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ИНЕШ ҺҮҘ
Бөгөнгө Көнсығыш илдәрен өйрәнеүҙә суфыйсылыҡ 

VII һәм XI быуаттар араһында барлыҡҡа килгән, XIV-
XVI быуаттарҙа яңырыу кисергән, XIX быуат уртаһына 
уңышлы “көнсығыш экзотикаһы”на күскән исламдағы 
мистик йүнәлеш иҫәпләнә. Әҙәбиәттә был һүҙҙе төрлөсә 
аңлатыуҙарын осратырға мөмкин: ғәрәпсә  “суф”, йәғни йөн, 
йәки  “сафа” - эскәмйә, йәки саф, сафлыҡ. 

Төптән уйланыусан уҡыусы был китапты уҡып, ошо 
мифтар менән мәңгегә хушлашыр. Китап хәҙерге замандың 
күренекле рухи Уҡытыусыһы, Наҡшбәндиә тәриҡәте Остазы 
шәйех Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡаниҙың әйтеүенән яҙып 
алынды һәм уны намыҫлы үтәгән һәр кемгә юғары рухи үҫеш 
кимәленә күтәрелә алыу мөмкинлеге бирелә. Шәйех Нәҙим  
был вазифаларҙы, үҙ сиратында, Остазы шәйех Абдуллаһ 
Фәйез әл-Дағстаниҙан (ғ.с.) өйрәнгән. Ошо бөйөк шәхестәр 
биографияһы менән китаптан танышырға, ә Остаздың кеше-
лек уҫеше баршындағы урыны хаҡында тулыраҡ мәғлүмәтте 
шәйех Абдуллаһтың уҡыусыһы һәм Георгий Гурджиевтың 
мөрите Джон Беннет яҙған «Тәрән хикмәт остаздары» кита-
бынан уҡырға мөмкин.

Был китапта автор бик борондан остаздар  етәкләгән кеше-
лек аңының туҡтауһыҙ уҫшендә ғәйәт ҙур күренештәрҙе аса.

Бөтөн суфыйҙар  Остазы Мөхәммәд пәйғәмбәр (с.ғ.с.) күп 
тапҡыр, ул үҙе бер ниндәй ҙә яңы тәғлимәт алып килмәүе, 
ә киреһенсә, уға атабыҙ Әҙәмдән (ғ.с.) башланған  илаһи 
асыштарҙы кешелекккә еткереүҙә  һуңғы булыу бурысы 
йөкмәтелеүе  хаҡында әйтә килгән.

Аллаһу Тәғәләнең һәр илсеһе килтергән тәғлимәт 
нигеҙендә ваҡыт емерә алмаған Йән ысынбарлығы ғилеме 
һалынған. Үткән быуаттың беренсе яртыһында танылыу 
яулаған билдәле мистик Георгий Гурджиевҡа, Наҡшбәндиә 
тәриҡәтенә фатиха алғанда Ғәбд ән-Нур (Илаһи  нур ҡоло) 
исеме бирелә. Уның  раҫлауынса, кеше Йәне бер нисә “йоҡа 
тәндән” тора (ғәрәпсә “латифа” - йоҡа). Беренсе “йоҡа тән” 
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физик тән үлеп ҡырҡ көн үткәс тарҡала. Икенсе  “йоҡа 
тән” физик тәндән айырылһа ла бик оҙаҡ, меңәр йылдар 

йәшәй ала, ләкин ул да ваҡыт тәьҫиренә бирешә. Тик өсөнсө 
“йоҡа тән” генә, ысынында, үлемһеҙ. Үҙенең Париждағы 
“Кеше институты”нда уҙғарған дәрестәрендә Гурджиев 
ошо “йоҡа тәндәр”ҙе буйһондороу маҡсаты ҡуя. Уны үтәү 
өсөн бик ҙур күләмдә энергия талап ителә. Гурджиев үҙ 
уҡыусыларын, быны булдырыу өсөн  үҙеңдең тормош (йәки 
енси теләк)  үҙәге менән идара итергә өйрәнгәндә генә 
мөмкин, тип уҡыта. Был фекерҙе аңлатыу өсөн миҫал итеп 
йөк өҫтөндә  барыусы күсерҙе килтерә.

Күсер был миҫалда - кеше аңы (йәғни, кеше үҙе); йөк - 
уның тәне, ә ат - бөтөн организм эше, бер үк ваҡытта кеше 
менән идара итеүсе энергия үҙәге. (З.Фрейд өйрәтеүенсә, 
кешенең бөтөн  теләге ике нигеҙгә ҡайтып ҡала - енси теләк 
(аҙғын нәфес) һәм бөйөк  булыу теләге  (тәкәбберлек). Гур-
джиев, кеше дилбәгәһен ташлап йоҡлай, ә ат уны  билдәһеҙ 
ергә алып бара,ти. Йәшәү маҡсатына ирешер өсөн, кеше иң 
тәүҙә атты ауыҙлыҡлап алырға һәм  уның менән идара итергә 
өйрәнергә тейеш, тип иҫәпләй. Аллаһу Тәғәлә тарафынан 
тормош үҙәген ауыҙлыҡлау өсөн Муса пәйғәмбәр (ғ.с.) аша 
бирелгән тәғлимәт әт-Тәүрат исеме аҫтында билдәле.

Ул иң төп бурыстан - үҙ Аллаңды ярат, - тиеүҙән баш-
ка  бөтөн талаптары ла тип әйтерлек тыйыуға ҡоролған: 
“үлтермә, урлама, ялған шаһитлыҡ итмә, зина ҡылма, ал-
дама“ һ.б.

Кешенең тормош үҙәге исламда нәфес (һулыш), тип 
атала. Нәфесте ауыҙлыҡлай алыусы закондар йыйылмаһы 
Шәриғәт, тип исемләнә. Шәриғәт ҡушҡандарҙы үтәү Ҡәлб 
(йөрәк) латифаһын  асырға булышлыҡ итә.

Бер ни тиклем ваҡыт уҙғас, әт-Тәүратты үтәү һәм 
остаздарҙың маҡсатлы эше һөҙөмтәһендә   кешелек аңы үҫ 
ешкән  һәм икенсе ”йоҡа тән” менән идара иткән киләһе 
үҙәктәрҙе асырға ваҡыт еткән.

Ошо эште башҡарыуҙы Аллаһ, кешелеккә әл-Инжил 
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ебәреп, Ғайса пәйғәмбәргә  (ғ.с.) йөкмәтә. Быныһында 
тыйыу ғына аҙ,  тип иҫәпләнә. Аллаһ кешенән күберәкте 
талап итә - иң ҙур бурыстан - «үҙ Аллаһыңды яраттан» 
тыш яңыһы - «Үҙ яҡыныңды ярат»  барлыҡҡа килә. Ошо 
бурысты үтәү өсөн кешенән бик ҙур рухи көс талап ителә, 
сөнки яратыу, тимәк, бүләк итеү,  ҡорбан итеү. Был кимәлгә 
дәғүә итеүсе оҙаҡ өйрәнеү юлы үтергә тейеш. Исламда ул 
Тәриҡәт исемен алған (ғәрәпсә тәриҡә - юл). Тәриҡәт вази-
фаларын даими үтәп, юғары кимәлгә дәғүә итеүсе үҙендә 
Сирр (йәшерен) һәм Сирр әс-Сирр (йәшерендә йәшерен) 
латифаларын йәки Рух аса.

Үҙ үҫешен тамамлауға  яҡынлашҡас, кешелек Аллаһу 
Тәғәләнең  Мөхәммәд (с.ғ.с.) пәйғәмбәр аша бирелгән һуңғы 
Васыяты - изге Ҡөрьәнде  ҡабул итеүгә өлгәшкән. Был Васы-
ятта бер ниндәй тыйыуҙарға ла, яҡыныңды  яратыуға ла урын 
ҡалмаған. Тик бер  генә Бурыс - Аллааһу әҡбәр! - Ҡөрьәндең 
һәр сүрәһендә яңғырай.

Аллааһу әҡбәр! - Рух Юлындағы һуңғы Туҡталышҡа, Фәнә 
Фил Аллааһ Туҡталышына, йәғни Аллаһ янында ҡалырлыҡ 
дәрәжәгә  еткән кеше ошоно ғына әйтә ала. Был Туҡталышҡа 
етеп, кеше үҙендә Әхфә латифаһын аса һәм Үәли (Аллаһтың 
дуҫы, әүлиә) исемен ала, Йыһан Аңы Океанында мәңгелек 
тормош яулай.
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ШӘЙЕХ МӨХӘММӘД НӘҘИМ
   ӘЛ-ХАҠҠАНИ ӘЛ-КИПРУСИ

Шәйех Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡани Кипрҙа, Ларнака-
ла, 1922 йылдың 23 апрелендә, шәмбе көн тыуған (мосол-
ман календары буйынса 1340 йыл шәғбән айының 26-һы). 
Атаһының нәҫел тамырҙары Ҡәҙриә тәриҡәтен ойошторо-
усы шәйех Абдул Ҡадир Джиланиға барып тоташа, әсәһе 
яғынан - Мәүләүиә тәриҡәтенә нигеҙ һалыусы шәйех Джа-
лалетдин Румиға. Шулай итеп, ул атаһы яғынан Мөхәммәд 
(с.ғ.с.) һәм Оттоман империяһы солтандары нәҫеленә ҡарай.

Кипрҙа үткән бала сағында шәйех Нәҙим олатаһы, Ҡәҙриә 
тәриҡәте шәйехе менән йыш аралашҡан. Олатаһы уны дини 
вазифаларға өйрәтә. Малай бәләкәйҙән үк иҫ киткес сифат-
тар - түҙемлек, киң күңеллек, дини тәғлимәткә ҡыҙыҡһыныу 
күрһәткән, ҡалала һәр кемгә кәңәш бирерҙәй һәм уның 
киләсәген әйтерҙәй аҡыллы кеше булып танылған. Биш 
йәштән ул йыш ҡына өйҙән китеп юғалып торған. Әсәһе уны 
мәсеттән йәки Мөхәммәд (с.ғ.с.) сәхәбәһе ҡәберенән барып та-
быр булған. Өйгә ҡайтырға өгөтләүҙәргә малай: “Мин бында, 
Өммө-Хирам янында, ҡалам ул - беҙҙең өләсәйебеҙ”, - тигән. 
Ҡайһы берҙә малайҙың тере кеше менән һөйләшкән кеүек 
Өммө Хирам менән һөйләшеүен күрәләр, уны туҡтатырға 
теләүселәргә: “Ҡамасауламағыҙ, мин ошо ҡәберҙә ятҡан 
ҡарт өләсәйем менән хәбәр ләшәм”, - тип яуаплаған.

Шул уҡ ваҡытта шәйех Нәҙим донъяуи фәндәрҙе лә ситкә 
ҡуймаған. Көндөҙ мәктәптә уҡыған, ә кисен һәм төндәрен 
дини белем алған. Ҡәҙриә һәм Мәүләүиә тәриҡәттәре вази-
фаларын, Шәриғәтте, ислам ҡанундарын, хәҙистәрҙе, Ҡөрьән 
тәфсирен өйрәнгән, кесе йомала һәм йомала Ҡәҙриә һәм 
Мәүләүиә тәриҡәттәре үҙәктәренә йөрөгән. Өлкән кластарҙа 
теләһә ниндәй кимәлдәге дини темаға бәхәс алып барыуға 
һәләтле булған.

1940 йылда Кипрҙа мәктәпте тамамлағас, шәйех Нәҙим 
Истанбулға юллана, бындағы университетта уның ике ағаһы 
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һәм апаһы уҡыған була. Ул химия факультетына 
уҡырға инә һәм тиҙҙән бик һәләтле студент булып таны-
ла. Бер үк ваҡытта Шәриғәт өлкәһендә белемен тәрәнәйтә, 
уҡытыусыһы шәйех Йәмәлетдин әл-Ласуни етәкселегендә 
ғәрәп телен өйрәнә. Университетты тик “яҡшы”ға тамамлай 
һәм профессорҙар уға артабан фән менән шөғөлләнергә 
тәҡдим итә. “Мин заман фәндәре менән ҡыҙыҡһынмайым. 
Минең күңелем дини белемгә ынтыла”, - тип яуаплай ул.

Университеттың беренсе курсында уҡыған сағында шәйех 
Нәҙим беренсе остазын - шәйех Сөләймән Арзурумиҙы 
(Наҡшбәндиә тәриҡәте шәйехе, 1948 йылда вафат) осра-
та. Уның менән осрашҡандан һуң шәйех Нәҙим көндәлек 
ике тәриҡәт вазифаларын өйрәнеүҙән тыш, өсөнсөһөнә - 
Наҡшбәндиәнекенә тотона.

Истанбулда шәйех Нәҙимдең яратҡан мәсете ҡалалағы 
иң боронғо һәм матурҙарҙың береһе - Солтан Әхмәт була. 
Унда йыш ҡына төндәр буйы ултыра. 

Һөйләүенсә, ошо мәсеттә ул ғәйәт тәрән ҡәнәғәтлек 
тойғоһо кисерә. Йыш ҡына ике остазы - шәйех Йәмәлетдин 
әл-Ласуни һәм шәйех Сөләймән Арзуруми менән бергә 
ғибәҙәт ҡыла.

“Улар мине дини фәндәргә өйрәтте, йөрәгемә рухи осҡон 
һалды. Ошо ваҡытта изге Дамаск ҡалаһы менән бәйле күп 
нәмә күҙ алдыма килде, әммә шәйехемдән унда барырға 
рөхсәт алмағайным. Медитация ваҡытында күп тапҡыр 
мине үҙенә саҡырған Мөхәммәд (с.ғ.с.)де күрҙем. Шул 
ваҡытта йөрәгем, бөтәһен дә ташлап, Пәйғәмбәрҙең изге 
ҡалаһына китергә теләне. Бер саҡ, ныҡлы кисерештәргә 
бирелгән мәлдә, шәйех Сөләймән пәйҙә булды. Ул, яу-
ырыныма ҡулын һалып, миңә рөхсәт килеүе, әҙерлегем 
буйынса оло шәйех Абдуллаһ әл-Дағстани менән осрашыу 
мөмкин булыуы хаҡында хәбәр итте. “Йөрәгең асҡысы уның 
ҡулында, - тине ул, - Сирияға, уға юллан. Рөхсәт минән һәм 
Пәйғәмбәребеҙҙән бирелә”. (Шәйех Сөләймән Арзуруми 
Наҡшбәндиә тәриҡәтендәге 313 әүлиәнең  береһе). Ошо 
хәбәр  хаҡында әйтергә үҙемдең шәйехемде эҙләп киттем. 
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Уны ике сәғәттән мәсет эргәһендә тапҡас, йүгереп 
эргәһенә барҙым. Ул мине ҡосағына алып: “Улым, 

күргәнең менән ҡәнәғәтһеңме?” - тип һораны. Мин уның 
бөтәһен дә белеүен төшөндөм. “Оҙаҡлама. Аяҡтарыңды 
Сирияға йүнәлт”, тине ул миңә. Ул миңә адрес та, башҡа 
бер ниндәй ҙә мәғлүмәт бирмәне, бары тик шәйех Абдуллаһ 
әл-Дағстани исемен генә атаны.

Мин поезд менән Истанбулдан Алеппоға килдем, унда 
ҡала мәсеттәре буйлап бер аҙ йөрөнөм, ғибәҙәт ҡылдым, 
башҡа белем көҫәүселәр менән медитация яһаным. 
Һуңғараҡ Алеппо кеүек үк боронғо ҡала, Хамафҡа, киттем. 
Минең Сирия буйлап сәйәхәт ҡылыу теләгем көслө ине, 
әммә быны эшләү ҡыйынлашты: илде баҫып алған француз-
дар Англияға ҡаршы һуғышҡа әҙерләнә, шунлыҡтан әлегә 
Хомсалағы Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) көрәштәше шәйех Хәлид ибн 
Вәлид кәшәнәһенә барырға булдым. Зыяраттан һуң мәсеткә 
ғибәҙәт ҡылырға индем. Унда бер хеҙмәтсе миңә яҡын ки-
леп: “Бөгөн төшөмдә Мөхәммәд пәйғәмбәр (с.ғ.с.) күренде, 
уның бөйөк улдарының береһе ҡаршыма киләсәген әйтте 
һәм уны хәстәрләргә ҡушты. Ул миңә Һеҙҙе күрһәтте”, - 
тине. Мин ҙур тулҡынланыу менән уның саҡырыуын ҡабул 
иттем. Ул мине бер бүлмәгә урынлаштырҙы. Бында мин 
бер йыл йәшәнем, унан тик ғибәҙәт ҡылырға һәм Хомса 
мөриттәренең тәджбит, тәфсир һәм фикх, хәҙистәр өйрәнеү 
мәжлестәренә генә сыҡтым. Дәрестәрҙе шәйех Мөхәммәд 
Әли Үйүн әс-Суд һәм шәйех Әбдел Ғәзиз Үйүн әс-Садх (ҡала 
мөфтөйө) алып барҙы. Бынан тыш, мин тағы ла Наҡшбәндиә 
тәриҡәтенең ике шәйехе Әбдел Йәлил Морат һәм Сәйед 
әс-Сүмәиҙең дини тәжрибәһен өйрәндем, әммә йөрәгем 
Сирияға ашҡыныуҙан туҡтаманы. Һуғыш һаман да тынма-
ны. Миндә Триполи ҡалаһына (Ливия) барыу теләге тыуҙы, 
унан Бейрутҡа, ә Бейруттан хәүефһеҙ юл менән Сирияға 
етеү мөмкинлеге бар”.

1944 йылда  шәйех Нәҙим автобус менән Триполиға килә. 
Ҡала пристанендә, таныш булмаған ерҙә, ҡайҙа барырға 
белмәй торғанда, ҡаршы яҡ урамдан уға табан килеүсе кеше-
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не шәйләп ҡала. Ул - Триполи мөфтөйө, ҡаланың бөтөн 
суфыйҙар тәриҡәттәре шәйехе Мөнир әл-Малик була. 

- Һеҙ шәйех Нәҙимме? - тип һорай мөфтөй, - мин төш 
күрҙем, унда Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) миңә Һеҙҙе күрһәтте һәм 
Һеҙҙең тап ошо ергә килерегеҙҙе алдан хәбәр итте. Ул  Һеҙгә 
ярҙамлашырға бойорҙо.

- Мин шәйех Мөнир әл-Малик янында бер ай булдым, 
һуңынан ул мине Хомс аша Дамаск ҡалаһына оҙатты, - 
тип артабан һөйләй шәйех Нәҙим, - Дамаскка 1945 йылда 
килдем, йома ине, һижри календары буйынса йыл башы. 
Шәйех Абдуллаһ әл-Дағстаниҙың, Билал әл-Хабаши һәм 
Пәйғәмбәрҙең (с.ғ.с.) бик күп нәҫеле ерләнгән ерҙән алыҫ 
булмаған урында, Хәй әл-Майҙан урамында, боронғо 
ҡомартҡылар менән тулы тарихи биҫтәлә йәшәүен белмәй 
инем. Йорто ла миңә мәғлүм түгел, әммә ошо урамға 
яҡынлашҡас, алдымда шәйех һыны пәйҙә булды һәм мине 
йортҡа инергә саҡырҙы. Кешеләр, өҫтән бомба төшөүҙән 
ҡурҡып, өйҙәрендә ҡасып ятҡанға, урам буш. Шәйех йортон 
күрһәтерҙәй кеше булманы, уны табырға бик ныҡ кәрәк ине. 
Шул саҡ икенсе һын пәйҙә булды һәм алдымда серле ишекле 
йортто күрҙем. Ишеккә яҡынлашыуым булды, асылып та 
китте, тупһала шәйех күренде. “Хуш киләһең, улым, Нәҙим 
әфәнде”, - тине ул. Уның тышҡы ҡиәфәте мине аптыратты: 
йөҙө нурҙан балҡый, ә йылмайған саҡта йөрәк йылыһы 
бөркөлә. Бындай кешене мин элек бер ҡасан да күргәнем 
булманы. Ул йортҡа саҡырҙы һәм мине бында көтөүҙәрен 
әйтте. Бәхеттән түбәм күккә тейҙе, әммә Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) 
изге ҡалаһын һағыныу тойғоһо кәмемәне. Миңә ни эшләргә 
кәрәклекте шәйех Абдуллаһтан һораным, ул бөгөнгә ял 
итергә ҡушты.

Иртә таң менән шәйех Тәһәжжүдкә (төнгө намаҙ) уятты. 
Ғибәҙәт ҡылғанда үҙемдә бығаса тойолмаған көс һиҙҙем. 
Йөрәгемде Аллаһу Тәғәлә яҡтыртты, үҙемде шәйехкә 
ныҡ яҡын тойҙом. Тағы ла алдымда кәүҙәләнеш күрҙем. 
Арҡандан яһалған баҫҡыс буйлап ғибәҙәт ҡылған Бәйт әл-
Мамурҙан күктәге Ҡәғбәгә табан күтәреләм икән, тип хис 
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иттем. Һәр аҙымым рухи баҫҡыс булып, шәйех биргән, 
бығаса мин ишетмәгән белем менән нығытылды. Һүҙҙәр, 

һүҙбәйләнештәр сәйер рәүештә ойошоп мәғлүмәткә 
әйләнде, һәр баҫҡыс хикмәте йөрәгемә инеп ятты. Арта-
бан мин имам сәййидинә Мөхәммәд (с.ғ.с.) менән бергә 
ғибәҙәткә баҫҡан 124 мең әүлиәне күрҙем. Пәйғәмбәрҙең 
(с.ғ.с.) 124 мең сәхәбәһе уның артында теҙелгәйне. Улар 
артында Наҡшбәндиә тәриҡәтенең 7007 әүлиәһе тора ине. 
Бынан тыш, унда тағы ла башҡа тәриҡәттәрҙән 124 мең әүлиә 
йыйылғайны. Әбү Бәкер әс-Сиддиҡтың уң яғында ике буш 
урын бар. Оло шәйех мине шунда баҫтырҙы һәм беҙ Аллаһҡа 
бергә табындыҡ. Мөхәммәд пәйғәмбәр (с.ғ.с.) намаҙҙы иҫ 
киткес матур уҡыны. Кисерештәремде аңлатып бөткөһөҙ... 
Беҙҙә Аллаһ ҡөҙрәтен әйтеп бирерлек һүҙҙәр юҡ.

Намаҙ тамамланды, һындар юғалды, шәйехтең  иртәнге 
намаҙға аҙан әйтергә мине саҡырыуын ишеттем. Ул та-
мамлау доғаһын уҡыны, мин дә шулай эшләнем. Тышта 
үҙ-ара һуғышҡан армияларҙың бомбалары шартлауы 
яңғыраны. Шәйех миңә Наҡшбәндиә тәриҡәтенә инергә 
тәҡдим итте. “Улым, - тине ул, - беҙҙең хакимлыҡ шундай 
көслө, бер секунд эсендә мөритебеҙ бөйөк аңға ирешә ала”. 
Шунан күҙҙәрен йөрәгемә төбәне. Башта һары булған 
күҙҙәр, йөрәгемә ниндәй белем һалыуға ҡарап, тора-бара 
ҡыҙарҙы, ағарҙы, йәшелләнде, аҙаҡ ҡарайҙы. Һары төҫ 
тәүгеһе ине, ул йөрәк кимәленә (Ҡәлб) тура килде. Шәйех 
миңә кешенең көндәлек тормошонда кәрәгерҙәй эске белем 
һалды, һуңынан Силсиләһе сәййидинә Ғәлиҙән башланған 
бөтөн ҡырҡ тәриҡәттең Сирр (Йәшерен) мәҡәменә яраҡлы 
мәғлүмәт төшөндөрҙө. Үҙемде бөтөн тәриҡәттәрҙең 
оҫтаһы итеп тойҙом. Ошо тәғлимәт йөрәгемә үтеп ингәндә 
шәйехтең күҙҙәре ҡыҙыл ине. Өсөнсө мәҡәм - Сирр әс-Сирр 
(Йәшерендә Йәшерен) Наҡшбәндиә шәйехтәренә генә 
асыла. Уларҙың имамы сәййидинә Әбү Бәкер әс-Сиддиҡ. 
Был мәғлүмәтте биргәндә шәйехтең күҙҙәре аҡ ине. Аҙаҡ 
ул зиһенемде Хафи (Йәшерен) мәҡәменә күсерҙе, күҙҙәре 
йәшел төҫкә инде. Ниһайәт, мине бөтөнләй иреүгә дусар 
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иткән Әхфә (Бөтөнләй Йәшерен) мәҡәменә солғаны, 
унда бер нәмә лә эшләнмәй, күҙҙәре ҡараға әйләнде. 
Шунда ул мине Аллаһ ҡаршыһына килтерҙе һәм Ер тор-
мошона ҡайтарҙы. 

Был минутта Шәйехкә ихтирамым  шул тиклем көслө ине, 
тормошомдо унан башҡа күҙ алдына килтерә алманым, тик 
бер генә теләк менән яндым - уның менән бергә булырға һәм 
уға хеҙмәт итергә. “Улым, кешеләр һиңә мохтаж. Мин һиңә 
бөгөнгә етәрлек бирҙем. Тиҙ арала Кипрға йүнәл”, - тигән 
һүҙҙәрҙе унан ишеткәс, йөрәгем ярыла яҙҙы. Йыл ярым 
уның менән осрашыуҙы ынтылдым, әммә бер генә төн унан 
хикмәт алырға насип булды. Инде биш йыл булмаған Кипрға 
ҡайтып китеүемде теләне ул. Был минең өсөн ҡот осҡос ине, 
әммә тәриҡәттә мөрит (уҡыусы) үҙ шәйехенә тулыһынса 
буйһонорға тейеш. Уның ҡулын үбеп, алдында баш эйеп 
ризалыҡ алғас, өйөмә ҡайтыу юлдарын уйлай башланым. 

Икенсе Бөтөн донъя һуғышы тамамланып килә. Транс-
порт менән ҙур аптыраҡ. Нишләргә белмәй урамда уйланып 
торғанда, яныма бер кеше килде.

- Әй, шәйех, Һеҙгә ҡайтырға кәрәкме?
- Эйе.
- Ҡайҙа?
- Триполиға.
- Минең йөк машинам бар. 
Ике көндән һуң имен-аман Триполиға еттек. Унан мине 

диңгеҙ портына илтеп ҡуйыуын һорағас, һуғыш барыу 
сәбәпле, диңгеҙҙә йөрөүсе булмауын әйтте. Мин һаман 
да ныҡыштым: “Барыбер. Нисек булһа ла, миңә Кипрға 
ҡайтырға кәрәк ”. Портта шәйех Мөнир әл-Маликты күреп 
бик ғәжәпләндем. Ул яңынан миңә ҡаршы килә ине. “Һеҙҙе 
ҡарт олатайығыҙ нисек ярата! - тип ҡысҡырып ғәжәпләнде ул. 
- Мөхәммәд пәйғәмбәр (с.ғ.с.) яңынан Һеҙҙең ҡайтыуығыҙҙы 
хәбәр итте һәм Һеҙгә ярҙам итергә ҡушты”. Шәйех Мөнирҙә 
өс көн булдым, ул миңә карап табырға тырышты. Яғыулыҡ 
булмағанлыҡтан, быны эшләүе ауыр ине, эҙләнә торғас сауҙа 
баркасы табыуға ирештек. Шәйех бындай сәйәхәттең үтә лә 
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хәүефле булыуын киҫәтте, әммә үҙ һүҙемдә торҙом, 
сөнки был минең бурысым -шәйехем шуны талап итә. 

Баркас хужаһына ҙур ғына сумма түләп, мине ултыртырға 
ризалатты. Ғәҙәттә моторлы кәмә дүрт сәғәттә үткән юлды, 
ете көн барҙыҡ.

Тыуған еремә етеп, ярға аяҡ баҫҡас, тағы ла күҙ алдымда 
Оло шәйех Абдуллаһ әл-Дағстани пәйҙә булды. “Улым, 
минең тәриҡәтемдән һине бер нәмә лә айыра алмаҫ. Унда 
һин күп нәмәгә өлгәштең. Ошо мәлдән башлап, һин мине 
күрә алаһың. Бының өсөн йөрәгең ҡарашын миңә төбә. 
Һине ҡыҙыҡһындырған бөтөн һорауҙар менән туранан-тура 
Аллаһу Тәғәләгә өндәшә алаһың - яуап шунда уҡ киләсәк. Һин 
үҙең теләгән рухи кимәлгә сыға алаһың, сөнки тулыһынса 
мөслим булдың (мөслим – “күндәм”, тигәнде аңлата). Бөтөн 
әүлиәләр һинән ҡәнәғәт. Мөхәммәд пәйғәмбәр (с.ғ.с.) һинән 
ҡәнәғәт”. Ысынлап та, ошо минуттан һуң Оло шәйехте һәр 
ваҡыт янымда тойҙом.

Шәйех Нәҙим Кипрҙа дини белем һәм ислам тәғлимәте 
тарата башлай. Уға Наҡшбәндиә тәриҡәтен үҙ итеүсе бик 
күптәр килә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Төркиәлә дин (шул 
иҫәптән Кипрҙың Төркиәгә ҡараған өлөшөндә лә), хатта 
аҙан ғына әйтеү ҙә тыйылған саҡ була. Тыуған иленә ҡайтҡас, 
шәйех Нәҙим иң тәүҙә мәсеткә бара һәм ғәрәпсә аҙан әйтә. 
Уны шунда уҡ ҡулға алалар һәм бер аҙнаға төрмәгә ултыр-
талар. Иреккә сығыу менән ул Никоссияның үҙәк мәсетенә 
юллана һәм уның манараһынан аҙан әйтә. Власть вәкилдәре 
ныҡлы ризаһыҙлыҡ белдерә һәм суд эше аса. Суд аша 
эҙәрлекләүгә ҡарамаҫтан, шәйех Нәҙим, манаранан аҙан 
әйтә-әйтә, бөтөн Никоссияны йөрөп сыға. Шулай итеп, 
тағы ла 114 осраҡ ҡушылып, суд эше ҡатмарлаша. Суд при-
ставтары унан аҙан әйтеүҙе туҡтатыуҙы талап итә, әммә ул: 
“Мин быны эшләй алмайым, аҙанды бөтөн кеше ишетергә 
тейеш”, - тип яуаплай. Суд көнө яҡынлаша. Шәйех Нәҙимгә 
бөтәһе бергә 100 йыл төрмәлә ултырыу янай. Суд буласаҡ 
көндә хәл ҡырҡа үҙгәрә - һайлау һөҙөмтәһендә Төркиәлә 
власҡа Аҙнан Менделес килә. Үҙенең беренсе бойроғонда 
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ул мәсеттәрҙе асырға һәм ғәрәпсә аҙан әйтергә рөхсәт 
бирә. Был Оло шәйех тыуҙырған мөғжизә була.

Шәйех Нәҙим күп йылдар Кипр буйлап сәйәхәт итә, 
Египет, Ливан, Сәғүд Ғәрәбстанында һәм башҡа бик күп 
урындарҙа булып, үҙ мөриттәрен тәриҡәттең дини вази-
фаларына өйрәтә. 1952 йылда, Оло шәйехтең эшен дауам 
итеүселәрҙең береһе Хүәджә Әминә Әҙилгә өйләнгәс, 
Дамаскка ҡайта. Шунан бирле ғаиләһе менән унда йәшәй 
башлай, Кипрға Рәжәб, Шәғбан, Рамаҙан айҙарында өс айға 
килә. Шәйех Нәҙимдең ике улы, ике ҡыҙы бар.

Шәйех Нәҙим йыл һайын, Кипр хаж ҡылыусылары 
етәксеһе булып, хажға бара. Бөтәһе 27 тапҡыр хаж ҡыла. Ул 
мөриттәрен уҡыта һәм Оло шәйех тәғлимәтен тота. Бер саҡ 
уҡытыусыһы Дамасктан Алеппоға йәйәү сәйәхәт ҡылырға 
һәм һәр ауыл-ҡалаларҙа туҡтап ислам, суфыйсылыҡ, 
Наҡшбәндиә тәғлимәтен өйрәтергә ҡуша. Был ара - 400 
километр. Уны үтер һәм кире ҡайтыр өсөн шәйех Нәҙимгә 
бер йыл ваҡыт китә. Һәр ауылда бер аҙнанан да кәм булмай, 
һәр ерҙә Наҡшбәндиә тәғлимәте тураһында һөйләй, зекер 
үткәрә һәм кешеләрҙе дини вазифаларға өйрәтә. Тиҙҙән 
Иордания сигенән алып Төркиәгәсә шәйех Нәҙимдең исеме 
телдән төшмәй.

Оло шәйех шулай уҡ Кипрҙы йәйәү йөрөп сығырға ҡуша. 
Шәйех Нәҙим ауылдан-ауылға йөрөп, кешеләрҙе исламға 
ҡайтырға, матди һәм атеистик ҡараштан баш тартып, 
Аллаһу Тәғәләгә йөрәк менән ҡушылырға өндәй. Кипрҙа 
шул тиклем абруй ҡаҙана - уның ҡараһыу йәшел сәлләһе һәм 
ҡалпағы тураһында “Шәйех Нәҙимдең йәшел башы,” тип 
һөйләй башлайҙар. Төркиәне лә онотмай ул. 1978 йылдан 
башлап һәр йыл 3-4 айын ошо шөғөлгә бағышлай. Илдең 
төрлө мөйөштәрендә була һәм Аллаһу Тәғәләнең рухи нуры 
донъяны сафлаһын өсөн күп көс һала.

Ҡайҙа ғына булмаһын, уны ябай кешеләр ҙә, чинов-
никтар ҙа, эшҡыуарҙар ҙа, хөкүмәт ағзалары ла оҙатып 
йөрөй. Төркиәлә уны әл-Кипруси исеме менән таныйҙар. 
Уны ныҡ ихтирам итеүсе Төркиәнең һуңғы президенты 
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Төркөт Азалдың шәйехе була. Бөгөн шәйех Нәҙим 
Төркиәлә  шулай уҡ киң билдәле. Аҙна һайын, тип 

әйтерлек журналистарға интервью бирә, уның һуңғы 
Төркиә ваҡиғалары һәм ил киләсәге хаҡында фекерҙәре 

менән ҡыҙыҡһыныусы репортерҙар бихисап. Шәйех Нәҙим 
Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) күрһәткән үҙәк юлдан барыуҙы хуп күрә, 
шунлыҡтан уға Хөкүмәт һәм ислам төркөмдәре менән тей-
ешле сама булдырыу еңел. Был ябай кешеләр һәм инсандар 
йөрәгенә шатлыҡ һәм тыныслыҡ килтерә. 1974 йылда шәйех 
Нәҙим Европаға бара башлай. Йыл һайын Лондонда була, 
төрлө ҡатлам вәкилдәре менән осраша, төрлө кимәлдәге 
белемле һәм мәҙәниәтле кешеләр менән әңгәмәләшә, улар 
бөтәһе лә Наҡшбәндиә һәм ислам юлы менән барырға ант 
(шәһәҙәт) итә. Уның йылмайыуы, нурлы йөҙө Европаны 
яҡтырта һәм унда йәшәүселәргә беренсе рухи аҙыҡ бирә. 
1991 йылда Америкаға юл тота. Тәү барыуҙа 15-тән ашыу 
штатта була, мосолман, христиан, йәһүд, буддист, сикхтар, 
индустар, “Нью эйдж” хәрәкәтендә ҡатнашыусылар менән 
аралаша. Һөҙөмтәлә 15 Наҡшбәндиә үҙәге асыла. Икенсе 
тапҡыр Америкаға 1993 йылда бара, күп мәсет, сиркәү, си-
нагога һәм костелда була. Уға эйәреп Төньяҡ Америкала 10 
меңдән ашыу кеше ислам динен ҡабул итә һәм Наҡшбәндиә 
тәриҡәтенә бәйғәт ала.

1986 йылда шәйех Нәҙим Яҡын Көнсығышҡа - Бруней, 
Сингапур, Һиндостан, Пакистан, Шри-Ланкаға килергә  
саҡырыу ала. Уны солтандар, президенттар, парламент 
ағзалары, хөкүмәт вәкилдәре саҡыра. Ябай кешеләр уны үҙ 
йортонда күреүгә шат сөнки уның менән Аллаһтың нуры, 
бәрәкәт килә. Брунейҙа уны бөгөнгө иң бөйөк әүлиә булараҡ 
ҡабул итәләр. Халыҡ һәм Бруней солтаны Хажи Хәсәнәл 
Балкиаһ ололап ҡаршылай. Малайзияла шәйех Нәҙимде 
Наҡшбәндиә тәриҡәтенең иң баш шәйехтәренең береһе 
итеп таныйҙар. Пакистанда уны тәриҡәтте яңыртыусы итеп 
иҫәпләйҙәр, был илдә уның меңләгән мөрите йәшәй. Шри-
Ланкала ябай халыҡ һәм власть әһелдәренән 20 меңдән ашыу 
мөрите бар. Сингапурҙа бик күптәр уның артынан эйәрҙе, 
Ливанда күп тапҡырҙар булды.
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ХӘЛҮӘТТӘР
Хәлүәт - яңғыҙың ғына, донъя мәшәҡәттәренән 3, 7, 

40 һәм унан күберәк көнгә айырылып тороу - Наҡшбәндиә 
тәриҡәтендә һәм башҡа суфыйҙар ойошмаларында ғәҙәти 
вазифа.

Беренсе хәлүәтен шәйех Нәҙим шәйех Абдуллаһ әл-
Дағстани ҡушыуы буйынса 1955 йылда Салехта (Иордания) 
үтәй. Ул саҡта 6 ай донъянан ситләшеп бер үҙе йәшәй. Уның 
көсө һәм йоғонтоһо ҙур була – Салех, уның эргәһендәге 
Рамта, Амман ауылдары шәйехтең уҡыусылары менән тула. 
Студенттар, власть вәкилдәре, ябай кешеләр уның яҡты 
шәхесенә ылыға.

Шәйех Нәҙимдең ике генә балаһы - улы һәм ҡыҙы  
булған ваҡытта шәйех Абдуллаһ әл-Дағстани уны үҙенә 
саҡырып ала.“Мин Пәйғәмбәрҙән (с.ғ.с.) бойороҡ алдым. 
Һин Бағдадтағы Ғабдул Ҡадир Джилани мәсетендә хәлүәт 
ҡылырға тейешһең. Шунда юл тот һәм алты ай яңғыҙ йәшә”, 
тип әйтә.

“Мин шәйехкә бер һорау ҙа бирмәнем, хатта өйөмә лә 
ҡайтманым,- тип һөйләй ул турала. Миңә аҡса, кейем, 
аҙыҡ-түлек кәрәк булыуы башыма ла инмәне. Шәйех: “Бар!” 
- тине, мин киттем. Мин Ғабдул Ҡадир Джиланиҙа хәлүәт 
ҡылырға тейеш инем. Мэрия урынлашҡан Даунтаунға 
йәйәүләп килеп еткәс, берәү минән: “Шәйех Нәҙим, Һеҙ 
ҡайҙа юлландығыҙ?” - тип һораны. “Бағдадҡа” - тинем. Был 
кеше оло шәйех мөрите ине. Ул мине йөк машинаһында 
Бағдадҡа илтте. Ғабдул Ҡадир Джилани мәсетендә ишекте 
бикләп торған оҙон буйлы ир осраны.

- Шәйех Нәҙимме? - тип һораны.
- Эйе.
- Мин Һеҙгә хеҙмәт итәсәкмен. Минең арттан барығыҙ.
Мин аптыраһам да йөрәгем тыныс ҡалды, сөнки тәриҡәттә 

бөтә нәмә Аллаһу Тәғәлә ҡушыуы буйынса эшләнеүен белә 
инем. 

Оҙатыусым артынан эйәрҙем. Беҙ Ғауҫ әл-Әҙәм (Аллаһ 
алдында кешелектең бөйөк ҡурсалаусыһы) ҡәберенә 
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яҡынлаштыҡ. Мин ҡарт олатайым сәййидинә Ғабдул 
Ҡадир Джиланиҙы сәләмләнем. Юлдашым бер бүлмәгә 

алып инде. “Һәр көн Һеҙгә бер тәрилкә аш һәм бер телем 
икмәк килтерермен”, - тине. Намаҙға биш тапҡыр сығыуҙан 
тыш, бөтөн ваҡытты бүлмәлә яңғыҙ үткәрҙем. Ҡөрьәнде 9 
сәғәттә уҡып сығыу һәләтем асылды. Шулай уҡ Ҡалим зеке-
рен (ләә иләәһә илләллааһ) 124 мең тапҡыр һәм Салауатты 
(Пәйғәмбәргә (с.ғ.с.) дан йырлау) 124 мең тапҡыр әйттем. 
Шуға өҫтәп, “Дәләйил үл-Хайрат” китабынан бүлектәр 
уҡыным, 13 мең тапҡыр һәр көн “Аллаһ, Аллаһ” тип зе-
кер әйттем, ғибәҙәт ҡылдым. Былар миңә вазифа ине. Күҙ 
алдымдан бик күп нәмә үтте. Унда мин бер рухи кимәлдән 
икенсеһенә күстем, был тулыһынса Хоҙай йоғонтоһона 
күсеп, унда иреп юғалғансы дауам итте. Бер мәл сәййидинә 
Ғабдул Ҡадир Джилани мине үҙ зыяратына саҡырҙы. “Әй, 
улым! Һине ҡәберем янында көтәм. Эргәмә кил!”- тине. 
Мин шунда уҡ тәһәрәт алдым, ике рәҡәт тәһәрәт намаҙы 
уҡығас, бүлмәмдән бер нисә генә метр алыҫлыҡтағы уның 
ҡәберенә килдем. “Әс-сәләәмүғәләйкүм, йәә Джиди (Сәләм 
һиңә, әй, ҡарт олатай!)”- тип өндәштем. Ул ҡәберенән 
сығып эргәмә баҫты. Уның артында ҡиммәтле таштар менән 
биҙәлгән ниндәйҙер тәхет бар ине. “Ултыр минең менән ошо 
тәхеткә”, - тип саҡырҙы ул. Беҙ, олатай менән ейән кеүек, 
ултырҙыҡ. “Мин һинең менән ҡәнәғәтмен. Һинең остазың 
шәйех Абдуллаһ әл-Дағстаниҙың Наҡшбәндиә тәриҡәтендә 
абруйы ҙур. Мин - һинең олатайың, Ғауҫ әл-Әҙәм булараҡ 
һаҡлаған көсөмдө һиңә ебәрәм һәм һине Ҡәҙриә тәриҡәтенә 
бағышлайым”- тип йылмайҙы.

Шәйех Нәҙим хәлүәтте тамамлап ҡайтырға йыйынған 
саҡта, Ғабдул Ҡадир  Джилани менән хушлашыу ниәтенән, 
уның ҡәберенә килә. Ғабдул Ҡадир Джилани гүрҙән сыға 
ла: “Әй, улым, һинең бөгөн Наҡшбәндиә тәриҡәтен өйрәнеү 
кимәлең менән бик ҡәнәғәтмен. Ҡәҙриә тәриҡәтенә лә инергә 
рөхсәт итәм. Улым, минең яныма килеүең иҫтәлеге итеп ошо 
билдәне тапшырам”, - ти. Шәйех Нәҙимде ҡосаҡлап уға үҙе 
иҫән саҡта ҡулланылған ун тин аҡса бирә. 
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Уларҙы шәйех Нәҙим бөгөн дә һаҡлай.
Ҡайтып китер алдынан шәйех Нәҙим яңғыҙлыҡта 

үҙен хәстәрләгән шәйехкә иҫтәлеккә ҡалпағын бүләк итә. 
“Был ҡалпаҡ мине көндә лә, төндә лә, ғибәҙәт ҡылғанда ла, 
зекер әйткәндә лә йылытты, көс бирҙе, һаҡла уны, Аллаһу 
Тәғәлә, Пәйғәмбәр (с.ғ.с.), тәриҡәтебеҙҙең бөтә остаздары һәм 
әүлиәләре һиңә ризалыҡ бирһен”, - ти ул. Ҡәҙриә шәйехе 
ҡалпаҡты үбә һәм башына кейә, ә шәйех Нәҙим Дамаскка 
ҡайтып китә.

1992 йылда Лахорға (Пакистан) барғанда шәйех Ғәли Хуж-
вири ҡәберен барып күрә. Ундағы Ҡәҙриә шәйехе ҡунып 
сығырға йортона саҡыра. Иртән хужа изге ҡомартҡы менән 
таныштыра. 

- Был ҡалпаҡты 27 йыл элек бөйөк Ҡәҙриә шәйехенә 
Бағдадта йәшәгән икенсе шәйех мираҫ итеп ҡалдырған. 
Был - Ғауҫтың ҡалпағы, ул уны Ерҙә йөрөгәндә кейгән. 
Наҡшбәндиә тәриҡәтенән төрөк шәйехе Ғабдул Ҡадир 
Джилани мәсетендә хәлүәт ҡылғандан һуң, ҡайтып китергә 
йыйынғас, ҡалпаҡты үҙен хәстәрләгән Ҡәҙриә шәйехенә 
ҡалдырған. Үлер алдынан теге Ҡәҙриә шәйехе был ҡалпаҡты 
вариҫтарына ҡәҙерләп һаҡларға ҡуша, сөнки ул ауырыуҙарҙы 
терелтә, ә белем көҫәүсегә уны еңел үҙләштерергә ярҙам итә,- 
тип  Ҡәҙриә шәйехе ҡапҡаслы быяла һауытта һаҡланған 
ҡалпаҡты сығарып күрһәтә. Шәйех Нәҙим серле йылмайып 
уны күҙәтә.

- Нимә булды? - тип һорай Ҡәҙриә шәйехе.
- Һеҙ һөйләгән тарих минең күңелде күтәрҙе. Күп йылдар 

элек хәлүәт ҡылғандан һуң, был ҡалпаҡты Ҡәҙриә шәйехенә 
мин бүләк иткәйнем.

Быны ишеткәс, Ҡәҙриә шәйехе шәйех Нәҙимдең ҡулын 
үбә һәм ҡабатлап үҙен Ҡәҙриә тәриҡәтенә бағышлауын 
үтенә, шулай уҡ Наҡшбәндиә тәриҡәтенә инергә теләүен 
әйтә. Бына шулай Аллаһу Тәғәлә үҙ әүлиәләрен һәр ваҡыт 
хәстәрләй, уларҙың хистәрен хеҙмәтселәре аша дөрөҫ юлға 
йүнәлтә.
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МӘҘИНӘЛӘ ХӘЛҮӘТ
Шәйех Нәҙим күп тапҡыр - 40 көндән алып бер йылға 

тиклем - кеше менән аралашмай йәшәүгә бойороҡ ала. 
Хәлүәттәре лә һәр ваҡыт төрлөсә була. Ҡайһы берҙә тышҡы 
донъя менән аралашыу бөтөнләй рөхсәт ителмәй, ә ҡайһы 
берҙә күмәк ғибәҙәт ҡылыу, зекер әйтеү, лекция тыңлауға 
рөхсәт бирелә. Шәйех Нәҙим Пәйғәмбәрҙең (с.ғ.с.) ҡалаһы 
Мәҙинәлә күп тапҡыр хәлүәт ҡыла.

“Быға тиклем бер генә кеше лә үҙ шәйехе менән хәлүәт 
ҡылыуға ирешмәгән, ә миңә бындай бәхет тейҙе. Мин үҙ 
шәйехем менән Мәҙинә әл-Мәнәүәрәлә бер бүлмәлә хәлүәт 
ҡылдым. Был Пәйғәмбәрҙең (с.ғ.с.) Изге мәсетенән алыҫ 
түгел, боронғо бинала булды. Унда берәр ишек һәм тәҙрә 
генә. Эскә инеү менән шәйех тәҙрәне япты һәм миңә изге 
мәсеттә биш ваҡыт намаҙға ғына бүлмәнән сығырға рөхсәт 
бирҙе. Ул миңә “Назар бар кадал” (өйҙән намаҙ урынына ти-
клем аҙымды иҫәпләү) вазифаһын күрһәтте. Иғтибарҙы тик 
шуға йүнәлтеп аҙымдарҙы һанау вазифаһын башҡарыусыға, 
Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ һәм Уның Пәйғәмбәренән 
(с.ғ.с.) тыш, бөтөн бәйләнеште өҙөргә мөмкинлек бирә. 

Шәйехем ошо хәлүәт ваҡытында бер ҙә йоҡламаны. 
Йыл дауамында уның йоҡлағанын күрмәнем. Аҙыҡҡа ла 
ҡағылманы. Беҙгә көнөнә бер тәрилкә аш һәм бер телем 
икмәк килтерәләр ине, ул үҙ өлөшөн гел миңә бирҙе, тик һыу 
эсте һәм бүлмәнән сығып йөрөмәне. Шәйех бик күп көндәр 
һәм төндәр дауамында шәм яҡтыһында Ҡөрьән уҡыны, 
зекер һәм доға (Аллаһу Тәғәләгә ялбарыу) әйтте. Доғаны 
сәғәттәр буйы башҡарҙыҡ, йыл буйына бер ҙә ҡабатламаныҡ 
- улар төрлө булды. Ҡайһы берҙә шәйех доға әйткән телде 
аңламай инем - ул Күк теле ине. Минең күҙ алдыма килгән 
әйберҙәр хаҡында һүҙ барыуын төшөнә инем. Тәүлектең 
ниндәй сәғәте етеүен намаҙ ваҡытына ҡарап билдәләнем. 
Мәсеткә барған юлда ҡояш нурҙарын күрһәм дә, Оло шәйех 
уны бер тапҡыр ҙа күрмәне. Хәлүәт осоронда юғары рухи 
кимәлгә күтәрелдем. Бер саҡ Шәйехтең “Әй, Аллаһ! Ҡиәмәт 
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көнөндә кешеләрҙе яҡлау һәм бөтөн кешелекте Һинең 
бөйөклөгөңә күтәреү өсөн Пәйғәмбәргә (с.ғ.с.) биргән 
кеүек миңә көс, хаҡимлыҡ һәм ҡеүәт бир”- тип доға уҡыуын 
ишеттем. 

Шәйех ошо доғаны уҡығанда мин Ҡиәмәт көнөн күрҙем. 
Бөйөк Аллаһу Тәғәлә үҙ тәхетендә ултыра һәм кешеләрҙе 
хөкөм итә ине. Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) уның уң яғында, Оло шәйех 
- Пәйғәмбәрҙең (с.ғ.с.) уң ҡулында, ә мин - Оло шәйехтең уң 
яғында. Хөкөм тамамланғас, Аллаһу Тәғәлә Пәйғәмбәргә 
(с.ғ.с.) уларҙы яҡларға ҡушты. Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) һүҙен әйткәс, 
Аллаһу Тәғәлә Оло шәйехкә кешеләргә фатиха бирергә һәм 
уларҙы рухи көс менән юғары күтәрергә ҡушты. Шәйех: 
“Аллаға шөкөр! Аллаға шөкөр! Нәҙим әфәнде, мин яуап 
алдым”, - тигән һүҙҙәрен әйтеү менән күренеш тамамланды.

Бындай күренештәр йыш ҡабатланды. Бер йома 
намаҙынан ҡайтыу менән шәйех ҡысҡырып ебәрҙе: “Нәҙим 
әфәнде! Ҡара!” Ҡайҙа ҡарарға тейешмен, өҫкәме, аҫҡамы, 
уңға йәки һулғамы? Шунда аңлап ҡалдым - уның йөрәгенә! 
Унан сыҡҡан нур күңелемде балҡытты. Мин Ғәдүл Хаалиҡ әл-
Ғүдждәүәәниҙе (Наҡшбәндиә тәриҡәтенең Алтын теҙмәһе 
- Силсиләне ҡара) үҙ кәүҙәһендә күрҙем. “Улым! Һинең 
шәйехең - ҡабатланмаҫ йән эйәһе. Уға тиклем был хәлдең 
булғаны юҡ ине”, - тине ул. Шунан ул Оло шәйехте һәм мине 
үҙе артынан барырға өндәне. Күҙ асып йомғансы донъяның 
икенсе яғына барып сыҡтыҡ. Ғәдүл Хаалиҡ әйтте: “Аллаһу 
Тәғәлә беҙгә ошо ҡаяға килергә бойорҙо”. Беҙ ҡая башына 
мендек. “Аллаһ ошо ҡаяға һуғырға ҡушты”, - тип һүҙен 
дауам итте Ғәдүл Хаалиҡ. Ул ҡаяға һуғыу менән ғәйрәтле 
һыу бағанаһы күтәрелде. Бындай хәлде элек күргәнем юҡ 
ине. Шәйех Ғәдүл Хаалиҡ аңлатты: “Был һыу үткәндәрҙән, 
ул Ҡиәмәт көнөнә тиклем урғыласаҡ. Аллаһу Тәғәлә ошо 
һыуҙың һәр тамсыһында уны Ҡиәмәт көнөндә маҡтаусы 
яҡтылыҡ фәрештәләрен тыуҙырыуын әйтте. “Әй, хеҙмәтсем 
Ғәдүл Хаалиҡ әл-Ғүдждәүәәни, ошо фәрештәләрҙең һәр 
береһен нарыҡла. Бер исемде ике тапҡыр ҡулланма. 
Уларҙың мәдхиәһен һана, бер-береһенән бүлеп ал, улар 
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менән Наҡшбәндиә тәриҡәтенә килеүселәрҙе бүләклә. 
Был - һинең бурысың,” - тип ҡушты ул. Ошо урында 

күренеш тамамланды. Мин Ғәдүл Хаалиҡ әл-Ғүдждәүәәни 
шәхесенә, уның бөйөк тәғәйенләнешенә хайран ҡалдым.

Бындай күренештәр бер үҙем йәшәгән осорҙа  йыш 
ҡабатланды. Хәлүәттең һуңғы көнөндә, йома намаҙынан 
һуң, тышҡы ишек артында илаған тауыш ишеттем. 
Улар араһында бер көслө тауыш һәм бик күп ишетелер-
ишетелмәҫ, балаларҙыҡына оҡшаған ауаздар бар ине. Илау 
туҡтаманы, рөхсәт булмағас, мин сығып ҡарай алманым. 
Тауыштар көсәйҙе, тағы ла бер нисә сәғәт тынманы. Ахыр 
килеп, Оло шәйех миңә төбәлде: 

- Нәҙим әфәнде, кем илауын беләһеңме? - тине.
- Һеҙ минән яҡшыраҡ беләһегеҙ, - тип яуапланым, 

сөнки илаусыларҙың кешеләр түгеллеген белә инем.
- Был Шайтан һәм уның ярандары. Ни өсөн илайҙар, 

беләһеңме?
- Һеҙгә күберәк мәғлүм.
- Шайтан был планетала ике кешенең улар 

йоғонтоһонан сығыуы хаҡында хеҙмәтселәренә иғлан иткән.
Ошо урында мин күңел күҙем менән Күк сылбырына 

уралған Шайтанды һәм уның яҡындарын күрҙем. Сылбыр 
уларҙы  беҙгә килеп етергә ирек бирмәй ине. “Аллаһҡа дан! 
Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) һинән риза, мин дә ҡәнәғәт”, - тине Оло 
шәйех. Шунан ул усын минең йөрәгемә һалды һәм мин 
Пәйғәмбәрҙе (с.ғ.с.), 124 мең сәхәбәһен, 7007 Наҡшбәндиә 
әүлиәһен, 313 юғары әүлиә, 5 ҡотоб һәм Ғауҫты күрҙем. Улар 
бөтәһе лә мине ҡотланы, һәр береһе йөрәгемә илаһи белем 
һалды. Мин уларҙан Наҡшбәндиә һәм тағы ла башҡа ҡырҡ 
тәриҡәттең йәшерен белемен алдым”.

