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БАШ ҺҮҘ
Һеҙҙең алдағы был китап – ябай ғына китап түгел. Ул –
Мәүләнә Солтан Әүлиә Шәйех Мәхмәт Әҙил әл-Наҡшбәнди
хәҙрәттәренең Башҡортостандағы сөхбәттәре йыйынтығы.
Шәйех Мәхмәт Әфәнде Башҡортостанда ике
тапҡыр булды. Ул, үҙе бер нисә тапҡыр әйтеүенсә, беҙгә үҙ
теләге менән түгел, Аллаһ бойороуы һәм Мәүләнә Шәйех
Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡаниҙың фатихаһы менән килде. Шәйех Мәхмәт Әфәнденең республикабыҙ буйлап
йөрөгәнендә һөйләгән сөхбәттәре аша Ислам диненең
Башҡортостандағы тарихы, халҡыбыҙ, шулай уҡ ихлас хаҡ
дин, ата-бабаларыбыҙ тотҡан динде әлеге ваҡытта нисек артабан үҫтереү тураһында беҙгә бик күп мөһим хәбәрҙәр еткерелде.
Хәҙерге заманда бик күптәребеҙ үҙҙәренең рухи
тамырҙарын барлай, халҡыбыҙ үҙ асылына ҡайта, тарихыбыҙ
менән ҡыҙыҡһыныу артҡандан-арта. Рәсәйҙәге төрки
халыҡтарҙың ислам динендәге тарихи юлы – суфыйсылыҡ.
Наҡшбәндиә тәриҡәте, һис шикһеҙ, быуаттар буйына иманды, динде ғилемдең, ихласлыҡтың иң юғары кимәлендә
һаҡлауҙа ҙур уңыштарға өлгәшкән. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ
быуын-быуын ошо Наҡшбәндиә рухи үҫеш юлында иманын
нығытҡан, берләшкән, үҙ асылын һаҡлаған. Наҡшбәндиә
тәриҡәте нигеҙендә һәр мосолманда таҙалыҡ, намыҫлы
хеҙмәт, түҙемлек, инсафлыҡ, ихласлыҡ, иман ныҡлығы,
йөрәгеңдә Бер Аллаға, милләткә тоғролоҡ кеүек иң аҫыл
сифаттарҙы үҫтереү ята. Суфыйсылыҡ халҡыбыҙҙың тарихи йолаларына тап килә, башҡа конфессиялар менән ихтирамлы мөнәсәбәттә һәм һәр ваҡыт йәмғиәттең, дәүләттең,
диндең бер-берен аңлауы яҡлы.
Башҡортостанда Наҡшбәндиә тәриҡәтенең атаҡлы
һәм бөйөк остаздарынан бигерәк тә түбәндәгеләрҙе: Шәйех
Хөсәйен бәк, Мәүләнә Шәйех Абдулхәким Ҡорбанғәлиев,
Шәйех Абдулла Сәйеди һәм Мөжәүир хәҙрәт, Ғатаулла
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ишан, Толомғужа ишан, Мәүләнә Шәйех Ғиләжетдин,
Мәүләнә Шәйех Абдулғәни, Шәмиғол хәҙрәт, Сәйеди
Йәғәфәр ишан, Мораҙым ишан, Әбйәлил ишан, Ғәли
Соҡорой, Ғарифулла Кейековты билдәләп һәм башҡа бик
күптәрҙе әйтеп үтергә булыр ине. Башҡортостандың төрлө
мөйөштәрендә йәшәгән был бөйөк шәхестәр үҙҙәренең рухи
кимәле, диндарлығы, белеме менән үҙебеҙҙә генә түгел,
башҡа тарафтарҙа ла арҙаҡлы булып танылған. Улар беҙҙең
Башҡортостанда диндең терәге булған, уларҙың хеҙмәте
йәмғиәтебеҙҙең юғары әхлаҡлығын тейешле кимәлдә
тотҡан, халҡыбыҙҙың иманын, берҙәмлеген нығытҡан.
Халҡыбыҙҙың тарихи хәтерендә Салауат Юлаев батырыбыҙ айырым урын биләй. Баш эймәҫ яугир,
шиғырҙары Хаҡ Тәғәләгә сикһеҙ һөйөү һәм рәхмәт
һүҙҙәре менән һуғарылған суфый шағир ул Салауат. Ул
шиғырҙарында һәр тере йән эйәһенең, хатта сәскәләрҙең
дә Раббыға маҡтау, рәхмәт әйтеүенә таң ҡала. Ҡөрьәнде яттан белгән Салауат Аллаһ һөйөүенең сикһеҙлеген йөрәге
менән тойған һәм шиғриәтендә башҡорт халҡының фани
донъя һәм Аллаһ рәхмәтендәге баҡыйлыҡ төшөнсәләренә
мөнәсәбәтен сағылдырған.
Сәйеди Йәғәфәр, Солтан Әүлиә Шәйех Морат
Көсөков, Килмәк-хафиз Нуришев, Кинйә абыҙ Арыҫланов
кеүек халҡыбыҙ тарихында йондоҙҙай балҡыған исемдәр
милләтебеҙ хәтерендә һис һүнмәҫ. Шуның өсөн Башҡорт
педагогия университеты ла данлы мәғрифәтсе, суфый шағир
Мифтахетдин Аҡмулланың исемен йөрөтә.
Шәйех Зәйнулла ар-Рәсүли Волга буйында,
Көнбайыш Себерҙә, Кавказ һәм Ҡырымда НаҡшбәндиәХәлидиә тәриҡәтенең һуңғы
бөйөк шәйехе булған.
Тәриҡәттең иң юғары – Ҡотб Заман (Ҡотдуси Сиррух) исемен йөрөтөүе юҡҡа түгел. Шәйех Зәйнулла Рәсүлевтың
ябай мосолмандарға ғына түгел, революцияға тиклемге
күренекле мосолмандарға, руханиҙарға бик ныҡ йоғонто
яһауы шик тыуҙырмай. Айырыуса танылған ғалим,
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сәйәсмән, башҡорт халҡының арҙаҡлы улы Әхмәтзәки
Вәлиди, шағир Шәйехзада Бабич, тарихсы Морат Рәмзи
шулар рәтендә. Көнсығышты өйрәнеүсе рус академигы В.В.
Бартольд, Шәйех Зәйнулла Рәсүлевтың вафатына арналған
мәҡәләһендә Шәйехте, «үҙ халҡының рухи короле», тип атай.
Танылған мосолман эшмәкәрҙәре, Рәсәй мосолмандарының
Диниә назаратын төрлө йылдарҙа етәкләгән мөфтөйҙәр
Ғәлимйән Баруди, Ризаитдин Фахретдин, Шәйехтең улы
Абдрахман Рәсүлев, Шакир Хиләлетдиновтар Зәйнулла
ишанды үҙҙәренең рухи уҡытыусыһы итеп таныған һәм уға
эйәреүҙе оло хөрмәт итеп иҫәпләгән. Әлеге ваҡытта Ислам
диненең суфыйсылыҡ юлын Рәсәйҙең Юғары мөфтөйө, Үҙәк
Диниә назараты рәйесе Тәлғәт Таджуддин да хуплай.
Мөхәммәд Пәйғәмбәрҙең заты, Наҡшбәндиә
тәриҡәтенең Мөхәммәд Пәйғәмбәрҙән башланған Алтын Сылбырында 41-се быуын булған Мәүләнә Шәйех
Мәхмәт Хәҙрәттәренең беҙгә килеүе, уның доғалары һәм
сөхбәттәре Башҡортостанда Наҡшбәндиә тәриҡәтенең
яңырыуына, үҫешенә сәбәп булыр, тип ышанабыҙ. Уның
атаһы Мәүләнә Солтан Әүлиә Шәйех Нәҙим әл-Хаҡҡани
һуңғы 50 йылда Наҡшбәндиә-Хәлидиә тәриҡәтенең иң
арҙаҡлы һәм ҡеүәтле рухи етәксеһе булараҡ донъяла танылды. Ул Аллаһ бойороуы буйынса Башҡортостанға
иғтибарын йүнәлтте, улын һәм вариҫын беҙгә ебәрҙе. 2014
йылдың майында Мәүләнә Шәйех Нәҙим мәңгелек һәм
ысын донъяға күсте. Аллаһ ҡаршыһында һәм Уның хозурында дәрәжәһе юғары булһын.
ХХI быуат башы йәмғиәтебеҙҙең бик күп сирҙәрен
көсәйтте. Рухи өлкәлә хәл айырыуса ҡот осҡос. Ваххабизм,
салафизм, терроризм, экстремизм – был һүҙҙәр синонимға
әйләнде. Беҙгә иң мөһимен аңларға кәрәк: былар ябай ғына
һүҙ түгел, былар – һуғыш асыу һәм һуғышыу ҡоралдары,
һуғыш технологиялары. Һуңғы 200 йыл эсендә уйлап
сығарылған был ысул үҙенең ҡыйратыу көсөн тулыһынса
күрһәтте. Беренсе тапҡыр элек бик көслө, ныҡлы
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иҫәпләнгән илдәрҙе эстән тарҡатыу өсөн ҡулланылған
был саралар беҙҙең көндәрҙә Египетта, Ливияла, Сирияла,
Иракта яуызлыҡ, ҡыйралыш килтереүсе булараҡ танылды.
Ысулдың нигеҙендә граждандарҙың үҙ илдәрен үҙ ҡулдары
менән тарҡатып, ҡырағайлыҡ һәм йыртҡыслыҡ кимәленә
төшөрөүе, илдәре менән дошмандарҙың идара итеүе ята.
Донъяла хаҡ Ислам дине һаҡланып ҡалған урындар
бик аҙ. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ хаҡ Исламдың нурын беҙгә
килтереп еткереү өсөн барыһын да эшләгән, илебеҙҙәге
тыныслыҡ өсөн яуаплылыҡ хәҙер беҙгә йөкмәтелгән. «Ислам
радикализмы» тигән уртаҡ исем менән йөрөтөлгән замана
яуызлығы күренештәренә Ислам динендә ата-бабаларыбыҙ
тотҡан Хаҡ юлға таянып ҡына ҡаршы тороп була.
Башҡортостанда
суфыйсылыҡ
менән
ныҡлап
ҡыҙыҡһыныу арта. Мәүлид кеүек мосолмандарҙы
берләштергән байрамдар үткәрелә. Халҡыбыҙ хәтеренә
изгеләребеҙҙең,
әүлиәләребеҙҙең,
шәйехтәребеҙҙең
исемдәре, уларҙың халҡыбыҙ өсөн һалған хеҙмәттәре, юғары
баһаланып, яңынан ҡайта.
2014 йылдың сентябрь айында Шәйех Мәхмәт
Әфәнде
Рәсәйҙең Юғары мөфтөйө Шәйех Тәлғәт
Таджуддиндың рәсми саҡырыуы буйынса Башҡортостанға
йәнә килде. Мөфтөй оло ҡунаҡты ихтирам менән
ҡаршыланы һәм сәфәрҙә оҙатып йөрөнө. Юғары кимәлдәге
осрашыуҙар был китапта сөхбәттәрҙә, фотоларҙа сағыла.
Солтан
Әүлиә
Шәйех
Мәхмәт
Әҙил
әлНаҡшбәндиҙең рәсми сәфәренең мөһимлеге һәм
әһәмиәте бигерәк тә Мөхәммәд Пәйғәмбәрҙең сәхәбәләре
Зөбәйер бен Зәйед, Абдрахман бен Зөбәйер һәм Усман
бен Талхаларҙың Нарыҫтау һәм Ярыштау түбәләрендәге
мәҡәмдәрен зыярат ҡылыуында күренде.
Башта уҡ әйткәнебеҙсә, Мәүләнәнең беҙҙең
Башҡортостанға айырым иғтибары осраҡлы түгел. Был
Мәүләнәнең әсәһе Хүәджә Әминәнең беҙҙең яҡтарҙа тыуыуына ғына бәйләнмәгән. Был китапты иғтибар менән,
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йөрәк аша үткәреп уҡып сыҡһағыҙ, Шәйех Мәхмәт
Әфәнденең беҙҙең ерҙәргә, беҙҙең тарихҡа бик ихтирамлы мөнәсәбәтенең сәбәбен аңларһығыҙ. Мөхтәрәм Шәйех
Мәхмәт Әфәнденең сөхбәттәре аша Башҡортостанды ниңә
борон-борондан изге ер – Әүлиәләр ере, тип атағандарын
төшөнөрһөгөҙ. Был, моғайын, боронғо тарихыбыҙға яңы
ҡараш ташларға, үҙ асылыбыҙҙы аңларға мөмкинлек бирер.
Китап инеш өлөштән, ике бүлектән, ҡушымтанан
тора. Инеш өлөштә Мәүләнә Шәйех Мөхәммәд Нәҙим әлХаҡҡаниҙың тормошо, дини юлы тураһында бәйән ителә.
Беренсе бүлектә Солтан Әүлиә Шәйех Мәхмәт Әҙилдең
Башҡортостанға 2013 йылда килгәнендә һөйләгән
сөхбәттәре, икенсе бүлектә иһә 2014 йылғы сөхбәттәре урын
алған. Ҡушымтала Башҡортостан тураһында ҡыҫҡаса тарихи белешмә, Наҡшбәндиә тәриҡәте шәйехтәренең Алтын
Сылбыры исемлеге һәм һуңғы дүрт шәйехтең фотолары
бирелгән.
Донъяла бер ваҡытта ла ҡәҙере юғалмаған, әһәмиәте
бөтмәгән нәмәләр була. Суфый шәйехтәренең сөхбәттәре
лә шундайҙарҙан. Улар, ҡасан һәм ҡайҙа әйтелеүҙәренә
ҡарамаҫтан, һәр ерҙә һәм һәр саҡ кәрәк, мөһим һәм аҫыл
ҡиммәтен һаҡлай. Шәйех Мәхмәт Әфәнденең рухи
һабаҡтары ла һәммәбеҙ өсөн рухыбыҙҙың, иманыбыҙҙың
ҡоромаҫ шишмәһе булыр, тип ышанабыҙ.

ИНЕШ

И

Бисмил-лләһи –ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

зге
пәйғәмбәребеҙ
Мөхәммәт
тарафынан
сәййидинә Әбү Бәкер әс-Сиддыҡ  менән
сәййидинә Ғәли аша беҙгә күрһәтелгән Хаҡ
юл тәриҡәт булараҡ билдәле. Тәриҡәт – иман юлы. Уның
тураһындағы ғилем беҙгә бары тик Алланың дуҫтары –
әүлиәләр аша еткерелә.
Һәр мосолманға шәриғәт ҡушҡандарҙы үтәү менән
бергә тәриҡәт юлында булыу ҙа мөһим. Был ике төшөнсә
бер-берен тулыландырып, Хаҡ имандың нигеҙен хасил итә.
Нимә ул тәриҡәт, шәриғәт?
Иң тәүҙә барлыҡ пәйғәмбәрҙәрҙең дә беҙҙе Киң
Ҡөҙрәтле Аллаһу Тәғәләнең юлына саҡырғанын аңларға
тейешбеҙ. Улар беҙгә юл күрһәтеүселәр, беҙҙең тәрбиәселәр.
Аллаһ Сүбхәәнә үә Тәғәлә үҙенең пәйғәмбәре
Мөхәммәт саллаллааһу ғәләйһии үә сәлләмгә ошолай
бойорған: “Йә, Минең һөйөклө пәйғәмбәрем, тор һәм
кешеләрҙе Миңә саҡыр! (өндә)” Ошо рәүешле Аллаһу Раббил Ғаләмин Сүбхәәнә үә Тәғәлә Үҙенең барлыҡ ҡолдарын
Үҙенә саҡыра. Инде “Раббыбыҙ, беҙ Һинең хозурыңа нисек
өлгәшә алабыҙ һуң?!” – тип һорау урынлы булыр.
Мәҫәлән, Мәккәгә хажға барырға йыйынһаҡ, иң тәүҙә
Мәккәнең ҡайһы тарафта булғанын һәм унда нисек барырға
икәнлеген асыҡларға тотонабыҙ. Унан һуң оҙон юлға ниндәй
әйберҙәр кәрәк булаһын күҙаллап, сәфәргә әҙерләнәбеҙ:
паспорт, ризыҡ, кейем-һалым, башҡа кәрәк-яраҡтарҙы
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хәстәрләйбеҙ.
Шуның кеүек, Киң Ҡөҙрәтле Раббыбыҙ юлында иң
кәрәкле әйбер – шәриғәт, йәғни ул беҙгә Хаҡ Тәғәлә хозурына ирешеү өсөн юлда кәрәкле ризыҡ һәм кәрәкле йөк.
Ә тәриҡәт – Аллаһ Сүбхәәнә үә Тәғәләгә алып барыусы
юл. Бөтә тәриҡәттәр ҙә кешеләрҙе Аллаһу Тәғәлә хозурына
илтеүсе тура юлдар.
Донъяла барлығы 41 суфый тәриҡәте бар. Улар
Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт саллаллааһу ғәләйһии үә
сәлләмгә барып тоташа. Тәриҡәттәр Пәйғәмбәребеҙ иң яҡын
сәхәбәләре Әбү Бәкер әс-Сиддыҡҡа һәм Ғәли ибн Әбү
(Аби) Талибҡа  биргән ғилемдәрҙе үҙ эсенә ала. Артабан сер ғилеме бөйөк сәхәбәләрҙең эшен дауам итеүселәргә
(тәбғиндәргә) күскән һәм әүлиәләрҙең алтын сылбыры аша
беҙгә килеп еткән.
41 тәриҡәттең ҡырҡы – имам Ғәлиҙән, тик берәүһе генә
– Наҡшбәндиә тәриҡәте Әбү Бәкер әс-Сиддыҡтан башлана. Башҡорт халҡы күпселектә Наҡшбәндиә тәриҡәтендә
булған. Тәриҡәт ни өсөн кәрәк, тип һорарһығыҙ. Мәҫәлән,
Мәскәүгә төрлө юл менән барырға була, ләкин тура юл
бар сағында Ҡаҙағстан йәки Ҡытай аша барғығыҙ килмәҫ,
моғайын. Эйе, һеҙ иң ҡыҫҡа, тура юлды һайлар инегеҙ. Изге
әүлиә Баһауетдин Наҡшбәндиә тәриҡәте Аллаға инаныуҙа,
Аллаға табан атлауҙа иң ҡыҫҡа юл ғына түгел, бөгөнгө
көндә иң көслө, иң күп мосолмандарҙы үҙенә берләштергән
тәриҡәт ул.
Хәҙер һеҙ, моғайын, “Ниңә тәриҡәт тура юл?” – тип
һорарһығыҙ. Сәййидинә Әбү Бәкер әс-Сиддыҡтың
йөрәгенә
Пәйғәмбәребеҙ
Мөхәммәт
үҙе
Аллаһ
дине – исламдың эске Хәҡиҡәтен күсергән. Быны
Пәйғәмбәребеҙҙең киң билдәле хәҙисе лә раҫлай: “Минең
йөрәгемә нимә һалынған, мин барыһын да Әбү Бәкерҙең
йөрәгенә күсерҙем”.
Пәйғәмбәребеҙ барса сәхәбәләре араһынан Әбү
Бәкерҙе ошо бөйөк вазифа өсөн һайлаған. Шулай булғас,
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Наҡшбәндиә тәриҡәте Пәйғәмбәребеҙ
Мөхәммәт күсергән иң тулы һәм иң
саф ғилемде үҙ эсенә алған.
Әбү Бәкер разыйаллаһу ғәнһәне
сикһеҙ ихлас тоғролоғо өсөн Аллаһ
илсеһе “Әс-Сиддыҡ” (һүҙмә-һүҙ
тәржемәһе “Ысын хаҡ”) тип йөрөткән.
Был исемдәгеләр – Пәйғәмбәрҙән һуң
иң юғары дәрәжәгә ирешеүселәр.
Наҡшбәндиә тәриҡәте – ошондай оло
Шәйех Нәҙим
дәрәжәләргә ирештереүсе юл.
әл-Хаҡҡани 
Наҡшбәндиә тәриҡәтендә Ислам
ғилеме Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт саллаллааһу ғәләйһии
үә сәлләмдән алып тәриҡәт остаздарының сылбыры аша
тапшырыла килгән. Төньяҡ Кипрҙың ҙур булмаған Лефкә
ҡаласығында йәшәгән Мәүләнә Шәйех Нәҙим әл-Хаҡҡани
Әҙил әл-Ҡубруси әр-Раббани – тәриҡәттең иң оло шәйехе,
ер йөҙөндәге барса әүлиәләрҙең Имамы, Солтаны.
Шәйех Нәҙим  1922 йылда Кипр утрауының
Төркиәгә ҡараған яғында, яр буйында урынлашҡан Ларнака
ҡалаһында донъяға килгән. Ул әсәһе яҡлап та, атаһы яғынан
да изге Пәйғәмбәребеҙҙең нәҫеле. Атаһы яғынан олатаһы
– бөйөк суфый шәйехе, Ҡәҙриә тәриҡәтенә нигеҙ һалыусы
сәййидинә Абдул Ҡадир әл-Джилани. Әсәһе яҡлап бөйөк
әүлиә,
Мәүләүи
тәриҡәтенә
нигеҙ
һалыусы Мәүләнә
шәйех Йәләлетдин
Руми тоҡомо.
Шәйех Нәҙим
тыуған йорт изге
Пәйғәмбәребеҙҙең
 тоғро сәхәбәһе
Өммө
Хирам
Шәйех Нәҙим  (һулда) һәм уның ғаиләһе
ҡәбере
янында
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була. Бала сағында Шәйех
Нәҙим һәр ваҡыт ошо изге
урынға килергә атлыҡҡан.
Әсәһе йыш ҡына уны Өммө
Хирам ҡәбере эргәһендә
әүлиә
өләсәһенең
рухы
менән һөйләшкән мәлендә
эҙләп табыр булған.
Бәләкәйҙән
Шәйех
Нәҙимгә  бар фәндәр ҙә
еңел бирелә, уның белемгә
ынтылышы
бик
көслө
була.
Кипрҙа
мәктәпте
тамамлағандан һуң, ул ИсШәйех Нәҙим әл-Хаҡҡани 
тамбул университетының химия факультетына уҡырға инә һәм алдынғы студенттарҙың
береһенә әйләнә.
Мәүләнә Шәйех Нәҙимдең өс ағаһы була, улар ҙа
Истамбул университетында белем ала. Шәйех Нәҙимдең иң
яратҡан кесе ағаһы медицина факультетында уҡый. II Бөтә
донъя һуғышы башланғас,
уны армияға алалар һәм ул
фронтта һәләк була. Уның
үлеме Шәйех Нәҙимде  оло
ҡайғыға һала. Ошо фажиғә
Шәйех Нәҙимдең бар ғүмерен
тотошлай үҙгәртеүгә сәбәп
була.
Фани донъя тиҙ ағышлы
һәм ваҡытлыса ғына, иртәмеһуңмы барыбыҙ ҙа Аллаһу
Тәғәләгә ҡайтабыҙ. Шәйех
Нәҙимдә был донъяла уҡ
Аллаһу Тәғәләнең ләззәтле
Шәйех Нәҙим әл-Хаҡҡани 
хозурында булыу теләге уяна.
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Шәйех Нәҙим  үҙенең остазы Наҡшбәндиә тәриҡәтенең оло шәйехе сәййидинә
Абдулла Фәйез әл-Дағстани менән

Ошонан башлап ул үҙ ғүмерен тулыһынса Аллаһу Сүбхәәнә
үә Тәғәләгә хеҙмәт итеүгә бағышлай. Ул белем алыуға ихлас
тырышлығын һәм һәләтен ислам ғилемен үҙләштереүгә
йүнәлтә. Шәриғәт буйынса тәүге уҡытыусыһы ул осорҙа
киң билдәле ислам ғалимы Шәйех Йәмәлетдин әл-Ласуни
була.
Күп тә үтмәй шәйех Нәҙим Истамбулда шәриғәтте
һәм Ислам ғилемен төплө белеүе менән таныла. Әммә
уның күңеле шәриғәт һәм сөннәтте генә түгел, диндең эске
рухи яғына – Аллаһу Тәғәләнең әүлиәләре (Аллаһ дуҫтары
– изгеләр) юлына тартыла. Бына шулай Шәйех Мәүләнә
тәриҡәткә килә. Тәриҡәттә Шәйех Сөләймән Арзуруми
уның беренсе остазы була. Шәйех Сөләймән Арзуруми ул
ваҡытта Ҡотб – ер йөҙөндәге иң оло әүлиәләрҙең береһе
иҫәпләнә1.
1
Ер йөҙөнә Аллаһы (с..т.) 124 000 пәйғәмбәрен ебәргән.  Пәйғәмбәрҙәр мөһөрө – сәййидинә Мөхәммәт
, 124 000 сәхәбәһе була, донъяла һәр саҡ  124 000 әүлиә йәшәй. Әҙәм (ғ.с.) балаларына Аллаһ Сүбхәәнә үә Тәғәлә
ебәргән Пәйғәмбәрҙәр араһынан 313 илсеһе беҙгә Хәбәр (Мөрәжәғәт) һәм Китап менән ебәрелгән. Ер йөҙөндә һәр
ваҡыт 313 иң ҙур әүлиә һәм улар араһынан 5 ҡотоп бар. Улар үҙҙәренең ғилемдәрен, көстәрен, аҡылдарын Изге
Ҡөрьәндә иң “көслө рухлы,” тип билдәләнгән биш Пәйғәмбәрҙән мираҫ итеп алған. Улар: Ибраһим (ғ.с), Нух
(ғ.с), Муса (ғ.с.), Ғайса (ғ.с) һәм пәйғәмбәрҙәр мөһөрө – Мөхәммәт . Ҡотоптар араһында иң юғары кимәлдә
үҙ заманындағы барса әүлиәләр солтаны, барса пәйғәмбәрҙәр имамы сәййидинә Мөхәммәт  тоҡомо, Аллаһ
илсеһенең ерҙәге вәкиле Солтан әүлиә тора.
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Бөйөк әүлиәлә белем
алған Шәйех Нәҙим 22-23
йәшендә тәриҡәт юлында
ҙур уңыштарға ирешә. Быны
бары тик бәхетле осраҡ, тип
кенә һанау мөмкин түгелдер,
сөнки Шәйех Нәҙим кеүек
кешеләрҙең тейешле кимәле
Калу Бала (Вәғәҙәләр көнөндә)
барса йәндәр Аллаһу Тәғәлә
хозурында
торғанда
уҡ
билдәләнгән була. Шулай
булғас, Шәйех Нәҙимдең
Аллаһ
хозурына,
Ислам
Шәйех Мәхмәт Әҙил 
ғилеменә
өндәү
юлында
уңышҡа ирешеүенә һис ғәжәпләнерлек түгел.
Берҙән-бер көн шәйех Сөләймән уҡыусыһына: “Йә,
улым, мин һине артабан уҡыта алмайым, сөнки хәҙер рухи
кимәлең минекенән юғарыраҡ. Үҙемдең рухи бәйләнешем
аша изге Пәйғәмбәребеҙҙән артабан ни эшләргә икәнлеген
һораным. Ул һин өйрәнәсәк сер ғилеме Әүлиәләр Солтаны Шәйех Абдулла Фәйез Дағстани ҡулында булғанын
аңғартты. Һин Вәғәҙәләр көнөндә үк уның уҡыусыһы итеп
тәғәйенләнгән булғанһың, шуның өсөн уның янына юл
тоторға тейешһең!” – тип өндәшә.
Шулай итеп, Шәйех Нәҙим, Наҡшбәндиә тәриҡәтенең
тарихи сылбырының бер быуыны, буласаҡ остазы әүлиә
Шәйех Абдулла Дағстаниға юллана.
Шәйех Нәҙим әл-Хаҡҡани – иң юғары кимәлдәге
Солтан Әүлиә. Ул әүлиәләр Солтаны, Пәйғәмбәребеҙ
Мөхәммәт тоҡомо һәм Пәйғәмбәребеҙҙең ғилемен
мираҫ итеп алыусы Наҡшбәндиә тәриҡәте сылбырындағы
40 имамдың береһе.
Һәр осорҙа тәриҡәттә Солтан Әүлиә дәрәжәһендә
тик бер генә кеше була һәм Пәйғәмбәребеҙ дәүеренән
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Солтан әүлиә ҡатыны Хүәджә Әминә инәй менән
(сығышы буйынса Ырымбур башҡорто)

алып 40 кеше генә ошо кимәлгә еткән.
Мәүләнә Шәйех Нәҙим 2011 йылда үҙенең вариҫы
итеп иң өлкән улын, ғилеме, тыйнаҡлығы, ябайлығы һәм
шул уҡ ваҡытта ҙур рухи көсө менән һәммәһенә билдәле
Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙилде тәғәйенләне. 2014
йылдың майында Мәүләнә Шәйех Нәҙим мәңгелек һәм
ысын донъяға күсте.
Шәйех Мәхмәт Әфәнде лә Наҡшбәндиә тәриҡәтенең
алтын сылбырында оло Шәйех, Әҙәм улдары араһында
иң оло әүлиәләрҙең береһе һанала.
2013 йылдың майында Мәүләнә Шәйех Нәҙим ҡушыуы
буйынса, уның улы һәм вариҫы Шәйех Мәхмәт Әфәнде
Башҡортостан Республикаһында сәфәрҙә булды. Быуаттар
буйы Аллаһ Сүбхәәнә үә Тәғәләнең әүлиәләрен таныған
һәм ҡәҙер иткән башҡорт халҡы өсөн был ваҡиға ҙур байрам төҫөн алды һәм Мәүләнә тарафынан күрһәтелгән оло
хөрмәт итеп ҡабул ҡылынды.
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Шәйех Мәхмәт Әҙил



Шәйех Мәхмәт Әҙил
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Өфө йәмиғ мәсетендә
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Сәфәрҙең
маҡсаты
итеп
Мәүләнәнең тап Башҡортостанды
һайлауы бушҡа түгел. Мәүләнә
әйтеүенсә, Алланың Хаҡ ҡарашы
тап беҙҙең ергә йүнәлгән, сөнки
башҡорт халҡы Аллаһ тарафынан
һөйөлгән халыҡ. Төрки халыҡтар
араһында беренсе булып башҡорттар
изге Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт
Солтан Әүлиә Мәхмәт Әҙил
сәхәбәләренән, Пәйғәмбәребеҙ иҫән
башҡорт милли еләнендә
саҡта уҡ, Ислам динен ҡабул иткән.
Быуаттар буйы иманлы халҡыбыҙ Аллаһу Тәғәләгә тоғро
ҡалған, динде, телебеҙҙе, тыуған еребеҙҙе һаҡлап йәшәгән.
Аллаһ юлында йәнен аямай шәһит булған халыҡ беҙ.
Ислам ойошоуының иң тәүге осоронан алып Башҡорт
илендә Хаҡ иман юлы, әүлиәләр юлы – тәриҡәт бик көслө
булған. Беҙҙә бөйөк әүлиәләр ҡәберҙәре бихисап, халҡыбыҙ,
хатта дин өсөн иң ҡатмарлы осорҙа ла, Аллаға тоғролоғон,
Аллаһ дуҫтарына булған хөрмәтен юғалтмаған.

Башҡорт йолаһы буйынса ҡунаҡ ҡаршылау
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Яҙғы урман аҡланында намаҙ

Ошоноң өсөн дә Мәүләнә Шәйех Нәҙимдең  фатихалы халҡыбыҙға һөйөүе ҙур. Мәүләнәнең хәләл ҡатыны
Хүәджә Әминә  беҙҙең Башҡортостанда тыуған. Ҡыҙына
ни бары өс кенә йәш сағында уның атаһы тыуған яҡтары
менән хушлашып, иманын һаҡлар өсөн Сүриә тарафына
юлланырға мәжбүр була. Күп йылдар үткәс уның ейәне –
Шәйех Мәхмәт Әфәндегә олатаһының Тыуған илен килеп
күрергә яҙҙы.
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– Бер кем дә үҙ теләге менән татар ҙа, ғәрәп тә, рус та
булып тыуа алмай. Аллаһ нисек ҡушҡан, шулай була. Был да
Аллаһу Тәғәләнең шәфҡәтенән”, – тине республикабыҙҙа
сәфәре ваҡытында Шәйех Мәхмәт.
– Беҙ был фани донъяға күркәм башҡорт халҡының вәкиле
булып яралтылғанбыҙ икән, быны, һис шикһеҙ, Аллаһу Тәғәләнең
рәхмәте итеп ҡабул итер кәрәк.
Үкенес, мосолман донъяһына сыуалыш, һуғыш,
ыҙғыш килтергән, кешеләр үлтергән, Пәйғәмбәребеҙгә
һәм Аллаһ әүлиәләренә һис хөрмәт тойғоһо булмаған яуыздар өйөрө беҙҙә лә барлыҡҡа килде. Улар ваххабиҙар,
салафиттар, шиғисылар. Ундайҙар Пәйғәмбәребеҙ заманында уҡ булған. Улар Ғүмәр , Усман (ра), Ғәли (ра) кеүек
бөйөк сәхәбәләрҙе үлтергән кешеләр юлында йөрөүселәр.
Исламдың ойошоу осоронан алып улар Алланың Хаҡ
диненә ҡаршы һуғыш алып бара.
Исламға
йәне-тәне
менән
бирелгән
атабабаларыбыҙҙың ТОҒРОЛОҒО аша Хаҡлыҡ орлоҡтары
йөрәктәребеҙҙә үҫеүен дауам итә. Иншаллаһ, бөгөн Аллаһу
Тәғәләнең рәхимлеге беҙҙең изге еребеҙгә шифалы ямғыр
булып яуа һәм Хаҡ Ислам халҡыбыҙҙа яңынан күтәрелеш
ала. Беҙ ата-бабаларыбыҙҙың инаныуы юлына – тәриҡәтҡә
ынтылырға тейешбеҙ. Аллаға тоғролоҡ, Уға яҡынайыу,
Уның ризалығына, рәхмәтенә ирешеү фәҡәт тәриҡәт аша
бирелә. Амин.

