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Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

Башҡортостан–
әүлиәләриле

“ӘлүҒимран”сүрәһе

73-сөаят: 
“...Әйт:“Ысынлапта,рәхмәт 

–Аллаһҡулында. 
Улунытеләгәнбәндәһенәбирә”,–тиең. 

Ысынлапта,бөтәнәмә 
–Аллаһҡулында.Улбелә!”

74-сеаят: 
“УлҮҙетеләгәнкешеһен 
һайлапрәхмәтеняуҙыра. 
ӘАллаһолорәхмәткәэйә!”
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Минеңдоғам

Күккә бағып хас та боронғоса
Тәҡрарлайым, Тәңрем, аҡ теләк:
Биргәнеңә шөкөр – илем бар,
Тыуғаныма шөкөр – телем бар,
Булғаныма шөкөр – халҡым бар,
Ирек дауларға ла хаҡым бар!

Күккә бағып Һиңә, йә Хоҙайым,
Ҡабатлайым йәнә аҡ доға:
Минең доғам башы – азатлыҡ,
Минең доғам асылы – иреклек,
Минең доғам – халҡым хаҡына,
Башҡорт мәңге итһен тереклек.

Күккә бағып һиңә, йә Аллам,
Аҡ доға ла ғына мин ҡалам:
Ҡеүәт бир, тим, илгә – ил артһын,
Ҡеүәт бир, тим, түлгә – түл үҫһен,
Ҡеүәт бир, тим, һәр бер башҡортҡа,
Йән тултырып ғәййәр рух күсһен.

Әй Тәңрем, Хоҙайым, Аллам,
Аҡ доғала мин ҡалам.

ДианаКилдина
1995йыл.
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Башҡортостан–әүлиәләриле

Тарих дауамын да тирә-яғыбыҙ ҙағы әл лә күпме ҡәүем юҡҡа 
сыҡҡан да ла, Раббыбыҙ бүләк ит кән Уралын да халҡыбыҙ-
ҙың меңәр йылдар ғүмер кисереүе һәм баш ҡорттоң гимны бул-
ған мәш һүр “Урал” йырын да “Аямаған йәнен, түккән ҡанын – 
һис бирмәгән баш ҡорт Уралын” тип йырланы уы юҡҡа түгел. 
Сөнки мил ләттәш тәребеҙ һәр ваҡыт ихлас күңел ле, асыҡ йөрәк-
ле, камил иман лы бул ған. Шуның өсөн дә беҙ ҙең гүзәл-тәбиғәтле 
илебеҙ, һөйөк лө Баш ҡортостаныбыҙ борон-борон дан әүлиәләр 
иле, изгеләр төйәге бул ған. Ал лаһ Тәғәлә үҙенең яҡын, саф йөрәк-
ле ҡәүемдәренә генә шулай үҙенең ярат ҡан ҡолдарын, йәғни 
әүлиәләрен күпләп бирә.

Баш ҡортостан да Ал лаһтың ярат ҡан ҡолдарының элек-элек-
тән күпләп йәшәгән леген һәр төбәктә, һәр ауылда тиерлек бул ған 
әүлиәләр, хатта бәйғәмбәр ҙәр, улар ҙың ҡәбер ҙәре, тауҙары, таш-
тары, шишмәләре дәлил ләй.

Халҡыбыҙ араһынан сыҡҡан мәш һүр әүлиәләр – халҡыбыҙ-
ҙың яҙмышына, донъяуи ҡарашына, мәҙәниәтебеҙ ҙең үҫешенә 
ҙур йоғонто яһаған мил ләтебеҙ тарихының иң ҡиммәтле өлөшө ул. 
Атеистик совет заманы беҙ ҙең динебеҙ ҙе күпме генә онотторорға 
тырышмаһын, оло юғалтыуҙар кисер һәк тә, Ал лаһ Тәғәләбеҙ тура 
юлыбыҙға кире ҡайтырға насип итте.

Әле Баш ҡортостан матбуғаты биттәрен дә Ислам дине ҡану-
нын аңлатыусы мәҡәләләр, ҡай һы бер хәҙрәттәр, әүлиәләр тура-
һын да мәғлүмәттәр, хәтирәләр донъя күрә баш лауы ҡыуаныслы. 
Халыҡ үҙ изгеләрен белер гә тейеш. Бер нисә китап та баҫылды. 
Ризаитдин Фәхретдинов үҙенең “Аҫар” китабын да әүлиәлек 
һәләте бул ған байтаҡ баш ҡорт ишан дары, мул лалары хаҡын да 
белешмә бир гән 1.