1973 йылда Оло шәйех Абдуллаһ әл-Дағстани вафат 
булғандан һуң, шәйех Нәҙим, Бурсаға һуғылып, Төркиә буй-
лап тәүге сәйәхәткә сыға. Шунан ул Лондонға бара. Уны бик 
күп йәштәр, айырыуса Джон Беннет артынан эйәреүселәр, 
ҡаршы ала. Бик күптәр уның сығышын ишетергә теләй. 
Бер йылдан шәйех Нәҙим Лондонда Европалағы тәүге 
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Ислам дине үҙәген аса. Ошо ваҡыттан алып Рамаҙан 
айында һәм унан һуң Европаға йыл да бара. Тәриҡәт 
Европала бик тиҙ тарала, һуңынан  Америка, Канада, 
Көньяҡ Америкала билдәлелек яулай. Лондонда шәйех 
Нәҙим кешеләрҙе дингә өйрәтеү өсөн тағы ла ике үҙәк аса. 
Һуңғараҡ Көньяҡ Африка Республикаһы, Фарсы ҡултығы, 
Һиндостан, Көнсығыш Азия, Рәсәй, Австралия, Яңы Зелан-
дия, Ҡытайҙың ҡайһы бер биҫтәләре ҡушыла. Был үҙәктәр 
бөгөн әүҙем эшләй. 
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СОЛТАН ӘҮЛИӘ ӘЛ-ҒАУҪ ӘЛ-ӘҘӘМ 
ШӘЙЕХ МӨХӨТДИН АБДУЛ ҠАДИР 

ӘЛ-ДЖИЛАНИ ӘЛ-ХӘСӘНИ ӘЛ-ХӨСӘЙНИ 
(ҒӘЛӘЙҺИССӘЛӘМ)

Шәйех Мөхөтдин Абдул Ҡадир әл-Джилани (1077/472 - 
1166/561) дини ғилем һәм Күк ҡанундары белгесе булған. 
Суфыйсылыҡ һәм Шәриғәт фәнендә абруйы шул тиклем 
юғары булып, уны заманының рухи ҡотобо булараҡ белгәндәр 
(Әл-Ғауҫ әл-Әҙәм). Ул христиан йыл иҫәбе буйынса 1077 йыл-
да Ирандың төньяҡ-көнбайышындағы Джилани ҡалаһында 
тыуған. 18 йәшендә, дини ғилем һәм рухи остаз эҙләп, 
Бағдадҡа юллана. Шәйехтәр Абул Вафа ибн Акил, Мөхәммәд 
бин әл-Хәсән әл-Баклани һәм Әбү Зәкәриә Табризи - уның 
тәүге остаздары була. Ошо уҡытыусылар етәкселегендә 
ул Ҡөрьән тәфсирен, суфыйсылыҡ йолаларын, Мөхәммәд 
пәйғәмбәрҙең (с.ғ.с.) тормош юлын, теологияны, фикхты 
(ислам хоҡуғы), грамматиканы, Ҡөрьән филологияһын һәм 
уны уҡыу сәнғәтен, Ислам хоҡуғының  Ханбала мәктәбен 
өйрәнә, быларҙан тыш, Шәфиғи мәктәбе буйынса ҡарарҙар 
ҡабул итеү хоҡуғын ала. Ҡөрьәнде яттан белә һәм уны ете 
төр алым менән уҡый алған. Дини ғилемдең 13 фәнен һәм 
уға яҡын фәндәрҙе үҙләштергәндән һуң, Мөхөтдин Абдул 
Ҡадир әл-Джилани шәйех Хәммәд бин Мөслим әд-Даббас 
етәкселегендә рухи юлға баҫа. Алдынғы ҡарашлы һәм 
Бағдадтағы бөтөн остаздар кимәленә еткәндәрҙең шәйехе 
әл-Мөбәрәк Сәйед бин әл-Хәсәндә бәйғәт ҡыла. 

Шәйех әл-Мөбәрәк Сәйедтән шәйех Абдул Ҡадир әл-
Джилани иджаза (уҡыусыларға рухи тәғлимәт биреүгә 
рөхсәт) һәм тәриҡәтте етәкләү хоҡуғы ала. Ул ваҡытта уға 
50 йәш була. Ошонан һуң Абдул Ҡадир әл-Джилани ҡалала 
һәм унан ситтә билдәлелек яулай, уға илаһи һөйөү һәм 
илаһи ғилем юлында эҙләнеүселәр мөрәжәғәт итә. “Тәүҙә 
бер нисә кеше генә миңә эйәрҙе, аҙаҡ мәктәбем даими үҫте 
һәм артабан Бәд әл-Хилба мәсете (ул ваҡыттағы Бағдадта иң 
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ҙур мәсеттәрҙең береһе) мине ишетергә теләүселәрҙең 
бөтәһен дә һыйҙыра алмай ине. Кешеләр, юлдарын 
май шәмдәре менән яҡтыртып, төндә лә килделәр, унда 
ла уларға урын етмәне. Ахыр сиктә уҡытыусылыҡ үҙәген 
ҡала ситенә күсерҙеләр. Халыҡ йәйәү ҙә, атта ла, ишәктә лә, 
дөйәләрҙә лә килде. Беҙҙең йыйылыштарға етмеш меңләп 
тыңлаусы йыйыла торғайны”, тигән ул хәтирәләрендә.

Шәйех Абдул Ҡадир изге ғәмәлдәр ҡылырға, ғәйеп 
итерҙәй эштәрҙән һаҡ булырға саҡырған. Уның кәңәштәре 
министрҙарға, хөкүмәт башлыҡтарына, хөкөмдарҙарға, 
закон сығарыусыларға һәм ябай кешеләргә йүнәлтелгән. 
Билдәле тарихсы ибн Ҡасир былай тип яҙған: “Абдул 
Ҡадир үҙенең вәғәздәрендә хата эштәре өсөн ил менән идара 
итеүселәрҙе асыҡтан-асыҡ шелтәләй, теләһә ниндәй сәйәси 
осрашыуҙарҙан ҡаса, Аллаһу Тәғәләнән тыш, бер кемдән 
дә ҡурҡмай, үҙенең ғәйепләүҙәрендә һәр ваҡыт ғәҙел була. 
Бер ваҡыт ислам донъяһы башында торған хәлиф баш судья 
урынына ғәҙелһеҙ кешене тәғәйенләгәс, сәййидинә Абдул 
Ҡадир әл-Джилани  Бағдадтың үҙәк мәсетендә, үҙенең 
йома вәғәзендә, туранан-тура хәлифкә мөрәжәғәт итә: 
“Мосолмандарҙы хөкөм итергә намыҫһыҙҙарҙың иң насарын 
ҡуйҙығыҙ. Иртәгә Ғаләмдәр Хужаһы, шәфҡәтлеләрҙең иң 
Шәфҡәтлеһе алдында нисек яуап бирерһегеҙ?” Был асыу-
лы һүҙҙәрҙе ишеткәс, хәлиф ҡурҡышынан дер ҡалтырай. 
Мәсеттән күҙ йәштәре менән сығып китә һәм судьяны 
вазифаһынан бушата. Шәйех Абдул Ҡадир әл-Джилани 
кешеләрҙе холҡон төҙәтергә, фани донъяны самаһыҙ 
һөйөүҙе бөтөрөп, күңелдәрен таҙартырға өйрәтә. Йөрәкте 
Аллаһу Тәғәләгә, уның илселәре һәм әүлиәләренә һөйөү 
менән тултырырға, һәр эштә Пәйғәмбәргә эйәрергә, 
ике йөҙлөлөктән, яһалмалыҡтан, тәкәбберлектән, үҙ-
үҙеңә һоҡланыуҙан, көнсөллөктән, күрәлмаусанлыҡтан, 
дошманлыҡтан, ялғанлыҡтан, залимлыҡтан, кенә ҡыуыуҙан 
ҡасырға өгөтләй. Уҡыусыларын донъя мәшәҡтәре менән генә 
йәшәүҙән ҡотолорға, Аллаһу Тәғәләнең ризалығына, Уның 
шәфҡәтенә һәм ғәфү итеүенә өлгәшеү өсөн күңел менән 
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мөрәжәғәт итергә саҡыра.
Шәйех Абдул Ҡадир кешеләргә уларҙың Аллаһ 

менән бәйләнешен яңыртыуға юл аса. Мосолмандар һәм 
мосолман булмағандар уны тыңларға өйкөлөшөп килә, 
ҡылған гөнаһтары өсөн үкенә. Бер Аллаһҡа тиңдәштәр 
юҡ, Уға маҡтау яуҙырырға һәм Уның йомартлығы өсөн 
рәхмәт әйтергә ашҡынып килә. Улар мөртәтлекте белмәгән 
атай-олатайҙарҙың хаҡ диненә хыянат итмәҫкә ҡарар итә. 
Уларҙың йөрәге, Аллаһу Тәғәләнең, Уның пәйғәмбәрҙәре 
һәм әүлиәләренең һөйөүен ҡабул итеп, бер бөтөнгә әйләнә. 
Фани донъяға һөйөүҙәре баҡыйлыҡҡа булған һөйөүгә ал-
машына, бәхет эҙләү урынына, Бөйөк Аллаһ ҡанундарын 
ҡабул итә.

Һаҡланған мәғлүмәттәр буйынса, 400-ҙән ашыу кеше 
яҙған лекцияларының береһендә шәйех Абдул Ҡадир 
шулай тигән: “Дин көсһөҙләнә бара, уның нигеҙендә 
тишектәр барлыҡҡа килде. Әй, кешеләр, бергә йыйылайыҡ 
та емерелгәнде тергеҙәйек, ҡолағанды торғоҙайыҡ! Былай 
булмай. Әй, Ҡояш! Әй, Ай! Әй, Көн! Бөтәгеҙ бергә килегеҙ! 
Әй, кешеләр, динебеҙ зинасылар, яңылыҡ индереүселәр, 
Аллаһтың тәртибен тәкәббер боҙоусылар, ғәмһеҙ халыҡ, 
яуыз залимдар һәм илаһи белемде боҙоп, хоҡуғы булмаһа 
ла уға дәғүә итеүселәр өсөн ҡайғырып, кешеләр ҡулдарын 
Күккә күтәреп, ярҙам һорай.

Әй, Кеше! Һинең йөрәгең нисек ҡатҡан! Хатта эт тә 
эйәһенә хеҙмәт итә. Уны һаҡлай, оҙата, көтөүен көтә, 
йәнлек аулай һәм һәр ваҡыт тоғро күҙҙәре менән хужаһы 
өҫтәленән өлөш сығарыр, тигән өмөттә ҡарай. Ошо хаҡта 
уйланығыҙ һәм сағыштырығыҙ: Аллаһ биргән байлыҡ менән 
туйынаһығыҙ, бөтөн теләгәнегеҙҙе ҡәнәғәтләндерәһегеҙ, 
ә Ул ҡушҡанды бер ҡасан да үтәмәйһегеҙ, Ул тыйғандан 
ҡасмайһығыҙ, Уға тейеш булғанды түләмәйһегеҙ, Уның их-
тыярын һанға һуҡмайһығыҙ һәм Ул тәғәйенләгән сиктәрҙе 
һаҡламайһығыҙ”.
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Шәйех Абдул Ҡадир әл-Джилани тәғлимәте

Бер көн Шәйех Абдул Ҡадир үҙенең уҡыусыларына “Бер 
кем дә һеҙҙе күрмәгән урында себеш һуйығыҙ ҙа минең янға 
килегеҙ”, тигән. Күптәр уның әйткәнен һүҙмә-һүҙ аңлай 
һәм был эште башҡаларға күрһәтмәй эшләргә кәрәк икән, 
тип уйлай.

Киске намаҙға, бер уҡыусынан тыш, бөтәһе лә һуйылған 
себеш тотоп килә. Теге уҡыусыһын көнө буйы бер кемдең 
дә күрмәүе асыҡлана. Шәйех уның ҡайҙалығын һорай, әммә 
береһе лә белмәй булып сыға.

Төнгө намаҙ бөтә, таң ата, теге уҡыусы һаман табылмай. 
Төштән һуң ғына тере себеш тотоп ҡайтып инә ул.

- Быға тиклем ҡайҙа булдың? - тип һорай шәйех. - 
Һинән башҡалар бөтәһе лә себеш һуйып алып килде. 

- Әй, уҡытыусым! Һеҙ бер кем дә мине күрмәгән урында 
ғына һуйырға ҡуштығыҙ. Кисә көнө буйы, төн буйы, бөгөн 
иртән Аллаһ, Пәйғәмбәр һәм Һеҙ булмаған урынды эҙләнем. 
Ундай урын тапмағас, тере килеш алып килдем, - тигән 
уҡыусы.

- Һеҙҙең күптәрегеҙ мин әйткәнде һүҙмә-һүҙ аңланы, 
- тигән шәйех, - уларҙың күңеле, ҡайҙа ғына булһа, мин һәр 
ваҡыт улар янында булыуын онотҡан. Кемдер беҙҙең һаран 
шәйех күпләп себеш әҙерләргә йыйынған, тип уйлағандыр, 
бәлки. Улай уйларға кәрәкмәҫ ине. Һеҙҙең арағыҙҙан берәү 
генә минең уның йөрәгендә тәүлегенә 24 сәғәт булыуым 
һәм бер ҡасан да ташлап китмәүем тураһында иҫләгән. 
Уның берҙән-бер теләге - миңә ҡарата хөрмәтен юғалтмай 
ҡушҡанды үтәү, эштең маҡсатын асырға ынтылмау һәм 
сәбәбен аңларға тырышмау ине. Был минең улым - минең 
эшемде дауам иттереүсе, ул һеҙҙе тәртипкә өйрәтер һәм 
яҡшы өлгө күрһәтер”.
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Уның Белеме

Билдәле әүлиәләрҙең береһе әл-Ғауҫ әл-Әҙәм (Юғары 
Ярҙамсы), шәйех Абдул Ҡадир әд-Джилани шулай уҡ 
Ханбала мәктәбенең күренекле юрисы булған. Шәфиғи 
мәктәбе һәм имам Әбү Хәнифә менән бәйләнештә тороуы 
мәғлүм. Ул - Әбү әл-Хаир Хәммәд ибн Мөслим әд-Даббас 
(525 йылда вафат) һәм Әбү әл-Хәсән әл-Хараҡаниҙан һуң 
(шәйех әл-Хараүи әл-Ансари), Наҡшбәндиә тәриҡәтен дауам 
итеүсе уҡытыусылар араһында икенсе булған Әбү Йүсүф 
әл-Һәмәдәни (535 йылда вафат) кеүек билдәле әүлиәләр 
уҡыусыһы.

Шәйех Абдул Ҡадирҙың билдәле әҫәрҙәре

“Әл-Ғунйә ли талиби тарик әл-Хәҡҡ” (“Хәҡиҡәт юлын 
эҙләүселәр өсөн кәрәк хәтлеһе”) – Әһли Сөннәнең аҡыд һәм 
тәсәввуф тураһында ул осорҙа билдәле булған тәғлимәтен 
индереп, имам Әхмәд бин Ханбала мәҙһәбенең иң ҡыҫҡа 
яҙмаларының береһе.

“Әл фәтх әр-Раббани” (“Уҡытыусының асышы”) - студент-
тар, камиллыҡ өлгөһө булған һәм рухи белем таратыусы 
суфыйсылыҡ юлындағы уҡытыусылар өсөн.
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МӨХӘММӘД БАҺАУЕТДИН ШАҺ 
НАҠШБӘНД  ӘЛ-БОХАРИ

Шәйех Мөхәммәд Баһауетдин  әл-Бохари Наҡшбәнд 
Ҡаср-и-Хиндуан ауылында һөнәрсе тажиҡ ғаиләһендә 
тыуған. Һуңынан был ауыл уның хөрмәтенә Ҡаср-и-Арифам, 
тип атала, вафаты ла тыуған ауылында була. Уның атаһы 
туҡыусы һәм сүкеүсе булған (“наҡш” фарсы телендә “биҙәк,” 
тигәнде аңлата). Суфыйсылыҡ тәриҡәтенең был тармағы, 
шулай итеп, уның һөнәре атамаһынан килеп сыҡҡан. 
Шәйех Баһауетдиндың тормошонда суфыйҙар менән тығыҙ 
бәйләнештә булған олатаһы ҙур урын тота. Нәҡ ул ейәнендә 
мистикаға ҡыҙыҡһыныу уята ла инде.

Баһауетдиндың тәүге остазы шәйех Мөхәммәд бәбә 
Сәмәси була. Үлер алдынан (1340 йылда) үҙенең хәлифе 
Сәйед Әмир Кәләлгә (1370 йылда вафат) Баһауетдинды 
уҡыусы итеп алырға, дәрүиштәрҙең Хаүәәджәһ йәмғиәтенә 
ҡабул итергә һәм мистика юлындағы ҡағиҙәләргә өйрәтергә 
ҡуша. Дини йәмғиәт йолаларына ярашлы, Баһауетдин 
төшөндә күргән, уны Сәйед Әмир Кәләлгә ебәргән Ғәдүл 
Хаалиҡ әл-Ғүдждәүәәни ярҙамында бәйғәт ала. Уҡытыусы 
менән бәйғәт физик бәйләнешһеҙ, рухи бәйләнеш аша 
үткәнгә күрә, уның исеменә Мөхәммәд пәйғәмбәрҙең заман-
дашы Үүәйс’иил Ҡөрьәниҙең исеменән “Нисба Үүәйс’иил” 
атамаһы ҡушыла, ул да физик йәһәттән бер тапҡыр ҙа 
осрашмайынса пәйғәмбәрҙән рухи күрһәтмә алған булған.

Баһауетдиндың олатаһы Ходжа Бәбә Сәмәсиҙән ейәненә 
фатиха биреүен һорай. “Ул беҙҙең балабыҙ булыр, беҙ уны 
ҡабул итәбеҙ,” тигән ходжа һәм юлдаштарына әйләнеп, 
өҫтәгән, - бер аҙ ваҡыттан һуң, уның йоғонтоһо бөтә 
донъяға тараласаҡ. Ул мөхәббәттән яралған  “Муш ил гуша” 
(кешеләрҙең ауырлыҡтарын асыусы) буласаҡ”. 

Баһауетдин бала саҡтан уҡ күрәҙәлек һәм дауалау 
һәләтенә эйә булған. Тормош юлының башында уҡ уның 
рухи мөмкинлектәре күренгән.

“Бәләкәй малай ғына сағымда атайым мине үҙе менән 
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Сәмәрҡәндкә алып барҙы, беҙ унда ҡаланың иң төп 
рухи башлыҡтары менән осраштыҡ. Миңә улар менән 

бер нисә тапҡыр намаҙ уҡырға тура килде. Бер аҙҙан 
Бохараға ҡайттыҡ һәм Ҡаср-и-Арибан ауылында туҡтаныҡ. 
Шунда миңә ҡасандыр бөйөк изге Ғәзизән Ғәли Раббани кей-
еп йөрөгән бер дәрүиштең баш кейемен бүләк иттеләр. Уны 
кейгәс, эске торошом тулыһынса үҙгәрҙе. Йөрәгем Аллаһҡа 
булған һөйөү менән тулды, ул мине әле лә ташламаны”.

Мин йыш ҡына иреп юғалыу хәленә бирелә инем. 
Бохаралағы иң төп зыяратҡа барып, был торошомдо 
башҡаларҙан йәшерергә тырыштым. Бер төндә өс ҡәбер 
янына килдем һәм уларҙың һәр береһе алдында май 
тултырылған, әммә филтәһеҙ янған шәм күрҙем. Мин 
Хаджи Мөхәммәд Үүәйс’иил ҡәберенә килдем. Унда миңә 
Ходжа Пакнәүи ҡәберенә барырға күрһәтмә бирелде һәм 
ҡылыс тотҡан ике кеше мине атҡа ултыртты. Төн үтеүгә 
беҙ Мадахандың кәшәнәһенә килеп еттек. Унда ла теге 
ҡәберлектәрҙәге кеүек шәм яна ине. Ҡиблаға ҡарап эйелдем 
дә шундай хәлгә индем, хатта бөтөн Ғаләм аша ҡарай алдым. 
Ҡибла яғындағы диуар юҡҡа сыҡты һәм уның артында ҙур 
тәхет күренде. Уның өҫтөндә атаҡлы кеше ултыра, тик йәшел 
япма уның кем икәнен танырға ҡамасаулай. Тәхетте халыҡ 
уратып алғайны. Улар араһында теге бөйөк әүлиәне - Ходжа 
Мөхәммәд Сәмәсиҙе күрҙем һәм эстән генә “Тәхеттә кем ул-
тыра?” - тип һораным. Ундағыларҙың береһе “Ходжа Ғәдүл 
Хаалиҡ әл-Ғүдждәүәәни, ә беҙ - уның уҡыусылары һәм уға 
эйәреүселәр”, - тине. Мин уларҙы күрҙем - Әхмәт Сәлих, 
Әүлиә Илан, Араиф Рикари, Мәхмүт Фәрнәүи, Ғәзизән Ғәли 
Раббани. Бәбә Сәмәси һине ошо уҡытыусылар тормошона 
индерҙе, хәҙер һин уларҙы ҙурларға, ҡәҙер итергә тейешһең, 
сөнки тап улар һиңә дәрүиштең баш кейемен бирҙе. Шул 
ваҡытта миңә билдәһеҙ кешенең дәрүиш япмаһын бүләк 
итеүе иҫкә төштө. Тирә-яҡты ҡарағас, уның мөйөштә то-
роуын шәйләнем. Нәҡ ошо япма арҡаһында миңә шундай 
хөрмәт күрһәтәләр ине. “Бөйөк Уҡытыусы һиңә кәңәш 
бирер. Уларҙы үтә, ул дөрөҫлөккә тура юл булыр”, - тине 
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ходжаларҙың береһе. Быны ишеткәс, урынымдан 
торҙом да Ходжа янына килеп, уның күҙенән үбергә 
теләүемде әйттем. Ике яғында тороусылар пәрҙәне асты. 
Мин уны сәләмләнем һәм фатихалы күҙҙәрен ололап үптем. 
Башымды эйгән килеш уның янында баҫып торам, бөйөк 
әүлиә: “Баһауетдин, беренсе кәңәш һиңә шәмдәр төҫөндә би-
релде. Улар беҙҙең менән барырға әҙер икәнлегеңде белдерҙе, 
әммә әҙерлегең филтә һымаҡ ҡына - һин уның артынан 
барырға тейешһең. Тейешле әҙерлеге булған кеше, һәләтенә 
ярашлы, үҙ өҫтөндә эшләргә бурыслы. Икенсе кәңәш 
шул – Пәйғәмбәр күрһәткән дөрөҫ юлдан барырға кәрәк. 
Пәйғәмбәр заманында уҡ бик күп йолалар барлыҡҡа килгән. 
Уларға ышанма, пәйғәмбәр эшенә һәм уның фекерҙәренә 
таян”, - тине. Шунда булған ходжаларҙың береһе “Иртәгә 
үк Сәйед Әмир Кәләлгә бар һәм ул ҡушҡанса эшлә. Юлда 
бер ҡарт осрар, ул һиңә бер икмәк бирер. Икмәкте ал, тик 
бер нәмә лә өндәшмә. Шунан һиңә каруан осрар, һуңғараҡ - 
яңғыҙ һыбайлы, ул һиңә хөрмәт күрһәтер. Дәрүиш япмаһын 
Әмир Кәләлгә бирергә тейешһең”, - тине.

Икенсе көндә мин юлға сыҡтым, алдан әйтеүҙәренсә, 
ҡартты осраттым. Ул миңә яңы бешкән икмәк бирҙе. Арта-
бан каруан осраны, каруансылар минең ҡайҙан килеүемде 
һораны.

- Эким ауылынан, - тип яуапланым.
- Ә ҡасан сыҡтың?
- Таң атыу менән.
- Нисек улай шәп килдең?
Каруансылар менән хушлашҡас, һыбайлы осраны. Мин 

сәләм биргәс, ул атын туҡтатты: 
- Һин кем? Һин минең күңелемә шом һалдың.
- Һин баш эйергә, хөрмәтләргә тейеш кеше мин, - 

тигәс, аттан һикереп төштө,  күҙҙәре йәшләнде, минең 
тубыҡтарымды ҡосаҡланы, аҙаҡ эйәрендәге шарап тулы 
турһығын ергә быраҡтырҙы, ололап баш эйҙе."

Ошоларҙан һуң шәйех Баһауетдин Нессеға Сәйед Әмир 
Кәләлгә юл тота. Ул уны уҡыусыһы итеп ҡабул итә һәм 
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зекергә өйрәтә башлай. Шулай уҡ уға тыныс (хәфи) 
зекер тәҡдим итә. Баһауетдиндең ихласлығын, дини 

һәләтен белеп, Әмир Кәләл уның хаҡында айырыуса 
хәстәрлек күрә, был иһә башҡаларҙа көнсөллөк хисе уята. 
Шундайҙарҙың береһе, башҡалар зекер әйткәндә, Баһауетдин 
зекерҙе эстән уҡыны, тип ошаҡлай. Бер ни тиклем ваҡыттан 
һуң Әмир Кәләл биш йөҙләгән уҡыусыһы менән мәсет 
һәм йыйылыштар залын төҙөүҙә ҡатнаша. Ял ваҡытында 
ул Баһауетдинды яҡлай. “Һеҙ минең улым Баһауетдинды 
аңламайһығыҙ. Ул Аллаһтың айырым ҡарамағында һәм 
уға тулыһынса буйһона. Миңә уның менән етәкселек итергә 
лә түгел”. Шунан тоҡ менән эзбиз ташыған Баһауетдинды 
саҡырып ала. “Һине Ходжа Бәбә Сәмәси күрһәткән кимәлгә 
еткерҙем. Ул үҙең башҡаларҙы уҡытырлыҡ булғансы һинең 
менән шөғөлләнергә ҡушҡайны. Мин тап шулай эшләнем. 
Үҙемдең йөрәгем һымаҡ күрҙем һине, ҡошсоҡ үҫте, хәҙер 
үҙ ояһын ташлап китә ала. Һинең аша бөтә кешелек фатиха 
алыр. Кемгә ниндәй ярҙам кәрәк, һиңә мөрәжәғәт итә ала”, 
тине. (Дж. Г. Беннет “Учителя мудрости”)

Шәйех Баһауетдинды нисек уҡытыуҙары тураһында 
ошондай мәғлүмәт бар. Үҙ хәтирәләрендә, ниндәйҙер 
осорҙа миңә үҫемлектәрҙе өйрәнеү менән шөғөлләнергә 
ҡушылғайны, тип яҙа. Ул үҫемлектәр донъяһы асылын 
өйрәнергә тейеш була. Баһауетдин йыш ҡына ҡала урам-
дары буйлап йөрөгән. Хәлдән тайған йәки ауырыу ат 
осраһа, уны тәрбиәләп, дауаларға тырышҡан. Йәйге эҫе, 
ҡоро көндәрҙең береһендә бер туҡтауһыҙ ҡояшҡа ҡарап 
торған ҡабанды күреп ҡала һәм: “Был да үҙенсә Аллаһты 
маҡтай”, - тип уйлай. Баһауетдин эстән генә ҡабандың доға 
ҡылыуын һорай. Шул ваҡыт хайуан ҡом өҫтөндә аунай 
башлай, һуңынан тора ла яңынан ҡояшҡа ҡарап, баш эйә. 
Уҡытыусыһы янына ҡайтҡас, “Хәҙер һин аңланыңмы – бөтөн 
йән эйәһе лә үҙҙәренсә Аллаһҡа дан йырлай. Бынан һуң һин 
матди донъя тураһында хәстәрлек күреүгә көсөңдө тупларға 
тейешһең. Һиңә урамдар буйлап йөрөргә, кешегә зыян итер-
лек әйберҙәрҙе йыйырға тура килер”, тигән остазы. Бер ни 
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тиклем ваҡыт Баһауетдин ошо эш менән шөғөлләнә, 
бигерәк тә үҙен һәм кейемдәрен пак тоторға тырыша. 
Уның уҡытыусыһы шәхси таҙалыҡҡа бик талапсан була, 
хатта тәһәрәт алыу сигенән сыға. Ул, мәҫәлән, шәкерттәренең 
көн һайын үҙ кейемен йыуыуын талап иткән. 1357 йылғы ҡот 
осҡос чума эпидемияһы бөтөн Төркөстанға ҙур афәт килтерә, 
әммә Баһауетдинға ла, Ходжа әл-Ғүд ж дәүәәниҙең башҡа 
уҡыусыларына ла сир йоҡмай. Йыл буйы барған эпидемия 
ваҡытында, хәүефле булыуына ҡарамай, үҙ халҡының зарын 
еңеләйтергә теләп, балалар һәм үҫмерҙәрҙе үҙҙәренә алып 
ҡайта, уҡытыусылары күрһәтмәләренә ярашлы, уларҙың 
таҙалығы тураһында хәстәрләй.

Көндәрҙән бер көндө Баһауетдин Нәҡшбәнди Реварту 
ауылындағы мәсеттә, колонналарҙың береһенә һөйәлеп 
ултырғанда, бер хәлгә осрай. Нимә булыуы тураһында ул 
үҙе бына нимә яҙа: “Ҡапыл ниндәйҙер билдәһеҙ тойғо биләп 
алды, ул бөтөн тәнемә таралды, һәм үҙемде юғалып, юҡҡа 
сығып барған һымаҡ тойҙом. Аҙаҡ аңымды юғалттым, күпме 
ваҡыт үткәндер, белмәйем, шундай эске тауыш ишеттем: 
“Бел, һин маҡсатыңа өлгәштең”. Аңыма килгәс, кешеләргә 
был тормошта үҙ юлын табырға ярҙам итергә тейешлегемде 
аңланым. Йәш саҡта уҡ шулай доға ҡылғайным: “Аллаһым! 
Ошо юлдың ауырлығын үтергә сабырлыҡ бир һәм бөтә 
һынауҙарҙы, ғазаптарҙы еңергә ярҙам ит”. Доғамды ишеткән 
Аллаһ, эҙләнеүҙәрем ваҡытында мин күп ғазап кисерҙем, 
әммә миңә остаз булырға ваҡыт етте һәм мин - хеҙмәт, 
ғазаптар ауырлығынан азат”.

Бер көн, оҙайлы зекерҙән һуң, тауыш ишеттем.
- Һин ошо юлға баҫаһың. Беҙҙән нимә теләйһең һәм 

ниндәй шарттар ҡуяһың?
- Мин теләгән нәмә булһын.
- Юҡ, улай булмай. Һин беҙҙең күрһәтмәләрҙе үтәргә 

тейешһең.
- Вәғәҙә бирә алмайым. Минең көсөм етмәҫ, бәлки. 

Мөмкинлектәрем сигенән сыҡҡан ауыр эш бирһәгеҙ нимә 
булыр?
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- Юҡ, беҙ әйткәнде һин үтәргә тейеш булаһың.
- Үтәй алмаҫмын, минең көсөм етмәҫ! - тинем 

дә аңымды юғалттым.
Тауыш башҡа ишетелмәне. Һуңғы ун көндә ҡайҙа 

барғанымды, нимә эшләгәнемде белмәнем, шунан тағы теге 
эске тауыш ишетелде: 

- Бөтәһе лә яҡшы. Һин ҡабул иттең. Хәҙер һин нимә 
тураһында һораһаң да, бөтәһе лә үтәлер.

Икенсе яҙмаһында шәйех Баһауетдин үҙ тормошонан 
шундай миҫал килтерә. 

“Бер көндө иреү хәленә индем. Өҫтөмдән бөтә кейемемде 
сисеп, һарыҡ тиреһенә урандым. Ялан аяҡ һәм ялан баш 
сүллек буйлап йөрөнөм дә йөрөнөм. Аяҡтарым сәнскеләргә 
тишелеп бөттө. Ҡапыл, бер нигә ҡарамай, Әмир Кәләлгә 
барырға кәрәклеген аңланым.

Мин өйгә ингәс, Әмир һораны:
- Был кем? 
- Был - Баһауетдин, әфәнде, - тип яуаплайҙар уға.
- Ҡыуып сығарығыҙ уны бынан!
Ҡулымдан тоттолар ҙа ишектән сығарып ебәрҙеләр һәм 

шартлатып ябып та ҡуйҙылар. Минең асыуым ҡабарҙы. Үс 
алыу теләге менән яндым. Тик миңә ярҙамға Аллаһ килде. 
“Кәмһенеүем Аллаһҡа хеҙмәт итеү ысулы булыр. Ул шулай 
булырға тейеш, башҡаса бер нисек тә түгел,” тинем үҙ-үҙемә. 
Ошо һүҙҙәр менән йорт ишеге алдында башымды эйҙем. 
Ишек янынан төнө буйы китмәнем. Иртән Әмир Кәләл 
намаҙ уҡырға өйөнән сыҡты һәм аяғы менән башыма тейҙе. 
Йәйелеп ятҡанымды күргәс, ул миңә ҡулын биреп торғоҙҙо. 
Аҙаҡ өйөнә алып инеп, аяҡтарымдан сәнскеләрҙе алды, иркә 
итеп һөйләште һәм өҫтөндәге кейемен сисеп, миңә кейҙерҙе: 
“Улым, был кейемде һин генә кейергә лайыҡлыһың”.

Сәйед Әмир Кәләлдән һуң уның икенсе вариҫы мәүләнә 
Әриф дик Ҡөрьәни Баһауетдиндың остазы була. Уның 
уҡытыусылары араһында шулай уҡ мәүләнә Баһауетдин 
Ҡышлаҡи, ҡайныһы Әриф Ҡөрьәниҙәр бар. Баһауетдин 
Ҡышлаҡиҙы үҙ осороноң билдәле рухи юлбашсыһы, 
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тип иҫәпләгәндәр. Ул фәндәрҙе лә белгән һәм дини 
белемгә, ғәҙәти булмаған күрәҙәлек һәм бағыусылыҡ 
һәләтенә эйә булған. Баһауетдин Нәҡшбәнд мәүләнә 
Ҡышлаҡиҙы беренсе тапҡыр мәүләнә Мөбәрәк шаһтың 
ҡышҡы биҫтәләрендә осрата. “Һин бейеккә оса торған ҡош, 
һиңә тик Әриф дик Ҡөрьәни генә иптәш була ала”, - тигән 
уға. Был һүҙҙәр Баһауетдинда Әриф менән осрашыу теләген 
көсәйтә. Мәүләнә Ҡышлаҡи шунда уҡ өйөнөң ҡыйығына 
менә лә көньяҡҡа ҡарап өс тапҡыр: “Әриф, Әриф, Әриф…”, 
- тип ҡысҡыра.

Әриф был ваҡытта туҡһан саҡрым тирәһе алыҫлыҡта 
урынлашҡан баҫыуында мамыҡ сәсеп йөрөгән булған. 
Хәбәр килеп еткәс, өйлә ваҡытында юлға сыға һәм киске 
аш мәленә барып етә. Ошо көндән уның менән Наҡшбәнди 
араһында дуҫлыҡ башлана. Әриф уның уҡытыусыһы була. 
Шәйех Баһауетдин үҙенең яҙмаларында Әриф менән үткән 
йылдарын бер туҡтамай иреккә, азатлыҡҡа ынтылыу осоро 
булараҡ билдәләй. Улар бергәләп Төркөстан, Иран, Ираҡ 
буйлап сәйәхәт итә, Мәккәгә хаж ҡыла. Наҡшбәнди донъя 
ваҡ-төйәгенән баш тартыуҙың мәғәнәһен, асылын аңлай. 
Әриф бер ҡасан да, бер ниндәй ҙә бүләк алмай, бүләкте 
ҡабул итеүсегә зарарҙан башҡа файҙаһы юҡ, тип иҫәпләй. 
“Бүләк биреүсе уны ҡабул итеүсе юғалтҡан бәрәкәтте ала. 
Тик камил кеше генә бүләкте зыянһыҙ эшләй һәм бәрәкәтле 
итә ала. Минең ундай һәләтем юҡ”, - тигән ул.

Үлеме яҡынлашҡанын һиҙгәс, Әриф дик Ҡөрьәни 
Мәрүәнән ашығыс эш менән киткән Ходжа Баһауетдин арты-
нан Бохараға ебәрә. Әриф тыуған ауылында үлем түшәгендә 
ятҡан була. Ул шулай уҡ йәш уҡыусыһы Мөхәммәд Фарсиҙы 
алып килергә ҡуша. “Һеҙ беҙҙең арала дуҫлыҡ, берлек 
булыуын беләһегеҙ. Бергәләп беҙ оҙон юл үттек, ә хәҙер 
хушлашырға ваҡыт етте. Мин һеҙҙең үҙ-ара мөнәсәбәтегеҙҙе 
күҙәтеп йөрөнөм һәм Мөхәммәдтең Баһауетдинға хеҙмәт 
итергә күсеүен һәм уның эштәрен еңеләйтеүен теләйем. Ул 
юлы бөткәнсе үҙе барыр һәм тулыһынса азатлыҡҡа өлгәшер. 
Һин уның ауырлығын үҙеңә алырға тейеш түгелһең”, ти. 
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Әриф дик Ҡөрьәни өс көндән вафат була.
Рәшәхәттә Баһауетдин Наҡшбәнди һәм Әриф дик 

Ҡөрьәниҙең хеҙмәттәшлеге утыҙ йыл дауам иткән һәм улар 
дөрөҫлөк яҡлы кешеләрҙе табыу өсөн теләһә ҡайҙа барырға 
ла риза ине, тиелә.

Әрифтең вафатынан һуң Баһауетдин, Әмир Кәләлдең 
кәңәшен тотоп, шәйех Ҡасимға, Әхмәт Йәсәүиҙең эшен да-
уам итеүселәрҙең береһенә, юл тота. Баһауетдин Ҡасимда 
ни бары өс ай ғына йәшәһә лә, улар араһында дуҫлыҡ уяна 
һәм шәйех Ҡасим Бохараға килгән һайын Баһауетдинға 
инмәй китмәгән.

Шәйех Ҡасимда уҡығандан һуң, Баһауетдин, күптәнге бер 
төш арҡаһында, бөйөк төрки шәйехтәренең береһе Хәлил 
Ата ҡарауына күсә. Был тарих Нәфәхәт әл-Унста яҙылған. 
Баһауетдинға был төш ул уҡыусы булып йөрөгәндә ингән 
булған. Уға төшөндә һүрәте буйынса Хәлил Ата исемле 
дәрүиште табырға ҡушалар. Шунан алып Баһауетдин һәр 
ваҡыт уяу йөрөй. “Бер көн, - тип яҙа ул, - Бохараның ҙур 
баҙарында уны күрҙем һәм таныным. Халыҡ араһында мин 
уны юғалттым, исемен кешеләрҙән һорашып ҡына белдем. 
Миңә уны Хәлил Ата, тинеләр. Бик кәйефһеҙ ҡайттым 
өйгә. Ҡапҡа ҡарауылсыһы минең янға килде лә: “Теге 
дәрүиш Хәлил һине күрергә теләй”, - тине. Бик эҫе, томра 
кис ине. Бер аҙ емеш-еләк алдым да уның өйөнә йүгерҙем. 
Уны күргәс тә төшөмдө һөйләргә рөхсәт һораным. “Икебеҙ 
бергә булғанда элекке төштәр хәҙер нимәгә?”, - тине ул миңә 
төркисә.  Мине уға шул тиклем ныҡ тартты һәм бөтә эшемде 
ташлап, үҙенең шәкерте итеп алыуын һораным”.

Ошо ваҡиғанан һуң Хәлил Ата Төркөстан тәхетен мираҫ 
итеп ала. Ул сығышы менән Сыңғыҙхан тоҡомонан  һәм 
Бохарала алты йыл хакимлыҡ итә, был осорҙа Баһауетдин 
уның шәкерте була. Урта Азия тарихсылары Хәлил хаҡында, 
баҫып алыу һуғыштарында ҡатнашмаған, атаһы һымаҡ, 
монголдар килтергән зыянды тергеҙергә тырышҡан изге 
һәм ғәҙел хаким, тип билдәләй. Шул уҡ ваҡытта Хәлил 
эре ер биләүселәр һәм рәсми дини юлбашсылар менән 
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ҡаршылыҡҡа осрай. Хәлил тигеҙлек һаҡларға тыры-
ша, бында ул халыҡҡа уҡытыусыларҙың йоғонтоһон 
файҙалана. Ул заманда Ҡытай һәм Көнбайыш араһында 
сауҙа үҫешкән була, ә Сәмәрҡәнд һәм Бохара ҙур каруан 
үҙәктәренә әйләнә. Эре ер биләүселәр сауҙагәрҙәрҙе фи-
нанслай һәм уларҙың килемендә ҡатнаша. Сәмәрҡәнд һәм 
Ташкенттың ябай кешеләре яратҡан Хәлил аҡһөйәктәрҙә 
дошманлыҡ тойғоһо уятҡан. Ул замандың башҡа хандары 
өсөн ғәҙәти булған халыҡты күпләп ҡырыуға юл ҡуймайынса 
ғына халҡының ихтирамы ярҙамында власта ҡала.

Баһауетдин идара эше менән ныҡлы шөғөлләнә, шулай 
булһа ла Хәлил уға дини фәндәр уҡытыуға ваҡыт таба. Үҙенең 
автобиографияһында Баһауетдин шулай тип яҙа: “Ул миңә 
бик изгелекле булды, нисек хеҙмәт итергә өйрәтте. Миңә 
рухи өлкәлә ҙур ғына уңыштарға өлгәшергә лә тура килде. 
Бер көн Хәлил Ата: “Миңә Аллаһ хаҡына кем ярҙам итә, 
шул кешеләр араһында бөйөклөк яулаясаҡ”, - тине. Был 
һүҙҙәрҙе йыш ҡабатланы, ул нимә әйтергә теләгәнде яҡшы 
аңлай инем”.

Алты йыл үткәндән һуң, аҡһөйәктәр күтәргән һәм армия 
булышлыҡ иткән ихтилал һөҙөмтәһендә, солтанат ҡолай. 
Үҙәк Төркөстанда буталыш, тәртипһеҙлек башлана. Шәйех 
Баһауетдин уның хаҡында шулай тип яҙған: “Күп йыллыҡ 
тырышлыҡтар күҙ асып йомғансы юҡҡа сыҡты. Шунан алып 
был донъя эштәренә бөтөн өмөтөмдө юғалттым. Кешеләрҙең 
һаранлығы һәм тәкәбберлеге алдында иң яҡшыларҙың 
яҡшыһы ла ярҙамһыҙ ҡалыуын күрҙем. Сәмәрҡәндте 
ташлап, Бохараға ҡайттым һәм ҡаланан бер нисә саҡрым 
алыҫлыҡтағы Ривда ауылына урынлаштым”.

Илле йәштәр тирәһендә генә Баһауетдин ходжа 
мөршитлеккә ирешә. Был дәрәжәлә ул 24 йыл була. Остазлыҡ 
ҡылған осорҙа икенсе тапҡыр Мәккәгә хаж ҡыла, был юлы 
Мөхәммәд Фарси менән бара. Остазлыҡ эшен алып барған  
осорҙа Баһауетдин ислам донъяһында иҫ киткес ихтирам 
ҡаҙана. Рәшәхәттә абруйлы кешеләрҙең мөһим эштәрҙә 
уға кәңәш һорап килеүе тураһында әйтелә. Бер көн Герат 
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хакимы Баһауетдин Нәҡшбәнди менән кәңәшләшергә 
теләп, уны Гератҡа ҡунаҡ сифатында саҡырыуы 

тураһында хәбәр ебәрә. Баһауетдин үҙенең шәкерттәренә: 
“Батша һәм солтандар менән аралашыу беҙҙең бурысҡа 
инмәй, әммә, әгәр мин уға бармаһам, ул бында киләсәк, был 
иһә дәрүиштәр һәм халыҡ өсөн афәт буласаҡ. Шуға күрә 
миңә Гератҡа барыу яҡшыраҡ”, ти.

Хаким Баһауетдинды ҙурлап ҡаршылай. Эре ер 
биләүселәр, бай сауҙагәрҙәр һәм дин башлыҡтары уға 
хөрмәт күрһәтергә теләп йыйылған. Тик Баһауетдин 
Ходжаға был бер нисек тә тәьҫир итмәй. Бынан тыш, аҙыҡ-
түлектең таҙалығына шикләнеп, уларға ҡағылып та ҡарамай. 
Батша уға бер нисә һорау биргән:

- Остазлыҡты һин мираҫ итеп алдыңмы?
- Ул мираҫ булып күсмәй, ул - булмыш, һәләт. Был 

байлыҡ миңә бүләк итеп бирелде.
- Яңғыҙлыҡты, аралашмай йәшәүҙе дөрөҫ, тип 

иҫәпләйһеңме?
- “Кеше араһында яңғыҙлыҡ”, тигән һүҙҙәрҙе 

беҙҙең юлдағы бөйөк кешеләрҙең береһе Ғәдүл Хаалиҡ 
Ғүдждәүәәни әйткән.

- Ул нимә тигәнде аңлата?
- Тыштан халыҡ менән, ә эстән - Аллаһ менән.
-  Быға кеше өлгәшә аламы?
- Мөмкин булмаһа, Аллаһ Ҡөрьәндә ундай күрһәтмә 

бирмәгән булыр ине.
- Ҡайһы бер шәйехтәр, әүлиәлек пәйғәмбәрлектән 

өҫтөнөрәк, тиҙәр. Ҡайһы әүлиәне пәйғәмбәргә ҡарағанда 
нығыраҡ хөрмәтләргә?

- Был пәйғәмбәрҙәрҙең үҙҙәренең әүлиәлегенә ҡағыла. 
Пәйғәмбәрҙең әүлиәлеге уның пәйғәмбәрлек һәләтенән 
ҙурыраҡ.

Ошо әңгәмәнән һуң Баһауетдин Ходжа тора ла Абдуллаһ 
Әнсәүиҙең ҡунаҡ йортона юл тота. Ул батша ебәргән бер 
ҡиммәтле бүләкте лә алмай. “Аллаһу Тәғәлә ғүмер буйы 
кемдер биргән бүләкте алмай йәшәргә ярҙам итте. Мин үҙ 
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йолама хәҙер ҙә хыянат итмәйәсәкмен”,ти.
Баһауетдин Ходжа йыш ураҙа тотҡан, әммә уға 

берәйһе килһә, ҡунаҡты лайыҡлы ҡабул итеү өсөн, 
ураҙаһын боҙған. Бер көн уҡыусыларының береһе, ураҙаға 
һылтанып, ҡунаҡ менән бергә табынға ултырмай. “Был 
кеше Аллаһтан йыраҡ, юғиһә ул ҡунаҡта Аллаһты күрер 
һәм үҙ бурысын үтәр ине”, - тигән Баһауетдин Ходжа. 
Баһауетдиндың ҡайһы бер һүҙҙәре остазы ҡулланған 
ысулдарҙы күҙ алдына килтертә.

“Зекер әйтә башлағас, бик мөһим сер янында булыуымды 
тойҙом. Шунан бирле уны аңларға, мәғәнәһенә төшөнөргә 
тырышам”.

“Шәкерт булғанда, Сәмәси ходжа күрһәтмәләренә 
ярашлы, төрлө йолаларҙы өйрәндем һәм бик күп белемле 
кешеләр менән әңгәмәләштем. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, 
төп уңыштарыма тик кәмһенеү арҡаһында өлгәштем”.

“Инҡар итеү, кәмһенеү һәм түбәнһенеү - был юлдың 
нигеҙен тәшкил итә. Нәҡ ошолар уңышҡа өмөтләнергә 
сәбәпсе. Мин шулай бөтә кешелек торошо аша үттем һәм 
уның үҙенсәлектәрен аңланым. Асылда, минән яҡшыраҡ 
бөтөн нәмәне күрҙем. Уларҙа үҙемдә булмаған бик күп яҡшы 
нәмә таптым. Шулай итеп үҙенең баһаһын һәм абруйын 
юғалтҡан заттар араһына килдем. Бер яҡшы нәмә лә табып 
булмаҫ, тип уйлап, эт хәлендә лә булып ҡараным, әммә яй-
лап шуны аңланым – был торош башҡаларҙан насар түгел 
икән. Мин үҙемде башҡаларға ҡарағанда яҡшыраҡ беләм. 
Үҙемдең торошомдо нисек кенә баһалаһам да, мин һуҡыр 
бер тингә лә тормайым”.

“Тоғролоҡҡа, дөрөҫлөктө табырға уйынсынан өйрәндем. 
Бер көн берәүҙең аҡса оттороуын күҙәтергә тура килде. Дуҫы 
аҡылға ултыртырға, уны туҡтатырға тырышыуына уйынсы 
шулай ти: “Дуҫым, уйынға башыңды һал тиһәләр, башымды 
ла һалыр инем!” Был һүҙҙәр мине таң ҡалдырҙы. Шунан 
алып Хәҡиҡәтте шундай уҡ ынтылыш менән эҙләнем”.

“Беҙ маҡсатҡа өлгәшеү сараһына хеҙмәт итәбеҙ. 
Уҡыусыларҙың үҙ иғтибарын беҙгә түгел, ә маҡсаттарына 
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йүнәлтеүе бик мөһим”.
“Бөтә йөрәктәрҙең мөмкинлеге  бер төрлө, әммә 

улар ғәмәли аҡыл буйынса бер-береһенән айырыла. Әгәр 
мин дуҫтарымдың хаталарын күрһәтеп барһам, бер дуҫһыҙ 
ҡалыр инем. Бөтөн яҡлап та камил кеше булмай, әммә беҙ 
яҡшы кешеләрҙе яратабыҙ. Төп бурыс шунда - насарҙарҙы 
яратырға өйрәнергә”.

“Остаздар барған юлдың маҡсаты нимәлә?”- тип һораған 
бер билдәле кеше. “Кешеләргә ғәмәли аҡыл биреү. “Ғәмәли 
аҡылды алыу һәм асыу үҙеңдең шәхси тәжрибәңде табыуҙан 
ғибәрәттер, тигән башлаусылар”, тип яуаплаған.

“Кеше берлек серен (тәүхид) асырға һәләтле түгел. Шул 
уҡ ваҡытта ғәмәли аҡылды (мәғрифәт) ауыр булһа ла алырға 
мөмкин”.

Баһауетдиндың кейәүе һәм уның эшен беренсе дауам 
итеүсе Аллаһитдин Ходжа Әбтәр тәриҡәткә ингәндән 
һуң йыш ҡына йөрәк юлы тураһында бер кеше менән 
һөйләшеүен һөйләр булған. 

“Бер көн, йөрәгемдең ысын асылын белмәйем тигәс, 
әңгәмәсем уның өс көнлөк айға оҡшашлығы тураһында 
әйтте. Был фекер менән ҡәҙерле уҡытыусым Баһауетдин 
Ходжа менән уртаҡлаштым. Яуап итеп, ул еңелсә генә минең 
аяҡҡа баҫты. Мине рәхәтлек солғап алды һәм Хәҡиҡәт менән 
берләшеүемде тойҙом. “Бына нәмә ул йөрәк, ә теге дәрүиш 
әйткән түгел. Һин нисек үҙеңдең йөрәгеңде (ҡәлб) беләһең, 
әгәр туранан-тура тәжрибәң булмағас”, тине ул.

“Үҙ асылының йәшерен етешһеҙлеген күреү һәләте булған 
һәм уларҙы теҙгендә тота алған кеше, һис шикһеҙ, бәхеткә 
өлгәшер, ләззәт татыр, юлында Аллаһ алдындағы булмышын 
асырға һәләтле булырға тейеш. Шул саҡта ғына ышанған бу-
лып ҡыланыу йөкмәтке менән тулған ысын иманға әйләнер”.
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АБДУЛЛАҺ ӘЛ-ФӘЙЕЗ

ӘЛ-ДАҒСТАНИ
Ул - Изге Ҡөрьәндең йәшерен мәғәнәһен аңлаған, 

суфыйсылыҡ ҡанына һеңгән шәхес булған. Мөхәммәд 
пәйғәмбәр (с.ғ.с.) уның йөрәге була. Уның йәне илаһилыҡҡа 
өҫтөнлөк бирә, ул донъяға килгәндә, Ер яҡтылыҡҡа күмелгән. 
Кешеләр шәйехкә, фани донъяла ғына түгел, баҡыйлыҡҡа 
күскәс тә тыныслыҡ, бәхет табыу маҡсаты менән килгән, 
наҙанлыҡ, томаналыҡ уның мәғлүмәтлеге, белеме ярҙамында 
юҡҡа сыҡҡан.

Шәйех Абдуллаһ 1891 йылда Дағстанда  врач ғаиләһендә 
тыуа. Уны әсәһенең ағаһы шәйех Шәрәфетдин әл-Дағстани 
тәрбиәләй һәм уҡыта. Һеңлеһе ауырға ҡалғас, шәйех 
Шәрәфетдин уға:“Һинең тыуасаҡ улың үткән һәм буласаҡ 
ваҡиғаларҙы күрәсәк. Ул үҙ осороноң “Әүлиә әл-Солтаны 
буласаҡ. Әүлиәләр “Мөхәммәд (с.ғ.с.) өммәте башлығы”, 
тип ололаясаҡ. “Минең бер йөҙөм Бар ҡылыусыға, икенсеһе 
Унан бар булғандарға ҡарай. Бер сәғәтте - Бар ҡылыусы, бер 
сәғәтте - Унан бар булғандар менән уҙғарам”, тип әйтер ул.  
Ул тыуғас, Абдуллаһ, тип исем ҡуш, сөнки ул яңынан ғәрәп 
илдәренә тәриҡәт таратасаҡ”. 

Кесе йома, 12-се Раббиғел әүүәлдә, әсәһе Әминә улан таба 
һәм уға Абдуллаһ тип исем бирә. Сабый бер ҡасан да иламай, 
бер йәшлек сағында башын иҙәнгә тиклем эйеп, тәбрикләү-
сәләмләүгә оҡшаш хәрәкәттәр яһап, ғаилә ағзаларын, 
күршеләрен аптырауға һала. Ул ете айлыҡ сағында һөйләшә 
башлаһа, өс йәшендә тәү күргән ҡунаҡтарҙың исемен атай. 
Ете йәшендә Ҡөрьәнде өйрәнә. Йыш ҡына Шәрәфетдин 
бабаһы менән килеүселәрҙең һорауҙарына яуап бирә. Уның 
яуабы шул тиклем дөрөҫ була, ғаилә ҡорорға теләүселәр, 
никахҡа Аллаһу Тәғәләнең ризалыҡ биреү-бирмәүен белер 
өсөн, уға кәңәшкә килә. Һаулығы насар булғандарҙы дауалай, 
әл-Фатиха сүрәһен уҡып өшкөрһә, сирлеләр аяҡҡа баҫа. 