I БҮЛЕК
Тәриҡәт сөхбәт ярҙамында йәшәй
(2013 сөхбәттәре)

Рәжәп 2013

УЯНДЫҠ СӨХБӘТЕ

Б

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи –ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

өгөн Рәжәп айының беренсе көнө. Беҙ бәләкәй саҡта
атайым Мәүләнә Солтан Әүлиә Шәйех Мөхәммәт
Нәҙим Әфәнде, Бөйөк Әүлиә Шәйех Абдулла Фәйез әлДағстани әле иҫән саҡта, өс изге ай башланыу менән Кипрға
китә ине. Ул унда Рәжәп, Шәғбән, Рамазан айҙарын үткәрҙе.
Ураҙа байрамынан һуң хажиҙар менән Кипрҙан Сүриәгә барып әйләнеп ҡайта, аҙаҡ улар менән хаж ҡылырға китә ине.
Сәфәр биш ай дауам итеп, хаждан һуң тамамланыр булды.
Был йоланы атайым – Мәүләнә Солтан Әүлиә 50-се йылдарҙа
индергәйне. Бөйөк Шәйех Абдулла Фәйез әл-Дағстани был донъянан китеп барғанға тиклем күркәм ғәҙәт дауам итте. Аҙаҡ
бөтөнөһө үҙгәрҙе. Инде Кипрға түгел, Европаға, Англияға
сәфәр сыға башланыҡ.
Был өс айҙың үҙ хикмәте бар. Элек изге айҙар башланыу менән хатта эскеселәр, гонаһ ҡылыусылар, был айҙарға
хөрмәт йөҙөнән, эсеүҙән, гонаһтан тыйылып торҙо. Һәр тарафта шулай булды, шул иҫәптән Кипрҙа ла. Мәмләкәттәрҙә
был өс изге айҙы бик ихтирам итәләр ине. Күп кеше, был
айҙарҙы хөрмәтләүе арҡаһында, гонаһтары булһа ла, иманлы булып һуңғы һулыштарын алды. Раббыбыҙ, был айҙарҙы
хөрмәтләгәндәре өсөн, уларҙы ярлыҡаны. Аллаһ – Бөйөк һәм
Сикһеҙ ҡеүәтле. Был изге көндәр, изге айҙар кешеләрҙе ғәфү
итеү өсөн махсус яралтылған, мосолмандарҙы, гонаһлыларҙы
ярлыҡау өсөн булдырылған.
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Рәжәп – мөбәрәк ай, Аллаһтың айы, харам айҙарҙың
береһе. Рәжәп, башҡаларҙан айырым торһа ла, харам ай
һанала, ҙур хөрмәткә лайыҡ. Ҡалған өс ай бергә килә, ошо
ваҡытта хаж башлана. Мөбәрәк айҙарға бәйле күп хәҙистәр
бар. Бер хәҙистә, был айҙарҙа ураҙа тотһаң, берәүҙәре – бер
йыл, икенселәре йөҙ йыл ураҙа тотҡан булып иҫәпләнә, тиелә.
Рәжәптә лә, Шәғбәндә лә ни тиклем күберәк ғибәҙәт
ҡыла алһаң, сөннәт ҡушҡандарҙы ни тиклем күберәк үтәй
алһаң, изгелек ҡылһаң, шул тиклем яҡшы, сөнки был сауап мәле. Ғәҙәттә Бөйөк һәм Сикһеҙ ҡеүәтле Аллаһ бер
яҡшылыҡ өсөн ун сауап бирә. Әммә был айҙарҙағы сауап
нисек иҫәпләнеүе хаҡында тик Хоҙай Үҙе белә. Был айҙа бик
изге ике төн бар. Киләһе аҙнала береһе була: Рағаиб, аҙаҡ
инде Миғраж кисе. Был кистәрҙең изгелеге тик Аллаһҡа
билдәле. Унан һуң Шәғбәндең ун бишендә Бәрәәәт кисе бар.
Белеүемсә, ваххабиҙар изге кистәрҙе һанламай, Аллаһтың
был изге көндәрен, Миғраж кисен дә һанға һуҡмайҙар. Был,
улар иҫәбенсә, йәнәһе, Пәйғәмбәрҙең бары төшө генә… Улар
– тома наҙан. Аллаһ ҡөҙрәтле, Ул бөтөн нәмәне лә эшләй
ала. Башҡаса булыуы мөмкин дә түгел. Әгәр ваххабиҙар,
Аллаһ Тәғәлә Пәйғәмбәребеҙҙе шул тиклем ергә алып барып
кире ҡайтара алмай, тип иҫбатлап маташа икән, Аллаһтың
кәмселеге бар, тип әйтмәкселәрме икән?! Бындай хәлдең булыуы мөмкин түгел. Бөтөн донъялар тик Аллаһ тарафынан
яралтылған. Ваххабиҙар үҙҙәрен бик аҡыллы һанай, ә ғәмәлдә,
бер бөртөк тә аҡылдары юҡ.
Йәнә был айҙа хәлүәт башҡарыла. Ул Рәжәп айынан
башланып, Шәғбәндең унына тиклем 40 көн дауам итә. Ул
да Рәжәп айына тура килә. Был айҙа изге көндәрҙең ни тиклем күп булыуына иғтибар итегеҙ. Шәйех әфәнде бәләкәй
хәлүәтте икенденән аҡшамға, аҡшамдан йәстүгә һәм тағы
ла тәхәджүттән ишраҡҡа тиклем рөхсәт итте. Йәғни һәр кем
быны эшләй ала.
Аллаға шөкөр, беҙ бында Рәжәп айының беренсе
көнөндә килеп еттек, иншаллаһ, бик яҡшыға булыр. Шәйех
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Башҡорт халҡының милли батыры Салауат Юлаев һәйкәле янында

Әфәнденең ризалығы, фатихаһы менән килдек бында.
Беҙҙең олатайыбыҙ (әсәйемдең атаһы), әле Башҡортостанда
йәшәгәнендә, динде ҡотҡарырға саҡырған төш күргән. Ул “Фафирру Иллаллаһ” аятын ишеткән төшөндә, йәғни, “Аллаһҡа
һыйынығыҙ”, тигән аятты. Аҙаҡ сит илгә китергә мәжбүр
була. Ул саҡта уның шәйехе иҫән була әле. “Мине бынан килеп
аласаҡтар,” тип алдан хәбәр итә ул. Әҙерләнеп тә тора: ғөсөл
ҡойона, кейемдәрен алмаштыра. Уны һалдат кейемендәге ике
кеше килеп алып китә. Хәҙер инде Хоҙай үҙе генә белә, улар
һалдат булғанмы әллә әүлиәләрме… “Мин киткәндән һуң һин
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дә бында ҡалма,” тип һуңғы һүҙен әйткән олатайыма шәйехе.
Олатайым шулай эшләгән дә. Дине өсөн, балалары ла динде
ҡотҡарһын өсөн Сүриәгә китә. Ике йыл ыҙа сиккәндән һуң
Сүриәгә барып етә. Күп ҡыйынлыҡтар үтергә тура килә уның
ғаиләһенә.
Олатайым иленән киткәндә коммунистар заманы
булған. Донъя хәле ул саҡ шулай – бөтөнөһө исламға ҡаршы.
Заманалар шундай ине. Аллаға шөкөр, ул ваҡыттар үтте.
Хәҙер, иншаллаһ, киреһенсә, барыһы ла исламға һыйына.
Электән олатайым әйтә ине, ваҡыты еткәс, тыуған илемә
барырһың, тип. Ул саҡта минең ниәтем юҡ ине. Тик, иншаллаһ,
Шәйех әфәнденең ризалығы, уның ҡушыуы, фатихаһы менән
Башҡортостанға килдек, был уның хеҙмәте, иншаллаһ.
Мәүләнәнең хаҡ ҡарашы һеҙҙең яҡтарға, һеҙҙең халыҡҡа,
һеҙҙең илгә йүнәлде, килеүемдең ниәте ошоға бәйле. Ихлас
һәм тоғро башҡорт халҡына Аллаһтың һөйөүе ҙур.
Хәҡиҡәт илегеҙҙә тантана итәсәк. Фетнәләр бөтөр,
иншаллаһ. Аллаһ балаларыбыҙға аҡыл, иман бирһен. Ысынында ваххабиҙар – аҡылһыҙҙар. Әгәр улар дөрөҫ уйлай
белһә, беҙҙең затта бер ниндәй ҙә ваххабиҙың булмауын күрер
ине. Нәҫелебеҙ күп йылдар исламға хеҙмәт итте, кешеләрҙе
иманға, Аллаһ юлына ҡайтарып, файҙа килтерҙе. Ваххабиҙар
ни эшләне? Улар борондан мосолмандарҙы үлтерҙе, фетнә
сығарҙы. Бер кешене иманға баҫтырманы, бер илгә тыныслыҡ
килтермәне.
Тәриҡәт нимәгә өйрәтә? Тәриҡәт әҙәпкә өйрәтә. Ә әҙәп
нимә ул? Пәйғәмбәребеҙ “Мин һеҙҙе әҙәпкә өйрәтеү өсөн килдем,” тигән. Ваххабиҙарҙа әҙәп бөтөнләй юҡ. Әҙәп юҡ, әммә
ғилем бар, машаллаһ, барыһы ла ғалим. Ысынлап та. Мәккәлә
саҡта күрҙем бер ваххабиҙы, хафиз, Ҡөрьән хафизы. Яттан 20
000 хәҙис белә, аяттарҙың иһә мәғәнәһенә төшөнә алмай. Ул
китап йөкмәгән ишәккә оҡшаған. Ишәккә китаптарҙың белеме
кәрәкме? Юҡ. Китаптар уға йөк кенә. Йөгөн ауҙарҙымы – бер
ни ҙә ҡалмаҫ. Белеме бар, тик аңы юҡ, хикмәт юҡ, имандың
бөртөгө лә юҡ, бер ни ҙә аңламай, яуызлығынан, зарарынан
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башҡа бер ни ҙә өмөт итеп булмай уның ишеләрҙән. Хоҙай
уларға аҡыл бирһен, башҡа ни теләйһең? Доғаларыбыҙҙа
уларға ла яҡшылыҡ теләйек, бәлки хаҡ динде төшөнөрҙәр.
Әйҙәгеҙ, доға ҡылайыҡ, Шәйехебеҙгә лә Алланан һаулыҡ,
имен тормош теләйек. Фатиха.

НАРЫҪТАУҘА ПӘЙҒӘМБӘРЕБЕҘ
МӨХӘММӘД  СӘХӘБӘЛӘРЕ
ЗӘЙЕД УЛЫ ЗӨБӘЙЕР ҺӘМ
ЗӨБӘЙЕР УЛЫ АБДРАХМАНДЫҢ
МӘҠӘМЕ ЯНЫНДА СӨХБӘТ

А

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

тайым Мәүләнә Әфәнденең һәммәгеҙгә лә сәләме
бар. Шәйех Әфәнде берәй ерҙә башҡорто, татарҙы
күрһә, бик ҡыуана, “Мин һеҙҙең еҙнәгеҙ”, тип
башҡорттарға гел әйтә. Шәйех Әфәнде һеҙҙең халыҡты ихтирам итә. Бының үҙенә күрә хикмәте бар. Ниндәй хикмәт һуң
ул? Аллаһ кемде лә булһа дөрөҫ юлға баҫтырһа, был – ҙур
бүләк. Аллаһ үҙенең бер аятында Пәйғәмбәребеҙгә “Һин
яратҡан кешеләреңде дөрөҫ юлға баҫтыра алмаясаҡһың.
Мин генә Үҙем теләгәнде дөрөҫ юлға баҫтырырмын,” тигән.
Шуның өсөн дә Шәйех Әфәнде һеҙҙең халыҡты ярата, сөнки
башҡорт халҡын Аллаһ ярата. Нарыҫтауҙағы изге зыяратта
ятҡан бөйөктәр бының иң ҙур дәлиле. Аллаһ сәхәбәләрҙе
һеҙҙең илгә тиклем ебәргән һәм улар Аллаһ ярҙамында
исламдың башланған мәлендә үк һеҙҙең халыҡты исламға,
иманға баҫтырған. Төрки халыҡтар араһында беренсе булып мосолманлыҡты башҡорт халҡы ҡабул иткән. Тимәк,
ул халыҡ – Аллаһтың яратҡан ҡоло, шуның өсөн дә Шәйех
Мәүләнә Солтан башҡорттар менән күрешһә, бик ҡыуана,
бик ҡәнәғәт була.
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Изге Нарыҫтауҙа Мөхәммәд Пәйғәмбәрҙең  сәхәбәләре Зөбәйер Зәйед улы менән
Абдрахман Зөбәйер улы мәҡәме янында

Башҡорт халҡының тарихын мин аҙ ғына булһа ла
беләм. Беҙҙең башҡорт ата-бабаларыбыҙ бөгөнгә тиклем ыҙа
сикте, шәһит булды, үлтерелде. Башҡорт халҡының ундан
бер өлөшөнән аҙырағы ғына ҡалғандыр. Әммә берәү ҙә баш
эйеү тураһында уйламаған, һеҙ түҙемле халыҡ, маҡсатҡа ынтылыусан халыҡ. Сәхәбәләр, Пәйғәмбәребеҙ менән һуғышҡа
киткәндә, “Һуғышта шәһит булһын, еңелеп ҡайтмаһын,”
тип доға ҡылыуҙы үтенгән. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ ҙа
ошолай шәһит булған. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең һүҙҙәре
менән әйткәндә, әгәр һуғыш майҙанына сыҡһаң, еңеү өсөн
һис икеләнмәй йәнеңде, тәнеңде бирәсәкһең. Ысынлап та
28

Мәүләнә Солтан Әүлиә Шәйех Мәхмәт Әҙил Нарыҫтауҙа мосолмандар менән хәтемхүәджәғән ваҡытында

шулай була – шәһиттәр һыу эскән кеүек еңел генә Аллаһ
хаҡына йәндәрен бирә. Былар ҡайҙан килә? Сәхәбәләрҙән,
сәхәбәләрҙән башҡа әүлиәләр, шәйехтәр бар бында. Солтандар, хаҡандар, хандар мөршидтәре, шәйехтәре ни әйтһә,
уларҙың һүҙенән сыҡмаған.
Тәриҡәт – әҙәп, тәртип, тигән һүҙ. Тәриҡәт – исламдың
үҙе. Хәҙерге заманда бәғзе берәүҙәр тәриҡәттәгеләрҙе дин
тышында, тип уйлай. Юҡ, тәриҡәт – исламдың үҙе. Тәриҡәт
– сөннәт һәм йәмәғәт. Сөннәттең тышында кемдәр бар
хәҙерге көндә? Фетнәсе ваххабиҙар. Пәйғәмбәребеҙ “Бөтәгеҙ
ҙә күпселек менән булығыҙ,” тигән. Күпселек – сөннәт
менән йәмәғәт. Дин тышындағылар хәҙерге көндә бында фетнә сығарырға тырыша. Улар салафиҙар, ваххабиҙар,
тағы ла шиғисылар (шииты). Аллаһ уларҙы ла
тура юлға баҫтырһын,
иншаллаһ. Сөнки ислам өсөн уларҙың һис
файҙаһы
юҡ.
Ислам
башланған саҡта ла ундай фетнәселәр булған.
Пәйғәмбәребеҙ
бер
хәҙисендә улар хаҡында
Нарыҫтауҙа Сәхәбәләр мәсетендә
“Улар ҡылған тиклем
намаҙҙы бер кем ҡыла ал29

Нарыҫтауҙа Сәхәбәләр мәсете

май, таңға тиклем намаҙ уҡыйҙар; ураҙа тиһәң, улар кеүек
һис кем ураҙа тотмаҫ… Әммә улар, йәйәнән атылған уҡ
кеүек, диндән сығып та ысҡына,” тигән. Тап улар борондан
фетнә сығарған, хәлифтәрҙе үлтергән. Ғүмәр хәҙрәт, Усман
хәҙрәт, Ғәли хәҙрәттәрҙең йәндәре шул вәхшиҙәр тарафынан
ҡыйылған.
Аллаға шөкөр, беҙҙең ата-бабаларыбыҙ бик аҡыллы
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булған, улар беҙҙән күпкә аҡыллыраҡтыр. Әгәр дини
юлыбыҙҙа берәй яңылышлыҡ булһа, һис шикһеҙ, төҙәтергә
ҡушҡан булырҙар ине. Шуның өсөн бөтәгеҙ ҙә, балаларығыҙға
баш булып, ата-бабаларығыҙ юлынан тайпылмағыҙ. Атабабаларығыҙ йәнен-тәнен аямаған, уларҙың хаҡлыҡ, халыҡ
өсөн тырышлыҡтары бушҡа булмаһын, тәриҡәттә булығыҙ,
иншаллаһ. Уларҙың бәрәкәте артып тора, киләсәктә тағы
ла артасаҡ, Аллаһ бойорһа. Әйтеүемсә, Аллаһ һөйөү
менән ҡараған милләт һеҙ. Һеҙҙең башҡорт халҡы барса
һынауҙарҙы үтеп сыҡты, элеккенән дә яҡшыраҡ тормош
буласаҡ бында.
Аллаһ ризалығы хаҡына алыҫтан килгәнһегеҙ, матди
байлыҡ өсөн түгел, рухи байлыҡ өсөн йыйылғанһығыҙ бында. Аллаһ бер кемде лә буш ебәрмәҫ, Аллаһ – ғәниҙер1. Бөтөн
кешеләр ни теләһә лә теләһен, бер нөктәләй ҙә кәмемәҫ
Уның ниғмәттәре. Һәммәгеҙ Аллаһ өсөн килгәнһегеҙ. Аллаһ
хәйер-фатихаларын бирһен. Ниндәй теләктәрегеҙ булһа,
Аллаһ барыһын да тормошҡа ашырһын, иншалла.
Кисә беҙ олатайымдың тыуған төйәгендә булдыҡ. Бынан 80 йыл элек ул ирекһеҙҙән илен ташлап китергә мәжбүр
булған. Олатайым вафат булды, инәйҙәрем вафат, ике бабайым ғына иҫән әле. Улар килә алманы, беҙгә Рәжәп айында олатайымдың иленә аяҡ баҫырға насип булды, Аллаға
шөкөр. Олатайым тыуған яҡтарын бик һағынып һөйләй ине,
бына килеп күрҙек, уның хыялын үтәнек. Мин килә алырмын, тип уйлай ҙа алмай инем. Аллаға шөкөр, насип булғас,
күрер көн булды, Аллаһҡа рәхмәт. Һеҙҙең ҡунаҡсыллыҡ,
дингә тоғролоҡ өсөн Раббыға йәнә рәхмәт. Фатиха.

1

Ғәни – миһырбанлы, мәрхәмәтле.
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БАЙМАҠ СӨХБӘТЕ

М

Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!
Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи –ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

осолман ялҡау булмаҫ. Мәүләнә Шәйех Әфәнде “Һеҙ,
башҡорттар, тик ултырһағыҙ – арыйһығыҙ,” тип
кинәйәләп, йүгереп йөрөп эшләүегеҙ, ғилемгә, донъя көтөүгә тырыш булыуығыҙ тураһында йыш әйтә. Шәйех
әфәнде һәр саҡ дөрөҫ һөйләй. Ул һеҙҙең халыҡты ысынлап
ярата. Һеҙҙә әҙәп, хөрмәт бар. Өлкәндәргә ҡарата ихтирам бар.
Һеҙ – әүлиәләрҙе, Пәйғәмбәрҙе яратҡан халыҡ. Тик шайтанға

Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әфәнденән  бәйәғәт алыу
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һәм уның дуҫтарына был оҡшамай. Улар ҙур фетнә сығара.
Һеҙҙең яҡшы ниәттәрҙе насар маҡсаттарҙа ҡулланырға маташа. Ә һеҙ ниндәй ҙә хөрмәт итә беләһегеҙ! Бының өсөн әҙәп
һәм тәртипкә эйә булырға кәрәк бит.
Берәйһе Сәүд Ғәрәбстанында уҡып ҡайтһа, һеҙ уны
әүлиә кеүек күрәһегеҙ. Улар иһә, ғәҙәттә, ваххаби, тигән
бәндәләр, Пәйғәмбәрҙең үҙен дә хөрмәт итмәй. Бер хәҙистә “Әл
меру мөьмин әхаббә”, йәғни, кеше үҙе яратҡан кешеләр менән
бергә була, тиелә. Әгәр Пәйғәмбәрҙе яратаһың икән, кәмерәк
ғибәҙәт ҡылһаң да, Аллаһтың ризалығы менән йәннәттә
Пәйғәмбәр менән бергә буласаҡһығыҙ, йәннәткә эләгәсәкһегеҙ,
тиелә. Билдәле булыуынса, беҙҙең, күндәмдәрҙең, артыҡ
бер ние лә юҡ. Беҙҙе бары Пәйғәмбәргә булған яратыуыбыҙ
ҡотҡарыр.
Үҙ ғәмәлдәре менән генә һис кем ҡотола алмаҫ. Йәнә
лә бер хәҙис. Ҡиәмәт көнөндә берәү Аллаһ ҡаршына килгән.
“Ғәмәлең менәнме, Шәфҡәтем менәнме?” тигән Хаҡ Тәғәлә.
“Минең ғәмәлдәрем күп, ғүмер буйына ғибәҙәт ҡылдым,
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шәфҡәттең кәрәге булмаҫ, гонаһым юҡ. Яуап бирәйем дә,
инәйем йәннәтеңә,” тигән кеше. Үлсәүҙең бер яғына уның
ҡылған ғәмәлдәрен, икенсеһенә бер күҙен генә һалғандар. Күҙ
ауырыраҡ тартҡан. Аллаһтың ниғмәттәре күп, бәләкәй генә
ниғмәтенә лә шөкөр итә белмәйбеҙ шул. Гонаһ тураһында
әйтеп тораһы ла юҡ. Был ниғмәттәрҙең иң бәләкәйе алдында ла ҡылған ғибәҙәттәребеҙ юҡ кимәлендә. Шуның өсөн
иманға дөрөҫ юлды күрһәтә алырҙай шәйех кәрәк. Улар ни
эшләргә, ни ҡылырға өйрәтер. Тәкәбберлек менән эш бармаҫ,
тәкәбберҙәр юлы тура йәһәннәмгә.
Төркиәлә таш мәсеттәр күп. Һеҙҙә улар һаҡланмаған,
сөнки улар ағастан һалына. Әммә әүлиәләрегеҙ таш ҡәлғәләрҙән
дә нығыраҡ, был изге мөбәрәктәр динегеҙҙе, иманығыҙҙы,
рухи хәтерегеҙҙе, ерегеҙҙе, телегеҙҙе, илегеҙҙе һаҡлай.
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Аллаһ халҡығыҙға күпләп бөйөк әүлиәләрен бүләк иткән.
Әүлиәләрегеҙ аша халҡығыҙға, ерегеҙгә, илегеҙгә бәрәкәт, көсҡөҙрәт килә, ул бәрәкәт көндән-көн арта бара. Ихтирам итегеҙ
әүлиәләрҙе, зыяраттарына барығыҙ, Бер Аллаһтан бәрәкәт
ялбарып һорағыҙ, доғаларығыҙ тиҙерәк барып етер һәм Хаҡ
Тәғәлә тарафынан ҡабул ҡылыныр, иншаллаһ.
Тәриҡәттән ни файҙа? Ул бер кемде лә ташламаҫ,
шайтанға тоттормаҫ, насар юлға баҫтырмаҫ. Барыбыҙ ҙа
барасаҡ теге донъя тураһында хәтерләтеп торор. Иншалла,
тәриҡәттәгеләр хаҡ юлдан барып, йәннәткә эләгер. Йәндәре
иман менән сығыр.
Шәйех әфәнденең иң бөйөк нәсихәте бар. Ул да булһа
– намаҙ. Намаҙ ҡылған кешенең бөтөн эштәре уң булыр.
Тыныслыҡ табыр. Бында һис намаҙ ҡылмағандар ҙа барҙыр.
Улар, ғәҙәткә ингәнсе, ике рәҡәттән башлаһындар, аҙаҡ
күбәйтерҙәр. Тик бер генә көнөгөҙ ҙә сәждә ҡылмайынса
үтмәһен. Шул ваҡытта ғаиләгеҙҙә тыныслыҡ булыр, дөрөҫ
юлда йәшәрһегеҙ. Бер хәҙистә, дөрөҫ юлдағы кешегә сауап донъя ҡәҙәре бирелһә лә, аҙ булыр, тиелә.
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Изге өс айҙар башланды. Рәжәп – Алланың айы, Шәғбән
– Пәйғәмбәребеҙҙең айы, Рамазан иһә өммәттең айы. Бик
мөбәрәк айҙар, кеше ҡайҙа ғына булмаһын, бәрәкәтте тойор.
Был тойғо Рамазанда көслөрәк булыр. Сүлдең уртаһындамы,
донъяның бөтөнләй икенсе осондамы, боҙҙар араһындамы –
ошо бәрәкәт, матурлыҡ булыр.
Аллаға шөкөр, беҙҙең олатайыбыҙ менән әсәйебеҙ
Башҡортостанда тыуып, һеҙҙең тарафтарҙан күсеп килгән.
Үкенес, улар илдәрен ҡайтып күрә алманы. Беҙгә насип булды. Әсәйемдең, олатайымдың тыуған яҡтарын күреүемә бик
ҡыуанам. Ҡайҙа ғына йәшәһә лә, олатайым йомартлығын,
кешеләргә изгелеген, уңғанлығын ташламаны. Беҙ бәләкәй
саҡта уға аптырай инек, үҙенә саҡ етерлек бер нәмәһе булһа,
шуны бик күп ниғмәт күреп, тирә-яҡҡа таратты, бик йомарт, мәрхәмәтле, егәрле булып йәшәне. Инде илегеҙҙе күргәс,
башҡорттар менән яҡындан танышҡас, аңланым, был сифаттар башҡорттарға хас икән.
Аллаға шөкөр, 80 йыл үткәс, машаллаһ, олатайымдың
иленә – Башҡортостанға килергә насип булды, бында тирәяҡта бөтөнөһө мосолман, машаллаһ.
Аллаһтың мәрхәмәте, шәфҡәте был. Бер кем дә үҙе
теләп ғәрәп, төрөк йәки рус булып тыуа алмай. Барыһы ла
Аллаһ теләгәнсә тыуа. Был Алланың мәрхәмәте. Йәғни, кемгә
лә булһа “мин фәлән милләт,” тип маҡтанырға кәрәкмәй.
Һеҙҙең кеүек яҡшы күңелле халыҡтың вәкиле булған өсөн
Аллаға шөкөр итәйек. Был йыйынға һеҙ Аллаһ ризалығы өсөн
килгәнһегеҙ. Аллаһ йомарт, бай, ниәттәрегеҙгә күрә бирһен,
иншаллаһ. Фатиха.

АСҠАР СӨХБӘТЕ

М

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи –ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

ашаллаһ, мәсетегеҙ ҙур, күркәм. Аллаға шөкөр.
Йәмәғәт булығыҙ, тигән Пәйғәмбәр бер әмерендә.
Бергә булығыҙ, айырылмағыҙ, фетнәселәргә үҙегеҙҙе
бүлгеләргә, айырырға юл ҡуймағыҙ, тигән. Йәмәғәт менән
бергә булығыҙ, сөнки йәмәғәт хаҡ юлда. Сөнки Алланың
ризалығын алмайса, дөрөҫ юлда булмайса үҙ мәнфәғәттәрен
генә ҡайғыртҡандар зарар ғына күрер, иреп юҡҡа сығыр.
Көтөүҙән айырылғанды бүре эләктерер. Көтөү – ислам булһа,
бүре – шайтандыр. Йәмәғәттән айырылған шайтан ҡапҡанына
эләгер, юҡҡа сығыр. Аллаға шөкөр, һеҙҙең башҡорт халҡы
– ҡәҙерле халыҡ. Алланың һөйөклө ҡолдары башҡорттар
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төркиҙәр араһында беренсе булып исламды – хаҡ динде ҡабул
иткән. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ баштан уҡ һеҙгә үҙ сәхәбәләрен
ебәргән.
Аллаға шөкөр, бына 1400 йыл халҡығыҙ Аллаһ юлында йәшәгән, йәшәй, Аллаһ ризалығына юл тотҡан. Һеҙҙә
йылғалар күп, Ағиҙел йылғаһы ҙур. Ана шул йылғалар
хәтле халҡығыҙҙың ҡаны аҡҡан, барыһы ла бушҡа түгел,
Аллаһ ризалығы хаҡына. Халҡығыҙ дин хаҡына, ере һәм иле
хаҡына, киләсәге хаҡына күп золом күргән, әммә хаҡ юлын
алмаштырмаған. Аллаға шөкөр, хаҡ юлда ҡалған. Дөрөҫ юл
шайтанға һис оҡшамай. Шайтан яратмай бындай тоғролоҡто.
Аллаһҡа тоғролоҡ, халҡығыҙға, бер-берегеҙгә тоғролоҡ һеҙҙең
сифаттыр. Шайтан күпме генә тырышмаһын, халҡығыҙ йәнен
бирһә лә, ҡанын түкһә лә, тик хаҡлыҡты үҙ иткән. Шайтан
хәйләкәр. Халыҡты хәйлә менән диндән алыҫлаштырырға
теләне. Дошман асыҡтан-асыҡ килһә лә, хәйлә менән килһә
лә, башҡорт халҡы динен, телен, ерен һатмаған. Аллаһҡа
тоғро булған, имандары ихлас, ҡеүәтле булған, иншаллаһ.
Шул саҡ шайтан икенсе хәйлә таба. Ниндәй тиһегеҙме?
Ваххаби фетнәһен. Ул фетнә әле генә сыҡҡан яуызлыҡ
түгел. Сыҡҡанына инде нисәмә-нисә быуат үткән. Осман
Төркиәһендә лә бик ҙур фетнә булған. Баҫтырғандар тиҙ
генә. Фетнә бер ваҡытта ла үҙенән-үҙе сыҡмай. Уны һәр саҡ
дошмандар башлай. Яуызлыҡ һис тик тормай, исламға,
халыҡҡа ҡаршы һәр саҡ дошманлыҡ ҡыла. Мосолман ни
генә эшләһә лә, дошмандар аҫтыртын рәүештә уға ҡаршы
сыға. Үҙ мәнфәғәте өсөн. Яуызлыҡты инглиздәр башланы.
Һөҙөмтәлә инглиздәр ғәрәптәрҙе күндерҙе: Төркиәгә ҡаршы
һуғыш ҡупты. Абдуллаһ Шәриф аҙаҡ үкенде лә бит… Мәккә,
Мәҙинәлә күп кеше ҡырылды, барыһын да ваххабиҙар
үлтерҙе. Кешеләр нисек ошондай вәхши ваххабиҙар артынан
эйәрә икән? Мәҙинәлә уҡыйым, ти берәү. Уҡыйһыңдыр, әммә
Пәйғәмбәрҙе хөрмәт итмәһәң, ул уҡыуҙан кемгә ни файҙа?
Мосолман мосолмандың ғүмерен ҡыйһа, йәне мәңгелек
йәһәннәмдә буласаҡ. Ваххабиҙар артынан эйәреү – аҡыл эше
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түгел, яуызлыҡ эше. Ваххабиҙар бөтөн мосолмандарҙы юҡ
итергә тырыша. Улар Ғүмәр, Усман, Ғәли хәҙрәттәрҙе үлтергән.
Бер ваҡыт кешеләр, ваххабиҙарҙың яуыз асылын аңлап, был
сектанан тотош сыҡҡайны. Тик ваххабилыҡ шайтандың төп
ҡотҡоһо булып ҡала бирә. Иншаллаһ, Аллаһ уларҙы ла дөрөҫ
юлға баҫтырыр.
Беҙҙең мәмләкәттәрҙән, Башҡортостандан, Бохаранан
меңдәрсә атаҡлы ғалим сыҡты. Уларҙың һәммәһендә оло әҙәп
булған. Аллаға шөкөр, бик аҡыллы кешеләр йәшәгән ул саҡта.
Аллаһтың әүлиәләре булған өсөн хаҡиҡи иман булған уларҙа.
Хаҡ юлды ныҡ белгәндәр. Һеҙҙең халҡығыҙ бер ниндәй
яуызлыҡҡа, монафиҡлыҡҡа юл ҡуймаған, Аллаға шөкөр
сөнки һеҙҙә ихласлыҡ, тәртип, бер-берегеҙгә тоғролоҡ бар. Ә
ваххабиҙар үҙ эшен Төркиәлә исламды емереүҙән башланы.
Һәр тарафҡа аҡса түләнеләр, яуызлыҡты аҡса менән тоттолар.
Ислам донъяһының рак шеше ул ваххаби фетнәһе. Аллаға
шөкөр, был фетнәгә ҡаршы тәриҡәт, шәриғәт бар. Шәриғәтте
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ваххабиҙар ҙа ныҡ ҡуллана, йәнәһе, беҙ – шәриғәт, тиҙәр.
Әммә Аллаһ ебәргән исламды кешелеккә еткергән Аллаһтың
яратҡан ҡоло – Пәйғәмбәребеҙҙе һанламағас, улар ниндәй мосолман булһын? Аҙмыш менән Хаҡлыҡты айыра-таный белеү
өсөн дә хаҡ мосолмандарға тәриҡәт бик кәрәк, ул исламдың
иң аҫыл ҡиммәттәрен өйрәтә, әҙәпкә, мәрхәмәткә өндәй.
Йәнә бер хәҙис. “Иң матур әхлак һиндә,” тиелә. Беҙҙең
тәриҡәт Пәйғәмбәребеҙҙән башланып, Шәйех Наҡшбәндиә
хәҙрәттәренән Шәйех Нәҙим Хаҡҡани әүлиәгә тиклем һуҙыла.
Кипр хәҙрәттәре тәриҡәт имамдарының ҡырҡынсы быуыны.
Тәриҡәттә булғандар Аллаһтың ризалығы менән донъяла тыныс йәшәр, сөнки Аллаһ өсөн йәшәй, донъя өсөн генә түгел.
Маҡсаттары бар, ғәмәлдәре бар. Энә осондай ғына иманы
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булһа ла кешегә ауырлыҡтар ҙа, сирҙәр ҙә, аслыҡ-сарсауҙар ҙа
ҡурҡыныс түгел, Аллаһ яҡлауын бирер. Тәриҡәттә булғандар
өсөн Шәйехтең һөйөнсөһө бар – мосолман һуңғы һулышын
алғанда Шәйех уның янында булыр. Мосолман иман менән
китер был донъяларҙан. Был – Шәйехебеҙгә Аллаһтың бер
рәхмәте, бөтөн кешегә лә насип булмайҙыр. Тәриҡәтҡә юлды
бөтөн кеше лә таба алмай. Тик, насип булып, тәриҡәткә
индеңме, Бөйөк һәм Сикһеҙ ҡөҙрәтле Аллаһ яратҡан
ҡолона һөйөнсө еткерер, һуңғы һулышыңды иманлы булып
аласаҡһың, тип ҡыуандырыр.
Йәнә бер оло һөйөнсө халҡығыҙға. Һеҙҙең башҡорт
халҡына мәғнәүи көс-ҡөҙрәт төштө, иншаллаһ. Аллаһы (с.т.)
насип иткәнен һәммәгеҙ алыр. Тәриҡәттә булығыҙ, Аллаһ
ебәргән ошо көстө, бәрәкәтте тиҙерәк тойорһоғоҙ.
Намаҙ тураһында ҡабатлайым. Күптәрегеҙ намаҙ уҡый.
Уҡымағандар булһа, башлаһындар, намаҙға баҫһындар. Шәйех
әфәнденең иң беренсе һүҙе – ике рәҡәттән башлаһындар.
Рәхмәт барығыҙға. Аллаһ риза булһын. Аллаһ өсөн, рухи
байлыҡ өсөн килгәнһегеҙ, Аллаһ хәйерле маҡсаттар бирһен,
иншаллаһ. Түлегеҙ, бәхетегеҙ, иманығыҙ артһын, иншаллаһ.
Фатиха.