Әйтер гә кәрәк, беҙ ҙең мил ләттәшебеҙ, философия фән дәре 
докторы Илшат Насиров, Ислам динен дәге суфыйсылыҡ ғилемен 
һәр яҡ тан тәрән өйрәнеп, фәлсәфәүи яҡ тан ентек ле тикшереп, 
“Вопросы гносеологии в западной к лассичесской и арабо-мусуль-
манской философии” (2000) 2, “Основания Исламского мистициз-

1 Фәхретдинов Р. Аҫар. Беренсе китап /Инеш һүҙ авторы Ғ.Б. Хөсәйенов, яуаплы 
мөхәррире М.Х. Нәҙерғолов.– Өфө: Ғилем, 2006. – 176 б.
2 Насыров И.Р. Вопросы гносеологии в западной к лассичесской и арабо-мусуль-
манской философии. – Уфа: РИО РУНМЦ Госкомнауки, 2000. – 198 c.
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ма (генезис и эволюция)” (2009) тигән абруйлы ғил ми хеҙмәттәр 
яҙ ҙы 3. Шулай уҡ, ул шәйех Әл-Искән дәриҙең “Книга мудростей” 
(“Китап әл-хикам”, 2000) 4, йәғни хикмәттәр китабын һәм шәйех 
Мөхәммәт Әмин әл-Курди әл-Эрбилиҙең “Книга вечных даров” 
(2001) 5 китаптарын тәржемә итеп баҫтыр ҙы. И. Р. Насиров Аме-
рика ғалимы Ален Франктың “Справочники-путеводители [ката-
логи] для поломников к могилам “святых” шейхов и мусульман-
ская общинная география в Волго-Уральском регионе” 6 тигән 
мәҡәлә һен дә рус теленә тәржемә итте. Был оло эш тәр Наҡшбән-
диә тәриҡәтенең асылын, суфыйсылыҡ тарихын өйрәнеүгә ҙур 
өлөш ин дер ҙе.

Баш ҡорт әүлиәләренән Зәйнул ла ишан Рәсүлев хаҡын да 
тәүгеләр ҙән булып И. Насиров 7, Р. Насиров 8 һәм С. Ярмул лин-
дың 9 китаптары донъя күр ҙе. Дан лыҡлы шәйехебеҙ тураһын да 
минең дә мәҡәләләрем һәм фольк лор материалдарым баҫылды 10. 
Мөжәүир хәҙрәт менән Ғабдул ла ишан тураһын да Л. Яҡшыбаева 
әҙәби әҫәр ҙәр баҫтыр ҙы 11. Шәмиғол хәлфә хаҡын да иң тәүге бу-

3 Насыров И.Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция). – М.: 
Языки славянских культур, 2009. – 552 с.
4 Книга мудростей (Китап әл-хикам) /Пер. с арабск.яз. И.Р.Насырова . – Уфа: РИО 
РУНМЦ Госкомнауки, 2000. – 290 с.
5 Книга вечных даров: (О достоинствах и похвальных качествах суфийского братс-
тва Накшбан диа). – Уфа: Национальный музей РБ. Пер.с араб. Под ред. и ком-
мент. и примечаниями И.Р. Насырова. 2001. – 382 с.
6 Франк А. Справочники-путеводители [каталоги] для поломников к могилам “свя-
тых” шейхов и мусульманская общинная география в Волго-Уральском регионе /
Пер. И.Р. Насырова // Ватан даш. 2000. – № 7. – С. 110-119.
7 Шейх Зейнул ла Расули (Расулев) Ан-Накшбан ди. Избранные труды / Пер. с араб. 
под редакцией, с комментариями и примечаниями И.Р. Насырова. – Уфа, 2001. – 
152 с.; Божественные истины / Пер. с араб. И.Р. Насырова. – Уфа, 2008. – 240 с.
8 Насыров Р.Х. Шейх Зейнул ла Расулев. – Уфа: Китап, 2008.
9 Ярмул лин С. Ахыр заман – аяҡ аҫтын да. – Өфө: Китап, 2004. – 336 б.
10 Ғайсина Ф.Ф. Баш ҡорттоң бөйөк шәйехе (Ғалим, әүлиә, дин ә һеле Зәйнул ла 
Рәсүлевтың ты уыуына – 175 йыл) // Йәш лек”, 2008, 15 март; Баш ҡорт халҡының 
рухи хакимы // Аманат. – 2008. – № 5. – Б. 22; Баш ҡорттар ҙың дини леген-
далары һәм риүәйәттәренә ҡарата // Исламская цивилизация в Волго-Уральском 
регионе: Сборник материалов IV Международного симпозиума / отв. Ред. Р.Ф. Та-
липов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. – С. 32-34.
11 Яҡшыбаева Л. Мөжәүир хәҙрәт. Бәйән. – 2007. – 162 б.; Ғабдул ла Сәйеди. – 
Өфө, 2011. – 228 б.
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лып С. Ярмул лин дың 12, артабан М. Әҙел ғужин дың мәҡәлә һе сыҡ-
ты 13.

Баш ҡортостан да дини теманы йылдар буйы күтәреп сыҡҡан 
теле- һәм радиожурналистар ҙың да эше баһалап бөт көһөҙ. Был 
йә һәттән Әлфиә Батталова менән Салауат Хәмиҙул лин дың 
тапшырыуҙары оло хөрмәт кә лайыҡ.

