەپ بولغانىكە .
«رىسالەئى سىغناقىي» ناملى ،ئەسەردە بايا ئېزىلىشىچە ،كۈنلەردى

بىر كۈنى خوجا

ئەھمەد يەسسەاىي تائا پىشۇرى ېزىپ ،مۇرىزى خوجڭا دۋغىينڭى غىجڭۇۋاانغا بېرىڭپ ،خوجڭا
ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىيۇى قېزى ،ئېلىپ كېلىشنى بۇيرۋپزۇ .خوجڭا دۋغىڭي غىجڭۇۋاانغا
يېزىپ بارماسزىنال ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىينى

خەلىكىسى خوجا ئارىف رې ەەرىي ئەھڭمەد

يەسسڭڭەاىي ھوزۋرىغڭڭا قېزىڭڭ ،ئېلىڭڭپ كېلىڭڭۇۋ .بۇنىڭڭڭۇى خەاەر تاپقڭڭا خوجڭڭا دۋغىڭڭي:
«ئارى نىڭ ھڭڭالى مەنڭڭۇى ئۈسڭڭزۈ كەلڭۇ » دەپ خوجڭڭا ئارى نىڭ كامڭڭالىزىنى ئىزىىڭڭراپ
قىلىۇۋ.
يەنە مەنبەلەردە يېزىلىشىچە ،خوجا ئارىف ئۇسزاز (خوجا ئەبۇۋلخالى ،غىجڭۇۋاانىي)
غا ئوخشا ،كەئبىنى بۇخاراغا كەلزۈرۈ ،،تامغا مېنى قاتڭارلى ،كەشڭكۇ  -كارامەتلەرنىڭ
ساھىبى ئىكە  .ئۇ خوجا ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىي ھەزرەتلىرىنى
بولغا ئە ،پەزىلەتلى

مۇرىزلىرىۇى

اە بۈيڭۈ ،خەلىكىلىرىڭۇى
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ئاساسىي قائىۇىلىرىەە بىرمۇ بىر ئەمەل قىلىپ ،پەيڭزەە

قىلغا تەرىقەتنى

ئېرىشزى.
پەيغەمبىرىمىز مڭۇھەممەد سڭەللەلالھۇ ئەلەيھڭى اەسڭەللەمنى
ناھڭڭڭايزى تەلەپچڭڭڭانلىقى سڭڭڭەاەبىۇى

سڭۈننىزىەە ئەەىشىشڭزە

يۈكسڭڭڭە ،دەرىجىڭڭڭەە يەتكەنىڭڭڭۇ  .ئەبڭڭڭۇۋلخالى،

غىجڭڭۇۋاانىي ااپاتىڭڭۇى كېڭڭيى ئۇنى ڭ يڭڭولىنى دااا ئەتزۈرۈشڭڭزە سڭڭەمىمىي ئىخڭڭال اە
غەيرەت كۆرسڭەتكە  .شڭۇنى ئۈچڭۈ ئۆزىڭۇى تڭۆت ئەا ت كېڭيى كەلڭەە مڭۇھەممەد
باھااۋددى

نەقشىبەنۇ ھەزرەتلىر

دۋنياغا مەشھۇر بولغا .
خوجا ئارىف رې ەەرىينى

ئۇنى

ئىزىۇى

مېڭىپ ،روھىيەتلرىۇى

بىڭزەىچە مەلڭۇ بولغڭا يېەڭانە ئەسڭىر

پەيز ئېلىڭپ،

«ئارى نڭامە» دۋر.

ھېجڭڭڭرىيە ( 611مىالدىڭڭڭيە  - )0114يىلڭڭڭى قەلەمڭڭڭەە ئېلىنغڭڭڭا بڭڭڭۇ ئەسڭڭڭەردە دەسڭڭڭلەپكى
سوپىالرنى پىكىر  -قاراشلىر بىلە بىڭرەە ،ئۇسڭزاز
باغلى ،بولغا مەنبەلەرمۇ ئورۋ ئالغا .
مڭۇھەممەد تالىبنىڭ

ئەبڭۇۋلخالى ،غىجڭۇۋاانىي بىڭلە

«مەتلەبڭۇت  -تڭڭالىبى » ئەسڭىرىۇە خوجڭڭا ئارى نىڭ

«تەدبىڭڭرەە

باغلى ،،تەقڭۇىرەە مڭۇنكىر (تانغڭا ) كىشڭى دەازىخڭى ،ئىالھڭى تەقڭۇىرەە تەسڭلىم بولغڭا
كىشى جەننىزىيۇۋر» دېەە سۆزلىر قەي قىلىنغا .
بۈيۈ ،ئەالىيا اە ئارى الردى

بولغا خوجا ئارىف رېڭ ەەرىي ھەزرەتلىڭر

ئۆمۈرىنىڭ

ئاخىرىۇا ھوزۋر  -ھا اەت بىلە جەھرىي زىكىر قىلىشنى با ،خەلىكىسى مەھمڭۇد ئەنجىڭر
ەغنەاىي ھەزرەتلىرىەە ئۆەەتكە  .بۇ ئاشكارا زىكىر تەلىم زاما ئىھزىياجلىرىڭۇى ئىڭۇ .
زىكىردى

غاپىل بولغا خەل ،زىكر جەھرىيەنى ئاڭال ،اەجامائەت بولۇپ زىكىر قىلى

ئارقىلى ،مەنى ىي پەيز ئا تزى.
«ماھىزابڭڭڭا »« ،پىشڭڭ ايى ئارى ڭڭڭا » سڭڭڭۈپەتلىر
خوجىنىڭ ڭ

قەبرەئڭڭڭى شڭڭڭەرىكلىر

بىڭڭڭلە سڭڭڭۈپەتلەنەە ھەزرىزڭڭڭى

رېڭڭڭ ەەردە زىيارەتەاھڭڭڭۇۋر .خوجڭڭڭا ئڭڭڭارىف رېڭڭڭ ەەرىي

ھەزرەتلىڭڭر كېڭڭيى خەلىكىلىرىڭڭۇى خوجڭڭا مەھمڭڭۇد ئەنجىڭڭر ەغنەاىڭڭي  -ئڭڭالال سڭڭىرىنى
مۇقەددە قىلسۇ  -سەر ھالقا سىلسىلىسىنى دااا ئەتزۈرەە .
خوجا مەھمۇد ئەنجىر فەغنەۋىي
تۇغۇلۇشى :بۇخارانى

اابكەن

تۈمەنى ،ئەنجىر ەغنى قىشلىقىۇا تۇغۇلغا .

ۋاپاتى :ھېجىرىيە ( 614مىالدىيە  - )0116يىلى شۇ يەردە ااپات بولغا .
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قىياپىتى :ئوتزۇرا بوي ،ئا تەنلى  ،بڭۇرنى چىرايلىڭ ،،ئېغىڭز

كە ،،قڭارا سڭاقاللى،،

كۆركە يۈزلۈ ،كىشى ئىۇ  .بېشىغا ئا سەللە ئورايزى ،كارامەتلىر كۆپ ئىۇ .
بۇخارادى ئۈ پەرسەخ (ئۈ مى ياكى بە ،مى مىزىرلى ،كونڭا مۇسڭاپە بىرلىكڭى)
مۇساپە نىرىۇا بولغا

ەغنە قىشلىقىۇا تۇغۇلغا  .نەسلى سڭەييىۇزادىلەردى

ئىڭۇ  .ئۆمڭۈر

كەچۈرۈ ،ئۈچۈ دورىەەرلى اە تىجڭارەت بىڭلە شڭۇغۇلالنغا  .خوجڭا ئڭارىف رېڭ ەەرىي
ھەزرەتلىڭڭڭرىەە خىڭڭڭزمەت قىلىڭڭڭپ يېزىشڭڭڭكە ئە ،كامىڭڭڭل مڭڭڭۇرىزالردى اە ئە ،ئۇلڭڭڭۇ
خىلڭ ەت ،تەرىڭڭقەت اە ھەقىقەتڭڭزە سىردىشڭڭى ئىڭڭۇ .

خەلىكىلىرىڭۇى

بولغڭڭا  .ھەزرەتنىڭ

يەكڭڭكە شڭڭەخ
كۆرەتزى.

ئۈچڭڭۈ مەخكىڭڭي زىكىرنڭڭى ،جەمڭڭائەت ئۈچڭڭۈ جەھرىڭڭي زىكرىنڭڭى ئەازەل

اابكەنىي (اابكەن ) جامە مەسڭچىزىۇە كڭۆپ يىلڭالر خەلقنڭى ئىرشڭات قىلىڭ

بىڭلە

مەشڭڭغۇل بولغڭڭا  .خوجاەڭڭا تەرىقىزىڭڭۇە جەھرىڭڭي زىكرىنڭڭى باشڭڭلىغا زاتالردىڭ ئىڭڭۇ .
زامانىسڭىنى بۈيڭڭۈ ،ئالىملىرىڭڭۇى ھە ىڭڭزۋددى بىڭر كڭڭۈنى خوجڭڭا مەھمڭڭۇتزى سڭڭورايۇۋ:
«تەرىقىزىڭىز مەخكىي زىكىڭرىەە ئاساسڭالنغا بولسڭىمۇ ،جەھرىڭي زىكىڭر

قىلىشڭىڭىزنى

سڭڭەاەبى نڭڭېمە » .خوجڭڭا مەھمڭڭۇد ھەزرەتلىڭڭر « :غاپىلالرنىڭڭ ئويغىنىشڭڭلىر  ،ئالالنىڭڭ
ئەمرىنى تۇتۇشلىر اە زىكىرەە رىغبەت كۆرىسزىشلىر ئۈچۈنۇۋر .شڭۇ تەرىڭقە ئڭۇ ر ھە
يولىغا كىرىۇۋ ،ئىخڭال

بىڭلە تەابە اە ئىنزىسڭا

قىلىڭۇۋ ،ھەقىقەتڭكە ئېرىشڭىۇۋ ،زىكىڭر

پۈتۈ ياخشىلىقالرنى اە سڭائادەتلەرنى بېشڭى ،شڭۇنى ئۈچڭۈ زىكىڭر ئوچڭۇ بولۇشڭى،
خەل ،ئاڭلىشڭى اە كېلىشڭى كېڭرە ،»،دەپ جڭااا بەرەە  .ھە ىزۋدىننىڭ « :تىڭل بىڭلە
قىلغا زىكىردە ھەقىقىي بىلە ساخزىسىنى قانۇا ئاجىرتى

مۇمكى

» دېەە سوئالىغا

خوجا مەھمۇد« :جەھرىي زىكىرنى دىلنى يالغانۇى  ،غەيڭ ەتزى  ،ھڭارا لوقمىڭۇى  ،قەلبنڭى
شڭڭڭۈبھىۇى  ،كڭڭڭۆزنى خىيڭڭڭانەتزى اە ھڭڭڭارا نەرسڭڭڭىلەرەە قاراشڭڭڭزى  ،كۆڭڭڭڭۈلنى رىيڭڭڭا اە
مەنمەنىلىكزى  ،باتىلنى ماسى ادى

تازلىغانالر بېجىرەلەيۇۋ» ،دەپ جااا

بەرەە .

ەغنەاىينى ڭ پىكىڭڭرىچە ،ئاشڭڭكارا يڭڭاكى مەخكىڭڭي زىكڭڭردى مەقسڭڭەت بىڭڭر بولڭڭۇپ،
ھېكمەت ،مەسلىھەت اە ھالەت زۆرۈرىيزى ھەر ئىككى خىڭل زىكرىڭۇىمۇ مەاجۇتزڭۇر .بىڭرا
سەيرۋ سۈلۈ ،مەخكىي زىكرىەە ئاساسالنغا .
ەخرىۇدى ئەلى سە ىينى «رەشەھات ئەينۇل  -تالىبى » ،بەدرىڭۇدى سڭەرھىنۇ-
ىينى «ھەزەراتۇل  -قۇد » ،مڭۇھەممەد تالىبنىڭ «مەتلەبڭۇت  -تڭالىبى » ،مەجڭۇۋددى
بەدەخشڭڭانىينى

«جڭڭامىئۇ

 -سە سڭڭىل» قاتڭڭارلى ،ئەسڭڭەرلىرىۇە خوجڭڭا مەھمڭڭۇد ئەنجىڭڭر

ەغنەاىينى چو ،بىر ئا قۇ ،شەكلىەە كىرىپ ئۇچقانلىقى اە خەلىكىسى ئەلى رامىزانىي
بىلە سۆھبەتلەشكەنلىكى قەي قىلىنغا .
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تەرىقەت مۇھىزىۇا «غىبزە ەرمايى سۇرەرىيا» سڭۈپزى بىڭلە تىلغڭا ئېلىنىڭپ كەلڭەە
خوجڭڭا مەھمڭڭۇد ھەزرەتلىڭڭر ئۆزىڭڭۇى كېڭڭيى ھۈسڭڭەي ئەمىڭڭر خڭڭۇرد اابكەنىڭڭي (ااپڭڭاتى
ھىجىرىيە \ 709مىالدىيە  - 0109يىلى) اە خوجڭا ئەلڭى رامىزڭانىي ھەزرەتلىڭرىەە شڭەيخلى،
ئىجازىزى-ئىرشات بەرەە  .سەرھالقا سىلسىلىسىنى خوجا ئەلى رامىزانىي دااا ئەتزۈرەە .
خوجا ئەلى رامىتانىي
تۇغۇلۇشى :ھىجرىيە ( 411مىالدىيە  - )0090يىلى بۇخارانى
تۇغۇلغا .

رامىزا دېەە يېرىۇە

ۋاپاتى :ھىجرىيە ( 710مىالدىيە  - )0110يىلى خارەزمۇە ااپات بولغا .
قىيىىاپىتى :ئوتزڭۇرا بڭڭوي ،يڭڭۈز اە باشڭقا ئەزالىڭڭر ناھڭڭايزى كڭۆركە ئىڭڭۇ  .پېقىرلىڭ
سڭۈلۈكىنى تاللىغڭڭا ئىڭڭۇ  .ماتڭڭا توقڭڭۇ ،بىڭڭلە شڭڭۇغۇللىناتزى .زاھىرىڭڭۇا خەلڭڭ ،بىڭڭلە ،
باتىنىڭڭۇا ھە بىڭڭلە ئىڭڭۇ  .يۈكسڭڭە ،مەنى ڭ ىي مەقامغڭڭا ئېرىشڭڭكە بولڭڭۇپ ،پەاقۇلئڭڭادە
كارامەتلىر ئاشكارا ئىۇ  .خوجا مەھمۇد ەغنەاىڭي ھەزرەتلىرىنىڭ
بىلە قىلغا ئە ،ساداقەتلى  ،ئۇلۇ خەلىكىلىرىۇى ئىۇ .

خىزمىزىنڭى ئىخڭال

تەسەااۋپ ئەھلڭى ئارىسڭىۇا «ئەزىڭزا » لەقىمڭى بىڭلە مەشڭھۇر بولغڭا خوجڭا ئەلڭى
رامىزانىي رامىزانۇا بىر نەچچە يىل خەلقنى ئىرشات ئەتكە  .كېڭيى بڭاراەرد (ئڭابى ەرد) ەە
كۆچۈپ بارغا  .ئۇ يەردىمۇ مۇرىزالر يېزىشزۈرەە  .ئاخىر خڭارەزمەە كۆچڭۈپ بېرىڭپ ،ئڭۇ
يەردە مۇقۇ ياشىغا .
«رەشڭڭەھات ئەينڭڭۇل  -ھەيڭڭات» اە «ھەزەراتڭڭۇل  -قڭڭۇد » ئەسڭڭەرلىرىۇە يېزىلىشڭڭىچە،
خوجا ئەلى رامىزانىي خارەزمۇە ياشا ،ئۈچۈ ھۆكۈمۇاردى يازمڭا روخسڭەتنامە ئالىڭۇۋ .ئڭۇ
ھەركۈنى مەدىكار بازىرىغا بېرىڭپ ،بىڭر ئىككڭى مەدىكڭارنى ئڭۆيىەە ئېىلڭپ كېلىڭپ ،ئۇ رغڭا
دىڭ اە تەسڭڭەااۋپزى سڭڭااا بېرىڭڭۇۋ .كە كىرەەنڭڭۇە ھەققىنڭڭى بېرىڭڭپ كەتكۈزى ېزىڭڭۇۋ.
لېكى خوجا ئەلى رامىزانىينى سۆھبىزىنى بىڭر قېڭزىم ئاڭلىغڭا ئڭادە يەنە كېلىڭ ېرەتزى.
شۇ ئەسنادا تىز پۇرسەتزە مۇرىزلىر

كۆپىيىپ كېزىۇۋ .بۇ ئەھ الۇى

خەاپسڭىرىەە بەز

كىشىلەر پادىشاھقا خەاەر يەتكۈزىۇۋ .پادىشاھ رامىزانىيۇى شەھەردى چىقىڭپ كېزىشڭنى
تەلە قىلىۇۋ .لېكى خوجڭا ئەلڭى رامىزڭانىي قولىڭۇىكى يازمڭا روخسڭەتنامىنى كۆرسڭىزىۇۋ.
شۇنى

بىلە پادىشڭاھ خوجڭا ئەلڭى رامىزانىينىڭ

شڭەھەردە قىلىشڭىغا روخسڭەت بېرىشڭكە

مەجبۇر بولىۇۋ اە پادىشاھ بىلە خوجا ئەلى رامىزانىي ئارىسىۇا دوسڭزانە مۇناسڭى ەت پەيڭۇا
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بولىۇۋ.
مڭڭۇھەممەد خڭڭارەزمىي ئەرزەڭىينىڭ «شڭڭەرھى رىسڭڭالەئى ئەزىڭڭزا » ئەسڭڭىرىۇە نەقىڭڭل
قىلىنىشڭڭىچە ،خوجڭڭا ئەلڭڭى رامىزڭڭانىي كەچكڭڭى پەيڭڭزلەردە ماتڭڭا بازىرىغڭڭا بېرىڭڭپ ،ھڭڭېچكىم
سېزى الماي ئىشىپ قالغا يېكەكلەرنى سېزى ا تزىكە  .ئۆز

ئۆينى

بىر بۇلۇڭىڭۇا تڭائەت

 ئىبڭڭادەت قىلغڭڭا ئېلىڭڭپ كەلڭڭەە يېڭڭكەكلەردى ماتڭڭا توقۇيڭڭۇىكە  .بڭڭۇ ئىشڭڭنى غەي ڭئەرەنڭلەر ،مۇسڭڭۇلما جىڭنالر يڭڭاكى پەرىشڭڭزىلەر بېجىرىڭۇىكە  .خوجڭڭا ئەلىڭي رامىزڭڭانىي بڭڭۇ
ماتا رنى سېزىپ ،پايۇىسىنى ئۈچكە تەقسڭىملەيۇىكە  :ئىلڭم ئەھلىڭەە ،كەمڭبەغەللەرەە اە
ئۆز ئائىلىسىەە.
زاماننى مەشھۇر شەيخلىرىۇى

بەدرىۇدى

ھەمەدانىڭي خوجڭا ئەلڭى رامزانىيڭۇى « :

‹ئالالھنى كۆپ زىكىر قىلىڭالر (سۈرە «ئەھزا » - 50 ،ئايەت)› ئايىزى كەلىمەسىۇە نەزەردە
تۇتۇلغا زىكىر زىكىر جەھرىيمۇ ياكى زىكىر مەخكىيمۇ » دەپ سڭورىغانۇا ،خوجڭا ئەلڭى
رامىزانىي ھەزرەتلىر « :تەرىقەتكە يېڭى كىرەەنلەرەە كۆرە جەھرىي ،سۈلۈكنى ئاخىرىسىغا
يەتكۈزەە مۇرىزقا كۆرە مەخكىيۇۋر» دەپ جااا

بەرەەنىكە .

«زىكىڭڭر جەھڭڭرىيەە دەلىلىڭىڭڭز نڭڭېمە » دېڭڭەە سڭڭوئالغا« :ئەەەر مەنسڭڭۇر ھەلڭڭالج
زامانىسىۇا خوجا ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىي ھەزرەتلىر يڭاكى ئۇنىڭ مۇرىزلىرىڭۇى بىڭر
بولغىنىڭڭۇا ئىڭڭۇ  ،ئڭڭۇنى «اەھڭڭۇەتى اۋجڭڭۇد» مەقامىڭڭۇى

ئۆتكڭڭۈزۈپ «ئەنەلڭڭھە » لىڭڭ،

قىلغا بو تزى »...دەپ جااا بەرەەنىكە .
دەااسىۇى خا
خوجڭڭا ئەلڭڭى رامىزڭڭانىي ھەزرەتلىڭڭر ئەدى ڭ اە شڭڭائىر ئىڭڭۇ  ،ھڭڭېكمەتلەرەە تولغڭڭا
پارسچە شېئىر رمۇ يازغا «.تارىخىي نەزمۇ  -نەسڭىر» نڭاملى ،ئەسڭەرنى

مڭۇئەللىكى سڭەئۇ

نە ىسىينى قەي قىلىشڭىچە ،خوجڭا ئەلڭى رامىزانىينىڭ «مەھبۇبڭۇل  -ئڭارى ى » نڭاملى،
ئەسڭڭىر بڭڭار بولڭڭۇپ ،بڭڭۇ ئەسڭڭەردە مۇرىزالرغڭڭا تەاسڭڭىيە قىلىنغڭڭا ئڭڭو ئاساسڭڭىي قائىڭڭۇە
چۈشڭڭەنۇۈرۈلەە  .بڭڭۇ ئەسڭڭەردە اە باشڭڭقا ئڭڭايرىم مەنڭڭبەلەردە (مەسڭڭىلە «رىسڭڭالەئى سڭڭىززە
زەرۋرىيە» ،ئەلى سڭە ىينى «رەاشڭەئات ئەينىڭۇل  -ھەيڭات» ،رىزاقۇلىخاننىڭ «رىيڭازەۋل -
ئڭڭارى ى » اە «مەجمەئڭڭۇل  -قۇسڭڭە ا» قاتڭڭارلى ،ئەسڭڭەرلەردە) خوجڭڭا ئەلڭڭى رامىزانىينىڭڭ
شېئىرلىر

مىسال كەلزۈرۈلەە .

خوجا ئەلى رامىزانىينى بەز پىكىر  -قاراشلىرىنى ئۇنىڭ پەرزەنزڭى خوجڭا ئىبڭراھىم
بىر نەچچە سەھىكىلى كىچى رىسالىەە جەمئى قىلغا  .بۇ رىسالىەە مۇھەممەد خڭارەزمىي
ئەرزەڭىي شەرھلەر يېزىپ (تەخمىنە  - 04ئەسڭىردە) «شڭەرھى رىسڭالەئى ئەزىڭزا » يڭاكى
«مەناقىبى خاجە ئەلڭى ئەزىڭزا رامىزڭانىي» نڭامى بىڭلە ئاتىغڭا  « .ىھرىسڭزى نۇسڭخەھا»
ئەسىرىۇە «رىسالەئى خاجەئى ئەزىزا » ناملى ،كىچى بىر رىسڭالە خوجڭا ئەلڭى رامىزڭانىيەە
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نىسبەت بېرىلىۇۋ.
خوجا ئەلى رامىتانىينىڭ سۆزلىرىدىن پارچىالر:
خىزمەتنى مىننەت ،مىننەتنى خىزمەت بىلمە.بەنۇە ھەققە ئاش ،بولسا ،خىزىر ئەلەيھىسسڭا ئڭۇ بەنڭۇىەە ئاشڭ ،بولىڭۇۋ ،ئۇنىڭغڭاياردە قىلىۇۋ.
ئىنسڭا دائىڭم خەيرلىڭكېرە.،
-تىلى

ئىشڭالرنى قىلىشڭى ،لڭېكى

«قىلمىڭۇىم» دەپ ھېسابلىشڭڭى

دائىم زىكىر بىلە مەشغۇل بولۇشڭى« ،زىكىڭر كەسڭىر» ،يەنڭى ھە بۇيرىغڭا

«كۆپ زىكىڭر ئېيڭزى » تڭۇر .نەزەر
دېمە ،ئۇ جەھر قىلىكزۇ.