УЧАЛЫ СӨХБӘТЕ

Б

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи –ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

еҙҙең тәриҡәт – хәйерле йәмәғәт. Аллаһтың яратҡан
йәмәғәте. Һеҙҙе Шәйех Әфәнде бик ярата, һеҙҙең динле
булыуығыҙҙан бик ҡәнәғәт булып, сәләмдәр ебәрә. Уға
ебәргән фотоһүрәттәрегеҙгә бик шат, һеҙҙең тарафтарға гел
хәйер-фатихала.
Аллаһтың мәрхәмәте, ризалығы менән Зәйнулла ишан
меңдәрсә уҡыусы, мөрит, имам әҙерләгән. Уға булған хөрмәт
тә, бәрәкәт тә был ваҡытҡа тиклем халҡығыҙға дин менән
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бергә еткерелә килде. Аллаға шөкөр, исламдан, мосолмандан
бер ни ҙә ҡалмаһын тип күпме генә тырышмаһындар, орлоҡ
ҡалды бында. Шифалы ямғыр яуғас, бөтөн ер яңынан уянды.
Бөйөк һәм Сикһеҙ ҡөҙрәтле Аллаһ донъяла һәр
нәмәнең үҙ ваҡытын билдәләгән. Кеше лә ваҡыты еткәс тыуа,
үҫә, өйләнә, балалар үҫтерә, ҡартая, үлә. Донъяның әйләнеше
шулай. Үткән быуат көфөр быуаты булды. Аллаға шөкөр, уның
ваҡыты үтте. Инде яңы быуат башланды, иман, ислам быуаты булыр, иншаллаһ. Аллаға шөкөр, был көндәрҙе лә күрҙек.
Минең олатайым, үҙ динендә ҡалыу өсөн иленән китергә
мәжбүр булған. “Бынан кит,” тигән әмер алған ул. Иленән
сығып китһә лә, барған бер ерендә бәрәкәт, изгелек, яҡшылыҡ
таратҡан, йомартлығы менән танылған. Уның ейәндәренең
барыһы ла ислам динендәләр. 80 йыл үткәс, олатайымдың
илен, башҡорт халҡын килеп күрергә насип булды.
Бында
йәшәгән
мөбәрәктәрҙең күбеһе,
диндәрен һаҡлап ҡалыу
өсөн, мәғнәүи юлдан
барыуҙарын йәшерергә
мәжбүр булған. Бер
нисәүһе генә был ерҙәрҙе
һаҡлау
өсөн
тороп
ҡалған.
Әүлиәләрҙең
күбеһе теге донъяла
инде. Мөбәрәк Зәйнулла
хәҙрәттәре кеүек төрлө
сәбәптәр
арҡаһында
шәһит
булғандар.
Олатайымдың да шәйехе
“15
көндән
китәм,
әҙер булығыҙ,” тип алдан иҫкәрткән. Ғөсөл
ҡойоноп,
өҫ-башын
Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил  бәйәғәт бирә
алыштыра,
еләненә
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Зәйнулла ишан Рәсүлев мәсетендә сөхбәт

төрөнә. Ике хәрби килеп алып киткән. Улар хәрби булғанмы
ысынында, әллә берәй әүлиәләрме, хәҙер инде билдәһеҙ. “Мин
киткәс тә бында ҡалмағыҙ,” тип әйтеп ҡалдырған була ул. Ул

Әүештауҙа намаҙ

44

саҡ күп бөйөк әүлиәләр киткән был ерҙәрҙән.
Һеҙ, башҡорттар, мөбәрәк халыҡ, изге, хөрмәтле,
бәрәкәтле халыҡ, Аллаға шөкөр. Күпме золом күрһәтһәләр
ҙә, ата-бабаларығыҙҙың доғалары менән үҙгәрмәнегеҙ, әле лә
ата-бабаларығыҙ юлындаһығыҙ. Алланың яратҡан халҡы һеҙ.
Әйтеп үтеүемсә, Пәйғәмбәребеҙ үҙе тере саҡта уҡ бында
өс сәхәбәне ебәргән, һеҙҙең халыҡ шул замандарҙан хаҡ мосолман булған. Тәбиғәтегеҙ (холоҡ) менән мосолман булырға
ҡулайһығыҙ. Был – Аллаһтың оло рәхмәте. Аллаһ барыбыҙҙы
төрлө-төрлө итеп яралтҡан. Кемдер үҙ теләге менән төрөк,
татар йә башҡа милләт булырын һайлап ала алмай. Әммә
башҡорт халҡы вәкиле булғанға, оло мәрхәмәткә лайыҡ
булғанға Аллаға шөкөр итәбеҙ, рәхмәт, был һеҙгә насип булды.
Пәйғәмбәр Әфәнденең бер хәҙисен иҫкә алайыҡ.
”Төркиҙәр менән һуғышмағыҙ, уларға һуғыш асмағыҙ,
сөнки һуғыш менән булмай. Төркиҙәр тик нәсихәтте аңлай
торған кешеләр. Уларҙы нәсихәт менән дингә йәлеп итегеҙ,
һуғышмағыҙ,” тигән. Шул замандарҙан бирле һеҙҙең халыҡ

Учалы районы мосолмандары менән осрашыу
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Шәйех Зәйнулла Рәсүлевтың тыуған ауылы Шәриптә осрашыуҙар

Аллаһтың яугиры булған, ҡандарын ислам юлында аҙ
түкмәгән. Шәһит булыуҙы, дин, халыҡ өсөн көрәшеүҙе һеҙҙең
халыҡ һәр саҡ беренсе вазифа итеп күргән, Аллаға шөкөр. Атабабаларыбыҙҙың бөтөнөһө лә шулай йәшәгән. Һеҙҙең халыҡ
Аллаһ биргән тәбиғәттәре менән ихластар, Бер Аллаһҡа һәм
юлбашсыларына тоғролар. Үҙбелдек менән бер ни ҡылмаҫтар,
ойошоп, йәмәғәт менән йәшәү, бер һүҙҙә булыу, тоғролоҡ
һеҙҙең ҡанда.
Ойошҡан йәмәғәт булып йәшәү бик яҡшы. Быға
шәйехтәр, мөршидтәр, тәриҡәт өйрәтә. Ә бына тәриҡәттең
тышында булғандар һәр береһе үҙенсә ҡылана. Тырымтырағай йәшәп буламы? Шуның өсөн дә башҡорт халҡы
күпләп мәсеттәр һала, мәҙрәсәләр аса. Был – киләсәкте уйлап,
Аллаһтың ризалығына ирешергә тырышып йәшәү, Аллаһтың
рәхмәте төшһөн һеҙгә. Бик яҡшы буласаҡ, бик һәйбәт буласаҡ,
иншаллаһ.
Башҡа яҡтарҙан насар уйлы кешеләрҙең арағыҙға инеүе
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яҡшыға түгел. Һеҙ уларҙы беләһегеҙ: салафиҙар, ваххабиҙар.
Улар кеүектәр ислам ойоша башлағанда уҡ фетнә тыуҙырҙы.
Үкенес, уларҙан мосолмандар тик зыян күрҙе, улар йәмәғәтте,
динде ҡаҡшатты, бүлгеләне. Улар ни ҡылғандарын да белмәй,
аҡыл тигәндең тамсыһы ла юҡ. Улар ҡапҡанына эләгә күрмәгеҙ,
тамуҡ ҡапҡаны ул. Уларҙың ғилеме бар, Ҡөрьән уҡыйҙар, тик
бер ни ҙә аңламайҙар. Ҡөрьәнде үҙ файҙаларына боралар.
Уларҙы ғәрәп милләтенән булғандары өсөн хөрмәт итәләр. Тик
улар Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе ихтирам итмәй, әүлиәләрҙе,
ата-бабаларыбыҙҙы бөтөнләй хөрмәт итмәй, улар өсөн милләт
тә, тел дә юҡ.
Ислам динендә йөҙҙәрсә йылдар айырым бер хөрмәт
йәшәп килде: Пәйғәмбәребеҙгә, ата-бабаларыбыҙға, халыҡҡа,
милләткә, телгә оло хөрмәт ислам диненең төп нигеҙе ине.
Бөтөн Ҡөрьән Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ өсөн ебәрелгән. Ҡөрьәндә
Пәйғәмбәребеҙ бөтөн ғаләмдәргә рәхмәт булып ебәрелде, тиелә.
”Мөхәммәт хәҙрәт – кеше, тик башҡа кешеләр кеүек түгел,”
тиелгән бер ҡасидәлә. Гәүһәр ҙә аҫыл таш, тик башҡа таштар
кеүек түгел. Ул – гәүһәр. Тән төҙөлөшө буйынса Пәйғәмбәребеҙ
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кешегә
оҡшаған.
Әммә нурлы булыуы
менән
барыһынан
айырылып торған.
63 йәшендә ул 33
йәшлек кеүек кенә
күренгән, аҡ сәсе
лә бер нисә бөртөк
кенә
булған.
Ул
үлмәгән,
сәләм
әйтегеҙ, мин һәр саҡ
ишетермен,
тигән.
Был шәһиттәргә лә
ҡағыла. Улар тере,
Аллаһтың
янындалар. Ризыҡтарҙы
ризыҡ ландыралар
Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил Шәйех Усман менән
Шәйех Зәйнулла Рәсүлев мәсетендә
улар.
Ваххабиҙарҙа,
үкенес, иман тигәндең бөртөгө лә юҡ. Улар күпселектә бары
ғәрәп кенә. Пәйғәмбәрҙе таныған, Аллаһ ризалығына ирешеүгә
ынтылғандар ғына хаҡ юлда. Әл-Худжурат сүрәһендә (49/14):
Күсмә ғәрәптәр: “Беҙ иман килтерҙек, тинеләр. “Һеҙ иман
килтермәнегеҙ, “Беҙ бирелдек (Ислам ҡабул иттек)! – тип
әйтегеҙ, сөнки һеҙҙең күңелегеҙгә иман инеп етмәгән әле.
Әгәр һеҙ Аллаһҡа һәм уның рәсүленә буйһонһағыҙ, Ул һеҙҙең
эштәрегеҙҙән бер ниҙе лә кәметмәҫ,” – тип әйт. Аллаһ ысынлап
та ярлыҡаусы, рәхимле! (49/15) Иман килтергән кешеләр бары
ошолар: улар Аллаһҡа һәм уның рәсүленә иман килтерә, унан
(имандарында) шик тотмай, улар үҙ малдары һәм йәндәре
менән Аллаһ юлында көрәшә. Улар эскерһеҙ.” Аллаға шөкөр,
һеҙҙең башҡорт халҡында Аллаһ яратҡан, әүлиәләр яратҡан
сифаттар бар: йомартлыҡ, эшсәнлек, хаҡ ғилемгә ынтылыш,
ислам дине өсөн йәндәрен бирергә әҙер булыу. Былар – Аллаһ
яратҡан иң күркәм сифаттар.
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Һуңғы ваҡытта дин өсөн көрәш тураһында күп һүҙ
алып барыла. Дин өсөн һуғыш та иғлан итәләр. Тик уның
үҙ талаптары, үҙ шарттары бар. Бушҡа үлем булырға тейеш түгел. Һуғышыусыларҙың ниндәй кеше булыуы ла
мөһим. Бик мөһим. Шайтан менән бергә булыуҙары бар
ундай һуғышсыларҙың. Балаларҙы бурыслы итеп, һуғыш
ҡуптарған өс-дүрт ваххабиға эйәреп, бар халыҡты болғатырға,
бүлгеләргә, харап итергә һис ирек ҡуймағыҙ. Һәр кем үҙенә
шәйех һайлаһын, аҡыллы, хикмәти кешеләрегеҙҙең һүҙенән
сыҡмағыҙ. Башҡорттар, арағыҙҙа бик аҡыллы, хикмәти,
хаҡлыҡты төшөнгән, динде, халыҡты яҡлаған шәйехтәрегеҙ
бар, уларға тоғро булығыҙ. Шәйехһеҙ мосолмандарҙы шайтан
тиҙ аҙҙыра.
Бөйөк һәм Сикһеҙ ҡөҙрәтле Аллаһ «Рәхмәтем,
мәрхәмәтем асыуымды уҙып китте», тигән. Мәрхәмәт булырға
тейеш һәр мосолманда. Тәриҡәтте, шәриғәтте өйрәткән
мәҙрәсәләрҙе күберәк төҙөгөҙ. Бергә тупланып йәшәгеҙ,
үҙегеҙгә хаҡ дингә, иманға өйрәтерлек шәйех һайлағыҙ, дөрөҫ
юлдан тайпылмаҫһығыҙ.
Шәйехебеҙ Солтан Нәҙим Хаҡҡаниға мәғнәүи ҡеүәт
Пәйғәмбәрҙән  килә. Мәүләнә Нәҙим Хаҡҡани Наҡшбәндиә
тәриҡәте силсиләһендә ҡырҡынсы шәйех. Силсилә (быуынбыуын сылбыр) Пәйғәмбәр әфәндебеҙҙән Әбү Бәкер хәҙрәткә,
унан Сәлмәни Фарсиға күсеп, уға килеп еткән. Әгәр ҙә һеҙ
тәриҡәттә булһағыҙ, Мәүләнәнең мәғнәүи ҡеүәтенән тейеше
насип булғанын үҙегеҙгә алырһығыҙ. Тәриҡәттәгеләргә дөрөҫ
юлдан тайпылмай йәшәргә насип була.
Машаллаһ, рух, дин байрамына бик күп кеше килгән.
Иншаллаһ, Аллаһ һеҙҙең халыҡтың түллеген, тоғролоғон
арттырһын. Маҡсаттарығыҙ уртаҡ булһа, Аллаһ хәйерҙәрен
бирһен.
Йәнә бер ҡабатлар инем, намаҙ – диндең терәге, уны
һис иғтибарһыҙ ҡалдырмағыҙ. Әгәр берәйегеҙ һаман намаҙға
баҫмаған икән, башта ике рәҡәт кенә булһа ла ҡылһын.
Намаҙға баҫырға бер ҡасан да һуң түгел, әммә, ни тиклем
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иртәрәк башлаһағыҙ – шул тиклем бәрәкәтлерәк. Намаҙ уҡый
белмәһәгеҙ, өйрәнгәнсе Аллаһ исемен ҡабатлап сәждәлә
булығыҙ.
Башҡорт
иленең
бәрәкәтлегенә,
халҡығыҙҙың
түллегенә, хәйерле киләсәгенә, иман юлының, тәриҡәтегеҙҙең
ныҡлығына бер доға. Аллаһ ризалығында йәшәгеҙ. Фатиха.

ӘҮЛИӘ ШИШМӘҺЕ ЯНЫНДА ӘҢГӘМӘ

Б

Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!
Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи –ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

ашҡортостан мәмләкәтенә килгәнебеҙгә бөгөн биш көн.
Беҙҙең өсөн бер ни ҙә таныш түгел, беренсе тапҡыр
күрәбеҙ. Шулай ҙа һис ят түгел. Аллаға шөкөр, иғтибар,
хөрмәт бик ҙур. Былай уҡ булыр, тип һис уйламағайныҡ.

Мәүләнә Шәйех Мехмет Әҙил Учалы ҡалаһының имам хатибы Нәип хәҙрәт менән изге
Әүеш шишмәһендә
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Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил изге Әүештауҙағы әүлиә мәҡәме янында

Башҡорттарҙың ҡунаҡсыллығына, иманлығына, әҙәплегенә,
тәрбиәлегенә йәндәребеҙ ҡыуанып, аяҡ баҫҡан һайын Аллаһҡа
шөкөр әйтәбеҙ. Бик ҡәнәғәтбеҙ, Аллаһ үҙе риза булһын.
– Башҡортостанға килеүегеҙҙең сәбәбе ниндәй?
– Беҙҙең олатайыбыҙ башҡорт, Башҡортостандан.
Мәрхүмә әсәйебеҙ хүәджә Әминә лә ошонда тыуған. Шуның
өсөн олатайым әкиәт илендәй итеп һөйләгән Башҡорт иле
беҙгә бик яҡын. Һеҙҙең яҡтарҙан беҙгә бик күп мосолман килеп
йөрөй, уларҙың күңелдәре күркәм. Инде ата-бабаларыбыҙҙың
Тыуған илен күрҙек, иншаллаһ, илегеҙ ҙә күркәм, күңелдәребеҙ
тулды. Ата-бабаларым, әсәйем мәрхүмә баҡыйлыҡтан беҙҙең
сәфәргә, һис шикһеҙ, ҡыуаналарҙыр. Шәйех Әфәндегә рәхмәт,
уның рөхсәте, ҡушыуы буйынса килергә насип булды.
– Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ намаҙлы булған, тик
беҙгә нәсихәт ҡалдыра алмаған. Беҙҙең мосолмандарға
ниндәй нәсихәт әйтер инегеҙ?
– Беҙҙең дә, һеҙҙең дә ата-бабалар күпләп шәһит
киткән, бик күп ҡандар аҡҡан. Уларҙың изге ҡандары менән
илегеҙҙең тупрағы һуғарылған. Имандан яҙмағыҙ, тәриҡәттә
булығыҙ, Аллаһтың рөхсәте менән һеҙгә мәғнәүи еңеү,
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мәғнәүи көс-ҡөҙрәт килер. Барыһы ла һеҙҙең халыҡтың атабабаларығыҙҙың дини, рухи юлына тоғролоғона бәйле. Дингә,
халҡығыҙға тоғролоғона бәйле. Был ерҙәрҙә динебеҙҙең
ҡәлғәһе булыр, иншалла.
– Сәхәбәләр, халҡыбыҙҙың үткәне, киләсәге
хаҡында уйҙарығыҙ менән бүлешһәгеҙ ине.
– Быға тиклемге әңгәмәләрҙә әйтеүебеҙсә, һеҙ,
башҡорттар – Аллаһтың яратҡан халҡы. Был ислам ниғмәте,
Аллаһ теләгәненә бирер. Аллаһ үҙе теләгәнде мосолман
итә, үҙе теләгәнде кафыр итә. Әлбиттә, мосолман ожмахҡа
эләгә, кафырҙар ҡайҙа – үҙегеҙ беләһегеҙ. Был – Аллаһтың
мәрхәмәте. Аллаһтың мәрхәмәте менән Пәйғәмбәр заманында
уҡ сәхәбәләр һеҙгә – башҡорттарға килгән. Төркиҙәр араһында
башҡорттар беренсе булып мосолман булған өммәт ул. Был
– бик бөйөк, бик яуаплы ниғмәт. Аллаһ бер тапҡыр ниғмәт
бирә икән, кире алмай. Мотлаҡ ул дауам итәсәк, иншаллаһ.
Бына бит Аллаһтың ниғмәте – һис ҡан түкмәйенсә тотош
халҡығыҙ ислам ойоша башлаған мәлдә үк мосолман булған,
иншаллаһ.
– Әүлиәләргә, уларҙың зыяраттарына ҡарата
ниндәй мөнәсәбәт кәрәк? Зыярат ҡылғанда нимәгә
иғтибар итергә?
– Беҙ әһли сөннәт һәм йәмәғәт. Әһли сөннәт һәм
йәмәғәт дөрөҫ юлды күрһәтер. Зыярат ҡылырға барғас, унда
сепрәк-фәлән бәйләү кәрәкмәй, ҡәберҙә ятҡан изге йәнгә арнап әл-Фатиха һәм өс тапҡыр әл-Ихласты уҡығыҙ. Бөйөк һәм
Сикһеҙ ҡеүәтле Аллаһ зыяраттағы изге әүлиәнең бәрәкәте,
хөрмәте аша һеҙгә лә мәрхәмәт күрһәтер. Беҙ ҡәбер эйәһенән
һорамайбыҙ, беҙ тик Бер Аллаһтан һорайбыҙ. Беҙ – кешеләр,
гонаһыбыҙ күп. Әүлиә ҡәберендә саф, Аллаһҡа яҡын кеше
ята. Мәҫәлән, президентҡа инер алдынан да кемдеңдер ярҙамы
менән файҙаланабыҙ, үҙең теләгәнсә генә булмай. Шуның өсөн
“әүлиәгә хөрмәт йөҙөнән беҙгә лә Аллаһ мәрхәмәт күрһәт,
беҙҙең теләктәребеҙ бойомға ашһын, теләктәребеҙҙе Аллаһ
ҡабул ҡыл,” тип доға уҡылыр. Изге ҡәберҙәр тураһында
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Пәйғәмбәр әфәндебеҙҙең әмере бар. “Зыярат ҡылығыҙ, ғибрәт
алығыҙ, ҡәберҙәргә барып бәрәкәт табығыҙ,” тиелә унда. Зыярат ҡылыу, изгеләр рухы аша Бер Аллаһҡа ялбарыу дингә
ярашлы, сөннәткә ярашлы.
– Тәриҡәт нимә тигән һүҙ? Ҡайһы берәүҙәр уны
яңылыш аңлай. Был турала, шәйех, һеҙҙең үҙегеҙҙән
ишетергә теләгәйнек.
– Тәриҡәт – Пәйғәмбәребеҙҙең тура юлынан Бер
Аллаһҡа барыу, тигән һүҙ. Йәмәғәт туплау, ойошоу,
берләшеү, дин хаҡына, халыҡ хаҡына хаҡ юлда йәшәү.
Йәмәғәт менән хәйерле юлда булыу, кешеләрҙе йыйып дөрөҫ
юл күрһәтеү, тигән һүҙ. Һәр кем айырым-айырым булһа,
хаҡлыҡ юғала. Бүлгеләнһәң, бәрәкәт тә китә. Йөҙҙәрсә быуат
дауамында ислам ғаләмендә һәр тарафта, һәр ваҡыт тәриҡәт
булған, тәриҡәтле ерҙә дин дә көслө, кешеләр ҙә ихлас, бергә
йәшәүе күңелле, киләсәк өмөтлө. Ә башҡорттарҙа тәриҡәт
бигерәк ҡеүәтле булған, тарихығыҙҙы үҙегеҙгә белергә ваҡыт.
Беҙҙең төрки ҡәүемдәрҙә ғәҙәттә Наҡшбәндиә тәриҡәте һәр
саҡ көслө. Наҡшбәндиә тәриҡәте – диндең үҙе, шәриғәттең
үҙе. Шәриғәттә ни тиклем сөннәт, эшләнәһе яҡшылыҡтар
булһа, тәриҡәттәге мосолман шул тиклемде эшләргә
ашҡыныр. Ысынында тәриҡәт һис ауыр бурыс түгел, ул –
ихлас мосолман булыу, Аллаһҡа тура юлдан яҡынлашыу,
Аллаһ яралтҡан донъяны яратып, иманда йәшәү, тигән
һүҙ. Тәриҡәттә мосолманға еңелерәк, сөнки һине хаҡ юлға
йүнәлтеүсе шәйехең-уҡытыусың була, уға таянаһың, кәңәш,
ярҙам, бәрәкәт, доғаһын һорайһың.
– Башҡорт халҡына арнап доға ҡылһағыҙ ине.
– Аллаһ риза булһын, һеҙҙең халыҡ ихлас, саф, матур.
Юғалтмағыҙ ошо күркәм холҡоғоҙҙо. Һеҙ, Пәйғәмбәребеҙгә
булған яратыуығыҙ аша, ғәрәптәрҙе әүлиәләй күрәһегеҙ,
улар нимә әйтһә, шуны хаҡ икән, тип ҡабул ҡылаһығыҙ.
Пәйғәмбәребеҙ заманындағы ғәрәптәр бик аҙ ҡалды. Элекке
асылдары юҡ. Хатта Ҡөрьәндә лә Аллаһ уларҙың кире сифаттарын әйткән. Әҙәп юҡ, өлкәндәргә ихтирам юҡ. Әллә
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ҡайҙан бында килеп дин “өйрәтергә” тотоналар. Өйрәтерҙән
башта үҙең ихлас динле бул. Шулай булғас, ғәрәп илдәренә
барып уҡып ҡайтҡан һеҙҙең йәштәрегеҙ тыумыштан килгән
ихласлығын, сафлығын юғалта, әҙәпһеҙлеккә, иманһыҙлыҡҡа
өйрәнеп ҡайта, халыҡты ҡаҡшатырға тотона. Беренсе әҙәп
ни ул? Йәғни иң тәүҙә кемде хөрмәт итмәк кәрәк? Аллаһты,
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе. Әммә ғәрәптәрҙә Пәйғәмбәрҙе ихтирам итеү юҡ. Пәйғәмбәргә ихтирам булмағас, әүлиәләргә,
ата-бабаларға ла хөрмәт юҡ. Ата-бабаларға хөрмәт булмағас,
милләткә, халыҡҡа, телгә һис ихтирам булмаҫ. Уларҙың һеҙгә
дин өйрәтерлек ерҙәре юҡ. Уларҙан өйрәнерлек нәмә юҡ, һаҡ
булығыҙ, үҙ асылығыҙҙы, иманығыҙҙы һаҡлағыҙ. Улар бында
килеп дин “өйрәтергә” маташмаһын. Тәүҙә шәйехебеҙ янына барып әҙәпкә өйрәнһендәр. Бик үкенес, әлбиттә, әммә
хәҡиҡәт бына шулай.
Халҡығыҙҙың
иманлы
булыуына,
сафлығына,
ихласлығына йәнә бер доға. Аллаһ ризалығында йәшәгеҙ. Фатиха.

АСЫ СӨХБӘТЕ

А

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи –ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

ллаһтың яратҡан халҡын күреүебеҙгә сикһеҙ шатбыҙ.
Бында барығыҙ ҙа Аллаһ хаҡына йыйылғанһығыҙ.
Бөйөк һәм Сикһеҙ ҡөҙрәтле Аллаһ кешеләрҙе ни
өсөн яралтҡан? Ашап, эсеп, йүгергеләп йөрөһөндәр өсөн
генәме? Кешеләрҙең вазифалары башҡа. Бөйөк һәм Сикһеҙ
ҡөҙрәтле Аллаһ кешене хайуандарҙан, йәғни башҡа бөтөн
мәхлүктәрҙән өҫтөн яралтҡан. Кешенең вазифаһы башҡа.
Уға ғибәҙәт бирелгән. Уның бурысы – ғибәҙәт ҡылыу. Аллаға
шөкөр, кеше һәм мосолман булып яралтылғанбыҙ. Намаҙҙа

Белорет районы Асы ауылы мосолмандары менән осрашыу
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Учалы районы ерендә Азия менән Европа сиге
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һәм тәриҡәттә булһаҡ – бигерәк тә яҡшы, бәрәкәтле
булабыҙ. Беҙгә күп ниғмәттәр бирелгән. Күп кеше, үкенес,
шул ниғмәттәр хаҡында белмәй. Балыҡ һыуҙа йөҙә, уны
һыуҙан тартып сығарғас ҡына һыуҙың ҡәҙерен белә. Заманалар шулай булды, халыҡты диндән алыҫлаштырҙылар.
Дин тыйылды. Урынына яман ғәҙәттәр өйрәтелде. Бары тик
дөрөҫ юлға баҫып, Аллаһ юлында булып ҡына яуызлыҡтан,
иманһыҙлыҡтан ҡотолоп була. Иман тәмен белгәс кенә
яуызлыҡ тоҙағынан ысҡынырлыҡ форсат тыуа. Махсус
рәүештә яман ҡылыҡтар аҫтыртын ғына көсләп тағылды:
эскелек, наркотиктар… Уларҙы ҡулланған һайын йәнә
күберәк кәрәк, сөнки йәнегеҙгә шайтан оялап өлгөрә. Һәр
наркотик, һәр йотом араҡы яңыһын таптыра, башы ла,
аҙағы ла юҡ. Утты бензин менән һүндерергә маташҡан кеүек.
Ҡойған һайын дөрләберәк яна, һис туҡтатырлыҡ түгел. Тик
иманға ҡайтып ҡына шайтан ҡапҡанынан ҡотолоу мөмкин.
Һеҙҙең
башҡорт
халҡында
әсәләр,
апайҙар,
һеңлекәштәр ир-аттарға ҡарағанда диндарыраҡ икән.
Уларҙың вазифалары бик ҙур. Бала ҡарау, ир ҡарау, донъя
көтөү, өҫтәүенә эшләү – оло вазифа. Ҡатын-ҡыҙ милләтте
үҫтерә, тәрбиәләй, Аллаһ уларға сикһеҙ рәхмәттәрен бирһен.
Халҡығыҙҙың киләсәген – балаларҙы ла улар тәрбиәләй.
Мәктәптәр ябыла, тип әйтәһегеҙ, әлбиттә, мәктәп – мөһим,
унан мөһимерәк – ҡатын-ҡыҙҙарығыҙҙы, әсәләрҙе ихтирам
итегеҙ. Был – мәктәп кенә түгел, был – мәктәптең башы.
Ҡатын-ҡыҙҙарығыҙ ир-аттарығыҙ тарафынан ихтирамлы,
яҡлаулы, һаҡлаулы, маҡтаулы булһа, милләтегеҙгә сикһеҙ
хеҙмәт итәсәк. Иң бөйөк мәктәп – әсә.
Аллаһ риза булһын һәммәгеҙҙән. Сөхбәт бик мөһим,
нәсихәт бик мөһим. Дин – нәсихәт ул. Намаҙ хаҡында
йәнә әйтәйем. Балаларығыҙҙы яйлап намаҙға баҫтырығыҙ,
Аллаһты, Аллаһ яралтҡан донъяны яратып, яҡшылыҡтар
эшләп Аллаһ ризалығында йәшәргә өйрәтегеҙ. Үҙегеҙ
менән мәсеткә алып барығыҙ, ҫауабы ҙур булыр. Мәсеттә
йүгерһәләр ҙә һис зыяны юҡ, бала бит ул. Күп ерҙә, хатта
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Төркиәлә лә, шулай була, мәсеткә дүрт-биш кеше һәм берике бала килә. Улар йүгерә, шаяра, уларҙы бөтәһе лә әрләй,
ҡыуа башлай. Бахыр балаҡай ник килгәненә үкенә, аҙаҡ
ғүмере буйына мәсеткә кереп тә сыҡмай.
Бына изге өс ай башланды, Рамазан да етәр, иншаллаһ.
Тәрәүих намаҙын имам ҡылдыра, онотмағыҙ. Был намаҙҙы
яй ҡылдырмағыҙ, ни тиклем тиҙ булһа, шул тиклем йәмәғәт
күберәк ылығыр. Өс айҙың һәммәһе лә яҡшы, әммә Рамазан иң күркәме. Ҡайҙа ғына булһағыҙ ҙа уның ләззәтен
59

тойорһоғоҙ.
Рамазанда төштән һуң ятып торалармы бында?
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ бер хәҙистә ”Төштән һуң ятып тороу мөһим. Был ураҙа тотоуҙы, төнгө намаҙҙы еңелләштерә,
сөннәт һанала,” тигән. Иншаллаһ, һеҙҙең илгә Аллаһ
ризалығы өсөн килдек. Ниәтебеҙ шулай. Иншаллаһ, Аллаһ
ниәтебеҙгә күрә бирһен. Бөтөн мәмләкәтегеҙ, башҡорт
халҡы хаҡ юлда, хәйерле юлда булһын. Аллаһ һеҙҙең бөтөн
доғаларығыҙҙы ҡабул ҡылып, сикһеҙ түллектәр, хәйерле
ғүмерҙәр, иман, ғилем, байлыҡ, сәләмәтлек бойорһон,
иншаллаһ. Фатиха.