Был быуат башын да халҡыбыҙ яңынан үҙ диненә ҡайтыуға 
боролдо, тиер гә мөмкин. Әүлиәләребеҙ, күренек ле дини шәхестә-
ребеҙ гә арнап, байтаҡ китаптар сығы уы, хатта Хөкүмәт кимәлен-
дә ҡарар ҡабул ителеп, халыҡ-ара конференциялар үт кәрә 
баш лауыбыҙ ошо хаҡ та һөйләй. Мәҫәлән, 2008 йылда Зәйнул-
ла ишан дың ты уыуына 175 йыл ға арнал ған “Зәйнул ла Рәсүлев 
– атаҡлы баш ҡорт фекер эйә һе, философы, дин эшмәкәре һәм 
мосол ман донъяһының таныл ған педагог-мәғрифәтсеһе” тигән 
халыҡ-ара конференция үтте. Шулай уҡ баш ҡорттоң күренек-
ле дин эшмәкәре, мөфтөй һәм ғалим Ризаитдин Фәхретдиновҡа, 
мәш һүр мәғрифәтсе, шағир Мифтахетдин Аҡмул лаға, Баш-
ҡортостан дың дәүләтселегенә нигеҙ һал ған киң билдәле ғали-
мыбыҙ Әхмәтзәки Вәлидигә, әүлиә Ғабдул ла ишан Сәйеди, 

12 Ярмул лин С. Шәмиғол хәлфә //Баш ҡортостан. – 1999 – октябрь.
13 Әҙел ғужин М. Изгелеге менән ул халыҡ хәтерен дә // Баш ҡорт. – 2000. – 3 март.

Һеҙбергәлерунда,эй,остаздар!(Йәндәркүккәаша!)
Урамбулыпкилепкүрештегеҙ–салбыуаттараша.

Рухибатырменәнрухибатша,әйтерһеңдә,–ҡалҡан:
Аҙанбулыпилгәяңғыраған,ғәскәрбулыпҡалҡҡан!

     ЗөлфиәХаннанова.
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Ғатаул ла ишан һ. б. арнал ған конференциялар ойош торолоуы 
– үҙе бер ҡыуаныс. “Исламдың идеалдары һәм ҡиммәте” тигән 
халыҡ-ара конференция (2008), “Иҙел-Урал төбәген дә Ислам 
цивилизацияһы” халыҡ-ара симпозиумының һәм баш ҡа шуның 
кеүек саралар ҙың йыл да үтеп тороуы шатлан дыра.

Баш ҡортостан Республикаһының Мил ли китапханаһы 
күптән ин де Әхмәтзәки Вәлиди исемен йөрөтөүе өҫтәүенә һуңғы 
йылдар ҙа Өфөнөң Благоев урамына – Зәйнул ла Рәсүлев, Фрун-
зе урамына – Зәки Вәлиди, Баш ҡорт дәүләт педагогия уни-
верситетына – Мифтахетдин Аҡмул ла, баш ҡа урамдарға ла 
билдәле шәхестәр ҙең исемдәре бирелеүе, республикабыҙ ҙа 
күпләп мәсеттәр һалыны уы, бигерәк тә Рәсәйҙә тәүге булып Баш-
ҡортостан дың Миәкә районын дағы Нарыҫтау башын да ерләнгән 
сәхәбәләр – Мөхәммәт бәйғәмбәр ҙең илселәре хөрмәтенә 
“Сәхәбә” мәсетенең сафҡа инеүе, мәҙрәсәләр ҙең асылы уы, 
зыяраттар ҙы тәртипкә килтереү изге баш лан ғыстар һәм яҡшы 
күр һәт кес булып тора. Былар халҡыбыҙ ҙы үҙенең рухи хәтерен 
яңыртыуға, бер ҙәм леккә, татыулыҡҡа, динебеҙ ҙе өйрәнеүгә та-
бан этәреүсе тағы бер ҙур көс булды.

Һуңғы йылдар ҙа Рәсәйҙә лә суфыйсылыҡ тарихы, айырым 
изге шәхестәр хаҡын да күп кенә китаптар донъя күр ҙе. Шулай 
ҙа үт кән быуаттар ҙа Баш ҡортостан да тарал ған суфыйсылыҡ 
тәриҡәттәре, улар ҙың тарихы, ошо осор ҙа йәшәгән әүлиәләр тор-
мошо әлегә яҡшылап өйрәнел мәгән.

Әлеге көн дә һәр ауылда тиерлек әүлиәләр, мул лалар, улар-
ҙың халыҡ өсөн эш тәре тураһын да, изгеләр ҡәбер ҙәре барлығы 
хаҡын да төрлө риүәйәттәр, мәғлүмәттәр киң тарал ған. Ғөмүмән, 
баш ҡорттар араһын да элек-электән әүлиәләре, изге шәхестәре 
күп бул ған. Был халыҡ тың үҙаңынан, рухи көсөнән, ғилем-
легенән, күңел сафлығынан, тәбиғилегенән, ихласлығынан килә.

Тассауф – ул тәриҡәт хаҡын дағы ғилем. Һуңғы йылдар ҙа 
төрлө мил ләт ғалимдарының тәриҡәт хаҡын да бихисап китапта-
ры донъя күр ҙе. Тәриҡәт һүҙе – юл, йәғни Ал лаһҡа яҡынайыу 
юлы тигән де аңлата. Тәриҡәт – ул Ҡөрьән дә һәм хәҙистәр-
ҙә әйтелгән дәр ҙе тормош ҡа ашырыусы ғәмәл. Мосол ман бул ған 
кеше тәү сиратта шәриғәтте белер гә һәм уны тулыһынса үтәр гә 
бурыслы.