Шәйех Шәрәфетдин Абдуллаһты уҡыта, тәрбиәләй. 
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Ѳйләнеп, алты ай үткәс, Абдуллаһҡа биш йылға 
көндәлек тормоштан ситләшергә (хәлүәткә ултырырға) 

ҡушыла. “Әсәйем ныҡ ҡайғырҙы, был турала белгәс, 
шәйехкә барҙы. Ҡатыным да үҙен бәхетһеҙ тип уйла-
ны, тик минең күңелем был ҡарарға ҡаршы түгел ине. 
Киреһенсә, кеше менән аралашмай, яңғыҙлыҡта йәшәй 
алыу мөмкинлеге булыуға ихлас шатландым. Әсәйем уның 
берҙән-бер улы булыуымды, бабайымдың һаман да Рәсәйҙә, 
атайымдың баҡыйлыҡта икәнлеге хаҡында һамаҡлап иланы. 
Әсәйемде бик ныҡ йәлләһәм дә, был минең өсөн шәйехтән 
генә түгел, Пәйғәмбәрҙән (с.ғ.с.) килгән бойороҡ икәнлеген 
аңлай инем. Мин көн һайын алты тапҡыр һалҡын һыу 
менән ҡойонорға, көндәлек бурысымдан тыш, Ҡөрьәндең 
7-15 сүрәһен уҡырға, Изге Аллаһтың исемен 148 мең тапҡыр 
ҡабатларға, Мөхәммәд пәйғәмбәрҙе (с.ғ.с.) 24 мең тапҡыр 
сәләмләргә тейеш инем. Ҡар менән ҡапланған тауҙың тәрән 
мәмерйәһендә булдым, миңә тик бер кеше ккилә ине, ул 
көн һайын ете зәйтүн һәм бер телем икмәк килтерҙе -, тип 
хәтерләй ул. 

Кешеләрҙән ситләшкән мәлдә миңә 15 йәш булһа, унан 
сыҡҡанда 20 йәш ине, мин бик ябыҡтым - ауырлығым 40 
килограмм ҡалды. Мин үҙемә: “Үлһәм дә, хәлүәтемде 
бүлмәйәсәкмен. Һин уны белергә тейеш. Минең фекеремде 
үҙгәртергә тырышма”, тинем.

Мин бик аҙ йоҡланым, был кәрәк тә түгел ине һымаҡ, 
сөнки өҫтән Пәйғәмбәрҙең (с.ғ.с.) ярҙамын тойҙом. Бер көн бу-
ран башланды, ел тауышын, ағастарҙың гөрһөлдәп ауғанын, 
ямғыр яуғанын, аҙаҡтан уның ҡапыл ҡарға әйләнгәнен ишет-
тем. Мәмерйәгә инеү урынын кейемем менән ҡапланым, 
тик көслө ел уны осорҙо, эскә ҡар яуа башланы. Миңә шул 
тиклем һалҡын ине, доғанан башҡа йылытыусы булманы, 
туңдым, ә ҡар һаман яуҙы. Өшөүҙән бармаҡтарым тиҫбе 
төймәһен дә ҡыбырлата алманы, йөрәгем туҡтағандай той-
олдо. Башымда ҡар яуған тишекте ҡаплау теләге тыуғанда, 
миңә шәйех Шәрәфетдин һыны күренде. “Әй, улым, һин 
үҙең менән мәшғүлме, әллә һине Бар ҡылыусы менәнме? 
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Әгәр ҙә һин һалҡында туңып үлһәң, үҙең өсөн унан 
йәшенеүгә ҡарағанда яҡшыраҡ буласаҡ”, - тине ул. Был 
һын минең йөрәгемде йылытты, һайлаған юлымдан барыу 
өсөн ныҡлыҡ, көс өҫтәне.

Ел шәбәйҙе, ҡар күберәк тулды. Эстән генә: “Үлһәм дә 
доғамды бүлмәйем”, - тинем. Ошо һүҙҙәрҙе әйтеү менән ел 
тымды, ҡар яумай башланы, аҙаҡтан мәмерйәнең тишегенә 
ағас ауҙы.  Ваҡытым тулғас, хәлүәттән сыҡтым. Ошо осорҙа 
Оттоман армияһына хеҙмәткә алдылар, Дарданеллала Сәфәр 
Барлик алышында ҡатнаштым. Беҙ - 100 генә кеше, дошман 
һөжүмен кире ҡаға алмайбыҙ, ә улар көслө. Ҡапыл тимер 
ҡурғаштың тап йөрәгемә үтеп ингәнен һиҙҙем, үлемесле 
яранан ергә ауҙым. Ошо мәл Мөхәммәд пәйғәмбәр (с.ғ.с.) 
хасил булды. “Әй, улым, һиңә ошонда үлеү яҙған ине, тик 
һин беҙгә рухи, физик хәлдә һаман да Ерҙә кәрәкһең. Мин 
бары тик үлемдең кеше йәнен үҙенә алғанын күрһәтергә 
теләнем”, тине.

Аяҡ бармаҡтарымдан башлап, күҙәнәк артынан 
күҙәнәктең үлеүен, һуңынан йәнемдең тәндән айырылғанын 
күрҙем. Мин тәнемдә нисә күҙәнәк, уларҙың эше һәм һәр 
ҡайһыһының ниндәй көскә эйә икәнлеген, уларға ниндәй 
дауа барлығына инандым. Йәнем тәндән айырылған мәлдә, 
кешенең нисек үлгәнен һиҙҙем, уның өс төрө бар: үлемдең 
ауыртыу аша килеүе, еңел үлем һәм бәхетле үлем. “Һин - 
бәхетле үлем төрө менән баҡыйлыҡҡа күсеүселәрҙең береһе. 
Аллаға шөкөр, беҙ - Уныҡы һәм кире Уға әйләнеп ҡайтабыҙ”, 
- тине Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) миңә.  Үҙемдең һуңғы һулыш алыу-
ымды аңланым, үлем фәрештәһенең һорауҙарын ишеттем, 
ошо хәлдә баҡыйлыҡҡа күсеүсенең ишеткән-күргәндәрен 
тойҙом, шул уҡ ваҡытта мин үҙ аңымда - тере инем.

Йәнемдең өҫтән аҫҡа, тәнемә төбәлгәнен күрҙем, 
Мөхәммәд пәйғәмбәр (с.ғ.с.) мине үҙ артынан саҡырҙы. Ул ете 
ҡат күктә миңә күрһәтергә теләгән бөтә нәмәне лә күрҙем. Беҙ 
унда бөтә пәйғәмбәрҙәрҙе, әүлиәләрҙе, ғазапланыусыларҙы 
һәм диндарҙарҙы күрҙек.

“Улым, минең һиңә тамуҡты күрһәткем килә!” – тине 



42

һуңынан Пәйғәмбәр (c.ғ.с.).
 Бында мин яза китабындағы бөтә нәмәләрҙе лә һәм 

тамуҡтағы ыҙаларҙы күрҙем. “Әй, пәйғәмбәрем! Был 
кешеләрҙе нисек ҡотҡарып була?”- тинем. “Эйе, улым, 
уларҙы тик минең ярҙамым менән генә ҡотҡарып була, мин 
һиңә үҙем ҡурсалай алмаған кешеләр яҙмышын күрһәттем. 
Улым минең, хәҙер һине ергә, тәнеңә кире ҡайтарам”, - тине. 
Унда бүртенгән, шешенгән кәүҙәмде күрҙем. “Аллаһ илсеһе, 
мин Һеҙҙең менән бәхетле. Тегендә булдым, күрҙем, тағы 
ни өсөн унда кире ҡайтырға кәрәк һуң?” - тип яуапланым. 
“Был - һинең бурысың, һин кире ҡайтырға тейешһең!” - тине 
ул. Һәм мин кире ҡайттым. Йәнем тәнемә тулыһынса ингәс, 
һын менән аралашыу туҡталды.

Алыш үткән яланда медиктарҙың яралыларҙы эҙләгәнен 
күрҙем, уларҙың береһе: “Тере, тере!” - тине.  Минең 
ҡыбырҙарлыҡ, ниҙер өндәшерлек тә хәлем юҡ ине, тәнемдең 
бында ете көн ятҡанын аңланым. Дауаланғас, кире ба-
байыма ҡайттым, ул иһә беренсе сиратта “Минең визит 
оҡшанымы?”, - тип һораны, тик уның нимәне күҙ уңында 
тотҡанын ғына аңламаным, шунлыҡтан яуапһыҙ ҡалыуға 
өҫтөнлөк бирҙем. Ул яңынан “Әй, улым, Пәйғәмбәрҙең (с.ғ.с.) 
һине оҙатыуы менән ҡәнәғәтһеңме?” - тип һораны. Шунда 
минең менән булған бөтөн нәмә тураһында уға билдәле 
икәнлеген төшөндөм. Йүгереп барып, уның ҡулдарынан 
үптем. “Әй, шәйехем, Пәйғәмбәр (с.ғ.с.)менән барҙым һәм 
әйтергә тейешмен, Ергә яңынан ҡайтҡым килмәне, әммә ул 
бының бурыс икәнлеген аңлатты”, - тинем.

Шәйехкә көн дә йөҙләп кеше килә, күптәре Дағстандан. 
Ҡунаҡтар араһында Рәсәйҙән килгән Георгий Гурджиев та 
бар. Ул Төркиәгә революция ваҡытында, власть әһелдәренән 
ҡасып килгән. Ул суфыйҙар менән осрашып, Кавказ буйлап 
сәйәхәт ҡыла. Дағстанда Наҡшбәндиә шәжәрәһе вәкилдәре 
менән танышыуға ул үҙен ихлас бәхетле итеп тойҙо.

Шәйех Шәрәфетдин шәйех Абдуллаһтан ҡунаҡты ҡабул 
итеүен һораны. Осрашҡас, шәйех Абдуллаһ “Һеҙҙе 9 белем 
ҡыҙыҡһындыра. Беҙ был турала иртәнсәк, намаҙҙан һуң 
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һөйләшербеҙ, ә хәҙергә ял итегеҙ”, - тине.
Намаҙҙан һуң шәйех Ҡөрьәндән Йа Син сүрәһен 

уҡып бөткәс, Гурджиев янына килеп, әле генә нимә 
кисереүе тураһында һөйләүен һораны. “Мин Һеҙ намаҙ 
уҡып бөтөү менән, эргәмә килеп, ҡулымдан етәкләп, ра-
уза сәскәләре үҫкән баҡсаға индергәнегеҙҙе күрҙем. Был 
сәскәләрҙең уҡыусыларығыҙ икәнлеге хаҡында әйттегеҙ. Иң 
ситтәге рауза сәскәһенә яҡын килеп: “Был һинең рауза, бар, 
еҫкә!” - тинегеҙ. Хуш еҫле сәскәне еҫкәү менән, рауза тажда-
ры асылды һәм мин үҙем дә ошондай сәскәгә әүерелдем, 
уның тамырҙарына еткәс, бер киҫәксә, өлөшкә әйләнеп, 
һеҙҙең йөрәккә еткәнемде һиҙҙем. Рухи көсөгөҙ аша 9 белем 
аңлауға ирештем.  “Был яҡтылыҡ һәм белем Аллаһ тара-
фынан бүләк ителде, тик уның менән файҙаланырға тейеш 
түгелһең”, - тип өндәште бер ят тауыш. Ул миңә именлек 
теләп һаубуллашҡас, һын юҡҡа сыҡты”.

Шәйех Абдуллаһ  “Йа Син сүрәһе - Ҡөрьәндең йөрәге, 
уны Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) шулай тип атаған. 9 пунктты 
белеүең шуның аша асыла. Уларҙың һәр береһе туғыҙ изге 
пәйғәмбәрҙең береһе ярҙамында еткерелә. Был кешенең эске 
көсө изге асҡысы, тик уларҙы файҙаланырға ярамай. Был 
Мәһди (ғ.с.) килгәндә һәм Ғайса (ғ.с.) ҡабаттан ҡайтҡанда 
һуңғы көндәрҙә генә асыла торған сер. Беҙҙең осрашыуға 
ризалыҡ, фатиха бирелде. Быны йөрәк түреңдә сер итеп 
һаҡла һәм бер кемгә лә һөйләмә”, - тине.

Шәйех Абдуллаһ үҙ ғүмерендә 20 тапҡыр (40 көндән биш 
йылға тиклем ваҡытҡа) кешеләр менән аралашмай, бер үҙе 
хәлүәт ҡыла. Дамаск, Иордания, Бағдад, күп тапҡырҙар 
Мәҙинәлә үткән хәлүәттәрҙә рухи көсө арта ғына.

Шәйех Абдуллаһтың ҡунаҡтары араһында инглиз Джон 
Беннет булды. Үҙенең китаптарында ул шәйех Абдуллаһ 
менән осрашыуын ошолай һүрәтләй: 

“Шәйех мине йортоноң ҡыйығында ҡаршыланы. Йорт 
ҡаланың бейек урынында урынлашҡанлыҡтан, күҙ алдымда 
иҫ киткес матурлыҡ асылды, мин шунда уҡ үҙемдең яҡшы 
кеше эргәһендә икәнлегемде тойҙом.
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Минең төрөк телендә иркен аралашыуыма маҡтау 
һүҙҙәре әйткәс, ул бында ни өсөн апайымды килтермәүем 

тураһында һорап, шаҡ ҡатырҙы. Элизабет тураһында бер 
кемгә лә һөйләгәнем булмағас, мин тағы ла нығыраҡ апты-
раным. “Һеҙ - мосолман, шунлыҡтан эргәгеҙгә сит ҡатын-
ҡыҙҙы килтереү уңайһыҙлыҡ тыуҙырыр, тип уйланым”, - тип 
фекерем менән уртаҡлаштым.

“Йола һәм сикләүҙәр наҙандарҙы һаҡлау өсөн. Икенсе 
тапҡыр апайыңды мотлаҡ алып кил”, - тине ул. Беҙ оҙаҡ 
ваҡыт һөйләшмәй ултырҙыҡ. Шәйех Абдуллаһ һөйләй 
башлағас, миңә татлы хыял донъяһынан сығыу ҡыйын 
булды. “Мин бөгөн кемдеңдер килерен һиҙҙем, көттөм, 
тик уның Һин икәнлегеңде белмәнем. Бер нисә төн элек 
фәрештә минең һиңә өс хәбәр еткерергә тейешлегемде әйтте. 
Һин Аллаһтан ҡатыныңды яҡлау һорағанһың, был үтәлде. 
Икенсеһе - һинең йортоңа бәйле. Һин Аллаһтан үҙ юлың 
буйынса барырғамы, әллә ҡалғандарға ҡушылырғамы, тип 
кәңәш һорағанһың. Үҙ-үҙеңә ышан, тине ул.

Иң мөһиме - сираттағы хәбәр. Донъяла насарлыҡ күп 
икәнлеген белергә тейешһең. Кешеләр матди байлыҡҡа 
табына, Аллаһу Тәғәләгә буйһоноу теләге юҡҡа сыҡҡан. 
Хоҙай тәғәлә һәр ваҡыт ошонан сығыу өсөн үҙенең илсеһен 
ебәрә, бөгөн ул Ерҙә. Башта ул Көнбайышта пәйҙә булыр, 
уға ярҙамлашыр кешеләр әҙер, һин - шуларҙың береһе. 
Элекке һымаҡ хата ҡылмаһын өсөн илсе һинең илеңә, хатта 
йортоңа үҙе киләсәк. Икенсеһе, һин үтәй алмаған дини йола, 
бурыстарҙы атҡарасаҡ. Үҙ алдыңа “ләә иләәһә илләллааһ” 
тип ҡабатла, тип кәңәш бирер инем”.

1973 йылда шәйех Абдуллаһ “Мине Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) 
саҡыра” - тине миңә. Мин уның янына барырға тейешмен. 
Һул күҙемә операция эшләткәс килергә ҡушты” - тине. 
Бер ни тиклем ваҡыттан һуң шәйех Абдуллаһҡа операция 
эшләйҙәр, ошонан һуң ул ауыҙына тәғәм ризыҡ ҡапмай 
башлай. Беҙҙең өгөт-нәсихәттәргә “Ул мине үҙенә саҡыра, 
йәшәгем килмәй, тиҙерәк Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) эргәһендә 
булғым килә”, - тине. Васыят яҙғас “Киләһе йәкшәмбе мин 
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китәм”, - тип өҫтәне. Иҫәп буйынса был 1973 йылдың 
30 сентябре (4-се рамаҙан) ине. Бөтәбеҙ ҙә ҡурҡып, 
шәйехтең күрәҙәлеге тормошҡа ашыу-ашмауын көттөк. 
Йәкшәмбе сәғәт ундар тирәһендә ҡунаҡ бүлмәһендә 
йыйылдыҡ. Ул ҡан тамырын тотоп һанарға ҡушты. Йөрәге 
минутына 150 тапҡыр һуға ине. Аҙаҡтан шәйех “Әй, улым, 
был минең тормошомда һуңғы секундтар. Бөтәгеҙ ҙә бергә 
оло бүлмәгә барығыҙ”, - тине. Шул саҡ бүлмәгә ике врач 
инде. Уның янында иң яҡындары ғына ҡалды. Ҡыҙының: 
“Атайым вафат булды!” - тип ҡысҡырыуы ишетелде. Врач 
шәйехтең йөрәгенә укол ҡаҙарға теләне, тик икенсеһе уны 
туҡтатып, уның 7 минут элек баҡыйлыҡҡа күсеүе хаҡында 
әйтте. Беренсеһе, шәйехтең йәнһеҙ кәүҙәһе тирәләй йүгереп, 
һаман да укол яһау мөһимлеген дәлилләне. Ҡапыл шәйех 
күҙҙәрен асып, ҡулын өҫкә күтәрҙе һәм төрөк телендә: “Етте!” 
- тине.  Бөтәбеҙ ҙә һүҙһеҙ ҡалдыҡ, сөнки быға тиклем бер 
кемдең дә үлгәндәрҙең һөйләшкәнен ишеткәне юҡ ине. 

Бындай серле тылсым көсө менән Аллаһу Тәғәлә үҙ 
батшалығына сәйәхәт ҡылған изгеләрҙе генә бүләкләй. 
Яңылыҡ тиҙ арала Дамаск, Алеппо, Иордания, Бейрутҡа 
етте, төрлө тарафтан шәйех менән бәхилләшергә теләүселәр 
ағылды.

Беҙ шәйехтең тәнен йыуҙыҡ, унан амбра, мускус, сандал 
еҫе аңҡый ине. Шәйехте ерләү шәйех Нәҙим килеп еткәс кенә 
атҡарыласаҡ, тигән хәбәр алдыҡ. Уның Грецияла икәнлеген, 
бәйләнеш юҡлығын белә инек. Кисен шәйех Нәҙим бик тиҙ 
килеп етеүен күргәс, аптырап ҡалдыҡ. Ул бөтөн шарттарҙы 
үтәп, шәйех Абдуллаһты үҙе ерләне. Ошо уҡ төндә шәйех 
Нәҙим Бейрут аша Ҡаһирәгә кире осто. 

Уның күҙаллауҙары

Шәйех Абдуллаһтың күрәҙәлек һәләте булған - ул һис 
яңылышмай буласаҡ ваҡиғаларҙы алдан әйткән.

Мәҫәлән, 1966 йылда Израил һәм ғәрәптәр араһында 
һуғыш ҡубып, ул ғәрәптәрҙең еңеүе менән тамамланасағы 
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тураһында.
Шулай уҡ шәйех ҡыҙы Мәдиә Бейрутта йорт һатып 

алырға булғас, бында күп ҡан ҡойоласағы, ҡаланы һуғыш 
уты ялмаясағы, емереклектәр буласағы тураһында әйтә. Был 
турала Абдуллаһ 1972 йылда белдерә, ә Бейрутта һуғыш 1975 
йылда башлана.

Вафаты алдынан “Мин һеҙҙе Ливияның төньяғында, 
Триполиҙа күрәм”, - ти ул ҡыҙына. Ислам Англияға инәсәк, 
тип күрәҙәләй. Король ғаиләһе исламға ярҙам итәсәге, 
сөнки уларҙа ғәрәп ҡаны булыуы тураһында әйтә. Был иһә, 
рух үҫешенә этәргес көс булып, төрлө дини мәнфәғәткә 
ҡыҙыҡһыныу уятасағына ысын дәлил. 

Ул шулай уҡ Ҡытай, Мәһди (ғ.с.) һәм Ғайса (ғ.с.) осоронда 
иң юғары әүлиәләр исемлегенә инеп,  бөйөк Әүлиә власы 
ҡанаты аҫтында булыуын алдан күрә. 

Уның исеме Абрур Рәүф әл-Ямаш. Уның тәьҫире 
аҫтында Ҡытай Көнбайыш менән ядро ҡоралын ҡулланмау 
тураһында килешеү төҙөйәсәк. Ул күп һанлы ваҡ илгә 
бүленәсәк. Алыҫ Көнсығыш, Корея ярымутрауында про-
блемалар барлыҡҡа килә, уны артабан үҫтермәү маҡсатында 
Бөйөк Көс тәьҫире ҡулланыласаҡ.

Ғәрәп булмаған Яҡын Көнсығыш илдәре Фарсы ҡултығы 
районына һөжүм итәсәк, был бөтөн донъяның ҡара алтын 
килеүе туҡтауынан ҡурҡыуына килтерәсәк. Ул шулай уҡ 
“Ҡаһирә һыу аҫтында ҡаласаҡ”, - ти. Һуңғараҡ урыҫтар 
иҫ китмәле күп һыу һыйырҙай Асуан плотинаһын төҙөй, 
яңыраҡ иһә уның нығытмаларын һыу ашауы асыҡлана. Кипр 
һыу аҫтында ҡалып, Бурса эргәһендә Олимп тауы барлыҡҡа 
киләсәге тураһында ла әйтә. Уның аҫтында ике элемент - газ 
һәм ут бар, улар әлегә тиклем айырым - әүлиәләр һәр ваҡыт 
ошо ике көстөң бергә ҡушылмауын теләп, доға ҡыла. Кире 
осраҡта был шартлауҙан йөҙәрләгән мең кеше зыян күрәсәк.

Фарсы ҡултығы районында башланған һуғышҡа күп 
дәүләттәр ҡушыласаҡ. Европала Германия һәм Англия 
өҫтөнлөк итәсәк. 

Германияла Мәһди (ғ.с.) һәм Ғайса (ғ.с.) ҡалдырған әүлиә 
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йәшәй, ул кешене рухилыҡҡа өйрәтәсәк, кешеләр 
араһында булһа ла, әлегә уның барлығын белмәйҙәр.

Израил һәм ғәрәптәр Америка ярҙамында ярашасаҡ 
- Рәсәй империяһы һәм коммунизм юҡҡа сығыуы - ошоға 
билдә. Ғәрәп илдәренең күбеһе Америкаға һыйынасаҡ. 
Ер йөҙөндәге көсөргәнеш яйлап юҡҡа сыға һәм тыныслыҡ 
урынлашасаҡ. Бөтәһе лә бәхетле буласаҡ. Ҡапыл күрше 
ил, Төркиәгә һөжүм итеп, һуғыш сығасаҡ. Был Төркиәлә 
урынлашҡан Америка хәрби базаларына хәүеф тыуҙыра, 
һәм емереклектәр, кеше ҡорбандарына килтерә. Тап ошо 
мәлдә Ергә Мәһди (ғ.с.) һәм Ғайса (ғ.с.) рухилыҡ, тыныслыҡ, 
дөрөҫлөк алып килә, кешеләрҙе иҙеү, террор, ҡурҡыу юҡҡа 
сығасаҡ.

Бөйөк Аллаһ ҡөҙрәте ярҙамында Мәһди (ғ.с.) һәм Ғайса 
(ғ.с.) көсө менән Ерҙә тыныслыҡ, именлек урынлашасаҡ.

Алтын Теҙмә (Силсилә) сере шәйех Мөхәммәд Нәҙим 
Әҙил әл-Кипруси әр-Раббани ән-Наҡшбәнди әл-Хаҡҡаниға 
күсә.
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ШӘЙЕХ МӨХӘММӘД НӘҘИМ 
 ӘЛ-ХАҠҠАНИҘЫҢ ИНЕШ ҺҮҘЕ

Был китапты уҡыусылар араһында Наҡшбәндиәнән 
башҡа ҡырҡ тәриҡәттең береһендә шөғөлләнеүсе суфый 
уҡыусылары осрауы ла мөмкин. Әгәр һеҙ шулар иҫәбенә 
инәһегеҙ икән, Наҡшбәндиә һәм башҡа суфыйсылыҡ юл-
дары араһындағы айырма хайран итәсәк, уларҙың тигеҙ 
кимәлдә Аллаһҡа алып барыуына инанырһығыҙ.

Күпселек суфыйсылыҡ юлы уҡыусыларға Рухи Күреүҙе 
зекер ярҙамында асыу һәм Аллаһҡа маҡтау йырлауҙа күрә. 
Рухи күнекмәләр Аллаһ исемен һәм башҡа көслө форму-
ланы үҙ эсенә алырға мөмкин. Ҡайһы бер тәриҡәттәрҙә 
донъяны ҡабул итеү үҙгәртелгән аң ярҙамында ҡулланыла.

Был эффект кәүҙәнең ниндәйҙер хәрәкәт һәм тын алыу 
күнекмәләре ярҙамында мең-мең тапҡыр изге һүҙҙәрҙе 
ҡабатлауға нигеҙләнгән. Һис шикһеҙ, ҡаты һәм үҙ-үҙен 
ҡорбан итеүҙе талап иткән ғәмәли ысул ярҙамында, үҙ 
аңында булып та, мөғжизә менән уратылып, үҙен Күк ҡабағы 
ҡапҡаһынан үткән итеп хис итә.

Наҡшбәндиә юлына баҫҡанда һеҙҙең төҫлө ҡаурыйҙарығыҙ 
ҡойолоп онотолоу япмаһы менән ҡапланасаҡ. Был юлдың 
башҡаларҙан айырмаһы - улар бирә, ә беҙ алабыҙ. Бөтөн 
нәмә, хатта айырым алынған ысынбарлыҡ, хәрәкәткә 
килтерә. Иң алда һеҙ бер нәмәһеҙ (һуңынан үҙегеҙ бер нәмә 
лә түгел) ҡалаһығыҙ. Бының менән риза булғандар ғына, 
ысын мәғәнәһендә, Наҡшбәндиәнең мөрите була.

Иң эффектлы һаналған ҡырҡ төрлө суфыйсылыҡ юлына 
Рухи баҫҡыс һәм көс менән ҡыҙыҡһынғандар ғына ирешә 
ала. Изге Аллаһтың күркәм исемдәрен ҡабатлап, кеше 
үҙе теләгәнгә ирешә, тик ысын эҙләнеүсе бының өсөн вы-
ждан ғазабы менән осрашасаҡ. Бер көн ул үҙенең ситкә 
ылыҡтырыусы аҡылһыҙлығын аңлап: “Әй, Аллам! Мин үҙ 
көсөмдө һәм үҙемде Һинән башҡа, нәмәгәлер сарыф иттем!” 
- тип әсенер.
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Әгәр эҙләнеүсе үҙ ғүмерен Аллаһтың йөҙөн эҙләүҙән 
бүлдерҙеләр, тип тамамлай икән, беҙ уға эйәреүселәрҙе 
фани донъя ғына биҙәктәренән азат итеп, Бар ҡылыусыға: 
“Бына Һинең ҡолоң - бер нәмә лә түгел”, тип күрһәтергә 
тейеш. Был - юғары баһа, уға ирешеүҙә ярҙам итеү - беҙҙең 
бурыс. Һеҙ мөғжизәле, телдән яҙҙырыусы тәжрибәләрҙең 
һуңғы нөктәгә килеп етеү, еткәндә оҙатыу түгел, ә сәйәхәт 
икәнлеген аңларға тейеш. Үҙегеҙҙе байрамда тип хис итмәгеҙ, 
был - текә юл, тура маршрут икәнлеген иҫегеҙҙә тотоғоҙ, 
маҡсатығыҙ Эверест түбәһен яулаусы альпинист һымаҡ 
булһын.

Изге Мөхәммәд пәйғәмбәр (с.ғ.с.) - беҙҙең бөтәбеҙ өсөн дә 
үрнәк. Ябраил фәрештә төнгө сәйәхәт барышында иң алда 
Мексиканан Иерусалим, аҙаҡтан ете Күк аша үтһә лә, беҙгә 
Бөйөк Аллаһу Тәғәлә изге Ҡөрьәндә Пәйғәмбәрҙең (с.ғ.с.) 
күргәндәрен “Үҙгәрмәгән һәм боҙолмаған”, тип еткерә.

Башҡа донъяларҙа ла уның күргәне һәм тойоуҙары үҙ 
маҡсатына ирешеүҙән ситкә тайпылтмай. 

Изге Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) башҡа донъяларҙы ҡабул итеү 
һәләтенә эйә булған, йөрәгенең тик Берҙән-бер Аллаһҡа 
лайыҡ икәнлеген, үҙенең “Аллаһу Тәғәләнең һөйөклөһө” 
булғанын белгән. Беҙгә килгәндә - беҙ көсһөҙ һәм  тиҙ 
рәнйеүсән.

Юлыбыҙҙа юғары кимәлдә һаҡланыуҙы тәьмин итеү өсөн, 
Оло шәйех мине Наҡшбәндиә оҫталары Рухи Күреүҙе асыу 
өсөн төрлө юлдарҙы ҡулланыуы тураһында әйтте. Кеше һәм 
уның Күк тәҡдире араһында күп шаршау бар. Наҡшбәндиә 
Оҫтаһы был шаршауҙы кире тәртиптә аса - Аллаһу тәғәләгә 
яҡынлыҡтан яйлап мөрит кимәленә төшөрә. Был мөриткә 
өйрәтеү барышында дауам итә, Аллаһ ысынбарлыҡ 
күренешен сикләүсе һуңғы шаршау юҡҡа сыҡҡансы бара. 
Уҡыусыһын яҡлау маҡсатында, Оло шәйех (әгәр нәфес 
эҙләүсегә ҡаршы икән), шаршауҙы асыуға ирек ҡуймай. Иң 
түбәндәгеһе - Кешелек шаршауы (хиджәб әл-Бәшәрийә). Ул 
- иң һуңғыһы, мөрит шаршауҙар артындағы аҡылға лайыҡ 
булып, ҡарашы Күктәге иң Юғары көскә төбәлеп, һуңғы 
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һулышын алғанда юҡҡа сыға. Башҡа тәриҡәттәрҙә, 
киреһенсә, шаршау аҫтан - өҫкә юҡҡа сыға. Уның ғәләмәт 

практикаһы һөҙөмтәһендә  мөрит алдында яңы күренеш 
асыла. Бындай юғары күреүсәнлек тиҙлекте яйлата, үлем 
мәлендә ошо торошта ул фани донъянан айырыла. Быға 
ирешкәндәр Ерҙә танылған һәм абруйлы була. Власть һәм 
үҙ-үҙеңдән ҡәнәғәт булыу, үҙ-үҙеңде табыуҙы был донъяға 
бәйләү арҡаһында ҡурҡыныс тыуа.

Минең кәңәшем (әгәр һеҙ суфый уҡыусыһы булып дан 
түгел, ә Аллаһты эҙләйһегеҙ икән) - данды уның артынан 
ҡыуыусыға ҡалдырығыҙ. Иң изге ҡатындарҙың береһе  
Мәрйәм (р.ғ.) бер ваҡыт ошолай тип доға ҡыла: 

“Миңә исемһеҙ һәм онотолған булырға ярҙам ит”. 
Ул кешелекте күләгәлә ҡалырға һәм танылғанлыҡ та-

лап итмәүгә өйрәтте. Власть һәм данға һыуһау - иң ауыр 
йөктәрҙең береһе. Мин бер кемгә лә дан эҙләргә кәңәш 
итмәйем – Аллаһу Тәғәлә менән Берҙәмлек океанында 
күндерелергә яҙһын. Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу 
Тәғәләгә һыйынам! Аллаһу Тәғәләнең ҡулынан бөтә нәмә 
килә һәм Сикһеҙ Бөйөк һәм Сикһеҙ Ҡөҙрәтле Аллаһу 
Тәғәләнән дә көслөһө, юғарыһы юҡ.

Был - беҙҙең оҫтабыҙ, шәйех Абдуллаһ әл-Фәйез әл-
Дағстаниҙың кәңәше. (Аллаһу Тәғәлә уның серен һаҡлаһын!) 
Ул үҙенең изге тыны менән, беҙгә Аллаһ илсеһе  (с.ғ.с.)
һүҙҙәренең мәғәнәһен аңлатһын. Беҙҙең Остаз, уның кәңәше 
менән эҙмә-эҙлекле ҡулланған кеше Юғары туҡталышҡа, 
атап әйткәндә, Ҡиәмәт көнөндә Аллаһу Тәғәләгә Яҡынайыу 
туҡталышына етә, ти. Был Нәфес, Донъя, Хәүә һәм Шайтан 
ҡотҡоһон йомшарта.

Әүлиәләр ризалыҡ алмайынса, бер ни ҙә һөйләмәй. 
Шәйех Абдуллаһтың кәңәше, өйрәнгәндән һуң, йөрәктә 
һаҡлана, был - Мөхәммәд әл-Мәһди (ғ.с.) ваҡытынан беҙҙең 
көндәргә тиклем килеп еткән белем.

Шәйех, беҙҙең Остаз, ошо ысул һәм ҡағиҙәне менән бөгөн 
ҡулланғандар, хатта хәлүәт (рухи камиллашыу) һәм башҡа 
төрлө рухи күнекмәләр ярҙамында шөғөлләнгәндәр яулай 
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алмағанды да яулап була, ти.
Ул - пәйғәмбәрҙәр (ғ.с.) һәм сәхәбәләр (р.ғ.)яулай 

алмаған, юғары дәрәжәгә ирешкән, ошо  ҡағиҙәләрҙе 
үтәгән берҙән-бер. Шулай уҡ ул Мөхәммәд пәйғәмбәр (с.ғ.с.) 
етә алмаған һәм уның алмашсыһы Әбү Бәкер әс-Сиддиҡ 
(р.ғ.) етә алмаған туҡталышҡа етеүсе. Ул - Бөйөк Уҡытыусы 
эргәһендә ултырып, уның вәғәзен тыңлаусы, кәңәшмәлә 
ҡатнашыусы ла. Ул уларҙы иғтибар һәм ихтирам, ышаныс 
менән тыңлаусы. Был - уларҙың бойороғон һәм теләген 
үтәүселәр өсөн махсус туҡталыш. 

Остабыҙ шәйех, сәйәсәткә тәьҫир итергә теләүселәрҙе һәм 
был донъяға ныҡлы бәйләнгәндәрҙе дөрөҫ юлдан тайпылыу 
һөҙөмтәһе, тип таный.

Мөршит хәҙрәт, беҙҙең Остазыбыҙ Абдуллаһ әл-Фәйез 
шәйех, биш туҡталышҡа (мәҡәмдәргә) кемдең ризалыҡ алы-
уына ҡарамаҫтан, Ҡәлб (Йөрәк), Сирр (Йәшерен), Сирр әс-
Сирр (Йәшерендә Йәшерен), Әхүә (Иң Йәшерен) һәм Хәфи 
(Йәшерен), Әҙәп һәм Әүрәтте үтәү тураһында хәстәрлек 
күрергә тейеш, ти.

Шул уҡ ваҡытта уның өсөн Әбү Йәзид әл-Бәстами 
ярҙамында туҡталыштар сере асыла. Ул “Мин - Хәҡиҡәт”, 
тип әйтеүсе берҙән-бер әүлиә. Туҡталыштың кимәлен 
ике - Джамал (Матурлыҡ) һәм Джәләл (Бөйөклөк) үтергә 
ынтылғандар ошо юлды үтергә тейеш.

Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу Тәғәләгә 
һыйынам. Сикһеҙ Бөйөк һәм Сикһеҙ Ҡөҙрәтле Аллаһу 
Тәғәләнән дә көслөһө, власы юғарыһы юҡ.

Туғандарым! Балаларым! Уңыш - Аллаһу Тәғәләнән! Миңә 
Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) тарафынан быны кешеләргә еткереүгә 
бойороҡ бирелгән. Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһу Тәғәлә 
менән Наҡшбәндиәнең иң Юғары туҡталышы - Аллаһта 
иреү туҡталышы, тип атала (мәҡәм Фәнә Фил Аллааһ) һәм 
уның теләгән туҡталышына етергә, ирешергә теләгән кеше 
түбәндәге вазифалар менән даими шөғөлләнергә тейеш.
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БЕРЕНСЕ БҮЛЕК

ВАЗИФАЛАР
Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. 
Сикһеҙ Бөйөк һәм Сикһеҙ Ҡөҙрәтле Аллаһтан тыш көс 

тә, хаҡимлыҡ та юҡ. 
Беҙ әңгәмәне “бисмилләәһ”тан һәм Аллаһу Тәғәләләге 

Сикһеҙ Бөйөк һәм Сикһеҙ Ҡөҙрәттән тыш башҡа көс һәм 
власть булмауҙы раҫлаусы тәғлимәттән башлайбыҙ.

Аллаһу Тәғәлә Мөхәммәд пәйғәмбәрҙе (с.ғ.с) яҡшы 
ғәҙәттәргә өйрәткән, был хаҡта изге пәйғәмбәр былай ти: 
”Аллаһым мине яҡшы ғәҙәттәргә өйрәтте, уның уҡытыуы 
тамамланды.” 

Шәриғәт һәм Тәриҡәт хаҡында мәғлүмәт алғансы беҙ ҙә 
Әҙәп һаҡлауҙа шулай уҡ эҙмә-эҙлекле булырға тейешбеҙ.

Тағы бер тапҡыр ҡабатлайым – беҙ тәртипкә эләгеп 
йығылмайбыҙ, ә уны ҡабул итәбеҙ. Ошондай һығымтаға 
килгәс, вазифаларҙан башлайыҡ. Һәр ваҡыт баштан 
башларға кәрәк, был осраҡта – Шәриғәт һәм Тәриҡәт 
араһындағы айырманы төшөнөүҙән. Шәриғәт белеме - һәр 
диндарға мотлаҡ тейешле ҡағиҙәләрҙе белеү. Шәриғәт - 
Аллаһ ҡушҡанды үтәүҙе һәм тыйғандан тыйылыуҙы көн 
һайын башҡара торған вазифа. Был ике әйберҙе ҡабул итеүсе 
өсөн Аллаһ уҡытыусы буласаҡ.

Хәҙер Тәриҡәт. Ул ҡәтғи теләкте күҙ уңында тота, сөнки 
Тәриҡәттә мөрит шәйехкә йәки остазына ышана һәм 
уның ҡушыуы буйынса эшләй, ти. Мөрит шәйехкә уның 
бойороҡтары буйынса һорау бирә алмай. Бынан тыш, ул 
шәйех бойороҡтарын үтәргә һәр ваҡыт әҙер булырға тейеш. 
Пәйғәмбәр (с.ғ.с) Аллаһу Тәғәләнән илаһи асылыу (үәхи) 
килгәнен көткән кеүек, мөрит тә мөршиттең бойороҡтарын 
һәр хәрефенә тиклем үтәргә бурыслы. Ул һиҙенеү Әҙәбенә 
эйә булырға, йәғни Остазынан һәр ваҡыт бойороҡ көтөргә, 
ғибәҙәттә лә “һунарсы торошо”нда торорға һәм башҡа 
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төрлө сит күрһәтмәләрҙе ҡабул итмәҫкә тейеш. Уның 
күҙе, ҡолағы һәм уйҙары, бөтөн булмышы яңы бойороҡ 
алырға һәм үтәргә әҙер булырға бурыслы. Бына шундай ул 
Наҡшбәндиәнең юғары тәртибе  һәм уға Таджалли шулай 
асыласаҡ.

“Мин һеҙгә, үҙем белмәй һәм Таджалли тәжрибәһе алмай 
тороп, бер ниндәй ҙә туҡталыш (мәҡәм), Таджалли йәки 
Кимәл (Рутбәһ) тураһында хәбәр итмәйәсәкмен, ти хәҙрәт. 
Мин, башҡаларҙан айырмалы, күреү һәләтен йөрәгемдән 
айырмайым, туҡталыштарҙы (мәҡәмдәр), уларҙың 
ысынбарлығын (Хәҡиҡәһ) белмәй тороп, иҫәпләмәйем. 
Юҡ! Тәүҙә был юлды үттем һәм өйрәндем. Мин юлымда 
осраған күренештәрҙе һәм серҙәрҙе өйрәндем һәм Ыша-
ныс белемен /Илмүл - Йәкин/, Ышаныс күҙен /Әйнүл - 
Йәкин/, Ышаныс хаҡлығын /Хәҡҡүл - Йәкин/ өйрәнеп, улар 
араһында үҙ юлымды һалдым. Тик шунан һуң ғына үҙемдә 
булғандарҙы һеҙгә биреп, туҡталыштарға етеүҙә артыҡ көс 
түкмәһен, һәм яфаланмаһын өсөн ярҙамлашыу йәһәтенән  
һеҙҙең менән һөйләшәм. Бөтә тереләр ғорурлығы, остазыбыҙ 
Мөхәммәдтән (с.ғ.с) остазыбыҙ Әбү Бәкер әс-Сиддиҡ 
”Әджәлүл - Кәрамәт”те (Мөғжизә өсөн тәғәйенләнгән ваҡыт) 
нисек аңларға, тип һораған. ”Дәүәмү Тәүфиҡ” (сәбәбе 
булғанда) “Дәүәмү Тәүфиҡ”ты нисек аңларға? Вазифа 
башҡарған мөрит, бер ситкә лә тайпылмай мөршиттең 
бойороғона буйһона“,  тигән Пәйғәмбәр (с.ғ.с).

Һауала осҡанда, һыу өҫтөндә йөрөгәндә, ут аша имен-
аман сыҡҡанда йәки кеше йөрәге серҙәрен өйрәнеүҙә 
маҡтанырлыҡ бер ни ҙә юҡ, сөнки шайтан да был эштәрҙе 
шулай уҡ башҡара ала. Остаздар уларҙы ҡатын-ҡыҙҙың таҙа 
булмаған осоро менән сағыштыра- ”Мөғжизәләр - ирҙәр 
күреме мәғәнәһе”. 

Наҡшбәндиә остаздары, уларҙан тере килеш тиреһен 
тунаһаң да, мөғжизә күрһәтмәйәсәк. Беҙҙең шәйех мәүләнә 
Абдуллаһ әл-Фәйез (Аллаһ уның көндәрен оҙайтһын) 
”Минең телем - Шәриғәт сере һәм Ҡөрьән сере теле. Ә 
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кемдәр ул Ҡөрьәнде яҡлаусы һәм һаҡлаусылар? Кем 
үҙ аяғын туҡталыштарға йүнәлткән һәм уларҙы аңлаған. 

Балаларым минең, был туҡталыштарҙы  табыу өсөн һеҙгә 
юлдар күрһәтеп мин дөрөҫ эшләмәйемме ни?”

Ә хәҙер мин һеҙгә туҡталыштар фәлсәфәһен аңлар өсөн 
Әүрәт мәғәнәһе аша әүрәт Әҙәбе нимә икәнен күрһәтәм. 
Әүрәтте үтәп аңығыҙға һеңдерерһегеҙ (иншаллааһ). Улар 
ике төрлө була - Диндә үҙен тапҡандар өсөн - (Әхмүл - 
Әҙәһим) һәм беренсе төрҙө үтәүгә үҙендә көс тапмаусы 
башҡалар өсөн. 

БЕРЕНСЕ ТӨР ӘҘӘП
(24 сәғәткә иҫәпләнгән)

1. Һәр мосолманға, ир-ат йәки ҡатын-ҡыҙ булһынмы, 
көнөнә өс тапҡыр Шәһәәдәһ ҡабатлау мотлаҡ. Шәһәәдәһтең 
ике һөйләме Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) уның (йәғни, Шәриғәт) менән 
алып килгәндең бөтә Әҙәбен һәм Асылын сағылдыра.

2. Әстәғфируллааһ - Аллаһтан ғәфү итеү тураһында 
үтенес (70 тапҡыр).

3. Фатихатүл - Китаб - беренсе тапҡыр Мәккәлә 
күндерелгән, уның  менән килгән Таджалли һәм илаһи 
бәрәкәт табыу теләгенән тыш  бөтәһе лә файҙаһыҙ.

Беҙҙең хөрмәтле Уҡытыусыбыҙ «Әгәр динһеҙ тормошон-
да бер тапҡыр булһа ла әл-Фатиханы уҡыһа, был донъянан 
үҙ илаһи бәрәкәтен алмай китмәҫ, сөнки Аллаһҡа динһеҙ 
йәки гонаһлы, динле йәки мосолман араһында айырма юҡ. 
Аятҡа  теркәлгәндә (Аллаһ миңә ярҙам итһен) Уның алдында 
бөтәһе лә тигеҙ: «Беҙ Әҙәм улдарының бөтәһенә лә хөрмәт 
күрһәттек». Бының менән Аллаһ (Тел тейҙергеһеҙ һәм Иң 
юғары) Әҙәм улдарының бөтәһенә лә хөрмәт күрһәткәннен 
иғлан итә. Әл-Фатиха менән ебәрелгән Таджалли сүрәнең 
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мәғәнәһе менән туранан-тура бәйләнгән, хатта кафыр 
булһа ла, илаһи бәрәкәттең үҙ өлөшөн аласаҡ. Әл-
Фатиха сүрәһе менән килгән Таджалли бер ҡасан да бөтмәҫ, 
ул мәңгелек һәм әл-Фатихаға аныҡ бәйләнгән. Аллаһу 
Тәғәләнән һәм Уның Рәсүленән (c.ғ.с.) тыш уларҙың күпме 
икәнен берәү ҙә  белмәй. Таджаллиға ылығыу теләге менән 
әл-Фатиха сүрәһен ҡабатлаусы һәр кем юғары  кимәл ала; ә 
теләкһеҙ ҡабатлаусы - тик илаһи мәрхәмәтлек - артыҡ түгел. 
Был сүрә Аллаһу Тәғәләгә илтеүсе юлда иҫәпһеҙ-һанһыҙ 
күп туҡталыш аса.

4. «Бисмилләәһ» һәм «Әәмәнәр-расүүлү» (әл-Бәҡара 
сүрәһе, 2:285-286) аҙаҡҡа тиклем.

 Был аяттарҙы бер тапҡыр булһа ла уҡып сығыусы ҙур 
кимәлгә ирешер һәм был донъяла ла, Әхирәттә лә әл-
Хәннәәндә (Аллаһта) яҡлау табыр. Ул Аллаһ ҡатнашыуы 
һаҡсылары иҫәбенә инер һәм Наҡшбәндиәнең юғары 
тәртиптәре туҡталыштарының бөтәһен дә үтер. Ул 
пәйғәмбәрҙәр һәм әүлиәләр  алмағанды алыр, «Мин - 
Хәҡиҡәт» (әл-Хәҡҡ) тигән имам Әбү Йәзид әл-Бәстами 
баҫҡысына күтәрелер.

Бына ул - үҙенә тиң башҡа аяттар менән бәйле - бөйөк  
Таджалли. Беҙҙең тәриҡәт имамдарының береһе, мәүләнә 
Хәлит әл-Бағдади, Аллаһ булдырған йәшкә еткәс, изге эштәр 
аша уға ирешә.

5. Әл-Инширах сүрәһе (Ә ләм нәшрах ләкә садраҡ) - 94-се 
сүрә - 7 тапҡыр.

Был сүрәлә Аллаһ әйтә (Аллаһ миңә ярҙам итһен): 
«Фә’иннә мәғәл-ғүсри йүсраа. Иннә мәғәл-ғүсри йүсраа» 
-  «Ауырлыҡтан һуң, ысынлап та, еңеллек килә; Ысынлап та 
ауырлыҡтан һуң  еңеллек килә»

Һәр мөрәжәғәт, һәр аят башҡаларға оҡшамаған үҙ Тад-
жаллийы  менән килә. Һәр мөрәжәғәтең - Аллаһ фәрештәһе. 
Илаһи муллығы булған Таджалли алыу өсөн, ендәргә һәм 
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кешеләргә оҡшап ғибәҙәт ҡылған бер генә Аллаһ 
ҡоло ла, Әл-Инширах сүрәһен уҡымай тороп,  бер 

ниндәй туҡталышҡа ла етә алмаҫ. Шулай итеп, Ҡөрьәндән 
мөрәжәғәт йәки аят уҡыусы, ошо аят йәки мөрәжәғәт менән 
бәйле илаһи муллыҡ ала.

Балаларым минең, туғандарым, ҡәҙерлеләрем, белегеҙ, 
мин һеҙҙең менән Ышанысты (Илмүл-Йәкин) һәм Аллаһу  
Тәғәлә - Үҙе артынан Үҙ хеҙмәтселәрен эйәртеүсе һәм уларға 
илтифат күрһәтеүсе - Остаз икәнен белеп әйтәм.

Туҡталыштар тураһында кемдеңдер һүҙенән  һөйләмәйем 
- мин уларға индем, уларҙы һиҙҙем һәм уларҙың иң йәшерен 
яҡтарын өйрәндем.

Белегеҙ, балаларым минең, әгәр динһеҙ йәки  икейөҙлө 
кеше был сүрәне, йәки берәр аятын уҡыһа, бигерәк тә 
(Аллаһ миңә ярҙам итһен) «Фә’иннә мәғәл-ғүсри йүсраа. 
Иннә мәғәл-ғүсри йүсраа» - ул илаһи шәфҡәтлектең, Тад-
жаллийын һәм саф күңеллек аласаҡ, сөнки Аллаһҡа кафыр 
йәки икейөҙлө, әүлиә йәки пәйғәмбәр араһында айырма юҡ. 
Уның алдында бөтәһе лә тигеҙ һәм бөтәһе лә иҫкә алына -

«Ләә ҡаде Кәррамнә бәни Әҙәм» - «Әҙәм улдарына - 
хөрмәт».

Эйе, бөтәһе лә бер генә һөйләмгә һыйған. Аллаһ, кемде 
Үҙенең хеҙмәтселәре араһында күрергә теләй, шуны алып 
бара. Шайтандан был  йәшерелгән. Ул Аллаһ Үҙ ҡолдарын 
яҡлаған Таджалли  һәм Бөйөк илаһи шәфҡәтлек тураһында 
белмәй. Һеҙгә  шуны белергә кәрәк, был көстәрҙе һәм саф  
күңелде эҙләүселәр Әҙәп һәм Әүрәтте тоторға тейеш, шул 
ваҡытта ғына ул мәңгелек дөрөҫ тормошто табасаҡ.

Туҡталыштар һәм илаһи шәфҡәтлек үҙ-ара тығыҙ 
бәйләнештә һәм бер нисек тә бүленә алмай, сөнки Әҙәптәге 
ҡапма-ҡаршылыҡтар беҙгә ебәрелгән илаһи шәфҡәтлек 
тә үҙенән-үҙе ҡаршылыҡтар барлыҡҡа килтерер ине. Был 
тәһәрәт алғандағы кеүек. Әгәр торбалар үҙ-ара  тоташмаған 
булһа, күпме  көтһәң дә, ҡулға һыу аҡмаясаҡ, кранға етмәй 
ҡомға һеңәсәк. Мин шуны әйтергә теләйем, бөтөн Таджалли 
һәм бөтөн илаһи шәфҡәтлек алмайынса, Әҙәп йәһәтенән 
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һаҡ булығыҙ.
6. Әл-Ихлаас Шәриф  (112-се сүрә) - 11 тапҡыр. 
Был сүрәне уҡыусы Матурлыҡтың (Әсмә үл-Джалалааһ) 

ике исемле Таджаллийын алырға тейеш: Әл-Әхәд (Берҙән-
бер) һәм Әс-Самәд (Мәңгелек). Әгәр быны кафыр эшләһә лә 
Таджаллиҙең бер өлөшөн аласаҡ. Һәм киреһенсә, кешеләргә 
һәм ендәргә оҡшатып ғибәҙәт ҡылған Аллаһтың тоғро ҡоло, 
Әл-Ихлаас сүрәһен уҡымай тороп, илаһи шәфҡәтлеккә 
тулыһынса өмөт итә алмай.

7. Яҡлау тураһында берәр тапҡыр ике сүрә. “Ҡуль әғүүҙү 
бираббил-фәләҡ” (113-сө сүрә), “Ҡуль әғүүҙү бираббиннәс” 
(Ҡөрьәндең һуңғы сүрәһе)

”Аллаһтың бөйөк исеме Сере (Исмүлләһәл Әҙәм) һәм 
уның Камиллығы  (Камал) ошо сүрәләр менән бәйләнгән, 
Ҡөрьәндең аҙағын, уларҙың тамамланыуын, илаһи  
шәфҡәтлекте һәм Таджаллиҙы күҙ алдына килтерә, ти 
Шәйех хәҙрәт.

Был Әҙәп аша Наҡшбәндиәнең Юғары тәртиптәре остаз-
дары белем һәм фәлсәфә  сығанағына әүерелде.

Туғандар! Балалар! Хәҙер һеҙ Ҡөрьән Кәримдең һәр аяты, 
һәр сүрәһе үҙенсәлекле, башҡа аяттар һәм сүрәләр менән  
ҡабатланмаған илаһи шәфҡәтлек һәм Таджалли алып килә 
икәнен белдегеҙ. Аллаһ Рәсүле (с.ғ.с.) был турала ошолай 
тигән: “Мин үҙ өммәтемә өс әйбер ҡалдырҙым: хәүефле 
үлем, хәйерле яңылыҡтар килтереүсе киләсәкте аңғартҡан 
төш һәм йүнәлеш биреүсе Ҡөрьән“.

Боронғо ваҡытта Аллаһу Тәғәлә Ҡөрьән мәғәнәһе аша 
изге Пәйғәмбәр осоронда ла, уның сәхәбәләре заманында ла, 
Хәлифәт ваҡытында ла, мәүләнә Хәлит әл-Бағдади йәшәгәнгә 
тиклем Әүлиәләр заманында ла тиңе булмаған илаһи 
шәфҡәтлек ҡапҡалары асты. Беҙ был донъяла ла, Әхирәттә 
лә бәхетле булһын өсөн Аллаһ туҡталыштар (мәҡәмдәр) 
булдырҙы.

Бынан тыш, һәр төн һайын Аллаһ тарафынан беҙҙең за-
ман кешеләре өсөн асылған Ҡеүәтлек төнө Таджаллийын 
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алабыҙ. Беҙҙең өммәт - уларҙың иң һуңғыһы - Аллаһ 
Рәсүле (с.ғ.с.) юлынан барыусылар өммәте  һәм беҙҙең 

һәр беребеҙ тыныс ҡына Аллаһҡа ғибәҙәт ҡылып, өммәт 
файҙаһына үҙ эшендә уңыш белдереп үтенес һораһа, 
Аллаһу Тәғәлә  был үтенесте шунда уҡ ҡабул итә.

8. “Ләә иләәһә илләллааһ” - 10 тапҡыр.
Унан һуң өҫтәргә: “Мүхәммәдүр расүүлүллааһ. 

Саллааллааһу ғәләйһии үә сәлләм”.