II БҮЛЕК
Дин – ул нәсихәт
(2014 сөхбәттәре)

Зөлҡағиҙә 2014

ӨФӨНӨҢ БЕРЕНСЕ ЙӘМИҒ
МӘСЕТЕНДӘ ӘҢГӘМӘ

-Б

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

ЮТ каналы. Бында килеүегеҙҙең маҡсатын
һорар алдынан беҙҙең төбәк өсөн атабабаларыбыҙ тотҡан ислам ниндәй мәғәнәгә
эйә булыуын белергә теләр инек.
– (Шәйех Мәхмәт Әҙил) Беҙ йыл ярым элек килгәйнек
инде. Бында ихласлыҡ бар, кешеләр бик ихлас. Йәғни ислам йөрәктәренән килә бындағы кешеләрҙең. Күп нәмә
онотолған, әлбиттә. Күп ваҡыт үткән, шуның өсөн күп нәмә
онотолған. Тик ул мөһим түгел. Мөһим булғаны – күңелдәге
иман. Ихласлыҡ бик ҡеүәтле бында. Шуның арҡаһында һәр
күргән кешегә ышаналар. Тик кешеләр аҡыллы, яҡшыны
насарҙан айыра беләләр.
– (Мөфтөй Тәлғәт Таджуддин) Ата-бабаларыбыҙ
тотҡан Ислам Ҡөрьән Кәримгә һәм Пәйғәмбәр
Әфәндебеҙҙең сөннәтенә нигеҙләнгән. Беҙҙең атабабаларыбыҙ Исламды 1 425 йыл элек үҙ ирке менән, туранан-тура Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең сәхәбәләренән
ҡабул иткән. 922 йылда иһә Болғарҙа, хәҙерге башҡорт һәм
татарҙарҙың ата-бабалары Исламды үҙ ирке менән дәүләт
дине булараҡ ҡабул итә, тип иғлан ителә. 14 быуаттан ашыу
ваҡыт эсендә ул быуындан- быуынға күсә килә. Беҙ хәнәфи
мәҙһәбенә эйәрәбеҙ.
«Ислам» һүҙе именлек һәм тыныслыҡ, тигәнде
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Ҡунаҡты Өфө аэропортында ҡаршылау

аңлата. Мосолман булыу – ул бөтөн халыҡтар, бөтөн донъя менән татыу һәм килешеп йәшәү, тигән һүҙ. Бөйөк
Аллаһ, «Һеҙҙе, бер-береһен танып белһен тип, бер әсәнән,
бер атанан яралттыҡ», тип әйтә. Бер-беребеҙҙе үлтереү өсөн
түгел, яҡшы эштәрҙе бергә башҡарыу өсөн. Бына ошо була
инде Ислам. Традицион Ислам. Кешеләрҙе, халыҡтарҙы,
дәүләттәрҙе бер-береһенә ҡаршы ҡуйырға тырышалар
икән, был илаһи дин була алмай. Шуның өсөн беҙҙең бөтөн
шәйехтәр, шул иҫәптән Шәйех Мәхмәт Әфәнде лә, атаһы
кеүек үк, улар иһә Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ нәҫеленән, һәр
ваҡыт халыҡтар араһында тыныслыҡ һәм хеҙмәттәшлек
булдырыу фекерен таратҡан. Аллаһ ҡаршыһында иһә
үҙенең ғәмәлдәре өсөн һәр кем үҙе яуап бирәсәк. Шуның
өсөн беҙ экстремизм, радикаль ағымдарға ҡаршы.
– «Бонус» гәзите. Ни өсөн тап Шәйех Мәхмәт
Әфәндене саҡырҙығыҙ?
– (Мөфтөй Тәлғәт Таджуддин) Беҙҙә шәйехтәр күп.
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Шәйехтәр – улар уҡытыусылар. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ,
дин белгестәре – бөтөн Аллаһ илселәренең вариҫтары, тип
әйткән. Шуның өсөн рухи остаздар һәр ваҡыт, һәр дәүерҙә
халыҡты рух, әхлаҡ йәһәтенән камиллашырға өйрәткән.
Мин беҙҙең өләсәйҙәребеҙҙең, үҙеңдән башҡаны әүлиә тип
бел, тигән һүҙҙәрен хәтерләйем. Нәҙим Хәҙрәт Ҡыбрыси
әл-Хаҡҡани – иң бөйөк шәйехтәрҙең береһе. Минең уның
менән күрешкәнем булды. Ул үҙгәртеп ҡороу дәүерендә
беҙҙең илгә килгәйне. Уның бик күп уҡыусылары бар.
Башҡортостанда, Татарстанда электән үк бындай шәйехтәр
булған. Шәйех Мәхмәт Әфәнденең әсәһе беҙҙең яҡтарҙа
тыуған. Ул әсәһенең тыуған ерен күрергә һәм беҙҙең
мосолмандарҙың тормошо менән танышырға, тип килгән.
Беҙҙә, Аллаға шөкөр, һуңғы 15–18 йылда мосолмандар ғына түгел, башҡа традицион диндәр һәм бөтөн
йәмғиәт рухи яңырыу кисерә. Ҡайһы илдә, ҡайһы дәүләттә
ошолай, беҙҙәге кеүек, 15 йыл эсендә меңдәрсә мәсет һәм
ғибәҙәтхана төҙөлдө икән? Беҙҙә 1917–1928 йылдарҙа 11
йыл эсендә Үҙәк диниә назаратына ҡараған 7 мең мәсет
төҙөлгән. Башҡортостанда 30–35 йыл элек бөтәһе 16 мәсет
бар ине. Бөгөн иһә 1 200. Йыл да Башҡортостанда ғына 20–
25 мәсет асабыҙ. Һуңғы 15 йыл эсендә бөтөн Рәсәй буйынса 7 500 мәсет төҙөлдө. Аллаға шөкөр, һәр бер ауылда, һәр
бер ҡалала, тип әйтерлек мәсет бар, сиркәүҙәр һәм башҡа
традицион диндәрҙең ғибәҙәтханалары бар. Беҙ тыныс һәм
татыу йәшәйбеҙ.
Беҙҙең дин ҡәрҙәштәребеҙ Кипрҙа ла, Төркиәлә лә,
ғәрәп илдәрендә лә йәшәй. Яңыраҡ ҡына Сүриәнән килгән
ҡунаҡтарҙы оҙаттыҡ. Улар бындағы халыҡты күрергә теләй.
Әлеге генә беҙҙең хөрмәтле Шәйех Мәхмәт Әфәнде, бында
мин халыҡтың ихлас икәнен күрәм, эскерһеҙ иман күрәм,
тип әйтте. Тик, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, һуңғы 15–20 йыл эсендә
Ислам донъяһында булған бөтөн радикаль ағымдар ҙа
беҙгә килде. Шуның өсөн рухи-әхлаҡи камиллашыу үҙәк
мәсьәләләрҙең береһе булып тора. Ғибәҙәтханалар, мәсеттәр
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Мәүләнә Солтан Әүлиә Шәйех Мәхмәт Әҙил һәм Рәсәйҙең Юғары мөфтөйө Тәлғәт
Сафа Таджуддин журналистар менән әңгәмәләшә

бар, әлхәмдүлиллаһ. Шул уҡ ваҡытта халыҡтар һәм традицион диндәрҙе тотоусылар араһында ҡаршылыҡтар һәм
экстремизм булмаһын өсөн тейешле кадрҙар әҙерләргә
кәрәк. Аллаһ Ҡөрьәндә лә һайлау хоҡуғы биргән: «Теләгән
иман менән йәшәһен, теләмәгән ышанмаһын». Һәр кем үҙе
өсөн яуап бирәсәк. Тик яҡшы эштәрҙә өлгө булырға кәрәк.
Шуның өсөн беҙ, был күрешеү рухи эштәрҙә хеҙмәттәшлеккә,
халыҡтар араһындағы дуҫлыҡты нығытыуға һәм үҙ-ара килешеп йәшәүгә сәбәп булыр, тип өмөт итәбеҙ.
– Беҙҙең төбәктә «тәриҡәт» һүҙен яңылыш
аңлаталар һәм аңлайҙар. Шәйех Мәхмәт Әфәнде,
тәриҡәт тураһында әҙерәк аңлатһағыҙ ине.
– (Шәйех Мәхмәт Әҙил) Тәриҡәт яңы нәмә түгел
бында. Күп быуаттар дауам итә. Тәриҡәтҡә бәйле булмаған
нәмәләр яңы. Наҡшбәндиә тәриҡәте бында бер нисә йөҙ
йыл йәшәп килә.
– (Мөфтөй Тәлғәт Таджуддин) Бохарала йәшәгән
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Шәйех Наҡшбәнди ярҙамында Төркиәлә лә, беҙҙә лә
таралған. Беҙҙең илдә, Башҡортостанда, Татарстанда, Уралда, Волга буйында был тәриҡәт юлынан барыусылар булған.
– (Шәйех Мәхмәт Әҙил) Наҡшбәндиә тәриҡәте
мистикаға яҡын, суфыйсылыҡ. Ҡырҡтан ашыу тәриҡәт бар.
Башҡортостанда иһә иң ҡеүәтлеһе – Наҡшбәндиә тәриҡәте.
Шуның өсөн «тәриҡәт ни өсөн кәрәк?», тигән һорау урынлы түгел. Мәҙрәсәләр яҡшы, матур кешеләр тәрбиәләгән.
Уларҙың доғалары, ата-бабаларҙың доғалары менән Ислам
һаҡлап алып ҡалынды бында. Улар булмаһа, ҡалмаҫ ине.
Тәриҡәт әҙәпкә өйрәтә, хөрмәтләргә өйрәтә. Иң тәүҙә кемде хөрмәт итәсәкһең? Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе, унан һуң
Аллаһтың һөйөклө ҡолдарын, сәхәбәләрҙе, әүлиәләрҙе,
мәшәйехтәрҙе.
– (Мөфтөй Тәлғәт Таджуддин) Тәриҡәт тәү сиратта әҙәпкә, аралашырға өйрәтә. Иң тәүҙә Мөхәммәт
Пәйғәмбәрҙе хөрмәт итергә кәрәк, унан һуң бөтөн тирәяҡты. Бөтөн кешеләр менән дә татыу йәшәргә кәрәк. Тәриҡәт
ике йөҙлөлөктө ҡабул итмәй. Һүҙҙә генә түгел, ғәмәлдә лә
ихлас булырға кәрәк. Мөхәммәд Пәйғәмбәр тап ошолар
хаҡында һөйләй.
– (Шәйех Мәхмәт Әҙил) Был беҙҙең халыҡҡа бирелгән
нәмә. Башҡаларҙа ул тиклем юҡ. Яңылыш аңлап ҡуймағыҙ,
әммә ғәрәптәрҙә ул тиклем хөрмәт юҡ. Атайҙарын да,
әсәйҙәрен дә, ҡәрҙәштәрен дә ул тиклем хөрмәт итмәйҙәр.
Шуның өсөн, Аллаға шөкөр, был – беҙҙең халҡыбыҙға
бирелгән яҡшы ғәҙәт. Беҙҙең был донъяла булыуыбыҙҙың
маҡсаты – әхирәт өсөн йәшәү. Ул да, Аллаға шөкөр, тәриҡәт
ярҙамында бик яҡшы өйрәтелә. Тәриҡәттең әһәмиәте
тураһында һоранылар. Бер өлөшөн аңлаттыҡ, бик аҙ
өлөшөн. Ысынында иһә бик күп аңлатырға булыр ине.
– (Мөфтөй Тәлғәт Таджуддин) Был – Аллаһ
рәхимлегенә илтеүсе юл. Уны аңлатыу өсөн иһә биш минут
етмәҫ. Бер ғүмер ҙә аҙ булыр хатта.
– (Шәйех Мәхмәт Әҙил) Рәхмәт. Фатиха.
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ӨФӨНӨҢ БЕРЕНСЕ ЙӘМИҒ
МӘСЕТЕНДӘГЕ СӨХБӘТ

Т

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

әриҡәтебеҙ сөхбәттәр ярҙамында йәшәй. Яҡшылыҡ
йәмәғәт менән. Шәйех Наҡшбәндиә Хәҙрәттәре
сөхбәттәр һөйләр булған. Башлағанда гел ошолай
башлаған.
Мосолман ҡәрҙәштәрҙең бер-береһенә ярҙам итеүе
лә, бергә ултырып һөйләшеүе лә сөхбәт була. Изгелек
йәмәғәт менән. Был – яҡшы йәмәғәт. Берҙәмлек булырға
тейеш. Тырым-тырағай булырға ярамай.
Йәмәғәт – ул көтөү кеүек. Уның көтөүсеһе бар.
Көтөүсе үҙен бүре
кеүек тотмаҫ. Бүре кем
ул? Шайтан. Көтөүсе
бүрене
һарыҡтарға
яҡын
юллатмаған
кеүек,
йәмәғәт
булғанда,
шайтан
килмәҫ яныбыҙға.
Шәйех Нәҙим
Хәҙрәттәренең
мәҡәме
юғарыла
булһын…
Ә ү л и ә л ә р
Өфөнөң беренсе йәмиғ мәсетендә
бында йөҙҙәрсә йыл
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йәшәгән. Һәр береһе доға ҡылған. Уларҙың доғалары
ҡабул була. Әлеге ваҡытта ситтән килгән фетнә бар. Уларға
ышанмаһындар. Улар – үтеп китә торған шауҡым. Ышаныслы мосолман, ныҡлы иман бында, был мәсеттәрҙә. Тегеләр
иһә килер ҙә китер. Уларға ла насарлыҡ теләмәйбеҙ,
ҡалһындар. Уларҙы ла Аллаһ төҙәтһен, иншаАллаһ. Улар
– беҙҙең ҡәрҙәштәребеҙ.
Аллаһ бөтөн нимәне лә еңеләйтә. Еңеләйт, ауырлаштырма, ти. Беҙҙең юлыбыҙ матур, ауырлыҡ юҡ.
Барығыҙҙан да Аллаһ риза булһын. Шәйех
Әфәнденең һәр ваҡыт иҫкә ала торған нәсихәте бар ине.
Бөтөн кешегә лә әмере ине. Килгән һәр кеше файҙаһын
күрһен тип, был васыятты әйтеп үтәйек. Бөтөнләй намаҙ
уҡымағандар көнөнә ике рәҡәт булһа ла намаҙ уҡыһын.
Башлаһындар. Намаҙ кешегә тыныслыҡ килтерә. Башҡа

Мосолмандар Өфөнөң беренсе йәмиғ мәсетендә
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ерҙә бындай тыныслыҡты ул таба алмаҫ. Эше бәрәкәтле,
гел уңай булыр. Намаҙ ҡылмағандарҙың доғаһы ҡабул булмай, ти. Әүлиә ни тиклем генә бөйөк булһа ла, кеше намаҙ
ҡылмаһа, доғаһы уға барып етмәй. Фатиха.

САЛАУАТ ЮЛАЕВ МУЗЕЙЫНДАҒЫ
СӨХБӘТ

Б

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

еҙ бында булыуыбыҙға бик шатбыҙ. Һеҙ бында
Аллаһ өсөн килдегеҙ. Аллаһ та, һеҙҙең ниндәй генә
ихтыяждарығыҙ, хәжәттәрегеҙ булһа ла, мотлаҡ бирәсәк.
Салауат – Аллаһтың арыҫланы, һуғышсыһы. Аллаһ
юлында һуғышҡан. Ул хәҙер Аллаһ янында иң юғары

Янгантау шифаханаһында
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Салауат Юлаев музейында Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил  ҡунаҡ китабына яҙа

мәртәбәләрҙә. Шуның өсөн, был мәмләкәт артабан да мосолман булып ғибәҙәттә булһа, халыҡ та иманлы булыр, Салауат
та рәхмәтле булыр, Алланан сауап яҙылыр.
Һеҙ бында фани донъя өсөн түгел, Аллаһ өсөн килдегеҙ.
Салауат башҡарған эштәр бушҡа китмәне, тимәк. Аллаға
шөкөр. Ҡарайым да һеҙгә, машаАллаһ, ҡатындарҙың да,
ирҙәрҙең да, бында булған бер кемдең дә Аллаһтың рөхсәте
менән бер ниндәй зары юҡлығын күрәм.
Аллаһ ни өсөн беҙҙе бында ебәрҙе? Был – Аллаһтың
мәрхәмәте. Бик ҡыҫҡа осор, унан һуң ысын тормош – әхирәт
башланасаҡ. Ни тиклем оҙон булмаһын, тормош барыбер ҡыҫҡа. Сөнки әхирәт мәңгелек, унан һуң һис үлем юҡ.
Аҡыллы кеше был турала белә, әхирәт өсөн тырыша. Малын
да Аллаһ юлында тотона, йәнен дә бирә Аллаһ юлында.
Хәҙер, Аллаға шөкөр, һуғыш асырға ихтыяж ҡалманы.
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Бында күргәндәр – Алланың мөғжизәһе, ерле халыҡҡа ҡарата рәхимлеге һәм бүләге.
Бында күргәндәргә шат булдым. Бындағы кешеләрҙең матур итеп ҡаршылауҙары бик
ныҡ оҡшаны. Рәхмәт. Мөхәммәд Мәхмәт Әҙил

Беҙ бында килгәнбеҙ. Был матур мәмләкәттә йәшәйбеҙ.
Аллаһ та ниғмәтен биргән, бик яҡшы йәшәйбеҙ. Тик Аллаһ
ҡушҡандарҙы мотлаҡ эшләргә тейешбеҙ. Аллаһ нимә
ти? Аллаһ яҡшылыҡты бойора. Насарлыҡты тыя Аллаһ.
Ҡомарлы уйындарҙы, урлашыуҙы тыя. Донъяла ни тиклем
насар нәмәләр булһа, бөтәһен дә тыя. Яҡшылыҡ эшләгеҙ,
бер-берегеҙҙе яратығыҙ, бер-берегеҙгә ярҙам итегеҙ, ти. Бынан башҡа Аллаға ғибәҙәт ҡылыу бар. Намаҙ уҡымағандар,
көнөнә кәм тигәндә ике рәҡәт булһа ла, хәҙер уҡый башлаһын.
Ул ваҡытта эштәрегеҙ ҙә көйләнер, үҙегеҙҙе тағы ла яҡшыраҡ
тойорһоғоҙ. Аллаһ ҡаршыһында ла яратҡан ҡол булырһығыҙ,
әхирәттә йәннәткә инерһегеҙ, иншаАллаһ. Быларҙы
башҡармаған үҙе белер. Аллаһ бер кемдең ғибәҙәтенә лә
мохтаж түгел. Ул кешенең үҙе өсөн, уның мәнфәғәте өсөн.
Аллаһ бөтөн нимәне лә бар иткән, бер нимәгә лә ихтыяжы
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Салауат Юлаев музейында Салауат районы хакимиәте башлығы Хайритдинов Г.Г.
Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙилгә иҫтәлеккә бүләк тапшыра

юҡ. Аллаһ бөтөн байлыҡтарҙың хужаһы. Аллаһ йомарт.
Килегеҙ, алығыҙ, тип саҡыра һеҙҙе. Тағы ла Аллаһтың намаҙ
ҡылған кешегә әхирәттә бирәсәк сауабының иҫәбе-һаны юҡ.
Тик намаҙ ҡылмағандарҙы яза көтә. Былар бөтәһе лә һеҙҙең
файҙаға.
Әйтеүебеҙсә, донъя ҡыҫҡа. Тик фани донъяла ла бар
файҙаһы ғибәҙәттәрҙең. Булмай, башҡара алмайбыҙ, тип
әйтәһегеҙ. Шулай ҙа башҡарырға кәрәк, ике рәҡәт булһа ла. Ике
рәҡәттән башлап, аҙаҡ көнөнә биш тапҡырға еткерерһегеҙ.
Тағы ла Аллаһтың һөйөклө ҡолдарын яратығыҙ.
Һис тә булмаһа улар менән бергә булырһығыҙ. Тәү сиратта
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе, әүлиәләрҙе, сәхәбәләрҙе яратырға
тейешбеҙ. Кәм тигәндә, Салауатты ғына яратһағыҙ ҙа, Аллаһ
янында уның менән бергә булырһығыҙ, иншаАллаһ. Сөнки
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең хәҙисе буйынса, ҡиәмәт көнөндә
кеше яратҡан кешеләре менән бергә булыр. Шул сәбәпле
беҙ Салауатҡа арнап доға ҡылырға тейеш. Һис тә булмаһа,
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Башҡорт халҡының милли батыры Салауат Юлаевҡа ҡуйылған һынташ янында

яратҡан кешене йәннәтле итер.
Аллаһ бөтәгеҙҙән дә риза булһын. Бик шат булдыҡ.
Тағы ла күрешербеҙ, иншаАллаһ. Фатиха.
Доға. Был йыйылышыбыҙ хәйерле булһын, иншаАллаһ.
Яҡшылыҡ булһын, яҡшылыҡ башланғысы булһын. Бынан һуң
уларҙың да, беҙҙең дә иман тағы ла ҡеүәтләнһен, иншаАллаһ.
Был мөбәрәк заттың (Салауат Юлаевтың) өммәтенең, улар
Аллаһ өсөн килделәр, бөтөн яҡшы маҡсаттары тормошҡа
ашһын. Доғалары ҡабул булһын. Һәр төрлө ауырыуҙар,
күренгән-күренмәгән бәлә-ҡазалар, афәттәр алыҫ торһон,
иншаАллаһ. Балалар ҙа дөрөҫ юлда булһын, Исламға хеҙмәт
итһен, Алланың, Пәйғәмбәрҙең яратҡан ҡолдары булһын,
иншаАллаһ. Бында бергә булған кеүек әхирәттә лә, йәннәттә
лә бергә булырбыҙ, иншаАллаһ. Фатиха.

75

ӘҮЕШТАУ СӨХБӘТЕ

Һ

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

аумыһығыҙ! Хуш килдегеҙ!
МашаАллаһ, беҙ ҙә бында, был мөбәрәк ергә икенсе тапҡыр килеү бәхетенә ирештек. Аллаға шөкөр,
йәмәғәт тағы ла күбәйә. Әлбиттә, былтырҙан алып ҡайһы
бер ваҡиғалар булып үтте. Аллаһтың әйткәндәре булып тора.
Бер кем дә был донъяла үҙгәрмәй тормай. Бары тик Аллаһ
ҡына үҙгәрмәй. Аллаһ ҡына – мәңгелек. Бөтөн кеше лә үҙгәрә.
Бары тик Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ ҡына үҙгәрмәй. Атабабаларыбыҙ килде лә китте, килде лә китте. Былтыр Шәйех
Әфәндебеҙ беҙҙең менән ине. Быйыл ысын донъяға күсеп
китте. Шәйех Әфәндебеҙҙең һеҙгә ҡарата мөхәббәте бар ине.
Берәй ерҙә башҡорт, татар, ҡаҙаҡ күрһә, мин һеҙҙең еҙнәгеҙ,
тип әйтер ине. Ни өсөн ярата
ине? Сөнки Аллаһ яратҡанды
Аллаһтың
яратҡан
ҡолдары ла ярата. Аллаһты
яратҡанды Аллаһ ярата.
Аллаһ кешеләрҙе ҡәрҙәш
итеп яралтты. Әлбиттә, һәр
беребеҙ төрлө-төрлө. Төрлө
диндәр, төрлө төркөмдәр
барлыҡҡа килде. Тик хаҡ дин
– ул Ислам дине. Сөнки Ислам бөтөн пәйғәмбәрҙәрҙе
Әүештауға менгән ваҡытта
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Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил, Шәйех Усман һәм Силәбе һәм Курған өлкәләренең
мөфтөйө, ректор Ринат Раев менән

Хәтем-хүәджәғән ваҡытында
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Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил башҡорт ағинәйе менән һөйләшә

Әүлиә Мөхәммәд Ризуан әл-Әүеши мәҡәменә зыярат ҡылыу
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Башкортостандың Учалы районы аҡһаҡалдары Р.Бикбулатов һәм А.Ғарипов

ҡабул итә. Ғайса хәҙрәтте (ғс) лә, Муса хәҙрәтте (ғс) лә. Бөтәһен
дә. Береһен дә ул – юҡ, тип әйтмәй, һәр береһен ҡабул итә.
Башҡалар Исламды ҡабул итмәһә, уларға хәүеф янай.
Әлбиттә, беҙҙән түгел, Аллаһтан. Сөнки Аллаһ, теләгән иманлы булһын, теләмәгән иманһыҙ булһын, ти. Уларға әжерен
Аллаһ бирәсәк, беҙ түгел.
Беҙҙең мосолмандар – ҡәрҙәш. Үҙеңде нисек яратһаң,
ҡәрҙәшеңде лә шулай яратасаҡһын, тигән бик күп хәҙисшәрифтәр бар. Солох, килешеү – ул яҡшылыҡ, тип әйтә
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ. Йәғни, беҙ – мосолман, тип
башҡалар менән ыҙғышырға тейеш, тигән ҡағиҙә юҡ.
Наҡшбәндиә тәриҡәтенең, бөтөн тәриҡәттәрҙең, бөтөн әһл-и
сөннәт һәм йәмәғәттең тәғлимәте был. Килешеп йәшәгеҙ, берберегеҙҙе яратығыҙ, бер-берегеҙгә ярҙам итегеҙ. Тик торғандан
этте лә үлтерә алмайһың, әгәр ул зарар килтермәһә.
Әлеге ваҡытта ҡайһы бер төркөмдәр барлыҡҡа килде.
Халыҡтың башын бутайҙар. Хатта мосолманды үлтерәләр.
Күрәбеҙ уны. Былар мосолманлыҡты нисек аңлай икән?
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Әүештау түбәһендә намаҙ

Белмәйбеҙ. Беҙ – ғәрәп, тип әйтәләр. Ғәрәп булһа, динде тағы
ла яҡшыраҡ аңларға тейеш. Нисек аңламайҙарҙыр, уны аңлай
алмайым. Ни өсөн аңламайҙар? Сөнки нәфселәре ҡушҡанса
эш итәләр. Шәйехе юҡ, мөршиде юҡ. Сөнки ҡабул итмәйҙәр.
Улар халыҡты алдай, һәләҡ итә. Үлтергән дә – йәһәннәмдә,
үлгән дә йәһәннәмдә, тигән хәҙис бар. Йәғни мосолмандар
өсөн һуғышыу, уларҙың бер-береһен, шул иҫәптән мосолман
булмағандарҙы ла, үлтереүе яраған эш түгел, әлбиттә. Һиңә
ҡаршы һуғышыусы булмаһа, бала-саға үлтереү гонаһ һанала.
Тәриҡәт бына ошолай була.
Күп кеше:
– Тәриҡәт нимәгә кәрәк ул? – тип һорай.
Тәриҡәт, машаАллаһ, һеҙҙең кеүек кешеләрҙе
тәрбиәләне. Ата-бабаларыбыҙ йөҙ йылдар дауамында был
мәмләкәттә ғибәҙәт ҡылды, бәрәкәт, яҡшылыҡ килтерҙе.
Исламға ҡеүәт булды. Исламдың ҡәлғәһе булды был ерҙәр,
сөнки Алланың һөйөклө ҡолдары булған ерҙә бәрәкәт тарала
тирә-яҡҡа. Яҡлау була. Улар арҡаһында Аллаһ һаҡлай. Улар
нур бирә. Кешеләргә бағышлап доға ҡылһалар, доғалары
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Төҙөлөп ятҡан Хүәджә Әминә мәсете. Учалы районы Әүеш ауылы

ҡабул була Алланың рөхсәте менән. Әммә беҙҙең ҡайһы
бер кешеләр алдана. Алданмаһындар. Алланың әүлиәләрен
ҡабул итһендәр. Уларға ҡаршы һүҙ һөйләмәһендәр, сөнки
әүлиәләрҙе Аллаһ ҡурсалай. Зыян итергә, һүҙ тейҙерергә
теләгән кешеләр язаһын күрер, уларға зарар килер. Аллаға
ҡаршы көрәшмәһендәр, сөнки бөтөн нимә Алланың ҡулында.
Бер нимә лә эшләй алмайһың. Беҙ әҙәп, мөхәббәт, сөхбәт
менән дауам итербеҙ, иншаАллаһ.
Дин – ул нәсихәт. Нәсихәт яҡшы нимәләр һөйләр,
бирер. Бында йыйылған саҡта Шәйех Әфәндебеҙҙең бер
нәсихәтен иҫкә алып үтәйек. Ул, намаҙ – диндең терәге, тип
әйтә. Белмәйем, барығыҙ ҙа намаҙ ҡылалыр, иншаАллаһ.
Ҡылмағандар бар икән, бөтәһен дә бер юлы өйрәнеү, башлау
ауыр булыр. Яйлап, көнөнә ике рәҡәттән башлағыҙ. Аҙаҡ яйлап,
Алланың рөхсәте менән, бөтәһен дә ҡылырһығыҙ. Ул һеҙгә
бәрәкәт килтерер. Тынғы табырһығыҙ, рәхәтлек күрерһегеҙ.
Алланың ризалығына өлгәшерһегеҙ. Әхирәттә ҙур ҡаҙаныш
булыр был, сөнки бынан һуң тағы ла йөҙ йыл йәшәһәк тә, бында ҡалмаясаҡбыҙ. Ысын тормош – ул әхирәт. Тормош тиҙ үтә.
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Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил Әүештауҙа доға ҡыла

Һеҙ, Аллаһ риза булһын, беҙҙең ҡәрҙәштәребеҙ, ағайҙарыбыҙ,
апайҙарыбыҙ. Кемдер берәүҙең:
– Ниңә былай йыш киләһең? Аҡса эшләр өсөнмө? – тип
һорауы мөмкин. Юҡ, аҡса-фәлән һорамайбыҙ. Аллаһ бирәсәк
бүләк етәр. Аллаһ бирәсәк бүләкте көтәбеҙ беҙ.
Аллаһ, бер кешене дөрөҫ юлға баҫтырһаң, был бөтөн
донъя байлыҡтарына ҡарағанда ла хәйерлерәк, тип әйтә.
Беҙ Аллаһ ризалығы өсөн киләбеҙ. Һеҙҙән бер нимә лә талап итмәйбеҙ. Бары тик доға һорайбыҙ. Ихлас кешеләрһегеҙ,
саф күңелле кешеләрһегеҙ. Кемдең доғаһы ҡабул булыры
билдәле түгел. Бөтәгеҙ ҙә доға ҡылығыҙ. Беҙ ҙә һеҙгә арнап доға
ҡылырбыҙ, иншаАллаһ. Аллаһ риза булһын. Һеҙҙе һыуыҡта
көттөрҙөк. Фатиха.

БАШҠОРТ ДӘҮЛӘТ
УНИВЕРСИТЕТЫНЫҢ
УЧАЛЫ ФИЛИАЛЫНДАҒЫ
СӨХБӘТ

Д

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи –ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

ин өйрәнеү, Ислам динен өйрәнеү – бөтөн мосолманға
ла фарыз. Өйрәнгәнгә тиклем фарыз. Хәҙер һеҙ
өйрәнәһегеҙ, туранан-тура ғилем талибәһе һеҙ.
Һеҙҙең Аллаһ янында баһағыҙ бик юғары. Талибәләр - ғилем

БДУ-ның Учалы филиалында
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талибәләре өҫтөнән йөрөһөн, тип фәрештәләр ҡанаттарын
йәйә. Әлбиттә, ғилем өйрәнеү – һәр кемгә фарыз. Артабан
һеҙ йәмғиәттә кешеләрҙе өйрәтәсәкһегеҙ. Нимә белһәгеҙ,
шуны өйрәтәсәкһегеҙ. Был эште Алланың ризалығы өсөн
башҡарасаҡһығыҙ. Аллаһ һеҙҙе һынаясаҡ. Аллаһ, талиптың
ризығын мин килтерермен, ти. Йәғни уға һис кенә лә ризыҡ
табырға кәрәкмәй. Аллаһ ебәрә уның ризығын. Һеҙ Аллаһ
өсөн хеҙмәт итегеҙ. Аллаһ һеҙҙе бөтөн нимә менән дә тәьмин
итә, йәғни бөтөн сығымдарығыҙҙы ла ҡаплай.
Ихласлыҡ менән килгәнһегеҙ барығыҙ ҙа. Һеҙҙең вазифағыҙ
бөйөк. Ата-бабаларығыҙҙың юлынан барырға ярҙам итергә
тейешһегеҙ кешеләргә, сөнки бик үҙенсәлекле ҡаршылыҡтар
килеп сыға. Юҡ, дөрөҫ эшләмәйһегеҙ, юҡ, тегеләй-былай,
тигәндәргә ышанмағыҙ. Һеҙ барған юл – әүлиәләр юлы,
сәхәбәләр юлы, пәйғәмбәрҙәр юлы. Имандарығыҙҙы ҡеүәтләү
өсөн бында һеҙ. Башҡаларҙың имандарын да ҡеүәтләйәсәкһегеҙ.
Тегеңә ышанма, быға ышанма, тиһәләр, иман ҡалмаҫ төркөмдә.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ хаҡында, ул үлде, китте, тиҙәр. Инде
бынан һуң унан файҙа булмаҫ, тиҙәр. Шуға тиклем барып етә
кеше. Ул ваҡытта кешеләрҙә иман нисек ҡалыр? Әүлиәләр,
сәхәбәләр тураһында ла шулай һөйләйҙәр. Улар кешеләрҙең саф
күңеленән файҙалана. Аллаға шөкөр, Зәйнулла ишан хәҙрәттәре
меңдәрсә уҡыусы тәрбиәләне. Был мосолманлыҡ өсөн насар
булдымы? Насарлыҡ эшләнеме мосолманлыҡҡа? Мосолман
Аллаһ өсөн эшләне, Аллаһ өсөн йәшәне, Аллаһ өсөн үлде. Насар бер ғәмәл дә ҡылманы. Шундай булырға тейешбеҙ. Бында
илаһийәт факультеты асылды. Тик уҡыуҙан башҡа рухи яҡты
ла ҡеүәтләндерергә кәрәк. Мистика, тәриҡәт, улар рухи яҡты
ҡеүәтләндерә.
Наҡшбәндиә тәриҡәте – илаһийәттең, шәриғәттең
йөкмәткеһе, йөрәге ул. Йәғни уның рухы, ул рухһыҙ нәмә
түгел. Ул иманды тоҡандыра. Аллаға шөкөр, һеҙ – Алланың
һөйөклө ҡолдары, сөнки ошондай мөбәрәк заттың янында
дәрес алаһығыҙ. ИншаАллаһ, уның бәрәкәте менән кешеләргә,
халыҡҡа бик ҙур файҙағыҙ тейәсәк. Шайтан һеҙгә ҡамасауларға
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тырышасаҡ. Ул һеҙҙең былай тура юлда булыуығыҙҙы теләмәҫ.
Шуның өсөн бик ныҡ иғтибарлы булырға кәрәк. Ялған ғалим
бар, йәғни насар ғалим. Уға яза ике тапҡыр булыр, сөнки ул
насарлыҡ эшләгәнен белә, ул киреһен эшләй. Ул ике тапҡыр
язаға тарттырыласаҡ. Ә бына ысын ғалим ун тапҡырҙан да
күберәк сауап алыр Хаҡ Тәғәләнән.
Аллаһ бөтәгеҙҙе лә ихлас кеше итһен. Ысын ғалим, ысын
ҡол, ысын мөрит итһен һәммәгеҙҙе лә, иншаАллаһ. Аллаһ риза
булһын. Һеҙҙең бәрәкәтегеҙ арҡаһында рәхмәт яуҙы бында, беҙ
студенттар янына килгән өсөн. Бөтәбеҙгә лә рәхмәт яуҙы.
Доға. Аллаһ бында булғандарға зиһен асыҡлығы бирһен.
Быларҙы сәбәп итеп, мәмләкәттә күпме кеше булһа, һәммәһен
дә тура юлға күндерһен, иншаАллаһ. Бәхет бирһен, оҙон
ғүмерҙәр бирһен, иншаАллаһ. Ниндәй изге маҡсаттарығыҙ
булһа, тормошҡа ашһын, иншаАллаһ. Яуызлыҡтар юҡҡа
сыҡһын, алыҫ торһон был мәмләкәттән, кешеләребеҙҙән,
мосолмандарыбыҙҙан. Ниндәй күренгән-күренмәгән ҡазалар,
бәләләр булһа, Аллаһ алыҫ тотһон беҙҙән. Шәйехебеҙ Зәйнулла
ишан хәҙрәттәренең мәҡәме юғарыла булһын, хөрмәттәре әҙер
булһын, иншаАллаһ. Бында бергә булған кеүек, йәннәттә лә
күрше булырбыҙ. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙгә, әүлиәләргә күрше
булырбыҙ. Донъя бәхетле булһын, иншаАллаһ. Фатиха.

ЗӘЙНУЛЛА РӘСҮЛИ МӘСЕТЕНДӘГЕ
СӨХБӘТ

Һ

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

еҙҙең мәмләкәттең күп ерҙәрендә булдыҡ. Бик яҡшы
булды, машаАллаһ.
Аллаһ кешеләргә бөтөн нимәне лә биргән. Күп
кешеләрҙә иһә ҡәнәғәтлек тойғоһо юҡ. Ысынында иһә, риза
булған кеше – иң ҙур хазинаға эйә булған кеше ул. Һеҙҙең
халыҡ сабыр ҙа, ҡәнәғәт тә, машаАллаһ. Был матур сифатты Аллаһ биргән һеҙгә. Был бик ҙур ниғмәт, байлыҡ. Ҡомһоҙ
кешегә тотош донъяны бирһәң дә, туймаҫ. Ҡәнәғәт кеше бер
телем икмәк, хатта бер телем ҡоро икмәк һәм һыу менән дә
ҡәнәғәт булыр. Аллаға шөкөр итер, тыныс булыр.
		