Ал лаһ Тәғәлә беҙ гә ғилем алыуҙы фарыз ғәмәл итеп бойорған. 
Шуға ла беҙ тыуған дан алып үлгәнсә ғилем эстәр гә тейешбеҙ. Ә 
ғилем юлын да шәкерттең мотлаҡ остазы булырға тейеш. “Кемдең 



8

остазы юҡ, уға шайтан остаз була һәм ул мотлаҡ бөләсәк”, тигән 
әйтемде ҡеүәтләп, көтөүсеһеҙ көтөү тарҡала, аҙаша, ә дөрөҫ юл-
дан барыу өсөн, яр ҙамсы кәрәк. Мәҫәлән, дарыуханала барлыҡ 
дарыуҙар ҙы ла белгән һәм уны кемгә нисек ҡул ланырға икәнен 
белеүсе табип кәрәк бул ған кеүек, дин юлын да ла әйҙәүсе, етәксе, 
йәғни мөршит булырға тейеш.

Билдәле ғалим Әл-Хафиз әс-Сәйед Мөхәммәт Ситдиҡ 
Ғомарти әйтеүенсә, шәриғәт менән тәриҡәт Ал лаһтан Мөхәммәт 
бәйғәмбәр гә (сал лалаһу ғәләй һи үә сәл ләм (артабан – с. ғ. с.) 
ебәрелгән. Бәйғәмбәребеҙ (с.ғ.с.), үҙ сиратын да, сәхәбәләр-
гә, йәғни үҙенең уҡыусыларына өйрәт кән. Бәғзе бер ғалимдар 
фекеренсә, өҫтәренә күбеһенсә дөйә йөнөнән (ғәрәпсә “суф”) 
тегелгән кейем кейгәнгә улар ҙы “суфый” тип атаған дар. 
Икенселәре әйтеүенсә, “суфый” һүҙе “саф” тигән һүҙ ҙән алын-
ған, сөнки суфыйҙар саф йөрәк ле була.

Әммә эш исемдә түгел, ә есемдә тигән дәй, бәйғәмбәребеҙ-
ҙән килгән ошо юғары дини ғилем шәйехтәр тарафынан 
уҡыусыларынан-уҡыусыларына бирелеп килә. Шулай итеп рухи 
силсилә, йәғни шәжәрә дауам итә.

Суфыйсылыҡ ғилемен китаптан ғына уҡып аңлау мөмкин 
түгел. Уның нигеҙ ташы – шәриғәт. Шуға ла уның менән ғәмәл 
ҡыл ған да ғына Ислам хаҡиҡәтенә ирешеү мөмкин.

“Һәр суфыйсылыҡ тәриҡәтенең башын да билдәле бер шәхес, 
йәғни шәйех тора. Һәр шәйех хәҡиҡәт кә ирешеү юлдарын үҙенсә 
эҙләй, уның эшмәкәрлеге кешене Ал лаһ Тәғәләгә яҡынайта торған 
юлды, һуҡмаҡ ты (тәриҡәтте) билдәләүҙән, йәки дауам итеүҙән, 
ошо һуҡмаҡ тан алып бара торған ысулдар ҙы ғәмәлгә ашырыуҙан 
тора. Тәриҡәт башын да торған шәйех, үҙ янына мөриттәр, йәғни 
эйәрсен дәр туплап, уларға тәриҡәт кә ирешеү ысулдарын өйрәтә. 
Тәүге төркөмдән сыҡҡан яңы шәйехтәр һуңынан үҙ төркөмдәрен 
барлыҡҡа килтерә – бына ошолай суфыйҙар туған лығы үҫә һәм 
тирә-яҡҡа тарала. Һәр тәриҡәттең үҙенең рухи сылбыры бу-
лып, силсилә тип атал ған рухи туған лыҡ юлы төҙөлә. Силсиләләр 
барыһы ла Мөхәммәт бәйғәмбәр гә барып тоташа.

Суфый туған лыҡ тары бер ваҡытта ла нин дәйҙер айырым-
лан ған секта рәүешен дә бул маған, ХI быуатта, суфыйҙар ҙың 
күренек ле остазы Әбү Хәмит Мөхәммәт ибн Мөхәммәт әл-Ғазали 
(1058-1111) заманын да суфыйсылыҡ мосол ман донъяһын да киң 
таралып китә. Ә ХIII быуатта ғәрәп хәлифәте тарҡал ғас, суфый 
туған лыҡ тары донъяла Ислам берлеген һаҡлап алып ҡалыусы 
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бер ҙән-бер көс була. Урта Азияла, Кавказда, Иҙел буйын да, Урал-
да Ислам динен таратыусы тәүге миссионер ҙар ҙың да шул уҡ 
суфыйҙар булы уын оноторға ярамай” 14.

Мәш һүр әүлиә Әхмәт Йәсәүи (1093-1166) мөриттәре тара-
фынан Ислам дине Төркөстан да, Иҙел буйын да, барлыҡ көньяҡ-
көнсығыш Азия илдәренә (Ин донезия, Малайзия, Таилан д, Бан-
гладеш һ.б.) тарала. Шулай итеп, Ислам диненең Ер йөҙөн дә киң 
таралы уы күбеһенсә тәриҡәттәр яр ҙамын да, йәғни ун да торған 
мөриттәр, әүлиәләр тарафынан баш ҡарыла.