رەھمەتزڭۇر ،مەخكڭى زىكىڭر قىلغڭۇچى مەشڭھۇر بولسڭا،

ئىككى نەرسىەە ئىھزىيات بولۇڭالر؛ غىزالىنى اتقانۇا اە سۆزلىشى اتقانۇا.
بۇرادىرى ھەققىەە بىەۇناھ تىل بىلە دۋئڭا قىڭل ،رەت قىلىنمايڭۇۋ .يەنڭى سڭېنىتىلى ئۇنى ھەققىەە ەۇناھ قىلمىغا  ،ئۇنى تىلى سېنى ھەققىڭڭەە ەۇنڭاھ قىلمىغڭا
بولىۇۋ .بۇرادەرنى

بۇرادەرەە خالى

دۋئاسى شۇ تەرزدە بولۇشى كېرە.،

تڭالىبالر بىڭڭرەر ھە دوسڭزىنى كۆڭلىڭڭۇى جڭاي ئڭڭېلىمەنى ىي كامالەتكە يېزىشنى ئە ،توغرا يولى شۇدۋر.
-مۇھەببەتنى

ئڭارقىلى ،كامڭڭال تاپىڭڭۇۋ،

شەرتى ئەەىشىشزۇر.

«ھەزرىزڭڭى پەيغەمبىرىمىزنى ڭئەەىشىشى كېرە.،

ئڭڭۈممىزىمە » دېڭڭەە كىشڭڭى ئە ،ئڭڭاااال ئڭڭۇ زاتقڭڭا

-ھەقزائا بىلە سڭۆھبەتزە بولڭۇڭالر ،ئەەەر ئۇنىڭ

بىڭلە سۆھبەتلىشەلمىسڭەڭالر،

ئۇنى بىلە سۆھبەتزە بولغانالر بىلە سۆھبەتزە بولۇڭالر.
دۋنيا اە ئاخىرەت ئىكى ئاچا  -سېڭىلغا ئوخشايۇۋ .دۋنيا اە ئاخىرەت سۆيەۈسىمۇ بىرقەلبڭڭزە مەاجڭڭۇد بولمايڭڭۇۋ .ھڭڭالبۇكى ،ھەر ئىككىلىسڭڭىمۇ مەخلۇقزڭڭۇر .شڭڭۇنۇا ئىڭڭكە ،
ياراتقۇچى بىلە يارىزىلغۇچىغا بولغا سۆيەۈ بىر جايۇا جەملەنمەيۇۋ.
« (ھەر بىر) خۇ ،سۆز ئۇنىڭغا يۈكسىلۇر» (سۈرە « اتىر» - 01 ،ئايەت) ئايىزىنىڭھۆكۈمىەە كۆرە ،زىكىر قۇشڭىنى
كېرە .،بۇ ر ھوزۋر اە ئىخال

قانڭات ياسڭاپ ئۇچۇشڭى ئۈچڭۈ ئىككڭى قڭانىزى بولۇشڭى
.
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-بەنۇە ئالال بو لمايۇۋ ،لېكى

سۈپەتلىر

ئالالنى

.

بىلە سۈپەتلىنىۇۋ ،خا

خوجڭڭڭا ئەلڭڭڭى رامىزانىيڭڭڭۇى «ئىمڭڭڭا نڭڭڭېمە » (يڭڭڭاكى «تەسڭڭڭەااۋپ نڭڭڭېمە ») دەپ
سوراشڭقانۇا ،ئڭۇ زات« :ئاجراتمڭا اە بىرلەشڭزۈرمە( ،يەنڭى ،كڭۆڭلىنى دۋنيڭا سۆيەۈسڭڭىۇى
بېرىكزۇ.

ئاجرىزىپ ئالما اە ھەققە قاراتما ) دەپ جااا

خوجڭڭا ئەلڭڭى رامىزانىينىڭ ئڭڭوغلى ئىبڭڭراھىم ئاتىسڭڭىۇى سڭڭورايۇۋ« :مەنسڭڭۇر ھەلڭڭالج
‹ئەنەلڭڭھە › (مە ھەقڭڭمە ) دېڭڭۇ  ،ئڭڭۇنى قەتڭڭل قىلىشڭڭزى .بايەزىڭڭۇ بەسڭڭزامىي ‹خىڭڭرقە
ئىچىۇە ئالالھۇى

باشقا ھې نەرسە يو › دېۇ  .ئۇنىڭغڭا ھېچڭنىمە دېيىشڭمىۇ  .بۇنىڭ

ھېكمىزى نېمە » .خوجا ئەلى رامىزانىي« :مەنسڭۇر مەنلىكنڭى ئىلەىڭر سڭۈرد اە سڭۆزىنى
‹مە › دەپ باشلىۇ  .بەسزامىي بولسا يوقلۇ  -ھېچلىكنڭى ئىلەىڭر سڭۈرد اە سڭۆزىنى
‹يو › بىلە باشلىۇ  ،ئاما قالۇ » دەپ جااا

بەرەەنىكە .

كۇبرااىيە شەيخلىرىۇى ئڭا ئۇددەالە سڭىمنانىي بىڭلە خەت يېزىشڭقا  ،يەسسڭەاىيە
شەي سەييىۇ ئاتا بىلە ئۇچراشقا ئەلى رامىزانىي ھەزرەتلىر  011يىل ئۆمڭۈر كڭۆرەە .
مڭڭۇھەممەد ئىسڭڭىملى

بە ،كىشڭڭىنى كامالغڭڭا يەتكڭڭۈزەە  .ئۇ رنىڭ

ھەر بىڭڭر

ئىلىڭڭم اە

پەزىلەتزە ئڭالىم ،كامىڭل ،اەلڭى زات ئىڭۇ  :خوجڭا مڭۇھەممەد ئىبڭراھىم (ئڭۆز ئڭوغلى ،ااپڭاتى
مىالدىيە  - 0190يىلڭى) ،خوجڭا مڭۇھەممەد كۇ ھڭۇۋز خڭارەزمىي ،خوجڭا مڭۇھەممەد ھەلڭالج
بەلخىڭڭي ،خوجڭڭا مڭڭۇھەممەد بڭڭااەردىي خڭڭارەزمىي ،خوجڭڭا مڭڭۇھەممەد بابڭڭا سەمماسڭڭىي .خوجڭڭا
مڭڭۇھەممەد رامىزانىينى ڭ مەزكڭڭۇر خەلىكىڭڭر ئۇنىڭڭڭۇى كېڭڭيى
ھۇدۋدلىرىۇا خوجىەا تەرىقىزى تەرغىبىنى دااا ئەتزۈرىۇ .

خڭڭارەز  ،بۇخڭڭارا اە بەل ڭ

«مڭۇرغى ھەقىڭڭقەت شڭڭەھكەر » دەپ سڭڭۈپەتلەنەە بڭۇ ئۇلڭڭۇ زات ئۆزىڭڭۇى

كېڭڭيى

خوجىەڭڭڭا نەقشڭڭڭىبەنۇىيە شڭڭڭەيخلى ،ئىجڭڭڭازىزىنى خوجڭڭڭا مڭڭڭۇھەممەد بابڭڭڭا سەمماسڭڭڭىيغا
تاپشۇرغا .
خوجڭڭا مڭڭۇھەممەد رامىزانىينى ڭ

ھەقىقڭڭى قەبرىسڭڭى خارەزمڭڭۇىكى تاشڭڭھااۋزنى

ئۆرەەنچىۇە .سەرھالقا سىلسىلىسىنى ئۆزىۇى
دااا ئەتزۈرەە .

كېيى

كونڭڭا

خەلىكىسى مۇھەممەد بابا سەمماسڭىي

مۇھەممەد بابا سەمماسىي
تۇغۇلۇشى :بۇخارانى

سەمما

دېەە يېرىۇە تۇغۇلغا .

ۋاپاتى :ھېجرىيە ( 711مىالدىيە  - )0114\6يىلى بۇخارانى
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ااپات بولغا .
قىيىىاپىتى :بۇغڭۇاي ئڭڭۆ ،،نڭڭۇرانىي ،نەزەر تەسڭىرلى  ،قەتئىڭڭي پىكىرلىڭ  ،جۇشڭڭقۇ
ھېىسياتلى ،كىشى ئىۇ  .ئاتىسى سەييىۇ ئابۇۋلالنى تەاسىيەسى بىلە خوجا مۇھەممەد
ئەنجىر ەغنەاىيەە پۇرى

بولىڭۇۋ .ئەنجىڭر ەغنەاىڭي بولسڭا ئڭۇنى خوجڭا ئەلڭى رامىزانىيغڭا

ھڭڭااالە قىلىڭڭۇۋ .خوجڭڭا ئەزىزانغڭڭا مۇرىڭڭ بولغڭڭا مڭڭۇھەممەد بابڭڭا سەمماسڭڭىي بىڭڭر ئۆمڭڭۈر
ئۇسزازىنى خىزمىزىۇە بولغا  .ھەتزا پىر بۇخارادى خارەزمەە ھىجرەت قىلغانڭۇا بىڭرەە
كەتكە  ،ئەتراپىۇىكىلىرىەە اە ئڭۆزىەە كڭۆپ پايڭۇا يەتكڭۈزەە  .مڭۇرىزالر ئارىسڭىۇا نامڭۇار
خەلىكە بولغا  .با  -اارانلىرىغا ئۆز قارىغا  .ناھايزى سەەە ،ئىۇ  .بەز خىزمەتلىردە
ھال (مەنى ىيەت) غەلبە قىالتزى .قولىۇى ئىڭ ئەسڭ ابلىر چۈشڭۈپ كېزەتزڭى .كڭۆپىنچە
مۇرىزلىرىنى ئۆز

تالاليزى.

بىر كۈنى ئەمىر كۇ ل ھەزرەتلىر مەيۇانۇا چېلىشىشڭقا چۈشڭى اتقانۇا مڭۇھەممەد بابڭا
سەمماسڭىي ئڭۇ يەردىڭ ئۆتڭڭۈپ قالىڭۇۋ اە ئىالھڭى نەزىڭر بىڭڭلە ئڭۇنى مەنىڭ ىي مەيڭڭۇانغا
چاقىرىڭڭۇۋ .شڭڭۇ ھامڭڭا ئەمىڭڭر كڭڭۇ ل چېلىشىشڭڭنى تاشڭڭالپ ،ئۇنى ڭ

خىڭڭزمىزىەە كىرىڭڭۇۋ.

كېيىنچىلى باھائۇددى نەقشىبەنۇنى يېزىشزۈرەە دەرىجىۇىكى بىر اەلى زات بولىۇۋ.
مڭڭۇھەممەد بابڭڭا سەمماسڭڭىي ھەزرەتلىڭڭر بىڭڭر ەڭڭورۋھ مڭڭۇرىزلىر بىڭڭلە بىڭڭرلىكزە
باھڭڭائۇددى

نەقشڭڭىبەنۇ ھەزرەتلىڭڭر

تۇغۇلىڭڭۇىغا مەنزىڭڭل يېنىڭڭۇى

ئۆتۈااتقىنىڭڭۇا« :بڭڭۇ

تۇپراقزى تەرىقەتزە پىشقەدە (ئۇلۇ كىشى) بولۇدىغا اە خىڭزمەت قىلىڭۇىغا ئڭارىف بىڭر
ئەرنى بۇيى (ھېۇ ) كەلمەكزە» دەيۇۋ .بىر كۈنى يەنە شڭۇ يەردىڭ ئۆتڭۈپ كېزى اتقانڭۇا:
«سىزەە ئالۇىنقى قېزىم بۇ يەردى

ئۆتۈپ كېزى اتقانڭۇا خەاەر بەرەە ئىرپڭا سڭاھىبىنى

بۇيى ئارتىكزۇ ،ئۇ ئارىف تۇغۇلغا بولسا كېرە »،دەيۇۋ .شڭۇ ئارىڭۇا تۇغۇلغىنىغڭا ئڭۈ كڭۈ
بولغڭڭا باھڭڭائۇددىننى يڭڭۆەەكزە ھەزرەت ھوزۋرىغڭڭا دۋئڭڭا ئڭڭېلى ئۈچڭڭۈ كەلزۈرىشڭڭىۇۋ.
مۇھەممەد بابا سەمماسىي ھەزرەتلىر سەييىۇ ئەمىر كۇ لغا بۇھائۇددىننى كۆرسىزىپ« :بۇ
بىزەە مەنسڭۇپزۇر ،ئڭۇنى مەنىڭ ىي پەرزەنڭزلىككە قوبڭۇل قىلڭۇۋ  .بىڭر نەچڭچە ئڭاي ئالڭۇى
بۇيىنى ئالغا بۇ زات كېلەچەكزە تەرىقىزىمىزنى پىشى اسى بولىۇۋ .بۇ قەسىر ھىنۇۋاا
مەسكەنى بۇنىڭۇى

كېيى

قەسىر

ئارى ا  ،يەنڭى ئڭارى الر قەسڭىر

بولىڭۇۋ .ئەي ،ئەمىڭر

كۇ ل! بۇ يۆەە ،ئىچىۇىكى ئوغلڭۇ باھڭائۇددىننى سڭاڭا تاپشڭۇرىمە  ،ئۇنىڭ زاھىرىڭي اە
بڭڭاتىنىي تەربىيەسڭڭڭى بىڭڭڭلە سڭڭڭە شۇغۇللىنىسڭڭڭە  ،ئەسڭڭال بڭڭڭۇ بارىڭڭڭۇا سۇسڭڭڭلۇققا يڭڭڭول
قويمىغايسە  ،سۇسلۇ قىلسا ،،سېنى كەچۈرمەيمە » دەپ قاتزى ،تەينلىەە ئىكە .
ھەزرەتنىڭڭ ئە ،چڭڭو ،خەلىكىسڭڭى بولغڭڭا ئەمىڭڭر كڭڭۇ ل« :ھەزرىڭڭزىم ،ئىنشڭڭائالال،
ئەمىرىڭىزنى بېجىرى ئۈچۈ قولۇمۇى كېلىشىچە سەيئى  -غەيڭرەت قىلىڭمە » دەپ اەدە
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اەدىسىنى ئەمەلەە ئاشۇرۋپزۇ.

مڭۇھەممەد باھڭائۇددى ئېيزىڭڭۇۋ« :ئڭۆيلىنى ااقڭڭزىم يەتكەنڭۇ بڭڭواا مېنڭى خوجڭڭا
مڭڭۇھەممەد بابڭڭا سەمماسڭڭىي ھەزرەتلىرىنىڭڭ ھوزۋرىغڭڭا ئەاەتزڭڭى .ھەزرەتنىڭڭ ھوزۋرىغڭڭڭا
بېرىشڭڭزى

بىڭڭر كڭڭۈ ئڭڭاااالقى كېچىسڭڭى قەلبىمڭڭۇە نىيڭڭاز اە تەزەررۋ پەيڭڭۇا بولڭڭۇپ ،خوجڭڭا

ھەزرەتلىرىنى جامەسىەە باردىم .ئىككى رەكئەت ناما ئوقۇغانۇى كېيى « :ئەي رەببىم،
مېنىڭڭ با رغڭڭا سڭڭەار قىلىشڭڭىمغا قڭڭۇااەت بەر ،سڭڭېنى مۇھەببىزىڭڭ تڭڭۈپەيلى روبڭڭورۋ
بولىۇىغا مۇشڭەققەتلەرەە ،مىھڭنەتلەرەە سڭەار  -تڭاقەت بەر» دەپ دۋئڭا قىلڭۇىم .ئەتىسڭى
سەھەردە ھەزرەتنى ھوزۋرىغا بارغانۇا ھەزرەت« :ئەي ئوغلۇ  ،دۋئا قىلغانۇا ‹ئەي رەبڭبىم،
ھەر ئىشزا سېنى رىزالىقى بولسا ،بڭۇ ئڭاجىز بەنڭۇەڭەە ئڭۇنى ئڭادا ئېزىشڭنى نېسڭى ئەت›
دەپ دۋئا قىلى

كېرە .،ھەقزائا ھېكمىزىەە كۆرە ،ئەەەر دوسزىغا با ئەاەتسڭە ،ئۇنىڭغڭا

سەار  -تاقەت قۇااتىنىمۇ ئىھسا قىلىۇۋ ،ئەك ھالۇا بەنۇىنى
قىلى ەۇسزاخلىقزۇر» دەپ مېنى ئاەاھالنۇۋرد .

ئۆز

خا پ ،با تەلەپ

خوجا مۇھەممەد بابا سەمماسىي ھەزرەتلىر تڭۆت نەپەر ئڭالىم ،پازىڭل ،بۈيڭۈ ،خەلىڭكە
يېزىشڭڭزۈرەە ؛ خوجڭڭا سڭڭوپى سڭڭۇخارىي ،خوجڭڭا مەھمڭڭۇد سەمماسڭڭىي (ئڭڭۆز ئڭڭوغلى) ،مەا نڭڭا
دانىشمەنۇ ئەلى ،خوجا سەييىۇ ئەمىر كۇ ل.
خوجا مۇھەممەد بابا سەمماسىي ھەزرەتلىر

پايۇىسڭىز پىكىڭر اە تۇيغڭۇ ردى قەلبنڭى

زىملىقىنى دائىم تەكىزلەيزى« .شەمسى ھە » (ھەقنى قۇياشى) دەپ
مۇھاپىزەت قىلى
سڭڭۈپەتلەنەە بڭڭڭۇ زاتڭڭڭى شڭڭەرىف ئۆزىڭڭڭۇى كېڭڭڭيى تەرىڭڭقەت ئىجڭڭڭازىزىنى  -شڭڭڭەيخلى،
روخسىزىنى سەييىۇ ئەمىر كۇ ل ھەزرەتلىرىەە تاپشۇرغا  ،سەرھالقا سىلسىلىسىنى شۇ زاتى
شەرىف دااا ئەتزۈرەە .
سەييىد ئەمىر كۇالل
تۇغۇلۇشى :تەخمىنە ھىجرىيە ( 611مىالدىيە  - )0110يىلى بۇخارانى

سۇخار ياكى

ئەخشانە دېەە يېرىۇە تۇغۇلغا .
ۋاپاتى :ھىجرىيە ( 771مىالدىيە  - )0171يىلى ئۆز يۇرتىۇا ااپات بولغا .
قىياپىتى :ئېەىز بڭوي ،بۇغڭۇاي ئڭۆ ،،كڭۆكرىكى كە ،،قڭوللىر ئڭۇزۋ  ،چاتمڭا قڭا،،
سڭڭاقىلىغا ئڭڭا ئارىلىغڭڭا  ،جىسڭڭمانە بەقڭڭۇااەت ،پەھلىڭڭ ا سڭڭۈرەتلى  ،پەيغەمبىرىمىڭڭز
نەسڭڭلىۇ  .سڭڭەييىۇزادىلىكى ئۈچڭڭۈ سڭڭەييىۇ اە ئەمىڭڭر دېيىلەتزڭڭى .ئاتىسڭڭى ئەمىڭڭر ھەمڭڭزە
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يەسسڭڭەاىي شڭڭڭەيخلىرىۇى سڭڭڭەييىۇ ئاتىنىڭڭ

دوسڭڭزى بولغڭڭڭا  .سڭڭڭەييىۇ ئەمىڭڭڭر كڭڭڭۇ ل

تەبئىزىڭڭۇى ناھڭڭايزىمۇ كەمڭڭزەر كىشڭڭى بولڭڭۇپ ،ئىزىڭڭراز اە قەيسڭڭەرلىكنى نېمىلىكىنڭڭى
بىلمەيززڭى .ئانىسڭڭى« :ئڭڭۇ قورسڭڭىقىمۇىكى چېغىڭڭۇىال شڭڭۈبھىلى تائڭڭا يېسڭڭە  ،قورسڭڭىقىم
ئاغرىشڭىۇى

ئاغرىيزى .تۆاە قىلمىغڭۇچە قورسڭىقىمنى

قېڭزىم تەكرار نڭڭۇ  ،شڭڭۇنىڭۇى كېڭڭيى لوقمىنىڭ
بولۇۋ  ،ئاغرىقىممۇ يوقالۇ » دەپ ئەسلىەە .
ھۈنىر

سەييىۇ ئەمىر كۇ لنى

قۇتۇ لمڭايزىم .بڭۇ ھڭال بىڭر نەچڭچە
ھڭڭا ل بولۇشڭڭىغا دىقڭڭقەت قىلىڭڭۇىغا

كۇ لچىلىڭ ،ئىڭۇ  .ياشڭلىقىۇا چېلىشىشڭنى ياخشڭى

كڭڭڭۆرەتزى .ناھڭڭڭايزى ياخشڭڭڭى چېلىشڭڭڭاتزى .ئڭڭڭۇنى تونۇيڭڭڭۇىغا اە ياخشڭڭڭى كۆرۈدىغڭڭڭا
تاماششڭڭىبىنالردى بىرسڭڭى بىڭڭر كڭڭۈنى« :بڭڭۇ زاتنىڭ چېلىشڭڭى بىڭڭلە مەشڭڭغۇل بولۇشڭڭى
سەييىۇلى

شەرىكىەە مۇناسىپ ئەمە

» دەپ ئوياليۇۋ اە شۇ ھاما ئڭۇنى ئۇيقڭۇ باسڭىۇۋ.

چۈشىۇە قىيامەت بولغىنى اە ئۆزىنىڭ كڭۆكرىكىەىچە يغڭا پڭاتقىنىنى ،پاتقڭاقزى چىقىشڭقا
كۈچى يەتمىەىنىۇى ناھڭايزىمۇ قىينڭالغىنىنى كۆرىڭۇۋ .شڭۇ چاغڭۇا يېڭراقزى ئەمىڭر كڭۇ ل
يېزىپ كېلىپ ،ئۇنى

قولىۇى

مەھكە تۇتۇپ پاتقڭاقزى

قۇتقۇزىڭۇۋ .ئڭۇ ئڭادە ئۇيقڭۇدى

ئويغىنىۇۋ .قارىسا چېلىشى ئاخىر شقا ...ئەمىر كۇ ل ئۇنىڭغا روبىرۋ بولىڭۇۋ اە« :مانڭا،
سە چۈشۈڭۇە كڭۆرەە كۈنڭۈ ،ئۈچڭۈ پەھلى انلىڭ ،قىلىڭ اتىمە  ،سڭېنى اە سڭېنىڭۇە،
پاتقاققا پاتقانالرنى خۇدانى

ئىزنى بىلە قۇااەت اە ھىممەت بىلە قۇتقڭۇزىمە » دەيڭۇۋ.