Аллаһ был милләтте
булдыҡлы итеп яралтҡан.
Бәләкәй генә бер нәмә
менән дә ҡәнәғәт була белә,
үҙен мәшғүл итә, үҙенә
ризыҡ таба. Аллаға шөкөр,
модаға ул тиклем әһәмиәт
бирмәйҙәр. Иң мөһиме ошо.
Мода аҡылһыҙ кешеләрҙе
йота. Ул ваҡытта, әлбиттә,
кешеләргә аҡса етмәйәсәк.
Мин быны кеймәйем,тип
Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил Силәбе
һәм Курған өлкәләренең мөфтөйө,
үҙенән ҡәнәғәт булмаҫ. Был
ректор Ринат Раев менән
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– шайтан алдатыуы. Һаҡ булығыҙ, ышанмағыҙ уға. Кеше
һәр ваҡыт килешкәнде кейһә, һәйбәт булыр. Йәғни мотлаҡ
ул әйткәнсә буласаҡ, тигән һүҙ түгел. Һаулығың өсөн нимә
яҡшы булһа, шуны кейәсәкһең, шуны ашаясаҡһың, шуны
эсәсәкһең. Исламдың тәғлимәте тап ошо инде: “Ясирру үә лә
ту’ассиру”, йәғни ‘еңеләйт, ауырлаштырма’. Был бөтөн нимәгә
лә ҡағыла. Бөтөн нимә лә еңел булһын. Һин мотлаҡ ошо
нәмәне кейәсәкһең, тиһәләр, еңеллек буламы? Юҡ, еңеллек
булмаясаҡ, ауырлыҡ буласаҡ был. Былтырғы мода бөттө,
хәҙер яңы мода буйынса кейенергә кәрәк, тип әйтәләр. Юҡ,
Исламда ундай нимә юҡ. Исламда иң мөһиме – таҙалыҡ. Таҙа
булһа, бөтөн нимәне лә кейә алаһың. Шуның өсөн тегеңәбыға ҡарап тормағыҙ. Ҡәнәғәт кеше – ул тыныс кеше. Аллаһ
был бәхетте беҙҙән алмаһын. Аллаһ һәммәгеҙгә лә һаулыҡ,
оҙон ғүмерҙәр бирһен, муллыҡ бирһен, бер кемгә лә мохтаж
булмағыҙ, иншаАллаһ.
Мәрхүм Шәйех Әфәнде күп йөрөгәндән һуң кисен, арыным, тип әйтә ине. Элек, ауырығанға тиклем. Аллаһ
ауырыуҙан арытмаһын. Бындай ғына арыу ятып торғас та
бөтә. Ял итеп алған кеше иртән рәхәтлек тоя.
Аллаһ бөтәгеҙҙән дә риза булһын. Тағы күрешербеҙ,
иншаАллаһ. Фатиха.
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ҠАҺАРМАН СӨХБӘТЕ

А

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

ллаһ бөтәгеҙҙән дә риза булһын. Һыуыҡ, тип
торманығыҙ, ҡар тип торманығыҙ, машаАллаһ,
Алланың ризалығы өсөн килдегеҙ. Ни тиклем
көткәнһегеҙҙер, белмәйем, тик сабыр ғына көттөгөҙ. Аллаһ
юлында бер аҙ ҡыйынлыҡ күрҙегеҙ, тик мин быны тойманым. Алланың ризалығы өсөн көттөгөҙ, шуның өсөн бер нигә
лә иғтибар итмәнегеҙ, машаАллаһ. Һыуыҡ булһа ла, уны
һиҙмәйһегеҙ.

Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙилде Белорет районы Ҡаһарман ауылында ҡаршылау
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Былар бөтәһе лә Алланың ризалығы өсөн. Бөтөн
кешегә лә насип булмай. Был бөйөк ниғмәт. Был Алланың
бөтөн кешегә лә биргән нәмәһе түгел. Ҡайһы бер кешеләргә
генә бирер. Алланың мөхәббәте, Аллаһ юлында йөрөгәндәргә
ҡарата һөйөүе, мөхәббәте. Алланың биргән иман ниғмәте,
иман байлығы. Аллаһ күп кешеләргә бирер был нәмәне,
тик бөтөн кешегә лә бирмәҫ. Был донъялағы иң ҙур ниғмәт,
байлыҡ. Фәҡир, бай, яҡшы, насар булыу мөһим түгел, иң
мөһиме –иман. Һәр кем хәленән риза икән, Аллаһ унан да
риза булыр. Хәленән риза булмай, зарланһа, был Аллаһ
яратмаған ғәмәл. Аллаһ быны яратмай. Аллаһ, ҡолом миңә
зарлана, тип әйтер. Ул иманға бәйле. Иманы ныҡлы булған
зарланмаҫ Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһҡа.
Әйтеп үтеүемсә, был донъяла кеше күпме йәшәһә
лә йәшәһен, тик барыбер тормош ҡыҫҡа, был – иң мөһиме,
көндәрҙән бер көн күсеп китәсәк мәңгелек тормошҡа. Аллаға
шөкөр, Аллаһ һеҙгә иман биргән. Иң бөйөк ниғмәтте биргән.
Унан башҡаһы бер ни ҙә тормай.
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Аллаға шөкөр, был ерҙәр – ата-бабаларыбыҙ быуаттар буйына Исламды һаҡлаған ерҙәр. Исламдың ҡәлғәһе
был ерҙәр. Ҡиәмәткә тиклем ҡабул булыр уларҙың доғалары.
Аллаһ бөтөн нимәне лә биргән һеҙгә. Бәрәкәт биргән. Һеҙ ҙә,
Аллаға шөкөр, яҡшы кешеләрһегеҙ. Аллаһ һеҙҙе һаҡлаһын,
иманығыҙҙы тағы ла нығытһын.
Шәйех Әфәнденең васыятын еткерәбеҙ һеҙгә. Намаҙ
ҡылмағандар һәр көн ниндәй ҙә булһа бер ваҡытта ике рәҡәт
намаҙ ҡылһындар. Ул ваҡытта Аллаһ һеҙгә рәхмәт менән
ҡарар. Эштәрегеҙ ҙә яҡшы булыр, тыныслыҡ табырһығыҙ.
Аллаһ һәммәгеҙҙән дә риза булһын. Доға ҡылайыҡ.
Был йыйылышыбыҙ хәйерле булһын, иншаАллаһ.
Яҡшылыҡ хасил булһын. Аллаһ һеҙгә оҙон ғүмер, бәхет,
муллыҡ, бәрәкәт бирһен, иншаАллаһ. Насарлыҡтар юҡ
булһын. Ниндәй яуызлыҡ булһа, бөтәһе лә алыҫ торһон,
иншаАллаһ. Ауырыуҙар, күҙ тейеү, күренгән-күренмәгән
яманлыҡтар, бөтәһе лә алыҫ торһон, иншаАллаһ. Балалар ҙа
дөрөҫ юлда булһын. Хәйерле юлда булһындар, иншаАллаһ.
Аллаһ бөтәгеҙгә лә аҡылды, иманды кәм бирмәһен,
иншаАллаһ.
Пәйғәмбәр
Әфәндебеҙ ни теләһә,
беҙ ҙә шуны теләйбеҙ. Ул
теләмәгән насарлыҡтарҙы,
яуызлыҡтарҙы теләмәйбеҙ.
ИншаАллаһ, был донъяла ла, әхирәттә лә бәхет
эйәһе булырбыҙ. Хәҙер
бында икенсе тапҡыр
киләбеҙ.
ИншаАллаһ,
әхирәттә, йәннәттә бергә,
мәңге бергә булырбыҙ.
Пәйғәмбәрҙәрҙең ,
шәйехтәрҙең
күршеһе
булырбыҙ,
иншаАллаһ.
Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил Белорет
районы Ҡаһарман ауылы халҡы менән
Фатиха.
һөйләшә
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УРАЛ БАТЫР МӘҠӘМЕ ЯНЫНДАҒЫ
СӨХБӘТ

Б

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

өйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ Ҡөрьән Кәримдә, һәр
өмммәткә бер пәйғәмбәр ебәрҙек, ти. Һеҙҙең иһә бында
Урал пәйғәмбәр (ғс) бар. Аллаһ уны бик күптән ебәргән.
Уны оноттормаған. Уның бәрәкәте бөтөн төрки халыҡтарына
барып еткән. Алланың пәйғәмбәре ул. Ябай бер кешене әүлиә,
тип ҡабул итеү ҙә әҙәплек һанала, уға сауап ҡаралған. Ҙур
күләмдә.
Аллаһ 124 мең пәйғәмбәр ебәргән, 313 китап төшөргән.

Урал батыр пәйғәмбәрҙең  мәҡәменә күтәрелеү
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Урал батыр пәйғәмбәрҙең  мәҡәме янында

Урал тауында намаҙ
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а

атаҡлы ҡурайсылар боронғо «Урал» көйөн башҡара
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Иң аҙаҡтан Пәйғәмбәр Әфәндебеҙгә Ҡөрьән килгән. Һәр
килгән пәйғәмбәр Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең өммәтенән
булырға теләгән. Иң хәйерле, иң әҙәпле пәйғәмбәр – ул һуңғы
пәйғәмбәр, Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ.
Элек бер үк ваҡытта бер нисә пәйғәмбәр йәшәгән
ваҡыттар булған. Ҡалған пәйғәмбәрҙәр, кемгә китап
төшөрөлһә, шуға буйһонған. Уның әмерҙәрен ҡабул итеп,
халыҡҡа еткергәндәр. Ҡайһы берҙәре бик бөйөк пәйғәмбәр
булып танылған. Ике генә сәхәбәһе булған пәйғәмбәрҙәр
ҙә булған. Пәйғәмбәрҙәр – кешеләр араһында иң юғары
мәртәбәләрҙә булған кешеләр. Улар гонаһһыҙ, саф. Гонаһ
эшләтмәҫ уларҙан Аллаһ. Иң матур холоҡ, тәбиғәт уларға
бирелгән. Ошондай булыуҙары менән бергә, иң күп ғазап
сигеүселәр ҙә – улар.
Иң күп пәйғәмбәр Израиль халҡына ебәрелгән. Шул уҡ
ваҡытта пәйғәмбәрҙәргә иң күп михнәтте лә улар сиктергән.
Бер үк ваҡытта меңләгән пәйғәмбәрҙе үлтергән саҡтары
булған. Шулай михнәт сиккән пәйғәмбәрҙәр. Шуның өсөн
күбеһенең ҡайҙа йәшәгәнен, ҡайҙа ерләнгәнен Аллаһ ҡына
белә. Тик был мөбәрәк Урал пәйғәмбәрҙең (ғ.с.) ере билдәле
булған бында. Был пәйғәмбәр бында ебәрелгән һәм ул бында
күп хөрмәт күргән. Кешеләр ышанған үҙенә. Уның ейәндәре
булған һеҙҙең өсөн уның бәрәкәте хасил булды. Йәннәттә лә
бергә булырһығыҙ, иншаАллаһ.
Бында тиклем килдегеҙ, Алланың ризалығы өсөн
пәйғәмбәргә зыярат ҡылырға, тип. Ниндәй теләктәрегеҙ,
хәйерле маҡсаттарығыҙ булһа, шулар тормошҡа ашһын,
иншаАллаһ. Фатиха.

БАБСАҠ БЕЙ МӘҠӘМЕ ЯНЫНДАҒЫ
СӨХБӘТ

Б

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

өйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ кешеләргә байлыҡ бирһә,
уны хәйерле эштәрҙә ҡулланырға бойора. Ҡөрьән
Кәримдә «кулү үәшрәбү үә лә тусрифү», йәғни
‘ашағыҙ, эсегеҙ, тик исраф итмәгеҙ’, тигән. Кеше иң тәүҙә
балаларына, йәғни ғаиләһенә яҡшылыҡ эшләргә тейеш.
Унан һуң туғандарына, унан һуң күршеләренә, ауылдаштарына, унан һуң инде иленә. «Әл акрабуна әл мабүл малүк»,

Бабсаҡ бей мәсете янында, Бөрйән районы Аҡбулат ауылы
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йәғни иң башта яҡындарыңа
яҡшылыҡ
эшләйәсәкһең.
Яҡын туғандар «сыла-и рахим» – ул атай, әсәй, инәйҙәр
һәм
башҡалар
Уларға
мотлаҡ иң башта яҡшылыҡ
эшләйәсәкһең, сөнки «сыла-и
рахим», йәғни ҡан-ҡәрҙәшлек
– бик ҙур яуаплылыҡ. Был
Алланың әмере. Кем ҡанҡәрҙәшлекте дауам итһә,
Аллаһ уны ла дауам иттерер.
Кем уны өҙһә, Аллаһ уны
өҙөр.
Һеҙҙең бында, Аллаға
шөкөр, бөтөн кешелә лә бар
был ҡан-ҡәрҙәшлек тойғоһо.
Беҙҙең
Салауат
әфәнде
Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил 
аңлатыуынса, бөтөн кеше лә
туғандарының ҡайҙан килеп сыҡҡанын, ҡайһы ырыуҙан
булғанын белә. Туғандарын, бер-береһен беләләр. Был бик
яҡшы. Хатта ошо мөбәрәк ерҙәрҙә ятыусы мөбәрәк заттың1
ошо мәсетте һалыусы Марс әфәнденең (хәҙер Мансур
әфәнде булды) 900 йыл элек ошонда йәшәгән олатаһы булыуын ишеттек. Мин бик шатмын.
Былар
–
Аллаһ
яратҡан
ғәмәлдәр.
Атабабаларығыҙҙан өйрәнгәнһегеҙ. Матур итеп дауам
итәһегеҙ бында, Аллаға шөкөр.
Туғандарға бәйле бер мәсьәлә бар. Мәҫәлән, зәҡәт
атайға, әсәйгә, олатайға бирелмәй. Шулай уҡ ул ейәнгә лә
бирелмәй. Тик бер туғанға, ағай, бабайға бирергә була. Һәр
нәмәнең хикмәте бар. Бында хикмәт нимәлә? Бер туғанға
мөмкин, сөнки уның үҙ эше бар. Һин уның тураһында
хәстәрлек күрергә тейеш түгелһең. Әммә зәҡәт бирә
1

Ҡыпсаҡ ҡәбиләһенең ҡарағай-ҡыпсаҡ ырыуы башлығы Бабсаҡ бей тураһында һүҙ бара.
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алаһың, ярҙам итә алаһың. Атай-әсәйең тураһында иһә
хәстәрлек күрергә тейешһең. Шуның өсөн уларға зәҡәт бирә
алмайһың. Улар – атай-әсәй, уларҙы ҡараясаҡһың, ихтыяждарын ҡәнәғәтләндерәсәкһең. Был балаларға ла ҡағыла.
Аллаһ биргән икән, бирәсәк. Ҡурҡма, Аллаһ
ризығымды киҫер, тип. Бирәсәген Аллаһ бирә.
Муса (ғс) заманында бер абид2 булған. Мәмерйәлә
йәшәгән. Бер туҡтауһыҙ ғибәҙәт ҡылған. Ғибәҙәт ҡылыуын
ҡылған… Әлбиттә, ғибәҙәт ҡылыу мөһим. Тик, Аллаһ
яратҡан нәмәләрҙе башҡарыу тағы ла мөһимерәк. Матур
холоҡ кәрәк, яҡшы эштәр башҡарырға кәрәк. Аллаһ Мусаға
(ғс):
– Ул – мин яратмаған ҡол, – тигән.
Муса (ғс) аптыраған. Уны барып күргән.
– Һин бында нисек йәшәйһең? – тип һораған унан.
– Аллаһ миңә көн дә ике нар (гранат) ебәрә. Мин
шуларҙы ашап йәшәйем.
2
Абид – үҙен намаҙ, ураҙа, хаж, зәҡәт, доға, зекер, тәүбә, йыһат, Алланан ҡурҡыу, сабыр кеүек бик
күп матур ғәмәлдәрҙе башҡарыуға бағышлаған кеше.
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Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһтың әйткәнен иҫләгән
Муса (ғс) аптыраған. Хикмәт нимә лә икән? Мәмерйә эсенә
ингән. Ҡараһа, ни күрә, бер яҡта нар өйөмө ята, серегән.
– Был нимә? Ниңә былай эшләнең? Ни өсөн быларҙы
ашаманың? – тип һораған.
– Икәү килә ине. Мин берәүһен ашай, икенсеһен
алып ҡуя инем. Аллаһ миңә иртәгә ебәрмәүе мөмкин…
Үҙе лә ашамаған, башҡа кешегә лә бирмәгән. Үҙе
һаран, үҙе ғибәҙәт ҡыла. Тик Аллаға иманы юҡ. Аллаһ былай
ҙа ебәрә. Ебәрмәҫкә уйлаһа, баштан уҡ ебәрмәҫ ине. Ул иһә
икене ебәргән. Шуның өсөн был кеше – Алланың яратмаған
ҡоло. Һаран кешене яратмай Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ.
Аллаға шөкөр, бындағы кешеләр йомарт. Шуның
өсөн Аллаһ уларҙы ярата. Пәйғәмбәр ярата, әүлиәләр
ярата, кешеләр ярата. Шуның өсөн Аллаһ һеҙгә ризыҡ
биргән һайын бирә. Шуның өсөн ҡурҡмағыҙ теге абид
кеүек. Бөтөр, тип. Бөтмәҫ Алланың рөхсәте менән. Ризыҡты
Аллаһ бирә. Бәрәкәтен дә бирһен. Гел булһын. Тағы ла
күбәйһен, иншаАллаһ. Тура юлда кешеләребеҙ күбәйһен.
Күп мәсеттәр төҙөлһөн, иншаАллаһ. Мәсет төҙөү бөтөн
кешегә лә насип булмай. Мәсетте бары тик Аллаһ теләгән
кеше генә төҙөй ала. Сөнки Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ заманында монафиҡтар мәсет төҙөгән. Уны Аллаһ теләмәне.
Ҡөрьәндә лә теләмәне. Уны емерҙеләр. Уны Пәйғәмбәр
Әфәндебеҙ менән сәхәбәһе емерҙе. Яҡшы мәсеттәр әле
лә тора Алланың рөхсәте менән. Шуның өсөн Бөйөк һәм
Ҡөҙрәтле Аллаһ мәсет төҙөтә икән, мотлаҡ ихлас кешенән
төҙөтә. Был кеше лә шундайҙарҙан, Аллаға шөкөр. Тағы ла
күбәйһен, иншаАллаһ. Аллаһ риза булһын. Фатиха.

ИҪКЕ СОБХАНҒОЛ СӨХБӘТЕ

Т

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

әриҡәт сөхбәт менән йәшәй. Яҡшылыҡ йәмғиәт менән.
Сөхбәт рәүешендә бер-нисә һүҙ әйтәйек, иншаАллаһ.
Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ Ҡөрьән Кәримдә:
– «Күлин кунтум туһиббуна(А)лләһә фәттәби’үни
йүһбибкуму(А)лләһу үә йәғфирләкум зунүбәкум», йәғни
‘Аллаһты яратһағыҙ, миңә буйһоноғоҙ. Аллаһ та һеҙҙе яратыр’, – ти әйтә.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе (сғс) яратасаҡбыҙ, сөнки
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ – Аллаһтың иң яратҡан ҡоло. Аллаһ
ғаләмде, донъяны, бөтөн нимәне уның хөрмәтенә бар иткән.
Ул Алланың яҡшы юлын күрһәтә. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе
инҡар иткән, уның артынан эйәрмәгән иманһыҙ
китер. Унан һуң, хөрмәт
итмәгәс, аҡрынлап, ул да
беҙҙең кеүек ябай кеше,
тип уйлай башлай һәм
шулай итеп уның иманы
китә.
Яңы килеп сыҡҡан
бер төркөм бар. Бында
түгел, әлбиттә. Ғәрәбстан
тарафында.
Ысынында улар яңы түгел, элек
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тә барҙар ине. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ заманында ла бар
ине ундай кешеләр. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе яратмаған
монафиҡтар бар ине.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең сәхәбәләре уның тәһәрәт
алған һыуын алырҙар һәм, бәрәкәт булһын, тип эсерҙәр
ине. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең ул тәһәрәт һыуы бер нисә
мөғжизәгә сәбәп булды. Ҡороған ағасты йәшәртте ул. Йәғни
ҡоп-ҡоро ағас, тәһәрәт һыуын һипкәс, йәшәрә.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ ябай кеше кеүек күренә ине,
тик ул ябай кеше түгел, башҡа төрлө ине. Имам Муса-и Ҡасим
бер ҡасидәһендә: «Мухаммадун басһарун лә ка л-басһар.
Ба л-Һуүә ка л-яҡут байна л-һажар», йәғни ‘Пәйғәмбәр
Әфәндебеҙ – кеше, тик ябай кешеләр кеүек түгел’, тип яҙа.
«Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ – яҡут, башҡа кешеләр – таш кеүек.
Яҡут та таш, тик ябай таш түгел», тип миҫал килтерә. Шуның
өсөн Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе ни тиклем генә ҙурлаһаҡ та,
аҙ булыр. Йәғни ул һәр төрлө ҙурлауға лайыҡ. Уны ни тиклем ҙурлаһаң, Аллаһ та һине шул тиклем ныҡ яратасаҡ.
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Балаларҙы Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе яратырға өйрәтергә
кәрәк. Уға хөрмәт йөҙөнән доғалар ҡабул булыр.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе төштә күреү күп кешегә насип булмай. Уны бер тапҡыр булһа ла күреү бәхет һанала,
йәннәтле булдың, тигән һүҙ.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең хәҙис-шәрифе бар. Ҙур
һөйөнсө бар. Өммәтен ныҡ яратҡан Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ.
Уларҙың ҡотолоуы өсөн бер туҡтауһыҙ Аллаға ялбара, шәфҡәт
һорай. Сәхәбәләрҙән берәүһе бик ярлы булған. Пәйғәмбәр
Әфәндебеҙ янына килеп:
– Мин хәҙер үлһәм, һинән айырыласаҡмын. Мин –
фәҡир, һин – пәйғәмбәр. Һин бер ерҙә булырһың йәннәттә,
беҙ – икенсе ерҙә, – тип илай икән.
Быға яуап итеп Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ:
– «Әл-мар’у ма’а манн аһабба», йәғни ‘кеше һөйгәне
менән бергә булыр’, – тигән.
Шуның өсөн, Аллаға шөкөр, бөтәбеҙ ҙә – бәндәбеҙ,
ҡолбоҙ. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе яратабыҙ, иншаАллаһ,
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бергә булырбыҙ.
Был яңы килеп сыҡҡан кешеләргә, монафиҡтарға
ышанмағыҙ. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ яҡлаясаҡ, яратҡан
кешеләрен ташламаҫ, иншаАллаһ. Бөтөнөһөн дә яҡлар.
Бергә булырбыҙ йәннәттә, иншаАллаһ. Бындағы кешеләрҙең,
ҡайһы бер йәштәрҙең баштарын бутайҙар. Тик улар аҙ.
Аллаһ уларҙы ла тура юлға баҫтырһын. Әҙәпкә өйрәнһендәр.
Пәйғәмбәрҙе яратыу – әҙәп ул. Алланың әмере, фарыз.
Аллаһ риза булһын бөтәгеҙҙән дә. Бында килдегеҙ. Төн
уртаһы етте инде. Шуның өсөн был сөхбәттең бәрәкәте күп
булды. Бөтәгеҙҙән дә Аллаһ риза булһын. Хәйерле булһын
төнөбөҙ, иншаАллаһ. Бөтөн көндәребеҙ хәйерле булһын,
иншаАллаһ. Балаларға ла бәрәкәт булһын. Алланың һаҡлауы
аҫтында булайыҡ, иншаАллаһ. Аллаһ рөхсәте менән гел
күрешеп торорға яҙһын, иншаАллаһ. Тағы ла юғарыраҡ урындар булһын. Тағы ла ҙурыраҡ мәсеттәр булһын, йәмғиәтебеҙ
тағы ла ишәйһен.
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Ошолай һәр мәхәлләлә бәләкәй мәсеттәр булыуы
һәйбәт. Намаҙға өлгөрә кеше. Бер ваҡыт ҙур мәсет һалғандар.
Унда барып еткәнсе йәмәғәт таралышып бөтә икән. Шуның
өсөн һәр мәхәлләлә ошондай мәсет булһа, бик яҡшы.
Аллаға шөкөр, элек имамдар ҙа юҡ ине. Хәҙер йәш
имамдар, ихлас кешеләр бик күп әҙерләнә бында. Аллаға
шөкөр. Фатиха.

МӘСЕМ ТАУЫ ЯНЫНДАҒЫ СӨХБӘТ

Б

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

ыл тауҙар мөбәрәк булһын.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ пәйғәмбәр булғанға тиклем
бер ай, ике ай тауҙарҙа йәшәр булған. Пәйғәмбәрҙәрҙең
күбеһе тауҙарҙа йәшәгән. Муса Пәйғәмбәр (ғс) күтәрелгән
Тур-и Сина ла тау. Был мөҡәддәс тау. Сириялағы Касьюн тауы
ла – мөбәрәк тау.
Был тауҙарҙы ла Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ мөҡәддәс
иткән, был да мөбәрәк ер. Шуның өсөн әүлиәләрҙең күбеһенең

Мәсем тауы башында
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Мәсем тауында Ҡыҙҙар ташы

мәҡәме тауҙарҙа.
Был тауҙар – мөбәрәк тауҙар. Ишаралар ҙа күренә тауға
күтәрелгәс. Ҡайҙа ҡарама һәр тарафта бар. Мөҡәддәс ерҙәр
былар. Шуның өсөн Фатх сүрәһен уҡыйыҡ. (Шәйех Мәхмәт
Әфәнде Фатх сүрәһен уҡый.)

АБДУЛЛА СӘЙЕДИ МӘҠӘМЕ
ЯНЫНДАҒЫ СӨХБӘТ

Б

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

өгөн йома. Был көн – Аллаһ Пәйғәмбәр Әфәндебеҙгә
бүләк иткән көн. Мөбәрәк көн. Йома көн ижәүәт сәғәте,
йәғни доғаларҙың ҡабул булған сәғәте бар. Һеҙ бында Аллаһ өсөн килдегеҙ. Хөрмәт иттегеҙ. Бындағы әүлиәне
хөрмәт иттегеҙ. Аллаһ та һеҙҙе хөрмәт итһен. Ниндәй хәйерле
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маҡсаттарығыҙ бар, доға ҡылығыҙ, ҡабул булыр, иншаАллаһ.
Тағы ла, намаҙ уҡырға кәрәк. Ике рәҡәттән башлағыҙ.
Бөгөн форсат булһа, ирҙәр йома намаҙын уҡыһындар. Йома
намаҙы мөһим. Бер ниндәй сәбәпһеҙ өс йома намаҙын
ҡалдырған кешене яратмай Аллаһ. Кәм, тигәндә өс йоманан
береһен ҡылырға кәрәк. Ҡатындарға кәрәкмәй. Улар өйҙә
ҡыласаҡ. Был мөбәрәк көндө хәтерҙә тотһондар.
Мосолмандарҙың мөбәрәк байрамы был көндәр. Хатта был йома ғәрәфә көнө булғас (Ҡорбан байрамы алдынан),
Хажүл Әкбәр, йәғни бөйөк хаж һанала. Шул тиклем хөрмәт
иткән Аллаһ йома көнөн. Ул 70 хажға торошло.
Был көн – йома көн. Өмөттәр өҙөлмәҫ Алланан. Уны
ла теләйәсәкбеҙ Алланан. Бындағы халыҡ, был мәмләкәттең
башҡа райондарында йәшәгән мосолмандар бәхетле булһын.
Сәләмәт булып бәрәкәт эсендә йәшәһендәр. Аллаһ бер кешегә
лә мохтаж итмәһен. Ниндәй насар нәмәләр булһа, алыҫ
торһон, иншаАллаһ. Аллаһ һеҙҙән риза булһын. Фатиха.

БАЙЫМ ИШАН МӘҠӘМЕ ЯНЫНДАҒЫ
ДОҒА ҺӘМ НӘСИХӘТ

Б

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

ыл әүлиәләрҙең бәрәкәте беҙгә булһын, иншаАллаһ.
Исламдың ишектәре, Ислам юлынан барыу хоҡуғын
биргән таныҡлыҡ улар, иншаАллаһ. Ҡиәмәткә тиклем
уларҙың бәрәкәте менән йәшәрбеҙ, иншаАллаһ. Улар һатмаҫ
ҡиәмәткә тиклем. Аллаға шөкөр.
Бындай ҡәберлектәрҙә йөрөү бик яҡшы түгел. Шуның
өсөн бындай ерҙәрҙә йөрөгәндә «суббухун, ҡуддусун», тип
йөрөргә кәрәк. Шулай тип әйткәс, мәйет, минең өҫтөмә лә
баҫ, тип әйтә. Йәғни шул тиклем шатлана улар. Был һүҙҙәрҙе
белмәһәгеҙ, «бисмилла», тип йөрөгөҙ. Фатиха.
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МӨЖӘҮИР ХӘҘРӘТ МӘҠӘМЕ
ЯНЫНДАҒЫ СӨХБӘТ

Т

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

ариҡатуна ас-сохбаһ, уал-хайру фи жам’иййаһ.
Сөхбәт итәйек, шулай уҡ был йәмғиәттең ниндәй яҡшы
маҡсаттары булһа, Алланың рөхсәте менән улар хасил
булһын. Алланан иң яҡшы теләктәрҙе теләйбеҙ быларға. Беҙ
һеҙҙе Аллаһ өсөн яратабыҙ. Һеҙ ҙә Аллаһ өсөн килдегеҙ бында.
Алланың тәғлимәте, Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең
тәғлимәте, шәйехтәрҙең өйрәткәндәре ул «Мухаббат-у Аллаһ,
мухаббат-у Расулуллаһ, мухаббет-и мәшәйехтәр», йәғни
’Алланы яратығыҙ, Пәйғәмбәрҙе яратығыҙ, мәшәйехтәрҙе
яратығыҙ‘. Һөйөү, мөхәббәт – тәриҡәтебеҙҙең тәғлимәте ул.
Бер-берегеҙҙе яратығыҙ, бер-берегеҙҙе хөрмәт итегеҙ, тип
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Мөжәүир хәҙрәт мәҡәме янында

әйтә. Бер-берегеҙ менән талашмағыҙ, тип әйтә. Алланың,
Исламдың өйрәткәндәре, беҙҙең ата-бабаларыбыҙҙың
үтәгәндәре былар. Шуның өсөн Ислам тәүҙә бында килде. Тиҙ,
шунда уҡ ҡабул иттеләр Исламды. Шулай булған өсөн дә Ислам бар күңелдәрендә, сафлыҡ бар, таҙалыҡ бар йөрәктәрендә.
Алланың әүлиәләре булды улар. Бындағы кешеләр уларға
хеҙмәт итте. Уларҙың доғаларын алды. Йөрәктәрендә Ислам
менән, ныҡлы иман менән бөгөнгә тиклем килеп еттеләр.
Аллаһ ҡолон яратҡан кешеһе менән бергә йыйыр
яуап бирә торған көндә. Шуның өсөн был донъяла яҡшы
кешеләрҙе яратығыҙ. Яҡшы кеше – Аллаға иман килтергән,
Аллаһ юлында кешеләргә хеҙмәт иткән кеше, тигән һүҙ ул.
Уларҙы яратығыҙ, улар Алланың яратҡан ҡолдары – әүлиәләр.
Улар менән бергә йыйырҙар һеҙҙе.
Әүлиәләр һәр ваҡыт бар. Бер ҡасан да кәм булмай. 124
мең пәйғәмбәр бар, 124 мең әүлиә бар һәр ваҡыт. Бер әүлиә
үлһә, уның урынын икенсеһе ала шунда уҡ.
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Хәҙер ахырзаман, йәғни ҡиәмәт яҡынлашты.
Шуның өсөн әүлиәләр йәшенделәр. Донъяның һәр тарафында бар улар. Бында ла электән күпме булһа, әле лә бар.
Тик йәшерелгән, күренмәйҙәр. Хатта ҡайһы бер әүлиәләр
бар, улар үҙҙәренең әүлиә икәндәрен дә белмәй. Алланың
мөхәббәте менән йәшәй. Мөһиме ошо инде. Аллаһ уны әүлиә
итеп яралтҡан. Уның доғалары ҡабул була. Тик үҙе белмәй.
Шул айҡанлы мәшәйехтәрҙең һүҙе бар: «Һәр күргән кешене Хызыр, тип уйла, һәр төндө Ҡәҙер, тип бел». Йәғни һәр
төндө хөрмәт итәсәкһең. Ҡәҙер төнөнөң дә ҡайһыһы икәне
билдәле түгел. Йәғни бөтөн ваҡытың бушҡа үтмәһен. Бер
туҡтауһыҙ Аллаһты хәтерләгеҙ, Аллаға ғибәҙәт ҡылығыҙ, Алланы маҡтағыҙ. Һәр кешене хөрмәт итегеҙ. Уның әүлиә булыуы мөмкин. Ошо рәүешле уның доғаһын алған булырһығыҙ.
Халҡыбыҙ Алланы хөрмәт итә, кешеләрҙе хөрмәт итә. Хөрмәт
– уларҙың әҙәбе, ғәҙәте.
Әлеге ваҡытта бер төркөм килеп сыҡты. Ваххабит, тиҙәр. Улар хөрмәт итмәйҙәр. Хөрмәт итмәгеҙ, тиҙәр.
Улар әүлиәләрҙе ҡабул итмәй, бер кемде лә хөрмәт итмәй.
Әүлиәләрҙе генә түгел, Пәйғәмбәргә лә хатта хөрмәттәре
юҡ. Ул үлде, китте, тиҙәр. Ысынында иһә Пәйғәмбәр, мин
тере, ти. «Салауат еткергән һәр кешенең шунда уҡ килеп салауатын алырмын. Уға сауап булыр Аллаһ ҡаршыһында», ти.
Тик, Аллаға шөкөр, улар бушҡа тырыша. Бында уларға
бер нимә лә тәтемәҫ. Аллаһ юлына әйләнеп ҡайтһындар,
тәүбә итһендәр. Аллаһ ғәфү итер уларҙы. Тәүбә итмәһәләр,
ҡиәмәт көнөндә Пәйғәмбәр уларға боролоп та ҡарамаҫ,
уларҙы яҡлашмаҫ.
Шуның өсөн һеҙҙең ысын әүлиәне күргәнегеҙ юҡ икән,
һөйөүемде күрһәтәйем, тип, был бөйөк заттарға зыярат
ҡылһағыҙ ҙа, ҙур файҙа булыр. Улар менән бергә йыйырҙар
һеҙҙе.
Тағы ла Шәйех Әфәнденең васыятын әйтеп үтәйем
һеҙгә. Шәйех Әфәнде һеҙҙең халыҡты бик ярата ине. Ҙур
һөйөүе бар ине һеҙгә ҡарата. Дүрт ай элек Хаҡ Тәғәлә тараф113
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тарына юлланды. Ул аҙаҡҡа тиклем һәр ваҡыт мөхәббәтен,
һөйөүен белдерә ине һеҙгә ҡарата. Шуның өсөн уның васыятын бөтәгеҙ ҙә үтәрһегеҙ, иншаАллаһ. Һеҙҙең файҙағыҙ
өсөн ул. Ислам диненең терәге – намаҙ. Әлеге мәлдә намаҙ
ҡылғандар күптер. Ҡылмағандар, башлайым, ти, тик шайтан
ҡамасаулай уларға. Хәҙер башлармын, иртәгә башлармын, тип
көндәр үтә, йылдар үтә. Намаҙ, сөннәттәре менән, көнгә 30-40
рәҡәтҡә барып етә. 50 рәҡәттән артыҡ ҡыла ала теләгәндәр.
Тик һеҙҙең өсөн, тәүләп башлағандар өсөн, бөтәһен дә ҡыл,
тимәй Шәйех Әфәнде. Һеҙгә көнөнә ике рәҡәт ҡылырға
рөхсәт бирә.
Намаҙ һеҙгә бәрәкәт килтерер, тыныслыҡ табырһығыҙ.
Бөтөн эштәрегеҙ яҡшы, ыңғай булыр. Тағы ла, доғалар ҡабул
булыр. Балаларығыҙ ҙа хәйерле балалар булыр ул ваҡытта.
Бөгөн – йома. Бөгөн башлаһындар. Иртәнме-кисме, ҡасан
булһа ла мөһим түгел. Ҡасан ваҡыт тапһалар, шунда
башлаһындар.
Бөгөн яҡшы йәмәғәт йыйылған. Аллаһ бөтәгеҙҙе лә
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намаҙҙан айырмаһын. Намаҙҙың матурлығын, тәмен кеше
башҡа нәмәләрҙә таба алмаҫ. Ҡайһы берәүҙәр бөгөн, иртәгә,
иртән, кис башлаясаҡмын, ти, тик башлай алмай. Һин көн
дә ашайһың, ул да ашамлыҡ кеүек. Рухтың ашамлығы.
Тегеһе ашҡаҙандың, эсәктәрҙең ашамлығы. Был иһә рухтың
ашамлығы, ихтыяжы. Намаҙ уға ҡеүәт бирә. Асыҡҡас кеше
нисек ашарға теләһә, шулай уҡ рух та намаҙ теләй. Ваҡыты
еткәс, шунда уҡ ҡыласаҡ, ҡылмаһа, үҙен насар тойор. Быны
башҡарырһығыҙ, иншаАллаһ.
Беҙ ҙә һеҙҙе яратабыҙ. Һеҙ ҙә беҙҙе яратаһығыҙ. Йәннәттә
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең күршеһе булырбыҙ. Аллаһ риза
булһын бөтәгеҙҙән дә. Фатиха.