9. «Аллааһүммә салли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә әәли 
Мүхәммәдиү үә сәллим» - 10 тапҡыр

«Иләә шәрафин нәбиийи (саллаллааһу ғәләйһии 
үә сәлләм) үә әәлииһи үә сахбиһил кираами үә иләә 
әрүәәхиссәә’ирил әнбийәә’и үәл мүрсәлин үә худәмәә’и 
шәраа’иғиһим үә иләә әрүәәхи ә’иммәтил әрбәхә», - исламдың 
дүрт имамын иҫкә алабыҙ - был талаптарҙың береһе, сөнки 
беҙ Шәриғәткә ылығабыҙ, ә һуңынан Тәриҡәткә - “үә иләә 
мәшәә’ихәнәә фит тарииҡатин - Нәҡшбәндийәтил ғәлиййәһ 
хаасатән иләә әрүәәхи имәәмит тарииҡати үә ғауҫил 
халииҡаһ шәәһ Бәһәә’уддиин Нәҡшбәнди Мүхәммәдинил 
Ү’үәйсил Бүхаарии үә иләә мәүләнәә сүлтаанил әүлийәә’и 
әш шәйхи Ғәбдилләәһил Фәә’изид Дәәғастәәнии үә хәҙрәти 
үстәәҙинәә үә үстәәҙи үстәәҙинәә әл-Фатихәһ»

Бында беҙгә ебәрелгән айырым илаһи шәфҡәтлек һәм  
Таджалли алыу теләге менән Мәҙинәлә икенсе тапҡыр 
күндерелгән әл-Фатиха ҡабатлана. Был шәфҡәтлек иҫәбен 
Аллаһтан (Сикһеҙ Бөйөк һәм Хаталанмаҫ) һәм Уның 
Пәйғәмбәре Мөхәммәдтән (с.ғ.с.) башҡа берәү ҙә белмәй.

Аллааһу Аллааһу Аллааһу Хәҡҡ (”Йәшәйеш тулыһынса 
Аллаһҡа ҡарай”)

Аллааһу Аллааһу Аллааһу Хәҡҡ
Аллааһу Аллааһу Аллааһу Хәҡҡ
Бынан һуң Һеҙгә кәрәкле доға ҡылырға мөмкин. 
Был Әҙәп - кәрәкленең иң кәрәклеһе һәм уны көн дә 
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үтәмәгән мөрит тырышлығы  Остазға етмәгән кеүек 
күренер.

Әҙәпте һәр 24 сәғәт һайын ҡабатлап торорға кәрәк. Унда 
Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) алып килгән бөтөн хикмәт тә бар һәм ул - 
Аллаһҡа яҡынлашыуҙың иң тиҙ һәм яҡын юлы.

Бар ҡылыусыға бөтөн пәйғәмбәрҙәр ҙә, илселәр ҙә, 
әүлиәләр ҙә ошоноң аша килде. Беҙ ҙә шулай уҡ Аллаһу 
Тәғәләгә һәм уның иң юғары тәриҡәте туҡталыштарына 
яҡынлашабыҙ.

Юғары Наҡшбәндиә тәриҡәте остаздары, үҙен ҡырҡ 
тәриҡәттең береһенә, бигерәк тә Юғарыһына ҡараған кеше, 
әгәр ул хәлүәт үтмәһә, тәрикәт кешеләре иҫәбенә индерә 
алмай, тип иҫәпләй.

 Мәүләнә, беҙҙең бөйөк остазыбыҙ, Ахыры Заман  
кешеләренә, ғәҙәттә, мөрит хәлүәт һәм рухи күнегеүҙәр аша 
өлгәшкән юғары кимәл яулар өсөн, бик оҙаҡ ошо Әҙәпте 
һәм Вазифаларҙы үтәргә кәрәк, тип өҫтәй. Был Әҙәп менән 
Юғары туҡталыштарға йүнәлеш  алабыҙ һәм уларға юл 
тотабыҙ.

Мөхәммәд (с.ғ.с.) өммәтенә ҡараған диндә үҙен тапҡандар 
вазифаһынан башлайыҡ. Мөрит шуны белергә тейеш: әгәр 
ул аҙ көс һалһа һәм ерҙәге тормошонда Юғары туҡталышҡа 
йәки дәрәжәгә етмәһә, был бурысты үтәмәй тороп ул беҙҙең 
донъяны  ҡалдырып китә алмаясаҡ. Шәйехтәр уға үлем алды 
ғазабының етенсе  һәм һуңғы һулыштары араһында был 
туҡталышты асасаҡ. Һеҙгә тағы шуны белеү мотлаҡ, Әҙәп 
менән башҡа рухи вазифалар араһында хәрәм эштәрҙе 
булдырмаҫҡа кәрәк. Әҙәптән һуң тыйылғанды башҡарып, 
Һеҙ яр буйында йорт төҙөгән кешегә оҡшап ҡаласаҡһығыҙ. 
Был өй,  иртәме-һуңмы, барыбер аҫҡа ишеләсәк. Хәләл менән 
хәрәм күҙлегенән баһалап, улар Аллаһу Тәғәләнең асыуын 
килтермәҫме, тип беҙ үҙ ҡылыҡтарыбыҙҙа һаҡ булырға 
тейешбеҙ. Башҡарыр алдынан һәр эшмәкәрлегебеҙҙе тәүҙә 
уйларға  кәрәк, сөнки беҙҙең нигеҙебеҙҙе һелкетерлек хәрәм 
ҡылырға хоҡуғыбыҙ юҡ.        
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«Тәфәкәрру сахәтин хәйрум миң ғибәдәти сабхинә 
сәнәһ» - «Бер сәғәт ентекле үҙеңде тикшереү етмеш  йыл 

ғибәҙәттән хәйерлерәк», - тигән хәҙистән эшмәкәрлегебеҙҙе 
ныҡлап уйларға кәрәклекте белдереүен  аңларға мөмкин.

Үрҙә әйтелгәнде аңлар өсөн ошо миҫалды килтерәм – әгәр 
тегенсегә берәй кейемгә заказ бирһәләр, ул  уны үтәүгә көн 
оҙоно ваҡытын сарыф итергә лә мөмкин. Беҙ ҙә шулай уҡ 
Әҙәпте, төрлө вазифалар һәм башҡа изге эштәр  менән, 
иртәнән - кискә тиклем башҡара алабыҙ. Быны, бер ниндәй ҙә 
хәрәмһеҙ, дөрөҫ үтәргә кәрәк. Уңайлы булһын өсөн Аллаһу 
Тәғәлә тәүлекте өс өлөшкә бүлгән: 8 сәғәтен Аллаһҡа хеҙмәт 
итергә, 8 - эшкә һәм тормошҡа, 8 - йоҡоға. Бындай бүленеште 
ҡабул итмәүсегә  ошо хәҙисте килтерәм: «Тарҡау мәңгелек 
ялҡыны менән юҡҡа сығарыласаҡ».

Тик үҙ теләге һәм фекере менән генә йәшәүсе үҫешмәй. 
Уға тиклем йәшәгәндәр хәлүәт һәм башҡа рухи күнекмәләр 
аша Юғары туҡталыштарға, Кимәлгә еткән. Ул кимәлгә  
етергә теләүсе Аллаһу Тәғәләне көн дауамында иҫенән 
сығармаҫҡа тейеш.
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Әүрәт
10. Зекер үл-Джалаллааһ: телдә Бөйөк исеме менән 

зекер. Аллааһ, Аллааһ, Аллааһ (5000 тапҡыр);
11. Зекер үл-Джалаллааһ: йөрәктә Бөйөк исеме менән 

зекер.  Аллааһ, Аллааһ, Аллааһ (5000 тапҡыр);
Ике зекерҙе тамамлағас, Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) доғаһын уҡырға 

мөмкин.
12. Саләүәәт: «Аллааһүммә салли ғәләә Мүхәммәдиү үә 

ғәләә әәли Мүхәммәдиү үә сәллим»  (1000 тапҡыр)/
Дүшәмбе, кесе йома, йома - (2000 тапҡыр).
13. Ҡөрьәндең бер джүзен уҡыу  (утыҙҙан бер өлөшө);
14. Шәйех Йәзүлиҙең (ҡ.с.) «Дәләйил үл-Хайрат»ынан бер 

хизб  (өлөш) уҡыу.
Һуңғы ике әйбер менән, әгәр етди сәбәп булмаһа, 

иҫәпләшмәй мөмкин түгел. Шәйех уны ошолай һүрәтләй: 
әгәр ҙә һеҙгә Ҡөрьәндең бер джүзен уҡыған өсөн  ике алтын 
тәңкә тәҡдим итеп тә, ниндәйҙер сәбәптән баш тартһағыҙ - 
был сәбәпте иғтибарға алыу лайыҡ, тип иҫәпләргә мөмкин.

Был осраҡта һеҙгә әл-Ихлаас Шәрифте Ҡөрьән урыны-
на 100 тапҡыр, Саләүәәт Шәрифте «Дәләйил үл-Хайрат»  
урынына - 100 тапҡыр уҡырға кәрәк. Бындай алмаштырыу, 
мәҫәлән, ғәрәп телен тейешенсә белмәгәндә үҙен аҡлай.
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ИКЕНСЕ БҮЛЕК
(Диндә үҙен тапҡандар өсөн)

1.   Иртәнге намаҙға тиклем кәмендә бер сәғәт алдан 
торорға. Был - Аллаһ мәрхәмәте ҡапҡалары асылған һәм 
бөйөк шәйехтәр үҙ мөриттәрен күҙәткән ваҡыт. Уянғас та  
тәһәрәт алырға кәрәк, һуңынан ике рәҡәт Тәһәрәт намаҙы 
уҡырға, Ҡиблаға ҡарап Аллаһу тәғәләнән мин-минлек асыу-
ынан, нәфестән таҙартыуҙы һорарға. Бының өсөн йөҙ тапҡыр 
“Йәә Хәлиим” тип әйтергә. Унан һуң шулай уҡ йөҙ тапҡыр 
“Йәә Хәфииҙ” тип ҡабатлап, тышҡы һәм эске дошмандарҙан, 
Күктәге һәм Ерҙәге яуызлыҡтарҙан яҡлау һорарға.

Диндә үҙен тапҡандар туҡталышына етергә теләгән һәр 
кем был вазифаларҙы үтәргә тейеш. Беҙҙең шәйех тәүлектең 
ошо ваҡыты ғәйәт ҡиммәтле икәнен әйтә, әгәр кеше иртәнге 
намаҙға тиклем бер сәғәт бер ни ҙә эшләмәһә лә - намаҙ 
уҡымаһа, ҡулына тәсбих алмаһа, ә кофе эсергә йәки иртәнге 
аш ашарға торһа ла, ул Әхлүс-сәхәр (Йоҡомһорамаусы) 
менән бергә юғарыға олғашасаҡ.

2. Шунан һуң ике рәҡәт Нәджәәт намаҙын (Ҡотҡарыу 
хаҡында намаҙ) уҡырға. Сәләм биргәндән һуң сәждәгә улты-
рып Аллаһу тәғәләнән ғәҙәттәреңде - маҡтаулы, эштәреңде 
- изге итеүҙе, нәфесеңде - ауыҙлыҡлауҙы һорарға. Аллаһҡа 
ышанған кеше сәждәгә ултырһа, Күктең һәм Ерҙең бөтә 
фәрештәләре лә ныҡ иғтибар менән баға. Фәреш тәләр 
уның доғаһын Аллаһҡа (Тел тейҙергеһеҙ һәм Рухи юғары) 
алып бармай, бәлки, Аллаһу тәғәлә Уның менән сәждәлә 
һөйләшкән мөриткә туранан-тура иғтибар итә.

”Йә, Хоҙай, ут ағасты ялмаған кеүек, көнсөллөк тә изге 
эштәремде ялмай. Мине унан азат ит, Хоҙай, мине шу-
лай мин-минлегем асыуынан, бала саҡ мин-минлегем 
ҡалҡыуынан һәм насар ғәҙәттәрҙән азат ит, Хоҙайым, минең 
ғәҙәттәремде - маҡтаулы, ә бөтә эштәремде изге ит.” 

Ошо ваҡытта Аллаһу Тәғәләнән был донъяла ла, мәңгелек 
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тормошта ла мөһим булғанды һорарға мөмкин һәм 
кәрәк. Бындай үтенесең бер нисек тә кире ҡағылмаясаҡ.

Ниндәйҙер сәбәп буйынса төндә вазифанан баш тартҡан 
мөрит Таджаллиҙың бик ҙур өлөшөн юғалта.

Рухи вазифаларҙың ҡайһы берҙәренә иғтибарһыҙлыҡ 
күрһәтеү, беҙ өҫтә әйтеп үткән бәләкәй генә тишек арҡаһында 
ағып бөткән һыу кеүек, ошо уҡ хәлгә килтерә. Әйткәндәй, 
илаһи мәрхәмәтлек, иғтибарһыҙлығыбыҙ арҡаһында был 
донъяла ала алмаһаҡ та, һыуҙан айырылмалы, юҡҡа сыҡмай, 
ә киләһендә мотлаҡ ҡайтасаҡ.

Кем дә кем Әҙәп һәм Әүрәт вазифаларын даими үтәй, 
шул сумыу, тәһәрәт алыу, эсеү һәм уның ярҙамында 
маҡсатына ирешеү өсөн хаҡ тормоштоң файҙаһын ала. Шун-
дай кешеләр була – бына утыҙ йыл инде үҙен Тәриҡәт ағзаһы, 
тип иҫәпләй, ләкин ошоға тиклем бер нимә лә күрмәне лә, 
бер нимәгә лә ирешмәне. Минең уға кәңәшем - ошо йылдарҙа 
эшләгән эштәрен иғтибар менән ҡарап сыҡһын, бөтәһен 
дә өйрәнһен. Күпме мөмкинлектән ул тороп ҡалған? Һәр 
кәмселектән ҡасығыҙ, шул саҡ тиҙ арала Аллаһу Тәғәләгә 
етерһегеҙ, ти беҙҙең мөршид. Шәйех әйткәндәрҙе ишетмәүсе 
мөрит үҫешкә һәләтен һәм элекке кимәленә кире ҡайтыуҙы 
юғалтып, туҡталып ҡала.

Был вазифаларҙы үтәүсе һәр кем, һис һүҙһеҙ, юғары 
кимәлдәргә ирешәсәк.

Әгәр мөриттең иртәнге намаҙға тиклем тағы ваҡыты ҡала 
икән, ул түбәндәгеләрҙе үтәй ала:

3. Һигеҙ рәҡәт Тәһәжжуд намаҙы.
4. Дүрт рәҡәт Тәсбих намаҙы (Әгәр һәр төн һайын уҡый 

алмай икән, кәмендә аҙнаһына бер тапҡыр башҡарырға 
кәрәк).

Иртәнге намаҙға аҙан ишетелеү менән, өйҙә йәки мәсеттә, 
намаҙға йыйылыусыларға ҡушылығыҙ, әгәр йоҡо баҫмаһа, 
Ишраҡты (таң) көтөгөҙ.

Шуны иҫегеҙҙән сығармағыҙ: иртәнге намаҙ менән Ишраҡ 
намаҙы араһын вазифаларҙы үтәү өсөн ҡулланмаған 
пәйғәмбәр - пәйғәмбәр, әүлиә - әүлиә, диндар - диндар бу-
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лып китмәгән.

5. Ике рәҡәт Ишраҡ намаҙы уҡығыҙ. Әгәр һеҙҙең Духа 
намаҙы ваҡытына ниндәйҙер эштәрегеҙ планлаштырыл ған 
икән, уны шунда уҡ, Ишраҡтан һуң уҡығыҙ.

6. Һигеҙ рәҡәт Духа намаҙы. Иң ҡулайлы ваҡыт - Өйлә 
намаҙына тиклем ике сәғәт.

Диндә үҙен тапҡандар өсөн сөннәт намаҙҙары фарыз  
кеүек үк мотлаҡ.

Мөхәммәд (с.ғ.с), кешенең ҡотолоуы уның телен 
ауыҙлыҡлауҙа, тигән.

У л ,  б ы л  Ә ҙ ә п т е  һ ү ҙ һ е ҙ  ү т ә п ,  б а ш ҡ а л а р ҙ ы ң 
етешһеҙлектәренә иғтибар итмәй, үҙ вазифаларын 
башҡарыуҙан тыш, бер нигә лә албырғамай, ошо хәҙистең 
фатихаһын алыусы берҙән-бер кеше.

Аллаһ, Әҙәм улдарына һоҡланабыҙ һәм маҡтау 
йырлайбыҙ, тигәс, уларға өҫтән ҡараусының тәкәбберлеген 
юҡҡа сығарыр һәм ошо хәҙискә иғтибарын йүнәлтер.

«Беҙ Әҙәм улдарын һанлайбыҙ, улар менән татыулыҡта 
йәшәүсегә Аллаһу тәғәлә, үҙ сиратында, үҙен ихтирам иткән 
кешеләр менән етәкселек итеүҙе тапшыра».

Үҙен диндә тапҡандар вазифалары Аллаһты маҡтау менән 
тамамлана.
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ТӨШӨРМӘЛӘР
1. Ошонда беҙҙең оло шәйех Ахыры заман алдынан 

булған дөйөм тарҡалыш осоронда Хәҡиҡәт юлынан барыуҙа 
тоғролоҡ һәм ныҡлыҡ һаҡлай алған Мөхәммәд (с.ғ.с) 
өммәтендәгеләргә һоҡланыуын белдерә. 

Аллаһ ҡушҡандарға тоғролоҡ һәм күндәмлек һаҡлағандар 
быға тиклем Аллаһ билдәләгән ҡанундар (Шәриғәт) буйынса 
барыусылар етә алмағандарҙы ла уҙып китә. Бөгөнгө тор-
мошто яҡтыртҡан ҡаһарманлыҡ, хатта аң аша ла, донъяның 
әһәмиәтен, көсөн арттырырға мөмкин.

Быны изге пәйғәмбәребеҙҙең (с.ғ.с) уға васыят ителгән йо-
лалар тураһындағы һүҙҙәре раҫлай: ”Беҙ, сөннәтемде ныҡлы 
үтәгәндәр, бөтә халҡым гонаһҡа батҡанда ла, меңәрләгән ыҙа 
сигеүсе сауабын аласаҡбыҙ”. 

Ул, билдәле йолаға тоғро ҡалып, тайпылышһыҙ уның 
юлынан барған үҙ халҡы вәкилдәренә маҡтау йырлай. Бөтөн 
халыҡ көнбайышҡа табан китһә лә, уларға уҡыуҙа юғары 
кимәлгә өлгәшергә һәм илле кешенең маҡтауына лайыҡ 
буласағын әйтә. Мөхәммәдтең (с.ғ.с.) көрәштәштәре быны 
ишеткәс: “Ниндәй илле кеше тураһында әйтәһегеҙ - беҙ, 
һинең юлыңдан барыусылармы, әллә Үткән Замандың илле 
гонаһлы кешеһеме?”- тип һорай.    

Пәйғәмбәр (с.ғ.с) шулай яуап биргән: “Уларҙың һәр 
береһе һеҙҙең иллегеҙ тиклем маҡтауға лайыҡ”. Билдәле 
булыуынса, пәйғәмбәрлек кенә түгел, ә пәйғәмбәрҙәрҙең дә 
Аллаһ пәйғәмбәрлек индергән үҙенсәлекле һәләте булған. 
Пәйғәмбәрҙәр һәләте пәйғәмбәрҙәр өсөн генә, башҡа 
бер кем өсөн дә булмаған кеүек, элекке заманда Аллаһҡа 
ихлас хеҙмәт иткәндәрҙең кимәле лә, ҡаҙаныштары ла 
улар өсөн генә әҙерләнгән. Оло шәйех кемдер пәйғәмбәр 
йәки пәйғәмбәрлектән юғарыраҡ кимәлгә өлгәшер, тип 
бер ҡасан да әйтмәгән. Үҙ диненә ныҡлы тоғро булған 
замандаштарыбыҙ уларға тиклем бер кем дә, хатта пәйғәмбәр 
ҙә (с.ғ.с), маҡталмаған тиклем маҡталыр, данланыр. Һеҙгә 
шуны аңларға кәрәк, тигән ул. 
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Ул әйткәнде миҫал аша ҡарайыҡ. Элекке замандың 
бөйөк хакимдары бөгөнгө ябай халыҡ уңышлы 

ҡулланған цивилизацияның күп кенә ҡаҙаныштары 
хаҡында ишетмәгән дә булған. Императорҙар бер туҡтауһыҙ 
эшләгән, хеҙмәтселәрен хәлдән тайҙырғансы эшләткән, әммә 
бөгөн ауыл кешеләре көс һәм ваҡытты сарыф итмәй генә 
эшләгән уңайлыҡтар тураһында башына ла индермәгән.

О ш о н а н  с ы ғ ы п ,  з а м а н  к р ә ҫ т и ә н д ә р е  э л е к к е 
императорҙарҙан өҫтөнөрәк икән, тип әйтергә ярамай, 
нисек кенә булһа ла, императорҙар юғарыраҡ. Шулай ҙа 
заман цивилизацияһының уңайлыҡтары, уйлап сығарылған 
яңылыҡтар хаҡында һүҙ йөрөткәндә, элекке монархтар 
күпкә артта ҡалған, тип әйтә алабыҙ, сөнки улар бөгөн беҙ 
ҡулланғанды бер ҡасан да күрмәгән, белмәгән дә.

Бөгөнгө кешеләр - Аллаһҡа ышанмаусылар ҙа, монафиҡ, 
ике йөҙлөләр ҙә, наҙандар ҙа, бер ҡатлылар ҙа - ике йөҙ йыл 
элек королдәр белмәгәнде үҙенең биш бармағы кеүек белә, 
әммә был улар королдәрҙән өҫтөн, тигәнде аңлатмай.

Замандаштарыбыҙҙың доға һәм изге эштәр менән 
маҡталыу мөмкинлеге, Аллаһтың сикһеҙ артып торған 
һәм бөтәһен үҙ эсенә алған миһырбанлығы бөгөн гонаһлы 
кешеләргә лә асыҡ икәнлеге тураһында һөйләй. Әгәр 
Ул бөгөн Миһырбанлыҡ ишеген тулыһынса асмаһа, беҙ, 
бөтәбеҙ ҙә әлеге тормоштоң әҙәпһеҙлек, афәт, залимлыҡ, 
аллаһыҙлыҡ һәм тәртипһеҙлегенә сумыр инек. Тик ишектәр 
киң асыҡ булғанға күрә, Ислам ҡанундарын тотоусылар, ай-
ырыуса Пәйғәмбәр (с.ғ.с) сөннәтендәгеләр элекке кешеләргә, 
хатта Пәйғәмбәрҙең (с.ғ.с) көрәштәштәренә лә асыҡ булмаған 
үҙенсәлекле туҡталыштарға тиклем барып етер.

Заманыбыҙҙың үҙҙәрен ”ғалим” тип йөрөткән наҙандары, 
дөрөҫ әйткәнде аңларға һәләтһеҙ йәки теләмәүсе кешеләре, 
үҙе хаҡында ғына уйлап йәки көнләшеп йәшәүселәре һәр 
ерҙә ялғанды ғына эҙләй һәм, әлбиттә, таба ул уларҙы. Улар, 
себен һымаҡ, тере тәндәге эренле яраларҙы эҙләү менән генә 
мәшғүл, табыу менән ташланырға әҙерҙәр. Аллаһ хаҡында 
хаҡты һөйләүсегә ҡаршы бороп ебәреү өсөн хата, яңылыш 
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һүҙ эҙләйҙәр.
Был Ислам тәғлимәтенә ҡаршы, сөнки ул башҡа 

диндарҙар әйткәненә ашығыс тәьҫир итеүҙән ҡасырға өйрәтә 
(бигерәк тә, берәй фекерҙе аңламаһағыҙ йәки кимәлегеҙ уны 
аңларға ҡамасаулаһа). Ошоларҙы иҫәпкә алып, әүлиәләрҙең 
беҙгә аңлашылмаған һүҙҙәренә лә әһәмиәт бирмәҫкә йәки 
дөрөҫ һәм тулы аңлатма биреүселәрҙе эҙләргә хоҡуғыбыҙ 
бар. Тәүге сара (раҫлауҙарға әһәмиәт бирмәү) беҙҙең 
кимәлдән артып киткән белемгә һөжүм итеүҙән һаҡлау һәм 
был белем генә түгеллеген раҫлау өсөн кәрәк (баш ауыртыу-
ын аспирин менән дауалап, һуңынан бөтә медикаменттарҙы 
файҙаһыҙ, тигән кеше кеүек). Икенсеһе (дөрөҫ аңлатма та-
быу) - яҡшыраҡ шулай ҙа, сөнки ул беҙҙе юғарыраҡ белем 
өсөн аса, был - ысын хәҡиҡәт эҙләүсенең ысулы. 

Оло шәйех материяға Ҡөрьән һәм Сөннәт аша ҡарай. 
Был төшөнсәләр менән наҙандар иркен эш итһәләр ҙә, улар 
уның айышын төшөнөргә уйламай, әгәр ҙә бындай теләктәре 
булһа, бик хаталаныр ине, сөнки уларға ”фикх” һәләте - 
күренеш һәм хәлдәргә дөрөҫ аңлатма биреү хас түгел. Был, 
ысынлап та, шулай, Аллаһ Ҡөрьәндә былай тигән: “Һәм беҙ 
быны (ҡатмарлы юридик мәсьәләне) аңлауҙы Сөләймәнгә 
күндерҙек”.

Сөләймән пәйғәмбәр (ғ.с.) артынан барыу (Инжилдә - 
Соломон) төшөнөүгә килтермәйәсәк, - Сикһеҙ Ҡөҙрәтле 
кемдә хаҡлыҡ, шуға ғына хоҡуҡ һәм вәкәләт биргән. Дин, 
Суфыйсылыҡ, Хәҡиҡәт кешеләренә, шул иҫәптән беҙгә 
лә, Аллаһ һәм уның әүлиәләре дошмандарына ҡаршы 
көрәшергә бурыстар йөкмәтелгән. Әүлиәләргә ҡаршы 
һуғыш иғлан итеүселәргә Аллаһ та һуғыш иғлан итә. Изге 
Ҡөрьәндә: “Минең әүлиәләремә зыян килтереүселәргә 
һуғыш иғлан итәм, - тигән. - Аллаһтан аллаһыҙҙар ҡурҡһын”.

Хәҡиҡәт кешеләренең әйткәндәренә дәғүә белдереүселәр 
бер ҡасан да, бер нәмәгә лә ирешә алмай, сөнки улар ғәмәлдә 
Аллаһтың еңелмәҫлегенә ҡул һуҙа, һөҙөмтәлә фани донъяла 
ла, баҡыйлыҡта ла улар Аллаһтың кәмһетеүенә дусар ителә.
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2. Изге Ҡөрьәндә шулай тиелә:
”Аллаһ илсеһе - һеҙҙең өсөн ысын мәғәнәһендә өлгө”.

Был аят беҙҙе Изге пәйғәмбәргә (с.ғ.с) тормошта бөтә 
яҡлап та оҡшарға тырышырға илһамландыра. Пәйғәмбәр 
(с.ғ.с) Аллаһ ихтыяры менән килешмәй тороп, бер ниндәй 
етди ҡарар ҡабул итмәгән һәм мөһим һорауға яуап 
бирмәгән. Ул һәр ваҡыт Ябраил фәрештәнең Сикһеҙ Ҡеүәтле 
Аллаһтың яңылығы менән килеүен көтөп алған, шунан һуң 
ғына әйткән һәм эшләгән.

Пәйғәмбәр булмағандарға, йәки Ябраил фәрештәнең 
ярҙамына өмөт итә алмағандарға, Пәйғәмбәрҙең был 
Сөннәтен нисек үтәргә, тип һорарһығыҙ. Аллаһ эҙләүселәр ҙе 
үҙ ярҙамынан ҡалдырмаған, тойһағыҙ һеҙ быны аңларһығыҙ. 
Ябраил фәрештә - пәйғәмбәрҙәрҙе оҙатып йөрөүсе, ә 
Пәйғәмбәр (с.ғ.с) - көрәштәштәрен оҙатыусы. Пәйғәмбәр (с.ғ.с) 
нисек асыш (үәхи) көтһә, көрәштәштәре уның күрһәткәнен 
көтә. Ер йөҙөндә бирелгән ғүмере тамамланғансы Пәйғәмбәр 
Әбү Бәкер әс-Сиддиҡты (р.ғ) уҡыта. Был хаҡта шундай хәҙис 
бар: ”Аллаһ минең йөрәгемә нәмә бирҙе, шуның бөтәһен дә 
Әбү Бәкерҙең (р.ғ) йөрәгенә һалдым”.

Әбү Бәкер әс-Сиддиҡ (р.ғ) бөтөн өммәт менән етәкселек 
итеү һәләтен аса. Тоғролоҡҡа ант биргәндә (бәйғәт), ул за-
ман мосолмандары асылда Әбү Бәкерҙе (р.ғ) Аллаһ Ихты-
ярын ихлас күтәргән берҙән-бер зат, тип таныған һәм уның 
күрһәтмәләренә ҡаршы эшләмәгән.

Сикһеҙ Ҡеүәтле Аллаһ ысын Хәҡиҡәт ижадсыһының 
ышанысын аҡларға ярҙам иткән Изге пәйғәмбәр (с.ғ.с) 
вариҫын тулыһынса уҡытып бөтөргәнгә тиклем Әбү Бәкер 
(р.ғ) осорона күсергә рөхсәт итә алмаған. Ҡөрьән аяты шу-
лай ти: ”Йөрәген миңә табан борғандар артынан эйәрегеҙ”.

Был үҙебеҙҙең Оҙатыусыбыҙ артынан барырға тейешбеҙ, 
тигәнде аңлата, был юлдан Пәйғәмбәр (с.ғ.с) артынан 
көрәштәштәре, ә Пәйғәмбәр, үҙ сиратында, Ябраил артынан 
барған.

3. Ошо хаҡлыҡты юҡҡа сығарырға тырышҡан кешеләр 
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ысынбарлыҡты аҙ ғына булһа ла аңларға өлгәшһә, улар 
бәхәсләшмәҫ, ә килешергә  мәжбүр булыр ине.

Аллаһҡа ышанмаған кеше әл-Фатиха (Ҡөрьәнде асы-
усы сүрә) уҡыһа нимә була? Ул диндарға әйләнә. Шулай 
уҡ дәһри бер тапҡыр булһа ла Кәлимәтүш Шәһәәдәһте 
(“Аллаһтан башҡа илаһ юҡ һәм Мөхәммәд Уның илсеһе 
икәненә шаһитлыҡ ҡылам”), әйтһә, уны динһеҙ тип әйтеп 
булмай, сөнки ул мосолманға әйләнгән була.

Мосолман булыу өсөн Кәлимәтүш Шәһәәдәһ уҡыу ғына 
ла еткәс, “Ҡөрьәндең Әсәһе” (“Үмм үл-Китаб”) тип атал ған 
әл-Фатиханы уҡыуҙың тәьҫире тураһында нимә әйтергә була? 
Аллаһ үҙ ҡолона ошо иң мөһим Ҡөрьән сүрәһен уҡырға 
этәрә, ә һуңынан уны динһеҙ ҡалдыра, тигән фекер тыуырға 
мөмкинме? Улайһа, һеҙҙеңсә, Аллаһ үҙ ҡолдары менән нисек 
етәкселек итә һуң?

Дәһриҙәргә бер тапҡыр әл-Фатиханы уҡыу ҙа файҙа 
килтерә, тигән раҫлау буйынса бәхәсләшергә лә була. Әгәр 
әл-Фатиханы үлер алдынан ғына уҡыһа, ул диндар булып 
үләме?

Аңлау һәм күреү һәләте булғандар шикләнмәй: әл-
Фатиханы бер тапҡыр уҡыу ғына ла бушҡа булыуына Аллаһ 
юл ҡуймаясаҡ. Ахыр сиктә әл-Фатиха кешенең барыр юлын 
үҙгәртергә һәм йөрәгендә ҙур үҙгәреш булдырырға тейеш. 
Аллаһ, теле менән Уны күтәргән кешегә, дәһри булып 
ҡалырға юл ҡуймаҫ!

Аллаһу Тәғәлә Изге Асыштар китабының нигеҙе булған 
Ҡөрьәндең асылын аңлатҡан сүрәне уҡырға этәреү сәбәпле, 
ул кеше Аллаһтың яҡлауында була.

Әл-Фатиханы уҡыу - Изге Яҙмалары менән бөтөн 
Ҡөрьәнде уҡып сығыу менән бер. Бындай кешене Аллаһ 
динһеҙлектә ҡалдыра, тип әйтеү - көфөрлөк ул. Шуның 
өсөн дә Оло шәйех ”Әгәр дәһри әл-Фатиханы уҡыһа - был 
кешенең бәхетле яҙмышын күрһәтә”, ти.

Артабан Оло шәйех Аллаһтың бөтә ҡолдары ла бер тигеҙ 
булыуын иҫкәртә. Быны аңлатыу кәрәкме? Әгәр ҙә кеше доға 
уҡығанда һәр ваҡыт әл-Фатиханы әйтә, Аллаһҡа мөрәжәғәт 
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итә икән, бында нисек бәхәсләшергә була? Ул, ысынлап 
та, ”Ғаләмдәр хужаһы” булмаһа, үҙен Мосолмандар 

Аллаһы, тип кенә билдәләр ине. Был тәңгәлдә Оло шәйех 
менән килешмәүселәр ”Ғаләмдәр хужаһы” тигәнде ”Мо-
солмандар хужаһы”, тип алмаштырып, Ҡөрьәнде күсереп 
яҙырға һәм Аллаһты яманлаған әллә күпме яуызлыҡты 
эшләргә мәжбүр булырҙар ине! Оло шәйехтең бөтөн 
кешеләр ҙә Бар ҡылыусы өсөн бер тигеҙ тигән раҫлауын хата 
тип иҫәпләүселәр, ғәмәлдә исламдан ситләшеүселәр.

Әҙәмдең бөтөн улдары, Рәхимле Аллаһыбыҙҙың ҡолдары 
- диндарҙар һәм дәһриҙәр - Уның Рәхимлегенә был тормош-
та уҡ ирешә. Ул кешеләрегә Үҙ ҡанунына ярашлы, уларҙың 
диндар һәм дәһрилегенә ҡарамай, матдилашҡан фатихаһын 
бирә. Әммә беҙҙең баҡыйлыҡтағы тормошобоҙ Аллаһҡа 
ышаныу һәм ышанмауыбыҙға бәйле. Үлгәндән һуң алған 
Аллаһ Мәрхәмәтлегенең дәрәжәһе башҡа материяларҙа ла 
йәшәй. Минеңсә, был аңлашыла.

Шулай итеп, беҙ бәхәсһеҙ факттың ҡаршылыҡ 
тыуҙырмауын күрһәттек: был донъяла Аллаһ Үҙенә 
ышаныуҙы мотлаҡ шарт, тип ҡуймайынса Рәхимлегенән 
бөтәһенә лә өлөш сығара. Оло шәйех билдәләгән Ҡөрьән 
аяты шуны раҫлай: ”Һәм беҙ Әҙәм улдарына һоҡланабыҙ 
һәм маҡтау йырлайбыҙ”.

Сикһеҙ Ҡеүәтле Аллаһ ”Әҙәмдең диндар улдарына 
маҡтау йырлайбыҙ,”- тимәй, Ул дөйөмләштереп, бөтәһен 
үҙ эсенә алып мөрәжәғәт итә. Быға нисек ҡаршы килергә 
була? Барлыҡ ҡаршы килеүҙәр - наҙанлыҡ, тәкәбберлек, 
дошманлыҡ емеше, шуға ла улар һуҡыр бер тингә лә тормай.
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ИНЕШ
“Беҙҙең остазыбыҙ һәм мәүләнәбеҙ, изгеләрҙең Солтаны, 

Солтан әүлиә, Шәйех Абдуллаһ әл-Дағстани ән-Наҡшбәнди 
тарафынан индерелгән был биттәрҙе ул үҙе барҙа ҡабул 
иттем. Аллаһҡа яҡынлашырға һәм Уның менән ҡушылып 
берләшергә теләүсе түбәндәге күнекмәләрҙе ныҡышмал 
үтәргә тейеш”.

Ул - Сикһеҙ Ҡөҙрәтле Аллаһ, ә мин - уның тыңлаусан 
ҡоло.

Остаздарыбыҙҙың иң мөһабәте, үтенеп һорайым, беҙҙең 
ынтылыштарыбыҙҙы Үҙеңә уңайлы булғанға йүнәлт.

Беҙҙең һуңғы үтенестәребеҙ ошолай: 

Әй Бөйөк! Беҙ Һиңә, Һин лайыҡ булған кеүек, ғибәҙәт 
ҡылмайбыҙ!

Әй Бөйөк! Беҙ Һине, Һин лайыҡ булған тиклем, 
ҙурламайбыҙ!

Әй Фатиха биреүсе! Беҙ Һиңә тейешенсә рәхмәт 
белдермәйбеҙ!

Әй Бөйөк! Беҙ Һин үҙең арттырған кеүек Һинең даныңды 
арттыра алмайбыҙ!

Шәйех Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡани әр-Раббани
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1. Аҙан:

Аллааһу әҡбәр! (4 тапҡыр)
Әшһәдү әлләә иләәһә 
илләл лааһ (2 тапҡыр)
Әшһәдү әннә Мүхәммәдәр 
расүүлүллааһ (2 тапҡыр)
Хәййә ғәләс-саләәһ (2 тап-
ҡыр)
Хәййә ғәләл-фәләәх (2 
тапҡыр)
Аллааһу әҡбәр! (2 тапҡыр)
(Иртәнге намаҙ өсөн генә):
Әс-саләәтү хайрум минән 
нәүм (2 тапҡыр)
Ләә иләәһә илләллааһ
Әс-саләәтү үәс сәләәмү 
ғә ләйкә йәә мән 
әрсәләһуллааһу тәғәәләә 
рахмәтәл-лил ғәәләмиин.
Әс-саләәтү үәс сәләәмү 
ғә ләйкә үә ғәләә әәликә үә 
әсхәәбикә әджмәғиин.
Әс-саләәтү үәс сәләәмү 
ғә ләйкүм йәә әнбийәә’ 
Аллааһ.

I. АҠШАМ НАМАҘЫ1 - МӘҒРИБ
(Ислам ҡанундарында, тәүлек ҡояш байығандан башланғанға 

күрә, был намаҙ беренсеһе тип иҫәпләнә)

Намаҙға саҡырыу:

Аллаһ Бөйөк! (4 тапҡыр)

Шаһитлыҡ ҡылам: Аллаһтан 
башҡа илаһ юҡ (2 тапҡыр)

Шаһитлыҡ ҡылам: Мөхәммәд 
Аллаһтың илсеһе (2 тапҡыр)

Намаҙға ашығығыҙ (2 тапҡыр)

Ҡотолоуға ашығығыҙ 

(2 тапҡыр)

Аллаһ Бөйөк! (2 тапҡыр)

(Иртәнге намаҙ өсөн генә):

Намаҙ йоҡонан хәйерлерәк (2 
тапҡыр)

Аллаһтан башҡа илаһ юҡ.

Аллаһу Тәғәлә Донъялыҡҡа 
бәрәкәт булараҡ ебәргән дәргә 
ризалыҡ.

Һеҙгә, һеҙҙең ғаиләләрегеҙгә һәм 
яҡындарығыҙға тыныслыҡ һәм 
ризалыҡ.

Әй Аллаһ илселәре,  Һеҙгә 
тыныслыҡ һәм ризалыҡ).
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2. Аҙан доғаһы:

Аллааһүммә Раббә һәәҙиһид дәғүәтит тәәммәти үәс 
саләәтил ҡаа’имәһ. Әәти Мүхәммәдәнил үәсииләтә үәл 
фәдыйләтә үәддәраджәтәр рафииғәтәл ғәлиййәһ үәбғәҫһү 
йәә Раббил мәҡаамәл мәхмүүдәл ләҙии үәғәдтәһү үәрзүҡнәә 
шәфәәғәтәһү йәүмәл ҡыйәмәһ. Иннәкә ләә тухлифүл 
мииғәәд. (Үә зәүүәджнәә минәл хүүрилғиин).

(Әй Аллаһ! Ошо камил аҙандың ваҡыты ингән намаҙ хужаһы! 
Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) ярҙамсылыҡты һәм артыҡлыҡты һәм юғары 
һәм өҫтөн булған дәрәжәне бүләк ит. Йә Хоҙай, уны Үҙең вәғәҙә 
иткән бөйөк маҡтаулы урынға ирештер. Ҡыямәт көнөндә 
беҙгә уның шәфәғәтен насип ит, сөнки Һин вәғәҙәңде һәр ваҡыт 
үтәйһең. (Ҡара күҙле Ожмах йәриәләре менән никах ептәрен 
бәйлә).

3. 2 рәҡәт сөннәт2.
4. Иҡаамәтис-саләәт3:  
(Намаҙға икенсе саҡырыу - оҙаҡҡа һуҙмай намаҙҙы башлау 

билдәһе)
Аллааһүммә салли ғәләә
Мү  хәммәдиү үә ғәләә әәли 
Мүхәммәдиү үә сәллим.
Аллааһу әҡбәр! (4 тапҡыр)
Әшһәдү әлләә иләәһә илләл-
лааһ (2 тапҡыр)
Әшһәдү әннә Мүхәммәдәр 
расүүлүллааһ (2 тапҡыр)
Хәййә ғәләс саләәһ (2 тапҡыр)
Хәййә  ғәләл  фәләәх  (2 
тапҡыр)
Ҡаде ҡаамәтис саләәһ 
(2 тап ҡыр)
Аллааһу әҡбәр! (2 тапҡыр)
Ләә иләәһә илләллааһ.

(Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм 
уның ғаиләһенә ризалыҡ бир 
һәм тыныслыҡ бүләк ит.
Аллаһ Бөйөк! (4 тапҡыр).
Шаһитлыҡ ҡылам: Аллаһтан 
башҡа илаһ юҡ (2 тапҡыр)
Шаһитлыҡ ҡылам: Мөхәммәд 
Аллаһтың илсеһе (2 тапҡыр)
Намаҙға ашығығыҙ (2 тапҡыр)
Ҡ о т о л о у ғ а  а ш ы ғ ы ғ ы ҙ  ( 2 
тапҡыр)
Намаҙға баҫығыҙ (2 тапҡыр)

Аллаһ Бөйөк! (2 тапҡыр)
Аллаһтан башҡа илаһ юҡ.
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5. 3 рәҡәт фарыз.

Теләк буйынса4 : Ләә иләәһә илләллааһ (3 тапҡыр)
Мүхәммәдүр расүүлүллааһ 
(Шым ғына): саллаллааһу ғәләйһии үә сәлләм.
Истиғфар: 
Әстәғфируллааһ (3 тапҡыр)
Әстәғфируллааһәл ғәҙыйиимәл ләҙии ләә иләәһә илләә 

һүүәл хәййүл ҡаййүмү үә ә’түүбү и’ләйһи
Әстәғфируллааһ (3 тапҡыр)
(Теләк буйынса): Аллаһтан башҡа илаһ юҡ (3 тапҡыр)
Мөхәммәд Аллаһтың илсеһе (шым ғына: Аллаһтың уға 

сәләме һәм ризалығы булһын).
Үтенес: Аллаһтан ғәфү үтенәм (3 тапҡыр) 
Аллаһу Тәғәләнән башҡа илаһ юҡ: Мәңге тере, Үлемһеҙ һәм 

мин Уның алдында тәүбә итәм
Аллаһтан ғәфү үтенәм (3 тапҡыр).
Доға: Аллааһүммә әнтәәс сәәләмү үә минкәс сәләәм 

тәбәәрактә үә тәғәәләйтә йәә ҙәл джәләәли үәл икраам.
(Әй Аллаһ! Һин үҙең тыныслыҡ һәм тыныслыҡ Һинән генә 

килә. Һин фатихалы һәм юғары дәрәжәле. Әй Бөйөклөк һәм 
Йомартлыҡ эйәһе).

Ләә иләәһә илләллааһү үәхдәһү  лә шәриикә ләһ ләһүл 
мүлкү үә ләһүл хәмдү үә һүүә ғәләә күлли шәй’иң ҡадиир

Сәмиғнәә үә әтағнәә ғуфраанәкә Раббәнәә үә иләйкәәл 
мәсыиир.

(Аллаһтан башҡа илаһ юҡ. Ул бер үҙе һәм Уға тиңдәш була 
алмай. Бөтә хакимиәт Уның ҡарамағында, бөтә маҡтауҙар Уның 
тик үҙенә генә. Йән биргән дә Ул, йән алған да Ул. Уның бөтә нәмәгә 
көсө етә. Беҙ быны ишеттек һәм уға буйһонабыҙ. Ғәфү ит беҙҙе, 
Хужабыҙ, сөнки тик Һиңә генә ҡайтасаҡбыҙ).

6. Ике рәҡәт сөннәт.

Ғәләә расүүлинәә саләүәәт (c.ғ.с.):
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Әстәғфируллааһ, Әстәғфируллааһ, Әстәғфируллааһ 
сүбхәәнәәллааһи үәлхәмдүлилләәһи үә ләә иләәһә 
илләллааһү үәллааһү әҡбәр үә лә хәүлә үә ләә ҡуүәтә иллә 
биилләәһил ғәлиййүл ғәҙыйиим.

(Пәйғәмбәргә (с.ғ.с.) фатиха бир. Мин Аллаһу тәғәләнән ғәфү 
итеүен һорайым. Аллаһҡа дан, Аллаһҡа маҡтау; Аллаһтан 
башҡа илаһ юҡ; Аллаһ иң Бөйөгө.

Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Аллаһтыҡы кеүек көс 
тә, ҡөҙрәт тә башҡа юҡ).

7. Аятел күрси5 : 

Әғүүҙү билләәһи минәш шәйтаанир раджиим, 
бисмилләәһир-рахмәәнир рахиим.

Үә иләәһүкүм иләәһүү-үәәхидүл-ләә иләәһә илләә 
һүүәәр-рахмәәнүр рахиим (2:163) Аллааһу ләә иләәһә 
илләә һүүәл-хәййүл-ҡаййүүмү ләә тәьхуҙүһү синәтүү 
үә ләә нәүмүл ләһү мәә фис-сәмәәүәәти үә мәә фил-
ардыи мәң ҙәлләҙии йәшфәғү ғиндәһүү илләә би’иҙниһи 
йәғләмү мәә бәйнә әйдииһим үә мәә хальфәһүм үә ләә 
йүхиитуунә бишәй’им мин ғилмиһии иллә бимәә шәә’ә 
үәсиғә күр сиййүһүс-сәмәәүәтти үәл-арда үә ләә йә’үүдүһү 
хифҙуһүмәә үә һүүәл-ғәлиййүл ғәҙыйиим. (2:255)

Садәҡааллааһүл ғәҙыйиим.
(Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һы йынам. 

Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. 
 Һеҙҙең илаһығыҙ - берҙән-бер илаһ! Унан, рәхмәтле һәм 

шәфҡәтленән, башҡа илаһ юҡ! (2:163). Аллаһ, Унан, тере һәм 
мәңге булғандан башҡа - илаһ юҡ. Уны йоҡомһорау ҙа, йоҡо ла 
баҫа алмай; Күктәрҙә һәм Ерҙә булған нәмәләр - Уныҡы. Уның 
алдында. Үҙ рөхсәтенән башҡа, кем яҡлаша алыр? Ул уларға ти-
клем булғандарҙы ла һәм уларҙан һуң булғандарын да белә, ә улар, 
Уның теләгенән тыш, Уның белеменән бер нәмә ла аңлай алмай. 
Уның тәхете Күктәрҙе һәм Ерҙе биләй, һәм уларҙы һаҡлау Уға 
ауыр түгел - Ул бөйөк, олуғ! (2:255). Аллаһу тәғәләгә фиҙа ҡылам).
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8. Тәсбих:
Сүбхәәнәкә йәә ғәҙыйиим - сүбхәәнәәллааһ.

Сүбхәәнәәллааһ (33 тапҡыр).
(Дан һиңә, Сикһеҙ Ҡөҙрәтле!)
(Аллаһҡа дан!) 
Ғәләә ниғмәтил исләәм үә шәрафил иимәән дәә’имән-

әлхәмдүлилләәһ.
Әлхәмдүлилләәһ (33 тапҡыр).
(Исламдың бүләге, имандың намыҫы өсөн, мәңгелеккә, 

Аллаһҡа маҡтау) 
(Аллаһҡа маҡтау) 
Тәғәәләә шә’әнүһү үә ләә иләәһә ғайруһ - Аллааһу әҡбәр.
Аллааһу әҡбәр (33 тапҡыр).
(Уның эшмәкәрлеге бөйөк, Унан башҡа илаһ юҡ, Аллаһ бөйөк) 
(Аллаһ бөйөк) 
Аллааһу әҡбәр кәбииран үәлхәмдүлилләәһи кәҫииран 

үә сүбхәәнәәллааһи бүкратәү үә әсыиләә. Ләә иләәһә ил-
ләллааһү үәхдәһү ләә шәрикә ләһ ләһүл мүлкү үә ләһүл 
хәмдү йүхии үә йүмиитү үә һүүә ғәләә күлли шәй’иң 
ҡадиир. Сүбхәәнә Раббиил ғәлиил әғләәл үәһһәәб.

 (Аллаһ - Үҙенең бөйөклөгөндә иң бөйөгө, һәм Аллаһҡа бик 
күп маҡтауҙар. Иртәме, һуңмы - Аллаһҡа дан. Аллаһ тан баш-
ҡа илаһ юҡ. Ул - берҙән-бер, Уның тиңдәше юҡ. Бөтә батшалыҡ 
- Уныҡы һәм бөтә маҡтау Уға. Ул тормош һәм үлем килтерә, 
һәм Ул бөтә әйберҙәр өҫтөнән дә етәкселек итә. Минең Хужама, 
Сикһеҙ Бөйөк, Сикһеҙ Юғары, Бөтәһен дә бүләк итеүсегә дан.) 

9. Доға (һәр кем үҙ аллы уҡый).
10. Әл-Фатиха
Башларға: Аллааһүммә салли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә 

әәли Мүхәммәдиү үә сәллим. Бисмилләһир-рахмәниир-
рахиим.

11. Саләәтүл ғаа’иб (йыназа намаҙы)6
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Фәәғтәбируу йәә үүлил әбсаар иннәә лилләәһи үә 
иннәә иләйһи раджиғүүн.

Саләәтүл джәнәзәти ғәнил ғаа’ибиин әлләҙиинә 
интә ҡалүү иләә рахмәтилләәһи мин үммәти Мүхәммәд 
(саллаллааһу ғәләйһии үә сәлләм).

(Кем күрә ала, иғтибар итегеҙ. Ысынлап та, беҙ Аллаһ ҡа 
ҡарайбыҙ һәм Уға беҙҙең ҡайтыуыбыҙ.

Был үлгәндәр өсөн, кем Мөхәммәд (с.ғ.с.) өммәтенән был до-
нъянан Аллаһ шәфәғәтенә киткән, ерләү намаҙы).

Беренсе тәҡбир: Аллааһу әҡбәр!
Сүбхәәнәкәллаһүммә үә бихәмдикә үә тәбәәракә әсмүкә 

үә тәғәәләә джәддүкә үә джәллә ҫәнәә’үкә үә ләә иләәһә 
ғайрук.

(Беренсе тәҡбир: Аллаһ Бөйөк!
Һине тәсбих итәм, Һине маҡтайым. Һинең исемең мөбәрәк, 

даның ҙурҙыр. Һинән башҡа илаһ юҡ).
Икенсе тәҡбир: Аллааһу әҡбәр! 
Аллааһүммә салли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә әәли 

Мүхәммәд кәмә салләйтә ғәләә Ибрааһиимә үә ғәләә әәли 
Ибрааһиимә иннәкә хәмиидүм мәджиид.

Аллааһүммә бәәрик ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә әәли 
Мүхәммәд кәмә бәәрактә ғәләә Ибрааһиимә үә ғәләә әәли 
Ибрааһиимә иннәкә хәмиидүм мәджиид.

(Икенсе тәҡбир: Аллаһ Бөйөк!
Аллам, Мөхәммәд пәйғәмбәргә һәм пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд 

ғаиләһенә Ибраһим пәйғәмбәргә һәм пәйғәмбәребеҙ Ибраһим 
ғаиләһенә рәхмәт биргән кеүек рәхмәт бир. Ысынлап та, Һин - 
Данлы, бөтә ерҙә лә Маҡтаулы.

Аллам, Мөхәммәд пәйғәмбәргә һәм пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд 
ғаиләһенә Ибраһим пәйғәмбәргә һәм пәйғәмбәребеҙ Ибраһим 
ғаиләһенә бәрәкәт биргән кеүек бәрәкәт бир. Ысынлап та, Һин 
- Данлы, бөтә ерҙә лә Маҡтаулы).

Өсөнсө тәҡбир: Аллааһу әҡбәр!
Аллааһүммәғфир ли хәййинәә үә мәййитинәә үә 

шәәһидинәә үә ғаа’ибинәә үә сағииринәә үә кәбииринәә үә 
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зәкәринәә үә үңҫәәнәә.
Аллааһүммә мән әхйәйтәһү миннәә фә’әхйиһии 

ғәләл исләәми үә мән тәүәффәйтәһү миннәә фәтәүәффәһү 
ғәләл иимәән. Аллааһүммәғфир ләһүм үәрхәмһүм. 
Аллааһүммә ләә тәхримнәә әджраһүм үә ләә тәфтиннәә 
бәғдәһүм.

(Өсөнсө тәҡбир: Аллаһ Бөйөк!
Әй Аллаһ! Беҙҙең тереләребеҙҙе һәм үлеләребеҙҙе, кем беҙҙең 

менән һәм кем донъянан китте, йәштәрҙе һәм ҡарт тарҙы, 
ирҙәрҙе һәм ҡатындарҙы ғәфү ит. Әй Аллаһ! Кемебеҙгә Һин тор-
мош бирҙең, шулар ислам дине ҡанундарына ярашлы йәшәһен, 
үлгән кеше иманлы булып үлһен. Әй Аллаһ! Уларҙы ғәфү ит һәм 
уларға миһырбанлы бул. Әй Аллаһ! Беҙҙе уларҙың бүләкләүенән 
мәхрүм итмә (һәм) улар артынан (йәғни улар үлеме артынан) 
хәҡиҡәт юлынан сығарма).

Дүртенсе тәҡбир: Аллааһу әҡбәр!
Әс-сәләәмүғәләйкүм үә рахмәтүллааһ (уң яҡҡа ҡарарға)
Әс-сәләәмү ғәләйкүм үә рахмәтуллааһ (һул яҡҡа ҡарарға)
(Дүртенсе тәҡбир: Аллаһ Бөйөк!
Һеҙгә Аллаһу тәғәләнең сәләме һәм рәхмәте булһын (тәүҙә уң 

яҡҡа, һуңынан һул яҡҡа ҡарарға).
12. Доға:
Аллааһүммәғфир лиәхйәә инәә үәрхәм мәүтәәнәә үәшфи 

мәрдаанәә бихүрмәтил Фәәтихәһ.
(Үтенес: Әй Аллаһ! Беҙҙең тереләребеҙҙе ғәфү ит, үлгәндәргә 

миһырбанлы бул һәм беҙҙең ауырыуҙарыбыҙҙы әл-Фатиха сүрәһе 
изгелеге менән дауала).