Кем һуң ул әүлиә, нин дәй кеше? Әүлиә ғәрәпсә “вәли” – 
изге, тигән һүҙ ҙән алын ған. Әүлиәләр – Ал лаһтың дуҫтары, улар 
хаҡын да Ҡөрьән дә лә әйтелгән. Мәҫәлән, “Әл-Бәҡараһ” сүрә-
һенең 257-cе аятын да: “Ал лаһ – иман килтер гән кешеләр ҙең дуҫы: 
Ул улар ҙы ҡараңғылыҡ тан яҡ тылыҡҡа сығара…” – тиел һә, ә иһә 
“Фуссыиләт” сүрә һенең 30-32 аяттарын да: “Ысын лап та, “Беҙ ҙең 
Раббыбыҙ – Ал лаһ”, – тип, шунан һуң тоғро бул ған кешеләр-
гә фәреш тәләр төшөр. Ҡурҡмағыҙ, ҡайғырмағыҙ, һеҙ гә вәғәҙә 
ҡылын ған ожмахҡа ҡыуанығыҙ! Донъялыҡ та ла, әхирәттә лә Беҙ 
һеҙ гә – дуҫ! Ун да һеҙ гә – йәнегеҙ теләгән нәмә, ни һораһағыҙ – 
шул бар”, – тип, шулай уҡ “Юныс” сүрә һенең 62-64-cе аяттарын-
да: “Эйе, Ал ланың дуҫтарына хәүеф тә юҡ, улар көйөнмәҫтәр ҙә. 
Иман килтер гән һәм тәҡүәле бул ған кешеләр, – уларға был донъ-
яла һәм әхирәттә – һөйөнөслө һүҙ. Ал ланың һүҙе үҙ гәрмәҫ. Был 
– оло уңыш!” – тип әйтелгән 15.

Бәйғәмбәр ҙәр ҙән ҡала Ер йөҙөн дә иң бөйөк заттар – 
әүлиәләр икәне барыһына ла мәғлүм, был хаҡ та бик күп дини 
китаптар ҙа яҙыл ған. Әүлиә – Ислам нигеҙен, шәриғәт ҡанун-
дарын, Тассауф ғилемен яҡшы белгән, бар ғүмерен дини белем 
алыуға бағыш лаған һәм Ал лаһ ҡуш ҡанын теүәл-үтәп барған изге 
күңел ле, иман лы салих-инсан була. Ул һәр ваҡыт зекер ҡылып, 
йөрәген сафлан дырып, үҙен әхирәт кә әҙерләй, юғары дин лелек 
менән йәшәп, бер көн Ал лаһ Тәғәләнең ярат ҡан ҡолона әүерелә.

Әүлиәләр – Исламдың батыни, йәғни эске, тәрән ғилемен 
аңлаған һәм уға етешкән кешеләр. Ал лаһ Тәғәләбеҙ ҙең ризалығы 
өсөн, уға яҡынайыуға өлгәшеү өсөн, тәү сиратта бары тик ихлас 
ниәт булырға тейеш. Ә былар бары тик ысын әҙәп менән йәшәгән-
дә генә мөмкин: нәфсеһен еңеп, гонаһтары өсөн тәүбәләр ҡылып, 

14 Рухи үҫеш һуҡмаҡ тары // Киске Өфө. – 2008. – № 22. – 31-6 июнь. (И. Наси-
ров әңгәмә һенән).
15 Ҡөрьән Кәрим. Өфө: Китап, 1992. 960 б.
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Ал лаһ тыуҙырған донъяны яратып, күп изгелектәр ҡылып, Ал-
лаһты һәр ваҡыт иҫтә тотоп, кешеләр менән матур мөнәсәбәттә 
булып, юғары әхлаҡи сифаттарға эйә бул ған да ғына бойомға аша. 
Былар Ал лаһҡа яҡынайыу юлы. Кеше үҙенең холҡон яҡшы яҡҡа 
үҙ гәртер гә, нәфсеһен тыйырға тейеш леге хаҡын да бик күп аят-
тар һәм хәҙистәр бар. “Әш-Шәмс” сүрә һенең 9-сы аятын да: “Кем 
үҙенең нәфсеһен таҙарт ҡан – шул бәхетле”, – тиелә 16.

Ислам – ер йөҙөн дәге иң бөйөк ғилем. Уны аңлау мөмкин-
леген Ал лаһ үҙе яҡшылыҡ теләгән кешеләр гә генә бирә. 
Халҡыбыҙ араһын да ябай мосол ман ғына түгел, ә Ал лаһтың дуҫы 
кимәленә ирешкән изге, оло иман лы шәхестәребеҙ ҙең күп булы-
уы шатлан дыра. Былар барыһы ла – Ал лаһтың беҙ гә бир гән 
ниғмәте, бәрәкәте, бүләге, иғтибары.

Баш ҡорттарға беренсе сәхәбәләр бәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт 
(с. ғ. с.) үҙе тере сағын да, атап әйт кән дә, 630 йылда уҡ килә. 
Баш ҡорттар араһын да VIII быуатта уҡ мосол ман дар булы уын 
ғалимдар ҙа дәлил ләй. Мәҫәлән, Стәрлетамаҡ янын дағы Лева-
шовка ауылы янын да археологик ҡаҙыныу эш тәрен алып барған-
да, шул осор ҙа уҡ мосол манса ерләнгән ҡәбер ҙәр ҙе асалар . Ғәрәп 
сәйәхәтсеһе Әхмәт ибн-Фаҙлан да 922 йылда баш ҡорт ер ҙәре 
аша үт кән дә, баш ҡорттар араһын да ул заман да уҡ мосол ман дар 
барлығын билдәләй 17.