СИБАЙ СӨХБӘТЕ

Э

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

й Алланың һөйөклө ҡолдары! Беҙ бөтәбеҙ
ҙә
Пәйғәмбәребеҙгә
ғашиҡбыҙ.
Пәйғәмбәр
Әфәндебеҙҙең хосуси хөрмәтенә Аллаһ ғаләмдәрҙе
барлыҡҡа килтерҙе. Уны хөрмәт итеү – иң ҙур ғибәҙәт ул.
Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ әйтә: «Эй Алланың фәрештәләре!
Пәйғәмбәргә салауат еткерегеҙ!». Салауат еткереү– ул әмер.
Алланың әмере. Әмер, тип әйткәне ғибәҙәт булыр.
Ғибәҙәт тигәндән, Аллаһ бер кемдең дә ғибәҙәтенә мохтаж түгел. Бөтөн донъя, бер кем дә Аллаға ғибәҙәт ҡылмаһа
ла, Унан бер ни ҙә кәмемәҫ. Бөтөн донъя ғибәҙәт ҡылһа ла, бер
ниндәй ҙә файҙаһы булмаҫ Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ өсөн.
Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ киң күңеллеге менән, йомартлығы
менән кешеләргә бүләк итә ғибәҙәттәрҙе. Ҡылығыҙ, ти. Һеҙгә
бирәйем, ти. Бөтмәҫ Алланың хазиналары. Бөтөн нимәне лә
булдырған, юҡтан бар иткән Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ.
Шуның өсөн бер ниндәй кәмселек булмаҫ. Башҡарығыҙ, ти.
Ҡайһы ваҡыт кешеләр, йомарт булһа ла, ҡурҡа, аҙ бирҙемме
икән, күп бирҙемме икән, тип.
Алланың һөйөклө ҡоло Пәйғәмбәрҙә лә, әүлиәләрҙә
лә Алланың был сифаттары бар. Киң күңеллек, йомартлыҡ
сифаттары. Ҡурҡмайынса бирерҙәр. Малын-мөлкәтен, хатта
йәнен дә бирә.
МашаАллаһ, һеҙҙең был ерҙәрҙән (Белорет, Сибай,
Баймаҡ) күп әүлиә сыҡты. Былтыр ҙа, быйыл да был яҡтарҙа
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сәйәхәт иттек. МашаАллаһ, Аллаһ бөтөн нимәне лә мул итеп
биргән. Ер өҫтө, ер аҫты байлыҡтары. Әүлиәләр, хәйерле
кешеләр биргән.
Бындағы кешеләр – бик ихлас кешеләр. Йөрәктәре
таҙа, иншаАллаһ. Тик Аллаға ғибәҙәт ҡылһындар. Ғибәҙәт
ҡылғандарҙың һаны ла йылдан-йыл арта, машаАллаһ.
Былтырғыға ҡарағанда йәмәғәттең һаны өс тапҡыр артҡан.
Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ пәйғәмбәрҙәргә ике әмер биргән.
Бөтөн пәйғәмбәрҙәр уны үтәгән. Беренсеһе – көтөү көткәндәр.
Малдар – эскерһеҙ йән эйәләре. Кешеләргә мәрхәмәт
күрһәтһен, тип, тәүҙә улар мал ҡараған.
Икенсеһе – сәйәхәт. Әүлиәләр ҙә шулай эшләгән. Шәйех
Әфәнде лә һикһән йыл бер туҡтауһыҙ сәйәхәт итте. Сәйәхәт
– кешеләр өсөн дә, сәйәхәт иткән кеше өсөн дә файҙалы.
Әле
һөйләгәндәребеҙҙең
күбеһен
быға
тиклем
ишеткәнһегеҙҙер, бәлки. Тик әлеге мәлдә беҙҙең рухтарыбыҙ
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бер-береһе менән таныша. Был бик мөһим. Аллаһ, хәтерләт,
ти. Әле һөйләгәндәрҙе ике аҙнанан һуң тағы ла һөйләүҙең бер
ниндәй мәғәнәһе юҡ, әммә кәрәк. Кеше онота. Онотоу – ул
кешенең тәбиғәтендә бар. Шуның өсөн гел хәтерләтеп торорға
кәрәк, һәр ваҡыт төрткөләп торорға кәрәк ғибәҙәт ҡылһын,
тип.
Донъяуи мәшәҡәтәр кешене мауыҡтыра. Донъя эше
мөһим түгел, әхирәт мөһим. Гел ошо турала хәтерләтеп
торорға кәрәк.
Был кешеләрҙең, Аллаға шөкөр, әйтеп үтеүебеҙсә,
йөрәктәре һәм ғибәҙәттәре матур. Ҡалған халыҡтарға ҡорған
буласаҡ улар, иншаАллаһ. Сөнки бөгөндән үк улар бербереһен ярата. Яҡшы эштәр башҡарһындар, иншаАллаһ.
Алланы, пәйғәмбәрҙәрҙе, әүлиәләрҙе яратыу яҡшы эш, насар
эш түгел.
Шундай кешеләр бар, улар Исламға тағы яҡшыраҡ
хеҙмәт итәйем, тип, киреһенсә, юлдан тайпыла. Белмәйенсә.
Нисек тайпыла? Улар, Пәйғәмбәр килде лә китте, ул үлде,
ти. Ысынында иһә Пәйғәмбәр, мин тере, йәшәйем, ти.
Берәйһе миңә салауат еткерһә, мин уға шунда яуап бирермен, ти.
Әүлиәләр ҙә – Алланың һөйөклө ҡолдары. Аллаһ күпме
пәйғәмбәр ебәрһә, шул тиклем әүлиә лә ебәргән. Кешеләргә
хеҙмәт итһендәр, тип. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең хәҙисе бар:
«Улар менән ризыҡланырһығыҙ. Улар менән ямғыр яуыр.
Улар менән һуғышта еңерһегеҙ». Пәйғәмбәрҙең сәхәбәһе
лә 124 мең. Пәйғәмбәрҙәр ҙә 124 мең. Һәр ваҡыт донъяла
124 мең әүлиә бар. Уларҙың, килеп киткән пәйғәмбәрҙәрҙең
бәрәкәттәре, доғалары ҡабул була. Бына беҙ ошоларҙы
өйрәтәбеҙ. Кемдәрҙер, беҙ яҡшыраҡ беләбеҙ, тип башығыҙҙы
ҡатырмаһындар. Балалар Ҡөрьәнде яҡшы итеп уҡыһын,
ҡараһын, ул ваҡытта тура юлды табырҙар. Сөнки был ерҙәр
– Ислам нурландырған, яҡтыртҡан мәмләкәттәр. Исламға
хеҙмәт иттеләр, уны һаҡланылар, ишәйттеләр.
Донъя бутаусылар аҙ. Улар ҙа тура юлға баҫыр,
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иншаАллаһ. Уларҙың тура юлда булмауҙарын иҫбат иткән
бик күп дәлил бар, тик ул мөһим түгел. Бәләкәй генә бер
нәмә бар. Тағы ла яҡшыраҡ күрһәтә халыҡҡа ысын хәлде.
Уларҙың халыҡ араһында һөйләгән бер һүҙе бар. Уны, бында килгәс, яңы ишеттем. Уларҙы бында ваххабит, салафит,
джихадит, тиҙәр. «Дит» менән бөтһә, шайтан кешеһе, тигән
һүҙ. Коммунист һәм башҡа «ит, ист»ҡа бөткәндәр бөтәһе лә
шайтан кешеһе, тигән һүҙ. Башта коммунист булдылар, аҙаҡ
ваххабитҡа әйләнделәр.
Мин Сирияла тыуҙым. Уларҙы яҡшы беләбеҙ. Бөтөн
ғәрәптәр ҙә улар кеүек түгел. Ғәрәп тигәс, шунда уҡ уға ышаналар. Ғәрәптәр араһында ваххабиттар бик аҙ.
Мин хәтерләйем бәләкәй саҡты. Фәләстиндарҙың
бөтәһе лә коммунист ине. Ул ваҡытта Бейрутта йәшәнем.
Бөтәһе бергә унда йәшәйҙәр ине. Унан һуң, түңәрәк нисек
әйләнһә, улар ҙа был нөктәлә коммунист ине, кире шул уҡ
нөктәгә әйләнеп килгәс, ваххабит булдылар. Шул уҡ урында.
Тик улар беҙҙең кешеләрҙең баштарын ҡатыра. Улар,
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ – ғәрәп, тип әйтә. Тик ғәрәптәрҙең
күбеһе уның затынан түгел.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ, мин яратҡан кешеләрем
менән бергә булырмын, ти. Улар яратмаһа, беҙ яратабыҙ
Пәйғәмбәрҙе. Беҙ уның менән булырбыҙ, иншаАллаһ.
Был бөтәбеҙ өсөн дә һөйөнсө. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең
һөйөнсөһө. Был бик мөһим. Һаҡ булығыҙ, ваххабиттарға
ышанмағыҙ. Пәйғәмбәрҙе хөрмәт итегеҙ.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ өсөн Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле
Аллаһ Ҡөрьәндә күп аяттар, күп сүрәләр яҙған. Аллаға
шөкөр. Тағы ла, быйыл Хажүл әкбәр (бөйөк хаж) йылы. Был
хажда 70 хажлыҡ сауап алыр кеше.
Былтыр мөбәрәк Рәжәп айында килгәйнек. Ҡорбан
байрамына тиклем 15 көн ҡалды. Аллаһ мөбәрәк ҡылһын.
Зөлҡағиҙә айында ураҙа тотҡандарға ҙур сауап булыр. Тота
алмаған 8-9 көн тотһон. Ғәрәфә көнө, хажиҙарҙың Арафат
тауына менгән көн, 1 көн тотһа ла, бик ҙур сауап ҡаҙаныр.
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Ғәрәфә көнө бер тапҡыр «Ихлас» сүрәһен уҡыһындар. Аллаһ
ниәтегеҙгә күрә бирһен, иншаАллаһ.
Ҡорбан – важиб (бурыс), аҡсаһы булған кеше өсөн.
Аҡсаһы булһа, салырға тейеш.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ хөрмәтенә Кипрҙағы дәрғәлә
йоманан (йома намаҙынан) һуң доға ҡылабыҙ, ямғыр доғаһы.
Бында ла ҡылайыҡ, иншаАллаһ, бер аҙ ямғыр яуһын. Йома
намаҙынан һуң. Аллаһ бәрәкәт бирһен, иншаАллаһ. Фатиха.
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Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

ллаһ Пәйғәмбәр Әфәндебеҙгә:
– «Икра», йәғни ‘Уҡы’, – тип бойорған. – Уҡы һәм
өйрәт.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ уҡый-яҙа белмәгән. Ябраил (ғс) беренсе аятты төшөргәс, уға:
– Мин уҡый алмайым, уҡый белмәйем, – тигән.
Тағы ла:
– Уҡы, – тигән уға.
Тағы ла:
– Уҡый белмәйем, – тигән.
Унан һуң ошо сүрә төшөрөлгән: «Икра бисми Раббикеллезий һәляк», йәғни ‘Һине бар иткән Раббыңдың исеме менән
уҡы‘. Был – Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең хаҡ рәсүл, Алланың
һөйөклө ҡоло булыуына ҙур ишара һәм дәлил. Пәйғәмбәр
Әфәндебеҙ) уҡый-яҙа белмәгән, мәҙрәсәлә белем алмаған.
Бөтөн нимә Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Алланың ҡулында һәм
уҡый-яҙа белгән берәүҙе ҡуя алыр ине пәйғәмбәр итеп. Тик
ул ваҡытта мөғжизә булмаҫ ине. Аллаһ бөтөн Ҡөрьәнде
уға төшөргән. Ул өйрәткәнсә яҙылған Ҡөрьән. Өҫтәүенә йөҙ
меңдәрсә хәҙис бар.
Ислам дине бөтөн доньялағы кешеләрҙең тыуғандан
алып үлгәнгә тиклем башҡарасаҡ эштәрен әйтеп биргән.
Былар бөтәһе лә – Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең мөбәрәк
теле менән әйтелгән һүҙҙәр. Тимәк, үҙ нәфсеһе ҡушҡанса
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һөйләмәгән. Аллаһ әмерҙәрен әйткән. Кешеләргә яҡшы юлды
күрһәткән. Иң яҡшы тәртипте өйрәткән. Тик Мәккәләге кафыр көрәйеш ҡабул итмәгән. Бик матур һөйләй, тигәндәр, тик
ҡабул итмәгәндәр. Ниңә ҡабул итмәгәндәр? Һауалылыҡтан,
тәкәбберлектән.
– Һин – фәҡир, һин – етем. Һин уҡый-яҙа белмәйһең.
Беҙ һинән өҫтөнөрәк, – тип әйткән улар.
Уларға нимә булды? Йәһәннәмгә китте бөтәһе лә.
Киреләнделәр, ҡарыштылар. Дөрөҫлөккә ҡаршы иһә
киреләнмәҫкә кәрәк. Дөрөҫлөктө күргәс, ҡабул итергә кәрәк.
Киреләнеү – ул кафырҙар сифаты. Улар күршеләр ине. Ҡәбилә
лә шул уҡ ҡәбилә ине. Көрәйеш ҡәбиләһе. Көрәйештәр
араһында кафырҙар ҙа, мосолмандар ҙа бар ине. Йәғни бер
ҡәбиләнән булған хәлдә лә ҡабул итмәнеләр. Уларға нимә булды? Йәһәннәмгә киттеләр. Һәм, киреһенсә, меңдәрсә саҡрым
алыҫлыҡта йәшәгән кешеләр Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе (с.ғ.с.)
ҡабул итте. Уларға нимә булды? Улар Алланың һөйөклө
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ҡолдары булды. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең дуҫтары булды.
Улар инде һеҙҙең ата-бабаларығыҙ, беҙҙең ата-бабаларыбыҙ.
Уларҙың бәрәкәте менән бөгөнгәсә был ерҙәр Ислам ҡәлғәһе
булып ҡала алды, Аллаға шөкөр. Был турала ниңә һөйләйбеҙ?
Сөнки хәҙер күп кеше ғәрәптәргә ышана. Әлбиттә, бөтөн
ғәрәптәр ҙә насар түгел. Бер өлөшө. Пәйғәмбәрҙе яратмаған
ғәрәптәр йәһәннәмгә китте. Пәйғәмбәрҙе яратмаған кеше,
мин – мосолман, тип әйтһә лә, һуңғы һулышын алғанда иманы хәүеф аҫтында булыуы мөмкин, иманһыҙ китеүе мөмкин
был доньянан. Бындағы кешеләр, Аллаға шөкөр, алыҫта
булһалар ҙа, уларҙы күрмәһәләр ҙә, инандылар һәм йәннәттең
иң юғары мәртәбәләренә өлгәштеләр. Шуның өсөн был
ерҙәрҙә әүлиә күп. Был Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең бәрәкәте
менән була. Аллаһ юлы – пәйғәмбәр юлы, әһл-и сөннәт һәм
йәмәғәт юлы ул. Уларҙан башҡа берәүҙә лә әүлиә юҡ. Улар
бөтөн сәхәбәләрҙе ҡабул итәләр. Кеше эшенә ҡыҫылмайҙар.
Үҙ эштәре менән булышалар, үҙ вазифаларын башҡаралар.
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Башҡаларҙы күҙәтергә кәрәкмәй.
Әһл-и сөннәт һәм йәмәғәт булмаған кешеләр ике төргә
бүленә. Берәүҙәре сәхәбәләрҙе әрләй, икенселәре – әүлиәләрҙе.
Беҙ икеһен дә яратабыҙ. Беҙ әһл-и сөннәт һәм йәмәғәт,
Аллаға шөкөр. Аллаһым, бәрәкәттәре өҫтөбөҙгә булһын.
Тағы ла күбәйһен, иншаАллаһ. Бының кеүек мәсеттәр
тағы ла тиҫтәләрсә төҙөлһөн, иншаАллаһ. Бәрәкәт булыр,
иншаАллаһ. Бөтәгеҙ ҙә сәләмәт, бәхетле булығыҙ, Алланың
һаҡлауы аҫтында булығыҙ. Балалар ҙа тура юлда булһын. Балалар – иң ҙур бәхете кешенең. Үҙ балаһын яҡшы тәрбиәләһә,
иң башта үҙенә файҙа булыр, аҙаҡ иленә. Рәхмәтле булыр.
Кеше үлгәс, артынан өс нәмә уға файҙа килтерер. Хәйерле
бала, башҡарған яҡшы эштәре, ошоноң кеүек мәсет, тағы ла
садаҡа-и жәрийә йәғни кешеләргә файҙа килтереүен дауам
иткән эш һөҙөмтәләре: китап, шишмә, юл һәм башҡалар. Фатиха.

ШӘЙЕХ ҒИЛӘЖЕТДИН
МӘҠӘМЕ ЯНЫНДА
ҠЫЛЫНҒАН ДОҒА

Ә

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

үлиә ҡиәмәт көнөндә яҡлаусы булыр, иншаАллаһ. Был
донъяла ла уларҙың мәрхәмәттәре беленһен. Зыярат
ҡылырға килгәндәр бәхеткә ирешһен. Бында кешеләр
Аллаһ өсөн килде. Уларҙың ниндәй теләктәре булһа, ҡабул
булһын. Беҙҙең өсөн дә доға ҡылһындар. Аллаһ бөтәбеҙҙең дә
доғаларын ҡабул итһен. Фатиха.

Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил Көйөргәҙе районы Илкәнәй ауылы
мосолмандары менән
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НАРЫҪТАУҘА ПӘЙҒӘМБӘРЕБЕҘ
МӨХӘММӘД  СӘХӘБӘЛӘРЕ ЗӘЙЕД
УЛЫ ЗӨБӘЙЕР ҺӘМ ЗӨБӘЙЕР УЛЫ
АБДРАХМАНДЫҢ МӘҠӘМЕ ЯНЫНДА
СӨХБӘТ

Т

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

әриҡәт сөхбәт менән йәшәй. Яҡшылыҡ йәмәғәт менән.
Наҡшбәндиә хәҙрәттәре сөхбәтте башлар алдынан
шулай әйтер булған. Яҡшы кешеләр менән күрешеү –
яҡшы. Был – яҡшы йәмәғәт.
Әйтеп үтелгәнсә, беҙ бында алыҫтан килдек, тик Аллаһ
беҙҙе һаҡлауһыҙ ҡалдырмай. Бер хәҙис-шәрифтә әйтелгәнсә,
бер мосолман икенсе мосолман менән күрешергә барһа,
һәр аҙым өсөн бер сауап яҙыла, гонаһтары ғәфү ителә, бер
дәрәжәгә күтәрелә. Беҙ әллә ни тиклем юл үттек, һеҙ ҙә бында
алыҫтарҙан килдегеҙ. Һеҙгә лә шул уҡ сауап яҙыла. Сәғәттәр
буйына көттөгөҙ. Һауа торошо һәйбәт, әммә ҡояш аҫтында
ултырған кешегә лә ауырға тура килә. Аллаға шөкөр, беҙ беренсе тапҡыр килгәндә әсәйебеҙҙең тыуған ерен күрергә, тип
килгәйнек. Аҙаҡ инде, быға өҫтәп һеҙҙәрҙе лә күрергә насип
булды. Өҫтәп шуны әйтергә кәрәк, был мөбәрәк заттар кеүек,
уларҙың (сәхәбәләрҙең) башҡарғандарын башҡарыу Аллаһ
ҡаршыһында бүләккә лайыҡ. Сәхәбәләр бында тиклем
килгән. Шул тиклем юлды ыҙалыҡ менән үткәндәр. Беҙ иһә
өс сәғәттә килеп етәбеҙ.
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Нарыҫтау итәгендәге Сәхәбәләр мәсете янында намаҙ
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Сәхәбәләр бында хөрмәт күрҙеләр. Хөрмәт ителделәр,
сөнки Аллаһ бындағы кешеләргә шундай тәбиғәт (холоҡ)
биргән. Хөрмәт, әҙәп бар бындағы кешеләрҙә. Шул әҙәп
арҡаһында шунда уҡ бөтәһе лә ҡабул итте Исламды.
Ислам дине – еңеллек дине. Унда ауырлаштырыу,
ауырлыҡ юҡ. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ, еңелләштерегеҙ,
ауырлаштырмағыҙ, тип әйтә. Ауырлыҡ нимә тигән һүҙ? Һин
былай эшләнең, һин гонаһ эшләнең, һин диндән сыҡтың,
тип ауырлаштыралар.
Ғәрәбстан – Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ тыуған
мөбәрәк ер. Дөрөҫөрәге, Хижаз. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ,
Ғәрәбстандың ҡайһы бер ерҙәрендә шайтан мөгөҙҙәре бар,
тип әйткән. Шуның өсөн Ғәрәбстандан килгән һәр бер кешене
яҡшы икән, тип уйламағыҙ. Фетнә сығарғас, улар яҡшы түгел.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ заманында ла ундай кешеләр булған.
Улар күренмәйҙәр ине. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең артынан
үҙҙәрен белдерә башланылар. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең
бер хәҙис-шәрифендә әйтелә: улар шундай итеп намаҙ
ҡылырҙар, сәхәбәнең ҡылған намаҙы ла хатта уларҙыҡы янында аҙ булып күренер. Шундай итеп ураҙа тоторҙар, сәхәбәләр
ҙә уларға ҡарағанда аҙ тотор. Тик улар диндән, уҡ йәйәнән
сығып осҡан кеүек, ысҡына. Уларҙың намаҙ уҡыуҙарына, Исламды аңлатыуҙарына ышамағыҙ.
Бындағы мосолманлыҡҡа 1 400 йылдан ашыу. Ул
ваҡытта улар бар инеме? Яңы ғына барлыҡҡа килде улар, 20
йыл элек. Олатайым аңлата торғайны, улар бынан киткән
ваҡытта бында коммунистар булған. Улар бөтөн халыҡтың
башын бутаған. Халыҡ шул тиклем ышанған, хатта эшселәр,
крәҫтиәндәр байҙарҙы, завод-фабрика хужаларын үлтереп
уларҙың мөлкәтен алған. Унан һуң 70 йыл иҙҙеләр бындағы
халыҡты. Улар алдатты. Был хәҙер бөттө. Тик шайтан буш
тормай.
Бер ваҡыт Стамбулдағы бер патриарх Шәйех
Әфәндене ҡунаҡҡа саҡырған. Әңгәмә ваҡытында теге
Шәйех Әфәнденән:
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– Был насарлыҡтар ҡасан бөтәсәк? Улар бөтһөн өсөн
нимә эшләргә кәрәк? – тип һораған.
Беҙҙең Шәйех Әфәнде шаяртырға ярата һәм йор
һүҙле ине. Уның шаяртыуында хикмәт була торғайны. Был
юлы ла шаяртып:
– Шайтан пенсияға сыҡҡас, – тип яуап биргән.
Шайтан әле пенсияға сыҡманы. Коммунистар бөттө,
хәҙер ваххабиттар килеп сыҡты. Улар – шайтан кешеләре.
Сатанист бар, коммунист бар, тағы ла атеист бар. Ваххабит,
салафит, джихадит, былар бөтәһе лә – шайтан кешеләре. Һеҙ
“тарикатист” тигән һүҙҙе ишеткәнегеҙ бармы? Юҡ. Тәриҡәт
өсөн, тәриҡәт әһеле, тип әйтәләр. Былар – Аллаһ кешеләре.
Алланың һөйөклө ҡолдары.
Шайтан кешеләре яуызлыҡтарын асыҡ итеп әйтә. Тик,
шулай булһа ла, ышана ҡайһы бер кешеләр. Ышанмағыҙ
уларға. Аллаға шөкөр, әйтеп үтеүебеҙсә, Пәйғәмбәр
Әфәндебеҙ:
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– Еңелләштерегеҙ, ауырлаштырмағыҙ, – тип әйтә.
Ауырлаштырыу нисек була? Һин шулай эшләнең,
диндән сыҡтың, һин тегеләй эшләнең, кафыр булдың. Һине
үлтерергә кәрәк, һине һуйырға кәрәк, тип әйтеү була. Улай
еңел түгел кеше үлтереү, үҙең теләгәнсә эшләй алмайһың.
Сөнки һәр кеше лә хөкөм сығара алыу һәләтенә эйә түгел. Һәр
кем дә тороп, мин йыһат иғлан итәм, тип әйтә алмай. Кеше
үлтерә алмай. Быны эшләһә, террорист була. Шулай итеп, аҙ
һанлы кешеләр, ваххабиттар бөтөн халыҡҡа зыян килтерә.
Был донъяла, мин – мосолман, тинеңме, һиңә януарға
ҡарған кеүек ҡарайҙар. Аллаға шөкөр, һеҙ бында мосолман
булып, ата-бабаларығыҙҙың ерендә йәшәйһегеҙ. Бер кем дә
һеҙгә бер нимә тип тә әйтмәй. Бер нимә лә эшләмәй. Әммә
беҙ Европаға барабыҙ, һәр яҡҡа барабыҙ. Унда мосомандар,
беҙ – мосолман, тип әйтә алмай. Бының ниндәй ҙә булһа
аңлатмаһы юҡ. Был – бары тик шайтан кешеләренең эше.
Уларҙы нисек тасуирларға белмәйһең. Был кеше кем икән?
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Нимәнең нимәһе икән, тип торғанда уларҙың бары тик шайтан кешеләре булыуына ышанаһың. Мосолманды үлтергән,
мосолманға кафыр, тигән кеше бары тик шайтан кешеһе була
ала. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ:
– Башҡаны кафыр, тигән кеше – үҙе кафыр, – тип әйтеп
ҡалдырған.
Шуның өсөн, Аллаға шөкөр, һеҙ дөрөҫ юлдаһығыҙ.
Тағы ла күбәйерһегеҙ. Улар аҙсылыҡты тәшкил итә. Тик
уларҙың тауыштары нығыраҡ сыға шикелле, минең уйымса.
Был тиклем халыҡ, ҡайҙа барһаҡ та, меңдәрсә кеше беҙҙең
менән күрешергә килде. Тегеләр бер нимә лә эшләй алмаҫ.
Али хәҙрәт әфәнде:
– Күпме ғалим булһа, әңгәмәләшкәндә уларҙың береһе
лә минән өҫтөн була алманы, – тип әйткән.
Али хәҙрәт ғилемдең ҡапҡаһы булһа, Пәйғәмбәр
Әфәндебеҙ – ғилем ҡалаһы. Али хәҙрәт – ғилемдең
ҡапҡаһы. Шулай булһа ла наҙандар менән һөйләшеп, береһен
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дә еңә алманы. Наҙан менән ни тураһында һөйләшәһең
инде. Бер нимәһе лә юҡ. Уның башы таш кеүек. Һеҙ вахабиттар тураһында белмәгән ваҡытта, улар тураһында, баштары
дүрткел, бер нимә лә юҡ, йәғни бөтөнләй эшләмәй уларҙың
баштары, тип әйтәләр ине. Шул уҡ ваҡытта бөтөн ғәрәптәр
ҙә – ваххабит, тип уйлай күрмәгеҙ. Ваххабиттар бик аҙ. Әммә
аҡсалары күп. Аҡса менән алдаталар. Башҡа төрлө түгел.
Нефть табылғансы, 50 йыл элек, уларҙың береһе лә юҡ ине.
Нефть табылып аҡсалары булғас, донъяла фетнә сыҡты.
Нефть – бик насар нәмә. Ул табылған ерҙәрҙә кешеләр өсөн
бәләгә әйләнә. Ҡарағыҙ тирә-яҡҡа, йә килеп нефтте алып
китәләр, йә нефткә хужа булайым, тип илде баҫып алалар. Ул
аҡса хәйерле түгел, ул аҡсаны нефттән алалар. Улар был донъяла шайтанға хеҙмәт итә, шул рәүешле әхирәттәрен һата.
Аллаһ уларҙы тура юлға күндерһен, башҡа ни тип әйтәһең
инде.
Беҙ бындағы кешеләр уларға ышанмаһын, тип һәр ерҙә
ошо тиклем хәбәр еткерәбеҙ, һөйләйбеҙ. Сөнки был ике тинлек донъя түгел, әхирәт мөһим. Үҙең башҡарған ғибәҙәттәр
менән йәннәткә инеү еңел түгел. Нисек инергә була? Быға
өҫтәп Пәйғәмбәр яҡлаясаҡ. Улар теләмәй, Пәйғәмбәр
яҡлауы тигән нәмә юҡ, тиҙәр ваххабиттар. Улар был донъяла фетнә сығарҙы, әммә әхирәттә үҙҙәре зыян күрәсәк.
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең бер хәҙисендә әйтелгәнсә, кеше
һөйгәне менән бергә булыр. Беҙ Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙе
яратабыҙ. Сәхәбәләрҙе яратабыҙ, әүлиәләрҙе яратабыҙ, атабабаларыбыҙҙы яратабыҙ. Ҡиәмәт көнөндә улар менән бер
ергә йыйылып, йәннәткә инербеҙ, иншаАллаһ.
Улар кемде ярата? Абдул Ваххабты, Теймиййәне ярата, йәғни ярамаған кешеләрҙе ярата, шайтан кешеләрен.
Шуның өсөн беҙ был донъяла улар менән һуғышмаясаҡбыҙ.
Улар йә тура юлға баҫыр, йә иһә үҙҙәре белер. Алда әйтеп
үтеүебеҙсә, наҙан менән күп һөйләшеп торорға кәрәкмәй.
Булышмаясаҡбыҙ улар менән.
Аллаға шөкөр, һәр көн мәсеттәр һаны арта. Былтырҙан
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алып, йыл ярым эсендә, илленән ашыу мәсет төҙөлдө бында. Бер туҡтауһыҙ төҙөләсәк, иншаАллаһ. Мәҙрәсәләр ҙә
бар. Әһл-и сөннәт һәм йәмәғәт рәүешендә тәрбиәләнәсәк,
иншаАллаһ, кешеләр. Ғилем талибәләренең ризығын Аллаһ
хәстәрләр. Аҡса өсөн әхирәтеңде һатма. Әхирәт мәңгелек,
был донъя ҡыҫҡа, бик ҡыҫҡа, тиҙ үтеп китер. Күп ғалимдар
үҫеп сыҡты был мәмләкәттә. Әлегә тиклем мәсеттәр төҙөлдө.
Хәҙер мәҙрәсәләр ҙә бар, Аллаға шөкөр. Бөтәһе лә Алланың
иң яҡшы юлын күрһәтте. Хәләл мал, хәләл аҡса менән,
иншаАллаһ, мәҙрәсәләр эшләүен дауам итер.
Элек һис ишетелмәй торғайны мосолмандар
араһындағы фетнә тураһында. Һин – һәйбәт, һин – насар,
тигән һүҙ юҡ ине. Тегеләр үткенсе, был билдәле. Кешеләр
бик күп ғазап сикте. Ата-бабаларыбыҙҙың доғалары бар.
Тегеләрҙең ҡулына ҡалмаҫ был ерҙәр.
Шул уҡ ваҡытта ваххабиттар Сүриәгә, Иранға барып
һуғыша. Унда башҡарған эштәргә оҡшаш бәләкәй генә бер
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ғәмәл дә бер генә мосолман китабында ла тасуирланмай.
Ваххабиттар китабында бар әле әйтеп үткән нәмәләр, йәғни
кешене тураҡлау, кеше һуйыу кеүек нәмәләр. Ундай нәмәләр
тураһында бары тик шайтан китабында яҙыла. Сөнки мосолманды үлтергән кеше мәңгегә йәһәннәмдә булыр. Мосолманды үлтереп үҙенә лә зыян килтерә, кешеләргә лә. Өҫтәүенә,
бала тип тә тормай, башҡара бындай нәмәләрҙе. Бер
миҫал килтерәйек. Тәмәке тартма, гонаһ, харам, ти. Тәмәке
тартмағыҙ, гашиш тартығыҙ, тиҙәр. Гашиш тартығыҙ, сөнки
Афғанстандағы беҙҙең мөжәһит ҡәрҙәштәргә ярҙам була,
тиҙәр. Шунан уйлап ҡарағыҙ инде, гашиш тартҡан, героин тартҡан кешеләрҙән ниндәй файҙа була Исламға? Аллаһ
уларҙы ла тура юлға баҫтырһын, башҡа бер ни тип тә әйтеп
булмай.
Аллаһ бөтәгеҙҙе лә һаҡлаһын. Рәхмәт. Бында тиклем
килдегеҙ. Ниндәй хәйерле маҡсаттарығыҙ булһа, тормошҡа
ашһын, доғаларығыҙ ҡабул булһын. Алланың һаҡлауы
аҫтында булығыҙ. Шайтандың насарлыҡтарынан, кешеләрҙең
насарлыҡтарынан алыҫ тотһон һеҙҙе. Күренгән-күренмәгән
ниндәй сирҙәр булһа, бөтәһенә лә шифалар табылһын.
Балаларығыҙ хәйерле бала булһын, иншаАллаһ. Бер кемгә
лә мохтаж итмәһен. Аллаһ бөтәгеҙҙе лә аҡылдан, имандан
мәхрүм итмәһен. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ ниндәй хәйерле
нәмәләр теләһә, беҙ ҙә шуларҙы теләйбеҙ, иншаАллаһ.
Ниндәй насарлыҡтарҙы теләмәһә, шуларҙы беҙ ҙә теләмәйбеҙ.
Аллаһтың, Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең яратҡан ҡолдары
булайыҡ, иншаАллаһ. Фатиха.
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Б