13. 6 рәҡәт Әүүәбин7 намаҙы (2:2:2).

14. Кәлимәтүш шәһәәдәһ: Әшһәдү әлләә иләәһә 
илләллааһү үә әшһәдү әннә Мүхәммәдән ғәбдүһү үә 
расүүлүһ (3 тапҡыр)

Шым ғына: саллаллааһу ғәләйһии үә сәлләм.
(Шаһитлыҡ ҡылам: Аллаһтан башҡа илаһ юҡ, Мөхәммәд 

Уның ҡоло һәм илсеһе.
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Шым ғына: Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы булһын).

15. Истиғфар: Әстәғфируллааһ (100 тапҡыр)
Үтенес: Аллаһтан ғәфү үтенәм.
Доға: Әстәғфируллааһә мин күлли ҙәмбиү үә мәғсыйәтиү 

үә мин күлли мәә йүхаалифү диинәл исләәми йәә әрхәмәр-
рахимиин.

(Үтенес: Мин Аллаһтан һәр төрлө гөнаһым һәм тыңламауым, 
ислам диненә ҡаршы бөтә эшләгәндәрем өсөн ғәфү итеүен 
һорайым. Әй Шәфҡәтлеләрҙең дә Шәфҡәтлеһе).

16. Әс-Сәждәһ сүрәһе8:
Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-раджиим, 

бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. (Әл-Фатиха, Әс-Сәждәһ 
сүрә ләре (һуңғыһын эстән уҡырға).

17. Әл-Ихлаас сүрәһе (3 тапҡыр).

18. Әл-Фәләҡ сүрәһе.

19. Ән-Нәәс сүрәһе.

20. Ләә иләәһә илләллааһ (10 тапҡыр). Һуңынан:
Мүхәммәдүр расүүлүллааһ. Шым ғына: саллааллааһу 

ғәләйһии үә сәлләм.
21. Саләүәәт:  Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (10 тапҡыр). 
Доға: Салли йәә Раббии үә сәллим ғәләә джәмииғил 

әнбийәә’и үәл мүрсәлиин үә әәли күллин әджмәғиинә 
үәлхәмдүлилләәһи Раббил ғәәләмиин.

(Үтенес: Әй Хоҙайым! Бөтә пәйғәмбәрҙәргә һәм илселәргә, 
уларҙың һәр ҡайһыһы ғаиләһенә ризалыҡ һәм тыныслыҡ булһын. 
Ғаләмдәр хужаһы Аллаһҡа маҡтау).
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Ғ ә л ә ә  ә ш р а ф и л  ғ ә ә л ә м и и н ә  с ә й й и д и н ә ә 
Мүхәммәдинис саләүәәт (с.ғ.с.).
Ғәләә әфдалил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис 

саләүәәт (с.ғ.с.)
Ғәләә әкмәлил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис 

саләүәәт (с.ғ.с.)
(Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң 

күркәменә - дан. 
Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң 

юғарыһына - дан. 
Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң ками-

лына - дан). 
Саләүәәтүллааһи тәғәәләә үә мәләә’икәтиһии үә 

әнбийәә’иһи үә рүсүлиһии үә джәмииғи халҡиһи ғәләә 
Мүхәм мәдиү үә ғәләә әәли Мүхәммәдин ғәләйһии үә 
ғәләйһимүс сәләәм үә рахмәтүллааһи тәғәәләә үә бәракәәтүһ 
үә радыйаллааһу тәбәәракә үә тәғәәләә ғән сәәдәәтинәә 
әсхәәби расүүлилләһи әджмәғиин үә ғәнит тәәбиғиинә 
биһим би’ ихсәән үә ғәнил ә’иммәтил мүджтәһидиинәл 
мәәдыиин.

Үә ғәнил ғүләмәә’ил мүттәҡиин үә ғәнил әүлийәә’ис-
саалихиин үә ғән мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин Нәҡ-
ш бәндиийәтил ғәлиййәһ ҡаддәсәллааһу тәғәәләә әрүә-
хәһүмүз-зәкиийәһ үә нәүүәраллааһу тәғәәләә әдри хәт-
ә һүмүл мүбәәракәһ үә ә’ғәәдаллааһу тәғәәләә ғәләйнәә 
мин бәракәәтиһим үә фүйүүдаатиһим дәә’имән үәл-
хәмдүлилләәһи Раббил ғәәләмиин.

(Аллаһтың (Ул - Маҡтаулы), Уның фәрештәләренең, Уның 
пәйғәмбәрҙәренең, Уның илселәренең һәм Уның өммәтенең 
данлауында Мөхәммәд һәм Мөхәммәдтең ғаиләһе көн итһен. 
Сикһеҙ фатиха биреүсе, Сикһеҙ юғары күтәреүсе Аллаһ, беҙҙең 
Остаздарыбыҙҙың, Аллаһ илсеһе көрәштәштәренең, кем улар 
артынан дин юлында эйәр гәндәрҙең һәр береһе менән риза 
булһын. Беренсе ҡыйыу имамдарҙың (Ул риза булһын), диндар 
ғалимдарҙың, әүлиәләрҙең һәм Наҡшбәндиә тәриҡәте шәйех-
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тәренең Аллаһ (Ул -Маҡтаулы) уларҙың таҙа күңелдәрен 
изгеләрҙән итһен һәм ҡәберҙәренә нур төшөрһөн. Аллаһ 
(Ул - Маҡтаулы) беҙҙе уларҙың байлығынан һәм бөтмәҫ 
ҡөҙрәтенән мәңгелеккә  мәхрүм итмәһен. Ғаләмдәр хужаһы 
Аллаһҡа маҡтау).

Әл-Фатиха.

22. (Имам) Бағышлау9:
Аллааһүммә бәллиғ ҫәүәәбә мәәҡара’нәәһү үә нүүра 

мәәтәләү-нәәһү һәдиййәтәү үәс’иләтәм миннәә иләә руүхи 
нәбиййинәә Мүхәммәдин (саллаллааһу тәғәәләә ғәләйһии 
үәс сәлләм) үә иләә әрүәәхил әнбиийәә’и үәл әүлийәә’и 
хаассатән иләә руүхи шәәһ Нәҡшбәнди үә шәйхинәә әш 
шәйхи Ғәбдилләәһид Дәәғастәәнии үә мәүләнәә әш шәйхи 
Мүхәммәд Нәәҙим әл-Хаҡҡаании үәс сиддииҡиин.

(Әй Аллаһ! Беҙҙең уҡып сыҡҡанға һәм беҙ эйәргән яҡтылыҡҡа 
бирелгән әжер, беҙҙе пәйғәмбәребеҙ йәне һәм әүлиәләр йәне, 
бигерәк тә шаһ Наҡшбәнди, беҙҙең шәйехебеҙ Абдуллаһ әл-
Дағстани, мәүләнә шәйехебеҙ Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡани һәм 
башҡа тәҡүәлеләр рухтары менән бәйләнешкә киткән көсөбөҙ 
тулыланһын).

23. (Имам): Әл-Фатиха.
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II. ЙӘСТҮ НАМАҘЫ - ИША
1. Аҙан (намаҙға саҡырыу)

2. Аҙан доғаһы.

3. Дүрт рәҡәғәт сөннәт.

4. Кәлимәтүш шәһәәдәһ: Әшһәдү әлләә иләәһә 
илләллааһү үә әшһәдү әннә Мүхәммәдән ғәбдүһү үә 
расүүлүһ (3 тапҡыр)

(Шаһитлыҡ ҡылам: Аллаһтан башҡа илаһ юҡ, Мөхәммәд 
Уның ҡоло һәм илсеһе).

Шым ғына: саллаллааһу ғәләйһии үә сәлләм.
(Шым ғына: Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы булһын).

5. Истиғфар: Әстәғфируллааһ (100 тапҡыр)
(Үтенес: Аллаһтан ғәфү үтенәм.)

6. Әл-Ихлаас сүрәһе.
Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-раджиим, 

бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Әл-Ихлаас сүрәһе (3 
тапҡыр).

Сүбхәәнә Раббикә Раббил ғиззәти ғәммәә йәсыифүүн 
үә сәләәмүн ғәләл мүрсәлиин үәлхәмдүлилләәһи Раббил 
ғәәләмиин.

(Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һыйынам. 
Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. Әл-Ихлаас сүрәһе 
(3 тапҡыр). Раббыңа, - бөйөклөк Раббыһына , - дан. Улар ҡушып 
һөйләгәндән пак Ул! Һәм рәсүлдәргә сәләм! Һәм Ғаләмдәр Раббыһы 
Аллаһҡа дан!)

7. Доға: 
Иләә шәрафин нәбиийи (саллаллааһу ғәләйһии үә 

сәлләм) үә әәлииһи үә әсхәәбиһил кираами үә иләә 
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мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин Наҡшбәндиийәтил 
ғәлииййәһ хаассатән иләә руүхи имәәмит тарииҡати үә 
ғауҫил халииҡаһ шәәһ Бәһәә’уддиин Наҡшбәнди Мүхәм-
мәдинил Үүәйс’иил Бүхаарии үә иләә мәүләнәә сүлтаанил 
әүлийәә’и әш шәйх Ғәбдилләһил Фәә’изид Дәәғастәәнии 
үә мәүләнәә әш шәйхи Мүхәммәд Нәәҙим әл-Хәҡҡаании үә 
сәә’ири сәәдәәтинәә үәс сиддииҡиин.

(Пәйғәмбәргә (Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы булһын), 
шәриғәткә хеҙмәт иткән пәйғәмбәрҙәргә һәм илселәргә, 
Наҡшбәндиә тәриҡәте шәйехтәренән дүрт имам, бигерәк тә 
тәриҡәт имамдары шаһ Баһауетдин Наҡшбәнди Мөхәммәд 
әл-Үүәйси әл-Бухари, остазыбыҙ солтан әүлиә шәйех Абдуллаһ 
әл-Фәйез әл-Дағстани, мәүләнә шәйехебеҙ Мөхәммәд Нәҙим әл-
Хаҡҡани һәм башҡа остаздарыбыҙ һәм тәҡүәлеләр рухтарына 
дан).

Әл-Фатиха.

8. Иҡаамәтис-саләәт (Намаҙға икенсе саҡырыу). 

9. Дүрт рәҡәт фарыз.
Теләк буйынса: Ләә иләәһә илләллааһ (3 тапҡыр)
Мүхәммәдүр расүүлүллааһ (шым ғына: саллаллааһу 

ғәләйһии үә сәлләм)
(Теләк буйынса): Аллаһтан башҡа илаһ юҡ (3 тапҡыр)
Мөхәммәд Аллаһтың илсеһе (шым ғына: Аллаһтың уға сәләме 

һәм ризалығы булһын).
Истиғфар: Әстәғфируллааһ (3 тапҡыр) 
(Үтенес: Аллаһтан ғәфү үтенәм).

Әстәғфируллааһәл ғәҙыйиимәл ләҙии ләә иләәһә илләә 
һүүәл хәййүл ҡаййүмү үә ә’түүбү и’ләйһи. 

(Аллаһу тәғәләнән башҡа илаһ юҡ: Мәңге тере, Үлемһеҙ һәм 
мин Уның алдында тәүбә итәм).

Истиғфар: Әстәғфируллааһ (3 тапҡыр) 
(Үтенес: Аллаһтан ғәфү үтенәм).
Доға: Аллааһүммә әнтәәс сәләәмү үә минкәс сәләәм 
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тәбәәрактә үә тәғәәләйтә йәә ҙәл джәләәли үәл икраам.
(Әй Аллаһ! Һин үҙең тыныслыҡ һәм тыныслыҡ Һинән 

генә килә. Һин фатихалы һәм юғары дәрәжәле. Әй Бөйөклөк 
һәм Йомартлыҡ эйәһе).

Ләә иләәһә илләллааһу үәхдәһү лә шәриикә ләһ ләһүл 
мүлкү үә ләһүл хәмдү үә һүүә ғәләә күлли шәй’иң ҡадиир. 
Сәмиғнәә үә әтағнәә ғуфраанәкә Раббәнәә үә иләйкәәл 
мәсыиир.

(Аллаһтан башҡа илаһ юҡ. Ул бер үҙе һәм Уға тиңдәш була 
алмай. Бөтә хакимиәт Уның ҡарамағында, бөтә маҡтауҙар Уның 
тик үҙенә генә. Йән биргән дә Ул, йән алған да Ул. Уның бөтә нәмәгә 
көсө етә. Беҙ быны ишеттек һәм уға буйһонабыҙ. Ғәфү ит беҙҙе, 
Хужабыҙ, сөнки тик Һиңә генә ҡайтасаҡбыҙ).

10. Ике рәҡәт сөннәт һәм ике рәҡәт нәфел намаҙы (бер 
сәләмләү менән). (2 - 2)10 

11. 3 рәҡәт витр намаҙы.
Ҡунут11  доғаһы: Аллааһу әҡбәр!
Аллааһүммә иннәә нәстәғиинүкә үә нәстәғфирукә үә 

нүғминү бикә үә нәтәүәккәлү ғәләйкә үә нүҫнии ғәләйкәл 
хайра. Нәшкүрукә үә ләә нәкфүрукә үә нәхләғү үә нәтрукү 
мәй йәфджүрук.

Аллааһүммә иййәәкә нәғбүдү үә ләкә нүсаллии үә 
нәсджүдү үә иләйкә нәсғәә үә нәхфидү үә нәрджүү 
рахмәтәкә үә нәхшәә ғәҙәәбәкә иннә ғәҙәәбәкәл джиддә бил 
күффәри мүлхәҡ.

Үә саллаллааһу ғәләән нәбиййи үә ғәләә үә әәлиһи үә 
сәлләм.

Аллааһу әҡбәр! (руҡуғҡа китергә)
(Ҡунут доғаһы: Аллаһ Бөйөк!
Әй Раббым! Беҙ Һиңә генә ярҙам һорап мөрәжәғәт итәбеҙ, 

Һинән гөнаһтарыбыҙҙы ярлыҡауҙы һорайбыҙ. Һиңә ышанабыҙ һәм 
тәүәккәл ҡылып һәр бер эшебеҙҙе Һиңә тапшырабыҙ, тик Һине 
генә маҡтайбыҙ. Һиңә гөнаһ ҡыла торған кешеләрҙе ташлайбыҙ. 
Әй Раббыбыҙ, беҙ Һиңә генә ғибәҙәт ҡылабыҙ, Һинең ризалығың 
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өсөн генә намаҙ уҡыйбыҙ, сәждә ҡылабыҙ һәм ғибәҙәт ҡылып 
Һиңә яҡын булырға тырышабыҙ. Рәхмәтеңде өмөт итәбеҙ, 
ғазабыңдан ҡурҡабыҙ. Ысынлап та, Һинең ғазабың иманһыҙ 
кешеләргә генә ирешеүселер.

Пәйғәмбәребеҙгә һәм уның ғаиләһенә Аллаһ тыныслыҡ һәм 
ризалыҡ бүләк итһен.

Аллаһ Бөйөк!)

12. (Сәләмләүҙән һуң):
Ғәләә расүүлинәә саләүәәт (c.ғ.с.):
Әстәғфируллааһ, Әстәғфируллааһ, Әстәғфируллааһ 

сүбхәәнәәллааһи үәлхәмдүлилләәһи үә ләә иләәһә 
илләллааһү үәллааһү әҡбәр үә лә хәүлә үә ләә ҡуүәтә иллә 
биилләәһил ғәлиййүл ғәҙыйиим.

(Пәйғәмбәргә (с.ғ.с.) фатиха бир. Мин Аллаһу тәғәләнән ғәфү 
итеүен һорайым. Аллаһҡа дан, Аллаһҡа маҡтау; Аллаһтан 
башҡа илаһ юҡ; Аллаһ иң Бөйөгө.

Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Аллаһтыҡы кеүек көс 
тә, ҡөҙрәт тә башҡа юҡ).

13. Аятел күрси: Әғүүҙү билләәһи минәш шәйтаанир 
раджиим, бисмилләәһир-рахмәәнир рахиим.

Үә иләәһүкүм иләәһүү-үәәхидүл-ләә иләәһә илләә 
һүүәәр-рахмәәнүр рахиим (2:163). Аллааһу ләә иләәһә 
илләә һүүәл-хәййүл-ҡаййүүмү ләә тәьхуҙүһү синәтүү 
үә ләә нәүмүл ләһү мәә фис-сәмәәүәәти үә мәә фил-
ардыи мәң ҙәлләҙии йәшфәғү ғиндәһүү илләә би’иҙниһи 
йәғләмү мәә бәйнә әйдииһим үә мәә хальфәһүм үә ләә 
йүхиитуунә бишәй’им мин ғилмиһии иллә бимәә шәә’ә 
үәсиғә күрсиййүһүс-сәмәәүәтти үәл-арда үә ләә йә’үүдүһү 
хифҙуһүмәә үә һүүәл-ғәлиййүл ғәҙыйиим. (2:255)

Садәҡааллааһүл ғәҙыйиим.
(Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һыйынам. 

Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. 
 Һеҙҙең илаһығыҙ - берҙән-бер илаһ! Унан, рәхмәтле һәм 

шәфҡәтленән, башҡа илаһ юҡ! (2:163). Аллаһ, Унан, тере һәм 
мәңге булғандан башҡа, - илаһ юҡ. Уны йоҡомһорау ҙа, йоҡо ла 
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баҫа алмай; Күктәрҙә һәм Ерҙә булған нәмәләр - Уныҡы. 
Уның алдында. Үҙ рөхсәтенән башҡа, кем яҡлаша алыр? Ул 

уларға тиклем булғандарҙы ла һәм уларҙан һуң булғандарын да 
белә, ә улар, Уның теләгенән тыш, Уның белеменән бер нәмә ла 
аңлай алмай. Уның тәхете Күктәрҙе һәм Ерҙе биләй, һәм уларҙы 
һаҡлау Уға ауыр түгел, - Ул бөйөк, олуғ! (2:255). Аллаһу тәғәләгә 
фиҙа ҡылам).

14. Тәсбих:
Сүбхәәнәкә йәә ғәҙыйиим - сүбхәәнәәллааһ.
Сүбхәәнәәллааһ (33 тапҡыр).
(Дан һиңә, Сикһеҙ Ҡөҙрәтле!)
(Аллаһҡа дан!)  
Ғәләә ниғмәтил исләәм үә шәрафил иимәән дәә’имән-

әлхәмдүлилләәһ.
Әлхәмдүлилләәһ (33 тапҡыр).
(Исламдың бүләге, имандың намыҫы өсөн, мәңгелеккә, 

Аллаһҡа маҡтау) 
(Аллаһҡа маҡтау) 
Тәғәәләә шә’әнүһү үә ләә иләәһә ғайруһ - Аллааһу әҡбәр.
Аллааһу әҡбәр (33 тапҡыр).
(Уның эшмәкәрлеге бөйөк, Унан башҡа илаһ юҡ, Аллаһ бөйөк) 
(Аллаһ бөйөк) .

Аллааһу әҡбәр кәбииран үәлхәмдүлилләәһи кәҫииран үә 
сүбхәәнәәллааһи бүкратәү үә әсыиләә. Ләә иләәһә илләл-
лааһү үәхдәһү ләә шәрикә ләһ ләһүл мүлкү үә ләһүл хәмдү 
йүхии үә йүмиитү үә һүүә ғәләә күлли шәй иң ҡадиир. 
Сүбхәәнә Раббиил ғәлиил әғләәл үәһһәәб.

 (Аллаһ - Үҙенең бөйөклөгөндә иң бөйөгө, һәм Аллаһ ҡа бик күп 
маҡтауҙар. Иртәме, һуңмы - Аллаһҡа дан. Аллаһтан башҡа илаһ 
юҡ. Ул - берҙән-бер, Уның тиңдәше юҡ. Бөтә батшалыҡ - Уныҡы 
һәм бөтә маҡтау Уға. Ул тормош һәм үлем килтерә, һәм Ул бөтә 
нәмәгә лә етәкселек итә. Минең Хужама, Сикһеҙ Бөйөк, Сикһеҙ 
Юғары, Бөтәһен дә бүләк итеүсегә, дан.) 
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15. Доға (һәр кем үҙ аллы уҡый):

16. Әл-Фатиха
Башларға: Аллааһүммә салли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә 

әәли Мүхәммәдиү үә сәллим. Бисмилләәһир-рахмәниир-
рахиим.

17. Кәлимәтүш шәһәәдәһ: Әшһәдү әлләә иләәһә 
илләллааһү үә әшһәдү әннә Мүхәммәдән ғәбдүһү үә 
расүүлүһ (3 тапҡыр)

Шым ғына: саллаллааһу ғәләйһии үә сәлләм.
(Шаһитлыҡ ҡылам: Аллаһтан башҡа илаһ юҡ, Мөхәммәд 

Уның ҡоло һәм илсеһе.
Шым ғына: Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы булһын).

18. Истиғфар: Әстәғфируллааһ (100 тапҡыр)
(Үтенес: Аллаһтан ғәфү үтенәм). 

19. Доға: Әстәғфируллааһә мин күлли ҙәмбиү үә 
мәғсыйәтиү үә мин күлли мәә йүхаалифү диинәл исләәми 
йәә әрхәмәр-рахимиин.

(Үтенес: Мин Аллаһтан һәр төрлө гөнаһым һәм тыңламауым, 
ислам диненә ҡаршы бөтә эшләгәндәрем өсөн ғәфү итеүен 
һорайым. Әй Шәфҡәтлеләрҙең дә Шәфҡәтлеһе).

20. Әл-Мүлк сүрәһе:
Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-раджиим, 

бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Әл-Фатиха, Әл-Мүлк 
сүрәләре12 . (Һуңғыһын эстән үҙ аллы уҡырға). Уҡып бөткәс: 
Аллааһу тәғәәләә Раббүнәә үә Раббүл ғәәләмиин.

(Аллаһу тәғәлә - беҙҙең Хужабыҙ һәм Ғаләмдәр хужаһы)

21. Әл-Ихлаас (3 тапҡыр)

22. Әл-Фәләҡ.
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23. Ән-Нәәс.

24. Ләә иләәһә илләллааһ (10 тапҡыр). Һуңынан:
Мүхәммәдүр расүүлүллааһ. Шым ғына: саллааллааһу 

ғәләйһии үә сәлләм.

25. Саләүәәт: Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (10 тапҡыр). 
26. Доға: Салли йәә Раббии үә сәллим ғәләә джәмииғил 

әнбийәә’и үәл мүрсәлиин үә әәли күллин әджмәғиинә 
үәлхәмдүлилләәһи Раббил ғәәләмиин.

(Үтенес: Әй Хоҙайым! Бөтә пәйғәмбәрҙәргә һәм илселәргә, 
уларҙың һәр ҡайһыһы ғаиләһенә ризалыҡ һәм тыныслыҡ булһын. 
Ғаләмдәр хужаһы Аллаһҡа маҡтау).

Ғәләә әшрафил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис 
саләүәәт (с.ғ.с.).

Ғәләә әфдалил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис 
саләүәәт (с.ғ.с.)

Ғәләә әкмәлил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис 
саләүәәт (с.ғ.с.)

(Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң 
күркәменә - дан. 

Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң 
юғарыһына - дан. 

Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң ками-
лына - дан). 

Саләүәәтүллааһи тәғәәләә үә мәләә’икәтиһии үә 
әнбийәә’иһи үә рүсүлиһии үә джәмииғи халҡиһи ғәләә 
Мүхәммәдиү үә ғәләә әәли Мүхәммәдин ғәләйһии үә 
ғәләйһимүс сәләәм үә рахмәтүллааһи тәғәәләә үә бә-
ра кәәтүһ үә радыйаллааһу тәбәәракә үә тәғәәләә ғән 
сәәдәәтинәә әсхәәби расүүлилләһи әджмәғиин үә ғәнит 
тәәбиғиинә биһим би’ихсәән үә ғәнил ә’иммәтил мүджтә-
һидиинәл мәәдыиин.

Үә ғәнил ғүләмәә’ил мүттәҡиин үә ғәнил әүлийәә’ис-
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саалихиин үә ғән мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин 
Нәҡш бәндиийәтил ғәлиййәһ ҡаддәсәллааһу 
тәғәәләә әрүәхә һүмүз-зәкиийәһ үә нәүүәраллааһу 
тәғәәләә әдрихәтәһүмүл мүбәәракәһ үә ә’ғәәдаллааһу 
тәғәәләә ғәләйнәә мин бәракәәтиһим үә фүйүүдаатиһим 
дәә’имән үәлхәмдүлилләәһи раббил ғәәләмиин.

(Аллаһтың (Ул - Маҡтаулы), Уның фәрештәләренең, Уның 
пәйғәмбәрҙәренең, Уның илселәренең һәм Уның өммәтенең 
данлауында Мөхәммәд һәм Мөхәммәдтең ғаиләһе көн итһен. 
Сикһеҙ фатиха биреүсе, Сикһеҙ юғары күтәреүсе Аллаһ, 
беҙҙең Остаздарыбыҙҙың, Аллаһ илсеһе йәш көрәштәренең, 
кем улар артынан дин юлында эйәргәндәр ҙең һәр береһе менән 
риза булһын. Беренсе ҡыйыу имамдарҙың (Ул риза булһын), 
диндар ғалимдарҙың, әүлиәләрҙең һәм Наҡшбәндиә тәриҡәте 
шәйехтәренең Аллаһ (Ул -Маҡтаулы) уларҙың таҙа күңелдәрен 
изгеләрҙән итһен һәм ҡәберҙәренә нур төшөрһөн. Аллаһ (Ул - 
Маҡтаулы) беҙҙе уларҙың байлығынан һәм бөтмәҫ ҡөҙрәтенән 
мәңгелеккә  мәхрүм итмәһен. Ғаләмдәр хужаһы Аллаһҡа 
маҡтау).

Әл-Фатиха.

27. (Имам) Бағышлау:
Аллааһүммә бәллиғ ҫәүәәбә мәә ҡара’нәәһү үә нүүра 

мәә тәләү-нәәһү һәдиййәтәү үәс’иләтәм миннәә иләә руүхи 
нәбиййинәә Мүхәммәдин (саллаллааһу тәғәәләә ғәләйһии 
үә сәлләм) үә иләә әрүәәхил әнбиийәә’и үәл әүлийәә’и 
хаассатән иләә руүхи шәәһ Нәҡшбәнди үә шәйхинәә әш 
шәйхи Ғәбдилләәһид Дәәғастәәнии үә мәүләнәә әш шәйхи 
Мүхәммәд Нәәҙим әл-Хаҡҡаании үәс сиддииҡиин.

(Әй Аллаһ! Беҙҙең уҡып сыҡҡанға һәм беҙ эйәргән яҡтылыҡҡа 
бирелгән әжер, беҙҙе Пәйғәмбәребеҙ йәне һәм әүлиәләр йәне, 
бигерәк тә шаһ Наҡшбәнди, беҙҙең шәйехебеҙ Абдуллаһ әл-
Дағстани, мәүләнә шәйехебеҙ Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡани һәм 
башҡа тәҡүәлеләр рухтары менән бәйләнешкә киткән көсөбөҙ 
тулыланһын).

28. (Имам):  Әл-Фатиха.
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III. ИРТӘНГЕ НАМАҘ13 - ФӘДЖР
1. Аҙан (Намаҙға саҡырыу)

“Хәййә ғәләл-фәләәх”тән һуң 
“Әс-саләәтү хайрум минән нәүм” (2 тапҡыр)

2. Аҙан доғаһы.

3. Ике рәҡәт сөннәт.

4. Кәлимәтүш шәһәәдәһ: 
Әшһәдү әлләә иләәһә илләллааһү үә әшһәдү әннә 

Мүхәммәдән ғәбдүһү үә расүүлүһ (3 тапҡыр)
Шым ғына: саллаллааһу ғәләйһии үә сәлләм.
(Шаһитлыҡ ҡылам: Аллаһтан башҡа илаһ юҡ, Мөхәммәд 

Уның ҡоло һәм илсеһе.
Шым ғына: Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы булһын).

Иҡаамәтүс саләәти үә иитәә’үз-зәкәәти үә саумү 
рамәдәәнә үә хәджжүл бәйти хаҡҡ.

Әәмәнтү биилләәһи үә мәләә’икәтиһии үә күтүбиһии 
үә рүсүлиһии үәл йәүмил ахыри үә бил ҡадри хайриһии 
үә шәрриһии миналлааһи тәғәәләә үәл бәғҫи бәғдәл мәүти 
хаҡҡун ҡубуулуй йәә Раббу.

(Намаҙ уҡыу, зәкәт түләү, Рамаҙан айында ураҙа тотоу, 
Йортҡа хаж ҡылыу - хаҡ ғәмәлдәр. Мин үҙемдең Аллаһҡа, 
Уның фәрештәләренә, Уның китаптарына, Уның илселәренә, 
яҙмышҡа һәм Ҡиәмәт көнөнә ышаныуымды белдерәм. Изгелек 
һәм яуызлыҡ - бөтәһе лә Аллаһу Тәғәләнән. Әй Хоҙайым, минең 
һүҙҙәрем ҡабул булһын).

Әшһәдү әлләә иләәһә илләллааһү үә әшһәдү әннә 
Мүхәммәдән ғәбдүһү үә расүүлүһ (с.ғ.с.) Әүдәғнәә һәәтәйнил 
кәлимәтәйниш шәһәәдәтәйни ғәбдәкә йәә расүүлаллааһи 
үә һийә ләнәә үә дийғәтүй йәүмәл ҡийәәмәти йәә мән 
әрсәләһуллаһу тәғәәләә рахмәтәл-лил ғәәлә мин.
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(Шаһитлыҡ ҡылам: Аллаһтан башҡа илаһ юҡ, 
Мөхәммәд Уның ҡоло һәм илсеһе (Аллаһтың уға сәләме һәм 
ризалығы булһын). Ҡиәмәт көнөндә беҙ һин яҡлауың менән 
һаҡланғанбыҙ, әй Аллаһу Тәғәлә тарафынан Ғаләмдәр именлеге 
өсөн ебәрелгән Аллаһ илсеһе.)

5. Сүбхәәнәллааһи үә бихәмдиһии сүбхәәнәллаһил 
ғәҙыйиим әстәғфируллааһ (100 тапҡыр). Һуңынан:  
Әстәғфируллааһәл ғәҙыйиим мин күлли ҙәмбиү үә 
мәғсыйәтиү үә мин күлли мәә йүхаалифү диинәл исләәми 
мин күлли мәә йүхаалифүш шәриғәтә мин күлли мәә 
йүхаалифүт тариҡатә мин күлли мәә йүхаалифүл мәғрифәтә 
мин күлли мәә йүхаалифүл хәҡииҡатә мин күлли мәә 
йүхаалифүл ғәзиимәтә йәә әрхәмәәр-раахимиин.

(Хоҙайға дан һәм маҡтау Уға. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле Аллаһҡа дан 
(100 тапҡыр)

Йөҙөнсөһөнән һуң: Мин Аллаһтан минең гонаһтарым, 
тыңлауһыҙлығым, Ислам диненә, Шәриғәткә, Тәриҡәткә, 
Хәҡиҡәткә нәмә ҡаршы килә һәм минең теләктәремдең 
ныҡлы булмауы өсөн ғәфү итеүен һорайым. Ғәфү ит мине, әй 
Шәфҡәтлеләрҙең дә Шәфҡәтлеһе).

6. Әстәғфируллааһәл ғәҙыйиим үә ә’түүбү и’ләйһи (100 
тапҡыр). Йөҙөнсөһөнән һуң:

Тәүбәтә ғәбдиң ҙаалимил линәфсиһи лә йәмликү линәф-
сиһи мәүтәәү үә лә хәйәәтәү үә ләнүшүүраа.

Аллааһүммә әнтә Раббии ләә иләәһә иллә әнтә халәҡтәнии 
үә әнә ғәбдүкә үә әнә ғәләә ғәһдикә үә үәғдикә мәәстәтағтү.

Әғүүҙү бикә мин шәрри мәә санәғтү әбүү’үләкә биниғ-
мәтикә ғәләййә үә әбүү’ү биҙәңбии фәәғфирлии ҙүнүүбии 
фәә иннәһү лә йәғфирууҙҙүнүүбә иллә әнтә йәә Аллааһ.

(Аллаһу тәғәләнән ғәфү итеүен һорайым һәм үкенес белдереп 
Уға мөрәжәғәт итәм (100 тапҡыр).

Йөҙөнсөһөнән һуң: 
Үҙен-үҙе ҡыйырһытҡан, тормошта ла, үлемдә лә, үлеп 

терелеүҙә лә баш бирмәгән ҡолоңдоң үкенесе. Әй Аллаһ! Һин – 
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минең Хоҙам. Һинән башҡа илаһ юҡ. Һин мине бар ҡылдың. 
Мин Һинең ҡолоң, һәм мин, ҡулымдан килгәнсә,  Һинең 

ҡағиҙәләреңде һәм нәҙереңде тотам. Һин мине мин баш ҡарған 
яуызлыҡтан һаҡлайһың. Һинең шәфҡәтлелегең минең менән 
тип шаһитлыҡ ҡылам һәм үҙ гөнаһымды таныйым. Әй Аллам, 
гөнаһтарымды ғәфү ит, сөнки Һинән башҡа гөнаһтарҙы ғәфү 
итеүсе башҡа бер кем юҡ).

7. Әлү-Ғимран сүрәһе (3:8):
Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-раджиим, 

бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Раббәнәә ләә түзиғъ 
ҡулүүбә нәә бәғдә иҙ һәдәйтәнәә үәһәб ләнәә мил-ләдүңкә 
рахмәтән иннәкә әңтәл-үәһһәәб.

(Әлү-Ғимран сүрәһе (3:8).
Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һыйынам. 

Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. Раббыбыҙ! Һин тура 
юлға күндергәндән һуң, беҙҙең күңелебеҙҙе тайпылдырма. Үҙ 
тарафыңдан беҙгә рәхмәт бир: ысынлап та, Һин биреүсе бит! 

йәә Үәһһәәб       йәә Үәһһәәб      йәә Үәһһәәб
Йәә мүсәббибәл әсбәәб 
Йәә мүфәттихәл әбүәәб
Йәә муҡаллибәл ҡулүүби үәл әбсаар
Йәә дәлииләл мүтәхәййириин
Йәә ғийәәҫәл мүстәғиҫиин. 
Йәә хәййү йәә ҡаййүм 
Йәә ҙәәл джәләәли үәл икраам үә үфәүүиду әмрии 

иләәллааһ иннәәллааһ бәсыирум билғибәәд.
(Әй Бүләкләүсе! Әй Бүләкләүсе! Әй Бүләкләүсе! Әй 

Сәбәптәрҙең Сәбәбе! Әй Ишектәрҙе асыусы! Әй күңел һәм 
күҙҙәрҙе үҙгәртеүсе! Әй аҙашҡандарға юл күрһәтеүсе! Әй 
ярҙам эҙләгәндәргә ярҙам күрһәтеүсе! Әй Тере! Әй Үлемһеҙ! Әй 
Ҡөҙрәтле һәм Йомарт! Мин эштәремде Аллаһҡа тапшырам. 
Ысынлап та, Аллаһ үҙ ҡолдарын белә).

8. Доға: Йәә мәл ләә мәлджәә’ә минһү илләә иләйһи 
фәләә түхаййиб раджәә’әнәә йәә ҡадиимәл ихсәән ләә 
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тәҡнәтүү мир рахмәтиллааһ иннәллааһә йәғфируҙ-
ҙунүүбә джәмииғән иннәһү һүүәл ғәфүүрур-рахиим.

Аллааһүммә иннәә нәс’әлүкәл ғәфүә үәл ғәәфийтә фи-
ид-диини үәд-дүнйәә үәл әхыират.

Аллааһүммәс турнәә биситрикәл джәмиил.
Аллааһүммәс тур ғәүратии үә әмин рауғәтии үәҡди лии 

дәйний.
Аллааһүммә иннә нәғүүҙү бикә мин джәһдил бәләә’и үә 

дәракиш-шәҡаа’и үә сүү’ил ҡадаа’и үә шәмәәтәтиил әғдәә’и 
бихүрмәти мән әрсәлтәһү рахмәтәл-лил ғәәләмиин.

(Әй кем, Һинһеҙ беҙгә яҡлау юҡ, беҙҙең өмөттәребеҙҙе алда-
ма. Беҙҙән, бөтә гонаһтарҙы ғәфү иткән Аллаһ шәф ҡәтлеге йөҙ 
бормаһын. Ысынлап та, Ул Сикһеҙ Шәф ҡәтле һәм Бөтәһен дә 
ғәфү итеүсе.

Әй Аллаһ! Беҙҙе ғәфү ит һәм был тормошта ла, унан 
һуңғыһында ла имандарыбыҙҙы нығыт.

Әй Аллаһ! Беҙҙе үҙеңдең гүзәл япмаң менән ҡапла.
Әй Аллаһ! Минең етешһеҙлегемде күрһәтмә, ҡурҡҡан ми-

нуттарымда мине тынысландыр һәм бурыстарымды билдәлә.
Әй Аллаһ!  Беҙ ҙ е  бәхетһеҙлек  һәм уңышһыҙлыҡ 

һыҙланыуҙарынан, яуызлыҡтан һәм йәшерен дошмандар 
мәкеренән һаҡла. Һин Ғаләмдәрҙе данларға ебәргәндең илаһилығы 
беҙҙең менән ҡалһын).

Саләәтү Түнжиинәә: Аллааһүммә салли ғәләә Мүхәм-
мәдин (үә ғәләә әәли Мүхәммәдин) саләтән түнджиинәә 
биһәә мин джәмииғил әһүәәли үәл әәфәәти үә тәҡдии 
ләнәә биһәә джәмииғәл хәәджәәти үә түтаһһирунәә биһәә 
мин джәмииғис-сәййи’әәти үә тарфәғүнәә биһәә ғиндәкә 
әғләәд-дәраджәәти үә түбәллиғунәә биһәә әҡсал ғәәйәәти 
мин джәмииғил хайраати фиил хәйәәти үә бәғдәлмәмәәти.

(Түнжинә доғаһы: Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә ризалыҡ. Беҙҙе 
кем ауырлыҡтарҙан һәм ауырыуҙарҙан ҡотҡара, беҙҙең кәрәк-
ярағыбыҙҙы башҡарырға ярҙам итә, шуларға ризалыҡ. Улар беҙгә 
бөтөн гонаһтарҙан арынырға һәм иң юғары туҡталыштарға 
етергә һәм тормошта, үлгәндән һуң бөтәһе лә һәйбәт булған 
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юғары кимәлдәргә күтәрелергә ярҙам итә, шуларға дан).
Аллааһүммәәслих үммәтә Мүхәммәд (с.ғ.с.)

Аллааһүммәрхәм үммәтә Мүхәммәд (с.ғ.с.)
Аллааһүммәстүр үммәтә Мүхәммәд (с.ғ.с.)
Аллааһүммәғфирли үммәтә Мүхәммәд (с.ғ.с.)
Аллааһүммәхфәҙ үммәтә Мүхәммәд (с.ғ.с.)
Аллааһүммәүнсур үммәтә Мүхәммәд (с.ғ.с.)
Йәә әрхәмәр-раахимиинә ирхәмнәә
Йәә әрхәмәр-раахимиинә фәәғфүғәннәә
Йәә әрхәмәр-раахимиинә йәә ғаффаараҙ-ҙүнүүби
Йәә сәттәәрал ғүйүүби йәә фәттәәхәл ҡулүүби
(Әй Аллаһ! Мөхәммәд (с.ғ.с.) өммәтен дуҫлаштыр.
Әй Аллаһ! Мөхәммәд (с.ғ.с.) өммәтенә шәфҡәтлек бүләк ит.
Әй Аллаһ! Мөхәммәд (с.ғ.с.) өммәте етешһеҙлеген күрһәтмә.
Әй Аллаһ! Мөхәммәд (с.ғ.с.) өммәтен ғәфү ит.
Әй Аллаһ! Мөхәммәд (с.ғ.с.) өммәтен һаҡла.
Әй Аллаһ! Мөхәммәд (с.ғ.с.) өммәтенә ярҙам ит.
Әй Шәфҡәтлеләрҙең дә Шәфҡәтлеһе, беҙҙе ғәфү ит!
Әй Шәфҡәтлеләрҙең дә Шәфҡәтлеһе! Әй гонаһтарҙы 

ғәфү итеүсе! Әй беҙҙең етешһеҙлектәребеҙҙе йәшереүсе! Әй 
күңелдәребеҙҙе асыусы!) 

Аллааһүммәс ҡинәлғәйҫә сүҡйәр рахмәтәү үә ләә 
тәджғәлнәә минәл ҡаанитиинә.

Әмин. Әмин. Әмин.
Үә сәләәмүн ғәләәл мүрсәлиин үәлхәмдүлилләәһи Раб-

бил ғәәләмиин.
(Әй Аллаһ! Беҙгә Һинең шәфҡәтлек сығанағыңдан эсергә рөхсәт 

ит. Беҙҙе рух төшөнкөлөгө урап үтһен. Әмин. Әмин. Әмин. 
Рәсүлдәргә сәләм. Ғаләмдәр Раббыһы Аллаһҡа - дан).

9. Әл-Ихлаас сүрәһе (3 тапҡыр)
Сүбхәәнә Раббикә Раббил ғиззәти ғәммәә йәсыифүүн 

үә сәләәмүн ғәләл мүрсәлиин үәлхәмдү лилләәһи Раббил 
ғәәләмиин.

Ләә иләәһә илләллааһү үәхдәһү ләә шәрикә ләһ ләһүл 
мүлкү үә ләһүл хәмдү йүхии үә йүмиитү үә һүүә ғәләә 
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күлли шәй иң ҡадиир.
(Әл-Ихлаас сүрәһе (3 тапҡыр). Раббыңа, - бөйөклөк 

Раббыһына , - дан. Улар ҡушып һөйләгәндән пак Ул! Һәм 
рәсүлдәргә сәләм! Һәм Ғаләмдәр Раббыһы Аллаһҡа дан!

Аллаһтан башҡа илаһ юҡ. Ул бер үҙе һәм Уға тиңдәш була 
алмай. Бөтә хакимиәт Уның ҡарамағында, бөтә маҡтауҙар 
Уның тик үҙенә генә. Йән биргән дә Ул, йән алған да Ул. Уның 
бөтә нәмәгә көсө етә. Беҙ быны ишеттек һәм уға буйһонабыҙ).

Иләә шәрафин нәбиийи (саллаллааһу ғәләйһии үә 
сәлләм) үә әәлииһи үә әсхәәбиһил кираами үә иләә 
мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин Нәҡшбәндиийәтил ғәлий йәһ 
хаассатән иләә руүхи имәәмит тарииҡати үә ғауҫил халииҡаһ 
шәәһ Бәһәә’уддиин Нәҡшбәнди Мүхәммәдинил Үүәйс’иил 
Бүхаарии үә иләә мәүләнәә сүлтаанил әүлийәә’и әш шәйх 
Ғәбдилләһил Фәә’изид Дәәғастәәнии үә мәүләнәә Султа-
нил әүлийә әш шәйхи Мүхәммәд Нәәҙим әл-Хәҡҡаании үә 
сәә’ири сәәдәәтинәә үәс сиддииҡиин… Әл-Фатиха.

(Пәйғәмбәргә (Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы булһын), 
Шәриғәткә хеҙмәт иткән пәйғәмбәрҙәргә һәм илселәргә, 
Наҡшбәндиә тәриҡәте шәйехтәренең дүрт имамы, бигерәк тә 
тәриҡәт имамдары шаһ Баһауетдин Наҡшбәнди Мөхәммәд 
әл-Үүәйси әл-Бохари, остазыбыҙ солтан әүлиә шәйех Абдуллаһ 
әл-Фәйез әл-Дағстани, мәүләнә шәйехебеҙ Мөхәммәд Нәҙим әл-
Хаҡҡани һәм башҡа остаздарыбыҙ һәм тәҡүәлеләр рухтарына 
дан).

10. Уң яҡ ҡабырғаға ятып уҡырға:
Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-раджиим.
Минһәә халәҡнәәкүм үә фииһә нүғиидүкүм үә минһәә 

нухриджүкүм тәәратән ухраа (20:55). Үә  иннәә лилләәһи 
үә иннә иләйһи раджиғүүнә фәәл хүкүмү лилләәһил 
ғәлиййил кәбиир. Тороп ултырып: Аллааһүммә ҫәббитнәә 
ғәәләлимани.

(Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һыйы-
нам. Беҙ һеҙҙе ерҙән бар ҡылдыҡ, һәм Беҙ һеҙҙе уға ҡайтарырбыҙ, 
һәм икенсе тапҡыр унан сығарасаҡбыҙ (20:55). Ысынлап та, беҙ 
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Аллаһтыҡы һәм Уға ҡайтырбыҙ. Беҙ мәңгелеккә Аллаһу 
тәғәләнеке.
Тороп ултырып: Әй Аллаһ! Беҙҙең иманыбыҙҙы нығыт).

11. Иҡаамәтис-саләәт.

12. Ике рәҡәт фарыз.
Ҡунут (Ҡыямда йәки икенсе рәҡәғәттең руҡуғ һәм 

сәждәһе араһында уҡыла):
Аллааһүммәһ динәә бифәдликә фиимән һәдәйтә 

үә ғәәфиинәә фиимән ғәәфәйтә үә тәүәлләнәә фиимән 
тәүәлләйтә үә бәәрикләнәә фиимәә әғтайтә үә ҡинәә (үәсриф 
ғәннәә) шәрра мәә ҡадайтә фә’иннәкә тәҡдии үә ләә йүҡдай 
ғәләйкә.

Үә иннәһү ләә йәҙиллү мәү үәәләйтә үә ләә ййәғиззү мән 
ғәәдәйтә. Тәбәәрактә Раббәнәә үә тәғәәләйтә ләкәлхәмдү 
ғәләәмәә ҡадайтә. Нәстәғфирукааллааһүммә үә нәтүүбү 
иләйкә үә саллаллааһу ғәләән-нәбиийил үммийи үә ғәләә 
аалиһи үә сахбиһии үә сәлләм.

 (Ҡунут(Ҡыямда йәки икенсе рәҡәғәттең руҡуғ һәм сәждәһе 
араһында уҡыла): Әй Аллаһ! Беҙҙе, башҡаларҙы Һин йүнәлткән 
кеүек, йүнәлт, беҙҙе, башҡаларҙы Һин ғәфү иткән кеүек, ғәфү 
ит, беҙҙе, башҡаларҙы Һин яҡынайтҡан кеүек, яҡынайт, беҙгә 
Һин нәмә бирҙең, шуларҙың бөтәһенә лә ризалыҡ бир. Беҙҙе һаҡла, 
һәм Һин нәмәне яуызлыҡ тип иҫәпләйһең, беҙҙе унан ҡурсала. 
Һин – төп ҡанун, һәм Һинең өҫтән ҡанун юҡ. Һин кемде дуҫ тип 
тапҡанһың, уны кәмһетмәйһең, кемде дошман тип иҫәпләйһең, 
уны юғары күтәрмәйһең. Һин Фатихалы һәм Бөйөк, Хоҙайым. 
Һиңә - беҙ әйтә алған тиклем бөтә маҡтауҙар. Әй Аллаһ, 
Һинән ғәфү итеүеңде һорайбыҙ һәм Һиңә тәүбә ҡылабыҙ. Беҙҙең 
пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәдкә, уның ғаиләһенә һәм көрәштәштәренә 
ризалыҡ һәм тыныслыҡ).

 Аллааһүммә кшиф ғәннәә минәл бәләәйәә мәә ләә 
йәкшифүһү ғайрук.

Аллааһүммә исҡинәәл ғайҫә сүҡйәә рахмәтиү үә ләә 
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тәджғәлнәә минәл ҡаанитиин.
Раббиғфир үәәрхәм үә әнтәхайрур-рахимиин.
 (Әй Аллаһ! Һинән башҡа берәү ҙә ситкә ала алмаған 

Һынауҙарҙы беҙҙән ситкә ал. Беҙгә Һинең шәфҡәтлегең сығанағынан 
эсеп ҡарарға рөхсәт ит һәм беҙҙе рух төшөнкөлөгөнән һаҡла. 
Хоҙай, беҙҙе ғәфү ит һәм үҙ шәфҡәтлегеңдән мәхрүм итмә, сөнки 
Һин шәфҡәтле).

Аллааһүммәәф тәхләнәә фәтхәәм мүбиинәү үә әнтә хайрул 
фәәтихиин (фәҡутыиғә дәә бируль-ҡаумил-ләҙиинә ҙаләмүү 
үәлхәмдү лилләәһи Раббил ғәәләмиин). (6:45). Аллааһу әҡбәр!

(Әй Аллаһ! Беҙгә килгән кәүҙәләнеште асыҡла, сөнки уны Һин 
генә асыҡлай алаһың. (Һәм золом эшләгән кешеләрҙең һуңғыһы 
киҫелде. Аллаһ - Ғаләмдәр Раббыһына маҡтау. 6:45)

Аллаһ Бөйөк!)

Сәждә.
13. Сәләм биргәндән һуң:
Теләк буйынса: Ләә иләәһә илләллааһ (3 тапҡыр)
Мүхәммәдүр расүүлүллааһ (шым ғына: саллаллааһу 

ғәләйһии үә сәлләм)
(Сәләм биргәндән һуң: Теләк буйынса: Аллаһтан башҡа илаһ 

юҡ (3 тапҡыр)
Мөхәммәд Аллаһтың илсеһе (шым ғына: Аллаһтың уға сәләме 

һәм ризалығы булһын).

14. Истиғфар: Әстәғфируллааһ (3 тапҡыр) 
Доға: Аллааһүммә әнтәәс сәләәмү үә минкәс сәләәм үә 

иләйкә йәғүүдүс-сәләәм фәхәййинәә Раббәнәә бис-сәләәми 
үә әдхилнәәл джәннәтә билүтфикә үә кәрамикә үә джүүдикә 
үә дәәрукә дәәрус-сәләәм. Тәбәәракта Раббәнәә үә тәғәәләйтә 
йәә ҙәәл джәләәли үәл джәмәәли үәл бәҡаа’и үәл ғәҙәмәти 
үәл икраам.

Йәә Раббәнәә, йәә Раббиғфир үәрхәм үә әнтә хайрур-
раахимиин.

(Үтенес: Аллаһтан ғәфү үтенәм (3 тапҡыр) 
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Әй Аллаһ! Һин үҙең тыныслыҡ һәм тыныслыҡ Һинән 
генә килә. Беҙҙең тормошто тыныс ит, Хоҙай. Беҙҙе 

үҙеңдең Булыу, Шәфҡәтлелек, Выжданлыҡ баҡсаңа индер. 
Һинең даимилыҡ – Ғаләмдәр даимилығы. Фатиха биреүе һәм 
юғары дәрәжәле Һин, Юғары власть һәм Матурлыҡ, Мәңгелек, 
Бөйөклөк һәм Йомартлыҡ Хужаһы. Әй Хоҙай, беҙҙе ғәфү ит һәм 
Мәрхәмәтлелек күрһәт, сөнки Һин иң мәр хәмәтле).

15. Ләә иләәһә илләллааһү үәхдәһү ләә шәрикә ләһ ләһүл 
мүлкү үә ләһүл хәмдү йүхии үә йүмиитү үә һүүә ғәләә 
күлли шәй иң ҡадиир (10 тапҡыр).

Сәмиғнәә үә әтағнәә ғуфраанәкә Раббәнәә үә иләйкәәл 
мәсыиир.

Ғәләә расүүлинәә саләүәәт (c.ғ.с.):
(Шым ғына: ) Әстәғфируллааһ, Әстәғфируллааһ, 

Әстәғфируллааһ сүбхәәнәәллааһи үәлхәмдүлилләәһи үә 
ләә иләәһә илләллааһү үәллааһү әҡбәр үә лә хәүлә үә ләә 
ҡуүәтә иллә биилләәһил ғәлиййүл ғәҙыйиим.

(Аллаһтан башҡа илаһ юҡ. Ул бер үҙе һәм Уға тиңдәш була 
алмай. Бөтә хакимиәт Уның ҡарамағында, бөтә маҡтауҙар Уның 
тик үҙенә генә. Йән биргән дә Ул, йән алған да Ул. Уның бөтә нәмәгә 
көсө етә. Беҙ быны ишеттек һәм Уға буйһонабыҙ. (10 тапҡыр).

Ғәфү ит беҙҙе, Хужабыҙ, сөнки тик Һиңә генә ҡайтасаҡбыҙ.
Пәйғәмбәргә (с.ғ.с.) фатиха бир).
(Шым ғына: Мин Аллаһу тәғәләнән ғәфү итеүен һора йым. 

Аллаһҡа дан, Аллаһҡа маҡтау; Аллаһтан  башҡа илаһ юҡ; Аллаһ 
иң Бөйөгө.

Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Аллаһтыҡы кеүек көс 
тә, ҡөҙрәт тә башҡа юҡ).

16. Аятел күрси: Әғүүҙү билләәһи минәш шәйтаанир 
раджиим, бисмилләәһир-рахмәәнир рахиим.

Үә иләәһүкүм иләәһүү-үәәхидүл-ләә иләәһә илләә 
һүүәәр-рахмәәнүр рахиим (2:163) Аллааһу ләә иләәһә 
илләә һүүәл-хәййүл-ҡаййүүмү ләә тәьхуҙүһү синәтүү үә 
ләә нәүмүл ләһү мәә фис-сәмәәүәәти үә мәә фил-ардыи 
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мәң ҙәлләҙии йәшфәғү ғиндәһүү илләә би’иҙниһи 
йәғләмү мәә бәйнә әйдииһим үә мәә хальфәһүм үә ләә 
йүхиитуунә бишәй’им мин ғилмиһии иллә бимәә шәә’ә 
үәсиғә күрсиййүһүс-сәмәәүәтти үәл-арда үә ләә йә’үүдүһү 
хифҙуһүмәә үә һүүәл-ғәлиййүл ғәҙыйиим. (2:255)

(Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һы йынам. 
Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. Һеҙҙең илаһығыҙ - 
берҙән-бер илаһ! Унан, рәхмәтле һәм шәфҡәт ленән, башҡа илаһ 
юҡ! (2:163). Аллаһ, Унан, тере һәм мәңге булғандан башҡа, - илаһ 
юҡ. Уны йоҡомһорау ҙа, йоҡо ла баҫа алмай; Күктәрҙә һәм Ерҙә 
булған нәмәләр – Уныҡы. Уның алдында. Үҙ рөхсәтенән башҡа, кем 
яҡлаша алыр? Ул уларға тиклем булғандарҙы ла һәм уларҙан һуң 
булғандарын да белә, ә улар, Уның теләгенән тыш, Уның белеменән 
бер нәмә ла аңлай алмай. Уның тәхете Күктәрҙе һәм Ерҙе биләй, 
һәм уларҙы һаҡлау Уға ауыр түгел, - Ул бөйөк, олуғ!) (2:255).