Халҡыбыҙ араһынан сыҡҡан атаҡлы әүлиәләр Ғабдул ла 
ишан менән Йәғәфәр ишан дың Мөхәммәт (с.ғ.с.) бәйғәмбәр ҙең 
нәҫеленән булы уы билдәле. Ғабдул ланың Сәйедиҙең улы, шулай 
уҡ әүлиә һәләттәренә эйә бул ған Әнүәр олатай үҙенең балалары-
на был хаҡ та әйтеп ҡалдырған була. Шул уҡ хәбәр ҙе әүлиәнең 
нәҫеленә 2011 йылда Баймаҡ районының Мул лаҡай ауылына 
Ғабдул ла ишан дың ҡәберен зыярат ҡылырға махсус Үзбәкстан-
дан килгән Хашим әүлиәнең улы Зәйнул ла-хан әүлиә лә әйтә: 
“Атайым миңә аманат итеп, ҡасан да бул һа һеҙ гә килеп, ошоно 
әйтер гә ҡушып ҡалдырғайны: Һеҙ – Мөхәммәт салал лаһу ғәләй-
һи үә сәл ләм нәҫеленән”, – тигән аманат килтер гән.

Мил ләттәш тәребеҙ шул заман дар ҙан алып динебеҙ гә тоғро 
булып ҡала килә. Барлыҡ күтәрелеш тәр ҙең дә сәбәбе тәү сират-
та дин, ер һәм тел өсөн бул ған. Тарихҡа күҙ һал һаҡ, беҙ ҙең мәш-
һүр батырыбыҙ Салауат Юлай улы ла мәҙрәсә тамам лаған, дин-

16 Ҡөрьән Кәрим. Шун да уҡ, 335-cе б.
17 Путешествие Ахмеда ибн-Фадлана на Волгу // На стыке континентов и цивили-
заций (из опыта образования и распада империй Х-ХVI).- М.: Инсан, 1996.- С. 28.
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де яҡшы белгән, иман лы кеше бул ған. Салауат районы ҡарттары 
хатта уны Ҡөрьән-хафиз бул ған, тиҙәр. Ал лаһ Тәғәлә тарафынан 
үҙенә нин дәй яҙмыш тәғәйен ләнгәнен ул бала сағын да уҡ төшөн-
дә күрә.

Салауат батыр ҙың иманының юғарылығы әүлиә кимәлен дә 
булы уы шиғыр ҙарын да ла күренә. Мәҫәлән, “Уралым” шиғырын-
да ул былай ти:

“…Сәскәләр менән һан дуғас
Тәңрегә тәсбих әйтәләр”.
“Яу” шиғырын да ла ул үҙенең Ал лаһ Тәғәлә юлын да дин һәм 

ер өсөн һуғышы уын аңлата:
“…Аҡлан дағы йыл ға ситен дә
Ултырып тәсбих әйтеп Ал лаға,
Изге яуға тағы барам мин,
Азатлыҡ һәм шөһрәт табам мин” 18.
Мил ләттәш тәребеҙ хатта үлем ҡурҡынысы янаған да ла има-

нын һатмаған, диненә тоғро булып ҡал ған. Мәҫәлән, үҙ диненә 
тоғролоғо өсөн 1739 йылда тереләй утта ян дырыл ған Киҫекбикә 

18 Салауат Юлаев. Шиғыр ҙар. Йыр ҙар. Рәсми ҡағыҙ ҙар. – Өфө: Китап, 1994. – Б. 
38, 42.

Доға.РәссамЮлайӘминевһүрәте
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исем ле аҫыл инәй һәм Туйгилде исем ле ғәйәр ир тураһын да архив 
документтары һаҡлан ған .

Баш ҡортостан ХIХ быуатта дини үҙәк булараҡ таныла. Баш-
ҡорт ерен дәге мәсет-мәҙрәсәләр, Ислам буйынса белгестәр, 
ғилем ле инсан дар күп булы уы Урта Азия, Кавказ мосол ман дарын 
үҙенә йәлеп итә. Бын да һәр яҡ тан уҡырға килеүселәр һаны арта. 
Шуға, Өфө – суфыйҙар ҙың баш ҡалаһы, тип тә әйтәләр.