өтөн
маҡтау-ололауҙарыбыҙ,
хәмде-сәнәләребеҙ
барлыҡ ғаләмде, барыбыҙҙы юҡтан бар итеүсе Аллаһ
Раббыбыҙға булһа ине. Беҙҙе яралтып, тәҡдирҙе лә
билдәләүсе, яҙмышты ла күркәм итеүсе Аллаһ Раббыбыҙға
хәмде-сәнәләребеҙ булһын. Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәдкә
хәйер-доға сәләмдәребеҙ, өммәтең тигән күңелдәребеҙҙән
туҡтауһыҙ салауат-шәрифтәребеҙ ҙә булһа ине.
Алланан башҡа мәғбуд бил-хаҡ юҡ, яңғыҙ Үҙе,
Мөхәммәд Алланың хаҡ илсеһе икәнлегенә гуаһлыҡты
бирәм, Аллаһ Раббүл-Fиззә һәр әйткәнебеҙгә иманыбыҙҙы
сәләмәт һаҡлап, Үҙ хозурына аҡ йөҙ ҡәлбе-сәлим менән
ҡайтыуыбыҙҙы насип итһә ине.
Дин-мөбиндәге мөхтәрәм ғәзиз ҡәрҙәштәрем!
Бөгөн, көҙҙөң матур көнөндә, Аллаһ РаббүлFиззә, бына был Нарыҫтауҙа, алыҫ илдәрҙән килгән ғәзиз
ҡунаҡтарыбыҙ менән бергәләшеп ғибәҙәт ҡылыуыбыҙҙы ла,
зекерҙә ултырыуыбыҙҙы ла, осрашыуыбыҙҙы ла насип итте,
Аллаһ Раббүл-Fиззә шөкрәнәһендә булыуға насип итһә
ине.
Ҡөрьән-Кәримдә Аллаһ Раббүл-Fиззә: «ىنوركذاف
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»نورفكت ال و ىل اوركشا و مكركذا, йәғни ‘Мине иҫтә тота күрегеҙ,
Мине зекер итегеҙ. Мин дә һеҙҙе иҫтә тотормон, кафырлыҡ
ҡыла күрмәгеҙ’, ти. Әле генә һеҙ сәғәтләп-сәғәтләп, бәлки,
сәғәтләп кенә түгел, айҙар-йылдар буйына бына был ғәзиз
ҡунаҡтарыбыҙҙы көттөгөҙ. Бергә осрашып, бергәләшеп
фарыз намаҙҙарыбыҙҙы ла үтәнек, зекерҙе лә әйттек,
тыңланыҡ та. Берәүҙәр аптырай: «Нишләйҙәр былар?! “Лә
иләһә илләллаһ “, тип, таҡмаҡлап ултыралар?!» Ләкин
Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд: « » هللا الإ هلإ ال ركذلا ُلَضْفَأ,
йәғни ‘Зекерҙең дә иң олоһо, иң артығы: «Аллаһтан башҡа
мәғбүд бил-хаҡ юҡ, яңғыҙ үҙе, тип әйтеү»’, ти. « هلإ ال لاق نم
»ةنجلا لخد هللا الإ, йәғни ‘Кем ғүмерендә бер тапҡыр булһа
ла, ошо шәһәҙәт кәлимәһен әйтһә, шул бәндә Йәннәткә
инәсәк’, тине Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд.
Донъя – мәшәҡәт йорто, шул тиклем саптыра.
Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд әйтә: «Донъя ялтыраған артын күрһәтә, уның артынан сабаһығыҙ, ләкин ғүмерҙә лә
уны ҡыуып етәсәк түгелһегеҙ, һеҙҙән алдағыларҙан да,
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һәммәһенән дә ҡалды был донъя».
Хәҙер һеҙ алыҫ һәм яҡын ерҙән, Башҡортостандың
бөтөн төбәктәренән, өс меңгә яҡын саҡрымдарҙы үтеп, ғәзиз
ҡунаҡтарыбыҙ, тормош мәшәҡәтенә ҡарамайынса, Аллаға
шөкөр, бына ошонда килеп еттегеҙ. Ошонда йыйылышҡан
ваҡытыбыҙҙа ла беҙ Пәйғәмбәребеҙҙең: «“ موق ميرك مكاتا اذا
» هومركاف, йәғни ‘Бер халыҡ, бер милләттең ғәзиз, ҡәҙерле
кешеһе килһә, һеҙ уға хөрмәт күрһәтегеҙ’, – тигәнен
онотмайыҡ. Алыҫ илдәрҙән, самолеттан-самолетҡа күсеп,
Кипрҙан, Төркиә яҡтарынан ғәзиз ҡунаҡтарыбыҙ килделәр.
Хәҙер үҙебеҙ ҙә ул яҡтарға күп йөрөйбөҙ, билет
алаһың да бараһың. Берәүҙәр диңгеҙ буйында ҡойоноп ята,
ап-аҡ тәндәрен ҡара итә, ҡаралар нисек аҡ итергә белмәй.
Кипр шундай йәмле, матур урын, донъяның бер Йәннәт
баҡсаһы шикелле, Аҡ диңгеҙҙең ҡап уртаһында ултыра. Урамдарҙа әфлисундар, мандариндар үҫә, бүтәндәрен
әйтмәйем дә инде. Бына был ғәзиз ҡунағыбыҙҙың атаһы,
Мәүләнә Cултанул-Әүлиә Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡани
хәҙрәттәре беренсе барған сағымда, баҡсала бер емеш
ҡаптырҙы. Ниндәй емеш? Кактустың емеше. Кактусҡа
ҡулың тейһә лә, энәһе ҡаҙала! Уға тиклем мин кактустың
емеше бар икәнен дә белмәй инем. Ауыҙыма ҡапһам, бер
нимә менән дә сағыштырырлыҡ түгел! Шундай илдәрҙән
беҙгә, йәй көнөндә түгел, көҙ башланған ваҡытта, ғәзиз
ҡунаҡтарыбыҙ ни өсөн килделәр? Бында ла бер оло
хикмәт бар. Беҙ бөтә мөнбәрҙәребеҙҙән ғәйеттәребеҙҙә,
йомаларыбыҙҙа һөйләйбеҙ: « » ناميإلا نم نطولا بُح, йәғни
‘Тыуған илде һөйөү имандан’, тип. «Был хәҙис – зәғиф,
дөрөҫ түгелдер ул», – тип әйтеүселәр ҙә бар. Тилегә барыһы
ла зәғиф.
Мөхтәрәм ҡунағыбыҙ, Мәүләнә Шәйех Мөхәммәд
Әҙил хәҙрәттәре – бөтөн донъяға хаҡ юлды күрһәтеүе
менән, иман, Ислам әһелдәренә хеҙмәттәре менән танылған
Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡани хәҙрәттең улы. Ҡунаҡ тиһәк
тә, ҡунаҡ ҡына ла түгел, ҡунаҡ тиһәк, бөтөнөбөҙ ҙә ҡунаҡ
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был донъяла... Хөрмәтле Шәйех Мөхәммәд Әҙил хәҙрәт
бынан 100–150 саҡрым ғына Ырымбур өлкәһендә, мәрхүмә
әсәһе Әминә ханымдың ғәзиз Ватанына килде. Әсәһенең
тыуған иленә, уның имеҙгән һөттәре лә хәләл булһын, әсәһе
донъянан күп йылдар элек үткән булһа ла, ошо ерҙәргә
әле бынан йыл ярым элек килһә лә, йәнә һағынып сәфәр
ҡылып, ошонда килеп етте.
Тыуған ил нимә ул? Тупраҡ ҡынамы? Тупраҡ ҡайҙа
ла бар, бына ошо тупраҡтарҙа йәшәйбеҙ, шул уҡ тупраҡтан
Аллаһ Раббүл Fиззә икмәген дә бирә, шунан шишмәләр
булып һыуҙар сыға, ҡайҙа ла бар ул. Етмәһә, Аллаһы
Тәғәлә ямғыр итеп күктәрҙән дә яуҙыра. Ләкин асылы
китаптарыбыҙҙа ла яҙылған: ир менән ҡатын ҡушылып,
никах уҡытып, тормоштарын башлап ебәргән саҡта,
иң оло емештәре – балалары донъяға килә. Унан инде –
балаларының балалары, улары балдан да татлыраҡ. Бына
шул ҡушылған саҡта, балаға уҙған ваҡытында, уларҙың
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ғына хәрәкәте түгел, бәлки, Ябраил, ғәләйһиссәләм, шул
ата-әсәһе тыуған иленән, ҡайҙа тыуған, ҡайҙа үҫкән, ҡайҙан
һыуын эскән, икмәген ашаған, шуның тупрағынан бер
бөртөгөн генә булһа ла, был баланың донъяға килеүенә
сәбәп, ойошҡан сағында әсәһе ҡарынына ҡуя. Шуға күрә һәр
кем, хайуан булмаһа, кешелеген, инсанлығын юғалтмаһа,
тыуған илен һөйә. Бына ошо мөхәббәт менән был мөхтәрәм
Шәйехебеҙ бында килде. Хуш килдегеҙ, Әфәндем, әхлән вә
сәхлән. Ҡәдәмдәрегеҙгә хәсәнәт!
Беҙ һеҙҙе күреп ҡыуанып, һөйөнөп тәҡбирҙәребеҙҙе
әйтәбеҙ. Берәүҙәр: «Атлаған һайын тәҡбир әйтеү - бидғәт
ул», ти. Әстәғәфируллаһ, «Аллаһ һәр кемдән дә, һәр
нәмәнән дә бөйөк Ул! », тигән һүҙ ниндәй бидғәт булһын ти?
Тәҡбир әйтеүебеҙ – бөгөнгө көнгә һөйөнөсөбөҙ һәм шөкөр,
ҡыуанысыбыҙ ул.
Мөхтәрәм
хәҙрәт,
Мөхәммәд
Әҙил
Әфәнде
хәҙрәттәре, һеҙҙең ғәзиз Ватаныбыҙға килеүегеҙгә, шуның
менән бергә мөхтәрәм Шәйех Мөхәммәд Нәҙим әл-Хаҡҡани
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хәҙрәттәренең сафлығы, ихласлығы, ғилеме менән
меңләгән кешеләргә юл һалған заттың улы булып та, шуның
менән бергә, беҙҙең ватандашыбыҙ булған мәрхүмә әсәйегеҙ
Әминә ханымдың улы булып та, һәм Пәйғәмбәребеҙ
Мөхәммәд нәҫел-заты булыуғыҙға ҡыуанып, тәҡбирҙәр,
салауат-шәрифтәребеҙҙе әйтәбеҙ.
1425 йыл элек бөйөк Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд
өс сәхәбәһен күндереп, беҙҙең илебеҙгә ебәргән, улар
беҙҙең башҡорт һәм болғар ата-бабаларыбыҙҙың,
инәйҙәребеҙҙең иманда, Исламда йәшәүенә сәбәпсе булдылар. Башҡортостанда уларҙың эҙҙәре бар, тигән риүәйәттәр
һаҡланған. Ҡайҙа ғына булмаһын, был ер йөҙөндә
меңләгән йылдар араһында миллионлаған, миллиардлаған
кешеләрҙең эҙҙәре бар, ләкин Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд
әллә ҡайҙа бишәр-алтышар мең саҡрым алыҫлыҡтағы
халыҡтарҙы ла ҡайғыртҡан, ошо илдәргә сәхәбәләрен
күндереп, беҙҙе хәстәрләгән. Донъянан үткән ваҡытта
ла: «Өммәти, өммәти вә өммәтәһ», тип, Пәйғәмбәребеҙ
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Мөхәммәд, донъянан күсте. Уларҙың мөбәрәк эҙҙәренән,
һеҙ ҙә Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд, тоҡомонан булған
мөхтәрәм зат, беҙҙең илебеҙгә килеүегеҙ – Алланың рәхмәте
әле лә дауам итә, тигән һүҙ.
77 йылдан ашыу беҙгә динһеҙлекте тағырға маташып, меңәрләгән мәсеттәребеҙҙе емереп, меңләгән
ғалимдарыбыҙҙы, ҡайһыныһын үлтереп, ҡайһыныһын
һөргөнгә ебәрһәләр ҙә, Аллаға шөкөр, иманһыҙ, динһеҙ
ҡалманыҡ. Һуңғы 15–17 йылда ғына Башҡортостанда 15
мәсеттән 1 200 булды, бөтөн илебеҙҙә 300-гә яҡын мәсет
бар ине, хәҙер 7500-гә етеп бара, тағы ла артыр, Аллаһ насип итһә. Хәҙер мәсеттәр уҙыша-уҙыша һалына. Ауылҡалаларҙа ғына түгел, тау баштарында ла, бер кем булмаған
урындарҙа ла. Берәүҙәр: «Былар тилеләр, ахрыһы», – тип
тә әйтер. Мәсет һалған һайын, Алланы иҫкә төшөргән
һайын, ҡиәмәт алыҫлаша! Пәйғәмбәребеҙ, «Ҡиәмәт
ҡасан?» – тиелгән ваҡытта, «Һорағандан артыҡ белмәйем
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мин. Шуныһын беләм, ер йөҙөндә бер генә кеше булһа ла:
“Лә иләһә илләллаһ, Мөхәммәд Расүлуллаһ“, тип әйтһә,
ҡиәмәт булмаҫ», – ти. Шуның өсөн таҡмаҡлай-таҡмаҡлай:
«Лә иләһә илләллаһ, Лә иләһә илләллаһ», – тибеҙ. «Аллаһ»,
– тибеҙ. “Ул беҙҙең Хужабыҙ, беҙҙең Тәңребеҙ», – тибеҙ,
«Ул – Хаҡ», – тибеҙ. Сөнки беҙгә динһеҙ 77 йыл буйына
ғына түгел, бөгөнгө көндә лә: «Үлдең дә – бөттөң», – тигән
кешеләрҙең һүҙҙәрен ишетергә тура килә, йә иһә: «Мәйеткә
доға ҡылырға кәрәкмәй, уға файҙаһы булмаҫ. Тыуған көнөн
дә байрам итергә ярамай, ул бидғәт», үҙенекен генә түгел,
Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәдтең Мәүлит-шәрифен «бидғәт»,
тип әйтеүселәрҙе күрергә тура килә.
Һөйөнә-һөйөнә: «Лә иләһә илләллаһ Мөхәммәд
Расүлуллаһ», тибеҙ. Берәүҙәр замана фирмаларында: «Бына
хужабыҙ үлеп китте, кем килер икән инде, нисек йәшәрбеҙ
инде?», йә иһә: «Тегенеһе президент булһа, былайыраҡ булыр ине», тип, гел ҡалтыранып торған булһа, беҙ: «Лә иләһә
илләллаһ Мөхәммәд Расүлуллаһ», «Алланан башҡа мәғбуд
бил-хаҡ юҡ, Алланан башҡа хужа юҡ, Мөхәммәд –
Алланың хаҡ илсеһе», тибеҙ. Уның өммәте булып йәшәһәк,
Алланы һөйөп, Алланың Пәйғәмбәрен һөйөп, Аллаһ
хаҡында, хаҡ илсеһе Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд хаҡында,
ер йөҙөндә йәшәгән бөтөн бәндәләрҙе, мосолмандарҙы ғына
түгел, бөтөн донъяһын, бөтөн хайуанын, бөтөн үҫемлектәрен
һөйөп, яратып йәшәһәк, Алланың рәхмәте бер минут, бер
секундҡа ла беҙҙән өҙөлмәҫ, Аллаһ насип итһә.
Шуға күрә лә Һеҙҙе, мөхтәрәм хәҙрәт, һөйөнөсҡыуаныс менән ҡабул итәбеҙ,
ҡаршылайбыҙ.
Ҡәдәмдәрегеҙгә хәсәнәттәр булһын, изгелектә берберебеҙгә ярҙамлашып, бергәләшеп Алланы зекер
итеп, барлығыбыҙға ҡыуанып, Бар, Оло, Мәңге Тере,
Мәңге Бер Аллаһ Раббыбыҙҙың бәндәһе, Пәйғәмбәребеҙ
Мөхәммәдтең өммәте булып йәшәүҙәребеҙҙе Аллаһ
Раббүл-Fиззә насип әйләһә ине! Бөтөн иман әһеленә,
Аллаһ бар, тигән бәндәләргә, Ҡиәмәт хаҡ, тигән
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бәндәләргә, Хаҡ илселәренә эйәреп, изге китаптары
менән ғәмәл итергә ашҡынған бәндәләргә – үлгәндән һуң
да тереләсәкбеҙ – Аллаһтың хозурында хисап та бар. Раббым Аллаһ бәндәһе булып, аҡ йөҙ ҡәлбе сәлим менән
ҡайтыуҙарыбыҙҙы насип әйләһә ине! Йәннәттәрендә,
дидар мәжлестәрендә лә, изге-хәйерле бәндәләре менән,
Алланың пәйғәмбәрҙәре, илселәре, әүлиәләре, изгеләре
менән бергә булыуҙарҙы насип итһә ине, тип, Алланан
өмөт итәбеҙ!
Бөгөнгө көндә, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, инде меңләгән
мәсеттәрҙе һалғандан һуң да, иман әһле араһында,
мосолмандарҙың араһында ла, башҡа дин әһелдәре менән
дә тарҡаулыҡ ҡуҙғатырға маташыусылар бар. Насраниҙар
менән дә, йәһүдтәр менән дә, буддистар менән дә дуҫтарса
йәшәргә ашҡынабыҙ, тырышабыҙ. Ата-бабаларыбыҙ
йөҙләгән йылдар буйына шулай иттереп васыят ҡалдырған:
«Үҙеңдән башҡаны әүлиә, тип бел». Ләкин иман әһле
араһында тартҡылашыуҙар, бүленешеүҙәр ҡайнап сығып,
Ислам донъяһында ни булһа, илгә лә шул тәьҫир итә.
Бөгөнгө көнөбөҙҙә Ираҡта ғына көн һайын меңләгән
кеше үлә, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Шуға тиклем барып етмәһә
ине, тигән һүҙ, Аллаға зекеребеҙ. Алланы иҫкә төшөрөүебеҙ,
«Аллаһ, Аллаһ, Аллаһ», тип, таҡмаҡлап тороу өсөн генә
түгел. Аллаһ бар иткән, Алланың донъяһында Алланың
ризығын ашайбыҙ, шулай булғас, ниңә һыйышмайбыҙ
был донъяла? Бында ла һыябыҙ, Йәннәтендә лә, Аллаһ
насип итһә, һыйырбыҙ. Шуның өсөн бер-беребеҙҙе
Пәйғәмбәребеҙ әйткәнсә: « » ًاناوخا هللا دابع اونوك و, йәғни
‘Аллаһтың бәндәләре булығыҙ, ҡәрҙәш булғанығыҙ хәлдә’,
тигән васыятына эйәреп йәшәүҙәребеҙҙе Аллаһ Раббым насип әйләһен.
Вәссәләмү ғәләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ!

ЯРЫШТАУҘАҒЫ ӘҢГӘМӘ

-Ш

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

әйех Әфәнде, бында кем ята? Кемдең янына
килдек беҙ?
– Бында сәхәбә ята. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең
сәхәбәһе Талха улы Усман.
– Икенсе тапҡыр Рәсәйгә аяҡ баҫтығыҙ. Икеһендә
лә Башҡортостанға килдегеҙ. Бының төп сәбәбе ниндәй?
– Аллаға шөкөр, беҙҙең бында ошондай кешеләребеҙ,

Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил Дәүләкән районы Дүртөйлө ауылы мосолмандары
менән осрашыуҙа
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дуҫтарыбыҙ күп. Бында, Аллаға шөкөр, кешеләр яҡшы.
Улар беҙгә арнап доға ҡылһындар, беҙ ҙә доға ҡылайыҡ,
иншаАллаһ.
– Тәриҡәт менән шәриғәттең берлегенә ниндәй
дәлилдәр бар икән? Тәриҡәт шәриғәтһеҙ түгел, шәриғәт
тәрикәтһеҙ түгел.
– Тәриҡәт менән шәриғәт бер-береһенән айырылғыһыҙ.
Сәтләүектең ҡабығы һәм эсе булған кеүек, тәриҡәт менән
шәриғәт тә бер бөтөндөң өлөштәре. Араларында бер ниндәй
ҙә айырма юҡ.
– Үткән килгәндә лә, әле лә күп кешеләр бәйғәт
алды. Хәҙер беҙ нимә эшләргә тейеш? Беҙҙең төп
бурыстарыбыҙ ниндәй?
– Намаҙ уҡыһындар. Тәриҡәтҡә инделәр. Бәйғәт етер.
Тик Шәйехебеҙҙең әмере бар, намаҙ уҡыһындар. Бөтөнләй
намаҙ уҡымаған кеше аҡрынлап башлаһын. Бөтәһен дә уҡый
алмаһа, ике рәҡәттән башлаһын. Аҙаҡ дүрт, һигеҙ рәҡәткә
еткерер.
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– Икенсе килгәнегеҙҙә лә ваххабиттарға ҡаршы
бик ҡаты һүҙҙәр әйттегеҙ. Беҙ ҙә хәҙер ваххабиттарға
ҡаршы һүҙҙәр әйтергә тейешме? Башларға кәрәкме?
– Әлбиттә, уларҙың эштәре тураһында һөйләргә
кәрәк. Хәҙер беҙ ваххабиттарҙың эшләгән эштәрен күрәбеҙ.
Улар һуғыш асып, Исламда булмаған нәмәләрҙе башҡара.
Кешеләрҙе тураҡлайҙар. Һин тәриҡәт ағзаһы булһаң, һине
бәрәнде һуйған кеүек һуялар. Ҡулыңда тиҫбе күрһә, үлтерә
һине ваххабит.
– Телевидиенан, радионан тәриҡәтҡә саҡырыу
барырға тейешме?
– Бындағы ата-бабаларыбыҙ бөтәһе лә Наҡшибәндиә
тәриҡәтендә ине. Бында башҡа тәриҡәт тә юҡ ине. Ул –
шәриғәттең иң ныҡлы терәге. Әһл-и сөннәт һәм йәмәғәт –
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ әйткән төркөм. Ахыр заманда 73
фирҡә, өммәт буласаҡ. Шуның 72-һе йәһәннәмгә инер, тигән
Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ. Берәүһе йәннәткә инер. Сәхәбәләр:
“Беҙ ҡайҙан белербеҙ һуң?”, тип һораған. “Улар күпселекте
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тәшкил итер”, тигән. Аллаға шөкөр, улар күптәр. Әҙәпле
улар, тауыштары сыҡмай. Тегеләр иһә әрһеҙ, әҙәпһеҙ. Әҙәп
булмағас, аҡыралар, баҡыралар, бөтөн төр яуызлыҡтарҙы
эшләйҙәр. Беҙҙең тәриҡәт әҙәпкә таяна. Пәйғәмбәр
Әфәндебеҙ: “Аллаһ мине әҙәпле итеп яралтты. Иң күркәм
әҙәпте Ул миңә һалды”, тип әйткән.
– Әүлиәләргә зыярат ҡылыуҙың ниндәй әһәмиәте
бар?
– Вафат булғас, улар тере ваҡытынан да ҡеүәтлерәк
була. Тик беҙ туранан-тура уларҙан түгел, улар хөрмәтенә Алланан һорайбыҙ, Аллаһ ризалығы менән.
– Ҡәберлектәрҙе зыярат ҡылабыҙ, тигән һүҙгә
тура килмәй бит инде. Беҙ әүлиәләрҙе зыярат ҡылабыҙ.
Шул һүҙҙәргә нисек яуап бирергә?
– Атай-әсәйҙең ҡәберенә зыярат ҡылыу ҙа ҙур сауап
һанала. Башҡа әрүахтарҙың ҡәберҙәренә барып аяттар уҡыу
ҙа сауап булыр.
– Әле Башҡортостанда йөрөгәндә ниндәй урын151

дар һеҙгә ныҡ тәьҫир итте?
– Һәр ерҙә лә яҡшы булды. Һәр ерҙә хөрмәт итә
кешеләр. Килеп мәсет эргәһендә көтәләр. Әҙәплеләр. Уларҙың
йөрәктәре лә таҙа, матур.
– Бына беҙ электән хөрмәт иткән Урал батырыбыҙ
бар. Урал батырҙың пәйғәмбәр икәнлеген ишеттек.
Бына шуға ла беҙ хәҙер нисек ҡарарға? Пәйғәмбәр тип
әйтергә тейешбеҙме? Таратайыҡмы халыҡҡа?
– Әлбиттә, әлбиттә! Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ һәр
өммәткә пәйғәмбәр ебәргән. Был турала Ҡөрьәндә лә әйтелә.
Урал (ғс) – төрки халыҡтарға ебәрелгән пәйғәмбәр. Әлбиттә,
бик борон заманда ебәрелгән. Бөтәһе 124 мең пәйғәмбәр бар.
– Былтыр килгәнегеҙҙә һеҙҙең доғағыҙ менән беҙҙә
һиҙелеп торған бәрәкәт булды. Быйыл да шундай доға
ҡылһағыҙ ине.
– ИншаАллаһ, бөтәгеҙгә лә бәрәкәт булһын.
Балаларығыҙ ҙа, бөтәгеҙ ҙә тура юлда булығыҙ. Бөтәһе лә
хаҡ юлға баҫһын. Бындағы кешеләрҙең тәндәре лә, рухтары
ла бик көслө. Донъяға еңелмәһендәр, иншаАллаһ. Муллыҡ,
бәрәкәт эсендә йәшәһендәр. Сәләмәт, бәхетле булһындар.
Аллаһ бөтәгеҙҙе лә һаҡлаһын. Фатиха.

Мөхәммәд Пәйғәмбәрҙең сәхәбәһе Талха улы Усмандың Ярыштауҙағы мәҡәме осҡан
ҡош бейеклегенән
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ЙӘҒӘФӘР ИШАН МӘҠӘМЕ
ЯНЫНДАҒЫ НӘСИХӘТ

Ә

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

үлиә ҡәберҙәренә зыярат ҡылғанда был зат хөрмәтенә
Алланан һорарға кәрәк. Был дингә, шәриғәткә ҡаршы
килмәй. Йәғни, ширҡ түгел. Киреһенсә, Ислам
буйһоноусан, күндәм булырға саҡыра. Кеше иһә күндәмлек,
түбәнселек күрһәтә, беҙ – бик бәләкәй кешеләр, доғаларыбыҙ

Йәғәфәр ишан мәҡәме янында намаҙ
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ҡабул булмай тип. Аллаһ был зат хөрмәтенә доғаларыбыҙҙы
ҡабул итәр. Кеше күндәмлек, түбәнселек күрһәтә. Түбәнселек,
күндәмлек, буйһоноусанлыҡ иһә – Аллаһ яратҡан сифаттар.
Шуның өсөн бер ниндәй ҙә ҡаршылыҡ юҡ. Зыярат ҡылһындар
әүлиәләргә. Тағы ла атай-әсәйҙәрегеҙҙең ҡәберҙәренә барығыҙ
йома көндәрҙә. Бының һеҙгә файҙаһы булыр. Бәрәкәт килер.
Пәйғәмбәр заманынан алып ошолай дауам итә.
Бер яңылышлыҡ булһа, ата-бабаларыбыҙ әйтер ине. Аллаһ
зыяратығыҙҙы ҡабул ҡылһын. Фатиха.

ШАРАНДА ҠЫЛЫНҒАН ДОҒА

Б

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

ындағы хужалар Пәйғәмбәрҙе, әүлиәләрҙе хөрмәт итә.
Улар һеҙгә әҙәп өйрәтерҙәр. Бөтәһен дә хөрмәт итәләр.
Бөтөн кешене лә Аллаһ тура юлға баҫтырһын тип, доға
ҡылырҙар.
Был Алланың йорто. Бөтөн кеше лә килә ала. Бөтөн
кеше өсөн дә ишектәре асыҡ. Аллаһ риза булһын, хәйерле
булһын, иншаАллаһ. Фатиха.

Шаран районы Шаран ауылының яңы мәсетендә
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Шаран районы Шаран ауылы мәсетендә мосолмандар менән

Шаран районы Шаран ауылы мәсетен асыу тантанаһында
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ЛӘЛӘ МӘСЕТЕНДӘГЕ СӨХБӘТ

И

Әғүҙү билләһи минәш-шайтанир ражим,
Бисмил-лләһи-ррәхмани-ррәхим!
Әссәләмү-әләйкүм үә рәхмәтуллаһи үә
бәрәкәтүһ!

ң башта Тәлғәт Таджуддин әфәндегә рәхмәт әйтәйек.
Һәр кем рәхмәт әйтергә бурыслы. Был Бөйөк һәм
Ҡөҙрәтле Алланың әмере.
Тәлғәт Таджуддин әфәнде бынан 25 йыл элек беренсе
тапҡыр мине бер гәзиттә күргән. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ,
кешене йөҙөнә оҡшатмағыҙ, тиһә лә, был юлы ҡағиҙәнән
ситләшеү булған. Ул тәриҡәтте, мәшәйехтәрҙе хөрмәт итә. Уның
менән танышҡандан һуң, ысынлап та, дөрөҫ уйлағаныбыҙҙы
иҫбат итте. Сөнки сәйәсәтте белә. Кешеләр менән яҡшы
мөғәмәлә ҡора. Мосолман һәм мосолман булмағандар менән
нисек һөйләшергә, нимәләр һөйләргә белә, матур һөйләшеп
эштәрҙе хәл итә. Бындай кешеләр кәрәк. Быны бөтөн кеше лә
башҡара алмай.
Бер хикәйә һөйләп китәйек. Бер кеше берәүҙе ҡунаҡҡа
саҡырған. Ҡунаҡ кеше килеп бер аҙ ултырғас, туҡмалып
ҡайтып китә икән. Кем килһә лә, шулай булған. Һуңынан бер
кеше:
– Мин дә барып ҡарайым әле. Кешеләрҙе ниңә туҡмай
икән? – тип уйлаған.
Барған, күргән. Ҙур өҫтәл ҡоролған. Хужа уны өҫтәл
артына ултыртып һыйлай башлай. Тегене һона, быны һона.
Ҡунаҡ тауыш сығармай, биргәнде ашай бара. Шул уҡ ваҡытта,
был мине ҡасан туҡмар икән, тип көтә икән. Тик уға тейеүсе
юҡ. Шунан түҙмәйенсә:
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– Түҙемлегем ҡалманы. Мине ҡасан туҡмаясаҡһың? –
тип һорай.
– Ни өсөн туҡмайым мин һине? Һин – ҡунаҡ. Мин нимә
килтерһәм, бөтәһен дә ҡабул итеп ашаның, ҡарышманың, –
тигән хужа.
– Әммә бөтәһе лә, туҡманы, тип әйтә.
– Улар нимә эшләне һуң? Нимә генә килтерһәм дә,
оҡшатманылар. Тегене килтер, быны килтер, тинеләр. Мин
уларҙы Аллаһ өсөн ашаттым, һыйланым. Улар иһә тауыш
ҡуптарҙылар. Шуның өсөн мин уларҙы ҡыуҙым, – тигән.
Замана мосолмандары мөләйем булһа, зарар түгел,
киреһенсә файҙаһы булыр. Биргәнде ашарҙар, ҡалғаны
ҡалыр. Ашағандарға бәрәкәт булыр.
Беҙҙең халыҡ – һыйларға яратҡан халыҡ. Ете көн
сәйәхәт иттек, халыҡ һәр ерҙә өҫтәл әҙерләгән. Бер нимә лә
әйтә алмайбыҙ, бәрәкәт өсөн ашайбыҙ. Был бик мөһим. Мосолмандар мөләйем була. Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ:
159