Шәһидәллааһу әннәһү ләә иләәһә илләә һүүә үәл мәләә’икәтү үә 
үлүл ғилми ҡаа’имәм билҡистыи ләә иләәһә иллә һүүәл ғәзиизүл 
хәкиим. Иннәддиинә ғиңдәллааһил исләәмү (3:18,19).

Ҡулилләһүммә мәәликәл-мүлки түьтил-мүлкә мәң 
тәшәә’ү үә тәңзиғүл-мүлкә миммәң тәшәә’ү үә түғиззү мәң 
тәшәә’ү үә түҙиллү мәң тәшәә’ү бийәдикәл-хайру иннәкә 
ғәләә күлли шәй’иң ҡадиир. Түүлиджүл-ләйлә финнәһәәри 
үә түүлиджүннәһәәра филләйли үә түхриджүл-хәййә 
минәл-мәййити үә түхьриджүл-мәййитә минәл-хәййи үә 
тәрзүҡу мәң тәшәә’ү биғайри хисәәб (3:26,27).

(Аллаһ, Үҙенән башҡа илаһ юҡ, тип шаһитлыҡ итә, һәм 
фәрештәләр, һәм ғәҙеллектә ныҡ булған ғилем эйәләре: “Аллаһтан 
- бөйөк һәм хикмәтленән - башҡа илаһ юҡ!” - ти. Ысынлап та, 
Аллаһ ҡаршыһындағы дин - Ислам. (3:18,19)

( “Әй, Аллаһ, батшалыҡтың батшаһы! Һин теләгән кешегә 
хакимиәт бирәһең һәм теләгән кешенән тартып алаһың, теләгән 
кешене өҫкә күтәрәһең, теләгән кешене түбәнһетәһең, Һинең 
ҡулыңда яҡшылыҡ; ысынлап та, Һин һәр нәмәгә ҡөҙрәтле! Һин 
төндө көнгә индерәһең, көндө төнгә индерәһең, Һин үлектән 
терене сығараһың, Һин теренән үлекте сығараһың һәм теләгән 
кешене иҫәп-хисапһыҙ ризыҡландыраһың!”(3:26,27)
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Аллааһүммә ләә мәәниғәлимәә әғтайтә үә ләә 
мүғтийәлимәә мәнәғтә үә ләә рааддалимәә ҡадайтә үә 

ләә йәнфәғү ҙәәл джәддиминкәл джәддү Раббии ләә хәүлә 
үә ләә ҡуүәтә илләә биилләәһил ғәлиййүл ғәҙыйиим.

Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-раджиим. 
Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. 

(Әй, Аллаһ! Һин бүләкләгәнде бер кем дә кире ҡаҡмаҫ, Һин кире 
ҡаҡҡанды бер кем дә бүләкләмәҫ. Һинең ихтыя рың ды бер кем дә 
үҙгәртә алмай. Хоҙайым, Сикһеҙ Бөйөк һәм Сикһеҙ Ҡөҙрәтле 
Аллаһтан да көслөһө, власы юғарыһы юҡ. Таш атып ҡыуылған 
шайтандан Аллаһу тәғәләгә һы йынам. Рәхмәтле һәм Рәхимле 
Аллаһ исеме менән).

Әл-Фатиха.

17. Әл-Ихлаас.

18. Әл-Фәләҡ

19. Ән-Нәәс.

20. Тәсбих:
Йәә Раббии ҙәәл джәләәли үәл кәмәәли
Сүбхәәнәкә йәә ғәҙыйиим - сүбхәәнәәллааһ.
Сүбхәәнәәллааһ (33 тапҡыр).
Әй Хоҙай, Юғары власть һәм Камиллыҡ хужаһы.
(Аллаһҡа дан)
Әлхәмдүлилләәһ (33 тапҡыр).
(Аллаһҡа маҡтау) 
Аллааһу әҡбәр (33 тапҡыр).
(Аллаһ Бөйөк) 
Ләә иләәһә илләллааһү үәхдәһү ләә шәрикә ләһ ләһүл 

мүлкү үә ләһүл хәмдү йүхии үә йүмиитү үә һүүә ғәләә 
күлли шәй иң ҡадиир.

(Аллаһтан башҡа илаһ юҡ. Ул бер үҙе һәм Уға тиңдәш була 
алмай. Бөтә хакимиәт Уның ҡарамағында, бөтә маҡтауҙар 
Уның тик үҙенә генә. Йән биргән дә Ул, йән алған да Ул. Уның бөтә 
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нәмәгә көсө етә. Беҙ быны ишеттек һәм уға буйһонабыҙ).

21. Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-раджиим, 
бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.

Иннәл-лааһа үә мәләә’икәтәһү йүсаллүүнә ғәлән-
нәбиййи йәә әййүһәл-ләҙиинә әәмәнүү саллүү ғәләйһии 
үә сәллимүү тәслиимәә (33:56). Садәҡааллааһүл ғәҙыйиим.

(Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һы йынам. 
Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. Ысынлап та, Аллаһ 
һәм Уның фәрештәләре Пәйғәмбәргә фатиха бирә! Әй һеҙ иман 
килтергән кешеләр! Уға салауат әйтегеҙ һәм сәләмләп тыныслыҡ 
теләгеҙ. (33:56) Аллаһу тәғәләгә фиҙа ҡылам). 

22. Доға: Аллааһүммә салли ғәләә сәййидинәә Мүхәм-
мәдиү үә ғәләә әәли сәййидинәә Мүхәммәдин биғәдәди 
күлли дә’иң үә дәүәә’иң үә бәәрик үә сәллим ғәләйһи үә 
ғәләйһүм кәҫиира (3 тапҡыр. Өсөнсөһөнән һуң: кәҫииран 
кәҫиира).

(Үтенес: Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм Мөхәммәд ғаиләһенә, 
шулай уҡ кем ауырый һәм дауалана, шуларға бәрәкәт һәм 
тыныслыҡ бир. Уларҙың һәр береһенә тыныслыҡ һәм ризалыҡ 
ебәр).

23. Зекер:
Ләә иләәһә илләллааһ (100 тапҡыр)
Мүхәммәдүр расүүлүлләәһ (Шым ғына: саллаллааһу 

ғәләйһии үә сәлләм).

24. Саләүәәт: Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 
 әәли Мүхәммәдиү  үә сәллим (10 тапҡыр).
 (Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм уның ғаиләһенә ризалыҡ бир 

һәм тыныслыҡ бүләк ит).

25. Доға: Салли йәә Раббии үә сәллим ғәләә джәмииғил 
әнбийәә’и үәл мүрсәлиин үә әәли күллин әджмәғиинә 
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үәлхәмдүлилләәһи Раббил ғәәләмиин.
(Үтенес: Әй Хоҙайым! Бөтә пәйғәмбәрҙәр һәм илселәргә, 

уларҙың һәр ҡайһыһы ғаиләһенә ризалыҡ һәм тыныслыҡ булһын. 
Ғаләмдәр хужаһы Аллаһҡа маҡтау).

Ғәләә әшрафил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис саләүәәт 
(с.ғ.с.).

Ғәләә әфдалил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис саләүәәт 
(с.ғ.с.)

Ғәләә әкмәлил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис саләүәәт 
(с.ғ.с.)

(Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң 
күркәменә - дан. 

Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң 
юғарыһына - дан. 

Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң ками-
лына - дан). 

Саләүәәтүллааһи тәғәәләә үә мәләә’икәтиһии үә 
әнбийәә’иһи үә рүсүлиһии үә джәмииғи халҡиһи ғәләә 
Мүхәммәдиү үә ғәләә әәли Мүхәммәдин ғәләйһии үә 
ғәләйһимүс сәләәм үә рахмәтүллааһи тәғәәләә үә бәракәәтүһ 
үә радыйаллааһу тәбәәракә үә тәғәәләә ғән сәәдәәтинәә 
әсхәәби расүүлилләһи әджмәғиин үә ғәнит тәәбиғиинә 
биһим би’ихсәән үә ғәнил ә’иммәтил мүдж тәһидиинәл 
мәәдыиин.

Үә ғәнил ғүләмәә’ил мүттәҡиин үә ғәнил әүлийәә’ис-
саалихиин үә ғән мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин Нәҡш-
бәндиийәтил ғәлиййәһ ҡаддәсәллааһу тәғәәләә әрүәх-
әһүмүз-зәкиийәһ үә нәүүәраллааһу тәғәәләә әдрих әтә-
һүмүл мүбәәракәһ үә ә’ғәәдаллааһу тәғәәләә ғәләйнәә 
мин бәракәәтиһим үә фүйүүдаатиһим дәә’имән 
үәлхәмдүлилләәһи Раббил ғәәләмиин.

 (Аллаһтың (Ул - Маҡтаулы), Уның фәрештәләренең, Уның 
пәйғәмбәрҙәренең, Уның илселәренең һәм Уның өммәтенең 
данлауында Мөхәммәд һәм Мөхәммәдтең ғаиләһе көн итһен. 
Сикһеҙ фатиха биреүсе, Сикһеҙ юғары күтәреүсе Аллаһ, беҙҙең 
Остаздарыбыҙҙың, Аллаһ илсеһе көрәштәштәренең, кем улар 
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артынан дин юлында эйәр гәндәрҙең һәр береһе менән риза 
булһын. Беренсе ҡыйыу имамдарҙың (Ул риза булһын), 
диндар ғалимдарҙың, әүлиәләрҙең һәм Наҡшбәндиә тәриҡәте 
шәйехтәренең Аллаһ (Ул -Маҡтаулы) уларҙың таҙа күңелдәрен 
изгеләрҙән итһен һәм ҡәберҙәренә нур төшөрһөн. Аллаһ (Ул - 
Маҡтаулы) беҙҙе уларҙың байлығынан һәм бөтмәҫ ҡөҙрәтенән 
мәңгелеккә  мәхрүм итмәһен. Ғаләмдәр хужаһы Аллаһҡа 
маҡтау).

26. Әл-Фатиха. Сүбхәәнә Раббиил ғәлиил әғләәл үәһһәәб.
(Минең Хужама Сикһеҙ Бөйөк, Сикһеҙ Юғары, Бөтәһен дә 

бүләк итеүсегә дан).

27. Доға (Был урында Имам һәм уға эйәреүселәр үҙ аллы 
уҡый).

Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-раджиим, 
бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.

Һүүәл-лааһул-ләҙии ләә иләәһә илләә һүүә ғәәлимүл 
ғайби үәш-шәһәәдәти һүүәр-рахмәәнүр-рахиим. Һүүәл-
лааһул-ләҙии ләә иләәһә илләә һүүәл мәликүл ҡуддүүсүс-
сәләәмүл мүьминүл мүһәйминүл ғәзиизүл джәббәәруль 
мүтәкәббиру сүбхәәнәл-лааһи ғәммәә йүшрикүүн. Һүүәл-
лааһуль хаалиҡуль бәәри’үл мүсаууиру ләһүл әсмәә’үл 
хүснә йүсәббихү ләһү мәә фис-сәмәүәти үәл ардыи үә һүүәл 
ғәзиизүл хәким (59:22-24).

Һүүәл әүүәлү үәл әәхыиру үәҙ-ҙааһиру үәл бәәтыинү 
үә һүүә бикүлли шәй’ин ғәлиим (57:3). Садәҡааллааһүл 
ғәҙыйиим.

(Үтенес: (Был урында Имам һәм уға эйәреүселәр үҙ аллы уҡый).
Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һыйынам. 

Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән.
Ул - Аллаһ, Унан башҡа илаһ юҡ. Ғәйеп нәмәне лә, асыҡты ла 

белә, Ул -  рәхмәтле, рәхимле!
Ул - Аллаһ, Унан башҡа илаһ юҡ. Ул - батша, изге, тыныс, 

тоғро, һаҡлаусы, бөйөк, ҡөҙрәтле, юғары күтә релгән. Аллаһҡа 
дан, Уға ҡушып һөйләгәндәрҙән юғары Ул!
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Ул - Аллаһ, барлыҡҡа килтереүсе, төҙөүсе, һүрәткә 
индереүсе. Иң гүзәл исемдәр уныҡы. Күктәрҙә һәм Ерҙә булған 

нәмәләр Уға тәсбих әйтә. Ул - бөйөк, хикмәтле! (59:22-24) Ул - 
беренсе һәм һуңғыһы, асыҡ һәм йәшерен, һәм Ул һәр нәмәне белә. 
(57:3) Аллаһу тәғәләгә фиҙа ҡылам). 

Доға (Имам): Раббәнәә тәҡаббәл миннәә үәғфү ғәннә 
үәғфирләнәә үәр хәмнәә үә түб ғәләйнәә үәһдинәә үәс-
ҡинәә үәслих шә’әнәнәә үә шә’әнәл мүслимиинә үән сурнәә 
ғәләәл ҡаумил кәәфириин бихурмәти мән’әнзәлтә ғәләйһи 
сүүрәтүл Фәәтихәһ.

(Әй, беҙҙең Хужабыҙ! Беҙҙән быны ҡабул ит һәм беҙгә 
ярлыҡау ебәр. Беҙҙе ғәфү ит һәм беҙгә мәрхәмәтлек күрһәт. 
Беҙҙең ярлыҡауыбыҙҙы ҡабул ит һәм беҙҙе хөкөм ит. Беҙҙең 
ҡыҙыҡһыныуыбыҙҙы ҡандыр һәм беҙҙең, бөтә мосолмандар 
тормошон яҡшырт. Беҙгә емереүселәрҙән еңеү ебәр, беҙҙең 
етәкселәребеҙгә Һин әл-Фатиха сүрәһе ас ҡан берәүҙең изгелеге 
менән бөтә мосолман етәкселәренә ярҙам күрһәт).

28. Кәлимәтүш шәһәәдәһ: Әшһәдү әлләә иләәһә 
илләллааһү үә әшһәдү әннә Мүхәммәдән ғәбдүһү үә 
расүүлүһ (3 тапҡыр)

Шым ғына: саллаллааһу ғәләйһии үә сәлләм.
(Шаһитлыҡ ҡылам: Аллаһтан башҡа илаһ юҡ, Мөхәммәд 

Уның ҡоло һәм илсеһе.
Шым ғына: Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы булһын).

29. Истиғфар: Әстәғфируллааһ (100 тапҡыр)
Доға: Әстәғфируллааһәл ғәҙыйиим мин күлли ҙәмбиү үә 

мәғсыйәтиү үә мин күлли мәә йүхаалифү диинәл исләәми 
йәә әрхәмәр-рахимиин.

(Үтенес: Аллаһтан ғәфү үтенәм (100 тапҡыр). 
(Үтенес:  Мин Аллаһтан һәр төрлө гонаһым һәм 

тыңлауһыҙлығым, ислам диненә ҡаршы бөтөн эшләгәндәрем 
өсөн ғәфү итеүен һорайым. Әй Шәфҡәтлеләрҙең дә Шәфҡәт леһе).
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30. Әл-Фатиха.

31. Йа син14.
Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-раджиим, 

бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
“Йәә сиин (шым ғына: саллаллааһу ғәләйһии үә сәлләм) 

үәл Ҡур’әәнил хәкиим…”
Өҫтәмә (!): 58-се аяттан һуң “Сәләәмүң ҡауләм-мир-

Раббир-рахиим” тигәс, әйтергә Раззаҡанәәллааһ;
59-сы аяттан һуң “Үәмтәәҙүл йәүмә әййүһәл мүджримүүн” 

тигәс, әйтергә Аҙааналлааһ.
Йа син сүрәһен уҡыуҙы тамамлағас, яңынан “бисмил-

ләәһ” әйтмәйенсә дауам итергә:
…Күллү шәй’ин һәәликүн илләә үәджһәһү ләһүл хүкмү 

үә иләйһи турджәғүүн (28:88).
(… Унан башҡа бөтөн нәмә һәләк була. Хөкөм - Уның 

ҡулында, һәм Уға ҡайтарыласаҡһығыҙ) (28:88).
32. Әсмәә’үлләһил хүснәә15

Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-раджиим, 
бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Һүүәллааһул-ләҙии ләә илләәһә илләә һүүә 
р-Рахмәәнү р-Рахиимү (йәә Аллааһу) 
әл-Мәликү л-Ҡуддүүсү с-Сәлләәмү 
л-Мүү’минү л-Мүһәйминү л-Ғәзиизү 
л-Джәббәәру л-Мүтәкәббирү (йәә Аллааһу) 
Әл-Хаалиҡу л-Бәәри’ү л-Мүсаууиру 
л-Ғаффәәру л-Ҡаһһәру л-Үәһһәәбү 
р-Раззәәҡу л-Фәттәәхү л-Ғәлиимү (йәә Аллааһу) 
Әл-Ҡаабиду л-Бәәситу  л-Хаафиду 
р-Раафиғү л-Мүғиззү л-Мүҙиллү 
с-Сәмииғү л-Бәсииру (йәә Аллааһу) 
әл-Хәкәмү л-Ғәдлү  л-Ләтиифү 
л-Хабииру л-Хәлиимү л-Ғәҙиимү 
л-Ғафүүру ш-Шәкүүру л-Ғәлийү 
л-Кәбииру (йәә Аллааһу)
Әл-Хәфииҙу л-Мүҡыитү л-Хәсиибү 
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л-Джәлиилү л-Кәриимү р-Раҡиибү 
л-Мүджиибү л-Үәсиғү л-Хәкиимү 

л-Үәдүүдү  л-Мәжиидү (йәә Аллааһу) 
әл-Бәәғиҫү ш-Шәһиидү л-Хәҡҡу 
л-Үәкиилү л-Ҡаүиййү л-Мәтиинү 
л-Үәлиййү  л-Хәмиидү л-Мүхсыиү 
л-Мүбдиййү л-Мүғиидү л-Мүхиййү
л-Мүмиитү л-Хәййү л - Ҡ а й й ү ү м ү  ( й ә ә 
Аллааһу)
әл-Үәджидү л-Мәәджидү л-Әхәдү 
с-Самәдү л-Ҡаадиру л-Мүҡтәдиру 
л-Мүҡаддәмү л-Мүү’әххыру л-Әүүәлү, л-Ахиру 
ҙ-Ќәәһиру л-Бәәтынү (йәә Аллааһу)
әл-Үәлиү л-Мүтәғәәлү л-Бәрру 
т-Тәүүәбү л-Мүнтәҡимү л-Ғәфүү 
р-Ра’уфү Мәәликүл мүлки ҙүүл Джәләәли үәл 
  икраам (йәә Аллааһу)
әл-Муҡситү л-Джәәмиғү л-Ғәниййү 
л-Мүғниййә л-Мүғтиййү л-Мәәниғү 
д-Даарру н-Нәәфиғү н-Нүүру 
л-Һәәдийә л-Бәдийғү л-Бәәҡый 
л-Үәәриҫү р-Рашиидү с-Сабүүр (йәә Аллааһ) 

Джалла джалаалуһу үә джаллат ғәҙмәтүһ үә ләә иләәһә 
ғайруһу әлләҙии ләм йәлид үә ләм йүүләд үә ләм йәкүлләһу 
күфүүән әхәд.

Аллаһу тәғәләнең 99 күркәм исеме

Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һыйынам. 
Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән.

Ул - Аллаһ, Унан башҡа илаһ юҡ.

Рәхмәтле; Рәхимле; Батша; Изге; Тыныс; Ышаныслы; 
Һаҡлаусы; Ҡеүәтле; Көслө; Өҫтөн; Бар итеүсе; Яралтыусы; 
Булдырыусы; Ярлыҡаусы; Көслө зат; Биреүсе; Ризыҡландарыусы; 
Туйындырыусы; Бөтәһен белеүсе; Ҡыҫыусы; Түшәүсе; Күтәреүсе; 
Кәмһетеүсе; Ишетеүсе; Хәбәрҙар; Ғәҙел; Олуғ; Ғәфү итеүсе; 
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Шөкөр итеүсе; Өҫтөн; Бейек; Ризыҡ биреүсе; Хисап-
сы; Йомарт; Ололаусы; Хөрмәтләүсе; Күҙәтеүсе; Ҡабул 
итеүсе; Ниғмәт биреүсе; Хикмәт эйәһе; Һөйөүсе; Данлыҡлы; 
Терелтеүсе; Шаһит; Шикһеҙ; Яҡлашыусы; Еңеүсе; Еңелмәҫ; 
Ышаныслы; Маҡтаулы; Иҫәпләүсе; Башлаусы; Тиңдәшһеҙ; Кире 
ҡайтарыусы; Терелтеүсе; Үлтереүсе; Мәңге тере; Ҡөҙрәтле; 
Мәрхәмәтле; Изгелекле; Берҙән бер; Ҡаҡшамаҫ; Хәлле; Дәһшәтле; 
Алға сығарыусы; Ашыҡмаусы; Мәңгелек; Мәңге тере; Билдәле; 
Йәшерен; Хаким; Иң бөйөгө; Тәүбә ҡабул итеүсе; Яза биреүсе; 
Ҡыҙғаныусан; Хөкөмлө; Үҙенсәлекле; Ғәҙел; Йыйыусы; Бай; Бай-
ытыусы; Тыйыусы; Зыян ҡылыусы; Файҙа килтереүсе; Нурлы; 
Оҡшашһыҙ; Мәңге һүнмәҫ; Вариҫ; Тура юлға йүнәлтеүсе; Сабыр; 
Тоғро; Һаҡлаусы; Юғарыға күтәреүсе; Күреүсе; Хөкөмдар; Ғәҙеллек 
сығанағы; Шәфҡәт ҡылыусы; Тоғро юл күрһәтеүсе; Ҡарауылсы.

Бөтә тереклекте Ул булдырҙы. Унан башҡа илаһ юҡ. Ул бер 
үҙе һәм Уға тиңдәш була алмай.

33. Йәә Әхәд. Йәә Самәд. Салли ғәләә Мүхәммәд 
        (3 тапҡыр).
(Әй Берҙән-бер! Әй Үҙгәрешһеҙ! Мөхәммәдкә ризалыҡ бир). 

(3 тапҡыр)

34. Әл-Ихлаас сүрәһе (11 тапҡыр).

35. Әл-Фәләҡ сүрәһе.

36. Ән-Нәәс сүрәһе.

37. Ләә иләәһә илләллааһ. Мүхәммәдүр расүүлүллааһ 
саллааллааһу тәғәәләә ғәләйһии үә ғәләә әәлиһии үә 
сахбиһи үә сәлләм (10 тапҡыр).

(Аллаһтан башҡа илаһ юҡ. Мөхәммәд Аллаһтың илсеһе, 
Аллаһтан уға, уның ғаиләһенә, көрәштәштәренә ризалыҡ һәм 
тыныслыҡ булһын).
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38. Саләүәәт:  Аллааһүммә салли ғәләә
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 

                             әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (10 
тапҡыр). 

(Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм уның ғаиләһенә ризалыҡ бир һәм 
тыныслыҡ бүләк ит).

39. Доға (Имам): Салли йәә Раббии үә сәллим ғәләә 
джәмииғил әнбийәә’и үәл мүрсәлиин үә әәли күллин 
әджмәғиинә үәлхәмдүлилләәһи Раббил ғәәләмиин.

(Үтенес: Әй Хоҙайым! Бөтә пәйғәмбәрҙәргә һәм илселәргә, 
уларҙың һәр ҡайһыһы ғаиләһенә ризалыҡ һәм тыныслыҡ булһын. 
Ғаләмдәр хужаһы Аллаһҡа маҡтау).

Доға: 
Иләә шәрафин нәбиийи (саллаллааһу ғәләйһии үә 

сәлләм) үә әәлииһи үә әсхәәбиһил кираами үә иләә 
мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин Нәҡшбәндиийәтил ғәлиийәһ 
хаассатән иләә руүхи имәәмит тарииҡати үә ғауҫил халииҡаһ 
шәәһ Бәһәә’уддиин Нәҡшбәнди Мүхәммәдинил Үүәйс’иил 
Бүхаарии үә иләә мәүләнәә сүлтаанил әүлийәә’и әш шәйх 
Ғәбдилләһил Фәә’изид Дәәғастәәнии үә мәүләнәә әш шәйхи 
Мүхәммәд Нәәҙим әл-Хәҡҡаании үә сәә’ири сәәдәәтинәә үәс 
сиддииҡиин.

(Пәйғәмбәргә (Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы булһын), 
шәриғәткә хеҙмәт иткән пәйғәмбәрҙәргә һәм илселәргә, 
Наҡшбәндиә тәриҡәте шәйехтәренең дүрт имамы, бигерәк тә 
тәриҡәт имамдары шаһ Баһауетдин Наҡшбәнди Мөхәммәд 
әл-Үүәйси әл-Бохари, остазыбыҙ солтан әүлиә шәйех Абдуллаһ 
әл-Фәйез әл-Дағстани, мәүләнә шәйехебеҙ Мөхәммәд Нәҙим әл-
Хаҡҡани һәм баш ҡа остаздарыбыҙ һәм тәҡүәлеләр рухтарына 
дан).

 Әл-Фатиха.

40. Бағышлау:
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Аллааһүммә бәллиғ ҫәүәәбә мәә ҡара’нәәһү үә 
нүүра мәә тәләү-нәәһү, һәдиййәтәү үәс’иләтәм миннәә 
иләә руүхи нәбиййинәә Мүхәммәдин (саллаллааһу 
тәғәәләә ғәләйһии үә сәлләм) үә иләә әрүәәхил әнбиийәәи, 
үәл әүлийәә’и хаассатән иләә руүхи шәәһ Нәҡшбәнди 
үә шәйхинәә әш шәйхи Ғәбдилләәһид Дәәғастәәнии үә 
мәүләнәә әш шәйхи Мүхәммәд Нәәҙим әл-Хаҡҡаании үәс 
Сиддииҡиин. 

(Әй Аллаһ! Беҙҙең уҡып сыҡҡанға һәм беҙ эйәргән яҡтылыҡҡа 
бирелгән әжер, беҙҙе Пәйғәмбәребеҙ йәне һәм әүлиәләр йәне, 
бигерәк тә шаһ Наҡшбәнди, беҙҙең шәйехебеҙ Абдуллаһ әл-
Дағстани, мәүләнә шәйехебеҙ Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡани һәм 
башҡа тәҡүәлеләр рухтары менән бәйләнешкә киткән нөсөбөҙ 
тулыланһын).

Әл-Фатиха. 
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IV. ѲЙЛӘ НАМАҘЫ - ЗУХР
(Өйлә намаҙы Йәстү намаҙы кеүек уҡыла, 

тик аҙағында Витр ғына юҡ)

1. Дүрт рәҡәт сөннәт (бер сәләмләү менән (2-2).

2. Дүрт рәҡәт фарыз.

3. Дүрт рәҡәғәт сөннәт (бер сәләмләү менән (2-2).

4. Әл-Мүлк сүрәһе:
Уҡып бөткәс: Аллааһу тәғәәләә Раббүнәә үә Раббүл 

ғәәләмиин.
(Аллаһу тәғәлә - беҙҙең Хужабыҙ һәм Ғаләмдәр хужаһы)

5. Әл-Ихлаас (3 тапҡыр)

6. Әл-Фәләҡ.

7. Ән-Нәәс.

8. Ләә иләәһә илләллааһ (10 тапҡыр). Һуңынан:
Мүхәммәдүр расүүлүллааһ. (Шым ғына: саллааллааһу 

ғәләйһи үә сәлләм).
(Аллаһтан башҡа илаһ юҡ . Һуңынан:
Мөхәммәд Аллаһтың илсеһе (шым ғына: Аллаһтың уға сәләме 

һәм ризалығы булһын).

9. Саләүәәт:  Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (10 тапҡыр). 
(Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм уның ғаиләһенә ризалыҡ бир һәм 

тыныслыҡ бүләк ит).
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10. Доға: Салли йәә Раббии үә сәллим ғәләә 
джәмииғил әнбийәә’и үәл мүрсәлиин үә әәли күллин 
әджмәғиинә үәлхәмдүлилләәһи Раббил ғәәләмиин.

(Үтенес: Әй Хоҙайым! Бөтә пәйғәмбәрҙәргә һәм илселәргә, 
уларҙың һәр ҡайһыһы ғаиләһенә ризалыҡ һәм тыныслыҡ булһын. 
Ғаләмдәр хужаһы Аллаһҡа маҡтау).

Ғәләә әшрафил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис саләүәәт 
(с.ғ.с.).

Ғәләә әфдалил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис саләүәәт 
(с.ғ.с.)

Ғәләә әкмәлил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис саләүәәт 
(с.ғ.с.)

(Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң 
күркәменә - дан. 

Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң 
юғарыһына - дан. 

Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң ками-
лына - дан). 

Саләүәәтүллааһи тәғәәләә үә мәләә’икәтиһии үә 
әнбийәә’иһи үә рүсүлиһии үә джәмииғи халҡиһи ғәләә 
Мүхәммәдиү үә ғәләә әәли Мүхәммәдин ғәләйһии үә 
ғәләйһимүс сәләәм үә рахмәтүллааһи тәғәәләә үә бәракәәтүһ 
үә радыйаллааһу тәбәәракә үә тәғәәләә ғән сәәдәәтинәә 
әсхәәби расүүлилләһи әджмәғиин үә ғәнит тәәбиғиинә 
биһим би’ихсәән үә ғәнил ә’иммәтил мүджтәһидиинәл 
мәәдыиин.

Үә ғәнил ғүләмәә’ил мүттәҡиин үә ғәнил әүлийәә’ис-
саалихиин үә ғән мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин Нәҡш-
бәндиийәтил ғәлиййәһ ҡаддәсәллааһу тәғәәләә әрүәх-
ә һүмүз-зәкиийәһ үә нәүүәраллааһу тәғәәләә әдрихә-
тәһүмүл мүбәәракәһ үә ә’ғәәдаллааһу тәғәәләә ғәләйнәә 
мин бәракәәтиһим үә фүйүүдаатиһим дәә’имән үәлхәм-
дүлилләәһи раббил ғәәләмиин.
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(Аллаһтың (Ул - Маҡтаулы), Уның фәрештәләренең, 
Уның пәйғәмбәрҙәренең, Уның илселәренең һәм Уның 

өммәтенең данлауында Мөхәммәд һәм Мөхәммәдтең ғаиләһе 
көн итһен. Сикһеҙ фатиха биреүсе, Сикһеҙ юғары күтәреүсе 
Аллаһ, беҙҙең Остаздарыбыҙҙың, Аллаһ илсеһе көрәштәренең, 
кем улар артынан дин юлында эйәргәндәрҙең һәр береһе менән 
риза булһын. Беренсе ҡыйыу имамдарҙың (Ул риза булһын), 
диндар ғалимдарҙың, әүлиәләрҙең һәм Наҡшбәндиә тәриҡәте 
шәйехтәренең Аллаһ (Ул -Маҡтаулы) уларҙың таҙа күңелдәрен 
изгеләрҙән итһен һәм ҡәберҙәренә нур төшөрһөн. Аллаһ (Ул - 
Маҡтаулы) беҙҙе уларҙың байлығынан һәм бөтмәҫ ҡөҙрәтенән 
мәңгелеккә  мәхрүм итмәһен. Ғаләмдәр хужаһы Аллаһҡа 
маҡтау).

11. (Имам):  Әл-Фатиха.

12. (Имам) Бағышлау:
Аллааһүммә бәллиғ ҫәүәәбә мәә ҡара’нәәһү үә нүүра 

мәә тәләү-нәәһү һәдиййәтәү үәс’иләтәм миннәә иләә руүхи 
нәбиййинәә Мүхәммәдин (саллаллааһу тәғәәләә ғәләйһии 
үә сәлләм) үә иләә әрүәәхил әнбиийәә’и үәл әүлийәә’и 
хаассатән иләә руүхи шәәһ Нәҡшбәнди үә шәйхинәә әш 
шәйхи Ғәбдилләәһид Дәәғастәәнии үә мәүләнәә әш шәйхи 
Мүхәммәд Нәәҙим әл-Хаҡҡаании үәс сиддииҡиин.

(Әй Аллаһ! Беҙҙең уҡып сыҡҡанға һәм беҙ эйәргән яҡтылыҡҡа 
бирелгән әжер, беҙҙе Пәйғәмбәребеҙ йәне һәм әүлиәләр йәне, 
бигерәк тә шаһ Наҡшбәнди, беҙҙең шәйехебеҙ Абдуллаһ әл-
Дағстани, мәүләнә шәйехебеҙ Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡани һәм 
башҡа тәҡүәлеләр рухтары менән бәйләнешкә киткән көсөбөҙ 
тулыланһын).

13. (Имам):  Әл-Фатиха.
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V. ИКЕНДЕ НАМАҘЫ - АСР
(Икенде намаҙы Өйлә намаҙы кеүек уҡыла, тик 

аҙағындағы сөннәт намаҙы ғына юҡ)

1. Дүрт рәҡәғәт сөннәт (бер сәләмләү менән (2-2).

2. Дүрт рәҡәт фарыз.

3. Ән-Нәбә сүрәһе:
Башларға: Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-

раджиим, бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Әл-Фатиха, 
Ән-Нәбә сүрәләре. (Һуңғыһын эстән үҙ аллы уҡырға).

4. Уҡып бөткәс: Йәҡуулү йәә ләйтәнии ҡаддәмтү 
лихәйәәтии. Фәйәүмә’иҙил-ләә йүғәҙҙибү ғәҙәәбәһүү әхәд. 
Үә ләә йүүҫиҡу үәҫәәҡаһүү әхәд. Йәә әййәтүһән-нәфсүл-
мутмә’иннәһ. Ирджиғии иләә Раббики раадыийәтәм-
мардыиййәһ. Фәдхулии фии ғибәәдии. Үәдхулии джәннәтии 
(89:24-30). Раззаҡанәәллааһ йәә Аллааһ. Садәҡааллааһүл 
ғәҙыйиим.

(Әл-Фатиха, Ән-Нәбә’ сүрәләре. (Һуңғыһын эстән үҙ аллы 
уҡырға. ) Уҡып бөткәс: Ул: “Әгәр мин үҙ тормошом өсөн алдан 
әҙерләнгән булһам ине!” - тип әйтер. Ул көн Уның ғазабы менән 
һис кем  ғазап ҡылмаҫ, һәм Уның бәйләүе менән һис кем бәйләмәҫ. 
Әй һин, тынысланған йән! Риза булып һәм ризалыҡ алып, үҙ 
Раббыңа ҡайт! Минең ҡолдарым араһына ин! Минең Йәннәтемә 
ин! (89:24-30).

Әй Аллаһ, беҙҙең турала ҡайғырт. Бөйөк Аллаһ хәҡиҡәт 
булдырҙы. Аллаһу Тәғәләгә фиҙа ҡылам).

5. Әл-Ихлаас (3 тапҡыр)

6. Әл-Фәләҡ.

7. Ән-Нәәс.
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8. Ләә иләәһә илләллааһ (10 тапҡыр). Һуңынан:
Мүхәммәдүр расүүлүллааһ.  (Шым ғына : 

саллааллааһу ғәләйһи үә сәлләм).
(Аллаһтан башҡа илаһ юҡ. Һуңынан:
Мөхәммәд Аллаһтың илсеһе (шым ғына: Аллаһтың уға 

сәләме һәм ризалығы булһын).
9. Саләүәәт:  Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (10 тапҡыр). 
(Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм уның ғаиләһенә ризалыҡ бир һәм 

тыныслыҡ бүләк ит.
10. Доға: Салли йәә Раббии үә сәллим ғәләә джәмииғил 

әнбийәә’и үәл мүрсәлиин үә әәли күллин әджмәғиинә 
үәлхәмдүлилләәһи Раббил ғәәләмиин.

(Үтенес: Әй Хоҙайым! Бөтә пәйғәмбәрҙәргә һәм илселәргә, 
уларҙың һәр ҡайһыһы ғаиләһенә ризалыҡ һәм тыныслыҡ булһын. 
Ғаләмдәр хужаһы Аллаһҡа маҡтау).

Ғәләә әшрафил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис 
саләүәәт (с.ғ.с.).

Ғәләә әфдалил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис 
саләүәәт (с.ғ.с.)

Ғәләә әкмәлил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис 
саләүәәт (с.ғ.с.)

(Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң 
күркәменә - дан. 

Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң 
юғарыһына - дан. 

Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң ками-
лына - дан). 

Саләүәәтүллааһи тәғәәләә үә мәләә’икәтиһии үә 
әнбийәә’иһи үә рүсүлиһии үә джәмииғи халҡиһи ғәләә 
Мүхәм мәдиү үә ғәләә әәли Мүхәммәдин ғәләйһии үә ғәләй-
һимүс сәләәм үә рахмәтүллааһи тәғәәләә үә бәракәәтүһ үә 
радыйаллааһу тәбәәракә үә тәғәәләә ғән сәәдәәтинәә әсхәәби 
расүүлилләһи әджмәғиин үә ғәнит тәәбиғиинә биһим 
би’ихсәән үә ғәнил ә’иммәтил мүджтәһидиинәл мәәдыиин.
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Үә ғәнил ғүләмәә’ил мүттәҡиин үә ғәнил 
әүлийәә’ис-саалихиин үә ғән мәшәә’ихинәә фит 
тарииҡатин Нәҡш бәндиийәтил ғәлиййәһ ҡаддәсәллааһу 
тәғәәләә әрүәх ә һүмүз-зәкиийәһ үә нәүүәраллааһу тәғәәләә 
әдри хәтәһүмүл мүбәәракәһ үә ә’ғәәдаллааһу тәғәәләә 
ғәләйнәә мин бәракәәтиһим үә фүйүүдаатиһим дәә’имән 
үәл хәмдүлилләәһи Раббил ғәәләмиин.

(Аллаһтың (Ул - Маҡтаулы), Уның фәрештәләренең, Уның 
пәйғәмбәрҙәренең, Уның илселәренең һәм Уның өммәтенең 
данлауында Мөхәммәд һәм Мөхәммәдтең ғаиләһе көн итһен. 
Сикһеҙ фатиха биреүсе, Сикһеҙ юғары күтәреүсе Аллаһ, беҙҙең 
Остаздарыбыҙҙың, Аллаһ илсеһе көрәштәренең, кем улар арты-
нан дин юлында эйәргәндәрҙең һәр береһе менән риза булһын. Бе-
ренсе ҡыйыу имамдарҙың (Ул риза булһын), диндар ғалимдарҙың, 
әүлиәләрҙең һәм Наҡшбәндиә тәриҡәте шәйехтәренең Аллаһ 
(Ул -Маҡтаулы) уларҙың таҙа күңелдәрен изгеләрҙән итһен 
һәм ҡәберҙәренә нур төшөрһөн. Аллаһ (Ул - Маҡтаулы) беҙҙе 
уларҙың байлығынан һәм бөтмәҫ ҡөҙрәтенән мәңгелеккә  мәхрүм 
итмәһен. Ғаләмдәр хужаһы Аллаһҡа маҡтау).

(Имам)Әл-Фатиха.
11. (Имам) Бағышлау:
Аллааһүммә бәллиғ ҫәүәәбә мәә ҡара’нәәһү үә нүүра 

мәә тәләү-нәәһү һәдиййәтәү үәс’иләтәм миннәә иләә руүхи 
нәбиййинәә Мүхәммәдин (саллаллааһу тәғәәләә ғәләйһии 
үә сәлләм) үә иләә әрүәәхил әнбиийәә’и үәл әүлийәә’и 
хаассатән иләә руүхи шәәһ Нәҡшбәнди үә шәйхинәә әш 
шәйхи Ғәбдилләәһид Дәәғастәәнии үә мәүләнәә әш шәйхи 
Мүхәммәд Нәәҙим әл-Хаҡҡаании үәс сиддииҡиин.

(Әй Аллаһ! Беҙҙең уҡып сыҡҡанға һәм беҙ эйәргән яҡтылыҡҡа 
бирелгән әжер, беҙҙе Пәйғәмбәребеҙ йәне һәм әүлиәләр йәне, 
бигерәк тә шаһ Наҡшбәнди, беҙҙең шәйехебеҙ Абдуллаһ әл-
Дағстани, мәүләнә шәйехебеҙ Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡани һәм 
башҡа тәҡүәлеләр рухтары менән бәйләнешкә киткән көсөбөҙ 
тулыланһын).

12. (Имам):  Әл-Фатиха.
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ХАТМҮҮЛ ХАҮӘӘДЖӘКӘӘН - 
ХАТМҮЛ ХУАДЖАГАН16 

(Кесе йома зекере)

1. Аллаһу тәғәләне ризалатыу өсөн Хәтм ҡылыу ниәте.
2. Кәлимәтүш шәһәәдәһ: Әшһәдү әлләә иләәһә 

илләллааһү үә әшһәдү әннә Мүхәммәдән ғәбдүһүү үә 
расүүлүһ (3 тапҡыр)

Шым ғына: саллаллааһу ғәләйһии үә сәлләм.
(Шаһитлыҡ ҡылам: Аллаһтан башҡа илаһ юҡ, Мөхәммәд 

Уның ҡоло һәм илсеһе.
Шым ғына: Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы булһын).

3. Истиғфар: Әстәғфируллааһ (25 тапҡыр)
(Үтенес: Аллаһтан ғәфү үтенәм. 
25 тапҡырҙан һуң (Имам артынан):  Әстәғфируллааһәл 

ғәҙыйиимәл ләҙии ләә иләәһә илләә һүүәл хәййүл ҡаййүм 
үә ә’түүбү и’ләйһи иннәһү һүүәт тәүүәәбир-рахиим.

(Аллаһу тәғәләнән башҡа илаһ юҡ: Мәңге тере, Үлемһеҙ һәм 
мин Уның алдында тәүбә итәм).

(Имам): Йәә мүфәттихәл әбүәәб
Йәә мүсәббибәл әсбәәб
Йәә мүҡаллибәл ҡулүүби үәл әбсаар
Йәә дәлииләл мүтәхәййириин
Йәә ғийәәҫәл мүстәғииҫиин
Йәә хәййү йәә ҡаййүм
Йәә бәдииғәс сәмәәүәәти үәл әрд
Йәә ҙәл джәләәли үәл икраам үә ү’фәүүидү әмрии иләәл-

лааһ иннәллааһа бәсыирум билғибәәд
(Әй Сәбәптәрҙең Сәбәбе! Әй Ишектәрҙе асыусы! Әй кү ңел 

һәм күҙҙәрҙе үҙгәртеүсе! Әй аҙашҡандарға юл күрһәтеүсе! Әй 
ярҙам эҙләгәндәргә ярҙам күрһәтеүсе! Әй Тере! Әй Үлемһеҙ! Әй 
Ҡөҙрәтле һәм Йомарт! Мин эштәремде Аллаһ ҡа тапшырам. 
Ысынлап та, Аллаһ үҙ ҡолдарын белә).

4. (Имам) Раабитатүш-шәриифәһ.
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Үҙ йөрәгеңде Оло шәйех йөрәгенә ҡаршы йүнәлт.

5. Әл-Фатиха (7 тапҡыр)

6. Саләүәәт:  Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (10 тапҡыр). 
(Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм уның ғаиләһенә ризалыҡ бир һәм 

тыныслыҡ бүләк ит).

7. (Имам): Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Әләм 
нәшрах…  

(Бөтәһе лә):  Әл-Инширах сүрәһе (7 тапҡыр).

8. (Имам): Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Ҡуль 
һүүәл-лааһу әхәд… 

(Бөтәһе лә):  Әл-Ихлаас сүрәһе (11 тапҡыр).

9. Әл-Фатиха (7 тапҡыр).

10. (Имам): Саләүәәт (Бөтәһе лә):  
 Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (10 тапҡыр). 
(Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм уның ғаиләһенә ризалыҡ бир һәм 

тыныслыҡ бүләк ит). 

11. (Имам17 ): Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-
раджиим, бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Раббии ҡад 
әәтәйтәнии минәл-мүлки үә ғәлләмтәнии миң тәьүиилил-
әхәәдииҫи фәәтыирас-сәмәәүәәти үәл-ардыи әңтә үәли-
ййии фиддүнйәә үәл-әәхыирати тәүәффәнии мүслимәү 
үә әлхиҡнии бис-саалихиин (12:101). Әәмәннәә биллааһи. 
Садәҡааллааһүл ғәҙыйиим.

(Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һыйынам. 
Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. Раббым! Һин миңә 
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батшалыҡ бирҙең һәм мине ваҡиғаларҙы аңлатырға 
өйрәттең. Күктәрҙе һәм Ерҙе барлыҡҡа килтереүсе, Һин 

донъяла һәм Ахирәттә минең яҡлаусым, мине мосолман булған 
хәлдә вафат ҡыл һәм мине изге кешеләр араһына индер! (12:101) 
Беҙ Бөйөк Аллаһҡа ышанабыҙ. Аллаһу тәғәләгә фиҙа ҡылам).

(Имам): Сүбхәәнә Раббикә Раббил ғиззәти ғәммәә 
йәсыифүүн үә сәләәмүн ғәләл мүрсәлиин үәлхәмдүлилләәһи 
Раббил ғәәләмиин.

(Раббыңа, - бөйөклөк Раббыһына, - дан. Улар ҡушып 
һөйләгәндән пак Ул! Һәм рәсүлдәргә сәләм! Һәм Ғаләмдәр Раббыһы 
Аллаһҡа дан!)

12. Доға (Имам):
Иләә шәрафин-нәбиийи (саллаллааһу ғәләйһии үә 

сәлләм) үә әәлиһи үә сахбиһил кираами үә иләә әрүәәхиил 
әнбийәә’и үәл мүрсәлиин үә худәмәә’и шәраа’иғиһим үә 
иләә әрүәәхил ә’иммәтил әрбәғәһ үә иләә мәшәә’ихинәә 
фит тарииҡатин-Нәҡшбәндиййәтил ғәәлиййәһ хаассатән 
иләә әрүәәхи әһлил хаүәәджәкәән.

(Үтенес: Пәйғәмбәргә (Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы 
булһын), Шәриғәткә хеҙмәт иткән уның ғаиләһенә һәм 
көрәштәштәренә, пәйғәмбәр һәм илселәр; дүрт имам (билдәле 
мәктәптәр); Наҡшбәндиә тәриҡәте шәйехтәре, бигерәк тә 
Остаздар, рухтарына дан).

 Әл-Фатиха.

13. (Имам): Фәәғләм әннәһү ләә иләәһә илләллааһ …
(Имам: Белегеҙ, Аллаһтан башҡа илаһ юҡ) 
(Бөтәһе лә):  Ләә иләәһә илләллааһ (100 тапҡыр)
Мүхәммәдүр расүүлүллааһ (шым ғына: саллаллааһу 

ғәләйһии үә сәлләм).
(Бөтәһе лә:  Аллаһтан башҡа илаһ юҡ.
Мөхәммәд Аллаһтың илсеһе (шым ғына: Аллаһтың уға 

сәләме һәм ризалығы булһын).
(Имам): Хәсбүнааллааһу үә ниғмәл үәкиил үә ләә хәүлә 

үә ләә ҡуүәтә илләә биилләәһил ғәлиййил ғәҙыйиим.
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(Имам): Беҙгә Аллаһ еткән, һәм Ул - Һаҡлаусыларҙың иң 
яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Аллаһтыҡы 
кеүек көс тә, ҡөҙрәт тә башҡа юҡ).

14. Доға (Имам):
Иләә шәрафин-нәбиийи (саллаллааһу ғәләйһии үә 

сәлләм) үә әәлииһи үә сахбиһил кираами үә иләә әрүәәхи 
сәә’ири сәәдәәтинәә үәс сиддииҡиин.

(Үтенес: Пәйғәмбәргә (Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы 
булһын), уның ғаиләһенә, көрәштәштәренә һәм беҙҙең бөтә 
остаздарыбыҙ һәм тәҡүәлеләр рухтарына дан).

 Әл-Фатиха.

15. Зекер “Джалалааһ”:
(Бөтәһе лә):  Аллааһ. Аллааһ. Аллааһ (100 тапҡыр).
(Имам): Хәсбүнааллааһу үә ниғмәл үәкиил үә ләә хәүлә 

үә ләә ҡуүәтә илләә биилләәһил ғәлиййил ғәҙыйиим.
(Имам): Беҙгә Аллаһ еткән, һәм Ул - Һаҡлаусыларҙың иң 

яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Аллаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә башҡа юҡ).

16. Һүү: (“Ул” мәғәнәһендә тәржемә ителә)
Һүү.  Һүү.  Һүү (33 тапҡыр).
(Имам): Хәсбүнааллааһу үә ниғмәл үәкиил үә ләә хәүлә 

үә ләә ҡуүәтә илләә биилләәһил ғәлиййил ғәҙыйиим.
(Имам): Беҙгә Аллаһ еткән, һәм Ул - Һаҡлаусыларҙың иң 

яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Аллаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә башҡа юҡ).

17. Хәҡҡ: (“Хаҡлы”)
(Бөтәһе лә):  Хәҡҡ.  Хәҡҡ.  Хәҡҡ (33 тапҡыр).
(Имам): Хәсбүнааллааһу үә ниғмәл үәкиил үә ләә хәүлә 

үә ләә ҡуүәтә илләә биилләәһил ғәлиййил ғәҙыйиим.
(Имам): Беҙгә Аллаһ еткән, һәм Ул - Һаҡлаусыларҙың иң 

яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Аллаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә башҡа юҡ).
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18. Хәйй: (“Мәңге тере”)
(Бөтәһе лә):  Хәйй.  Хәйй.  Хәйй (33 тапҡыр).

(Имам): Хәсбүнааллааһу үә ниғмәл үәкиил үә ләә хәүлә 
үә ләә ҡуүәтә илләә биилләәһил ғәлиййил ғәҙыйиим.

(Имам): Беҙгә Аллаһ еткән, һәм Ул - Һаҡлаусыларҙың иң 
яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Аллаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә башҡа юҡ).

19. Аллааһ  Һүү    Аллааһ Хәҡҡ… (10-12 тапҡыр).
(Әй Хәҡиҡәтте иғлан итеүсе)

20. Аллааһ  Һүү    Аллааһ Хәйй… (10-12 тапҡыр).
(Әй Мәңге тере)

21. Аллааһ  Хәйй    йәә Ҡаййүм… (10-12 тапҡыр)
(Имам): Хәсбүнааллааһу үә ниғмәл үәкиил үә ләә хәүлә 

үә ләә ҡуүәтә илләә биилләәһил ғәлиййил ғәҙыйиим.
(Имам): Беҙгә Аллаһ еткән, һәм Ул - Һаҡлаусыларҙың иң 

яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Аллаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә башҡа юҡ).

22. (Имам):  Йәә  Һүү  йәә Һүү  йәә  Дәә’им
Йәә  Һүү  йәә Һүү  йәә  Дәә’им
Йәә  Һүү  йәә  Һүү  йәә  Дәә’им
Аллааһ  йәә  Һүү  йәә  Дәә’им
(Әй Үҙгәрешһеҙ)

23. Йәә   Дәә’им     йәә  Дәә’им   йәә  Дәә’им  йәә  Аллааһ  
(2 тапҡыр).

(Әй Үҙгәрешһеҙ  әй Үҙгәрешһеҙ   әй Үҙгәрешһеҙ   әй Аллаһ - 2 
тапҡыр)

24. Йәә  Хәлиим  йәә  Хәлиим  йәә  Хәлиим  йәә  Аллааһ  
(2 тапҡыр).

(Әй Сабыр әй Сабыр әй Сабыр әй Аллаһ - 2 тапҡыр)
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25. Йәә Хәфииҙ  йәә  Хәфииҙ  йәә  Хәфииҙ  йәә  
Аллааһ  

      (2 тапҡыр).
(Әй Һаҡлаусы әй Һаҡлаусы әй Һаҡлаусы әй Аллаһ - 
2 тапҡыр)

26. Йәә Ләтииф (2 тапҡыр)
(Әй Йоҡаҡ - 2 тапҡыр)

27. Йәә Ғаффәәр (2 тапҡыр)
(Әй Ғәфү итеүсе - 2 тапҡыр)

28. Йәә Сәттәр (2 тапҡыр)
(Әй Йәшереүсе - 2 тапҡыр)

29. Йәә Фәттәх (2 тапҡыр)
(Әй Асыусы - 2 тапҡыр)

30. Йәә Мүджииб (2 тапҡыр)
(Әй Яуап биреүсе - 2 тапҡыр)

31. Йәә Мүғиин (2 тапҡыр)
(Әй Ярҙам итеүсе - 2 тапҡыр)

32. Йәә Мүғииҫ (2 тапҡыр)
(Әй Ҡотҡарыусы - 2 тапҡыр)

33. Йәә Үәдүүд (2 тапҡыр)
(Әй Яратыусы - 2 тапҡыр)
34. Йәә Рахмәән (2 тапҡыр)
(Әй Рәхмәтле - 2 тапҡыр)

35. Йәә  Хәннәән  йәә  Мәннәән 
Йәә  Хәннәән   йәә  Мәннәән (2 тапҡыр)
(Әй Наҙлы әй Фиҙа ҡылыусы - 2 тапҡыр)
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36. Йәә  Дәййәән  йәә  Сүбхәән 
 Йәә  Дәййәән  йәә  Сүбхәән (2 тапҡыр)

 (Әй Хөкөм итеүсе әй Данлыҡлы - 2 тапҡыр)

37. Йәә  Сүбхәән  йәә  Сүлтаан 
Йәә Сүбхәән йәә Сүлтаан (2 тапҡыр).
(Әй Данлыҡлы әй Хаким - 2 тапҡыр)

38. Йәә  Сүлтаан  йәә  Сүлтаан йәә Сүлтаан йәә Аллааһ
(2 тапҡыр).
(Әй Хаким     әй Хаким          әй Хаким  әй Аллаһ  - 2 тапҡыр)

39. Йәә  Әмәән  йәә  Әмәән йәә Әмәән йәә Аллааһ 
(2 тапҡыр).
(Әй Яҡлаусы          әй Яҡлаусы          әй Яҡлаусы    әй Аллаһ - 
2 тапҡыр)

40. Йәә  Аллааһ  йәә Аллааһ йәә Аллааһ йәә Аллааһ 
(2 тапҡыр).
(Имам): Хәсбүнааллааһ үә ниғмәл үәкиил үә ләә хәүлә үә 

ләә ҡуүәтә илләә биилләәһил ғәлиййил ғәҙыйиим.
(Имам): Беҙгә Аллаһ еткән, һәм Ул - Һаҡлаусыларҙың иң 

яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Аллаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә башҡа юҡ).

41. Саләүәәт:  Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (10 тапҡыр).
(Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм уның ғаиләһенә ризалыҡ бир һәм 

тыныслыҡ бүләк ит).
42. Доға (Имам): Салли йәә Раббии үә сәллим ғәләә 

джәмииғил әнбийәә’и үәл мүрсәлиин үә әәли күллин 
әджмәғиинә үәлхәмдүлилләәһи Раббил ғәәләмиин.

(Үтенес: Әй Хоҙайым! Бөтә пәйғәмбәрҙәргә һәм илселәргә, 
уларҙың һәр ҡайһыһы ғаиләһенә ризалыҡ һәм тыныслыҡ булһын. 
Ғаләмдәр хужаһы Аллаһҡа маҡтау).

Имам:
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Ғ ә л ә ә  ә ш р а ф и л  ғ ә ә л ә м и и н ә  с ә й й и д и н ә ә 
Мүхәммәдинис саләүәәт (с.ғ.с.).

Ғәләә әфдалил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис 
саләүәәт (с.ғ.с.)

Ғәләә әкмәлил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис 
саләүәәт (с.ғ.с.)

(Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң 
күркәменә - дан. 

Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң 
юғарыһына - дан. 

Беҙҙең Остазыбыҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с.) - заттарҙың иң ками-
лына - дан).

Саләүәәтүллааһи тәғәләә үә мәләә’икәтиһии үә 
әнбийәә’иһи үә рүсүлиһии үә джәмииғи халҡиһи ғәләә 
Мүхәм мәдиү үә ғәләә әәли Мүхәммәдин ғәләйһии үә 
ғәләйһимүс сәләәм үә рахмәтүллааһи тәғәәләә үә бәракәәтүһ 
үә радыйаллааһу тәбәәракә үә тәғәәләә ғән сәәдәәтинәә 
әсхәәби расүүлилләһи әджмәғиин үә ғәнит тәәбиғиинә 
биһим би’ ихсәән үә ғәнил ә’иммәтил мүджтәһидиинәл 
мәәдыиин.

Үә ғәнил ғүләмәә’ил мүттәҡиин үә ғәнил әүлийәә’ис-
саалихиин үә ғән мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин Нәҡш-
бәндиийәтил ғәлиййәһ ҡаддәсәллааһу тәғәәләә әрүәх-
әһүмүз-зәкиийәһ үә нәүүәраллааһу тәғәәләә әдрихәтә-
һүмүл мүбәәракәһ үә ә’ғәәдаллааһу тәғәәләә ғәләйнәә мин 
бәракәәтиһим үә фүйүүдаатиһим дәә’имән үәлхәмдүлилләәһи 
Раббил ғәәләмиин.

(Аллаһтың (Ул - Маҡтаулы), Уның фәрештәләренең, Уның 
пәйғәмбәрҙәренең, Уның илселәренең һәм Уның өммәтенең 
данлауында Мөхәммәд һәм Мөхәммәдтең ғаиләһе көн итһен. 
Сикһеҙ фатиха биреүсе, Сикһеҙ юғары күтәреүсе Аллаһ, 
беҙҙең Остаздарыбыҙҙың, Аллаһ илсеһе көрәштәштәренең, 
кем улар артынан дин юлында эйәр гәндәрҙең һәр береһе менән 
риза булһын. Беренсе ҡыйыу имамдарҙың (Ул риза булһын), 
диндар ғалимдарҙың, әүлиәләрҙең һәм Наҡшбәндиә тәриҡәте 
шәйехтәренең Аллаһ (Ул -Маҡтаулы) уларҙың таҙа күңелдәрен 
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изгеләрҙән итһен һәм ҡәберҙәренә нур төшөрһөн. Аллаһ 
(Ул - Маҡтаулы) беҙҙе уларҙың байлығынан һәм бөтмәҫ 

ҡөҙрәтенән мәңгелеккә  мәхрүм итмәһен. Ғаләмдәр хужаһы 
Аллаһҡа маҡтау).

 Әл-Фатиха.

43. Доға (Имам): Иләә хәдратин нәбиийи (саллаллааһу 
ғәләйһии үә сәлләм) үә әәлииһи үә сахбиһил кираами 
үә иләә әрүәәхиссәә’ирил әнбийәә’и үәл мүрсәлиин үә 
худәмәә’и шәраа’иғиһим үә иләә әрүәәхи мәшәә’ихинәә 
фит тарииҡатин-Нәҡшбәндиййәтил ғәлиййәһ хаасатән 
иләә әрүәәхи имәәмит тарииҡати үә ғауҫил халииҡаһ 
шәәһ Бәһәә’уддиин Нәҡшбәнди Мүхәммәдинил Ү‘үәйсил 
Бүхаарии үә иләә мәүләнәә сүлтаанил әүлийәә’и әш шәйхи 
Ғәбдилләәһил Фәә’изид Дәәғастәәнии үә үстәәҙинәә Ғәбдиил 
Хаалиҡил Ғудждәүәнәә үә иләә үстәәҙинәә үә үстәәҙи 
үстәәҙинәә  үәс сиддииҡиин.

(Үтенес(Имам): Пәйғәмбәргә (Аллаһтың уға сәләме һәм 
ризалығы булһын), Шәриғәткә хеҙмәт иткән пәйғәмбәрҙәргә һәм 
илселәргә, Наҡшбәндиә тәриҡәте шәйехтәренең дүрт имамы, 
бигерәк тә тәриҡәт имамдары шаһ Баһауетдин Наҡшбәнди 
Мөхәммәд әл-Үүәйси әл-Бохари, остазыбыҙ солтан әүлиә шәйех 
Абдуллаһ әл-Фәйез әл-Дағстани, остазыбыҙ Абдулхалиҡ әл-
Ғудждәүән һәм башҡа остаздарыбыҙ һәм уларҙың остаздары 
рухтарына дан).

Әл-Фатиха.

44. Доға (Имам): 
Әл-Фатиха.
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ОЛО НАМАҘ18

(көн һайын башҡарыла)

1. Иртәнге намаҙға тиклем бер сәғәт алдан торорға.

2. Тәһәрәт алырға.

3. Тәһәрәт намаҙы - ике рәғәт сөннәт намаҙы 

Ҡалғандары Ҡиблаға ҡарап, баҫҡан килеш башҡарыла.

4. Доға: 
Аллааһүммә таһһирнии мин ғадабин-нәфс 
(Үтенес: Әй Аллам! Мине мин-минлегем асыуынан таҙарт).

5. Йәә Хәлиим (100 тапҡыр).
(Әй Сабыр!)).

6. Доға: 
Аллааһүммә әғүүҙү бикә миң шәррин-нәәси үә әғүүҙү 

бикә миң фитнәтид-дүнйәә үә ғәҙәәбил әәхираһ.
(Үтенес: Әй Аллам! Һиндә мин-минлегемдең асыуынан һәм 

кешеләр асыуынан яҡлау эҙләйем. Мине был донъяла һынауҙан 
һәм киләһендә - язанан һаҡла).

7. Йәә Хәфииҙ (100 тапҡыр)
(Әй Һаҡлаусы!).

8. Нәджәәт намаҙы - Ҡотҡарыу хаҡында
Беренсе рәҡәғәттә:
Аятел күрси: Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-

раджиим, бисмилләәһир-рахмәәнир рахиим… Әл-Фатиха.
(Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һыйынам. 

Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. Әл-Фатиха)
Үә иләәһүкүм иләәһүү-үәәхидүл-ләә иләәһә илләә 
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һүүәәр-рахмәәнүр рахиим (2:163). Аллааһу ләә иләәһә 
илләә һүүәл-хәййүл-ҡаййүүмү ләә тәьхуҙүһү синәтүү 

үә ләә нәүмүл ләһү мәә фис-сәмәәүәәти үә мәә фил-
ардыи мәң ҙәлләҙии йәшфәғү ғиндәһүү илләә би’иҙниһи 
йәғләмү мәә бәйнә әйдииһим үә мәә хальфәһүм үә ләә 
йүхиитуунә бишәй’им мин ғилмиһии иллә бимәә шәә’ә 
үәсиғә күрсиййүһүс-сәмәәүәтти үәл-арда үә ләә йә’үүдүһү 
хифҙуһүмәә үә һүүәл-ғәлиййүл ғәҙыйиим. (2:255) 

(Һеҙҙең илаһығыҙ - берҙән-бер илаһ! Унан, рәхмәтле һәм 
шәфҡәтленән, башҡа илаһ юҡ! (2:163). Аллаһ, Унан, тере һәм 
мәңге булғандан башҡа, - илаһ юҡ. Уны йоҡомһорау ҙа, йоҡо ла 
баҫа алмай; Күктәрҙә һәм Ерҙә булған нәмәләр – Уныҡы. Уның 
алдында. Үҙ рөхсәтенән башҡа, кем яҡлаша алыр? Ул уларға ти-
клем булғандарҙы ла һәм уларҙан һуң булғандарын да белә, ә улар, 
Уның теләгенән тыш, Уның белеменән бер нәмә ла аңлай алмай. 
Уның тәхете Күктәрҙе һәм Ерҙе биләй, һәм уларҙы һаҡлау Уға 
ауыр түгел, - Ул бөйөк, олуғ!) (2:255).

Шәһидәллааһу әннәһү ләә иләәһә илләә һүүә үәл 
мәләә’икәтү үә үлүл ғилми ҡаа’имәм билҡистыи ләә иләәһә 
илләә һүүәл ғәзиизүл хәкиим. Иннәд-диннә ғиндәл-лааһил 
исләәмү (3:18;19).

(Аллаһ, Үҙенән башҡа илаһ юҡ, тип шаһитлыҡ итә, һәм 
фәрештәләр, һәм ғәҙеллектә ныҡ булған ғилем эйәләре: “Аллаһтан 
- бөйөк һәм хикмәтленән - башҡа илаһ юҡ!” - ти. Ысынлап та, 
Аллаһ ҡаршыһындағы дин - Ислам).

Ҡулилләһүммә мәәликәл мүлки түьтил мүлкә мәң 
тәшәә’ү үә тәңзиғүл-мүлкә миммәң тәшәә’ү үә түғиззү мәң 
тәшәә’ү үә түҙиллү мәң тәшәә’ү бийәдикәл хайру иннәкә 
ғәләә күлли шәй’иң ҡадиир. Түүлиджүл-ләйлә финнәһәәри 
үә түүлиджүннәһәәра филләйли үә түхриджүл-хәййә минәл 
мәййити үә түхьриджүл мәййитә минәл-хәййи үә тәрзүҡу 
мәң тәшәә’ү биғайри хисәәб (3:26;27).

(( “Әй Аллаһ, батшалыҡтың батшаһы! Һин теләгән кешегә 
хакимиәт бирәһең һәм теләгән кешенән тартып алаһың, 
теләгән кешене өҫкә күтәрәһең, теләгән кешене түбәнһетәһең, 
Һинең ҡулыңда яҡшылыҡ; ысынлап та, Һин һәр нәмәгә ҡөҙрәтле! 
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Һин төндө көнгә индерәһең, көндө төнгә индерәһең, Һин 
үлектән терене сығараһың, Һин теренән үлекте сығараһың, 
һәм теләгән кешене иҫәп-хисапһыҙ ризыҡландыраһың!”)

Икенсе рәҡәғәттә: Әл-Фатиха һәм Әл-Ихлаас сүрәһе (11 
тапҡыр)

9. Сәждә (сәләмләүҙән һуң).
Сәждәлә доға:
Йәә Раббии кәмәә тәә’күлүннәәрул хәтабә һәкәҙәл хәсәдүл 

мүтәә’әссилү фиййә йә’күлү джәмииғи әғмәәлии халлиснии 
йәә Раббии минһү үә халлиснии әйдан минәл ғадабин-
нәфсәәнии үә мин нәфсиит-тифлил мәҙмүүмәһ үә минәл 
әхләҡиҙ-ҙәмиимәһ. Йәә Раббии бәддил күллү әхләәҡии илә 
әхләәҡин хәмиидәтиү үә әфғәәлиң хәсәнәһ.

йәки
Йәә Раббии иннәл хәсәдәл мүтәә’әссилү фиййә йәә’күлү 

джәмииғә әғмәәлиис-саалихәт кәмәәтәә’күл ән-нәәрул 
хәтаб. Йәә Раббии әңзил ғәләййә ғинәәйәтәм миң фәдликә 
үә әзил минни әл-хәсәд үә таһһир ҡалбии минһү үә миң 
тифли нәфсиил мәҙмүүми үә мин әхләәҡииҙ-ҙәмиимәти 
үә бәддил әхләәҡии иләә әхләәҡиин хәмиидәтиң хәсәнәһ.

(Сәждәлә доға: 
Әй, Хоҙай, ут ағасты ялмаған кеүек, көнсөллөк тә изге 

эштәремде ялмай. Мине унан азат ит, Хоҙай, мине шулай 
мин-минлегем асыуынан, бала саҡ мин-минлегем беленеүенән 
һәм насар ғәҙәттәрҙән азат ит, Хоҙайым, минең ғәҙәттәремде 
- маҡтаулы, ә бөтә эштәремде изге ит.

йәки
Әй, Хоҙай, миндә көнсөллөк үҫә, ут ағасты ялмаған кеүек, изге 

эштәремде ялмай. Әй, Хоҙай, Һинең хозурлыҡ күренешең миңә 
иғтибар итһен, көнсөллөк мине ебәр һен. Унан йөрәгемде бала 
саҡ мин-минлегем сифаттарын һәм насар ғәҙәттәрҙән таҙарт. 
Ғәҙәттәремде - маҡтаулы, ә эштәремде изге ит).

Бынан һуң Хоҙайҙан йөрәгегеҙ ҡушҡанды, башҡа нәмә 
теләйһегеҙ, шуны һорағыҙ, сөнки сәждәлә саҡта әйтелгән 
үтенес, фәрештәләрҙе урап, Аллаһу тәғәләнең үҙенә тура-
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нан-тура етә.

10. Тәһәжжуд намаҙы: 2-2-2-2 (8 рәҡәғәт).

11. Тәсбих намаҙы: 2-2 (4 рәҡәғәт) 
(Был намаҙҙы башҡарыу буйынса түбәндә махсус 

ҡулланманы ҡарағыҙ).

12. Шөкөр намаҙы: 2 рәҡәғәт.
Шөкөр намаҙын башлар алдынан шәйех Нәҙим, ғәҙәттә, 

ошоно уҡый:
Раббәнәә мәә шәкәрнәәкә хәҡҡа шүкрикә, йәә Мәш күүр.
(Әй Хоҙайыбыҙ! Беҙ Һиңә Һин лайыҡ булған тиклем рәхмәтле 

түгелбеҙ. Әй Бөйөк!)

13. Иртәнге намаҙ: 2 рәҡәғәт сөннәт
2 рәҡәғәт фарыз

14. Ишраҡ намаҙы: 2 рәҡәғәт

15. Духа намаҙы: 4-4 (8 рәҡәғәт). 
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КЕСЕ НАМАҘ
(көн һайын иртәнге намаҙҙан һуң башҡарыла)

1. Кәлимәтүш Шәһәәдәһ (3 тапҡыр)
(Иман шарты - 3 тапҡыр)

2. Истиғфар: Әстәғфируллааһ (70 тапҡыр) 
(Үтенес: Әстәғфируллааһ) 

3. Әл-Фәтиха

4. Әәмәнәр-расүүлү… (2:285, 286).

5. Әл-Инширах сүрәһе  (94-се сүрә). (7 тапҡыр)

6. Әл-Ихлаас сүрәһе (112) (11 тапҡыр)

7. Әл-Фәләҡ сүрәһе (113) 

8. Ән-Нәәс сүрәһе (114)

9. Ләә иләәһә илләллааһ (10 тапҡыр)
Унынсыһынан һуң :
Мүхәммәдүр расүүлүллааһ (саллаллааһу тәғәәләә 

ғәләйһии үә сәлләм).
(Аллаһтан башҡа илаһ юҡ. Унынсыһынан һуң: Мөхәммәд - 

уның илсеһе, Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы булһын)

10. Саләүәәт:  Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (10 тапҡыр).
(Салауат: Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм уның ғаиләһенә 

ризалыҡ бир һәм тыныслыҡ бүләк ит - 10 тапҡыр)

11. Доға (Имам): Иләә шәрафин нәбиийи (саллаллааһу 
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ғәләйһии үә сәлләм) үә әәлииһи үә сахбиһил кираами 
үә иләә әрүәәхиссәә’ирил әнбийәә’и үәл мүрсәлиин үә 

худәмәә’и шәраа’иғиһим үә иләә әрүәәхи мәшәә’ихинәә 
фит тарииҡатин-Нәҡшбәндиййәтил ғәлиййәһ хаасатән 
иләә әрүәәхи имәәмит тарииҡати үә ғауҫил халииҡаһ 
шәәһ Бәһәә’уддиин Нәҡшбәнди Мүхәммәдинил Ү‘үәйсил 
Бүхаарии үә иләә мәүләнәә сүлтаанил әүлийәә’и әш шәйхи 
Ғәбдилләәһил Фәә’изид Дәәғастәәнии үә үстәәҙинәә Ғәбдиил 
Хаалиҡил Ғудждәүәнәә үә иләә үстәәҙинәә үә үстәәҙи 
үстәәҙинәә  үәс сиддииҡиин. 

/Үтенес/Имам/: Пәйғәмбәргә (Аллаһтың уға сәләме һәм 
ризалығы булһын), Шәриғәткә хеҙмәт иткән пәйғәмбәрҙәргә һәм 
илселәргә, Наҡшбәндиә тәриҡәте шәйехтәренең дүрт имамы, 
бигерәк тә тәриҡәт имамдары шаһ Баһауетдин Наҡшбәнди 
Мөхәммәд әл-Үүәйси әл-Бохари, остазыбыҙ солтан әүлиә шәйех 
Абдуллаһ әл-Фәйез әл-Дағстани, остазыбыҙ Абдулхалиҡ әл-
Ғудждәүән һәм башҡа остаздарыбыҙ һәм уларҙың остаздары 
рухтарына дан.

12. Әл-Фатиха

13. Аллааһ Һүү, Аллааһ Һүү, Аллааһ Һүү. Хәҡҡ. 
Аллааһ Һүү, Аллааһ Һүү, Аллааһ Һүү. Хәҡҡ.
Аллааһ Һүү, Аллааһ Һүү, Аллааһ Һүү. Хәҡҡ.
(Аллаһ - Ул, Аллаһ - Ул, Аллаһ - Ул. Хаҡлы
Аллаһ - Ул, Аллаһ - Ул, Аллаһ - Ул. Хаҡлы
Аллаһ - Ул, Аллаһ - Ул, Аллаһ - Ул. Хаҡлы)
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ӨСӨНСӨ БҮЛЕК

ЗЕКЕРҘӘР
ДИНДӘ ҮҘЕН ТАПҠАНДАР ӨСӨН 

(Көн һайын башҡарыла)

1. Илаһи исемде ишеттереп әйтеү менән зекер:
Аллааһ, Аллааһ, Аллааһ… (5000 тапҡыр).
2. Йөрәктә Илаһи исем менән зекер:
Аллааһ, Аллааһ, Аллааһ… (5000 тапҡыр).
3. Саләүәәт:  “Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим” (1000 тапҡыр).
Дүшәмбе, кесе йома, йома - (2000 тапҡыр).

(Салауат: “Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм уның ғаиләһенә 
ризалыҡ бир һәм уларға тыныслыҡ бүләк ит” 

(1000 тапҡыр). 
Дүшәмбе, кесе йома, йома - (2000 тапҡыр). 

4. Ҡөрьәндең бер джүзен уҡыу (утыҙҙан бер өлөшө).
5. Шәйех Йәзүлиҙең (ҡ.с.) “Дәләйил үл-Хайрат”ынан 

бер хизб  (өлөш) уҡыу.

Джүзде уҡый алмаусыға уны әл-Ихлаас сүрәһен 100 
тапҡыр ҡабатларға, ә хизб урынына 100 тапҡыр салауат 
әйтергә рөхсәт ителә.
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ӘҘЕРЛЕКЛЕЛӘР ӨСӨН
(Көн һайын башҡарыла)

1. Илаһи исемде ишеттереп әйтеү менән зекер:
Аллааһ, Аллааһ, Аллааһ… (2500 тапҡыр).
2. Йөрәктә Илаһи исем менән зекер:
Аллааһ, Аллааһ, Аллааһ… (2500 тапҡыр).
3. Саләүәәт:  “Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим” (300 тапҡыр).
Дүшәмбе, кесе йома, йома - (500 тапҡыр).

(Салауат: “Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм уның ғаиләһенә 
ризалыҡ бир һәм уларға тыныслыҡ бүләк ит” (300 тапҡыр). 

Дүшәмбе, кесе йома, йома - (500 тапҡыр). 

4. Ҡөрьәндең бер джүзен уҡыу (утыҙҙан бер өлөшө).
5. Шәйех Йәзүлиҙең (ҡ.с.) “Дәләйил үл-Хайрат”ынан 

бер хизб  (өлөш) уҡыу.

Джүзде уҡый алмаусыға уны әл-Ихлаас сүрәһен 100 тап-
ҡыр ҡабатларға, ә хизб урынына 100 тапҡыр салауат әйтергә 
рөхсәт ителә.



133

БАШЛАУСЫЛАР ӨСӨН 
Тәриҡәткә баҫҡан яңы ағзалар өсөн рухи күнекмәләр 

түбәндәгесә үткәрелә:

1. Кәлимәтүш Шәһәәдәһ (3 тапҡыр)
(Иман шарты - 3 тапҡыр)

2. Истиғфар: Әстәғфируллааһ (25 тапҡыр) 
(Үтенес: Аллаһтан ғәфү үтенәм) 

3. Әл-Фәтиха

4. Әл-Ихлаас сүрәһе (112) (11 тапҡыр)

5. Әл-Фәләҡ сүрәһе (113) 

6. Ән-Нәәс сүрәһе (114)

7. Ләә иләәһә илләллааһ (10 тапҡыр)
Унынсыһынан һуң :
Мүхәммәдүр расүүлүллааһ (саллаллааһу тәғәәләә 

ғәләйһии үә сәлләм).
(Аллаһтан башҡа илаһ юҡ. Унынсыһынан һуң: Мөхәммәд - 

уның илсеһе, Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы булһын)

8. Саләүәәт:  Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (10 тапҡыр).
(Салауат: Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм уның ғаиләһенә 

ризалыҡ бир һәм тыныслыҡ бүләк ит)

9. Доға (Имам): Иләә шәрафин нәбиийи (саллаллааһу 
ғәләйһии үә сәлләм) үә әәлииһи үә сахбиһил кираами 
үә иләә әрүәәхиссәә’ирил әнбийәә’и үәл мүрсәлиин үә 
худәмәә’и шәраа’иғиһим үә иләә әрүәәхи мәшәә’ихинәә 
фит тарииҡатин-Нәҡшбәндиййәтил ғәлиййәһ хаасатән 
иләә әрүәәхи имәәмит тарииҡати үә ғауҫил халииҡаһ 
шәәһ Бәһәә’уддиин Нәҡшбәнди Мүхәммәдинил Ү‘үәйсил 
Бүхаарии үә иләә мәүләнәә сүлтаанил әүлийәә’и әш шәйхи 
Ғәбдилләәһил Фәә’изид Дәәғастәәнии үә үстәәҙинәә Ғәбдиил 



134

Хаалиҡил Ғудждәүәнәә үә иләә үстәәҙинәә үә үстәәҙи 
үстәәҙинәә  үәс сиддииҡиин. 

/Үтенес/Имам/: Пәйғәмбәргә (Аллаһтың уға сәләме һәм 
ризалығы булһын), Шәриғәткә хеҙмәт иткән пәйғәмбәрҙәргә һәм 
илселәргә, Наҡшбәндиә тәриҡәте шәйехтәренең дүрт имамы, 
бигерәк тә тәриҡәт имамдары шаһ Баһауетдин Наҡшбәнди 
Мөхәммәд әл-Үүәйси әл-Бохари, остазыбыҙ солтан әүлиә шәйех 
Абдуллаһ әл-Фәйез әл-Дағстани, остазыбыҙ Абдулхалиҡ әл-
Ғудждәүән һәм башҡа остаздарыбыҙ һәм уларҙың остаздары 
рухтарына дан.

10. Әл-Фатиха

11. Аллааһ Һүү, Аллааһ Һүү, Аллааһ Һүү. Хәҡҡ. 
Аллааһ Һүү, Аллааһ Һүү, Аллааһ Һүү. Хәҡҡ.
Аллааһ Һүү, Аллааһ Һүү, Аллааһ Һүү. Хәҡҡ.
(Аллаһ - Ул, Аллаһ - Ул, Аллаһ - Ул. Хаҡлы
Аллаһ - Ул, Аллаһ - Ул, Аллаһ - Ул. Хаҡлы
Аллаһ - Ул, Аллаһ - Ул, Аллаһ- Ул. Хаҡлы)

Һуңынан көндөң теләгән ваҡытында:

1. Илаһи исем менән зекер:   
Аллааһ… Аллааһ… Аллааһ… (1500 тапҡыр).
2. Саләүәәт:    Аллааһүммә салли ғәләә 
 Мүхәммәдиү үә ғәләә 
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (100 тапҡыр).
Дүшәмбе, кесе йома һәм йома - (300 тапҡыр).
3. Ҡөрьәндең бер джүзен уҡыу (утыҙҙан бер өлөшө).

4. Шәйех Йәзүлиҙең (ҡ.с.) “Дәләйил үл-Хайрат”ынан бер 
хизб  (өлөш) уҡыу.

Джүзде уҡый алмаусыға уны әл-Ихлаас сүрәһен 100 тап-
ҡыр ҡабатларға, ә хизб урынына 100 тапҡыр салауат әйтергә 
рөхсәт ителә.
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ДҮРТЕНСЕ БҮЛЕК

МАХСУС ҒИБӘҘӘТТӘР

ТӘҺӘРӘТ ВАҠЫТЫНДАҒЫ ДОҒА1 9

1. Тәһәрәт алыу ниәте:
Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-раджиим, 

бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Нәүәйтүүдуү’ә лилләәһи тәғәәләә.
(Тәһәрәт алыу ниәте:
Таш атып ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һыйынам. 

Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән.
Аллаһу тәғәлә ризалығы өсөн тәһәрәт алырға ниәт итәм)

2. Доға (тәндең һәр өлөшөн йыуғанда ла уҡыла).
Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Тәһәрәт алғас, ике тапҡыр шәһәәдәһ уҡырға.
(Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. 
Тәһәрәт алғас, ике тапҡыр иман шарты уҡырға)

3. Тәһәрәттән һуң доға:
Сүбхәәнәкә Аллааһүммә үә бихәмдикә.
Әшһәдү әлләә иләәһә илләә әңтә.
Әстәғфирукә үә ә’түүбү иләйкә
йәки 
Аллааһүммә джғәлнии минәт тәүүәәбиин
Аллааһүммә джғәлнии минәл мүтәтаһһәриин
Аллааһүммә джғәлнии мин ғибәәдикәс-саалихиин.
Минәл ләҙиинә ләә хаүфүн ғәләйһим үә ләә һүм 

йәхзәнүүн.
Һәм:
Әл-Ҡәдр сүрәһе  (97). (3 тапҡыр)
йәки:
Әл-Ихлаас сүрәһе (112) (1-3 тапҡыр)
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(Тәһәрәттән һуң үтенес:
Әй Аллаһ! Һиңә дан, Һиңә маҡтау. Һинән башҡа илаһ юҡ. 

Мине ғәфү ит. 
йәки:
Әй Аллаһ! Мине тәүбәгә килгәндәр иҫәбенә индер.
Әй Аллаһ! Мине таҙарынғандар иҫәбенә индер.
Әй Аллаһ! Мине ҡурҡыу, көйөнөс белмәүсе Үҙеңдең ғәҙел 

ҡолдарың иҫәбенә индер.
Һәм:

Әл-Ҡәдр сүрәһе (97). (3 тапҡыр)
йәки:
Әл-Ихлаас сүрәһе (112). (1-3 тапҡыр)
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ҠӨРЬӘНДӘН ДОҒАЛАР

Былар - намаҙҙа сәләм бирер алдынан шәхсән уҡылыуҙары 
мөмкин булған доғалар.

1. Раббәнәә ’әәтинәә фиддүнйәә хәсәнәтәү-үә фил-
әәхыирати хәсәнәтәү-үәҡинәә ғәҙәәбәннаар. (2:201)

(Әй Раббым! Был донъяла беҙгә изгелек (рәхәтлек) бир, теге 
донъяла ла яҡшылығыңдан ҡалдырма, тамуҡ утынан беҙҙе һаҡла!)

2. Раббәнәғфир лии үәли үәәлидәййә үә лил-мүьминиинә 
йәүмә йәҡуумүл-хисәәб. (14:41)

(Әй Раббым! Мине, ата-әсәмде, иман килтергән бөтә кешене 
хисап көнөндә ярлыҡа!)

3. Раббәнәә ләә түзиғъ ҡулүүбәнәә бәғдә иҙ һәдәйтәнәә үәһәб 
ләнәә мил-ләдүңкә рахмәтән иннәкә әңтәл-үәһһәәб. (3:8)

(Әй Раббым! Хаҡ юлға төшөргәндән һуң беҙҙең күңелде 
яҙлыҡтырма, беҙҙе рәхмәтеңдән ҡалдырма! Һин, ысынлап та, 
рәхмәтле бит!)

Йәки

4. Раббәнәә әәтинәә мил-ләдүңкә рахмәтәү-үә һәййиь- 
ләнәә мин әмринәә рашәдәә. (18:10)

 (Әй Раббым! Беҙгә рәхмәтеңде бир, эшебеҙҙә тоғролоҡ булдыр!) 
Йәки
5. Беренсеһен генә айырым.
Йәки
Үәл-ләҙиинә йәҡуулүүнә Раббәнәә һәб ләнәә мин 

әзүәәджинәә үә ҙүррий-йәәтинәә ҡурратә әғйүниү-
үәджғәлнәә лил-мүттәҡиинә имәәмәә. (25:74)

(Әй Раббым! Ҡатыныбыҙ менән нәҫелебеҙҙән күҙ ҡыуанысы 
бир,  тәҡүәлеләргә беҙҙе өлгө (имам) ит!)
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СӨХБӘТТӘН ҺУҢ ДОҒА
(Рухи йыйылыштан)

Аллааһүммәджғәл джәмғәнәә һәҙәә джәмғәм мәрхүүмә
үә тәфәрруҡанәә мим бәғдиһии тәфәрруҡам мәғсуумә
үә ләә тәджғәл фиинәә үә ләә мәғанәә шәҡиийәү үә ләә 
мәтруудәү үә ләә мәхруумәм бирахмәтикә йәә әрхәмәр-
раахимиин.

(Әй Аллаһ! Беҙҙең бөгөнгө осрашыуыбыҙға ризалыҡ бир; бөгөн 
бөтә өлгәшкәндәребеҙ беҙҙең үҫешебеҙгә ярҙам итһен; беребеҙгә 
лә файҙаһыҙ, мәғәнәһеҙ йәки зыянлы булып ҡалмаһын. Һинең 
шәфҡәтең менән, әй Шәфҡәтлеләрҙең дә Шәфҡәтлеһе)

Аллааһүммә зиднәә үә ләә тәңҡуснәә
үә әәтинәә үә ләә тәхримнәә
үә әкримнәә үә ләә тәһиннәә
үә йәссирнәә үә ләә түғәссир ғәләйнәә
үәәрдинәә үәәрдиғәннәә
бихүрмәти мән әрсәлтәһү ғәләйһии.
Сүүратүл Фәәтихәһ

(Әй Аллаһ! Беҙҙе олола һәм түбәнһетмә; беҙҙе бүләклә һәм 
кире ҡаҡма; беҙҙе данла һәм оятҡа ҡалдырма; быны беҙгә ауырлыҡ 
һалмай еңел генә эшлә; беҙҙе шатландыр һәм Һин кемебеҙҙеңдер 
береһенә биргән илаһилыҡ өсөн шатлан. Әл-Фәтиха сүрәһе)
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СИЛСИЛӘТҮТ ТАРИИҠАТИН 
НӘҠШБӘНДИЙЙӘТИЛ ҒӘӘЛИЙЙӘҺ

(Наҡшбәндиә тәриҡәтенең алтын теҙмәһе20 - 
СИЛСИЛӘ)

Аллааһу тәғәлә
Сәййидинәә үә Мәүләнәә Мүхәммәд (с.ғ.с.)
Сәййидинәә Әбүү Бәкер әс-Сиддииҡ (р.ғ.)
Сәлмәән әл-Фәәрси (р.ғ.)
Ҡаасим бин Мүхәммәд (р.ғ.)
Джәғфәр әс-Саадиҡ (р.ғ.)
Тайфуур Әбүү Йәзиид әл-Бәстаамии (ҡ.с.)
Әбүүл Хәсән әл-Хараҡаани (ҡ.с.)
Әбүү Ғәлии әл-Фәәрмәдии (ҡ.с.)
Йүүсүф әл-Һәмәдәәнии (ҡ.с.)
Әбүүл Ғәббәәс Сәййидинә әл-Хидар (ғ.с.)
Ғәдүл Хаалиҡ әл-Ғүдждәүәәнии имаам үл-Хатм (ҡ.с.)
Ғәәриф әл-Рииүкәрии (ҡ.с.)
Мәхмүүд Фәғнәәүии (ҡ.с.)
Ғәлии әр-Раамиитәнии (ҡ.с.)
Мүхәммәд Бәәбәә әс-Сәмәәсии (ҡ.с.)
Сәййид Әмиир Кәләәл (ҡ.с.)
Хаүәәджәһ Мүхәммәд Бәһәә’үддиин Нәҡшбәндии (ҡ.с.)
Ғәләә’үддин әл-Ғәттаар әл-Бүхаарии (ҡ.с.)
Хаүәәджәһ Йәғҡууб әл-Чархии (ҡ.с.)
Хаүәәджәһ Ғәбәйдүүллааһ әл-Әхраар (ҡ.с.)
Мүхәммәд әз-Зааһид әл-Бүхаарии (ҡ.с.)
Дәрүииш Мүхәммәд (ҡ.с.)
Әхмәд Хауджакиилил Әмкәнәкии (ҡ.с.)
Мүхәммәд Бәәҡый бил-лааһ (ҡ.с.)
Әхмәд әл-Фәәруҡ әл-Сирһиндии (ҡ.с.)
Мүхәммәд Мәғсуум (ҡ.с.)
Шәйех Сәйфүддиин (ҡ.с.)
Нүүр Мүхәммәд Бәдүәәнии (ҡ.с.)

     Шәмсүддиин, Хәбиибуллааһ Джәәни Джәәнәән (ҡ.с.)
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Ғәбдуллааһ әд-Дәһләүии (ҡ.с.)
Шәйех Дийәә’удиин Хаалид әл-Бәғдәәдии (ҡ.с.)

Исмәәғиил әл-Дәәғистәәнии (ҡ.с.)
Хаас Мүхәммәд әл-Дәәғистәәнии (ҡ.с.)
Шәйех Мүхәммәд Йәраағии әд-Дәәғистәәнии (ҡ.с.)
Сәййид Джәмәәлуддиин әл-Ғамүүҡии әд-Дәәғистәәнии 

(ҡ.с.)
Әбүү Әхмәд әс-Сағуурии әд-Дәәғистәәнии (ҡ.с.)
Әбүү Мүхәммәд әл-Мәдәнии (ҡ.с.)
Сәййид Шәраафуддиин әд-Дәәғистәәнии (ҡ.с.)
Мәүләәнәә Шәйх Абдуллааһ әл-Дәәғистәәнии (ҡ.с.)
Мәүләәнәә Шәйхунәә Мүхәммәд Нәәҙим әл-Хәҡҡаании
әр-Раббәәнии ән-Наҡшбәндии (ҡ.с.)
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ТӘҮӘССҮЛ
Йәә Сәййидәс сәәдәәти үә нүүрал мәджүүдәәт йәә 

мәң һүүәәл мәлджәә’ү лимәм мәссәһү даймүү үә ғаммүү 
үә’әләм. Йәә әҡрабәәл үәсәә’или и’ләәллааһи тәғәәләә үә йәә 
әҡүәәл мүстәнәди әтәүәссәлү иләә джәнәәбикәл әғҙам биһәә 
үләә иссәәдәәти үә әһлиллааһи үә әһли бәйтикәл кираами 
лидәфғидүрил ләә йүдфәғү илләә биүәәситатикә үә рафғи 
даймил ләә йүрфәғү илләә бидәләәтикә би Сәййидии үә 
Мәүләәййи йәә Сәййидии йәә Расүүлаллааһ йәә Рахмәтәл 
лил ғәәләмиин.

Ҡабул итеү доғаһы

(Әй Остаздарҙың хужаһы һәм Нурҙар булдырыусы! Әй 
ҡайғыға батҡандарҙы, бәләгә осрағандарҙы, ауырыу менән 
яфаланғандарҙы ҡотҡарыусы. Әй Аллаһу тәғәләгә яҡындарҙың да 
яҡыны. Әй ярҙамыңдың иң көслөһө. Остазым һәм хужам, Аллаһ 
илсеһе һәм Ғаләмдәр бәрәкәте, зыянды төҙәтеү, яфаланыуҙарҙы 
кәметеү һинең ҡатнашлығыңдан тыш тормошҡа ашмауын 
аңлап, остаздар, Аллаһ кешеләре һәм күркәм ғаиләң араһында 
ҡеүәтле булыуыңды ялбарып һорайым). Әл-Фәтиха.
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ИМАМ ӘЛ-МӘҺДИ (Ғ.С.) ҺӘМ УНЫҢ 
ВӘКИЛДӘРЕ

Саахибүз Зәмәән әл-Имәәм Мүхәммәд әл-Мәһди 
(ғәләйһии сәлләм)

Шәһәәмәтүл Фәрдаании
Йүүсүф әс-Сиддиҡ
Ғәбдүр-Рә’үфф әл-Йәмәәнии
Имәәмүл-Ғәәрифиин Әмәәнүл-Хәҡҡ
Лисәәнүл-Мүтәкәллимиин Ғәүнүллааһ әс-Сәхааүии
Ғәәрифүт Таййәәр әл-Мәғрууф би-Мүлһәән
Бүрһәәнүл-Күрамәә’ Ғауҫүл-Әнәәм

Йәә Саахибәз Зәмәән, йәә Саахибәл-Ғүнсур йәә 
Риджәәлаллааһ

Әғләәллааһу тәғәәләә дәраджәәтиһим дәә’имән үә 
бәракәәтиһим үә әңфәәсәһүм әл-Ҡудүсиийәһ, бихүрмәти 
мәл ләә нәбиййә бәғдәһү бихүрмәти сүүратил Фәтихәһ.
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ТӘСБИХ НАМАҘЫ ТӘРТИБЕ
Тәсбих намаҙын башҡарыуҙың ике төрө бар, уларҙың 

икеһе лә дөрөҫ һәм сөннәткә тура килә. Аҫта беҙ килтергән 
алымды мәүләнә шәйех Нәҙим ҡуллана. Намаҙ дүрт 
рәҡәғәттән тора, бер йәки ике сәләмләү менән дә уҡыла ала 
(2-2 йәки 4). Шәйех Нәҙим элек 2-2 рәҡәғәт менән уҡый ине, 
хәҙер 4-кә өҫтөнлөк бирә.

Тәсбих намаҙының төп үҙенсәлеге - ғибәҙәт дауамында 
тәсбихты өс йөҙ тапҡыр ҡабатлау. Намаҙ рөҡөндәрендә 
тәсбих билдәле бер тапҡыр әйтелә. Рөҡөндә ҡабатлау 
һанына ҡарап, үрҙә әйтеп кителгән ике алым үҙ-ара айы-
рыла ла инде.

Әл-Фатиха1  сүрәһе алдынан -15 тапҡыр
Икенсе сүрәнән һуң -10 тапҡыр
Руҡуғта  - 10 тапҡыр
Ҡыямда - 10 тапҡыр
Беренсе сәждәлә  - 10 тапҡыр
Сәждә араһында, ултырып - 10 тапҡыр
Икенсе сәждәлә - 10 тапҡыр.

 1) Беренсе рәҡәғәттә Тәсбих Ҫәнә һәм әл-Фатиха араһында 
ҡабатлана, ә ҡалған өсәүҙә - тәҡбир һәм әл-Фатиха араһында.
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Тәсбих: 
Сүбхәәнәәллааһи үәлхәмдүлилләәһи үә ләә иләәһә 

илләллааһү үәллааһү әҡбәр.
(Аллаһҡа дан, Аллаһҡа маҡтау; Аллаһтан башҡа илаһ юҡ; 

Аллаһ - иң Бөйөгө)

Ҡайһы бер ҡабатлауҙар аҙағында, йәғни 9-сы йәки 14-се 
тапҡырҙан һуң, ошоларҙы өҫтәргә: 

Үә ләә хәүлә үә ләә ҡуүәтә иллә биилләәһил ғәлиййүл 
ғәҙыйиим.

(Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Аллаһтыҡы кеүек көс 
тә, ҡөҙрәт тә башҡа юҡ).

Тәсбих намаҙы алдынан әйтелә:
Сүбхәәнәәллааһи ғәдәдә халҡиһи үә зиинәтә ғәршиһи үә 

ридаа нәфсиһи үә мидәәдә Кәлимәәтиһ (3 тапҡыр). 
(Аллаһҡа шул тиклем дан - күпме Ул булдырған, Уның тәхете 

ауырлығында, Ул риза булырлыҡ һәм яҙыу өсөн донъялыҡтағы 
бөтә ҡара) (3 тапҡыр).

Сүббүүхүм Ҡуддүүс. Раббүнәә үә Раббүл мәләә’икәти 
үәр Руух (3 тапҡыр).

(Әй Быуаттарға данланған! Әй Изге! Беҙҙең Хужабыҙ һәм 
Фәрештәләрҙең һәм Рух (Ябраил) хужаһы) (3 тапҡыр). 

Сүбхәәнәәллааһи үәлхәмдүлилләәһи үә ләә иләәһә 
илләллааһү үәллааһү әҡбәр үә ләә хәүлә үә ләә ҡуүәтә илләә 
биилләәһил ғәлиййүл ғәҙыйиим.

(Аллаһҡа дан, Аллаһҡа маҡтау; Аллаһтан башҡа илаһ 
юҡ; Аллаһ - иң Бөйөгө. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк 
Аллаһтыҡы кеүек көс тә, ҡөҙрәт тә башҡа юҡ).

Беренсе тәҡбир алдынан шәйех Нәҙим, ғәҙәттә, ошолай 
ниәт ҡыла:

«Аллааһүммә мәә ҙәкәрнәәкә хәҡҡа ҙикрикә, йәә 
Мәҙкүүр»!

(Әй Аллаһ! Беҙ Һине Һин лайыҡ булған тиклем иҫкә алмайбыҙ. 



145

Әй Онотолмаҫ!)

Сәләмләүҙән һуң, аҙаҡта; Дүртенсе рәҡәғәттән һуң, 
аҙаҡта: 

Сүбхәәнә мәң тәғәззәзә биил ҡудрати үәл бәҡаа’и үә 
ҡаһһәрал ғибәәди биил мәүти үәл фәнәә’.

(Үҙ хаҡимлығы һәм Үҙ йәшәйеше менән үҙенең ысынбарлығын 
иҫбатлаған (башҡа бөтәһе лә юҡҡа сыҡҡанда) һәм үлем, юҡҡа 
сығарыу аша Үҙ ҡолдарын буйһондороусыға дан)

 Сүбхәәнә Раббикә Раббил ғиззәти ғәммәә йәсыифүүн 
үә сәләәмүн ғәләл мүрсәлиин үәлхәмдүлилләәһи Раббил 
ғәәләмиин (37;180-182). (Раббыңа - бөйөклөк Раббыһына - дан! 
Улар ҡушып һөйләгәндән пак Ул! Һәм рәсүлдәргә сәләм! Һәм 
Ғаләмдәр Раббыһы Аллаһҡа дан!)

Аллааһүммә иннии әғүүҙү биридаакә миң сәхатикә үә 
бимүғәәфәәтикә мин ғүҡуүбәтикә үә бикә миңкә.

(Әй Аллаһ! Мин Һинең шатлығыңда - Һинең асыуыңдан, 
Һинең шәфҡәтлегеңдә - Һинең язаңдан яҡлау эҙләйем. Мин Һиндә 
Һинән яҡлау эҙләйем).

 Аллааһүммә ләә нүхсыи ҫәнәә’ән ғәләйкә әңтә кәмәә 
әҫнәйтә ғәләә нәфсик.

(Әй Аллаһ! Беҙҙең Һиңә маҡтауҙарыбыҙ сикһеҙ. Үҙеңде үҙең 
күпме данлата алаһың, шул тиклем данлы бул).

Ләә иләәһә илләллааһ (10 тапҡыр).
(Аллаһтан башҡа илаһ юҡ) .
Унынсыһынан һуң:

Мүхәммәдүр расүүлүллааһ (саллаллааһу ғәләйһии үә 
сәлләм).

(Мөхәммәд Аллаһтың илсеһе. Аллаһтың уға сәләме һәм 
ризалығы булһын).

 Аллааһүммә салли ғәләә 
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 Мүхәммәдиү үә ғәләә
 әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (10 тапҡыр)

(Әй Аллаһ! Мөхәммәдкә һәм уның ғаиләһенә ризалыҡ бир 
һәм тыныслыҡ бүләк ит)

Бағышлау: 
Иләә шәрафин нәбиийи (саллаллааһу ғәләйһии үә 

сәлләм) үә әәлииһи үә әсхәәбиһил кираами үә иләә 
мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин Наҡшбәндиийәтил ғәлиййәһ 
хаассатән иләә руүхи имәәмит тарииҡати үә ғауҫил халииҡаһ 
шәәһ Бәһәә’уддиин Наҡшбәнди Мүхәммәдинил Үүәйс’иил 
Бүхаарии үә иләә мәүләнәә сүлтаанил әүлийәә’и әш шәйх 
Ғәбдилләһил Фәә’изид Дәәғастәәнии үә мәүләнәә әш шәйхи 
Мүхәммәд Нәәҙим әл-Хәҡҡаании үә сәә’ири сәәдәәтинәә үәс 
сиддииҡиин.

 ( Пәйғәмбәрҙең (Аллаһтың уға сәләме һәм ризалығы булһын), 
уның ғаиләһенең, күркәм көрәштәштәренең һәм Наҡшбәндиә 
тәриҡәте шәйехтәренең, бигерәк тә тәриҡәт имамдары шаһ 
Баһауетдин Наҡшбәнди Мөхәммәд әл-Үүәйси әл-Бохари, уның 
ғорурлығы, бөтә әүлиәләр солтаны шәйех Абдуллаһ әл-Фәйез 
әл-Дағстани һәм мәүләнә шәйех Нәҙим әл-Хаҡҡани һәм башҡа 
остаздарыбыҙ, тәҡүәлеләр рухтарына дан.)

Әл-Фатиха.
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ЙОМА ХӨТБӘҺЕ - 
ХУТБӘТҮЛ ДЖҮМҒӘҺ

Бисмилләәһир - рахмәәнир - рахиим.
Әлхәмдүлилләәһ, Әлхәмдүлилләәһ, Әлхәмдүлилләәһ.
Беҙҙе бында килтергәне өсөн Аллаһҡа маҡтау. Әгәр Аллаһ 

беҙҙе бында килтермәһә, беҙ бында килмәҫ инек. (7:43) Мин 
Унһыҙ уңыштарға ирешә алмаҫ инем, Унан баш ҡа бер кемгә 
лә ярҙамға иҫәп тотмайым.

Шаһитлыҡ ҡылам: Аллаһтан башҡа илаһ юҡ; Уға тиң дәш 
юҡ; Ҡиәмәт көнөндә Уның менән бер тигеҙ һаҡларлыҡ бер 
нәмә лә юҡ.

Шаһитлыҡ ҡылам: беҙҙең етәксебеҙ, беҙҙең яҡлаусыбыҙ, 
беҙҙең остазыбыҙ Мөхәммәд (с.ғ.с) - уның ҡоло һәм иң ярат-
ҡан илсеһе һәм Аллаһу тәғәлә уны Ғаләмдәр хозурлығы 
менән бүләкләгән. Аллаһу тәғәлә уға, ғаиләһенә, балаларына, 
ҡатындарына, сәхәбәләренә, унан һуң хәлиф бул ған тоғро 
уҡыусыларына, динле булыуҙа уның вәкилдәренә, бигерәк тә, 
имамдарға, тоғро хәлифтәргә, Әбү Бәкер ғәли йәнәптәренә, 
Ғүмәр, Усман, Ғәли, һәр бер көрәш тәшенә һәм уларҙың эшен 
дауам итеүселәргә фатихаһын бирһен. Аллаһу тәғәлә улар 
менән риза булһын.

Әй бында булған, диндарҙар! Аллаһтан ҡурҡығыҙ һәм 
Уға буйһоноғоҙ! Аллаһ Унан ҡурҡҡандар менән, изге эштәр 
ҡылғандар менән.

Бөйөк Аллаһ Үҙе һайлап алған Пәйғәмбәренә (с.ғ.с) 
күндергән Китабында былай ти: “Мин ендәрҙе һәм кеше ләрҙе 
Үҙемә ғибәҙәт ҡылһын өсөн генә барлыҡҡа килтерҙем. Мин 
уларҙан һис бер ризыҡ теләмәйем һәм Мине туйҙырыуҙарын 
да теләмәйем. Ысынлап та, Аллаһ - ризыҡ биреүсе, ҡеүәт 
эйәһе, көслө!” Сикһеҙ Бөйөк, Сикһеҙ Ҡөҙрәтле, Сикһеҙ 
Ҡеүәтле һәм Шәфҡәтле хакимыбыҙ Аллаһ Үҙ Донъяһында 
булдырған тәртип хаҡында Ҡөрьәндә шулай ти:

“Ҡөрьән уҡылған ваҡытта уны тыңлағыҙ һәм өндәшмәгеҙ, 
- моғайын, һеҙ рәхмәт алырһығыҙ!” (7:204). Таш атып 
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ҡыуылған шайтандан Аллаһу тәғәләгә һыйынам. 
Рәхмәтле һәм Рәхимле Аллаһ исеме менән. “Эй һеҙ, иман 

килтергән кешеләр! Аллаһтан ҡурҡығыҙ һәм дөрөҫлөктө 
һөйләүселәр менән булығыҙ!” (9:119)

Аллаһ даны - камиллыҡҡа ирешкәндәр даны. Мөхәммәд 
пәйғәмбәргә (с.ғ.с), уның ғаиләһенә һәм көрәштәштәренә - 
тыныслыҡ һәм ризалыҡ.

Пәйғәмбәр (с.ғ.с) Аллаһтың иң яҡын дуҫы икәнлеге 
бәхәсһеҙ булһа ла, Аллаһу тәғәлә беҙгә былай ти: “Ысынлап 
та, Аллаһ һәм Уның фәрештәләре пәйғәмбәргә фатиха бирә! 
Әй һеҙ, иман килтергән кешеләр! Уға салауат әйтегеҙ һәм 
сәләмләп тыныслыҡ теләгеҙ!”

Был - мәғлүмәт тә, бойороҡ та.
Әй Аллаһ! Беҙҙең күҙ йәштәребеҙҙе һәм фатихабыҙҙы 

етәк себеҙ Мөхәммәдкә (с.ғ.с) ебәр, Тамуҡ утынан үҙ 
өммәтен һаҡлаусыға, ғәрәп һәм ғәрәп булмаған ҡәбиләләр 
ғорурлығына, беҙҙең остазыбыҙға, ике донъя (ендәр һәм 
кешеләр) остазы, беҙҙең юлбашсы Абдулҡасим Мөхәммәдкә. 
Әй, һеҙ, бөтәгеҙ ҙә, кем уның Матурлыҡ нурын йөрөтә, кем 
уның яҡлауына мохтаж, уға фатиха бирегеҙ һәм тыныслыҡ 
теләгеҙ.

Әй Аллаһ, беҙҙең етәксебеҙ Мөхәммәдкә һәм беҙҙең 
етәк себеҙ Мөхәммәд ғаиләһенә, Һин, етәксебеҙ Ибраһимға 
һәм етәксебеҙ Ибраһим ғаиләһенә тыныслыҡ биргән кеүек, 
тыныслыҡ бир.

Әй Аллаһ, беҙҙең етәксебеҙ Мөхәммәдкә һәм беҙҙең 
етәк себеҙ Мөхәммәд ғаиләһенә, Һин, етәксебеҙ Ибраһимға 
һәм етәксебеҙ Ибраһим ғаиләһенә бәрәкәт биргән кеүек, 
бәрәкәт бир.

Доға: Әй Аллаһ! Беҙгә тиҙ еңеү бүләк ит. Әй Аллаһ! 
Беҙгә Үҙеңдән Остаз бир. Әй Аллаһ! Беҙгә Үҙеңдән (килгән) 
ҡөҙрәтле һәм тәрән аҡыллы хаким ебәр. Беҙгә, беҙҙең 
хажиҙарға һәм изге урындарға ғибәҙәт ҡылыусыларға, Аллаһ 
юлындағы хәрби һәм башҡа көрәшселәргә, өйҙәге ләргә лә, 
Һинең ерең, Һинең диңгеҙең, Һинең һауаң буйлап сәйәхәт 
ҡылыусыларға ла, Мөхәммәд (с.ғ.с) өммәтен дәгеләрҙең 
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бөтәһенә лә көр күңеллелек һәм һаулыҡ, яҡлау һәм 
ғәфү итеү бүләк ит. Илселәргә - тыныслыҡ. Ғаләмдәр 
хужаһы Аллаһу тәғәләгә - маҡтау!

”Ысынлап та, Аллаһ ғәҙел булырға һәм изгелек ҡылыр ға, 
һәм яҡындарға бүләк бирергә ҡуша, һәм зина ҡылыуҙан, 
һәм тыйылған эште эшләүҙән, һәм кешеләргә йәбер-золом 
ҡылыуҙан тыя. Аллаһ һеҙҙе өгөтләй - моғайын, һеҙ аҡылға 
килерһегеҙ!” (16:90)

Аллаһты иҫкә төшөрөү мөһимерәк, сөнки ул һеҙ нәмә 
эшләгәнде күрә.

Аҙан.
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ИЗГЕ КӨНДӘРГӘ МАХСУС
ВАЗИФАЛАР

Рәжәб һәм Шәғбан айҙарында ураҙаны дүшәмбе һәм кесе 
йома йәки көн һайын тоторға кәрәк.

Әбү Дауыт һәм Әхмәт хәбәр иттеләр: “Ғосман ибн Хәким 
әл-Ансари былай тип һөйләгәйне. Рәжәб айы тамамланып 
бер ай үткәс Сәид ибн Джүбәрҙән ураҙа тураһында һораған. 
Уныһы ибн Аббастың һүҙен ишеттергән: “Аллаһ илсеһе 
шундай оҙаҡ ураҙа тотто, беҙ ул бер ҡасан да бөтмәҫ, тип 
уйланыҡ; ә ҡайһы саҡ бик оҙаҡ ураҙа тотмай, беҙ башҡа бер 
ҡасан да тотмаҫ, тип уйланыҡ“.

Кем дә кем дүшәмбе һәм кесе йома ғына ураҙа тота, шул 
тағы ла һәр айҙың 15-се көнөн, Рәжәбтең 26-27 көндәрен ҡуша 
ала. Һәр айҙың өс “яҡты” көндәрендә (13, 14, 15) ураҙа тотоу 
маҡтауға лайыҡ. Былар -дөйөм характерҙағы тәҡдимдәр. 
Ниндәйҙер шигегеҙ тыуһа, Шәриғәтте һәйбәт белеүсе менән 
кәңәшләшегеҙ.

МИҒРАЖ КИСЕ
(27 Рәжәб)

Рәжәб айының 26-сы көнөнән 27-һенә ҡаршы кис - 
Пәйғәмбәребеҙҙең (с.ғ.с.) Күккә ашҡан кисе. 

Аҡшам менән Йәстү намаҙҙары араһында түбәндәгеләр ҙе 
башҡарырға мөмкин:

а) 20 рәҡәғәт - 2-шәр йәки 4-әрҙән, әл-Ихлаас сүрәһен һәр 
рәҡәғәттә 20-шәр тапҡыр;

б) 20-се рәҡәғәттән һуң - Истиғфар - 100 тапҡыр (эстән);
в) Салауат - 100 тапҡыр (эстән).