Совет осоро, халҡыбыҙ ҙың быуаттар буйы туплан ған тәрән 
дини ғилемде, рухи байлыҡ ты, күп изгеләренең исемдәрен 
хаҡһыҙ рәүеш тә юғалттыр ҙы. Ә улар ҙың күбеһе ошо китапта 
бирелгән Зәйнул ла ишан, Ғатаул ла ишан, Ғабдул ла ишан, Йәғәфәр 
ишан, Ғиләжетдин ишан, Ғабдрахман ишан Рәсүлев, Әхмәтбаҡый 
хәҙрәт, Мөжәүир хәҙрәт, Шәмиғол хәлфә кеүек бул ған бит. Шулай 
ҙа халыҡ хәтере бөтөн ләй юйыл маған, улар хаҡын да ауылдаш-
тары әле лә хәтерләй. Баш ҡортостан һәм күрше өлкәләр ҙән яҙып 
ал ған материалдар ҙан күренеүенсә, төрлө быуаттар ҙа йәшәгән 
йөҙ һикһән дән ашыу әүлиәбеҙ бул ған икән. Әммә, ысынбарлыҡ-
та улар ҙың һаны байтаҡҡа күберәк. Ҡай һы бер фараздар буйын-
са, баш ҡорттар ҙың 7777 әүлиә һе бул ған икән, тип тә әйтәләр. 
Улар ҙың араһын да ир ҙәр генә түгел, изге ҡатын-ҡыҙ ҙар ҙа етер-
лек: борон ғолар ҙан Шишмә районының Ҡара Яҡуп ауылы янын-
да ерләнгән Һөйәрбикә инәй, Күгәрсен районының Мәҡсүт 
ауылы янын да ерләнгән Бән дәбикә инәй, һуңғараҡ йәшәгән-
дәр ҙән Мәсетле районының Абдул ла ауылынан Сабира инәй, 
Ҡыйғы районының Аҫыл ғужа ауылынан Фатима инәй, Асҡын 
районының Ҡушкилде ауылынан Өммөрәхил инәй һ.б.

Әлбиттә, әүлиәләр үҙ ҙәре иҫән саҡ та “мин әүлиә”, тип 
ҡысҡырып әйтеп йөрөмәгән. Әммә, “Халыҡ әйтһә – хаҡ әйтә”. 
“Үҙеңдән баш ҡаны әүлиә, тип бел”, – тигән мәҡәләгә яраш лы, 
халҡыбыҙ яҡшы, изге күңел ле кешеләр ҙе лә әүлиә һанаған, ҡай-
һы берен диуана ла, тигән дәр, мәҫәлән: Учалынан Уау (Вәхит) ди-
уана, Борайҙан Ҡыҙыл диуана, Салауат районынан Хәйерзаман 
диуана, Асҡын районы Көнгәк ауылынан Фәхреш диуана һ.б. 
Сөнки, гел зекер әйтеп, “Ал лаһү” тип һеүелдәп, үҙ алдарына 
һөйләнеп йөрөгәнгә, улар ҙы шулай тигән дәр.

Ал лаһ Тәғәлә үҙенә ныҡ инан ған, Ислам дине ҡанун-
дарын тулыһынса үтәп барған, иман лы мосол манының, ярат ҡан 
ҡолоноң һәләттәрен аса. Ислам дине нигеҙ ҙәрен бел мәгән кешегә 
улар күр һәт кән кираматтар – “нин дәйҙер аңлайыш һыҙ ваҡиға, 
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мөғжизә”, һымаҡ күренә. Ысынбарлыҡ та кешенең тәбиғәтенә 
бик күп мөмкин лектәр һалын ған.

Әүлиәләр тәү сиратта үҙ ҙәренең нурлы йөҙ ҙәре, гүзәл холҡо, 
камил әҙәп-әхлағы менән халыҡ ты тартып тора. Улар мил ләттәш-
тәре, бөтә донъя, кешелек киләсәге өсөн гел доғала бул ған: Ал-
лаһтан Әҙәм балаларының гонаһтарын ғәфү итеүҙе һорап һәм 
иман, бәрәкәт, илдәр имен леген теләп, дини ғилем таратып 
йәшәгән.

Ал лаһ халыҡҡа Үҙенең барлығын һәм Берлеген танытыр 
өсөн, иман юлына саҡырып, әүлиәләр гә ҡөҙрәт биреп, улар аша 
халыҡ ты иҫкәртә. Улар төш юраған, ҡайҙа хазина күмелгәнен 
белгән, киләсәктәге хәүеф-хәтәр ҙән ҡурсалап әҙәмдәр ҙе ал-
дан иҫкәрт кән, ауырыуҙар ҙы өшкөрөп дауалаған. Изгеләр мил-
ләттәш тәребеҙ ҙе Исламға саҡырып, телде һаҡлау, халыҡ ты 
берләш тереү, дәғүәт эшен алып барған.

Халыҡ һөйләүе буйынса, әүлиәләр вафатынан һуң да улар-
ҙың көсө, яр ҙамы дауам итә, ҡай бер изгеләр кешеләр ҙең төш-
тәренә кереп, ул-был хәл-хаҡын да әшкәртә. Әүлиәләр ҙең үҙ-
ҙәренә генә түгел, улар ҙың ҡул лан ған әйбер ҙәренә лә (тиҫбеһе, 
намаҙлығы, ситеге, түбәтәйе, сәл лә һе, таяғы, сапаны) тылсым-
лы тип, халыҡ оло ихтирам менән ҡараған, һаҡлаған. Ошолар 
хаҡын да мәғлүмәттәр әле бул һа ла осрай.

Ҡай һы бер ауылдар ҙа бер нисә әүлиә булы уы ла билдәле. Са-
лауат районының Мөсәт ауылын да, мәҫәлән, Мөхөтдин әүлиә, 
Хәйерзаман диуана, Ғайса суфый бул ған. Борай районы Иҫке Таҙ 
ауылынан Бәҙретдин, Ноғман хәҙрәттәр, Абзай ауылынан Шо-
март, Йәғәфәр хәҙрәттәр әүлиә бул ған.