شۇنۇا ئۇ كىشى تۆاە  -ئىسزىكار ئېيزىپ ،ئەمىر كۇ لنى ئە ،سادى ،مۇرىزىغا ئايلىنىۇۋ.
چېلىشىشنى مۇجاھىۇلى ،تەلىمى ،دەپ ئىزىراپ قىلغا ئەمىر سەييىۇ كۇ ل باشقا بىر
كڭڭۈنى كڭڭۈرە ،مەيۇانىڭڭۇا مڭڭۇااپىقىيەت كۆرسڭڭىزى اتقانۇا خوجڭڭا مڭڭۇھەممەد بابڭڭا سەمماسڭڭىي
ھەزرەتلىر ئاشۇ يەردى ئۆتۈپ كېزى اتقا ئىكە  .توخزاپ چېلىشىشڭنى تاماشڭا قىلىڭۇۋ.
شۇنۇا مۇرىزلىرىۇى بەزىلىر ھەزرەتنى چېلىشىشنى تاماششا قىلىشىغا تەئەججۈبلىنىپ،
ئۈسڭڭزىەە ھەزرەت دەرھڭڭال« :بڭڭۇ مەيۇانڭڭۇا بىڭڭر

ھەر خىڭڭل شڭڭۈبھىلەرنى قىلىشڭڭىۇۋ .بۇنىڭ

ئەزىمەت ئەر باردۋركى ،كۆپ ئەزىمەتڭلەر ئۇنىڭ سڭۆھبىزى بەرىكاتىڭۇى كامالغڭا يېزىڭۇۋ.
خا يزىمكى ،ئۇ بىزەە مۇرى بولسڭا ،ئۇنىڭ تەلىڭم  -تەربىيەسڭىنى خىزمىزىڭۇە بولسڭا »،
دەيڭڭۇۋ .شڭڭۇ ھامڭڭا چېلىشڭڭى اتقا ئەمىڭڭر كۇ لنىڭڭ

قەلبڭڭى مڭڭۇھەممەد بابڭڭا سەمماسڭڭىي

ھەزرەتلىرىنى ھىممەت نەزىرىەە مايىل بولۇپ ،دەرھڭال چېلىشىشڭنى تاشڭاليۇۋ اە كېلىڭپ
ھەزرەتنى ئاياغلرىىغا يېقىلىۇۋ .كېيى ئارقىسىۇى خانىقاغڭا كېلىڭۇۋ .تڭۆاە  -ئىسڭزىغكار
ئېيزىپ ،خوجا مۇھەممەد سەمماسىيغا مۇرىڭ

بولڭۇپ ،ئۇسڭزازىنى

يۈكسڭە ،مڭۇھەببىزىەە

ئېرىشىۇۋ .زاھىرىي اە باتىنىي ئىلىملەردى تەھسڭىل ئېلىڭپ زامانىسڭىنى يېزڭۈ ،شڭەيخى
بولىڭڭۇۋ .سڭڭەييىۇلىكى بىڭڭلە بىڭڭر قاتڭڭاردا شڭڭەرىئەت ،تەرىڭڭقەت ،مەرىڭڭكەت ،اە ھەقىڭڭقەت
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دەرىجىلرىەە يۈكسىلىۇۋ.
سڭڭەييىۇ ئەمىڭڭر كۇ لنىڭ ئەمىڭڭر بۇرھڭڭا  ،ئەمىڭڭر شڭڭاھ ،ئەمىڭڭر ھەمڭڭزە اە ئەمىڭڭر ئڭڭۆمەر
ئىسڭىملى تڭڭۆت پەرزەنزڭڭى اە تڭۆت خەلىكىسڭڭى بڭڭار ئىڭۇ  .پەرزەنزلىرىنڭڭى خەلىكىلىرىنىڭ
خىڭزمەت اە تەربىيەسڭڭىەە تاپشڭڭۇرىۇۋ ،نەتىجىڭڭۇە يېزڭۈ ،تەربىڭڭيەەە مۇشڭڭەررەپ بولۇشڭڭىۇۋ.
بۇ ردى ئوغلى ئەمىر بورھڭاننى مڭۇھەممەد باھڭائۇددى نەقشڭىبەنۇ تەربىيەسڭىەە بېرىڭپ:
«بڭڭڭۇنى سڭڭڭېنى ئىخزىياىڭغڭڭڭا تاپشڭڭڭۇرىمە  ،ئڭڭڭۆزۈڭەە ئوخشڭڭڭا ،كامالغڭڭڭا يەتكڭڭڭڭۈز اە
ھەقىقەتلەرەە ئېرىشزۈر ،بۇ يولۇا بارچە قابىلىيزىڭنى سەرپلىشىڭنى خا يمە » دەيۇۋ.
دەرھەقىڭڭڭقەت بىڭڭڭر نەچڭڭڭچە يىلڭڭڭۇى كېڭڭڭيى مڭڭڭۇھەممەد باھڭڭڭائۇددى نەقشڭڭڭىبەنۇ
ھەزرەتلىڭڭڭر ئەمىڭڭڭر بورھڭڭڭاننى ئاتىسڭڭڭىنى ھوزۋرىغڭڭڭا ئېلىڭڭڭپ كەلەەنڭڭڭۇە ،ھالىزىنىڭڭڭ
ئڭڭڭۆزەەرەىنى ھە كامالغڭڭڭا يەتكىنىنڭڭڭى كۆرىڭڭڭۇۋ اە ئڭڭڭوغلى ھەققىڭڭڭۇە« :ئەمىڭڭڭر بورھڭڭڭا
تەرىقىزىمىزەە ھۆججىزىمىز ،بورھانىمىزدۋر» دېەە  .ااقى ئۆتۈپ ،باھائۇددىننى كامڭال
اە ئىسزىۇاتىنى كڭۆرەە سڭەييىۇ كڭۇ ل ئۇنىڭغڭا« :ئوغلڭۇ باھڭائۇددى  ،باغرىمڭۇا نڭېمىال
بولسا ،بارچىنى ساڭا ئۆتكۈزدۈ  .مەنۇىكى خىزمىزىڭ

تامڭا  .سڭېنى

يەنە باشڭڭقا ئۇلڭڭۇ زاتالرنڭڭى تېكىڭڭپ خىزمىزىنڭڭى قىڭڭل ،جاھاننى ڭ
دېەە .
سڭڭەييىۇ ئەمىڭڭر كۇ لنى ڭ

ھايڭڭاتى ھەققىڭڭۇە ئۇنى ڭ

ئىسڭزىۇاتى

بۈيڭۈ،،

يېەانىسڭڭى بولغايسڭڭە »

نەارىسڭڭى مەا نڭڭا شڭڭاھابىۇدى

تەرىكىۇى يېزىلغا «مەقاماتى ئەمىر كۇ ل» (بۇخڭارا - 0919 ،يىلڭى)« ،ئاەڭاھىي سڭەييىۇ
ئەمىر كۇ ل» (كاراچى - 0960 ،يىلى) ئەسەرلىرىۇە مەلۇماتالر مەاجۇت.
ئڭۇزا ئۆمڭۈر كڭڭۆرەە سڭەييىۇ ئەمىڭڭر كڭۇ ل ئۆمۈرىنىڭ

ئاساسڭڭىي قىسڭمىنى سڭڭۇخار

قىشڭڭلىقىۇا ئۆتكۈزىڭڭۇۋ .بىڭڭر مڭڭۇددەت نەسڭڭە ۇىمۇ ياشڭڭايۇۋ .قەبرىسڭڭى بۇخارانى ڭ
(ھازىرقى يېڭى ھايات) قىشلىقىۇا.
خوجا سەييىۇ ئەمىر كۇ ل ئۆزىۇى

كېيى

سڭڭۇخار

تەرىقەت ئىجازىزىنى ئڭوغلى ئەمىڭر ھەمڭزە

(ااپاتى مىالدىيە  - 0191يىل) ،خەلىكىلىرىۇى مەا نا ئڭارىف دېەەەرانىڭي ،شڭەي يادىكڭار
كۇنسڭڭڭۇرۋنىي ،شڭڭڭەي جامالىڭڭڭۇدى دەھىسڭڭڭزانىي ،شەمسڭڭڭىۇدى كڭڭڭۇ ل اە باھڭڭڭائۇددى
نەقشىبەنۇ ھەزرەتلىرىەە تاپشڭۇرىۇۋ .سڭەييىۇ ئەمىڭر كۇ لنىڭ

خەلىكىلىڭر

ئارىسڭىۇا ئە،

مەشھۇر  ،خوجىەڭا  -نەقشڭىبەنۇىيەەە يېڭڭى يڭۆنىلى بەرەە اە تاكاممالالشڭزۇرغىنى،
سەرھالقا سىلسىلىسىنى دااا ئەتزۈرەىنى خوجا باھائۇددى نەقشىبەنۇ ھەزرەتلىرىۇۋر
خوجا باھائۇددىن نەقشىبەند
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تۇغۇلۇشى :ھىجرىيە ( 701مىالدىڭيە  - )0101يىلڭى بۇخارانىڭ
دېەە يېرىۇە تۇغۇلغا .
ۋاپىىاتى :ھىجىڭڭرىيە ( 790مىالدىڭڭيە  - )0119يىلڭڭى بۇخارانىڭڭ

قەسڭىر

ھىنڭۇۋاا

قەسڭڭىر

ئارى ڭڭا

(ئەسلىۇىكى قەسىر ھىنۇۋاا ) دا ااپات بولغا .
خوجڭڭا باھڭڭائۇددى ھەزرەتلىڭڭر خوجڭڭا ئەبڭڭۇۋلخالى ،غىجڭڭۇۋاانىي ھەزرەتلىرىنىڭڭ
مەخكىي زىكىر ئاساسىۇا بەرپا ئەتكە خوجاەا تەرىقىزىنى

ئۇنۇتۇلى اتقا قائىڭۇىلىرىنى

جانالنۇۋرغىنى اە راااجالنڭۇۋرغىنى ئۈچڭۈ يېڭڭى بىڭر تەرىڭقەت (نەقشڭىبەنۇىيەلى ) نىڭ
ئاساسچىسى سۈپزىۇە مەلۇ اە مەشھۇردۋر.
قىياپىتى :ئېەىز بويلۇ  ،بۇغۇاي ئۆ ،،قويۇ ساقاللى ،،ئوچۇ يۈزلۈ ،ئىڭۇ

بڭوينى

نۇردە ،پارقىرايزى ،ھەممىنى تڭوغرا يولغڭا باشڭاليزى .زاھىڭرە خەلڭ ،بىڭلە  ،بڭاتىنە ھە
بىلە ئىۇ .
ھىجرىيە ( 701مىالدىيە  - )0101يىلى بۇخارا يېنىۇىكى ھىنۇۋاا قىشلىقىۇا دۋنياغا
كەلۇ  .پەيغەمبىرىمىزنى نەسڭلىۇى ئىڭۇ  .كېيىنچىلىڭ بڭۇ قىشڭالقنى نڭامى ئۇنىڭ
شڭاراپىزىۇى قەسڭڭىر ئارى ڭڭا بولڭۇ  .بالىلىقىڭڭۇى ئاجايىڭڭپ ھڭالەتلىر زاھىڭڭر بولۇشڭڭقا
باشڭڭلىۇ  .مەنىڭڭ ىي ئۇسڭڭزاز

بولغڭڭا خوجڭڭا مڭڭۇھەممەد بابڭڭا سەمماسڭڭىي باھڭڭڭائۇددى

ئانىسڭڭىنى قورسڭڭىقىۇىكى چېغىڭڭۇىال« :بىڭڭر ئەر ھىڭڭۇ » دىڭ بىشڭڭارەت بەرەە ئىڭڭۇ .
يېشىغا نىسبەتە زىيادە ئەقىل  -ئىڭۇراكقا ئىڭەە ئىڭۇ  .سڭۈننەتكە تولڭۇ ئەمەل قىالتزڭى.
كارامەت اە نۇر

ھىۇايەتكە نەمۇنە ئىۇ .

«ئەنىسڭۇت  -تڭالىبى » ئەسڭىرىۇە كەلزۈرلىشڭىچە ،خوجڭا باھائۇددىننىڭ ئانىسڭىۇى
نەقىل كەلزۈرەە بىر رى ايەتكە كۆرە ،خوجا باھائۇددى تۆت يېشىۇا ئانىسىغا« :سڭىيرىمىز
پىشانىسڭىۇە ئڭڭاي تەسڭ ىر چۈشڭۈرۈلەە بىڭڭر مڭڭوزاي تۇغڭۇدۋ» دەيڭڭۇۋ .دەر ھەقىڭڭقەت بىڭڭر
نەچچە ئايۇى كېيى ئۇ ئېيزقا تەرزدە موزاي تۇغۇلىۇۋ.
بالىلىقىۇا مۇھەممەد بابا سەمماسىي ھەزرەتلىرىۇى نەزەر تاپىۇۋ .ياشلى ،اە كامڭالەت
پەللىسىۇە سەييىۇ ئەمىر كۇ ل ھەزرەتلىرىەە خىزمەت قىلىۇۋ.
خوجا باھائۇددى كۆپلىەە تىرىڭ شڭەيخلەر سڭۆھبىزىەە يەتڭكە بولسڭىمۇ ،ااپڭات
ئەتكە ئۇلۇ اەلىيلەر رۋھىناتلىرىۇى پەيز ئېلىپ ،كامالغا ئېرىشڭكە  .ئڭۇاەي قەرەنىڭي،
ھەكىڭڭڭم تىرمىزىڭڭڭي كەبڭڭڭى ماشڭڭڭايىخالر قاتڭڭڭار

خوجڭڭڭائى جاھڭڭڭا  -خوجڭڭڭا ئەبڭڭڭۇۋلخالى،

غىجۇۋاانىي ھەزرەتلىر رۋھىناتىۇى پەيڭز ئالغڭا  .ئڭۇ كىشڭىنى تەرىقەتلىڭر اە سڭەيرۋ
سۈلۈكلىرىەە تەئەللۇقلۇ نڭېمە بولسڭا ئۆزلەشڭزۈرەە اە دااا ئەتزڭۈرەە  .مڭۇھەممەد بابڭا
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سەمماسڭڭڭڭىي اە سڭڭڭڭەييىۇ ئەمىڭڭڭڭر كڭڭڭڭۇ ل ھەزرەتلىرىنىڭڭڭڭ

تەلىمڭڭڭڭى اە تەاسڭڭڭڭىيەلىرىنى

ئۇيغۇنالشزۇرۋپ ،تەرىقەتكە جاھانشۇمۇل ئاسا اە قائىۇىلەر كىرەۈزەە .
ئەزىلەر رۋھىناتىۇى ئىلھا ئېلىپ يېزىشكىنى ئۈچۈ «ئۇاەيسى» دېيىلەتزى .خوجا
باھڭڭائۇددى

بۇخڭڭارادىكى قەبرىسڭڭزانالرنى پڭڭات  -پڭڭات زىيڭڭارەت قىلىڭڭپ تڭڭۇراتزى .شڭڭۇنۇا

زىيارەتلەرنى بىرىۇە خوجا ئەبۇۋلخالى ،غىجڭۇۋاانىي ھەزرەتلىرىنىڭ رۋھىنڭاتلىر باشڭقا
ئەزىزلەر بىلە بىرەە ئۇ كىشىەە كۆرۈنۈپ شۇنۇا تەلىڭم بەرەە « :ئوغلڭۇ باھڭائۇددى ،
ھە تەرىكىۇى

ئا ھىۇە ئىسزىۇاتقا ئېەىسە  ،ئالەمەە نۇر چاچىۇىغا مەنى ىي ئىسزىۇات

زىم ،ئالالھنى زىكىرىڭۇى ئەسڭال غاپىڭل بولمڭا،
پىلىكىنى بىر ئاز ھەرىكەت قىلۇۋرىشى
مەخلۇقاتقڭا خالىسڭانە خىڭزمەت قىڭل .بۇنىڭ بىڭلە ھەقڭقە بارىڭۇىغا يڭولنى تاپىسڭڭە اە
ئۇنىڭغا ئېرىشىسە ! ھەر زاما اە ھەر ماكانۇا ئڭايىغىڭنى شڭەرىئەت ئاساسڭلىر

ئۈسڭزىەە

قوي! ئەمىر  -مەرۋپ اە نەھى  -مۇنكىرەە ئەمەل قىلغا بولىسە  .سۈننەتكە تولۇ رىئڭايە
قىل! شەرىئەتنى بو ،تۇتما ،بىۇئەتلەردى يىرا بول ،ئىنسانالر ،ھڭاي انالر ،ئۆسڭۈملۈكلەر
سەنۇى

خىزمەت كۈتى اتىۇۋ .سەيرۋ سڭۈلۈكنى

ئەااىلڭى ،ئوتزۇرىسڭى اە ئاخىرىڭۇا خىزىڭر

ئەلەيھىسسڭا مۇى قانڭڭۇا بىلىڭڭم اە ئۇسڭڭۇلالر ئالغڭا بولسڭڭا  ،ئڭڭۇ رنى سڭڭاڭا ئڭڭۆەىزىمە ،
كۆپرە ،زىكىر خۇپىيەەە ئەھمىيەت بەر .ئالالنى تەا ىقى رە ىقى بولسۇ !»
خوجا مۇھەممەد ئەنجىر ەغنەاىي ھەزرەتلىرىۇى سەييىۇ ئەمىر كۇ ل ھەزرەتلىڭرىەە
قەدەر ئۆتكە خوجاەا ئۇلۇغلىر ئورنىغا كڭۆرە خڭۇپىيە زىكىڭر قىلىنغڭا  .ئەممڭا كڭۆپرە،
جەھرىي زىكىرنى ئىخزىيار قىالتزى .ئەبۇۋلخالى ،غىجڭۇۋاانىي ھەزرەتلىرىنىڭ تەلقىنلىڭر
اە مەنى ىي تەاسىيەسىۇى

كېيى

مۇھەممەد باھائۇددى

نەقشىبەنۇ ھەزرەتلىر

نەسە كە

بېرىپ ،سەييىۇ ئەمىڭر كڭۇ ل ھەزرەتلىڭرىەە مۇرىڭ بولڭۇ اە مەخكىڭي زىكىرنڭى تاللىڭۇ .
ئەمىر كۇ ل ھوزۋرىڭۇا بولغڭا چاغلىرىڭۇا ئۇنىڭڭۇى شڭەرىئەت اە تەسڭەااۋپ ئىلىملىڭر ،
ئۇسزازىنى

يېزۈ ،خەلىكىلىرىۇى

بولغا باھائۇددى

دېەەەرانىيۇى

ھەدىڭ

دەرىسڭى،

شەمسىۇدى كۇ لۇى بولسا مۇراقەبە تەلىمىنى ئالۇ .
«رىسڭڭالەئى بەھائىيڭڭا»« ،نە ەھڭڭاتۇل  -ئڭڭۇن »« ،مەقامڭڭاتى ھەزرىزڭڭى نەقشڭڭىبنەد»
ئەسڭەرلىرىۇە يېزىلىشڭىچە ،خوجڭا باھائۇددىننىڭ
يەتكىنىنى كڭۆرەە ئۇسڭزاز
ئۇسڭڭزازىم بابڭڭا سەمماسڭڭىينى
سڭىزنى

مەنىڭ ىي تەلىڭم  -تەربىيەسڭىنى

كامالغڭڭا

ئەمىڭر كڭۇ ل بىڭر كڭۈنى ئۇنىڭغڭا« :پەرزەنڭزىم باھڭائۇددى ،
سڭڭىز ھەققىڭىزدىكڭڭى اەسڭڭىيزىنى ئڭڭادا قىلڭڭۇىم .سڭڭىينەمنى

كامڭڭال تېكىشڭىڭىز ئۈچڭڭۈ قۇرۋتزڭۇ  .رۋھ قۇشڭڭىڭىز بەشڭەر تۇخۇمىڭڭۇى چىقزڭڭى.

ھېممەت قۇشىڭىز بولسا يۈكسەكلەردە ئۇچماقزڭا .ئەمڭۇ سڭىزەە ئىجڭازەت بېڭرىمە  ،بىڭرەر
كىشىنى بۇيىنى سىزى  ،دەرھال تەلەپ قىلى اە ھىممىزىڭىزنى ئايىما »،دەپ نەسىھەت
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قىلىۇۋ.
«خوجائى بۈزرۈ« ،»،خوجا با ەەردا » كەبى لەقەملەر بىلە مەشھۇر بولغڭا خوجڭا
باھڭڭائۇددى پىڭڭر سڭڭەييىۇ ئەمىڭڭر كۇ لنى ڭ روخسڭڭىزىۇى كېڭڭيى زامانىسڭڭىنى بۈيڭڭۈ،
ئالىملىرىۇى

مەا نا ئارىف دېەەەرانىي ھەزرەتلىرىەە يەتزە يىل خىزمەت قىلغا .

«ئەنىسڭڭڭۇت  -تڭڭڭالىبى »« ،رىسڭڭڭڭالزۇل  -باھڭڭڭائىيە»« ،نەسڭڭڭايىمۇل  -مڭڭڭڭۇھەببەت»
ئەسەرلىرىۇى ئورۋ ئالغا مەنبەلەردە بايا ئېزىلىشىچە ،بىر كڭۈنى شڭاھ نەقشڭىبەنۇنى
چۈشڭڭىۇە ھەكىڭڭم ئاتڭڭا ئڭڭۇ كىشڭڭىنى يەسسڭڭەاىيە شڭڭەيخلىرىۇى

بىڭڭرىەە ھڭڭااالە قىلىڭڭۇۋ.

چۈشىۇىكى شەيخنى سىماسىنى خاتىرىسىۇە ساقالپ قالغا خوجا باھائۇددى ئويغىنىڭپ
كۆرەە چۈشىنى ئاتىسىغا ئېيزىۇۋ ،ئاتىسى« :با  ،سڭاڭا تڭۈر ،مەشڭايىخلىرىۇى نېسڭى ە
تەككڭۈدە »،دەيڭۇۋ .شڭۇنىڭۇى

كېڭيى

ئڭۇ يەسسڭەاىيە ئۇلۇغلىرىڭۇى

خوجڭا خەلىڭل ئاتڭڭا

ھەزرەتلرىڭرىەە ئڭڭو ئىككڭڭى يىڭڭل خىڭڭزمەت قىلىڭۇۋ .يەنە بىڭڭر يەسسڭڭەاىيە شڭڭەيخى قۇسڭڭە
ئاتىڭۇىنمۇ ئىككڭى  -ئڭۈ ئڭاي دااامىڭۇا تەلىڭم ئالىڭۇۋ .نەتىجىڭۇە تېخىمڭۇ كڭۆپ سڭڭىر ردى
خەاەردار بولىۇۋ.
رىڭ ايەتلەرەە كڭڭۆرە ،بىڭڭر كڭڭېچە چۈشڭڭىۇە خوجڭڭا نەقشڭڭىبەنۇ خوجاەڭڭا شڭڭەيخلىرىنى
كۆرىۇۋ .ئۇنىڭغا غايىكزى « :كېلى اتقا با سڭېنى بەراكاتىڭڭۇى دە بولىڭۇۋ ،بڭۇ سڭاڭا
مۇھەممەد بابا سەمماسىينى

ئىكرامىۇۋر» دېەە سادا ئاڭلىنىۇۋ .شۇ سەاەبزى

«خوجائى

با ەەردا »« ،باھائۇددى با ەەردا » دەپ ئاتا ،رەسمىيلىشىۇۋ.
خوجا باھڭائۇددى مڭااارەئۇننەھر اە خۇراسڭاننى نەسڭە  ،غىڭۇى ەت ،كىڭ  ،خڭارەز ،
كەرمەنە ،مەراە ،ھىرات ،نىشاپۇر اقزارلى ،تۈرلۈ ،شەھەر اە قىشالقالردا بولىڭۇۋ .ئڭۇ يەرلەردە
دىنىي  -تەسەااۋپىي سۆھبەتلەر ئۇيۇشزۇرىۇۋ .ناھڭايزى كڭۆپ مۇخلىسڭالر ئۇنىڭ ئىر ڭانى
سۆھبەتلىر تەسىرىۇە ئۇنىڭغا مۇرى بولىۇۋ .كۆپلىەە ئڭالىمالر قاتڭار بۇخارانىڭ شڭۇ
دەاردىكى مەشھۇر ئۆلىمالىرىۇى

ھۇسامىۇدى

خوجڭا يۈسڭۈپ ھڭا ىز بۇخارىيڭۇە ،زاتالرمڭۇ

خوجڭڭا باھڭڭائۇددى بىڭڭلە مەسڭڭلەكۇا ،بولىڭڭۇۋ .شڭڭۇنى بىڭڭلە ھڭڭا ىز بۇخارىينىڭڭ
كۆپلىەە تالىبلىر اە باشقا دى ئەربابلىرىمۇ خوجا باھائۇددىننى سۆھبەت ھالقىلىرىغا
قېزىشلىشقا باشاليۇۋ.
مڭڭۇھەممەد باھڭڭڭائۇددى ھەزرەتلىڭڭڭر تڭڭڭۆت بۈيڭڭۈ ،قۇتڭڭ  :ئابڭڭڭۇۋلقادىر ەېالنىڭڭڭي،
مۇھەممەد باھائۇددى نەقشىبەنۇ ،سەييىۇ ئەھمەد ئەر  -رە ائىي ،سەييىۇ ئەھمەد بەدەاىڭي
ھەزرەتلىرىۇى

بىر

ئىۇ .