БӘРА’ӘТ КИСЕ
(Шәғбандың 15-се кисе)

Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) былай тине: Аллаһ Үҙ заттарына 
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Шәғбан айының уртаһындағы төндә ҡарай һәм уларға 
мөшриҡте (боттарға табыныу) һәм мөшәхинде (күрә 
алмаусанлыҡҡа бирелеү) ғәфү итә.

Ғәйшә ошоларҙы һөйләне: “Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) бер төн 
намаҙға торҙо һәм сәждәлә шулай оҙаҡ ултырҙы, мин уның 
йәне тәнен ҡалдырып киткәндер тип уйлап ҡуйҙым. Мин 
торҙом да уның аяғы баш бармағын, ул ҡыбырҙағанса, ыуа-
лай башланым.

Намаҙ тамамланып, аяғүрә баҫҡас.
- Әй, Ғәйшә, ҡәҙерле бәхет ҡошом (хөмәйрә). Һин 

Пәйғәмбәр (с.ғ.с.)  һинең менән үҙ килешеүен боҙҙо, тип 
уйланыңмы? - тине ул.

- Юҡ, әй Аллаһ илсеһе, мин һинең йәнең осоп киткән 
тип уйланым, сөнки һин йөҙтүбән бик оҙаҡ яттың.

- Ә һин бөгөн ниндәй төн икәнен беләһеңме?
- Аллаһ һәм Уның илсеһе һәйбәтерәк беләлер.
- Бөгөн Шәғбан айы уртаһы. Ысынлап та, Аллаһ, 

Данлыҡлы һәм Ҡөҙрәтле, был төндә үҙ хеҙмәтселәренә 
ҡарай: ғәфү үтенеп ғибәҙәт ҡылғандарҙы ғәфү итә, кем 
шәфҡәтлек һорай, уларға шәфҡәтлек бүләк итә һәм яуыз 
кешеләр уйҙарына ҡамасаулай”.

Беҙ икенсе көнгә әҙерләгән 15-нә ҡаршы төн - гонаһтарҙан 
ҡотолоу төнө.

Аңлатыусыларҙың күпселеге элекке яҙмаларҙағы “бәрәкәт 
кисе” Рамаҙан айындағы Ҡәҙер киселер, тигән фекерҙә. 
Шулай уҡ ул Шәғбандың уртаһындалыр (Бәра‘әт кисе) 
тигән фекер ҙә бар. Тимәк был кистең йолаларын үтәүҙе 
Шәриғәт тәҡдим итә. Имам Сүйүти былай ти: “Шәғбандың 
уртаһындағы кискә килгәндә, был бөйөк ваҡиға, шуға күрә 
уның бер өлөшөн өҫтәмә ғибәҙәт ҡылып уҙғарыу хәйерле”.

Аҡшам һәм Йәстү намаҙҙары араһында Йа Син сүрәһен 
3 тапҡыр уҡырға: 

1) беренсе тапҡыр - мәҡәмеңде (туҡталышыңды) юғарыраҡ 
дәрәжәгә күтәреү теләге менән;

2) икенсеһен - ризҡа (тормошто тулыландырыу) һорау 



152

теләге менән;
3) өсөнсөһөн – дошмандарҙан һаҡлау маҡсаты менән.

Йәстүҙән һуң әл-Ихлаас сүрәһен 300 йәки 1000 тапҡыр, 
кәрәк тиклем рәҡәғәт һанына ҡарап (мәҫәлән, 1000 булһын 
өсөн 25 йәки 40 рәҡәғәт) уҡырға.

Хәҙистән алынған ысул, “Әл-Ғүнйәтү ли Таалибийил Хәҡҡ” 
китабында шәйех Абдул Ҡадир әл-Джиланиҙыҡы (Мәүләнә 
Джайлани тип әйтеүҙе өҫтөн күрә) тип иҫкәртелгәне, 100 
рәҡәғәт тип иҫәпләй. Иң һәйбәте 2-2-2 итеп уҡырға, һәм 
шәйех Нәҙим кеүек шулай уҡ дауам итергә. 4,6 һәм 8-әр 
рәҡәғәт итеп берләштерергә лә рөхсәт ителә. Һәр хәлдә лә 
һәр рәҡәғәттә бер тапҡыр әл-Фатиха сүрәһе һәм ун тапҡыр 
әл-Ихлаас сүрәһе уҡырға.

РАМАҘАН
Тәраүих

Шәйех Лондонда уҡыған тәраүих намаҙы тәртибе.
1. Тәүҙә - Йәстү намаҙының сөннәте һәм фарызы:
 4 сөннәт;
 4 фарыз;
 4 сөннәт.
2. Тәраүих - 20 рәҡәғәт сөннәт.
Һәр 2-сенән һуң: Салли ғәләә Мүхәммәд.
Һәр 4-сеһенән һуң: әл-Ихлаас сүрәһе (3 тапҡыр)
Һуңынан Салли ғәләә Мүхәммәд.
16 рәҡәғәттән һуң: 
Әл-Ихлаас сүрәһе (3 тапҡыр)
Әләә Сәййидил-Ҡайнәтис-саләүәәт;
18 рәҡәғәттән һуң: 
Әләә Сәййидил-Ҡайнәтис-саләүәәт;
20 рәҡәғәттән һуң: 
Әл-Ихлаас сүрәһе (3 тапҡыр).
Һуңынан: 
Шәһру рамәданәәл-ләҙии үңзилә фииһил-Ҡур’әәнү 
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һүдәл-линнәәсии үә бәййинәәтим минәл һүдәә үәл 
фурҡаани. Әмин. Әмин. Әмин. Үәлхәмдүлилләәһи 
Раббил ғәәләмиин(2:185).

(Рамаҙан айында кешеләргә ҡулланма өсөн һәм тура юлды 
аңлатыу һәм дөрөҫлөк менән ялғанды айырыу өсөн Ҡөрьән 
иңдерелде. Әмин. Әмин. Әмин. (2:185). Ғаләмдәр Раббыһы 
Аллаһҡа дан).

3. Витр намаҙы - 3 рәҡәғәт.
Һуңынан: - Ғәләә расүүлинәә cаләүәәт (с.ғ.с.)
- Әәмәнәр-расүүлү (2:285, 286).
Ары Йәстү намаҙы кеүек.

ҠӘҘЕР КИСЕ

1) Ниәт: “Илаһи ниәт ҡылдым…” 
2) Йәстү намаҙының ике рәҡәғәтле сөннәтенән һуң 

“Тәриҡәт Әҙәбен (кесе намаҙ)” уҡырға.
3) Икенсе көнгә ураҙа тоторға ниәт ҡылығыҙ.
4) Тәраүих намаҙы - 20 рәҡәғәт.
5) Тәсбих намаҙы - 4 рәҡәғәт. 
6) Шөкөр намаҙы - 2 рәҡәғәт.
7) Ҡунут менән Витр намаҙы - 3 рәҡәғәт.
8) Хатмүл хуаджаган һәм зекер.
9) Таңға тиклем йоҡламағыҙ - Ҡөрьән-Кәрим уҡығыҙ, 

Әүрәтте үтәгеҙ.
10) Һәр әл-Фатиха сүрәһенә киләһе сүрәнән алып 

аҙаҡҡыһына тиклем тәүге аяттарын ҡушып 20-нән 100 ти-
клем рәҡәғәт уҡыһағыҙ, һәйбәт булыр.

11) Икенсе көнөнә Аллаһ (Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ 
Бөйөк) алдында ике ҡорбан килтереп, ураҙағыҙҙы ла йыҡлы 
тамамлағанға рәхмәт еткерегеҙ. Итен ярлыларға, Мөхәммәд 
өммәтенән һәм беҙҙең Тәриҡәттән булған мохтаждарға 
таратығыҙ. Был йоланы мәүләнә солтан әл-әүлиә ғүмере 
буйы үтәне.

(Шәйех Әднан Каббаниҙың “Фүтүхәт әл-Хаҡҡаниа” ки-
табынан).
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ИҪКӘРТЕҮ

««Мөрит өсөн рухи күнекмәне кейем менән  сағыштырырға 
була. Ярап торған килешле кейемде, ҡәҙерле мантия кеүек, 
рәхәтләнеп кейәһең. Әгәр күнекмә  мөритең мөмкинлегенән 
ашып китһә, ул ауыр  һәм ҙур кейем һымаҡ. Уны кейеп 
йөрөүе бик ҡыйын, әммә һәр ваҡыт ташлап китергә урын 
эҙләп, уңайһыҙ йөк төргәгендә йөрөтөргә тура килә».

Килтерелгән вазифаларҙы көсөгөҙ еткән тиклемен генә 
һайлағыҙ.

ТӨП ИҪКӘРМӘЛӘР

Был иҫкәрмәләр килтерелгән вазифаларҙа ҡайһы бер 
нәмәләрҙе асыҡлау өсөн кәрәк. Әгәр беҙҙең вазифалар юғары 
кимәлдә булһа, бының өсөн беҙ (Остаздарыбыҙға), тәү сират-
та, шәйех Нәҙим әл-Наҡшбәндигә (Аллаһ уның Туҡталышын 
данлаһын) бурыслыбыҙ.

Әгәр уларҙа кәмселектәр булһа, Аллаһ беҙҙе ғәфү итһен  
һәм беҙгә мәрхәмәтле булһын.

Китапта бер рәҡәғәт - намаҙҙың нисек уҡылыуын 
беләһегеҙ, тип күҙаллана.

Беҙ яңы башлағандарға һәм ғәрәпсә белмәүселәргә 
ярҙамға транслитерация эшләнек.

Тик иң яҡшы транслитерация ла  ғәрәп һүҙҙәрен 
тулыһынса дөрөҫ итеп әйтергә  мөмкинлек бирмәй.

Ғәрәп теле - ул Ҡөрьән теле, Аллаһ Илсеһе (с.ғ.с.) 
теле, Ожмах теле, шуның өсөн дә беҙ уны мөмкин тиклем 
өйрәнергә тырышырға тейешбеҙ.

Баҫалҡылығынан шәйех Нәҙим тәриҡәт шәйехтәренең исе-
ме һаналып киткән  доғала үҙенең исемен телгә алмауҙарын 
үтенә, әммә  уның исемен әйтеү бик яҡшы булыр ине.

Әйтә торған текстар төп шрифт, ә уларға  комментарийҙар 
курсив менән бирелә.

Был иҫкәрмәләрҙә ғәҙәти булмаған һәм махсус вазифаларҙы 
аңлатырға тырыштыҡ. Беҙҙең бөтә  вазифаларыбыҙ 
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Пәйғәмбәребеҙ (с.ғ.с.) сөннәтенә нигеҙләнһә лә, 
уларҙың файҙаһы тураһында аңлатмаларҙы ҡәҙимге 
сығанаҡтарҙа табырға була.

Хәнәфи мәктәбенең намаҙ уҡыу алымдарының төп 
билдәләре  түбәндәгесә:

(1) Иртәнге  намаҙҙа Ҡунут - Шәфиғи мәктәбе өсөн  
тәбиғи, ә Хәнәфиҙекеләр өсөн аптыраш тыуҙыра. «Ҡунут 
ән-Нәзиләһ» тип исемләнгән (уңышһыҙлыҡтарҙан доға) был 
доға Хәнәфи мәктәбе ҡағиҙәһе буйынса мосолман өммәтенә 
хәүеф янағанда ғына уҡыла. Хәҙер өммәт даими хәүеф эсендә 
булғанға күрә, Ҡунутты уҡыу һәр мәктәп өсөн тулыһынса 
законлы һәм аҡланған.

(2) «Әл-Фатиха сүрәһен уҡығандан  һуң, Мәүләнә һәм уға 
эйәреүселәрҙең күбеһе тауышын күтәрә биреп,  «Әмин» ти. 
Был Шәфиғи мәктәбенә хас һыҙат, шул уҡ ваҡытта Хәнәфиҙә 
имам да, намаҙ уҡыусылар ҙа «Әмин»де ипләп кенә  әйтә». 

(3) Шулай уҡ шәйех Нәҙим әл-Фатиха сүрәһе алдынан 
«Бисмилләәһ»те  кеше ишетерлек итеп әйтә. Һуңғы осорҙа  
«Бисмилләәһ»те эстән генә әйткән Хәнәфи мәктәбенекенә 
эйәреүселәргә ҡушылып, уны ипләп кенә әйтә, шулай ҙа 
барыбер айырылып тора.

(4) Вафат булмағандарҙы Иҫкә алыу  (Йыназа) намаҙы - 
ҡатмарлы, бәхәсле тема. Шәфиғи мәктәбе Пәйғәмбәр (с.ғ.с.), 
Эфиопия императоры Негус (Наджаши) үҙ тыуған ерендә  
вафат булһа ла, Мәҙинәлә әл-Бәҡи зыяратында йыназа 
намаҙы уҡыған. Хәнәфи яҡлылар, үҙ сиратында, быға махсус 
рөхсәт кәрәк һәм Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) Негус өсөн намаҙ уҡыу 
алдынан уны күргән, тип раҫлай.

Шәйех Нәҙим йыназа намаҙын атҡарыр кешеһе булмаған, 
сит ерҙәрҙә ятып ҡалған бөтә  мосолмандар өсөн уҡыу бер 
ниндәй ҙә  тәртип  боҙоуға инмәй, тип иҫәпләй.
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Мөхөтдин ибн әл-Ғәрәби (ҡ.с.) үҙенең бөтә мөриттәре 
өсөн быны вазифаның бер шарты, тип эшләне.
Беҙ вазифаның мөмкин тиклем  варианттарын ҡарарға 

тырыштыҡ.
Тәүге намаҙҙар ғына тулыһынса килтерелә. Һуңғыларында, 

ҡабатлау булған урында,  алдағы биттәргә һылтанма яһалды. 
Был күләмде экономиялау  маҡсатында эшләнде.

Шәйех һәр риуал алдынан, шулай уҡ һәр Ҡөрьән уҡыр 
алдынан, мисуаҡ (теш таҙартыу өсөн таяҡ) ҡуллана.

ТЕКСҠА ИҪКӘРМӘЛӘР

1. Ислам календары буйынса яңы көн ҡояш  байығас 
башлана, Аҡшам намаҙы был китапта беренсе булараҡ 
килтерелә.

2. Сәхәбәләр - Пәйғәмбәрҙең  (с.ғ.с.) көрәштәштәре - был 
ике рәҡәғәтте Аҡшамға аҙан әйтелгәс тә уҡыған. Пәй-
ғәмбәр (с.ғ.с.) сәхәбәләргә был йәһәттән бер ҡасан да ҡаршы 
килмәгән, шуға ла был вазифа сөннәт һанала. Сөннәт  тип 
иҫәпләнә:

- Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) нимә эшләгән, 
- Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) нимә әйткән,
- Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) нимә рөхсәт иткән (йәғни махсус 

тыймаған). Мәғлүм булыуынса, Имам Хазәли (ҡ.с.) һәм 
Шәйех әл-Әҡбәр, Мөхөтдин ибн әл-Ғәрәби  (ҡ.с.) кеүек күп 
суфый  шәйехтәре ошо  вазифалар яҡлы булған.

3. Ҡамәт алдынан Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) салауат әйткән, 
шулай уҡ ҡайһы бер осраҡта әл-Фатиха (әл-Фатиха мәхәс-
салауат)  алдынан салауат әйтелә. Ҡамәт шулай уҡ аҙан 
һымаҡ (Хәнәфи мәҙһәбендә билдәләнгән ҡайһы бер 
ҡыҫҡартыуҙар менән). Ҡайһы бер мәктәптәрҙә уның ике 
тапҡыр  ҡыҫҡартыуҙарын осратырға мөмкин.

4. Был башлыса Европа һәм Америка йәмғиәттәрендә, 
шулай уҡ Рамаҙан айында эшләнә.
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5. Аятел Күрсиҙе уҡығандан һуң, шәйех һаҡланыу 
өсөн үҙе тирәләп өрә. Быны уның башын уңдан-һулға 
һәм киреһенсә еңелсә хәрәкәттәр яһауынан күрергә була. 
Бер үк ваҡытта ул тәсбих төймәләрен дә тарта, ситтән 
ҡарағанда уға ла өргән һымаҡ күренә. Ысынында иһә, 
әлбиттә, улай түгел.

6. Кәүҙәләре янында доға уҡылмаған үлгәндәрҙе иҫкә 
алыу (йыназа) намаҙы - ул кифая фарызы - йәмғиәттең тик 
бер генә ағзаһы үтәй торған вазифа. Бөйөк шәйехтәр был 
намаҙҙы, шулай уҡ Аҡшам намаҙы алдынан ике рәҡәғәт 
сөннәт  һымаҡ көн һайын уҡығандар.

Йыназа намаҙы Хәнәфи мәктәбе традицияларына яҡын 
һәм  ул ҡиблаға ҡарап  баҫҡан көйө уҡыла. Шәйех бер үк 
ваҡытта ыҙа сигеүселәр өсөн дә уҡыуын әйтә, сөнки улар-
ға намаҙ уҡыусы бөтә үлеүселәрҙең дәрәжәһен  күтәреүгә 
өлгәшә.

7. Әүүәбин намаҙы  - үҙ Аллаһына даими мөрәжәғәт  
итеүселәрҙең намаҙы. Ул икешәргә бүленгән  6 рәҡәғәттән 
тора. Һәр ике рәҡәғәт һайын  сәләм биреү (уңға һәм һулға - 
әс-сәләәмү ғәләйкүм үә рахмәтуллаһ) ҡабатлана.

8. Ҡайһы бер осраҡтарҙа (ғәҙәттә Аҡшам  һәм Йәстүҙә), 
Аҡшамда (59:22-24  һәм 53:7) һәм Йәстү намаҙында (2:285-
286) был  өлөшө, аҙаҡтан шәйехтең ҡыҫҡа намаҙы  менән 
генә сикләнеп, һиҙелерлек ҡыҫҡартыла. Шулай ҙа ваҡыт 
булғанда, бер үҙегеҙ булһағыҙ ҙа, дөрөҫ эҙмә-эҙлелек менән 
уҡығыҙ.

9. Был - әлеге арнауҙың ҡыҫҡартылған төрө. Шәйех бер 
көндө бында бөтә әүлиәләрҙе, Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) ғаиләһенең 
бөтә ағзаларын, шулай уҡ тәриҡәттең билдәле шәйехтәрен 
(Аллаһ уларҙың фатихалы хәлүәттәрен ҡабул  итһен) иҫкә 
алып китеү кәрәклеген аңлай.

10. Бында шәйех 4 рәҡәғәтте, тәүге икәүҙән һуң сәләм 
бирмәй, бергә уҡый. Был, Пәйғәмбәр (с.ғ.с.)  һәм сәиддинә 
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Ибраһимдың Әттәхиәтен индереп, сәләм бирмәйенсә 
2 рәҡәғәт циклдарын уҡыуығыҙҙы аңлата.Сәләм урыны-

на баҫаһығыҙ ҙа 2 рәҡәғәттең шул уҡ циклын  уҡыйһығыҙ 
(әл-Фатиха, Ҡөрьән сүрәһе, руҡуғ, сәждә), тик уны сәләм 
менән тамамлайһығыҙ. Бындай комбинация текста  «2-2 бер 
сәләмләү менән»  тип билдәләнгән.

11. Ҡунут әл-Фатиханы  һәм Ҡөрьән сүрәһен  (шәйехтә, 
ғәҙәттә, әл-Ихлаас сүрәһе) әйткәндән һуң, өсөнсө рәҡәғәттә 
уҡыла һәм руҡуғҡа китәһең.

Ҡөрьән сүрәһен тамамлағас, ҡулығыҙҙы, намаҙ башындағы 
кеүек, ҡолағығыҙға ҡуйып, Аллааһу әҡбәр, тип тәҡбир 
әйтегеҙ, шунан һуң текста  килтерелгән доғаны уҡығыҙ. 
Доғанан һуң руҡуғҡа эйелегеҙ. Артабан билдәле тәртиптә 
дауам итегеҙ.

12. Ҡайһы берҙә «Әәмәнәр-Расүүлү…» (2:285-86) Әл-Мүлк 
сүрәһе (67) урынына уҡыла.

13. Иртәнге намаҙ - көндәлек ғибәҙәттең төп таянысы. 
Ҡояш сыҡҡанға тиклем тороғоҙ һәм Ишраҡтың (сөннәт) ике 
рәҡәғәтен уҡырға тырышығыҙ. Ҡояш сыҡҡансы тороусы хаж 
ҡылған кеше алған бәрәкәтте ала, тиҙәр.

14. Йа син сүрәһен уҡығанда мәүләнә шәйех Нәҙим 
Йа  син  тигәндән һуң, «саллаллааһу ғәләйһии үә сәләм», 
тип әйтергә туҡтай, сөнки Йа син - Пәйғәмбәребеҙ (с.ғ.с.) 
исемдәренең береһе.

- (36:58)-ҙән һуң - Раззаҡанәәллааһ  
- (36:59)-ҙан һуң - Аҙааналлааһ.

15. Аллаһтың 99 исемен әйткәндән һуң туҡтап тороу 
теркәлмәгән. Шәйех уларҙы йыш ҡына шылдыра.

16. Наҡшбәнди  әҙәбиәтендә  иҫкә алынған Хәтмдең күп 
варианттары бар. Абдулхалиҡ әл-Ғудждәүән, Имам Раббани 
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шәйех Фаруҡи Ширҡинди, Мәүләнә Хәлит әл-Бағдади  
үҙ версияларын килтерә. Кәлимәти Хуаджаган бында 
шәйех нисек уҡыһа, шул төрҙә баҫыла. Хәтмгә һылтанып, 
беҙ ғәмәлдә 1-12-се бүлектәренә  һылтанабыҙ. Хәтмдең 5-10-
сы бүлектәре  эстән генә уҡыла.

Әйткәндәй, шәйех был өлөштө ҡайһы берҙә ҡысҡырып 
уҡый, сөнки үрҙә әйтеп кителгәндәрҙең әһәмиәте текст 
менән артыҡ иркен ҡыланыуҙы өнәмәй, ә, бәлки, шулай 
ғәҙәтләнгәндер.

Зекерҙең аҙағы, шәйех Нәҙим аңлатыуынса, икенсе ту-
руктан алынған. Бына ни өсөн һеҙ беренсе өлөштөң башҡа 
варианттарын бер ҡасан да осратмайһығыҙ, шулай ҙа шәйех 
һәм уның вәкилдәре икенсеһен ныҡ ҡына төрлөләндерәләр, 
үҙгәртәләр. Хәтмдең  был версияһы ҡыҫҡартылған. 

Мәүләнә шәйех Нәҙим бер көндө мәүләнә шәйех 
Абдуллаһтың мөриттәре Хәтмде көнөнә өс тапҡыр уҡыуы 
тураһында һөйләне. Был шуны аңлата: тәриҡәттә айырым 
кеше Хәтмде теләгән ваҡытта уҡый алыуын күрһәтә, шул 
уҡ ваҡытта, уны төркөм менән уҡыу, шәйех тәҡдиме менән 
башланырға тейеш.

17. Шәйех Нәҙим, ғәҙәттә, был аятты Ҡөрьәндән уҡый, 
әммә үҙең теләгән икенсе аятты  булһа ла уҡырға була.

18. Был вазифаларға ентеклерәк аңлатмаларҙы һәм 
комментарийҙарҙы  «The Naqshbandi Way: a guidebook for 
spiritual progress» (Konya, 1982), «Futuhat-Haqqaniy ya» (from 
Sheikh  Adnan Kabbani) китаптарынан табырға була.

19. Бында беҙ киң ҡулланышлы намаҙҙарҙы ғына 
килтерҙек. Тәһәрәт намаҙҙарын беҙгә шәйех бирҙе. Улар  
бигерәк тә яңы башлаусылар өсөн кәрәк. Ашағанға тиклем 
һәм унан һуң, шулай уҡ сөхбәттән һуң, уҡылған доғалар 
төрлө вариантта осрай. Мосолман тормошоноң бөтә осрағы 
өсөн доғалар бар,  уларҙы Пәйғәмбәр (с.ғ.с.) доғаларының 
һәр  стандарт комбинацияһында  табырға мөмкин.
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20. Силсиләне ҡыҫҡаса һанағанда билдәләгән 
исемдәр ҙе генә атарға була.

ҠУШЫМТАЛАР
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ӘЛ-ФАТИХА СҮРӘҺЕ
Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Әлхәмдү лилләәһи 

раббилғәәләмиин. Әррахмәәнир-рахиим. Мәәлики йәүмид-
диин. Иййәәкә нәғбүдү үә иййәкә нәстәғиин. Иһдинәәс-
сыирааталь-мүстәҡиим. Сыираатал-ләҙиинә әнғәмтә 
ғәләйһим ғайриль-мағдууби ғәләйһим үә ләд-даааальлиин. 
ӘМИН.

ӘӘМӘНӘР-РАСҮҮЛҮ
Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Әәмәнәр-расүүлү бимәә үңзилә иләйһи мир-раббиһи 

үәл-мүьминүүнә күллүн әәмәнә билләәһи үә мәләә’икәтиһи 
үә күтүбиһи үә русүлиһи ләә нуфәрриҡу бәйнә әхәдим-мир-
русүлиһи үә ҡаалүү сәмиғнәә үә әтағнәә ғуфраанәкә раббәнәә 
үә иләйкәл-мәсыиир. Ләә йүкәллифүллааһу нәфсән илләә 
үсғәһәә ләһәә мәә кәсәбәт үә ғәләйһәә мәктәсәбәт раббәнәә 
ләә тү’әәхыиҙнәә ин нәсиинәә әү ахтаьнәә раббәнәә үә ләә 
тәхмил ғәләйнәә исраң кәмәә хәмәлтәһү ғәләлләҙиинә миң 
ҡабелинәә раббәнәә үә ләә түхәммилнәә мәә ләә тааҡатә 
ләнәә биһи үәғфү ғәннәә уағфир ләнәә уархәмнәә әңтә 
мәүләәнәә фәңсурнәә ғәләлҡаумил-кәәфириин (2:285,286).

ӘС-СӘЖДӘҺ СҮРӘҺЕ
Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Әлиф ләәм миим. Тәңзиилүл-китәәби ләә райбә фииһи 

мир-раббил-ғәәләмиин. Әм йәҡуулүүнәф-тәрааһү бәл һүүәл-
хәҡҡу мир-раббикә литүңҙира ҡаумәм-мәә әтәәһүм мин 
нәҙиирим-миң ҡабликә ләғәлләһүм йәһтәдүүн. Аллааһул-
ләҙии халәҡас-сәмәәүәәти үәл-арда үә мәә бәйнәһүмәә 
фии ситтәти әййәәмиң ҫүммәстәүәә ғәләл-ғарши мәә 
ләкүм миң дүүниһи миүүәлиййиү-үә ләә шәфииғин ә 
фәләә тәтәҙәккәруун. Йүдәббируль-әмра минәс-сәмәә’и 
иләл-ардыи ҫүммә йәғруджү иләйһи фии йәүмиң кәәнә 
миҡдәәруһүү әлфә сәнәтим-миммәә тәғүддүүн. Ќәәликә 
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ғәәлимүл-ғайби үәш-шәһәәдәтил-ғәзиизүр-рахиим. 
Әлләҙии әхсәнә күллә шәй’ин халәҡаһү үә бәдә’ә 
хальҡәл-иңсәәни миң тыиин. Ҫүммә джәғәлә нәсләһү 
миң сүләәләтим-мим-мәә’им-мәһиин. Ҫүммә сәү-үәәһү 
үә нәфәха фииһи мир-руухиһи үә джәғәлә  ләкүмүс-сәмғә 
үәл-әбсаара үәл-әф’идәтә ҡалииләм мәә тәшкүруун. Үә 
ҡаалүү ә’иҙәә даләлнәә фил-ардыи ә’иннәә ләфии хальҡиң 
джәдиидим-бәл һүм билиҡаа’и Раббиһим кәәфируун. Ҡуль 
йәтәүәффәәкүм мәләкүл-мәүтил-ләҙии үккилә бикүм ҫүммә 
иләә Раббикүм турджәғүүн. Үә ләү тәраа иҙил-мүджримүүнә 
нәәкисүү ру’үүсиһим ғиңдә Раббиһим Раббәнәә әбсарнәә үә 
сәмиғнәә фәрджиғнәә нәғмәл саалихән иннәә мүүҡинүүн. 
Үә ләү шиьнәә лә’әәтәйнәә күллә нәфсин һүдәәһәә үә 
ләәкин хәҡҡаль-ҡаулү миннии лә’әмлә’әннә джәһәннәмә 
минәл-джиннәти үән-нәәси әджмәғиин. Фәҙүүҡуу бимәә 
нәсиитүм лиҡаа’ә йәүмикүм һәәҙәә иннәә нәсиинәәкүм үә 
ҙүүҡуу ғәҙәәбәл-хульди бимәә күңтум тәғмәлүүн. Иннәмәә 
йүьминү би’әәйәәтинәл-ләҙиинә иҙәә ҙүккируу биһәә хар-
руу сүджжәдәү-үә сәббәхүү бихәмди Раббиһим үә һүм ләә 
йәстәкбируун. (Сәждә). Тәтәджәәфәә джүнүүбүһүм ғәнил-
мәдааджиғи йәдғүүнә Раббәһүм хауфәү-үә тамәғәү-үә 
миммәә разәҡнәәһүм йүңфиҡуун. Фәләә тәғләмү нәфсүм-
мәә ухфийә ләһүм миң ҡуррати әғйүниң джәзәә’әм-бимәә 
кәәнүү йәғмәлүүн. Ә фәмәң кәәнә мүьминәң кәмәң кәәнә 
фәәсиҡаль-ләә йәстәүүн. Әммәл-ләҙиинә әәмәнүү үә 
ғәмилүс-саалихәәти фәләһүм джәннәәтүл-мәьүәә нүзүләм-
бимәә кәәнү йәғмәлүүн. Үә әммәл-ләҙиинә фәсәҡуу фәмәьүә-
әһүмүн-нәәру күлләмәә әраадүү әй-йахруджүү минһәә 
үғиидүү фииһәә үә ҡиилә ләһүм ҙүүҡуу ғәҙәәбән-нәәрил-
ләҙии күңтүм биһи түкәҙҙибүүн.

Үә ләнүҙииҡаннәһүм-минәл-ғәҙәәбил-әднәә дүүнәл-
ғәҙәәбил-әҡбәри ләғәлләһүм йәрджиғүн. Үә мән азләмү 
миммәң ҙүккира би’әәйәәти Раббииһи ҫүммә әғрада ғәнһәә 
иннәә минәл-мүджримиинә мүңтәҡимүүн. Үә ләҡад әәтәйнә 
Мүүсәәль-китәәбә фәләә тәкүң фии мирйәтим миллиҡаа’иһи 
үә джәғәлнәәһү һүдәлли бәнии Исраа’иил. Үә джәғәлнәә 
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минһүм ә’иммәтәй-йәһдүүнә би’әмринәә ләммәә 
сабәруу үә кәәнүү би’әәйәәтинәә йүүҡинүүн. Иннә 

Раббәкә һүүә йәфсыилү бәйнәһүм йәүмәл-ҡийәәмәти 
фиимәә кәәнүү фииһи йәхтәлифүүн. Ә үә ләм йәһди ләһүм 
кәм әһләкнәә миң ҡаблиһим минәл-ҡурууни йәмшүүнә 
фии мәсәәкиниһим иннә фии ҙәәликә лә’әәйәәтин ә фәләә 
йәсмәғүүн. Ә үә ләм йәрау әннә нәсүүҡульмәә’ә иләл-
ардыилджүрузи фәнухриджү биһи зәрғәң тәькүлү минһү 
әнғәәмүһүм үә әңфүсүһүм ә фәләә йүбсыиируун. Үә 
йәҡуулүүнә мәтәә һәәҙәл-фәтхү иң күңтүм саадиҡиин. Ҡуль 
йәүмәл-фәтхи ләә йәңфәғүл-ләҙиинә кәфәруу иимәәнүһүм 
үә ләә һүм йүңзаруун. Фә’әғрыид ғәнһүм үәңтәзыир 
иннәһүм мүңтәзыируун.

ЙА СИН СҮРӘҺЕ

Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Йәә сиин (шым ғына: Саллаллааһу ғәләйһии үә сәлләм). 

Үәл-Ҡур’әәнил-хәкиим. Иннәкә ләминәл-мурсәлиин. 
Ғәләә сыираатыим-мүстәҡиим. Тәңзииләл ғәзиизир-
рахиим. Литүңҙира ҡаумәм-мәә үңҙира әәбәә’үһүм фәһүм 
ғаафилүүн. Ләҡад хәҡҡаль-ҡаулү ғәләә әкҫәриһим фәһүм 
ләә йүьминүүн. Иннәә джәғәлнәә фии әғнәәҡиһим ағләәләң 
фәһийә иләл-әҙҡаани фәһүм муҡмәхүүн. Үә джәғәлнәә 
мим-бәйни әйдииһим сәддәү-үә мин хальфиһим сәддәң 
фә’ағшәйнәәһүм фәһүм ләә йүбсыируун. Үә сәүәә’үн 
ғәләйһим ә’әңҙәртәһүм әм ләм түңҙирһүм ләә йүьминүүн. 
Иннәмәә түңҙиру мәнит-тәбәғәҙ-ҙикра үә хашийәр-рахмәәнә 
бил-ғайби фәбәшширһү бимағфиратиү-үә әджриң кәриим. 
Иннәә нәхнү нүхйил-мәүтәә үә нәктүбү мәә ҡаддәмүү үә 
әәҫәәраһүм үә күллә шәй’ин әхсайнәәһү фии имәәмим-
мүбиин. Уадриб ләһүм мәҫәлән асхәәбәл-ҡарйәти иҙ 
джәә’әһәл-мурсәлүүн. Иҙ арсәлнәә иләйһимүҫ-нәйни 
фәкәҙҙәбүүһүмәә фәғәззәзнәә биҫәәлиҫиң фәҡаалүү иннәә 
иләйкүм мурсәлүүн. Ҡаалүү мәә әңтүм илләә бәшәрум-
миҫлүнәә үә мәә әңзәләр-рахмәәнү миң шәй’ин ин әңтүм 
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илләә тәкҙибүүн. Ҡаалүү Раббүнәә йәғләмү иннәә 
иләйкүм ләмурсәлүүн. Үә мәә ғәләйнәә илләл-бәләәғуль-
мүбиин. Ҡаалүү иннәә тәтаййарнәә бикүм лә’илләм 
тәңтәһүү ләнәрджүмәннәкүм үә ләйәмәссәннәкүм миннәә 
ғәҙәәбүн әлиим. Ҡаалүү таа’ирукүм мәғәкүм ә’иң ҙүккиртүм 
бәл әңтүм ҡаумүм-мүсрифүүн. Үә джәә’ә мин аҡсаль-
мәдиинәти раджүлүй-йәсғәә ҡаалә йәә ҡаумит-тәбиғүл-
мурсәлиин. Иттә биғүл мәлләә йәс’әлүкүм әджрау-үә һүм 
мүһтәдүүн. Үә мәә лийә ләә әғбүдүл-ләҙии фәтарании үә 
иләйһи турджәғүүн. Ә’әттәхыиҙү миң дүүниһии әлиһәтән 
ий-йүриднир-рахмәәнү бидуррил-ләә түғни ғәннии 
шәфәәғәтүһүм шәй’әү-үә ләә йүңҡиҙүүн. Иннии иҙәл-ләфии 
даләәлим-мүбиин. Иннии әәмәңтү бираббикүм фәсмәғүүн. 
Ҡииләд-хулил-джәннәтә ҡаалә йәә ләйтә ҡаумии йәғләмүүн. 
Бимәә ғафәра лии Раббии үә джәғәләнии минәл-мүкрамиин. 
Үә мәә әңзәлнәә ғәләә ҡаумиһи мим-бәғдиһи миң джүндим-
минәс-сәмәә’и үә мәә күннәә мүңзилиин. Иң кәәнәт илләә 
сайхәтәү-үәәхидәтәң фә’иҙәә һүм хаамидүүн. Йәә хәсратән 
ғәләл-ғибәәди мәә йәьтииһим мир-расүүлин илләә кәәнүү 
биһи йәстәһзи’үүн. Ә ләм йәрау кәм әһләкнәә ҡабләһүм 
минәл-ҡурууни әннәһүм иләйһим ләә йарджиғүүн. Үә иң 
күллүл-ләммәә джәмииғүл-ләдәйнәә мүхдаруун. Үә әәйәтүл-
ләһүмүл-ардуль-мәйтәтү әхйәйнәәһәә үә ахраджнәә 
минһәә хәббәң фәминһү йәькүлүүн. Үә джәғәлнәә фииһәә 
джәннәәтим-мин нәхыиилиү-үә әғнәәбиү-үә фәдж-жарнәә 
фииһәә минәл-ғүйүүн. Лийәькүлүү миң ҫәмәриһи үә мәә 
ғәмиләтһү әйдииһим ә фәләә йәшкүруун. Сүбхәәнәл-ләҙии 
халәҡаль-әзүәәджә күлләһәә миммәә түмбитүл-арду үә мин 
әңфүсиһим үә миммәә ләә йәғләмүүн. Үә әәйәтүл-ләһүмүл-
ләйлү нәсләху минһүн-нәһәәра фә’иҙәә һүм муҙлимүүн. 
Үәш-шәмсү тәджрии лимүстәҡаррил-ләһәә ҙәәликә 
тәҡдиируль-ғәзиизил-ғәлиим. Үәл-ҡамәра ҡаддәрнәәһү 
мәнәәзи лә хәттәә ғәәдә-кәлғурджүүнил-ҡадиим. Ләш-
шәмсү йәмбәғыии ләһәә әң түдрикәл-ҡамәра үә ләл-ләйлү 
сәәбиҡуннәһәәри үә күллүң фии фәләкий-йәсбәхүүн. 
Үә әәйәтүл-ләһүм әннәә хәмәлнәә ҙурриййәтәһүм фил-
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фүлкил-мәшхүүн. Үә халәҡнәә ләһүм мим-миҫлиһи 
мәә йаркәбүүн. Үә ин нәшәь нуғриҡһүм фәләә сарииха 

ләһүм үә ләә һүм йүңҡаҙүүн. Илләә рахмәтәм-миннәә үә 
мәтәәғән иләә хиин. Үә иҙәә ҡиилә ләһүмүт-тәҡуу мәә бәйнә 
әйдиикүм үә мәә хальфәкүм ләғәлләкүм турхәмүүн. Үә мәә 
тәьтииһим мин әәйәтим-мин әәйәәти Раббиһим илләә кәәнүү 
ғәнһәә мүғридыиин. Үә иҙәә ҡиилә ләһүм әңфиҡуу миммәә 
разәҡакүмүл-лааһу ҡааләл-ләҙиинә кәфәруу лилләҙиинә 
әәмәнүү ә нутғимү мәл-ләү йәшәә’үл-лааһу атғәмәһүү ин 
әңтүм илләә фии даләәлим-мүбиин. Үә йәҡуулүүнә мәтәә 
һәәҙәл-үәғдү иң күңтүм саадиҡиин. Мәә йәңҙуруунә илләә 
сайхәтәү-үәәхидәтәң тәьхуҙүһүм үә һүм йәхыиссыимүүн. 
Фәләә йәстәтыииғүүнә тәүсыийәтәү-үә ләә иләә әһлиһим 
йарджиғүүн. Үә нүфиха фис-суури фә’иҙәә һүм минәл-
әдждәәҫи иләә раббиһим йәңсилүүн. Ҡаалүү йәә үәйләнәә 
мәм-бәғәҫәнәә мим-марҡадинәә һәәҙәә мәә үәғәдәр-рахмәәнү 
үә садәҡаль-мурсәлүүн. Иңкәәнәт илләә сайхәтәү-үәәхидәтәң 
фә’иҙәә һүм джәмииғүл-ләдәйнәә мүхдаруун. Фәл-йәүмә ләә 
туҙләмү нәфсүң шәй’әү-үә ләә түджзәүнә илләә мәә күңтүм 
тәғмәлүүн. Иннә асхәәбәл-джәннәтил-йәүмә фии шүғулиң 
фәәкиһүүн. Һүм үә әзүәәджүһүм фии ҙыиләәлин ғәләл-
әраа’ики мүттәки’үүн. Ләһүм фииһәә фәәкиһәтүү-үә ләһүм 
мәә йәддәғүүн. Сәләәмүң ҡауләм-мир-раббир-рахиим 
(Раззаҡанәәллааһ). Үәмтәәзүл-йәүмә әййүһәл-мүджри мүүн 
(Аҙааналлааһ). Ә ләм әғһәд иләйкүм йәә бәнии әәдәмә әл-
ләә тәғбүдүш-шәйтаанә иннәһү ләкүм ғәдүүүм-мүбиин. 
Үә әниғбүдүүнии һәәҙәә сыираатум-мүстәҡиим. Үә ләҡад 
әдаллә миңкүм джибилләң кәҫииран ә фәләм тәкүүнүү 
тәғҡилүүн. Һәәҙиһи джәһәннәмүл-ләтии күңтүм түүғәдүүн. 
Исъләүһәл-йәүмә бимәә күңтүм тәкфируун. Әл-йәүмә 
нахтимү ғәләә әфүәәһиһим үә түкәллимүнәә әйдииһим 
үә тәшһәдү әрджүлүһүм бимәә кәәнүү йәксибүүн. Үә ләү 
нәшәә’ү ләтамәснәә ғәләә әғйүниһим  фәстәбәҡуссыираата 
фә’әннәә йүбсыируун. Үә ләү нәшәә’ү ләмәсәхнәәһүм  
ғәләә мәкәәнәтиһим фәмәстәтаағүү мудыиййәү-үә ләә 
йарджиғүүн. Үә мән нүғәммирһү нүнәккисһү фил-хальҡи ә 
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фәләә йәғҡилүүн. Үә мәә ғәлләмнәәһүш-шиғра үә мәә 
йәмбәғыии ләһүү ин һүүә илләә ҙикруу-үә Ҡур’әәнүм-
мүбиин. Лийүңҙира мәң кәәнә хәййәү-үә йәхиҡҡаль-ҡаулү 
ғәләл-кәәфириин. Ә үә ләм йәрау әннәә халәҡнәә ләһүм 
миммәә ғәмиләт әйдиинәә әнғәәмәң фәһүм ләһәә мәәликүүн. 
Үә ҙәлләлнәәһәә ләһүм фәминһәә ра күүбүһүм үә минһәә 
йәькүлүүн. Үә ләһүм фииһәә мәнәәфиғү үә мәшәәрибү ә 
фәләә йәшкүруун. Үәт-тәхаҙүү миң дүүнил-ләәһи әәлиһәтәл-
ләғәлләһүм йүңсаруун. Ләә йәстәтыииғүүнә насраһүм үә 
һүм ләһүм джүңдүм-мүхдаруун. Фәләә йәхзүңкә ҡаулүһүм 
иннәә нәғләмү мәә йүсирруунә үә мәә йүғлинүүн. Ә үә ләм 
йәраль-иңсәәнү әннәә халәҡнәәһү мин нутфәтиң фә’иҙәә 
һүүә хасыиимүм-мүбиин. Үә дарабә ләнәә мәҫәләү-үә 
нәсийә хальҡаһү ҡаалә мәй-йүхйил-ғиҙаамә үә һийә рами-
им. Ҡуль йүхйииһәл-ләҙии әңшәә’әһәә әүүәлә марратиү-
үә һүүә бикүлли хальҡин ғәлиим. Әлләҙии джәғәлә ләкүм 
минәш-шәджәрил-ахдари нәәраң фә’иҙәә әңтүм минһү 
түүҡидүүн. Ә үә ләйсәл-ләҙии халәҡас-сәмәәүәәти үәл-арда 
биҡаадирин ғәләә әй-йәхлүҡа миҫләһүм бәләә үә һүүәл-
халләҡуль-ғәлиим. Иннәмәә әмруһүү иҙәә әраадә шәй’ән әй-
йәҡуулә ләһү күң фәйәкүүн. Фәсүбхәәнәл-ләҙии бийәдиһи 
мәләкүүтү күлли шәй’иү-үә иләйһи турджәғүүн.

ӘЛ-МҮЛК СҮРӘҺЕ
Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Тәбәәракәл-ләҙии 

бийәдиһил-мүлкү үә һүүә ғәләә күлли шәй’иң ҡадиир. 
Әлләҙии халәҡаль-мәүтә үәл-хәйәәтә лийәблүүәкүм 
әййүкүм әхсәнү ғәмәләү-үә һүүәл-ғәзиизүл-ғафуур. 
Әлләҙии халәҡа сәбғә сәмәәүәәтиң тыибәәҡам-мәә тәраа 
фии хальҡир-рахмәәни миң тәфәәүүтиң фарджиғил-бәсара 
һәл тәраа миң футуур. Ҫүммәр-джиғил-бәсара кәрра-
тәйни йәңҡалиб иләйкәл-басару хааси’әү үә һүүә хәсиир. 
Үә ләҡад зәййәннәс-сәмәә’әд-дүнйәә бимәсаабиихә үә 
джәғәлнәәһәә руджүүмәл-лишшәйәәтыиини үә әғтәднәә 
ләһүм ғәҙәәбәс-сәғиир. Үә лилләҙиинә кәфәруу бираббиһим 
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ғәҙәәбү джәһәннәмә үә биьсәл-мәсыиир. Иҙәә үлҡуу 
фииһәә сәмиғүү ләһәә шәһииҡау-үә һийә тәфуур. 

Тәкәәдү тәмәййәзү минәл-ғайҙыи күлләмәә үлҡийә 
фииһәә фәүджүң сә’әләһүм хазәнәтүһәә ә ләм йәьтикүм 
нәҙиир. Ҡаалүү бәләә ҡад джәә’әнәә нәҙиируң фәкәҙҙәбнәә 
үә ҡульнәә мәә нәззәләл-лааһу миң шәй’ин ин әңтүм илләә 
фии даләәлиң кәбиир. Үә ҡаалүү ләү күннәә нәсмәғү әү 
нәғкилү мәә күннәә фии асхәәбис-сәғиир. Фәғтәрафүү 
биҙәмбиһим фәсүхҡальли’асхәәбис-сәғиир. Иннәл-ләҙиинә 
йахшәүнә раббәһүм-бил-ғайби ләһүм мағфиратүү-үә 
әджруң кәбиир. Үә әсирруу ҡауләкүм әүиджһәруу биһии 
иннәһү ғәлиимүм-биҙәәтис-судуур. Ә ләә йәғләмү мән 
халәҡа үә һүүәл-латыиифүл-хабиир. Һүүәлләҙии джәғәлә 
ләкүмүл-арда ҙәлүүләң фәмшүү фии мәнәәкибиһәә үә 
күлүү мир-ризҡиһи үә иләйһин-нүшуур. Ә әмиңтүм 
мәң фис-сәмәә’и әй-йахсифә бикүмүл-арда фә’иҙәә һийә 
тәмуур. Әм әмиңтүм мәң фыис-сәмәә’и әй-йурсилә ғәләйкүм 
хаасыибәң фәсәтәғләмүүнә кәйфә нәҙиир. Үә ләҡад кәҙҙәбәл-
ләҙиинә миң ҡаблиһим фәкәйфә кәәнә нәкиир. Ә үә ләм 
йәрау илат-тайри фәүҡаһүм сааффәәтиү-үә йаҡбиднә мәә 
йүмсикүһүннә илләр-рахмәәнү иннәһү бикүлли шәй’им-
басыиир. Әммән һәәҙәл-ләҙии һүүә джүңдүл-ләкүм 
йәңсурукүм миң дүүнир-рахмәәни инил-кәәфируунә илләә 
фии ғуруур. Әммән һәәҙәәл-ләҙии йарзүҡукүм ин әмсәкә 
ризҡаһү бәл ләджжүү фии ғүтүүүиү-үә нүфуур. Ә фәмәй-
йәмшии мүкиббән ғәләә үәджһиһии әһдәә әммәй-йәмшии 
сәүиййән ғәләә сыираатыим-мүстәҡиим. Ҡуль һүүәл-
ләҙии әңшә’әкүм үә джәғәлә ләкүмүс-сәмғә үәл-әбсаара 
үәл-әф’идәтә ҡалииләм-мәә тәшкүруун. Ҡуль һүүәл-ләҙии 
ҙәра’әкүм фил-ардыи үә иләйһи түхшәруун. Үә йәҡуулүүнә 
мәтәә һәәҙәл-үәғдү иң күңтүм саадиҡиин. Ҡуль иннәмәл-
ғилмү ғиңдәл-лааһи үә иннәмәә әнә нәҙиирум-мүбиин. 
Фәләммәә ра’әүһү зүлфәтәң сии’әт үджүүһүл-ләҙиинә 
кәфәруу үә ҡиилә һәәҙәл-ләҙии күңтүм биһи тәддәғүүн. 
Ҡуль ә ра’әйтүм ин әһләкәнийәллааһу үә мәм-мәғийә әү 
рахимәнәә фәмәй-йүджиируль-кәәфириинә мин ғәҙәәбин 
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әлиим. Ҡуль һүүәр-рахмәәнү әәмәннәә биһи үә 
ғәләйһи тәүәккәлнәә фәсәтәғләмүүнә мән һүүә фии 
даләәлим-мүбиин. Ҡуль ә ра’әйтүм ин асбәхә мәә’үкүм 
ғаураң фәмәй-йәьтиикүм бимәә’им-мәғиин.

ӘН-НӘБӘ СҮРӘҺЕ
Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Ғәммә йәтәс әә’әлүүн. 

Ғәнин-нәбә’ил-ғәҙыиим. Әлләҙии һүм фииһи мухтәлифүүн. 
Кәлләә сәйәғләмүүн. Ҫүммә кәлләә сәйә ғ ләмүүн. Ә ләм 
нәджғәлил-арда миһәәдәә. Үәл-джибәәлә әүтәәдәә. Үә 
халәҡнәәкүм әзүәәджәә. Үә джәғәлнәә нәүмәкүм сүбәәтәә. Үә 
джәғәлнәл-ләйлә либәәсәә. Үә джәғәлнән-нәһәәра мәғәәшәә. 
Үә бәнәйнәә фәүҡакүм сәбғәң шидәәдәә. Үә джәғәлнәә 
сирааджәү-үәһһәәджәә. Үә әңзәлнәә минәл-мүғсыираати 
мәә’әң ҫәджжәәджәә. Линухриджә биһи хәббәү-үә 
нәбәәтәә. Үә джәннәтин әлфәәфәә. Иннә йәүмәл-фасли 
кәәнә мииҡаатәә. Йәүмә йүңфәху фис-суури фәтәьтүүнә 
әфүәәджәә. Үә фүтихәтис-сәмәә’ү фәкәәнәт сәраабәә. Иннә  
джәһәннәмә кәәнәт мир саадәә. Литтаағыиинә мә’әәбәә. 
Ләәбиҫиинә фииһәә әхҡаабәә. Ләә йәҙүүҡуунә фииһәә 
бардәү-үә ләә шәраабәә. Илләә хәмиимәү-үә ғассәәҡаа. 
Джәзәә’әү-үифәәҡаа. Иннәһүм кәәнүү ләә йарджүүнә 
хисәәбәә. Үә кәҙҙәбүү би’әәйәәтинәә киҙҙәәбәә. Үә күллә 
шәй’ин әхсайнәәһү китәәбәә. Фәҙүүҡуу фәлән нәзиидәкүм 
илләә ғәҙәәбәә. Иннә лил-мүттәҡиинә мәфәәзәә. Хәдәә’иҡа 
үә әғнәәбәә. Үә кәүәәғибә әтраабәә. Үә кәьсәң диһәәҡаа. Ләә 
йәсмә ғүүнә фииһәә ләғүәү-үә ләә киҙҙәәбәә. Джәзәә’әм-
мир-раббика ғәтаа’ән хисәәбәә. Раббис-сәмәәүәәти үәл-
ардыи үә мәә бәйнәһүмәр-рахмәәни ләә йәмликүүнә 
минһү хыитаабәә. Йәүмә йәҡуумүр-руухү үәл-мәләә’икәтү 
саффәл-ләә минһү хыитаабәә. Йәүмә йәҡуумүр-руухү үәл-
мәләә’икәтү саффәл-ләә йәтәкәлләмүүнә илләә мән әҙинә 
ләһүр-рахмәәнү үә ҡаалә саүәәбәә. Ќәәликәл-йәү мүл-
хәҡҡу фәмәң шәә’әт-тәхаҙә иләә Раббиһи мә’әәбәә. Иннәә 
әңҙарнәәкүм ғәҙәәбәң ҡариибәй-йәүмә йәңҙуруль-мар’ү 
мәә ҡаддәмәт йәдәәһү үә йәҡуулүл-кәәфиру йәә ләйтәнии 
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күңтү түраабәә.

ӘЛ-ИНШИРАХ СҮРӘҺЕ

Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Әләм нәшрах ләкә 
садрак. Үә үәдағнәә ғәңкә үизрак.  Әлләҙии әңҡада ҙаһрак. 
Үә рафәғнәә ләкә ҙикрак. Фә’инәә мәғәл-ғүсри йүсраа. Иннә 
мәғәл-ғүсри йүсраа. Фә’иҙәә фәрағтә фәңсаб. Үә иллә Раббикә 
фарғаб.

ӘЛ-ИХЛААС СҮРӘҺЕ
Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Ҡуль һүүәл-лааһу әхәд. Аллааһус-самәд. Ләм йәлид үәл-

ләм йүүләд. Үә ләм йәкүл-ләһү күфүүән әхәд.

ӘЛ-ФӘЛӘҠ СҮРӘҺЕ
Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. 
Ҡуль әғүүҙү бираббил-фәләҡ. Миң шәрри мәә халәҡ. 

Үә миң шәрри ғаасиҡин иҙәә үәҡаб. Үә миң шәррин-
нәффәәҫәәти фил-ғүҡәд. Үә миң шәрри хәәсидин иҙәә хәсәд.

ӘН-НӘӘС СҮРӘҺЕ
Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Ҡуль әғүүҙү бираббин-нәәс. Мәликин-нәәс. Иләәһин-

нәәс. Миң шәррил-үәсүәәсил-хан-нәәс. Әлләҙии йүүәс-үисү 
фии сүдүүрин-нәәс. Минәл-джиннәти үән-нәәс.
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Cуфийские практики
тариката

Накшбандия
(Издание 3-е, дополненное)

(На башкирском языке)

Ответственный за выпуск - Кильдин С. А.
Дизайн - Кагарманов А. К.

Башҡортса вариант мөхәррире - Сәйфулла Әмиров

1. Шәйех Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡани тураһында 
мәҡәләне Зөлхизә Әбдрәжәпова тәржемә итте.

2. Шәйех Мөхөтдин Абдул Ҡадир әд-Джилани, Мөхәммәд 
Баһауетдин шаһ Наҡшбәнд әл-Бохари тураһындағы 

мәҡәләләрҙе Лена Абдрахманова тәржемәләне.
3. Шәйех Абдуллаһ әл-Дағстани тураһындағы мәҡәлә 

Рәфилә Сибәғәтуллина тәржемәһендә.