– Ул башҡаны ярата, башҡаһы иһә уны ярата, – тип
әйтә, йәғни кешеләр дуҫ булырға тейеш.
Ҡайһы берәүҙәр тураһында тупаҫ кеше, тиҙәр. Бик
тәрбиәһеҙ була ундайҙар. Артынан үтеп булмай, һуға.
Артыңдан һуға, өҫтәүенә «тешләй». Кеше ундай булырға тейеш түгел. Мосолман мөләйем, мәрхәмәтле булырға тейеш.
Мәрхәмәт күрһәтмәгән мәрхәмәт таба алмаҫ. Аллаға шөкөр,
бына ике йыл сәйәхәт итәбеҙ. Яңыраҡ телевидениенан бер
ҡатын:
– Нимәләр күрҙегеҙ? – тип һораны.
– Яҡшылыҡ күрҙек, Аллаға шөкөр. Насарлыҡ-фәлән
күрмәнек, иншаАллаһ, – тинем мин.
Һин нисек күрергә теләһәң, шулай күрәһең. Матурлыҡ
күрергә теләһәң, матур итеп күрерһең, йәмһеҙ итеп күрергә
теләһәң, йәмһеҙлек табырһың. Ғәйеп эҙләһәң, кешеләрҙә
ғәйеп күп. Кешенән ғәйеп эҙләгәнсе, үҙ кәмселектәреңә ҡара.
Үҙ нәфсеңә ҡараһаң, ысынлап та, иң насар кеше – һин үҙең,
һинең нәфсең икәнен күрәсәкһең. Сөнки нәфсе ул шундай нәмә, мөмкинлек булһа, һәр кем фирғәүен була ала.
Фирғәүенде ғәйепләмәгеҙ. Һәр кем, мин яҡшы, тип әйтмәһен,
зинһар өсөн. Бөтөн кеше лә яҡшы. Һәр нәмә Аллаға шөкөр
итә. Аллаһ биргән нәмәләр былар. «Лә ин шакартум лә азиданнакум», йәғни ‘шөкөр итегеҙ ҙә тағы ла күберәк бирәйек’.
Аллаға шөкөр, былтырҙан алып 100 мәсет төҙөлгән. Йөҙҙәрсә,
меңдәрсә кеше намаҙ уҡый башланы, дөрөҫ юлға баҫты. Был
иң яҡшыһы.
Бик күп михнәт сиктеләр был ерҙәрҙә. Әммә халыҡ
сабырлы. Михнәт тә Алланан килде. Бының өсөн дә Аллаға
шөкөр итергә кәрәк. Тимер нисек ҡыҙҙырып сүкегәндән һуң
ҡоросҡа әйләнһә, халыҡ та шулай. Ни тиклем михнәт сикһә,
шул тиклем тағы ла нығыраҡ сыныға, нығына, ҡеүәтләнә.
Буштан-бушҡа бер нимә лә булмай Алланың әмере менән.
Иртән беҙ беренсе тапҡыр хажиә әсәйебеҙҙең туғандарына
барҙыҡ. Улар ҙа һөйләйҙәр. Беҙҙекеләр бынан ирекһеҙҙән
ҡасып киткән ваҡытта әсәйемдең атаһы ла китә. Әсәйемдең
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олатаһы, ҡыҙын күрергә тип, арттарынан бара. Ул ваҡыттарҙа
бер урындан икенсе урынға күсеү еңел булмаған. Ике-өс ай
эсендә улар башҡа урынға киткән, уларҙы таба алмаған. Шул
хәсрәттән ауырып, вафат була. Балаларына әйтеп ҡалдыра:
«Ҡыҙым бар ине, китте. Һеҙ ҙә үлерһегеҙ, балаларығыҙға
әйтеп ҡалдырығыҙ, бер көн берәйһе килеп сығып, һеҙ
табышырһығыҙ, һөйләрһегеҙ». Аллаға шөкөр, бөгөн барҙыҡ,
аңлаттылар был хәлде. Бөтәһе лә бик ныҡ илаған, күп хәсрәт
сиккән. Әйтеп үтеүебеҙсә, был бушҡа түгел. Улар Аллаһ өсөн
күсенеп китте, бындағылар ҙа хәсрәт сикте. Икеһе лә әхирәткә
күсте. Унда табышасаҡтар, иншаАллаһ. Күсенеп киткән,
әлбиттә, йәннәттә Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең күршеһе булыр, хәсрәт сиккән дә уның менән бергә булыр. Бер кемдең
дә ғаиләһендә бындай хәлдәр булмаһын, тип һөйләнем.
Бөтәбеҙгә лә ҡағыла. Баштан кисергәндәрҙең барыһы ла
яҙылып бара. Аллаһ әжерен бирәсәк.
Меңдәрсә ауыл, өй емерелде, кешеләр үлтерелде.
Улар, әлбиттә, иң юғары мәртәбәләргә өлгәште. Тынғылыҡ
мәртәбәһенә өлгәште. Улар ҡиәмәт көнөндә яҡлаусығыҙ булыр һеҙҙең. Һәм яҡлаусыһы, һәм нигеҙе был мәмләкәттең.
Ислам ҡәлғәләренең нигеҙҙәре улар. Ҡиәмәткә тиклем бында
мосолманлыҡ ныҡ торасаҡ Алланың рөхсәте менән.
Яҡшылыҡ эшләгән дә китте. Уларҙы үлтергән дә китте. Уларға язаһын Аллаһ бирәсәк, уларҙың урыны мәңгелек
йәһәннәмдә. Тегеләр иһә йәннәттә Алланың рөхсәте менән.
Шәһит булған кеше әхирәткә күскән ваҡытта: «тағы ла миңә
йән бир, Аллаһым, тағы ла шәһит булайым», тип әйтә икән.
Улар бушҡа китмәне. Уларҙың доғалары менән был ерҙәр
һаҡланып ҡалды.
– Әүлиә бармы бында? – тип һорайҙар шулай уҡ.
Һәр ерҙә бар. Алланың һөйөклө ҡолдары улар. Вәлиуллаһ
нимә тигән һүҙ?
Вәлиуллаһ Алланың һөйөклө ҡоло, тигән һүҙ. Кирәмәт
күрһәтһә лә, күрһәтмәһә лә, Аллаһ тарафынан яратыла икән,
Алланың вәлие булыр. Улар һәр ерҙә бар. Шуға өҫтәп, әйтеп
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үтеүебеҙсә, Алланың ҡоло булмаһа, Ислам был сәғәткә тиклем һаҡланып ҡалыр инеме? Доғалары менән был ваҡытҡа
тиклем килеп етте.
Әлеге ваҡытта яңы төркөм килеп сыҡты. Беҙ уларҙы ла
яратабыҙ. Улар ҙа – беҙҙең ҡәрҙәштәребеҙ. Уларҙы Аллаһ тура
юлға баҫтырһын, тибеҙ. Был ваххабит, салафит тигәндәр –
бындағы кешеләр. Тик ситтән килгәндәрҙе Аллаһ ҡәһәрләһен.
Ата-әсәйҙең
доғаһы
балаларға
тәғәйенләнә.
Балаларығыҙ өсөн гел хәйерле доғалар уҡығыҙ. Доға
ҡылығыҙ, тәрбиәләренә иғтибарлы булығыҙ. Әсәйҙәр,
ҡатындар, иң бөйөк вазифа һеҙгә йөкмәтелгән. Һеҙ – ирҙәрҙән
мөһимерәк кешеләр. Был вазифа нимәгә ҡайтып ҡала? Бала
ҡарауға. Бер хәйерле кеше тәрбиәләү мең фабрика менән
идара итеүҙән хәйерлерәк. Шәйех Әфәнде яратмай ине
эшләгән ҡатындарҙы. Эшләмәгеҙ, тип әйтә ине. Өйҙә бала
ҡарағыҙ, тип әйтә ине. Мин президент булһам, эшләмәгән
ҡатындарға эш хаҡы бирер инем. Бөтөнләй эшләмәһендәр,
тип. Бында өйрәнгәндәр, нисәмә йылдар инде эшләйҙәр.
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Шулай ҙа балаларға иғтибарлы булығыҙ. Дуҫтары менән
ҡыҙыҡһынығыҙ. Балалар тыңлап бармай, шулай булһа ла улар
буш тормаһындар. Намаҙ ҡылдырығыҙ, ураҙа тоттороғоҙ.
Хажиә әсәйебеҙ бәләкәй саҡта беҙ ураҙа тотҡанда көн дә беҙгә
аҡса бирә ине. Беренсе йылда өс көн, икенсе йылда ете көн,
шулай күнегә-күнегә күбәйтә ине. Тағы ла балаңдан, намаҙ
ҡылдыңмы, тип һорарға тейешһең. Ҡайһы бер кешеләр
балаһынан, намаҙ ҡылдыңмы, тип һорарға иренә. Аҡрынлап
ете йәштән башлаһындар. Ауырлыҡ менән бергә еңеллек килә
кешегә. Бөйөк һәм Ҡөҙрәтле Аллаһ Ҡөрьәндә ант итә: «Фаинна ма’а л-’усри йусра», йәғни ‘Ауырлыҡтарҙан һуң еңеллектәр
килер’.
МашаАллаһ, Шәйех Әфәндебеҙ әйтеүенсә, был
кешеләр, һеҙҙең мәмләкәттең кешеләре, – тырыш кешеләр,
ялҡау түгелдәр. Улар тик ултырһа, арый, ти. Эшләйәсәктәр,
эшләгәс, тынғы табалар. Был донъя өсөн дә эшләгеҙ, әхирәт
өсөн дә. Бер көндә өс тапҡыр һигеҙ сәғәт бар. Береһе эшләр
өсөн, икенсеһе ял итер өсөн, өсөнсөһө ғибәҙәт өсөн. Әммә
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иртәнге намаҙҙы ҡылып өйҙән сыҡҡанда, мин Аллаһ өсөн
ниәт иттем, тип эшләһә лә, ғибәҙәт тип һаналыр. Ризығыңды,
хәләлеңде табыу ҙа, Алланың ризалығы өсөн тиһә, ул да
ғибәҙәт була. Беҙҙекеләрҙең (төрөктәр) күберәк телдәре
эшләй. Ҡайһы берәүҙәре ғибәҙәт ҡылмай, эшләү ҙә – ғибәҙәт
ул, ти. Намаҙ ҙа уҡымайҙар, ураҙа ла тотмайҙар. Был ғибәҙәт
булмай. Һин намаҙ ҡылып, бисмиллаңды әйтеп, балаларымды ашатайым, тип эшләһәң, шул ваҡыт ғибәҙәт була. Былар
ниңә кәрәк? Файҙаһы кемгә? Ғибәҙәт һеҙҙең өсөн файҙалы.
Һәм матди файҙа килтерә, бөтөн эшләгән эштәргеҙ бәрәкәтле
булыр һәм тынғы табырһығыҙ.
Бында студенттар бар. Бик яҡшы. Аллаһ риза булһын.
Улар ни тиклем күбәйһә, шул тиклем ихтыяж бар тағы ла.
100 студент булһа, бер йыл эсендә һандары йөҙ мең студентҡа
етеп, әхл-и сөннәт һәм йәмәғәт булып етешһендәр.
Меңдәрсә ғалим сыҡты әһл-и сөннәт һәм йәмәғәттән.
Ғалимдарҙың күбеһе был яҡтарҙан сыҡты. Дин белгестәре,
ислам хоҡуғы белгестәре, һәр төрлө ғалим сыҡты был
яҡтарҙан. Һәр бер ғалим донъяны тотоп тора, шул тиклем
ҡеүәтле ғилем бар ине. Әле яңы килеп сыҡҡан төркөм
ғалим түгел, ялған ғалим, йәғни насар ғалим. Хәҙистәре
бар Пәйғәмбәрҙең, улар йәһәннәмдә. Был кешеләр
беҙҙең был бөтөн яҡшы ғалимдарҙы, Алланың һөйөклө
ҡолдарын, әүлиәләрҙе танымай. Өс кеше, бер кеше, уларҙың
исемдәрен әйтеп торорға кәрәкмәй, мәжлестең тәме, бәрәкәте
китмәһен. Кешеләр уларҙы тыңлай, был ғалим шулай тип
әйтте, теге ғалим шулай тип әйтте, тиҙәр. Ул ғалим түгел,
ғалим ишараты ғына. Улар яуап бирәсәк. Әхл-и сөннәт
һәм йәмәғәт ғалимдары, уларҙың яңылышыуҙарын әйтеп
биргән меңдәрсә китап бар. ИншаАллаһ, бында тағы ла өс
мең булһынмы, утыҙ мең булһынмы, йөҙ мең булһынмы,
меңдәрсәме ғалим сыҡһын. Ни тиклем күбәйһә, шул тиклем мәрйен кеүек күбәйһен. Хәҙер улар яйлап, таш нисек
эшкәртелһә, был мәҙрәсәләрҙә шулай эшкәртеләләр. Уларҙан
бик матур бриллиант килеп сығасаҡ. Уларға нәсихәтебеҙ бар.
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Ялҡауланмаһындар, ныҡ тырышһындар. Кем төн ултырып
китап уҡыһа, дәрес әҙерләһә, юғары дәрәжәләргә ирешер.
Унан да мөһимерәге, беҙ үҙебеҙҙе был эшкә аҡса өсөн түгел,
Аллаһ өсөн бағышланыҡ. Ризыҡ Алланың ҡулында. Аллаһ,
студенттың ризығын мин хәстәрләрмен, ти. Был ике мәсьәлә
бик мөһим. Һәм Алланың ризалығы өсөн, һәм ныҡ тырышыу,
һәм беҙҙең ғалимдарҙы хөрмәт итеү, әүлиәләрҙе хөрмәт итеү
күп көс талап итә (уларҙан ярҙам һорарға кәрәк). Уларҙың
теләктәре ҡабул була. Һис шикләнмәгеҙ. Теге кешеләрҙең
әйткәндәренә ышанмағыҙ. Әйтеп үтеүебеҙсә, Аллаһ уларҙы
ла тура юлға баҫтырһын. Улар ҙа беҙҙең ҡәрҙәштәребеҙ.
Улар тура юлға баҫһа, яуаплылыҡ юҡ. Беҙ әхл-и сөннәт һәм
йәмәғәт, Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең яҡлауын һорайбыҙ.
Ислам дине – әҙәп дине, яҡшылыҡ дине. Һәр ваҡыт
яҡшылыҡҡа өйрәтергә кәрәк. Аллаһ һандарын арттырһын.
Ғилем эстәү һәр кемгә лә фарыз, бындағы бөтөн кешеләргә.
Һеҙ бында килдегеҙ, белем алдығыҙ. Өйҙә нимәлер уҡынығыҙ,
был да белем алыу, тип һанала. Һеҙ ҙә тик тормайһығыҙ.
Фарыз – уны эшләмәгән гонаһҡа кергән, тигән һүҙ. Шуның
өсөн бөтәгеҙ ҙә аҙаҡҡа тиклем өйрәнегеҙ. Ғилемдең аҙағы юҡ.
Йәғни һин ни тиклем мин – ғалим, тиһәң дә, һинән өҫтөнөрәк
тағы ла ғалимдар бар.
Аллаһ бөтәгеҙҙән дә риза булһын. Бының кеүек
мәсеттәр меңәрләгән булһын. Бәрәкәт булһын. Донъяға
нур килһен. Элек бынан күп ғалим сыҡты. Улар Мәккәлә,
Мәҙинәлә, Бохарала, Стамбулда, Ҡаһирәлә Ислам өсөн
хеҙмәт итте. Тағы ла сығыр, иншаАллаһ. Фатиха.

УСМАН АУЫЛЫНДА МӘСЕТ АСЫУ
ТАНТАНАҺЫ

А

уырғазы районы Усман (Ҡаҙморон) ауылында мәсет асыу тантанаһында, республикабыҙға
килгән ҡунаҡтар менән бер рәттән, Башҡортостан
мосолмандарының Диниә назараты идаралығы мөфтөйө
урынбаҫары Айнур Арыҫланов та ҡатнашты. Мәсетте төҙөү
оҙаҡ йылдарға һуҙылғайны, Мәүләнә Шәйех Мөхәммәд Нәҙим
әл-Хаҡҡаниҙың фатихаһы менән 2014 йылда сафҡа баҫты.
Ауылға кәрәкле булған был Аллаһ йортон төҙөүҙә күп мосолмандар теләп ҡатнашты, уларға рәхмәт һүҙҙәре мәсеттәге
таҡтаташҡа теркәлгән. Изгелектәренең сауаптарын күрергә
яҙһын. Усман ауылы Сәйеди Йәғәфәр ишандың мәҡәменән
алыҫ түгел, мәсеттең имамы ла был әүлиәнең алыҫ заты.
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ХҮӘДЖӘ ӘМИНӘ ИНӘЙҘЕҢ
ТЫУҒАН ЕРЕНДӘ

Б

(Ырымбур өлкәһе Северный районының
Баҡый ауылы)

аҡый ауылына 18-се быуаттың урталарында (1755 һәм
1762 йылдарҙа) башҡорт тарханы Надир Ураҙмәтов
ерҙәренә күсеп килгән Өфө өйәҙе Дыуанай волосы
башҡорттары нигеҙ һалған. Надир Ураҙмәтовтың ерҙәре
Кинел, Ыҡ, Суҡ йылғалары ярҙары буйлап һуҙылып сикһеҙ
даланы биләгән һәм Надир волосы, тип аталған. Надир
тархандың яҡташтары үҙҙәренең элекке ауылдары хөрмәтенә,
яңы нигеҙләнгән ауылға ла Баҡый исемен биргән.
Хүәджә Әминә инәйҙең ата-әсәһе үҙенең шәжәрәһен
Баҡый ауылына нигеҙ һалыусыларҙан башлай. Һуңғы ике быуат дауамында ауылға күп яңы кешеләр күсеп килгән, күптәр
күсеп киткән булһа ла, төп халыҡ - башҡорттар был ерҙәрҙең
аҫаба хужаһы булып ҡалған.

Хүәджә Әминә инәйҙең тыуған ерендә
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Хүәджә Әминә инәйҙең тыуған ерендәге шишмә буйында
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Хүәджә Әминә инәйҙең туғандары янында

Хүәджә Әминә инәйҙең туғандары
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Хүәджә Әминә инәйҙең туғандары йыйылды

Мәүләнә Шәйех Мәхмәт Әҙил әсәһе Хүәджә Әминәнең ауылдаштары менән һөйләшә

171

ҠУШЫМТА

БАШҠОРТОСТАН ТУРАҺЫНДА
ҠЫҪҠАСА ТАРИХИ БЕЛЕШМӘ
Башҡортостан – үҙ ерендә борондан йәшәгән башҡорт
халҡының иле, Рәсәй Федерацияһының Европа һәм Азия
ҡитғалары арауығындағы эре төбәге.
Башҡортостан Республикаһының барлыҡҡа килеү
ваҡыты – 1917 йылдың 15 ноябре. Башҡорт халҡының милли
хәрәҡәте Рәсәйҙе федерализациялау тулҡынына этәргес булды. 1917 йылдың декабрендә башҡорт халҡының Ойоштороу Ҡоролтайында буласаҡ “Рәсәй Ҡушма Штаттары”ның
бер республикаһы булараҡ Башҡорт Республикаһы
төҙөү тураһында ҡарар ҡабул ителә. Әхмәт-Зәки Вәлиди
етәкселегендә ойошторолған башҡорт милли армияһы
большевиктарға ҡаршы сыға. Әммә урыҫ аҡ генералдарының
шовинистик фекерҙәре, генерал Колчактың тар милли
ҡараштары башҡорттарҙың, казактарҙың һәм Рәсәйҙең
башҡа милләт вәкилдәренең күп өлөшөн аҡтар хәрәкәтенән
ситкә этәрә. Шуның арҡаһында 1919 йылдың 20 мартында
Башҡорт хөкүмәте Совет власы менән Башҡортостандың
Совет автономияһы тураһында килешеү төҙөргә мәжбүр
була. Ул саҡта Ленин Башҡортостандың автономияһын
Финляндия менән Украина кимәленә күтәреп тиңләй.
Әммә, бер йылдан аҡ армияны ҡыйратыу менән, Ленин һәм
большевиктар был килешеүҙе бер яҡлы боҙа һәм махсус декрет менән республиканың статусын ҡәҙимге өлкә кимәленә
төшөрә.
Ошо хәл үткән быуаттың 90-сы йылдарына тиклем –
70 йыл дауам итә. Республиканың статусын күтәреү өсөн киң
йәйелдерелгән хәрәҡәт 1990 йылдың 11 октябрендә БАССР-ҙың
Юғары Советы “БССР-ҙың дәүләт суверенитеты тураһындағы
Декларация”ны ҡабул итә. Был тарихи ҡарар бөтөн йәмәғәтселек
тарафынан большевиктар бер яҡлы боҙған килешеүҙе яңынан
аяҡҡа баҫтырыу, тарихи хаҡлыҡтың тантанаһы булараҡ танылды.
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Башҡортостан тарихы – иң беренсе сиратта башҡорт
халҡының тарихы ул. Тик ХIX-XX быуаттарҙың икенсе яртыһында ғына Башҡорт иленә күпләп урыҫ, татар,
мишәр, мари, сыуаш, удмурт, мордва, украин һәм башҡа
халыҡ вәкилдәре күсенә башлай.
Башҡорттар
–
төрки
халыҡтарының
иң
боронғоларының береһе. Башҡорттарҙың ата-бабалары
тураһында иң тәүгеләрҙән булып грек тарихсыһы Геродот
беҙҙең эраға тиклем V быуатта яҙып ҡалдырған. Ҡытай “Суйшу” тарихи яҙмаларында ла VII быуатта уҡ башҡорттар
үҙ исемдәре аҫтында Көньяҡ Урал буйҙарында көн итеүсе
халыҡ булараҡ теркәлгән. Ул саҡта башҡорттарҙың замандаштары булған Волга буйы болғарҙары, хазарҙар, кимактар, бәжнәктәр, ҡыпсаҡтар, күк төрктәр һәм башҡа бик күп
халыҡтар тарих майҙанынан күптән инде төшөп ҡалған. Ә
башҡорт халҡы үҙ исеме аҫтында 15 быуаттан ашыу тарихта теркәлгән һәм билдәле. Быныһы – башҡорт халҡының
төрки дәүере, тип әйтәйек. Башҡорт халҡының иң боронғо
ата-бабаларына ҡағылышлы йәнә 15000 йыллыҡ тарихы
бар.
Башҡортостан – Рәсәй Федерацияһының бер нисә эре
өлкәһен берләштергән “Ҙур Урал“дың бер өлөшө. Ул Урал
армыттары буйлап урынлашҡан. Урал тауҙарының атамаһы
башҡорт теленән алынған. “Урал батыр” эпосына ярашлы,
башҡорт халҡының батыры Урал яуызлыҡҡа, үлемгә ҡаршы
яуға сыға. Халҡы өсөн ирек яулаған батырын башҡорттар
ҡәҙерләп ҡобайырҙа мәңгеләштергән. Башҡорттар өсөн
Урал, Башҡортостан төшөнсәләре бер, ә инде башҡорт
халыҡ йыры “Урал” изге доға кеүек яңғырай. Хәҙерге заман тикшеренеүселәре араһында Заратустра кеүек тарихи
шәхестәр1 үҙ ваҡытында үҙ халыҡтарына пәйғәмбәр сифатында ебәрелһә, Урал батыр ҙа Аллаһтың башҡорт халҡына
ебәргән пәйғәмбәре, тип иҫәпләүселәр арта бара. Был ту1
Аллаһы (с.т.) ер йөҙөндәге халыҡтарға барлығы 124000 пәйғәмбәр ебәргән. Һәр халыҡҡа үҙ
ваҡытында үҙ пәйғәмбәре Хаҡ Тәғәләнең һүҙен еткергән.
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рала Солтан Әүлиә Мәүләнә Шәйех Мөхәммәт Нәҙим әлХаҡҡаниҙан һорағас, ул тулҡынланыу менән “ Собханалла, машалла, Нәбиулла! Халҡығыҙ үҙенә Аллаһы Тәғәлә
ебәргән пәйғәмбәрен онотмаған,”– тине.
Көньяҡ Уралда кешелек йәмғиәте мәҙәниәтенең
иң боронғо өлгөһө – Шүлгән мәмерйәһендәге һүрәттәр.
Уға 18 мең йыл. Ғалимдар фекеренсә, Франция менән
Испаниялағы Ласко, Альтамира, Шове мәмерйәләрендәге
һүрәттәр ҙә Шүлгәндекенә бик оҡшаш. Европаның ҡапмаҡаршы ике осонда быуаттар төпкөлөндә бер юлы тиерлек
кешелек зиһене балҡый башлауы бер-береһе менән бәйле
күренештәр тураһында һөйләй.
Генетиктарҙың өр-яңы тикшеренеүҙәре башҡорттарҙа
RIb Y- хромосомаһының киң таралған булыуын билдәләй.
Был хромосома Көнбайыш Европаның күп халыҡтары,
айырыуса француздар, инглиздәр, ирландтар, басктар
өсөн төп билдә икәне асыҡланған. Дөйөмләп әйткәндә,
генетиктарҙың асышы башҡорттар таш быуаты замандарында Шүлгәнташ мәмерйәһе ҡаяташтарына мамонт,
бизондарҙың һүрәттәрен төшөргән кешеләрҙең туранан-тура быуыны, заттары икәнен раҫлай.
III мең йыллыҡ аҙағы – II мең йыллыҡтар башында Көньяҡ Уралдағы ерҙәрҙә ар ырыуҙары көн иткән.
Арҡайым, Һынташ ҡалалары шул замандарҙан ҡалған аманаттар ул. Бронза быуаты заманынан ҡалған ҡомартҡылар
өс ҡат түңәрәк диуарҙар итеп төҙөлгән. Боронғо арҙарҙың
тоҡомдары – сарматтар ҙа Башҡортостан тупрағында тарихи эҙҙәрен ҡалдырған. Атаҡлы Филипповка ҡурғандары
ла бөтөн донъяла билдәле. “Ҡырағай йәнлек” стилендә
эшләнгән алтын биҙәүестәр, һауыт-һаба Көньяҡ Уралда
шул замандарҙа йәшәгән боронғо кешеләр йәмғиәтенең
мифтарын, донъяға ҡараштарын сағылдыра. Сармат-аландар ҙа башҡорт халҡының боронғо ата-бабаларының бер
тармағы ул.
Урта
быуат
баштарында
уҡ
башҡорттар
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Башҡортостанда төп халыҡ булып тамырланған милләт
булараҡ таныла. Ғәрәптәр уны әл-Башҡорт, Европа тарихсылары – Баскардия, ҡытайҙар – Ба-шу-ки-ли, тип атай. XII
быуат географы, ғәрәп әл-Иҙриси боронғо Башҡорт илендә
биш ҡала: Ҡастра, Мастра, Ҡарыҡая, Гурхан, Нимьян булыуын билдәләгән.
Көнбайыш картографияһы ла ғәрәп яҙмалары
менән ауаздаш. Бер туған Пициганиҙарҙың 1367 йылда
төҙөлгән картаһы ла, голланд Меркаторҙың һуңғараҡ донъя күргән картаһы ла башҡалабыҙ Өфө урынында Пашкерти ҡалаһы булыуын күрһәтә. Был атама, һис шикһеҙ,
латинлаштырылған Башҡорт исеме. Ҡалаға шунда йәшәгән
халыҡтың атамаһын биреү, тәү сиратта, VIII-IX быуаттарҙа
ҡулланылған ғәрәп географик традицияһына хас. Картала күрһәтелгән Башҡорт тигән ҡала әлеге Өфөнөң иҫке
өлөшөнә, Ҡариҙелдең Ағиҙелгә ҡушылған еренә тура килә.
Археологтар тапҡан боронғо Өфө-II ҡаласығы ла ошонда урынлашҡан һәм ул Көнсығыш Европала киң билдәле
боронғо ҡалалар араһында тиңе булмаған тарихи ҡала.
Сөнки дүрт метрлыҡ мәҙәни ҡатлам, ҡалала халыҡ бер
туҡтауһыҙ III быуаттан алып XVI быуатҡа тиклем йәшәгән,
тип иҫәпләүгә ғилми нигеҙ бирә. Бындай ҡала Көнсығыш
Европала табылмаған әле. Башҡа ҡалалар, Өфөгә ҡарағанда,
бер урында әҙерәк торған. Мәскәү, Киев, Новгород, Ҡаҙан
боронғо иҫәпләнһәләр ҙә, уларҙың береһендә лә X быуаттан
иртәрәк ваҡытҡа ҡараған мәҙәни ҡатлам юҡ. Дүрт метрлыҡ
мәҙәни ҡатлам тигәндә, йәнә шуны өҫтәргә кәрәк, бындай
ҡатламдарҙы Грециялағы, Урта Азиялағы антик ҡалаларҙа
ғына осратырға мөмкин. Беҙҙең башҡалабыҙ Өфөгә, һис
шикһеҙ, иң кәмендә 1500 йыл.
Алтын Урҙа заманында ла Башҡортостан оҙаҡ ваҡыт
үҙаллығын һаҡлап ҡала. 1320 йылда венгр монахы Иоганка венгрҙарҙың тәү илен эҙләп Башҡортостанға килгәнендә
башҡорт ханының ихлас мосолман икәнлеген яҙып
ҡалдырған.
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Ислам динен башҡорттарға 630 йылда (миләди) йә
иһә 9 һижри йылда уҡ Мөхәммәт пәйғәмбәр (с.ғ.с.) үҙе иҫән
саҡта ебәргән сәхәбәләр Зәйет улы Зөбәйер, Зөбәйер улы
Абдрахман, Талха улы Усман килтергән. Был мәғлүмәтте
Солтан Әүлиә Мәүләнә Шәйех Мөхәммәт Нәҙим әлХаҡҡани ҙа ҡеүәтләй. Улар беҙҙең ата-бабаларыбыҙға,
пәйғәмбәребеҙҙең фатихаһы менән, Аллаһы Тәғәләнең
һүҙен еткергән. Ошо бөйөк әүлиәләрҙең зыяраттары
Миәкәләге Нарыҫтау, Дәүләкәндәге Ярыштау түбәләрендә
урынлашҡан. Төрки халыҡтары араһында башҡорттар беренсе булып ислам динен үҙ ихтыяры менән ҡабул ҡылған.
Шуның өсөн дә башҡорт халҡы үҙ диненә, үҙ асылына тоғро,
ихлас ҡалған.
XVI быуат ахырында, Сыңғыҙхан ханлыҡтары
тарҡалғандан һуң, башҡорттар Мәскәү батшалығына
ҡушыла. Ҡушылыу шарттары буйынса башҡорт халҡының
аҫабалығы, ерҙәре, эске идаралығы, дине һаҡлаулы икәнлеге
вәғәҙәләнә. Ошоға ярашлы башҡорттар яһаҡ түләргә,
хәрби хеҙмәткә барырға тейеш була. Әммә батша хөкүмәте
килешеү шарттарын йыш боҙа, шул арҡала башҡорт халҡы
XVII – XVIII быуаттарҙа бихисап баш күтәрә, ирек яуҙарына
сыға.
Ағиҙел йылғаһының бейек ярында Европалағы иң
ҙур һыбайлы һыны ҡалҡҡан. Ул – суфый-шағир, ирек
даулаған башҡорт яуының юлбашсыһы Салауат Юлаев. Уға
тиклем бихисап яуҙарҙы Һары Мәргән, Алдар тархан, Аҡай
Күсемов, Төлкөсура Аллағолов, Ҡараһаҡалдар етәкләй.
Ирек өсөн баш күтәреүселәр араһында сәйиди – Мөхәммәт
пәйғәмбәр затынан Йәғәфәр, “изге солтан”, суфый шәйех
Морат Көсөков, Килмәк-хафиз Нурушев, Батырша мулла Әлиевтар ҙа була. Үҙ хоҡуҡтары өсөн яуҙарҙа башҡорт
халҡының 70 проценттан ашыуы ирек, дин өсөн башын
һалған.
Башҡорт
халҡының
ҡаһармандарса
көрәше
һөҙөмтәһендә бөгөн Волга буйы, Көньяҡ Урал, Себер
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яҡтарында ислам дине нығынған, һаҡланып ҡалған.
Йөҙәрләгән мең татар ҙа христианлаштырыуҙан ҡасып, яҡлау
эҙләп башҡорттарға һыйынған. Урта быуаттар дәүеренән
алып Башҡортостанда Йәсәүиә, бигерәк тә Наҡшбәндиә суфый тәриҡәттәре киң таралған. XIX быуатта Башҡортостанда
“Ҡотоп Заман” (“Ваҡыт полюсы”) кимәленә күтәрелгән,
Наҡшбәндиә тәриҡәте суфыйы, шәйех Зәйнулла Рәсүлев
үҙ халҡының рухи батшаһы булып танылған. Башҡорт
Республикаһының тәүге ойоштороусыһы, атаҡлы ғалим һәм
сәйәсмән Әхмәт-Зәки Вәлидиҙең тәриҡәт, шәйех Зәйнулла
Рәсүлев тураһында әйткән һүҙҙәрен иҫкә төшөрөү урынлы
булыр. Ул: “Әгәр ҙә олуғ шәйехтең (Зәйнулла Рәсүлев) миңә
иғтибары, дәртләндереүе булмаһа, мин, ихтимал, күптәр
кеүек үк, ун биш йәшемдән берәй бай сауҙагәрҙә ҡәҙимге
приказчик булып китер инем,” тип әйткән.
Беҙҙең көндәрҙә халҡыбыҙ үҙенең рухи, дини
тамырҙарына ҡайта бара. Милләттәштәребеҙ шәжәрәләрен
өйрәнә, һәммәбеҙ ғүмеребеҙҙәге иң мөһим төшөнсәләр
хаҡында уйлана башланыҡ. Башҡорт халҡы ата-бабаларыбыҙ
тотҡан, инанған динебеҙ юлында әүҙемләшә. Рәсәй президенты В.В. Путин да “традицион исламды тергеҙеүҙә
эш алып барыу, терроризм, экстремизмға ҡаршы аяуһыҙ
көрәш кәрәклеген” бер нисә тапҡыр ҡабатланы.
Традицион исламда халҡыбыҙға хас үҙенсәлек –
ул әүлиәләр зыяраттарына айырыуса иғтибарлы булыу
һәм уларҙы ҡәҙерләү. Әүлиә – “Аллаһтың дуҫы”, тигән
һүҙ. Әүлиәләр – саф йөрәге, иманы, белеме, халыҡҡа
сикһеҙ хеҙмәте, Бер Аллаһҡа тоғролоғо менән Раббының
иғтибарын, яратыуын яулаусылар. Уларҙың кәңәшен батшалар ҙа, батырҙар ҙа, башҡалар ҙа тыңлаған, тотҡан. Улар
халҡыбыҙ тарихындағы иң ауыр ваҡыттарҙа ла һынмаҫ таяныс, һүнмәҫ маяҡ булған, милләтте бер-беренә тоғролоҡҡа
өндәгән. Әүлиә зыяраттары ярҙам өмөт итеп килгән
мосолмандарҙың доға ҡылыу урынына әйләнгән. Мосолмандар Аллаһтың яратҡан дуҫтары аша, саф йөрәкле, изгеләр
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рухы аша Бер Аллаһҡа ярҙам, ярлыҡау өмөт итеп ялбарған.
Суфый тәриҡәтендә сөхбәттәргә (әңгәмәләр) ҙур
иғтибар бүленә. Сөхбәт – ябай әңгәмә генә лә түгел, сөхбәт
– мосолмандарҙың әүлиәләргә хөрмәте аша Бер Аллаһҡа
яҡынлашыуы.
Һеҙҙең иғтибарға тәҡдим ителгән был сөхбәттәр
китабы мосолман башҡорттарҙың үҙ ата-бабаларының
дини юлына – Наҡшбәндиә тәриҡәтенә арта барған
ҡыҙыҡһыныуын ҡәнәғәтләндереү маҡсатында нәшер ителде.

НАҠШБӘНДИӘ ТӘРИҠӘТЕНЕҢ
АЛТЫН СЫЛБЫРЫ
1. Сәййидинә үә Мәүләнә Мөхәммәд
2. Сәййидинә Әбү Бәкер әс-Сиддиҡ 
3. Сәлмән әл- Фәрси 
4. Ҡасим бин Мөхәммәд 
5. Джәғфәр әс-Садиҡ 
6. Тайфур Әбү Йәзиид әл- Бистами 
7. Әбүл Хәсән әл-Хараҡани 
8. Әбү Ғәли әл-Фәрмәди 
9. Йосоп әл-Һәмәдәни 
10. Әбүл Ғәббәс Сәййидинә әл-Хидар 
11. Ғәдүл Халиҡ әл-Ғүдждәүәни имам үл–Хатм 
12. Ғариф әл-Риүкәри 
13. Мәхмүт Фәғнәүи 
14. Ғәли әр–Рамитәни 
15. Мөхәммәд Баба әс-Сәмәси 
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21. Мөхәммәд әз–Заһид әл-Бохари 
22. Дәрүиш Мөхәммәд 
23. Әхмәт Худжакилал Әмкәнәки 
24. Мөхәммәд Баҡый биллаһ 
25. Әхмәт әл-Фәруҡ әл-Сирһинди 
26. Мөхәммәд Мәғсүм 
27. Шәйех Сәйфетдин 
28. Нур Мөхәммәд Бәҙүәни 
29. Шәмсетдин, Хәбибулла Джәни Джәнән 
30. Абдулла әд-Дәһләүи 
31. Шәйех Дийәүетин Хәлит әл-Бағдади 
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32. Исмәғил әл-Дағстани 
33. Хас Мөхәммәд әл-Дағстани 
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Раббәни ән-Наҡшбәнди 
41. Шәйех Мәхмәт Әҙил ән - Наҡшбәнди 
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Әл – Баҡара сүрәһе
А.212. “...Ысынлап та, Аллаһ теләгәненә иҫәпһеҙ ризыҡ бирә”.
А.213. “...Аллаһ теләгәнен тура юлға йүнәлтә!”
Әл - Ҡасас сүрәһе
А.56. “Һин үҙең теләгәнде тура юлға баҫтыра алмайһың, тик
Аллаһ ҡына теләгәнен тура юлға баҫтырыр. Ул тура юлдан
барыусыларҙы яҡшыраҡ белә”.
Әл - Худжурат сүрәһе
А13.“Эй һеҙ, кешеләр! Беҙ һеҙҙе бер ир менән бер ҡатындан
барлыҡҡа килтерҙек. Бер-берегеҙҙе белер өсөн һеҙҙе халыҡтар
һәм ҡәбиләләр яһаныҡ. Арағыҙҙа Аллаһ ҡаршыһында иң
хөрмәтлеһе – иң тәҡүәлеһе. Аллаһ, ысынлап та, белә, хәбәрҙәр!
Әл – Әхзәб сүрәһе
А.5. “Уларға аталары
ҡаршыһында ғәҙелерәк.”

исеменән өндәшегеҙ, был – Аллаһ

Әбү Зәрр(р.ғ.) әйткән: “Үҙенең атаһы түгеллеген белә тороп,
мин уның улы, тип әйтеүселәрҙең һәр береһе иманһыҙлыҡҡа
бара, һәм үҙе, ниндәйҙер халыҡтың вәкиле булмаһа ла, мин шул халыҡтан, тиеүселәрҙең урыны, һис шикһеҙ, тамуҡта.”
Был хәҙисте Әхмәт, әл-Бохари, Мөслим, Ибн Мадж һәм
башҡалар килтергән. Хәҙистең әлеге тексы әл-Бохари буйынса
алынды.
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