شەرىئەت بىلە جازىبەنى ئۇيغۇنالشزۇرغا بىڭر تەسڭەااۋپىي دۋنيڭا قڭارا ،سڭاھىبى
بولغىنى ئۈچۈ ئۇ« :تەرىقەتزىكى ئۇسۇلىمىز ئىما قۇسەيرىي بىلە پەرىۇىۇى ئەتزارنى
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سۆزلىرىەە مۇااپىقزۇر» ،دەيزى.
بىر كىشى خوجا باھائۇددىنۇى كارامەت كۆرسىزىشڭنى سڭورىغانۇا ئڭۇ زات ئورنىڭۇى
تڭڭۇرۋپ ،ئۇيڭڭا  -بۇياققڭڭا مېڭىڭڭپ« :شڭڭۇنچە ەۇنڭڭاھالر قىلغڭڭا ھالڭڭۇا يەر يۈزىڭڭۇە بىمڭڭا ل
يۈرەىنىمىزنى

ئۆز

ئە ،كاتزا كارامەت ئەمەسمۇ » دەپ جااا

بەرەەنىكە .

خوجڭا مڭۇھەممەد باھڭڭائۇددى نەقشڭىبەنۇ ھەزرەتلىڭر ھەنە ىڭڭي مەزھەبزڭزە ئىڭڭۇ .
ئىككڭى مەرتە ھەجڭڭەە بارغانىڭڭۇ  .ئىككىنچڭڭى قېزىمڭۇا يېزڭڭۈ ،خەلىكىلىرىڭڭۇى مڭڭۇھەممەد
پارسا ھەزرەتلىرىنى بىرەە ئېلىپ كەتكەنىۇ  .يولڭۇا ھىراتزڭا توخزڭاپ ،مەا نڭا زەينىڭۇدى
ھەزرەتلىرىنى زىيارەت قىلىپ ئۈ كۈ سۆھبەتلىشىۇۋ .مەككىەە بارغىنىۇا بىڭر كىشڭىنى
ھەج پەيزىڭڭۇە كەئڭڭبە ئىشڭڭىكىنى ھالقىسڭڭىغا ئېسڭڭىلىپ تڭڭۇرۋپ خڭڭۇدادى مڭڭال  -دۋنيڭڭا
سوراااتقىنىنى ،يەنە بىر كىشىنى

بولسا مىنا بازىرىڭۇا مىڭڭالپ تىلاللىڭ ،سڭودا قىلى ېزىكمڭۇ

ئالالھنى زىكىر بىلە بەنۇ ئىكەنلىكىنى كۆرىۇۋ .بۇ اەقەدى
قا كەتزى» دەپ ئېيزقانىكە .
خوجا باھائۇددى

تەسىرلىنىپ «ئىچىمۇى

تالىبلىرىغا دىنىي قڭانۇ  -قائىڭۇىلەرەە رىئڭايە قىلىشڭنى ،تەقڭ ادار

بولۇشنى ،شۇ يول بىلە اەلىي  -ئالالھنى دوسزى بولۇپ يېزى مڭۇمكىنلىكىنى تەاسڭىيە
قىلىڭڭۇۋ .سڭڭۈلۈكنى ئاساسڭڭىنى ھەزرىزڭڭى پەيغەمبىرىمىڭڭز مڭڭۇھەممەد مۇسڭڭزاپا سڭڭەللە ھۇ
ئەلەيھڭڭى اەسڭڭەللەمنى

سڭڭۈننىزى اە سڭڭاھابىلىرىنى

سڭڭۆزلىرىەە ئەەىشڭڭى  ،دەپ بىلىڭڭۇۋ.

ئىلىڭڭم اە ئىلىڭڭم ئەھلىڭڭەە نىھڭڭايەتزە ھڭڭۆرمەت  -ئىھزىڭڭرا كۆرسڭڭىزىۇۋ .ھەدىڭ ئىلىمىنڭڭى
ياخشڭى بىلەىنڭى ئۈچڭۈ سڭۆھبەتلەردە ھەدىسڭلەرنى تەسڭەااۋپىي مەنڭادا كە ،شڭڭەرھلەپ
بېرىڭڭۇۋ .ئەرە  ،پڭڭڭار

اە تڭڭڭۈركىي تىللىرىڭڭڭۇا ئەركىڭڭ ەەپلىشڭڭڭەلەيۇۋ .شڭڭڭۇ سڭڭڭەاەبزى

كۆپلىەە ئالىم اە ۇزۋ ر ئۇنى ئىرشات ھالقىسىغا ئەزا بولۇشقا .
خوجا باھائۇددى سڭاخااەت تەبىئەتلىڭ  ،قڭولى ئوچڭۇ  ،مەرد كىشڭى ئىڭۇ  .سڭواغا
بەرەەنڭڭەە ئەلڭڭ ەتزە ھەدىڭڭڭيە بىڭڭلە جڭڭڭااا

قڭڭايزۇراتزى .ھڭڭا ل مىھڭڭڭنەت بىڭڭلە كڭڭڭۈ

كەچۈرۈشكە ئا ھىۇە ئەھمىيەت بېرەتزى .بىكارچى ،ئىشىسڭز كىشڭىلەرنى مۇرىزلىققڭا قوبڭۇل
قىلمايززى.
بىر كىشى نەقشىبەنۇ ھەزرەتلىرىۇى « :نېمە سڭەاەبزى سڭىزنى

تەرىقىزىڭىڭزدە مە

ئاشڭڭكارا ئىبڭڭادەت اە زىكىڭڭر ،ئڭڭادەت اە مۇراسڭڭىم كڭڭۆرمەيمە » دەپ سڭڭڭورىغانۇا ،ھەزرەت:
«زاھىرىمىز خەل ،بىلە  ،باتىنىمىز ھە بىلە » ،دەپ جااا بېرىۇۋ.
ئەز دەرۋ ئش ئاشنااۋ ئەز بېرۋ بېەانەاە،،
ئىنچۇنى زېبا رەاى كە مېبۇاەد ئەنۇەر جەھا .
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ئاشڭڭنايۇ ،تېشڭڭىڭۇى

مڭڭۇھەممەد باھڭڭائۇددى

بېەانىڭڭۇە ،كڭڭۆرۈ  ،بۇنڭڭۇا ەڭڭۈزەل ئڭڭادە

نەقشڭڭىبەنۇ ھەزرەتلىڭڭڭر سڭڭۆھبەتكە ناھڭڭايزى ئەھمىڭڭڭيەت

بېرەتزڭڭى .سڭڭۆھبىزىۇە پەرز بولغڭڭا ئىلىڭڭم اە ئەخڭڭال تەربىيەسڭڭىنى ئڭڭۆەىزەتزى .ھەمىشڭڭە
ياىشىلى ،قىلىشنى ئوياليزى .ھەر قەدەمۇە خىزمەت ،سۈلىھ اە ھە يولىنى كۆرسىزەتزى.
ئڭۇزا يىلڭالر كڭوچىالرنى تاز شڭقا ،ھاي انالرنىڭ

خەشڭەكلىرىەە قاراشڭقا ،يڭڭارىلىرىنى

داا پ ئۇ رغا خىزمەت قىلىشقا ئۆزىنى بەخشەنۇە قىلغا ئىۇ .
ھەزرەت پەيغەمبىرىمىز اە سڭاھابىلەرنىڭمۇ يڭولى شڭۇنۇا ئىڭۇ  « .يڭولىمىز سڭۆھبەت
يولىۇۋر ،سڭۆھبەتنى تەر ،قىلغڭا سڭۈننەتنى تەر ،قىلغڭا بولىڭۇۋ» دەيزڭى .چارچاشڭنى
نېمىلىكىنڭڭى بىلمەيزڭڭى .تىلىڭڭۇى زىكىڭڭر كە بولمڭڭايززى .بەزىڭڭۇە ھەقزائا غڭڭا؛ «سڭڭېنى
يۈكۈڭنى جا اە دىلۇى تارتىشقا تەييارمە  ،نېمە ئۈچۈ تارتماي » دەپ تەسڭلىم ئىزھڭار
قىالتزى .قابىلىيەتلى

مۇرىزلىرىنى تەربىيەلەشكە كڭۆپ ااقزىنڭى سڭەرپ قىالتزڭى .يڭا ،اە

ئىسزىۇاتلى ،مۇھەممەد پارسا خوجا ھەزرەتلىرنى ھوزۋرىغڭا كەلەەنڭۇە ھەزرەت« :ئالالھقڭا
ھەمڭڭۇ بولسڭڭۇ  ،بۈەڭڭۈ توزىقىمغڭڭا بىڭڭر قارچىغڭڭا ئېلىنڭڭۇ » دەپ ئېيزقڭڭا  .ھەقىڭڭقەتە
مڭڭۇھەممەد پارسڭڭا شڭڭاھ نەقشڭڭىبەنۇ ھەزرەتلىڭڭرىەە خىڭڭزمەتززە ئە ،پىشڭڭقەدە مڭڭۇرىزالردى
بولۇپ ،ئۇ زاتنى بارچە ھەرىكەتلىڭر ھەزرەتنڭى خۇرسڭە قىلغڭا  .ھەزرەت پڭات  -پڭات:
«پەرزەنڭزىم مڭڭۇھەممەد پارسڭا ،مېنىڭ زۋھۇرىمڭڭۇى مەقسڭەت سڭڭېنى زۋھۇرىڭڭڭۇۋر» دەپ
مەرھەمەت قىالتزى.
خوجا مۇساپىر ئېيزىۇۋ« :ھەزرىزى خوجىنى بىر قۇرلۇشى بار ئىڭۇ  .ھەمڭمە يڭارانالر
بۇ ئى بىلە مەشغۇل ئىۇ  .ئاپزاپ چاشەاھقا يەتكەنۇە ھااا ناھايزى ئىسسىپ كېزىڭۇۋ.
ھەزرىزى خوجا يارەنلىرىنى بىرەر سائەت دە ئېلىشڭقا بۇيرۋيڭۇۋ .ھەركىڭم قڭۇل  -پڭۇتلىرىنى
يۇيۇپ ،سايىغا بېرىڭپ ئۇيقۇغڭا كېزىشڭىۇۋ .خوجڭا مڭۇھەممەد پارتسڭا يخانڭا چېزىڭۇە قڭول -
پۇتلىر ي ھالۇا ئاپزاپزا ئۇخاليۇۋ .بىڭر پەسڭزى كېڭيى ھەزرىزڭى خوجڭا كېلىڭپ بڭارچە
يارەنلىرىەە نەزەر سالىۇۋ .خوجا مۇھەممەد پارسانى

ئالۇىغا كەلەىنىۇە ،ئۇنى بۇ كەيكىياتزڭا

كڭڭۆرۈپ ،ئۆزىنى ڭ مۇبڭڭارە ،يڭڭۈزلىرىنى ئۇنىڭڭ پۇتلىرىغڭڭا اە سڭڭۈرتىۇۋ اە مۇنڭڭۇا دەيڭڭۇۋ:
«خۇدااەنۇە ،مانا مۇشۇ پۇتالر ھۆرمىزىۇى باھائۇددىنغا رەھمىزىڭنى ئا »①.
مۇھەممەد پارسانى

ھال اە ھەرىكەتلىر  ،يۈكسڭە ،سڭۆزلىر

خوجاەڭا تەرىقىزىڭۇە

ھۆججەت اە دەلىل ئىۇ  .ئەدەپى تۈپەيلى ئۇسزاز شڭاھ نەقشڭىبەنۇنى ئىشڭىكىۇە دائىڭم
قڭڭول قواۋشڭڭزۇرۋپ تڭڭۇرغىنى ئۈچڭڭۈ ئۇسڭڭزاز ئۇنىڭغڭڭا مڭڭۇھەممەد پارسڭڭا ،يەنڭڭى دىنڭڭۇار،
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خۇداەڭڭۇي لەقىبىن ڭى بەرەە  .مڭڭۇھەممەد پارسڭڭا مەدىڭڭنە مڭڭۇنەااەرەدىكى جەننەتڭڭۇل بەقڭڭى
قەبرىسڭڭزانلىقىغا  -ھەزرىزڭڭى ئابباسڭڭنى قەبرىسڭڭى يېنىغڭڭا دەپڭڭنە قىلىنغڭڭا  .مڭڭۇھەممەد
پارسانى «رىسالەئى قۇدىسىيا» اە « ەسلۇل خىزا » ناملى ،ئەسەرلىر مەشھۇر .مەنى ىي
خوجڭا ئەبڭۇۋلخالى ،غىجڭڭۇۋاانىينى

ئۇسڭزاز

شڭەرىئىزىەە تايانغڭا سڭۈننىي تەسڭڭەااۋپ

ئەنئەنىسڭڭىنى خوجڭڭا باھڭڭائۇددى نەقشڭڭىبەنۇ ۇتڭڭۇااەت اە مڭڭا مەت ئۇسڭڭۇللىر بىڭڭلە
ئۇيغۇنالشزۇرۋشقا ھەرىكەت قىلىۇۋ .ئۇنىڭڭۇى كېڭيى ئىزداشڭلىرىمۇ بڭۇ ئەنئەنىنڭى دااا
ئەتزڭڭۈرۈپ ،خەلڭڭ ،،ئۆلىمڭڭا اە دۆلەت ھۆكۈمڭڭۇارلىر

ئىجڭڭابىي باھا يڭڭۇىغا بىڭڭر تەرىڭڭقەت

چۈشەنچىسڭڭىنى بارلىققڭڭڭا كەلزۈرىڭڭڭۇۋ .مەملىڭڭڭكەت خڭڭڭاتىرجەملىكىنى بۇزىڭڭڭۇىغا تۈرلڭڭڭۈ،
بۇزغۇنچى ،سڭاخزا ئڭېقىمالر ،بىڭۇئەتچىلەرەە مۇقابىڭل رەاىشڭزە نەقشڭىبەنۇىيلى تەرىقىزڭى
اەكىللىڭڭر

ئانڭڭا يڭڭۇرت ،خەلڭڭ ،اە مىللەتنىڭڭ

كۈرىشىۇۋ.
باھائۇددى
-بىزنىڭ

نەقشىبەنۇ ھەزرەتلىرىنى

ھەر تەرەپلىڭڭمە تەرەققڭڭى قىلىشڭڭى ئۈچڭڭۈ
مۇبارە ،سۆزلىرىۇى

نەمۇنىلەر:

يڭڭولىمىز سڭڭۆھبەتزۇر ،خىلڭ ەتزە شڭۆھرەت ،شڭڭۆھرەتزە بولسڭڭا ئڭڭاپەت بڭڭاردۋر.

ياخشىلى ،جامائەت بىلەنۇۋر.
-تەاھىۇ سىرىەە ئېرىشمە ،مۇمكى

ئەمە  ،مەرىكەت سىرلىرىغا يېزىشمە ،مڭۇمكى ،

ئەمما ناھايزى مۈشكۈل.
مە ھەقنڭڭى ئىزدەشڭڭزە بۈيڭڭۈ ،سڭڭابات ،ئىڭڭرادە اە قڭڭۇااەتنى ھاسڭڭىل قىلىشڭڭنى بىڭڭرقىمارااز كىشىۇى ئۆەەنۇىم .قىمارااز بار  -يڭوقىنى ئۇتزۇرى ەتكەنڭۇى كېڭيى يېنىڭۇىكى
دوسڭڭزى ئۇنىڭغڭڭا نەسڭڭىھەت قىلىڭڭپ ،قىمڭڭاردى قڭڭول ئۈزۈشڭڭنى ئىلزىمڭڭا

قىلغىنىڭڭۇا ،ئڭڭۇ

قىمارااز« :قۆز قەلبىمەە شۇنۇا غەيڭرەت سڭالۇىكى ،ھڭازىرغىچە ئڭۇ غەيرەتنڭى مۇھڭاپىزەت
قىلى اتىمە » دېەە .
-سۈلۈ ،يولىغا يېڭىال قەدە قويغىنىمۇا ئادەملەرنى

سۆزلىرىەە قۇ

سڭالۇىم .ئەەەر

ئالالھۇى ەەپ قىلى اتقا بولسا پۈتۈ اۋجۇدۋ بىلە ئاڭاليزىم .ئەكسچە بولغانۇا غە -
غۇسسىەە پېزىپ ئادەملەردى يېراقلىشاتزىم.
بۇ يولۇا ماڭا پېقىرلى ،كاتزا ياردە قىلۇ  .بىزنى پېقىرلىقىمىز تۈپەيلى بۇ ئىشىكزىئىچكىرىەە ئالۇ  .نېمىەە ئېرىشكە بولسا شۇ سۈپزۈ بىلە ئېرىشزىم.
بىز سۆيۈكلۈككە يەتكۈزۈشكە ااسڭزىمىز .يولغڭا كىڭرەەنلەرەە زىمڭۇۋركى ،ئڭاقى ەتبىزدى

ئايرىلىپ ،سۆيۈكلۈككە يېزىشسۇ .

يىەىڭڭرمە يىلڭڭۇۋركى ،رېڭىڭڭم اە سڭڭۈپزىم يوقزڭڭۇر .ھڭڭازىرمۇ بىرەرسڭڭى مېنڭڭى بىلمەكنڭڭىئىسزىسە ،شۇ ئانۇا ھە رېڭىم ،ھە سۈپزىم مەلۇ ئەمە .
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قەلبىڭڭۇە ،كە ،اە كاتزڭڭا بولغڭڭا باشڭڭقا نەرسڭڭە يوقزڭڭۇر .يەر اە ئاسڭڭمانالر

ئارى نى قەلبىەە نىسبەتە بىڭر نڭۇكزە كەبىڭۇر .بڭۇ جەھەتڭزى
سىغمىۇىم ،مۆمى بەنۇىنى قەلبىەە سىغۇىم» ،دەپ ئېيزقا .
-قەلبلەرنىڭ

بۈيڭۈكلىكى ئەسڭڭلىۇە بىڭر .لڭېكى

ئڭالال« :يەر اە ئاسڭمانالرغا

ئڭڭۇ ردىكى مەرىكەتنىڭ

بۈيڭڭۈكلىكى

پەرقلى...،
بىز خالىسا مۇرىزنى جازىبە ،خالىسا سۈلۈ ،يولى بىلە تەربىيەلەيمىز ،بۇ بىزنىڭئىخزىيارىمىزدىۇۋر .سۆھبىزىمىزەە كەلەەنلەر ئارىسڭىۇا بەنڭۇىلەرنى

دىللىڭۇا مڭۇھەببەت

ئۇرۋقى مەاجۇت .ئەمما دۋنيااىي ئا قىلەر تۈپەيلى راااجالنماي ،ئۆسڭمەي قالغڭا  .بىزنىڭ
اەزىكىمىڭڭز ئۇ رنى ڭ دىللىرىڭڭۇىكى ئاشڭڭۇ ئڭڭا قىلەرنى سڭڭۈپۈرۈپ تاشالشڭڭزۇر .بەزىلەرنى ڭ
قەلبلىرىڭڭۇە بولسڭڭا ،مڭڭۇھەببەت ئڭڭۇرۋقى يڭڭو  .بىزنى ڭ

ئىشڭڭىمىز بڭڭۇ قەلڭڭبلەردە مڭڭۇھەببەت

ئۇرۋقىنى بارلىققا كەلزۈرمەكزۇر.
«تەنبىھڭڭڭۇل  -غڭڭڭاپىلى »« ،ھەياتنڭڭڭامە»« ،دەلەلڭڭڭۇل  -ئاشڭڭڭىقى »« ،ھەدىيەتڭڭڭۇ

-

سالىكى »« ،سالىكۇل  -ئەن ار»« ،رىسالەئى قۇدىسىيا»« ،رىسالەئى ئۇنسىيا»« ،رىسالەتۇل -
اارىۇات»« ،رىسالە ى اەھۇەتۇل  -اۋجۇد»« ،مۇنزەھابات مىڭ مەكزۇبڭاتىھى»« ،ئەارادۋل
 بەھائىيڭا» قاتڭارلى ،نەقشڭڭىبەنۇىيە ئىزداشڭلىرىغا ئائىڭ ئەسڭڭەرلەرنى خوجڭا باھڭڭائۇددىنەقشىبەنۇ قەلىمىەە مەنسڭۇ  ،دېڭەە قاراشڭالرمۇ مەاجڭۇت .شڭۇنىڭۇە ،تەسەااۋپشڭۇنا
سڭڭەئۇ نە ىسڭڭىي باھڭڭائۇددى نەقشڭڭىبەنۇنى تەسڭڭەااۋپ رۋھىڭڭۇىكى بەز شڭڭېئىرلىر
بۈەۈنەە قەدەر يېزىڭپ كەلەەنلىكىنڭى يازىڭۇۋ .لڭېكى نەقشىبەنۇشڭۇنا نىجڭات تۇرسڭۇ
مەزكۇر ئەسىرلەر ھەمۇە نە ىسڭىي تىلغڭا ئالغڭا تەسڭەااۋپىي شڭېئىر ر خوجڭا باھڭائۇددى
نەقشىبەنۇەە تېەىشلى ئەمەسلىكىنى قەي قىلىۇۋ .ئڭۇنىڭچە ،يۇقۇرىڭۇا نڭامىلىر زىكىڭر
قىلىنغا مەشھۇر تەسەااۋپىي مەنڭبەلەر خوجڭا باھڭائۇددى نەقشڭىبەنۇنى ئىزداشڭلرىغا،
شېئىر ر بولسا جا لىۇدى

رۋمىي اە باشقا مۇتەسەااۋپ ئىجادكار رغا تېەىشلىكزۇر②.

خوجڭڭا باھڭڭائۇددى نەقشڭڭىبەنۇ ھەزرەتلىڭڭر ھەققىڭڭۇە ناھڭڭايزى كڭڭۆپلەپ مەنڭڭبەلەر
پۈتۈلەە  .ئۇ ردى ئە ،ئاساسلىقلىر مۇھەممەد پارسانى «رىسڭالەئى قۇدىسڭىيا» (- 04
ئەسىر) ،سە ھ ئىبنى مۇبارەكنى « :ئەنسڭۇت  -تڭالىبى

اە ئۇددەتڭۇ

 -سڭالىكى » (- 05

ئەسڭڭىر) ،ئوبۇلقاسڭڭىم مڭڭۇھەممەد بۇخارىينىڭڭ « :رىسڭڭالەتۇل  -بەھائىيڭڭا» ( - 04ئەسڭڭڭىر)،
ئەبۇلمۇھسڭڭى مڭڭۇھەممەد باقىرنىڭڭ « :مەقامڭڭاتى ھەزرىزڭڭى خڭڭاجەئى نەقشڭڭىبەنۇ» (- 06
ئەسىر) ،سەييىۇ شەرىف جۇرجانىينى

«تەراجىمى خڭاجە باھڭائۇددى

نەقشڭىبەنۇ اە خڭاجە

ئڭا ئۇددى ئەتزڭار» ( - 04ئەسڭىر) ،مڭولال ەنڭارىي شەمسڭىۇدىننى «رىسڭالە ڭى مانڭاقىبى
شەي باھائۇددى نەقشىبەنۇىي» ( - 04ئەسڭىر) ،ئابڭۇۋراھما جامىينىڭ « :نە ەھڭاتۇل -
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»« ،تۇھ ەتۇل  -ئەھرار» ( - 06ئەسڭىر) ،ەرىۇىڭۇى

ئەلڭى سڭە ىينى « :رەاشڭەھات

ئەينڭڭڭۇل  -ھەيڭڭڭات» ( - 06ئەسڭڭڭىر) ،ئەھڭڭڭمەد ئەكڭڭڭبەر ئابادىينىڭ ڭ « :مەقامڭڭڭاتى شڭڭڭاھى
نەقشىبەنۇىي» ( - 01ئەسىر) قاتارلىقالردۋر.
نەقشڭڭڭىبەنۇ ھەزرەتلىڭڭڭرىەە يېقىنڭڭڭۇى

مڭڭڭۇھەممەد باھڭڭڭائۇددى

خىڭڭڭزمەت قىلغڭڭڭا ،

سۆھبەتلىرىۇى ئايرىلمىغا اە ئۇنىڭ سڭۈلۈ ،تەلىمڭاتىنى دااا ئەتزڭۈرەە كۈيئڭوغلى اە
خەلىكىسڭڭى ،ھەر جەھەتڭڭزى كامالغڭڭا يېزىشڭڭكە ئڭڭا ئۇددى ئەتزڭڭار ھەزرەتلىڭڭر شڭڭۇنۇا
رېڭڭ ايەت قىلىڭڭۇۋ« :ھەزرەت باھڭڭائۇددى

نەقشڭڭىبەنۇنى

ئڭڭاخىرەتكە سڭڭەپەر قىلى اتقڭڭا

پەيزلىرىۇە ‹ياسى شەرىف› نى ئوقۇااتقا ئىۇۋ  .ئوقۇپ يېرىمىغا كەلەىنمىزدەئۇسزازنى
يۈزىۇە نۇر پەيۇا بولۇشقا باشلىۇ  .كەلىمەئڭى تەاھىڭۇنى ئېيزىڭپ جڭانلىر ئۈزۈلڭۇ (ئڭۇ
كىشڭىەە ئالالنىڭ

رەھمىزڭڭى بولسڭڭۇ )  .جىنازىسڭڭى ئالۇىڭڭۇا تۆاەنڭڭۇىكى بېيزنڭڭى چىرايلىڭڭ،

ئوقۇشىمىزنى اەسىيەت قىلغانىۇ :
مۇ لىىسانىم ئامەدە دەر كويى تۇ،
شەيئەنىلالھ ئەز جەمالى رويى تۇ.
يەنى ،سېنى

كويۇڭۇا جامالىڭۇى « :شەيئەنىلالھ» دەپ تىلىەۈچى ەەدا رمىز.

ھەزرەت بەھڭڭائۇددى نەقشڭڭىبەنۇ  71ياشڭڭزا ھىجڭڭرىيە  790يىلىنىڭڭ  - 1رەببىڭڭيەل
ئەااەل ئېيى ،دۈشەنبە كېچىسى ااپات بولۇپ قەسىر ئارى انغا دەمنە قىلىنۇ  .قەبىرىسڭى
بۇخارايى شەرى نى

ھازىرقى ەاەا تۈمەنىۇە مەشھۇر زىيارەتەاھالردىنۇۋر.

«اارىسڭڭى تەخزڭڭى تەرىڭڭقەت»« ،شڭڭاھى ئڭڭالە نەقشڭڭىبەنۇ» يڭڭاكى «پىرىمىڭڭز سڭڭەييىۇ
باھائۇددى نەقشىبەنۇ» قاتارلى ،سۈپەتلەر بىلە ئۇلۇغلىنىپ كەلەە خوجا باھڭائۇددى
نەقشىبەنۇ ھەزرەتلىر

ئۆزىۇى

كېيى

كۈيئوغلى اە خەلىكىسى ئا ئۇددى

ئەتزار ،يڭېقى

خەلىكىلىرىۇى مۇھەممەد پارسا ،ياقۇپ چەرخىي اە ئا ئۇددى غىجۇۋاانىيالرغا شڭەيخلى،
قىلىشڭقا ئىجڭازەت بەرەە بولسڭڭا ،مەا نڭا مڭڭۇھەممەد ەغنڭازىي ،خوجڭڭا مۇسڭاپىر خڭڭارەزمىي،
سڭەي ىۇدى

مەنڭڭارىي ،سڭەي ىۇدى

خۇشڭڭخا بۇخڭڭارىي ،سڭىراجىۇدى

كڭڭۇ ل پىرمەسڭڭزىي،

خۇسرەا كەرمىنىي ،ئابۇۋلال خوجەنۇىي ،شەي شڭادىي غەدىڭ ەتىي ،دەراىڭ نېكڭروز ،ئەمىڭر
مەھمڭڭڭۇد قەسڭڭڭر مۇغڭڭڭانىي ،ئەمىڭڭڭر ھۈسڭڭڭەي قاتڭڭڭارلى ،مڭڭڭۇرىزالرنى تەربىڭڭڭيلەپ اايىغڭڭڭا
يەتكڭڭۈزەە  .سىلسڭڭىلىنى دااا ئەتزڭڭۈرەە خەلىكىسڭڭى بولسڭڭا خوجڭڭا ئڭڭا ئۇددى
ھەزرەتلىرىۇۋر.
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ڭڭڭڭڭڭڭڭڭ
① «باھائۇددى با ەەردا » ،تاشكەن  - 0991 ،يىل نەشىر  -61 ،- 49 ،بەتلەر.
② نىجڭڭات تۇرسڭڭۇ ؛ «باھڭڭائۇددى نەقشڭڭىبەنۇ :ھايڭڭاتى ،ەارۋسڭڭلىر  ،تەرىقىزڭڭى»،
ئىسزانبۇل 1111 ،يىل نەشىر  - 001 ،بەت.
خوجا ئاالئۇددىن ئەتتار
تۇغۇلۇشى :نامەلۇ .
ۋاپىىىاتى :ھىجڭڭڭرىيە ( 111مىالدىڭڭڭيە  - )0511يىلڭڭڭى سڭڭڭۇرخانۇەريانى

چاغانىيڭڭڭا

قىشلىقىۇا ااپات بولغا .
قىيىاپىتى :ئوتزڭڭۇرا بڭوي ،كە ،يۈزلڭڭۈ ،،بۇغڭۇاي ئڭڭۆ ،،سڭىر سڭڭاقال زات ئىڭۇ  .دائىڭڭم
كەمزەرلى اە پېقىرانە ھالۇا يۈرەتزى .باھائۇددى نەقشىبەنۇ ھەزرەتلىرىنى كۈيئڭوغلى اە
خەلىكىسىۇۋر③ .بۇخارانى

بەدەالەت بىڭر ئائىلىسڭىۇى

بولسڭىمۇ ،تەبئىزىڭۇى

پېقىرلىققڭا

مايىڭل ،ئىلىمڭڭەە تەشڭنا اە ئەدەپلىڭ زات ئىڭۇ  .بۇخڭڭارا مەدرىسڭىۇە زاھىرىڭڭي ئىلىملەرنڭڭى
ئىشزىيا بىلە ئۆەەنەە  .رىيازىزى تۈپەيلى تېەىۇە ئەسكى بورا ،بېشى ئاسڭزىۇا قىشڭزى
ياسزۇ اە كىزابنى قويۇشقا بىر شىرە بار ئىۇ  ،خا

.

نەقىل قىلىنىشىچە ،ئا ئۇددى ئەتزارنى نەسەبى خارەزملىڭ مەھشڭھۇر يەسسڭەاىيە
شەيخى سەييىۇ ئاتڭا ااسزىسڭىۇە ھەزرىزڭى پەيغەمبىرىمىڭزەە تۇتىشڭىۇۋ .ئڭا ئۇددى ئەتزڭار
سۈلۈ ،يولىغا ئۆسمۈرلۈ ،چېغىۇىال كىرەە  .ئائىلىۇىكى بايلى ،تەسىرىۇە ئۇنىڭۇا ھاسڭىل
بولغڭا مەغرۋرلڭڭۇقنى سڭڭۇنۇۋرۋ ،ئۈچڭۈ پىڭڭر شڭڭاھى نەقشڭىبەنۇ ھەزرەتلىڭڭر ئۇنىڭغڭڭا
كوچىڭڭۇا ئالمڭڭا سېزىشڭڭنى بۇيرۋيڭڭۇۋ .ئڭڭا ئۇددى دەسڭڭلەپ چەت مەھەلىڭڭلەردە ،ھڭڭېچكىم
تونۇمايڭڭۇىغا جڭڭايالردا ئالمڭڭا سڭڭاتىۇۋ ،لڭڭېكى

نەقشڭڭىبەنۇ ھەزرەتلىڭڭر

ئاتڭڭايى

ئڭڭڭۇنى

ئاكىلىرىنى دۋكىنى ئالۇىۇا سېزىشقا بۇيرۋيۇۋ .ئا ئۇددى ئاكىلىرىنى كۆز ئالۇىۇا ئالمڭا
سېزىشڭڭزى ئەيمىنىڭڭۇۋ .بىڭڭرا خوجڭڭا ھەزرەت قڭڭاتزى ،تەلڭڭپ قىلغڭڭا  ،ئڭڭا ئۇددى ئالمڭڭا
سې ىزىنى كۆتۈرۈپ ،ئاكىلىر سودا قىلىۇىغا ئەتزڭارلى ،دۋكىنڭى ئالۇىڭۇا ئالمڭا سېزىشڭقا
باشاليۇۋ .بۇنى كۆرەە ئاكىلىرىنى نەپسانىيزى قوزغۇلۇپ ،ئا ئۇددىننى قاتزى ،ھاقارەت
قىلىۇۋ .قولىۇى سې ەتنى تارىزى ېلىڭپ ئڭۇنى كالزەكلەيڭۇۋ .ئڭا ئۇددى « :ئۇسڭزازىم ماڭڭا
‹ئالما سات!› دېۇ  ،مە سېزى ېرىمە  ،قەيەردە سڭات ،دېڭەە بولسڭا شڭۇ يەردە سڭاتىمە .
دۋكىنىڭىڭڭڭز ئالۇىڭڭڭۇا اارقىڭڭڭراپ سڭڭڭېزى ېرىمە  ،قڭڭڭولىڭىزدى
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بۇيرۋقىنى بېجىرىمە » دەيۇۋ.

ئۇسزازىنى ھوزۋرىغا كەلەىنىۇ خوجا ھەزرەت ئۇنى ئۆز نەپسىنى سۇنۇۋرغىنىنى
كۆرۈپ« :ئوغلۇ ئا ئۇددى  ،ئالما سڭېزى تۈەىڭۇ  ،نەپسڭىڭنى ئەمە  ،ئۇسڭزازىڭنى
ئېيزقىنىنڭڭى بېجىىڭڭرپ تڭڭوغرا قىلڭڭۇى  .ئاكىلىرىڭنىڭ

نەپسڭڭىنى

خڭڭور نغىنىنى ،سڭڭېنى

نەپسىڭنى بولسا ئېزىلەىنىنى كۆردۈ  .بۇنىڭۇى كېيى سۆھبەتلىرمىزەە كېلى ەر .ئىلىم
اە پەزلىڭنى كامالغا يەتكۈز ،جانابىي ھە مەدەدكڭارىمىز بولسڭۇ » دەيڭۇۋ .ئڭا ئۇددى بىڭر
تەرەپڭڭزى

خانىقڭڭادىكى سڭڭۆھبەتلەرەە قاتنىشڭڭىپ،

تەھسڭڭىىل ئېلىڭڭپ ،يەنە بىڭڭر تەرەپڭڭزى

مەنى ىي كامالەت ھاسىل قىلغا .
ئڭڭا ئۇددى ئەتزڭڭار دۆلەتڭڭمە ئاتىسڭڭىنى

ااپاتىڭڭۇى

كېڭڭيى

ئۇنىڭڭ

مىراسڭڭىۇى

ھېچنىمە ئالماي ،زاھىۇانە ھايات كەچۈرۈشنى دااا ئەتزۈرىۇۋ .ئۇ با غەت يېشىغا يەتكەنۇە
بىڭر كڭڭۈنى خوجڭا ھەزرەتلىڭڭر مەدرىسڭكە ،ئۇنىڭ يېنىغڭا تەشڭڭرىپ بۇيرۋيڭۇۋ .ئڭڭا ئۇددى
ئەسكى بىر بورىنى ئۈسزىۇە دەر ئاڭالپ ئولزڭۇراتزى .خوجڭا ھەزرەتلىڭر « :ئڭا ئۇددى
بڭا  ،ئەەەر قوبڭۇل قىلسڭا ،سڭاڭا بڭڭا غەتكە يەتڭكە قىزىمنڭى نىكڭاھالپ بېڭرەي» دەيڭڭۇۋ.
ئا ئۇددى خىجىل بولۇپ ئەدەپ بىلە « :ئۇسزاز ،بۇ تەكلىپ خىزمەتكارىڭىز ئۈچۈ ئۇلۇ
لۇتف اە سائادەتزۇر .لېكى ئۆي  -جاي ،روزغار تەارىڭزى ئۈچڭۈ تېڭرىكچىلىكىم يوققڭۇ »
دەيۇۋ .خوجا ھەزرەتلىر « :تەش ىشلەنمە ،ئالالھنىڭ

خەزىنىسڭى چەكسڭىز ،ئۇنىڭ

ئڭۆز

رىسڭقىڭنى تەمىڭڭنلەپ قويغڭڭا  .قىڭزىم سڭڭاڭا مۇناسڭڭىپ اە تەقۇىرىڭڭۇە يېزىلغانڭڭۇۋر .قېنڭڭى،
ئەمۇ ئۆيەە يۈر ،سېلەرنى نىكاھالپ قوياي» ،دەيۇۋ .بۇ نىكاھۇى دۋنياغا كەلەە خوجا
ھەسە ئەتزار ،خوجا شڭاھابۇددى  ،خوجڭا مۇبڭارە ،اە خوجڭا ئا ئۇددىنلەرنىڭ

ھەر بىڭر

خوجىلى ،مەقامىغا يېزىشكە .
خوجڭا ئڭا ئۇددى ئەتزارنىڭ

ئۇسڭزاز

خوجڭا باھڭائۇددى

ھەزرەتلىڭرىەە كۈيئوغڭۇل

بولڭۇپ ،ئڭڭۇ زاتقڭا ئىككڭڭى جەھەتڭڭزى

يڭېقى

بولغڭڭانلىقى سڭەاەبلى

خوجڭڭا ھەزرەتلىرىنىڭ

دەرەاھىغڭا بىمڭڭا ل كىرىڭڭپ  -چىقڭڭاتزى .ئۆمڭڭۈرىنى ئڭڭۇ زاتقڭڭا خىڭڭزمەت قىلىڭڭپ ئۆتكۈزۈشڭڭنى
ئۆزىەە بەخ دەپ ھېساباليزى.
باھڭڭائۇددى

نەقشڭڭىبەنۇ ھەزرەتلىرىنىڭڭ

سڭڭۆھبەتلىرىنى تەشڭڭكىللە ،،سڭڭۆزلىرىنى

جەملە ،،پەرمانلىرىنى بېجىرى  ،سەيياھەتلىرىنى ئىۇارە ئېزىڭپ ،مڭۇرىزالرنى باشقۇرۋشڭزا
يۈكسە ،قابىلىيەت ساھىبى ئىۇ  .خوجا ھەزرەتلىر ھايات ااقىزلىرىۇىال بارچە تالىڭ اە
مۇرىزلىرىنىڭڭڭ

تەلىڭڭڭم  -تەربىيەسڭڭڭىنى ئڭڭڭا ئۇددى

ئەتزڭڭڭار ھەزرەتلىڭڭڭرىەە تاپشڭڭڭۇرۋپ:

«ئا ئۇددى ئەتزار يۈكىمىزنى خېلى يەڭەىللەشزۈرد  .ئۇنى بەرەكاتى ،سڭۆھبەتلىر اە
ەڭڭڭۈزەل تەربىڭڭڭيە تەرز كڭڭڭۆپلەپ تالىبالرىڭ ڭ كڭڭڭۆزىنى ئڭڭڭاچزى ،قڭڭڭۇربىيەت اە كامڭڭڭالەتكە
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يەتكۈزد » دېەەنىكە .
ئۇسڭڭزازىغا ئوخشڭڭڭا ،ھەنە ىڭڭي مەزھىڭڭڭكىەە مەنسڭڭڭۇپ بولغڭڭا ئڭڭڭا ئۇددى ئەتزڭڭڭار
ھەزرەتلىڭڭر ئڭڭادەملەرنى ئڭڭۆز پىكىڭڭرىەە قەتئىڭڭي ئىشڭڭەنۇۈرۈ ،قڭڭابىلىيزىەە ئىڭڭەە ئىڭڭۇ .
ئاداشقا ئىنسانالرنى توغرا ئىزىقاد ،ھەقىقى مەنىۇە جانابى ھەقڭقە ئىمڭا كەلزۈرۈشڭلىرىەە
سەاەبچى بولغا .
باھڭڭائۇددى نەقشڭڭىبەنۇنى
ئىشلىر

بىلە شۇغۇللىنىۇۋ .بەز

خەلىكىسڭڭى سڭڭۈپزىۇە بىڭڭر مڭڭۇددەت خارەزمڭڭۇە ئىرشڭڭاد
مەلۇماتالرغا كۆرە ،ياقۇ چەرخىي خوجڭا باھڭائۇددى

نەقشىبەنۇتى ئىرشڭات ئىجڭازىزى ئالغڭا بولسڭىمۇ ،خوجىنىڭ ااپاتىڭۇى كېڭيى ئۇنىڭ
اەسڭڭىيزىەە بىنڭڭائە ئڭڭا ئۇددى ئەتزارنىڭڭ سڭڭۆھبەتلىرىەە قاتنىشڭڭىپ ئڭڭۆزىنى كامالغڭڭا
يەتكۈزىۇۋ .ياقۇ چەرخىي شڭاھ نەقشڭىبەنۇتى

ئىرشڭات ئالغڭانمۇ ،ئالمىغڭانمۇ بڭۇ ھەقڭزە

ئېنى ،بىر نەرسە دېيەلمەيمىز .ئەمما ئۇ كىشىنى ئا ئۇددى ئەتزاردى ئىرشات ئالغانلىقى
ئىشەنچلى مەنبەلەر ئارقىلى ،تەسزىقالنغا  .باھائۇددى نەقشىبەنۇنى يەنە بىڭر يڭېقى
خەلىكىسڭڭى مڭڭۇھەممەد پارسڭڭامۇ ئڭڭا ئۇددى

ئەتزارغڭڭا ئەەىشڭڭىۇۋ .ئۇنىڭڭ

«مەقاماتى ئا ئۇددى ئەتزار» رىسالىەە جەملەيۇۋ.
ئڭڭا ئۇددى ئەتزڭڭار ئۇسڭڭزاز باھڭڭائۇددى نەقشڭڭىبەنۇنى

سڭڭۆھبەتلىرىنى

سڭڭەيرۋ سڭڭۈلۈكىنى دااا

ئەتزڭڭۈرەە ھالڭڭۇا ئۇنىڭغڭڭا يېڭڭڭى ئۇسڭڭۇلالرنىمۇ ئىڭڭالاە قىلىڭڭۇۋ .ئڭڭۇ ئۆزىنىڭ

يۆنىلىشڭڭىۇە

مۇراقەبە ئۇسڭۇلىغا ئا ھىڭۇە ئىزىبڭار بېرىڭۇۋ .ئەتزارنىڭ پىكىڭرىچە مڭۇراقەبە ئۇسڭۇلى نە ڭى
ئىسڭبات ئۇسڭڭۇلىۇى ئەازەل اە جڭڭازبەەە تېخىمڭڭۇ يېقىنراقزڭڭۇر .مڭڭۇراقەبە ھالىغڭڭا كۆنەەنڭڭۇە،
زىھىڭ

دائىڭڭم بىڭڭر نوقزىغڭڭا جەملىنىڭڭۇۋ اە نەتىجىڭڭۇە كۆڭڭڭۈللەرنى ەتڭڭھ ئېڭڭزى

مەقامىغڭڭا

ئېرىشىلىۇۋ .ئەتزڭار بڭۇ ئۇسڭۇل ئڭارقىلى ،بارلىققڭا كەلڭەە جڭازىبە بىڭلە تڭالىكالرنى تىڭز
قۇربەر مەقامىغا ئېرىشزۈرۈ ،مۇمكى  ،دېەە پىكىرنڭى ئىلەىڭر سڭۈرىۇۋ .شڭۇنىڭۇە ،ئڭۇ
ئۇسڭڭزازىغا ئوخشڭڭا ،سڭڭۆھبەت ئۇسڭڭۇلىغا كاتزڭڭا ئەھمىڭڭيەت بەرەە  .چڭڭۈنكى سڭڭۆھبەت
ئىنسانۇىكى ئۇخرەاىي اە ئالىي پىكىرلەرنى راااجالنۇۋرىۇۋ.
ااپاتىڭڭڭۇى ئالڭڭڭۇى ئڭڭڭا ئۇددى ئەتزڭڭڭار يڭڭڭېقى خەلىكىسڭڭڭى يڭڭڭاقۇپ چەرخىڭڭڭيەە
يېقىنڭۇىكىلەرنى سڭۆھبەت بىڭڭلە  ،يېراقزىكىلەرنڭى بولسڭا كىزڭڭا

ااسڭزىۇىۇە تەربىڭڭيەلە،

زىملىقىنى اەسىيەت قېلىپ ،ئىرشات ئېڭزى اەزىكىسڭىنى تاپشڭۇرىۇۋ .ئڭا ئۇددى ئەتزڭار
ھەزرەتلىر ھەسە ئەتزار (ئوغلى) ،نىزامىۇدى خامۇ ،،يڭاقۇ چەرخىڭي ،ھۇسڭامىۇدى
پارسا بەلخىي ،مەا نا ئەبڭۇ سڭەئۇ ،ئابڭۇۋلال ئىمڭامىي ئىسڭ ەھانىي ،شڭەي ئڭۆمەر مڭاترۋدىي،
مەا نا ئەھمەد مەسكە ،سەييىۇ شەرىف جۇرجانىي قاتارلى ،خەلىكىلەرنى يېزىشزۈرەە .
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ئەتزار ھەزرەتلىرىنى

نەمۇنىلەر:

سۆزلىرىۇى

بۇ يولغا كىرەلمىەەنلەرنى يولىنى توسۇاالغا نەرسە ئۇ رنى نەپسىۇۋر.ئىنسڭڭانالرنى كڭڭۇللى ئىلىمڭڭەە ئېرىشڭڭەلمىەەنلىكلىرىنى سڭڭەاەبى ،ئۆزلىرىڭڭۇىكىجڭڭۇزئىي ئىلىمڭڭۇى

ئۈچڭڭۈ بولسڭڭا،

ئۆتەلمىەەنلىكلىرىڭڭۇۋر .بڭڭۇ رنى رۋيابقڭڭا چىقىڭڭرى

شڭڭەرىئەت سڭڭاھىبى مڭڭۇھەممەد ئەلەيھىسسڭڭا منى پەرمڭڭانلىرىنى ئڭڭادا قىلىڭڭپ ،ھەقنىڭڭ
خاھىشىنى نەپسى خاھىشىۇى ئۈسزۈ قويۇ ،كېرە.،
خوجا ئا ئۇددى

ئەتزڭار ھەزرەتلىڭر

ھىجڭرىيە  - 111يىلنىڭ

رەجە

ئېيىڭۇا ااپڭات

ئەتكە « .پىش ايى خەل ،شڭەي ئڭا ئۇددى ئاتزڭارۋل  -بۇخڭارىي روپەر » سڭۈپزى بىڭلە
سۈپەتلەنەە ئا ئۇددى ئەتزار ھەزرەتلىرىۇى كېيى سەرھالقا سىلسىلىسىنى خەلىكىسى
خوجا ياقۇ چەرخىي ھەزرەتلىر

دااا ئەتزۈرەە ④.

ڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭ
③ نەقشڭڭىنەنۇىيە تەرىقىزڭڭى تەتقىقاتچىسڭڭى دوكزڭڭۇر نىجڭڭات تۇرسڭڭۇننى
باھڭڭائۇددى

نەقشڭڭبەنۇنى

كۈيئڭڭوغلى ئڭڭا ئۇددى

ئەتزڭڭار ئەمە  ،بەلكڭڭى ئۇنىڭ

ھەسە ئەتزار( .قارا ،،نىجڭات تۇرسڭۇ « :باھڭائۇددى
يىل نەشىر  ،باھائۇددى نەقشىبەنۇ بۆلۈمى).
④ ياقۇ چەرخىينى

پىكىڭڭرىچە،
ئڭڭوغلى

نەقشڭىبەنۇ» ،ئىسڭزانبۇل- 1111 ،

قەبرەئى شەرى ى تاجىكسزانۇا مەشھۇر زىيارەتەاھۇۋر.
خوجا ئۇبەيدۇلال ئەھرار

تۇغۇلۇشى :ھىجرىيە ( 116مىالدىيە  - )0515يىلى تاشكەنزنى
تۇغۇلغا .
ۋاپىىاتى :ھىجڭڭرىيە ( 191مىالدىڭڭيە  - )0591يىلڭڭى سڭڭەمەرقەنزنى

باغىسزا قىشلىقىۇا
ئۈرەڭڭۈت تڭڭۈمەنى

كەمەنەارا قىشلىقىۇا ااپات بولغا .
قىياپىتى :خوجا ئۇبەيۇۋ ئەھرار كۆرۈنىشى خۇشسۈرەت ،بويى ئېەىڭز ،بۇغڭۇاي ئڭۆ،،
ساقىلى ئۇزۋ اە ئاپئا  ،بىر نەچچە تڭال قڭارا ئارلىغڭا  ،خۇشڭكىئىل زات ئىڭۇ  .مۇرىڭ

اە

تالىكلىرىغڭڭا ئىلىڭڭم  -مەرىڭڭكەت بىڭڭلە سڭڭائادەت بەخڭ ئېزەتزڭڭى .مەزمۇنلڭڭۇ سڭڭۆبەتلىرەە
كىشڭڭى ئەسڭڭال تويمڭڭايززى .زاھىرىڭڭي اە بڭڭاتىنىي ئىلىمڭڭلەردە بىلىمڭڭۇا بڭڭۇ زاتنىڭڭ نڭڭۇرانە
چىھرىسىنى كۆرەە كىشڭى ئىىزىيارسڭىز دۋئڭا قىلىڭپ ،ھەمڭۇۋ  -سڭانا ئېيزڭاتزى .مەنىلىڭ
سۆزلىر

اە ئېيزقا شېئىرلىر

تەرىقەتزە ھۆججەت دەپ قوبۇل قىلىنغا خوجا ئۇبەيۇۋلال
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ئەسلى نەسەبى ھەزرىزى ئۆمەرەە بېرىپ تۇتىشىۇۋ.

ئەسڭلى ئىسڭڭمى ناسڭىرىۇدى ئۇبەيڭڭۇۋلال شاشڭىي سڭڭەمەرقەنۇىي بولڭۇپ« ،ئۇبەيڭڭۇۋلال
ئەھڭڭرار» يڭڭاكى «خوجڭڭا ئەھڭڭرار» (ھڭڭۆرلەر شڭڭەي ) نڭڭامى بىڭڭلە مەشڭڭھۇر .قەلبڭڭى دۋنياغڭڭا
بڭاغلىقلىقزى

اە ئىككڭڭى ئڭڭالە قايغۇسڭىۇى

لەقە بېرىشكە .
خوجا ئۇبەيۇۋلال ئەھرار ھەزرەتلىر

ڭڭارى بولغڭڭانلىقى ئۈچۈنمڭۇ ئۇنىڭغڭڭا شڭڭۇنۇا
تۇغۇلغا چاغلىرىۇا ئانىسى نى اسزى پاكلىنىپ،

غۇسلى قىلمىغۇچە ئانىسىنى ئەممىەەنىكە  .بالىلىقىۇا شەرىئەت اە تەرىقەت قائىڭۇىلىرىەە
رىئڭڭايە قىالتزڭڭى .بڭڭۇ يولڭڭۇا مەرىڭڭكەت اە ھەقىڭڭقەت ھاللىرىغڭڭا ئېرىشڭڭكە زاتالرنڭڭى ھڭڭۆرمەت
قىالتزى .زامانىسىنى قۇتبلىرىۇى بولغا بواىسى ئۆمەر باغىسزانىي ااپاتىڭۇى ئىلەىڭر
نەارىلىرىنى چاقىرىپ ،ئۇ رغا نەسىھەت قىلىپ ،ھەققىەە دۋئايى خەير قىلىڭۇۋ .ئۇبەيڭۇۋلال
ئەھرارغڭا مەخسڭڭۇ تەاەججڭۇھ كۆرسڭڭىزىپ ،ياتقڭا جايىڭڭۇى قوزغۇلڭۇپ تۇرىڭڭۇۋ اە ئڭڭۇنى
قۇچىقىغا ئېلىڭپ ،شڭۇنۇا دەيڭۇۋ« :ھەقزائڭا ماڭڭا خڭۇ ،خەاەر بەرەە  .مانڭا شڭۇ نەارە
يڭڭېقى

كڭڭۈنلەردە شڭڭەرىئەت يېزەكچىسڭڭى ،تەرىڭڭقەت يولباشىچىسڭڭى ،مەرىڭڭكەت مەئڭڭۇەنى،

ھەقىڭڭقەت پىشى اسڭڭى مەقاملىرىغڭڭا يېزىشڭڭىپ ،ئڭڭۆز دەار اە كېلەچىكىنڭڭى پڭڭار مەشڭڭئەل
بىلە مۇنەااەر ئەتكۈسىۇۋر .خوجاەا يولىنى خۇسۇسىيزى زورمڭۇ  -زور ئەمە  ،بەلكڭى
چى

كۆڭلىۇى

ھەققە يۆنەلمەكزۇر .بۇ ئاساسنى بىلىڭپ  -چۈشڭەنمە ،خوجڭا ئابڭۇۋلخالى،

غىجۇۋاانىي ھەزرەتلىرىنى سىلسىلىسىەە خاسزۇر .ئۇنى يولىۇىكىلەر ئو بىر قائىڭۇىەە
بىنائە نەپەسلىرىنى مۇھاپىزەت قىلىپ ،تەق اغا نىھايەتزە قاتزى ،رىئايە قىلىۇۋ».
خوجا ئۇبەيۇۋلال ئەھرار يىەىرمە ئىككى يېشىۇا تاغىسى خوجا ئىبراھىمنىڭ

تەشڭ ىقى

بىلە ئىلىم تەھسىلى ئۈچۈ سەمەرقەنزكە يول ئالىۇۋ .ئىككڭى يىللىڭ ،تەلىڭم  -تەھسڭىل
دااامىۇا اە ئۇنىڭۇى كېيى ئەھرار زامانىسىنى مەشايىخلىرىۇى سەئىۇىۇى كاشغەرىي،
سەييىۇ قاسىم ئەن ار تەبرىزىي ،نىزامىۇدى

خڭامۇ ،،خوجڭا سڭىراجىۇدى

پىڭر چەشڭزىي،

مەا نا ھۇسامىۇدى شاشىي ،خوجا ئڭا ئۇددى غىجڭۇۋاانىي ،مەا نڭا ھۇسڭامىۇدى پارسڭا
بەلخىي ،سىراجىۇدى كۇ ل پىرمەسىي ،باھائۇددى ئۆمەر ،زەينىڭۇدى خەاا ىڭي ،دەراىڭ
ئەھڭڭمەد قاتڭڭارلى ،يېزڭڭۈ ،مۇتەسڭڭەااۋپالرنى

خىزمەتلىرىنڭڭى قىلىڭڭپ ،ئىلىڭڭم  -مەرىڭڭكەت

سۆھبەتلىرىۇى بەھرىما بولىۇۋ.
خوجا ئەھرار بىر كۈنى چۈشىۇە ھەزرىزى ئىسا ئەلەيھىسسا منى كڭۆرۈدۋ .باشڭقىالر بڭۇ
چۈشنى تىبابەت ئىلىمىەە تەبىرلىسە ،خوجا ئەھرارنى

ئۆز

بڭۇ چۈشڭنى ئۆلڭۈ ،قەلبلەرنڭى

جانالنۇۋرۋ ،مەنىسىۇە تەبىرلەيۇۋ.
كېچىلىر قەبرىسزانلىقالرنى زىيڭارەت قىالتزڭى .ئۇلڭۇ ئەالىيا رنىڭ  ،بولۇپمڭۇ ،ئەبڭۇ
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پەيز ئا تزى.

مەنڭا ئالىمىڭڭۇە خوجڭڭا ئڭا ئۇددى غىجڭڭۇۋاانىي كەبڭڭى مۇرشڭىۇ كامىلڭڭۇى ئىرشڭڭات
ھوقۇقىنى ئالىۇۋ .پىر كامىلى ياقۇ چەرخىي ھوزۋرىۇا ئۈ ئاي خىزمەت قىلىپ ،سڭەيرۋ
سۈلۈكنى ئادا ئېزىۇۋ .ئۇنى

ئىزنى  -ئىجازىزىنى ئالغانڭۇى

كېڭيى

بۇخڭارا اە ئەتراپزىكڭى

شڭەھەرلەردى شڭاھى نەقشڭىبەنۇ ھەزرەتلىرىنىڭ كڭۆپلىەە خەلىكىلىڭر سڭڭۆھبەتلىرىەە
قاتنىشڭڭىۇۋ ،مەنى ڭ ىي پەيڭڭزلەرەە كۆمۈلىڭڭۇۋ .يىەىڭڭرمە توققڭڭۇز يېشڭڭىۇا اەتىنڭڭى تاشڭڭكەنزكە
قايزىۇۋ.
ياقۇ چەرخىينى خەلىكىسى سڭۈپزىۇە ئۆزىڭۇىكى مەنىڭ ىي قڭۇدرەت بىڭلە خەلقنڭى
ئىرشات قىلىشقا كىرىشىۇۋ .بىر تەرەپزى ھا ل رىسى ،ئۈچۈ دىھقڭانچىلى ،قىلىڭۇۋ .مڭال
اە دۆلەت سڭڭاھىبىغا ئايلىنىڭڭۇۋ .بىھىسڭڭا

زاكڭڭات اە ئۆشڭڭرە ئايرىيڭڭۇۋ( .دائىڭڭم) «پايڭڭۇىمىز

ئىھسانىمىز تۈپەيلىۇىنۇۋر» دەيززى.
خوجا ئۇبەيۇۋلال ئەھرارنى ئىلىم  -مەرىكىزى ،پەيزلى
 -ھەيڭڭرا قىالتزڭڭى .مىسڭڭال ئۈچڭڭۈ رابىزەئڭڭى مۇرشڭڭى

بارچىنى مەسڭزۇ

سۆھبەتلىر

ھەققىڭڭۇىكى تۆاەنڭڭۇىكى بېيزىنڭڭى

كەلزۈرىمىز:
سەيئى ئېزىپ ،ئەربابى دىل كۆڭلىنۇە ،ئەي دىل ئەيلە يار،
ئەقىل ەەير ئەنۇىشەەۇ ،كەل بەزمى اەسلى يارەە كەل...
زاھىرىڭي ئۇزاقلىڭ ،مەنىڭ ىي يېقىنلىققڭا مانىلىڭ

قىلمايڭڭۇۋ .رابىڭزە بىڭلە ھەر لەھڭڭزە

بىرەە بولۇشى مۇمكى :
يېنىڭۇى كەتسە  ،مېھىرلى
ئاياغى

ئەي جا  ،سىينەدى

كەتمە ،

تۇ راغى ھەققى كۆڭلى سەادانى تەر ،ئەتمە

پەراەردىەارغا تەزەررۋئ اە نىيازدە ئااازىنى يۇقىر

.

كۆتۈرەڭۈچىلەرەە «يارىڭ

سڭېنى

يېنىڭۇىۇۋر ،بىھۇدە پەرياد ئەيلىمە!» دېسە ،بەسرەت اە پاراسەت ھەققىۇە مۇنۇا دەيۇۋ:
ئادەمنى بىر كۆرمەكزۇر ،قالغىنى پوس ،
كۆرمە ،ئۇلۇۋركىم .كۆرەەي دىۇار دوس ...
نا مەھرەمەە قارىماسلى ،خۇسۇسىۇا نەسىھەت قىلىۇۋ:
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ئاش ،كۆزىنى

پاسىبانىۇۋر ،چەئىشى نىەار،

نامەھرە نەزەرىۇى ساقال كۆزۈ ،ئەي دىلى زار⑤...
خوجا ئۇبەيۇۋلال ئەھرارنى
-ھەددىڭڭڭۇى

ھېكمەتلى

سۆزلىر :

زىيڭڭڭادە ئڭڭڭڭاچلى ،اە ئۇيقۇسڭڭڭىزلى ،دىمڭڭڭڭا  -ئەقىلنڭڭڭى چارچىزىڭڭڭڭۇۋ.

ھەقىقەتلەرنى اە نازۋكلۇقالرنى مڭۇ ھىزە قىلىشڭزى چالغىزىڭۇۋ .شڭۇنى

ئۈچڭۈ رىيڭازەت

ئەھلىنى كەشكىۇە خاتا اەقە بولۇشى مۇمكى  .پاراغەت اە سڭۇرۋر تەنڭەە قڭۇااەت بېرىڭۇۋ.
مىقۇارىۇا ئۇخلىغا ئادە دىما  -ئەقىلنى خاتادى ساقاليۇۋ .ئىبادەت ئىالھى پەرمانالرنى
ئادا ئېزى  ،ئۆز ئورنىۇا ئەمەل قىلىڭ  ،قايزۇرغڭانالردى ساقلىنىشڭزۇر .ئۇبۇدىيڭات  -ھە
تائا غڭا دائىمىڭي تەاەججڭۇھ اە ئىقبالڭۇۋر .ئىنسڭاننى يارىزىلىشڭىۇى مەقسڭەت  -ئالالھقڭڭا
بەنۇىلىكزۇر .بۇنى ماھىيزى بولسا ،ھەر قانۇا ئىشڭزا ھەقڭزى تەزەررۋئ اە ھڭۇزۋئ سڭۈپزى
بىلە ئاەاھ بولۇشزۇر.
خوجڭڭڭا ئۇبەيڭڭڭۇۋلال ئەھڭڭڭرار رىيڭڭڭانى ياقزۇرمڭڭڭايزى .ئڭڭڭۆزىنى ەويڭڭڭاكى مەرتى ىلىڭڭڭ
كۆرسەتمەكچى بولغانالرغا« :رىياغا بېڭرىلمە ،،بىڭزدى رىياسڭىز رنى تىڭلەپ ئېزىشڭمەكزە»
دەيزڭى .خىلڭ ەت جڭڭايالردا ەۇنڭڭاھ سڭڭادىر قىلمڭڭاقچى بولغڭڭا مۇرىزالرغڭڭا رۋھڭڭانىي ھىمڭڭمەت
كۆرسىزىپ ،ئوچۇ  -ئاشكارا ئاەاھالنۇۋراتزى .بىر كۈنى نامەھرە ئايالغا قارىغا مۇرىزىغا:
«نېمە قىلى اتىسە » دېەە غايىبزى نىۇا كېلىۇۋ .كېيى ئۇنى كۆرەىنىڭۇە« :ئالالنىڭ
يڭڭاردىمنى بولمىغىنىڭڭۇا ،نەپسڭڭى

سڭڭېنى رەسڭڭ ا قىالتزڭڭى» دېڭڭەە  .بىڭڭر نەچڭڭچە شڭڭارا

ئىچمەكچڭڭى بولغڭڭا مۇرىزىنىڭڭ شىشىسڭڭىنى سڭڭۇنۇۋرى ېزىۇۋ ،كۈنڭڭۇۈز ئۇچراشڭڭقىنىۇا:
«ئەەەر ئۇ شىشە سۇنمىغىنىۇا ئىۇ  ،بىزنى دىلىمىز سۇنغا بو تزى اە بۇنىڭۇى كېيى
بىڭر  -بىرىمىزنڭڭى ھېچقاچڭا كۆرەلمەيزڭڭۇ » دەيڭۇۋ .شڭڭۇنىڭۇى

كېڭيى

مڭڭۇرىزلىر چىڭ

كۆڭلىۇى تۆاە قىلىۇۋ اە نىجات تاپىۇۋ.
خوجڭڭا ئۇبەيڭڭۇۋلال ئەھڭڭرار كڭڭۆپىنچە مۇنڭڭۇا تەكىزلەيزڭڭى« :بڭڭۇ تەرىقىزڭڭى ئالىيڭڭايى
نەقشىبەنۇىيە ھەقىقەت يولىڭۇۋر .ھەقنڭى ھەققڭى بىڭلە ئىڭۇرا ،قىلىڭ  ،ئۇنىڭغڭا تڭۈەەل
مەنىڭڭۇە ئىمڭڭا كەلزڭڭڭۈرۈ ،،بۇيرۋقلىرىغڭڭا ئەمەل قىلىڭڭ اە قايزۇرغانلىرىڭڭۇى قڭڭڭايزى
يولىۇۋر .خاھى خىل ەتزە ،خاھى جامائەتزە بولسڭۇ بڭۇ تەلەپڭلەرەە رىئڭايە قىلىڭ كېڭرە.،
يالغۇز قالغانۇا ئەي

 -ەۇناھ قىلغا اە مەھسىيەتزى

قايزمىغا كىشى بڭۇ يولغڭا مەنسڭۇپ

ئەمە  .ەۇناھى كەبىرە قىلغۇچىالر ھەقىقىي ئىسالمىيەتزى يېراقالشڭقا بولىڭۇۋ .يڭولىمىز
سالىكلىر بۇ نوقزىالرغڭا قڭاتزى ،ئىزىبڭار بەرەە  .ئىمزىيڭاز  -روخسڭەتلەر بىڭلە ئەمە ،
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ئەمەل قىلغڭانالر اە خەاپ  -خەتەر ئارىسڭىۇا تىزىڭرىەەنلەر .بڭۇ

يولغڭا ھەزل اە قەيڭڭۇلى بىڭلە يڭڭاكى زەررىڭڭچە بولسڭىمۇ يامڭڭا نىڭيەت بىڭڭلە مۇئڭڭامىلە
كۆرسڭڭىزىلمەيۇۋ .يوشڭڭۇرۋ قىلغڭڭا ەۇنڭڭاھنى خەلڭڭ ،كۆرمىسڭڭە خڭڭالى( ،ئڭڭالال) كڭڭۆرۈدۋ.
خالىقنى

كۆرۈپ تۇرىۇىغىنىنى بىلەە مڭۆمى ەۇنڭاھ قىلمايڭۇۋ .خڭالى ،كۆرمەيڭۇۋ ،دەپ

ئويلىسڭا ،ئڭڭۇ مڭۆمى ئەمە  .ئىكڭڭكەت  -نۇمڭۇ اە ھڭڭارا مڭاازۋ ردا مڭڭۆمىنلەر ھەرقاچڭڭا
ھۇشيار بولۇشڭلىر كېڭرە .،كىشڭى ئڭۆزىنى ،جڭۈپزىنى ،دوسڭزىنى نڭازارەت قىلىڭپ تڭۇرمىقى
زىم .بىرەر نوقسا كۆرسە ،نەسىھەت قىلىشى اە نەسىھەتنى دائىم دااا ئەتزۈرىشى كېرە.،
نەسىھەتكە ئەمەل قىلمىسا ،ئۇنىڭۇى ئا قىسىنى ئۈزۈ ،كېڭرە .،ئىسڭالمىي ئاساسڭالرغا اە
بڭڭۇ تەرىقىزڭڭى ئڭڭالىيە ئەدەپىڭڭەە خالىسڭڭانە رىئڭڭايە قىلماسڭڭزى  ،ھە سڭڭىرىغا ،زەاقىڭڭەە اە
تەا ىقىەە ئىرىشەلمىەەنلەرنى

ئەبەدىي سائادەتزى

ئېھسا  ،ئىسزىقامەت اە ئەدەپ يولىۇۋر».
خوجڭڭا ئەھڭڭڭرار مڭڭااەرائۇننەھر اە خۇراسڭڭڭاننى
كېزىۇۋ .ئۇلۇ ئەالىيا رنى

نېسى ېلىر

يو  .بۇ يول  -ئىخڭال ،

كڭڭۆپلىەە شڭڭڭەھەر  -قىشڭڭڭالقلىرىنى

قەبرىلىرىنى زىيارەت قىلىۇۋ.

خوجا ئەھرار بىر كۈنى چۈشىۇە دى راااجىغا زور ھەسسە قوشقانلىقىنى كۆرىۇۋ اە بڭۇ
ئىشنى ھۆكۈمۇار رنى ياردىمىسىز ئاشمايۇىغانلىقىنى ھې قىلىۇۋ .شۇ مەقسەتزە مىرزا
ئەبۇۋلالھ بىڭلە ئۇچراشڭماقچى بولىڭۇۋ ،لڭېكى

مڭۇاەپكە بو لمايڭۇۋ .ئۇنىڭڭۇى

كېڭيى

تەخڭڭڭزكە چىققڭڭڭا سڭڭڭۇلزا ئەبڭڭڭۇ سڭڭڭەئىۇ  - 0511يىلڭڭڭى خوجڭڭڭا ئەھرارنڭڭڭى تاشڭڭڭكەنززى
سەمەرقەنزكە ئېلىپ كېلىپ جايالشزۇرىۇۋ.
راايەتڭڭلەردە كەلزۈرلىشڭڭىچە ،ئوسڭڭمانلى سڭڭۇلزانى اتىڭڭھ سڭڭۇلزا مڭڭۇھەممەد (- 0540
 )0510دۈشڭمە قوشڭۇنى بىڭڭلە ئۇرۋشڭى اتقىنىۇا ،ئڭا ئڭڭات مىڭنەە خوجڭا ئەھڭڭرار جە،
مەيۇانىۇا پەيڭۇا بولڭۇپ ،ئوسڭمانلى لەشڭكەرلىرىەە يڭاردە قڭولىنى سڭوزۋپ ،ئۇ رنىڭ غەلڭبە
قازىنىشلىرىغا مۇھىم ھەسسە قوشقا ئىكە  .شۇنۇى

كېيى

غالى

اتىڭھ سڭۇلزا خوجڭا

ئەھرارغا ھەدىيە سۈپزىۇە پۇل ئەاەتىكزۇ .خوجا ئەھرار بۇ پۇلنى قارشى كۆارۈكىنى سېلىشقا
سەرپ قىلغا ئىكە  .بۇ اەقە خوجا ئەھرارنىڭ پەقەت ئوتزڭۇرا ئاسڭىيادىال ئەمە  ،بەلكڭى
كىچىڭڭ

ئاسڭڭڭىيا يېڭڭڭرىم ئارىلىڭڭڭۇىمۇ قۇتبڭڭڭۇل  -ئەالىيڭڭڭا سڭڭڭۈپزىۇە مەشڭڭڭھۇر بولغڭڭڭانلىقىنى

كۆرسىزىۇۋ.
خوجا ئەھرار مااارەئۇننەھر اە خۇراسڭا ھۆكۈمڭۇار

ئەبڭۇ سڭەئىۇتى

خەلقنڭى ئېغىڭر

ئەھ الغا سالغۇچى اە شڭەرىئەتكە مۇااپىڭ ،كەلمەيڭۇىغا «تامغڭا» دېڭەە سڭودا سڭېلىغىنى
بىكار قىلىشنى تەلەپ قىلىۇۋ .ئەبۇ سەئىۇ خەلڭ ،اە سڭەلزەنەتزە زور ئابرۋيغڭا ئىڭەە بولغڭا
خوجا ئەھرارنى سۆزىنى ئىككى قىلمايۇۋ.
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ئومۇمە خوجا ئەھرار ھۆكۈمۇار ر دائىرىسڭۇە ئڭابرۋي  -ئىزىبڭار اە ئىشڭەن قازانغڭا
ئىڭڭۇ  .بۇنى ڭ سڭڭەاەبلىرىۇى بىڭڭر  ،خوجڭڭا ئەھڭڭرار ئۆزىنى ڭ ئڭڭادىالنە مەسڭڭلىھەتلىر ،
سڭڭڭۈلىھەە ئۈنڭڭڭۇىەۈچى مەكزڭڭڭۇبلىر ئڭڭڭارقىلى ،شڭڭڭاھزادە اە مىرزىالرنڭڭڭى ياراشڭڭڭزۇرۋپ،
مەملىكەتىكڭڭى كڭڭۆپلىەە قڭڭانلى ،ئۇرۋشڭڭالر ،ئىچكڭڭى زىڭڭۇدىيەت اە نىزا رنىڭڭ

ئالڭڭۇىنى

ئېلىشڭڭنى بىلەەنلىكڭڭى ئۈچڭڭۈ ئىڭڭۇ .شڭڭۇ سڭڭەاەبزى بولسڭڭا كېڭڭرە ،،بەز ھۆكۈمڭڭۇار ر،
خۇسۇسە ئەبۇ سەئىۇ اە ئۇنى پەرزەنزلىرىۇى سۇلزا ئەھڭمەد اە سڭۇلزا ئڭۆمەر شڭەي
ئېزىەىنڭڭى تۇتڭڭۇپ مۇرىڭڭ

مىڭڭرزىالر خوجڭڭا ئەھرارنىڭڭ

مەسلىھەتلىرىەە كۆنمىەەنلەر بولسڭا ،ئەلڭ ەتزە خۇدانىڭ
دۋچار بو تزى.
شڭڭاھرۋخىيەنى قامڭڭال قىلىڭڭپ ،تې ڭ ەرەەىنى تڭڭا
كىشلى موغۇل لەشكىر خوجا ئەھرارنى
مۈلۈكلەرنى ئۆز ئىەىلىرىەە قايزۇرغا .
مەملىكەتنى ڭ

بولغڭڭا ئىڭڭۇ  .ئۇنىڭڭ
غەزىڭكىەە اە خەلقنىڭ

ياخشڭڭى
قارغىشڭىغا

 -تڭڭاراج قىلغڭڭا بىڭڭر نەچڭڭچە مى ڭ

دەاىزى بىلە مۇسۇلما بولۇپ ،بۇلىغا مال -

تنچلىڭڭ - ،خڭڭاتىرجەملىكىنى ساقالشڭڭزا پائڭڭال ھەرىڭڭكەت قىلغڭڭانلىقى

ئۈچۈ خوجا ئەھرار ھەجەە بېرىشقا ئىمكا تاپالمايۇۋ.
پادىشاھالر بىلە يېقى مۇناسى ەت ئورناتقىنىنى سەاەبى خەلقنى ھۆكۈمڭۇار رنى
زۋلۇمىۇى

ھىمايە قىلى

ئۈچۈنۇۋر.

خوجا ئەھرارنى تارىخىي خىزمەتلىر ئاساسلىقى شڭۇنىڭۇى ئىبڭارەتكى ،ئڭۇ خەلڭ،،
مەملىكەت ،دى اە يڭۇرت تەرەققىيڭاتى ئۈچڭۈ ئىلىڭم  -مەرىكىزڭى اە مڭال  -مۈلڭۈكى بىڭلە
خىزمەت قىلغا يېرى

تارىخىي شەخسزۇر.

خوجڭا ئۇبەيڭڭۇۋلال ئەھڭڭرار اەلىيڭۇى بىڭڭزەە قەدەر ئۇنىڭ قەلىمىڭەە مەنسڭڭۇ بولغڭڭا
« ىڭڭقەرات»« ،رىسڭڭالەئى ھەارائىيڭڭا»« ،رىسڭڭالەئى االىڭڭۇىيا»« ،رۋقەئڭڭات» («مۇرەسڭڭە ت»)
قاتارلى ،ئەسەرلىر

يېزىپ كەلەە .

خوجا ئۇبەيۇۋلال ئەھرار ھەققىۇە كۆپلىەە ئەسەرلەردە مەلۇماتالر مەاجۇت .ئۇ رنى
كڭڭڭڭۆپى خەلىكىلىڭڭڭڭر اە مڭڭڭڭۇرىزلىر تەرىكىڭڭڭڭۇى يېزىلغڭڭڭڭا  .ئەمىڭڭڭڭر ئەبڭڭڭڭۇۋلەااەلنى
«مەسمۇئات» ،مۇھەممەد قاز

سەمەرقەنۇىينى

«سىلسىلەتۇل  -ئڭارى ى

اە تەزكىرەتڭۇ

 سىۇدىقى » ەخرىۇدى ئەلى سڭە ىينى خوجڭا ئەھرارغڭا مەخسڭۇ بېغىشڭالپ يازغڭا«رەشەھات ئەينۇل  -ھەيات» ،مەا نڭا شڭەيخنى «مەنڭاقىبى خڭاجە ئۇبەيڭۇۋلالھ ئەھڭرار»،
مۇھەممەد ئەمى

كەركىينى

«مەل ۇزاتى ئەھرار» قاتارلى ،ئەسڭەرلىر

شڭۇ ر جۈملىسڭىۇ-

ىنۇۋر.
 - 04ئەسىردە ياشاپ ئىجاد ئەتكە يەسسڭەاىيە شڭەيخى اە ئەدىبڭى سڭۇلزا ئەھڭمەد
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«جەااھىڭرۋل  -ئەبڭرار» ئەسڭىرىۇە باشڭقا كڭۆپلىەە ماشڭايىخالر قاتڭار

خوجا ئۇبەيۇۋلالھ ئەھرار ھەققىۇىمۇ ئا ھىۇە توخزالغڭا  .ئۇنىڭ يېزىشڭىچە خوجڭا ئەھڭرار
ھېسڭڭڭار اىاليىزىڭڭڭۇە يڭڭڭاقۇ چەرخىيڭڭڭۇى سڭڭڭەيرۋ سڭڭڭۈلۈ ،سڭڭڭىرىنى ئڭڭڭۆەەنەە بولڭڭڭۇپ،
نەقشىبەنۇىيەلى

سۈلۈكى ئۇنى

تڭڭۈپەيلى مەخكىڭڭي زىكىرنى ڭ
نەقشى  -نەقشىبەنۇىيلەرنى

بىلە راااج تاپقا  .ئۇنىڭ

سىلسىلىسڭىۇىكى نىسڭبىزى

قىممىزڭڭى تېخىمڭڭۇ ئاشڭڭقا  .خوجڭڭا ئەھرارنى ڭ
يولىۇۋر.

شڭڭۇنىڭۇە ،مۇئەللىڭڭپ زىكڭڭر

ئەررەدىڭ

تەرىقەتزىكڭڭى

باشڭڭقا تەرىڭڭقەت اەكىللىڭڭر قاتڭڭار

خوجڭڭا

ئەھرارنىڭمۇ بۇ زىكىر تۈرەە مەپزۇ بولۇپ قالغانلىقىنى ھېكايە قىلىۇۋ « ئالالھۇ زۋلڭجە ل
بۇلبۇلالرنىڭ بىلەۈچىسڭى ،ھەقڭڭقە ااسڭىل بولڭۇ ،بېغىنىڭ خڭاجە ئەھڭرار  ( ،يەسسڭڭەاىي
شەيخى) ئىقانىيەە دېۇىكى‹ :بىر بۇلبۇل كەبڭى بىڭز ئۈچڭۈ كۆڭۈلڭۇى

ئەررە زىكڭر

بەجڭا

ئەيڭڭلە!› ئىقڭڭانىي بڭڭۇ ئەررە زىكىرىنڭڭى باشڭڭلىغانۇا خوجڭڭا ئەھڭڭرار دېڭڭۇىكى‹ :كۆڭلڭڭۈمىزنى
يانۇۋردۋ ،،بۇ زىكىر ئاتەشى بىڭلە جڭانىمىزنى ياقزىڭ › .خوجڭا ئەھرارنىڭ بڭۇ سڭەمىمىي
ئىزىراپىۇى

ئىلھامالنغڭا مۇئەللىڭپ مۇنڭۇا يازىڭۇۋ‹ :دەرھەقىڭقەت ،بڭۇ ئاتەشڭزە ،زىكىڭر

تۇپراقزى ئالەمنى يۈكسەلززى .ئۇنى سەما ساداسى اە چاقمىغى تڭا ئەر ،ئۈسڭزىەە يېزىڭپ
بڭارد  .كۆڭۈلڭڭۇە بڭڭۇ سڭڭەمائ قۇشڭقۇنلۇ بولمىغڭڭا ھەر كىڭڭم ئەررە زىكرىنىڭ نېمىلىكىنڭڭى
قەيەردى

بىلسۇ

›».

«جەااھىرۋل  -ئەبرار» دى ئورۋ ئالغا خوجا ئەھرارنىڭ « :ھەر سڭەھەر اە كەچڭزە
قۇلىقىمغڭڭا زەنەڭڭى ئاتىنى ڭ مڭڭازىر  -تۇپرىقىڭڭۇى ‹ئڭڭالال› زىكڭڭر  -پەريادىنىڭ ئاسڭڭمانغا
ئۆرلىشى ئاڭلىنىۇۋ» دېەەنۇە ،سۆزلىر  ،شۇنىڭۇە ،،ئۇنىڭ

يەسسڭەاىيە ئىزدىشڭى شڭەي

خادىم بىلە دوس بولۇپ ،كېچە  -كۈنۇۈز ئۇنى بىڭلە بىڭرەە بولغڭانلىقى ھەققىڭۇىكى
مەلۇمڭاتالر خوجڭا ئەھرارنىڭ يەسسڭڭەاىي شڭەيخلىر بىڭلە نەقەدەر سڭەمىمىي اە دوسڭڭزانە
مۇناسى ەتلەردە بولغانلىقىنى كۆرسىزىۇۋ.
خوجڭا ئەھڭرار ئىسڭالمنى ئەمىڭر اە تەئقىقلىڭرىەە ناھڭايزى يۈكسڭە ،دەرىجىڭۇە رىئڭايە
قىلىۇىغا سوپى ئىۇ « :تەسەااۋپ يولىۇا ئىلەىرلە ،پەقەت قۇرئا اە سۈننەتكە ئەمەل
قىلى

ئارقىلىقال رۋيابقا چىقىڭۇۋ» دېڭەە مۇسڭزەھكە ئىزىقادقڭا ئىڭەە ئىڭۇ  .خوجاەڭا

ئۇلڭڭۇغى شڭڭەرىئەت روخسڭڭەت بەرەە ئىمزىيڭڭاز ر ئەمە  ،بەلكڭڭى ھىمڭڭمەت كۆرسڭڭىزىپ
ئەزىمەت قىلىشى اە تەق ا يولى ئىكەنلىكىنى تەكىزلەيۇۋ.
خوجڭڭا ئەھڭڭرار ئڭڭادەملەرەە ،بولۇپمڭڭۇ پېقىڭڭر  -مىسڭڭكىنلەرەە يڭڭاردە بېرىشڭڭنى ياخشڭڭى
كۆرۈدىغڭڭا  ،قڭڭولى ئوچڭڭۇ  ،سڭڭاخااەتلى ئىنسڭڭا ئىڭڭۇ  .ياشڭڭلىقىۇا بىمار رغڭڭا قڭڭارايزى،
ئۇ رنى يۇقۇملۇ كېسەللىر يۇقسىمۇ خىزمىزىنى ئەسڭال توخزاتمڭايزى .ھېراتقڭا كەلڭەە
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چېغىڭڭۇا ئىنسڭڭانالرغا خىڭڭزمەت قىلىڭڭپ ،كڭڭۆڭلىنى ئڭڭېلى  ،مڭڭۇھەببىزىنى قڭڭازىنى

نەپلڭڭى

ئىبڭڭادەتلەردى ئەازەل» ،دېڭڭەە پىكىڭڭردە ئىڭڭۇ  .خەلڭڭ ،مەنكەئەتلىڭڭر ئۈچڭڭۈ اەقڭڭف
ئەسڭەرلەر يېزىڭپ ،ئڭڭۆز دەرامىزڭى ھېسڭابىۇى مەسڭڭچى  -مەدرىسڭلەر ،يڭول اە كڭڭۆارۈكلەر
قۇردۋرغا ئىۇ  .ئە ،ئەجەبلىنەرلىكى دۆلەت تەرىكىۇى

مىھنەتكە ،خەلقڭقە سڭېلىنغا

سڭڭېلىغالرنى ئڭڭارتۇقى بىڭڭلە دۆلەت خەزىنىسڭڭىەە تۆلىڭ ېزەتزى .خوجڭڭا ئەھڭڭرار تەسڭڭەااۋپ
ھەقىقىزىنى چۇڭقۇر مۇ ھىزىزە قىلغۇچى ،ھە پەرە بىر ئارىف زات ئىكەنلىكى ئۈچۈنمڭۇ:
«تەسەااۋپ ئەھلىنى

سۆزلىرىنى ەۈزەل بايا ئەتكۈچى بىر غەير

دى چىنۇا (ئىچكىر

جۇڭەۇ) بولسىمۇ ئەل ەتزە بېرىپ ئۇنى سۆھبىزىنى ئاڭلىغا بو تزىم» ،دەپ ئېيزقا .
خوجا ئۇبەيۇۋلال ئەھرار ھەزرەتلىڭر سڭەمەرقەنزنى ھڭازىرقى ئۈرەڭۈت تۈمەنىڭۇىكى
كەمانەەرا قىشڭلىقىۇا ھىجڭرىيە ( 194مىالدىڭيە  - )0591يىلڭى رەببۇئڭۇل ئەااەل ئېينىڭ
يىەىرمە توققۇزىنچى كۈنى ئۇزا دااا ئەتڭكە خەسڭزىلى سڭەاەبىۇى
بولغا  .خوجا كە شىر (كە شىي) مەھەلىسىەە دەپنە قىلىنغا .
سىلسڭىلىۇە ئامڭڭانەتنى يڭڭاقۇ چەرخىڭڭي ھەزرەتلىرىڭۇى

 16يېشڭىۇا ااپڭات

ئالغڭڭا  ،رۋھىڭڭي جەھەتڭڭزى

خوجا ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىي ،خوجا باھائۇددى نەقشىبەنۇ اە خوجڭا ئڭا ئۇددى ئەتزڭار
ھەزرەتلىرىڭڭۇى پەيڭڭز ئالغڭڭا خوجڭڭا ئۇبەيڭڭۇۋلال ئەھڭڭرار ھەزرەتلىڭڭر مڭڭۇھەممەد زاھىڭڭۇ،
مڭۇھەممەد ئەبڭۇۋلالھ خڭڭاجەەىي (ئڭوغلى) مڭۇھەممەد قڭڭاز

كەبڭى خەلىكىلىڭرىەە ئىجڭڭازەت

بەرەە  .مىر ئەبۇۋلەااەل ،ەخرىۇدى ئەلى ئىبنى ھۈسەي  ،مەا نا شڭەي  ،سڭەييىۇ ئەلڭى
كۇردىي مەقزۇل ،ئىسمائىل شىراانىي مەا نڭازادە ئڭوترارىي ،ئىسڭايى ازىڭل بۇخڭارىي ،شڭەي
ئەخزڭڭا قاتڭڭارلى ،ئىلغڭڭار مڭڭۇرىزالرنى تەربىڭڭيەلىەە  .سڭڭەرھالقا سىلسىلىسڭڭىنى مڭڭۇھەممەد
زاھىۇ⑥دااا ئەتزڭۈرەە  .ئڭۇ كىشڭى بولسڭا سڭەرھالقا سىلسڭىلىۇە خەلىكىلىڭ
دەراى مۇھەممەدكە تاپشۇرغا .

ئىجڭازىزىنى

ڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭ
⑤ ئەسلى پارسچە بولغا بېيزالرنى تەرجىمىسى بېرىلۇ .
⑥ مۇھەممەد زاھىۇنى قەبرەئى مۇبارەكلىر تاجىكسزاننى بەدەخشا اىاليىزىۇە.
دەرۋىش مۇھەممەد
تۇغۇلۇشى⑦ :
⑧) دا ااپات بولغا .
ۋاپاتى :ھىجرىيە ( 971مىالدىيە  - )0461يىلى دەس ەرار (ئەس ىراز
قىياپىتى :ئوتۇتۇرا بوي ،ەڭۈزەل يۈزلڭۈ ،،بۇغڭۇاي ئڭۆ ،،ئڭا سڭاقال ،قەدد
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كېلىشڭڭكە ئىڭڭۇ  .زاھىرىڭڭي اە بڭڭاتىنىي ئىلىمڭڭلەردە مڭڭۇكەممەل ،اەلىڭڭي زات ،مڭڭۇرىزالرنى
تەربىيە اە ئىرشات قىلىشزا پەاقۇلئڭادە بىڭر تا نڭ ئېەىسڭى ئىڭۇ  .ھەمڭمە چۈشڭىنىۇىغا
تىلڭڭڭۇا سڭڭڭۆزلەيزى .سەاىيسڭڭڭىەە كڭڭڭڭۆرە مۇئڭڭڭامىلە قىالتزڭڭڭى .پەزىلەتلىرىنڭڭڭى ئېڭڭڭڭنىقالپ،
قابىلىيەتلىرىنى راااجالنۇۋرۋ ،اە يۈزەە چىقىرىشڭزا ماھارەتلىڭ  ،بڭۇ خۇسۇسڭزا ئۇلڭۇ بىڭر
پەزىلەتكە ئىەە ئىڭۇ  .جڭازبە اە ئىسڭزىغراقى سڭەھ ۋ تەمكىڭنەە غالىڭپ ،پىنھڭانە يۈرۈشڭنى
خا يۇىغا بىر كۆڭڭۈل ئەرەنڭى ئىڭۇ  .شڭۇنى ئۈچڭۈ مەا نڭا دەراىڭ مڭۇھەممەد ،دەپ
تىلغڭا ئېلىنىڭڭۇۋ .خوجڭڭا ئۇبەيڭۇۋلال ئەھرارنىڭ

خەلىكىسڭڭى مڭۇھەممەد زاھىڭڭۇنى

جىيەنڭڭى

بولغا دەراى مۇھەممەدنى نەسلى  -نەسەبى ھەزرىزى ئۆمەرەە تۇتىشىۇۋ.
ياشلىقىۇا ئو بە ،يىلنى زۋھڭۇۋ رىيڭازەت بىڭلە ئۆتكڭۈزۈپ ،دېھقڭانچىلى ،بىڭلە
شۇغۇلالنغا  .ئا اە بىۇار ھالۇا خارابىلەردە زىكىڭر اە پىكىڭر بىڭلە مەشڭغۇل بولغڭا  .بىڭر
كۈنى ئا قىلىپ ئامالسىزلىقزى ئاسمانغا قارايۇۋ ،دەرھال خىزىر ئەلەيھىسسڭا كېلىڭپ:
«ئەەەر سڭڭەار اە قانڭڭائەت قىلىشڭڭنى خالىسڭڭا ،،خوجڭڭا مڭڭۇھەممەد زاھىڭڭۇ ھەزرەتلىرىنىڭڭ
خىزمىزىەە بار ،ساڭا تەلىم بېرىۇۋ» دەۋدۋ .دەراى

مڭۇھەممەد ەدرھڭال تاغىسڭى مڭۇھەممەد

زاھىڭڭۇ ھەزرەتلىرىنىڭ ھوزۋرىغڭڭا بېرىڭڭپ ئۇنى ڭ خىڭڭزمىزىەە كىرىڭڭۇۋ اە سڭڭەيرۋ سڭڭۈلۈكنى
تامامالپ خەلىكىلىرىنى بۈيۈكلىرىۇى بولۇپ قالىۇۋ.
دىنى ئىلىملەرنى پۇخزا ئېەىلىەە دەراى

مۇھەممەد تالىبى ئىلىمڭلەرەە قۇرئڭا اە

ھەدىڭڭ ئىلىملىرىڭڭڭۇى ھەمڭڭڭۇە باشڭڭڭقا دىنڭڭڭى ئەھكڭڭڭامالردى تەلىڭڭڭم بېرىڭڭڭۇۋ .رېڭ ڭ ايەت
قىلىنىشڭڭىچە ،كڭڭۇبرااىيە شڭڭەيخلىرىۇى نۇرىڭڭۇدى مڭڭۇھەممەد خڭڭا ىي شەھرىسڭڭڭەبىزەە
كەلەەنۇە دەراى

مۇھەممەد ئۇنى

زىيارىزىەە بارىۇۋ .شەي نۇرىۇدى

مۇھەممەد غڭايىبى

ئىلىمڭڭى ئڭڭارقىلى ،دەراى ڭ مۇھەممەدنى ڭ ئەھ الىڭڭۇى خەاەردار بولڭڭۇپ ،ئۇنى ڭ بۈيڭڭۈ،
مۇرشىزلىقىنى چۈشىنىۇۋ اە مەھەلە ئەھلىەە ئۇنىڭۇى ئۈنۈملڭۈ ،پايۇىلىنىشڭنى تەاسڭىيە
قىلىۇۋ .شۇنىڭۇى

كېيى

دەراى

مۇھەممەدنى

ئڭابرۋي  -ئىزىبڭار

سۆھبەت ھالقىلىر تەشكىل بولۇشقا باشاليۇۋ.
دەراى مۇھەممەدنى يەنە بىڭر كڭۇبرااىيە شڭەيخى كامالىڭۇدى

ئېشڭىپ ،ئەتراپىڭۇا
ھۈسڭەي

خڭارەزمىي

(ااپاتى مىالدىيە  - 0440يىلى) بىلە ئۇچراشقانلىقى نەقىل قىلىنىۇۋ .كڭۆپلىەە ئڭالىمالر
قاتار شەي ئەمىر ئەلى ئەزىزا ھېرەسىي (ااپاتڭا مىالدىڭيە - 0611 - 0610يىلڭى) دېڭەە
نەقشىبەنۇىيە شەيخىمۇ دەراى مۇھەممەدنى سۆھبەتلىرىۇى پەيز ئالىۇۋ« .رىسالە دەر -
سڭڭۈلۈ« ،»،رىسڭڭالەئى ھڭڭۇ ،دەر  -دە » كەبڭڭى ئەسڭڭەرلەر دەراى ڭ

مڭڭۇھەممەدكە نىسڭڭبەت

بېرىلىڭڭۇۋ .دەراىڭ مڭڭۇھەممەد «اەھڭڭۇەتى اۋجڭڭۇد» تەلىماتىنى ڭ ئاساسچىسڭڭى مڭڭۇھەممەد
ئىبنى ئەرەبىينى تەسەاۋپىي  -پەلسەپى ىي پىكىڭر  -قاراشڭلىرىۇى چۇڭقڭۇر تەسڭىرلەنەە
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اە شۇ تەسىر نەتىجىسىۇە بىر رىسالە يازغا  ،دېەە قارا ،بار.
«خوجاەڭڭا سڭڭەر دە ڭڭزەر » دەپ نامالنغڭڭا دەراى ڭ مڭڭۇھەممەد ئۆزىڭڭۇى كېڭڭيى
پەرزەنزڭڭى خڭڭاجەەىي مڭڭڭۇھەممەد ئېمكەنەەىڭڭي ھەزرەتلىڭڭرىەە ،شڭڭڭۇنىڭۇە ،خوجڭڭا مىڭڭڭرە،
ەۇنبەد سەبزىي ،خوجا مۇھەممەد رىزا ،مەا نا شىر مۇھەممەد ،شەي سە تى كەبى يېزڭۈ،
خەلىكىلىرىەە ئىرشات بېرىپ شەيخلى ،قىلىشقا ئىجازەت بەرەە .
_____________
⑦ مەا نڭڭا دەراىڭڭ مڭڭۇھەممەد ھەزرەتلىرىنىڭڭ تۇغۇلغڭڭا ااقزڭڭى ھڭڭازىرچە مەلڭڭۇ
بولمىسىمۇ ،لڭېكى مەنڭبەلەردە ئڭۇ زاتنىڭ شەھرىسڭەبزىي  -ئېمكەنەەىڭي نىسبەسڭى بىڭلە
تىلغا ئېلىنىشى كىزا

ياكى شەھرىسەبىز تۈمەنىۇە تۇغۇلغانلىقىۇى

«نەقشڭڭىبەنۇىيە تەرىقىڭڭڭزىەە ئائىڭڭ
نەشىر  - 65 ،بەت) .

دېرە ،بېرىۇۋ (قڭارا:،

قوليڭڭازمىالر ىخرىسڭڭڭزى» ،تاشڭڭڭكەن  - 0991 ،يىڭڭڭل

⑧ دەسڭ ڭ ەرار  -خوقەئىسڭڭڭكەراز بولۇشڭڭڭى كېڭڭڭرە .،دەراىڭ ڭ

مۇھەممەدنىڭ ڭ

قەبرىسڭڭڭى

قەشڭڭقەدەريا اىاليىزى،كىزڭڭا تۈمەنىنىڭ خوجەئىسڭڭكەراز قىشڭڭلىقىۇا .ھڭڭازىر بڭڭۇ قىشڭڭالقنى
خوجائى ئىس ەراز ،دەپ ئاتايۇۋ .بۇ قىشالقزى سۈيى شىكابەى ئا دەريڭا ئېقىڭپ ئۆتىڭۇۋ.
مەا نا دەراى

مۇھەممەدنى

قەبرىسى دەريا لى ىۇە (قارا :،غالىپ ھاشڭىموا« :نەقشڭىبەنۇ

مەشايىخلىر » « ،ياشلى »،ژورنىلى - 0996 ،يىللى - 0 ،سا  -61 ،-47 .بەتلەر.
خاجەگىي مۇھەممەد ئېمكەنەگىي
⑨ ،كىزڭڭا
تۇغۇلۇشىىى :ھىجڭڭرىيە ( 901مىالدىڭڭيە  - )0401يىلڭڭى قەشڭڭقەدەريا اىاليىزڭڭى
تۈمەنى ئېمكەنە ،قىشلىقىۇا تۇغۇلغا .
ۋاپاتى :ھىجرىيە ( 0111مىالدىيە  - )0611يىلى قەشقەدەريا اىاليىزى ،كىزا تۈمەنى
ئېمكەنە ،قىشلىقىۇا ااپات بولغا
قىياپىتى :بۇغۇاي ئۆ ،،يۈز

نۇرلۇ  ،سڭىرى ،سڭاقال ،دېڭىڭزدە ،پەيڭزەە تولغڭا زات

ئىۇ  .ئاتىسى دەراى مۇھەممەد ھەزرەتلىرىنى با ،خەلىكىسى بولۇپ ،ئابىڭۇ ،زاھىڭۇ اە
كارامەتلىر كۆپ ئىۇ  ،سىرىنى يوشۇراتزى .باتىنىي ئىلىملەردى تەلىمنى سەمەرقەن اە
بۇخڭڭارادا ئالڭڭۇ  .تەسڭڭەااۋپى تەربىيەنڭڭى ئاتىسڭڭى دەراىڭڭ
ئۆەەنڭڭۇ  .ئاتىسڭڭىنى

ااپاتىڭڭۇى

كېڭڭيى

ئۇنىڭ
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قىلىشقا باشڭلىۇ  .ئاشڭۇ دەار ھۆكۈمۇارلىرىڭۇى

ئابڭۇۋلالخا بىڭلە يڭېقى

مۇناسڭى ەتزە

بولغڭڭا  .رې ڭ ايەت قىلىنىشڭڭچە ،ئابڭڭۇۋلالخا بىڭڭر چڭڭۈ ،كڭڭۆرۈدۋ ،ئڭڭۇ چۈشڭڭىۇە ھەزرىزڭڭى
پەيغەمڭڭڭبەر ئەلەيھىسسڭڭڭا منى ھوزۋرىغڭڭڭا بارىڭڭڭۇۋ .ئىشڭڭڭى ئالۇىڭڭڭۇا بىڭڭڭر مڭڭڭۆھزەرە زات
ئىچكىڭڭرىەە كىرىڭڭپ  -چىقىڭڭپ تاشڭڭقىردىكىلەرنى

ئەھ ڭ الىنى پەيغەمڭڭبەر ئەلەيھىسسڭڭا مغا

يەتكۈزەتزى اە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا مۇى خەاەر كەلزڭۈرەتزى .بىڭر مڭۇددەت ئۆتكەنڭۇە ئڭۇ
زات ھەزرىزڭڭڭڭى پەيغەمڭڭڭڭبەر ئەلەيھىسسڭڭڭڭا بەرەە بىڭڭڭڭر قىلىچنڭڭڭڭى ئېلىڭڭڭڭپ چىقىڭڭڭڭپ
ئابۇۋلالخاننى

بېلىەە باغاليۇۋ؛ خا ئويغىنىپ بۇ زاتنى ئىزدەشڭكە چۈشڭىۇۋ اە بڭۇ زاتنڭى

ناھايزىمۇ تەسزە تاپىۇۋ .ئۇ زات خاجەەىي مۇھەممەد ئېمكەنەەىي ئىۇ .
رېڭ ايەت قىلىنىشڭڭىچە ،خڭاجەەىي مڭڭۇھەممەد ئېمكەنەەىينىڭ ئڭڭاقىالنە مەسڭڭلىھەتىەە
كىرمىەە كېيىنكى شڭەيبانىي ھۆكۈمڭۇار سڭەمەرقەن

تەخزڭى ئۈچڭۈ بولغڭا ئۇرۋشڭزا

يېڭىلىڭڭۇۋ اە ئۆلزۈرۈلىڭڭڭۇۋ .بڭڭۇ رېڭڭ ايەتلەردى مەلڭڭڭۇ بولۇشڭڭىچە ،خڭڭڭاجەەىي مڭڭڭۇھەممەد
ئېمكەنەەىي ئاشۇ دەاردە باشقا يەرلىڭ ھۆكۈمڭۇار ر بىلەنمڭۇ يڭېقى مۇناسڭى ەتزە بولغڭا ،
ئۇ رنى توغرا يولغا باشالپ تۇرغا .
نەقىل قىلىنىشىچە ،ئڭۈ نەپەر مەدرىڭ تڭالىكى خڭاجەەىي مڭۇھەممەد ئېمكەنەەىينڭى
زىيارەت قىلى ئۈچۈ يولغا چىقىۇۋ .ئۇ ر شەيخنى كارامىزىنى سڭىنىما ئۈچڭۈ ئڭۈچى
ئۈ خىل نەرسىنى شەي تەرىكىڭۇى

رۋيابقڭا چىقىرلىشڭىنى كڭۆڭلىەە پۈكىڭۇۋ .خڭاجەەىي

مڭڭڭڭۇھەممەد ئېمكەنەەىڭڭڭڭي ھوزۋرىغڭڭڭڭا كەلەەنڭڭڭڭۇە ئۇ رنىڭڭڭڭ ئىككىسڭڭڭڭىنى شڭڭڭڭەرئىي
ئىسزەكلىرىنى ئەمەلەە ئاشقىنىنى ،لېكى ئۈچىنچىسى ئارزۋ قىلغا ناشڭەرئىي تەلەپنىڭ
رۋيابقڭا چىقمىغىنىنڭى كۆرۈشڭىۇۋ .شڭڭۇنۇا خڭاجەەىي مڭۇھەممەد ئېمكەنەەىڭي« :دەراىشڭڭلەر
دەراىشلى مەرتى ىسىەە مەنى ىي ھال اە كارامەتلەرەە ،دىنى قڭانۇ  -قائىڭۇىلەرەە ئەمەل
قىلغڭڭانلىقلىر ئۈچڭڭۈ ئېرىشڭڭكە  .ئڭڭۇ ردى ناشڭڭەرئىي نەرسڭڭىلەرنى تەلەپ قىلماسڭڭلى،
كېڭرە .،شڭڭەرىئەتكە مۇااپىڭڭ ،بولسڭڭىمۇ ئىمزاھڭڭا قىلىڭ
بېڭڭرى تڭڭوغرا ئەمە
قىلىشنى ئىسكاتاليۇۋ.

» ،دەيڭڭۇۋ اە بۇنىڭڭ

مەخزۇ ئەزە ئەھمەد كاسانىينى

مەقسڭڭىزىۇە ئۇ رنىڭ

ھوزۋرىغڭڭا

بىڭڭلە شڭڭەرىئەت قائىڭڭۇىلىرىەەقاتقى ،رىئڭڭايە
سۆھبەتلىرىەىمۇ قاتناشڭقانلىقى نەقىڭل ئېڭزىلەە

خڭڭاجەەىي مڭڭۇھەممەد ئېمكەنەەىڭڭي ئڭڭۆز ئىلمىڭڭي مەجلىسڭڭلىرىنى مەسڭڭچىززە ئۆتكڭڭۈزەتزى.
بولۇپمۇ ھەدى دەرسلىرىەە ئا ھىۇە ئىزىبار بېرەتزى .مىھما دوس  ،تەق ادار زات ئىڭۇ .
ئىنسانالردى

ھالىنى يوشۇراتزى .ھەقىقەتنى سىغىناتزى .دائىم نەپسڭىنى نڭازارەت قىالتزڭى.

ئالالنى مەرىكەتلى سىرلىرىنى كەشپ قىلىشقا ھەرىكەت قىالتزى.
ئىشڭى اە ھايڭڭاتى تەرتىكلىڭ  ،ئانىڭۇى تۇغمڭڭا دەراىڭ ئىڭۇ  .يېنىڭڭۇىكىلەر ئۇنىڭ
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سايىسىۇا پەيزەە غەر بولۇشاتزى .ھىجىڭرىيە  - 0111يىلڭى ئېمكەنەەىيڭۇە ااپڭات بولڭۇ .
قەبرىسى شۇ قىشالقزا مەشھۇر زىيارەتەاھۇۋر.
ئەسلى رۋملۇ بولغا ھاجى خەيرىۇدى رۋمىي خاجەەىي مڭۇھەممەد ئېمكەنەەىينڭى
چۈشڭىۇە كڭڭۆرۈپ رۋمڭۇى

مڭڭااارەئۇننەھرەە كېلىڭۇۋ اە خڭڭاجەەىي مڭۇھەممەد ئېمكەنەەىڭڭي

سڭڭۆھبەتلىرىۇە كامڭڭال تېكىڭڭپ ،ئۇنىڭڭڭۇى
خەلقنى ئىرشات قىلىۇۋ.

خەلىكىلى ڭ

ئىزنڭڭى ئېلىڭڭپ يۇرتىغڭڭا قايزىڭڭۇۋ اە

خاجەەىي مۇھەممەد ئېمكەنەەىي خەلىكىسى مۇھەممەد باقىيغا« :ھىنۇىسزانۇى

بىڭر

ئىما كېلىۇۋ اە دەارىنى مەنى ىي پىش اسى بولىۇۋ .ھە تائا سە ئارقىلى ،ئۇنىڭغا ئۆز
ئىشڭىكلىرىنى ئاچىڭڭۇۋ ،دەرھڭال ئالڭڭۇىغا بڭڭار .چڭۈنكى ئالالنىڭ مڭۆمى بەنڭڭۇىلىر ئۇنىڭ
كېلىشىەە مڭۇنزەزىردۋر» ،دەيڭۇۋ .مڭۇھەممەد بڭاقىي شڭۇ ھامڭا ھىنۇىسڭزانغا يڭول ئالىڭۇۋ.
ھەقىقەتە كېيىنكى مى يىلۇا دىننى يېڭىلىغۇچى (مۇجەددىۇ) بولغا مڭۇھەممەد ڭارۋ
(ئىما رەببانىي) ئۇنىڭغا مۇرى بولىۇۋ اە ئىسال تەسەااۋپ ئالىمىۇە يۇقىر نوپۇزغا ئىەە
بولىۇۋ.
«پۇركەرە » دەپ سۈپەتلەنەە خڭاجەەىي مڭۇھەممەد ئېمكەنەەىڭي ئۆزىڭۇى كېڭيى
خوجا مۇھەممەد بڭاقىي (بڭاقىبىلالھ) ،خوجڭا ئەبۇلقاسڭىم (يڭاكى مڭۇھەممەد قاسڭىم ،ئڭوغلى)،
مۇھەممەد سابىر ،خوجا ئەھمەد ،مۇھەممەد سەئىۇ ،ھڭاجى ئابڭۇۋلئەزىز ،ھڭاجى خەيرىڭۇدى
رۋمىڭڭي ،مەا نڭڭا سڭڭوپى ئەلڭڭڭى ئابڭڭادىي ،خوجڭڭا لەتىڭڭڭف كەنڭڭۇىبادامىي ،مڭڭۇھەممەد ازىڭڭڭل
بەدەخشڭڭىي ،يڭڭاقۇ سڭڭەر ىي كەشڭڭمىرىي كەبڭڭى خەلىكىلىڭڭرىەە ئىرشڭڭات بېرىڭڭپ ،شڭڭەيخلى،
قىلىشڭڭقا ئىجڭڭازەت بەرەە  .خڭڭاجەەىي مڭڭۇھەممەد ئېمكەنەەىڭڭي ھەزرەتلىرىڭڭۇى

كېڭڭيى

سڭەرھالقا سىلسڭڭىلىنى مڭۇھەممەد بڭڭاقىبىلالھ ھەزرەتلىڭر دااا ئەتزڭڭۈرەە  .بڭۇ زات ئىمڭڭا
رەببانىينى يېزىشزۈرۈپ ،ئۇ كىشىەە ئىرشات ئىجازىزى بەرەە  .ئىما رەببانىيۇى كېيىنمۇ
بۇ «سىلسىلەئى ئالىيڭائى نەقشڭىبەنۇىيە» ئالالھقڭا شڭۈكۈرىكى ،ئڭۆز ئېەىلىڭر

تەرىكىڭۇى

بىزنى دەارىمىزەىچە دااا ئېزىپ كېلى اتىۇۋ .ئوياليمىز اە ئىشڭنىمىزكى ،بڭۇ سەىلسڭىلەئى
شڭەرىف قىيڭڭامەتكە قەدەر دااا ئېزىڭۇۋ اە ئىنسڭڭانىيەتنى ھەقىڭقەت يولىغڭڭا ،سڭۈننەت يولىغڭڭا
دەاەت قىلىشڭنى دااامالشڭزۇرىۇۋ .ئڭڭالالھ بىزلەرنىمڭۇ شڭڭۇ ئەزىڭز اە پڭڭا ،ئىنسڭانالر ئىزىڭڭۇى
مېڭىشقا مۇاەپكە قىلغاي ،ئامى !
ڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭ
⑨ بەز

مڭڭڭۇئەللىكلەر ئۆتمڭڭڭۈ ،دەار مەنبەلىڭڭڭرىەە تايىنىڭڭڭپ ،خڭڭڭاجەەىي مڭڭڭۇھەممەد

ئېمكەنەەىينى

تۇغۇلغا اە ااپات بولغا جايىنى سەمەرقەن
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پايدىالنمىالر:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
АДАБИЁТ
ИНСТИТУТИ

ВА

ТИЛ

НОМИДАГИ

НАВОИЙ

АЛИШЕР

«ОЛТИН МЕРОС» ХАЛҚАРО ХАЙРИЯ ЖАМҒАРМАСИ
ХОЖА АБДУЛХОЛИҚ ҒИЖДУВОНИЙ
МАҚОМОТИ ЮСУФ
ҲАМАДОНИЙ
Тошкент
«»Янги аср авлоди
1111
«خوجىەڭڭڭڭا نەقشڭڭڭڭىبەنۇىيە ماشڭڭڭڭايىخلىر » نڭڭڭڭاملى ،بڭڭڭڭۇ رىسڭڭڭڭالە ئۆزبېكسڭڭڭڭزا
رېسبۇبلىكىسڭڭڭى پەنڭڭڭلەر ئاكادىمىيەسڭڭڭى ئەلىشڭڭڭىر نەاايڭڭڭى نامىڭڭڭۇىكى تىڭڭڭل اە ئەدەبىيڭڭڭات
ئىنىسڭزىزۇتى «ئڭالزۇ مىڭڭرا » خەلقڭالرا خەيڭرىيە جەمغارمىسڭڭى  - 1111يىلڭى تاشڭڭكەنززە
نەشڭڭىر قىلغڭڭا ئەبڭڭۇۋلخالى ،غىجڭڭۇۋاانىي قەلىمىڭڭەە مەنسڭڭۇ بولغڭڭا «مەقامڭڭاتى يۈسڭڭۈ
ھەمەدانىي» ناملى ،رىسالىەە قوشۇمچە قىلىنغا ئىكە  .شۇ جەمغارمىنى

خادىملىر

بڭۇ

رىسالىنى نەشرەە تەييار شزا پايۇىالنغا ماتىرىيالالر تۆاەنۇىكىچە:
.0

Абдураҳмон Жомий. Нафаҳот ул-унс мин ҳазарот ил-қудс.

,Маҳмуд Теҳрон, 1375.Обидий нашри
 .0ئابۇۋراھما جامىي« :نە اھاتىلئۇن مى

ھەزەراتۇل قۇد

».تىھڭرا  ،ھىجىڭرىيە

 - 0174يىل.
Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма
.1
.жилдлик. Ўн еттинчи жилд,Насойим ул-муҳаббат. Тошкент, 2001
 .1ئەلىشڭڭىر نەاايڭڭى« :مڭڭۇكەممەل ئەسڭڭەرلەر تڭڭوپلىمى» - 07 ،جىلىڭڭۇ« ،نەسڭڭايىمۇل
مۇھەببەت» ،تاشكەن  - 1110 ،يىل نەشر .
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Абдулхолиқ Ғиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний, ЎзР .1
.ФАШИ, N 2533, 20-37 в
.1ئەبڭڭڭڭۇۋلخالى ،غىجڭڭڭڭۇۋاانىي« :مەقامڭڭڭڭاتى يۈسڭڭڭڭۈ ھەمەدانىڭڭڭڭي» ،ئۆزبېكسڭڭڭڭزا
رېسبۇبلىكىسڭڭڭى پەنڭڭڭلەر ئاكادىمىيەسڭڭڭى ئەلىشڭڭڭىر نەاايڭڭڭى نامىڭڭڭۇىكى تىڭڭڭل اە ئەدەبىيڭڭڭات
ئىنىسڭڭزىزۇتى «ئڭڭالزۇ مىڭڭرا » خەلقڭڭالرا خەيڭڭرىيە جەمغارمىسڭڭىۇا سڭڭاقلىنى اتقا - 1411
نومۇرلۇ قوليازما - 11 ،بەتزى  - 17بەتكىچە.
Али ибн Ҳусайн Сафий. Рашаҳот айн ул-ҳаёт. Орифжонов .5
,литографияси, Тошкент
.0119
.5ئەلى ئىبنى ھۈسەيى سە ىي« :رەشاھات ئەينۇلھەيات»،
Камолиддин Афанди Ҳаририйзода. Тибёну васоилил-ҳақойиқ фи .4
.баёни салосилит-тароиқ. Сулаймония кутубхонаси. N 430/1
كامالىڭڭڭۇدى
سە سىلى
بەت.

ئەپەنڭڭڭۇ

خەرىيرىڭڭڭزادە« :تىبيڭڭڭانۇ اەسڭڭڭائىلىل ھەقڭڭڭايى ،ڭڭڭى بەيڭڭڭانى

تەئارى .»،ئەنڭقەرە ،سڭۇ يمانيىە كۇتۇبخانىسڭى - 511 ،نومۇرلڭۇ قوليازمڭا- 0 ،

Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Асъад Бухорий. Маслак ул-орифин. .6
.ЎзР ФАШИ, N4810-11
.6مڭۇھەممەد ئىبنڭى ئەھڭمەد ئەسڭڭئەد بۇخڭارىي«:مەسڭلەكۇل ئڭارى ى » ،ئۆزبېكسڭڭزا
رېسبۇبلىكىسڭڭڭى پەنڭڭڭلەر ئاكادىمىيەسڭڭڭى ئەلىشڭڭڭىر نەاايڭڭڭى نامىڭڭڭۇىكى تىڭڭڭل اە ئەدەبىيڭڭڭات
ئىنىسڭڭزىزۇتى «ئڭڭالزۇ مىڭڭرا
نومۇرلۇ قوليازما - 00 ،بەت.

» خەلقڭڭالرا خەيڭڭرىيە جەمغارمىسڭڭىۇا سڭڭاقلىنى اتقا - 5101

Абул Муҳсин Муҳаммад Бокир ибн Муҳаммад Али. Баҳоуддин .7
.Бало-гардон. М
.Ҳасаний таржимаси. Тошкент, 1993
.7ئەبۇلمۇھسى

مۇھەمەد باقىر ئىبنى مۇھەممەد ئەلى« :باھائۇددى

با ەەردا ». ،

ھەسەنىي تەرجىمىسى ،تاشكەن  - 0911 ،يىل.
.Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний. Васиятнома. Тошкент, 1993 .1
.1خوجا ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىي« :اەسىيەتنامە» ،تاشكەن  - 0911 ،يىل.
.Дурдона. Мир Кулол ва Шоҳи Нақшбанд мақоматлари. Т., 1993 .9
«.9دۋرنامە» .مىر كۇ ل اە شاھى نەقشىبەنۇ مەقاماتلىر  ،تاشكەن  - 0911 ،يىل.
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.Хожаи Жаҳон — Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний. Тошкент, 1994 .01
«.01خوجائى جەھا خوجا ئەبۇۋلخالى ،غىجۇۋاانىي» .تاشكەن  - 0995 ،يىل.
.Хожа Муҳаммад Ориф ар-Ревгарий. Орифнома. Тошкент, 1994 .00
00.خوجا مۇھەممەد ئارىف ئەر -رى ەەرىي« :ئارى نامە» ،تاشكەن  - 0995 ،يىل.
.Фаридиддин Аттор. Тазкират ул авлиё. Теҳрон, 1376 ҳ.ш .01
 .01ەرىۇىۇى ئەتزار« :تەزكىرەئۇل ئەالىيا» ،تاشكەن  ،ھىجىرىيە  - 0176يىل.
Ҳусайн Вассоф. Сафинат ул-авлиё. I-II жилдлар. Истанбул, .01
.1990
 .01ھۈسەيى

اەسسا  :سە ىنەتۇل ئەالىيڭا» -1 - 0 ،جىلىڭۇ ر ،ئىسڭزانبۇل- 0991 ،

يىل.
Наждат Тўсун. Баҳоуддин Нақшбанд: ҳаёти, қарашлари, .05
.тариқати. Истанбул, 2002
 .05نىجڭڭات تۇرسڭڭۇ » :بەھڭڭائۇددى

نەقشڭڭىبەنۇ» ،ھايڭڭاتى ،قاراشڭڭلىر  ،تەرىقەتڭڭى.

ئىسزانبۇل - 1111 ،يىل.
.Авлиёлар энциклопедияси. 12 жилдлик. Истанбул, 1992 .04
«.04ئەالىيا ر ئىنىزسىەولوەىيەسى» 01 ،جىلىۇلى .،ئىسزانبۇل - 0991 ،يىل.
Абу Нуайм ал-Исфаҳоний. Ҳилят ул-авлиё. Ибн ул-Жавзий. .06
Сифат ус-сафва(Саҳобадан кунимизгача Аллоҳ дўстлари). Истанбул,
.1996
 .06ئەبۇ نۇئەيم ئەل ئىس اھانىي« :ھىلياتۇل ئەالىيا» ،ئىبنۇل جەازىڭي« :سڭى ەتۇ
سە ا» ،ئىسزانبۇل - 0996 ،يىل.
.Муҳаммад бин Абдуллоҳ ал-Ховий. Одоб. Истанбул, 1995 .07
.07مۇھەممەد ئىبنى ئابنۇۋلالھ ئەل خااىي« :ئەدە » ،ئىسزانبۇل - 0994 ،يىل.
Ҳаёт недир? (Рутбат ул-ҳаёт) Аҳмад Яссавийнинг устози Хожа .01
.Юсуф Ҳамадоний. Таржимон Наждат Тўсун. Истанбул, 1998
.01خوجڭا يۈسڭڭۈ ھەمەدەنىڭڭي«:رۋتۇبەتڭڭۇل ھەيڭڭات» ،نىجڭڭات تۇرسڭڭۇ تەرجىمىسڭڭى،
ئىسزانبۇل - 0991 ،يىل.
Табақат ул-Кубро (Авлиё манқабалари) 4 жилдлик. Истанбул, .09
.1985
«.09تەبەقاتۇل كۇبرا» 5 ،جىلىۇلى ،،ئىسزانبۇل - 0914 ،يىل.
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تاما !
ئۆزبېكچىۇى

ئابۇۋسا

مۇھەممەد بەەزات ئۇيغۇرچىالشزۇرغا
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