Халҡыбыҙ араһын да ишан дәрәжә һенә ет кән кешеләр ҙең күп 
булы уы, хатта шәйех-кирамдар ҙың да булы уы хайран ҡалырлыҡ. 
Шулай уҡ, ҡарыйҙар (Ҡөрьән де төрлө ысул менән уҡый белгән 
кешеләр), Ҡөрьән-хафиздар ҙа (йәғни, Ҡөрьән де яттан белгән-
дәр) бул ған. Мәҫәлән, Дыуан районының Мәрйәмғол ауылын да 
Яҡуп исем ле суфый Ҡөрьән-хафиз бул ған (сәсәк ауыры уынан 6 
йәш тән һуҡыр булы уына ҡарамаҫтан). Силәбе өлкә һе Ҡоншаҡ 
районының Ҡорман ауылынан Нурғәли Һаҙыев та ҡарый, 
Ҡөрьән-хафиз бул ған (ул да 3 йәшен дә сәсәк ауыры уынан күҙе 
насарайып, 17 йәшен дә һуҡыр ҡал ған. Уны йәш сағын да байҙар, 
яр ҙам итеп, Зәйнул ла ишан мәҙрәсә һен дә уҡыт ҡан дар).

Әүлиәләребеҙ, ғөмүмән, дини кешеләр ҙең күплеге, үр ҙә 
әйтелгәнсә, халҡыбыҙ ҙың элек ни тик лем дин дар, ғилемгә, дингә 
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ынтылыусан булы уы хаҡын да һөйләй. Әммә, үкенескә күрә, 
изгеләребеҙ ҙең исемдәре лә, ҡәбер ҙәре ҡайҙа икән леге лә оно-
толоп бара. Үт кәнебеҙ гә, изгеләр гә ғәфү итмәҫлек битарафлыҡ 
дауам итһә, әле йәшәгән һәм хәтерен дә тарих һаҡлаған өлкән 
кешеләребеҙ мәрхүм бул һа, ҡай һы ауылда нимә, кем бул ғаны ла 
аҡрын лап онотолоп бөтөрмө икән?

ХХI быуат ҡа тик лем, 80 йыл лап рухи көрсөктә йәшәгән 
халҡыбыҙ, һуңғы йылдар ҙа рухи ҡиммәттәр ҙе яңынан баһалап, 
ата-бабаларыбыҙ ҙың йолаларын тер геҙеүгә, дингә, иман ға 
ҡайтыуға ынтылыш яһай.

Үт кән быуатта сыҡҡан ғил ми китаптарға күҙ һал һаҡ, шул 
асыҡ күренә, совет заманын да атеистик рухта тәрбиәләнгән, дар-
винизм тен денцияһы яҡлы ғалимдарыбыҙ дингә ҡаршы сығыш 
яһай, теге донъя барлығына шик ләнә, ышанмай.

Бөгөнгө фән үҫешеп, төрлө өлкәләр ҙә эш ләгән ғалимдар мат-
ди бул маған донъя күренеш тәрен тикшереп, үҙ хеҙмәттәрен-
дә парал лель донъя заттары барлығын инҡар итмәй, киреһенсә, 
дәлил ләп, яҙа баш ланы.

Һәр баш ҡорт ауылын да тиерлек «Әүлиә ҡәбере”, “Әүлиә 
тауы”, “Әүлиә шишмә һе” бар, тигән ҡыҫҡа ғына мәғлүмәттәр-
ҙе әл лә күпме ишетер гә тура килә. Күп осраҡ та теге йәки был 
әүлиәнең дә исеме, әүлиә тауҙары һәм шишмәләренең дә ҡай-
һы әүлиә менән бәйле икән леге онотол ған, йәки улар хаҡын-
да тулыраҡ мәғлүмәтте табы уы ҡыйын. Оҙаҡ эҙләнер гә, хат-
та сит илдәр ҙән мәғлүмәт йыйырға тура килә. Халыҡ тың хәтере 
тәрән, тырыш һаң, барыбер нимәлер табып була. Мәҫәлән, Миәкә 
районының Илсеғол ауылы янын дағы Нарыҫтауҙа сәхәбәләр 
Зәйет улы Зөбәйер менән уның улы Абдрахман ерләнгәне, 
ниһайәт, асыҡлан ды.

Шулай уҡ Дәүләкән районын дағы – Һанай һары тауын да, 
Әлшәй районының Иҙрис ауылын да әүлиә ҡәбер ҙәре бар. Бо-
рай районының Кәшкәләү ауылын да, шулай уҡ әүлиә ҡәбере 
бар. Һамар өлкә һе Оло Чернигов районының Диңгеҙбай ауылын-
да ишан зыяраты, Бөрйән ауылын да, Һарытау өлкә һе Пере-
люб районының Ҡунаҡбай ауылын да ла әүлиәләр ҡәбер ҙәре 
барлығын бәйән иттеләр.

Халҡыбыҙ араһын да борон да изгеләр ҙе ололау, әүлиәләр-
ҙең ҡәбер ҙәрен зыярат ҡылыу, шифалы шишмәләр гә йөрөү бул-
ған (ғәҙәттә, улар ҙы “Әүлиә шишмә һе” тип атайҙар), һуңғы осор-
ҙа был йола яңынан әүҙем ләш те.
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Баш ҡортостан дағы изге шишмәләр һәм дин хаҡын да ғил ми 
мәҡәләләр ҙә донъя күрә баш ланы. Миҫал ға Ю.А. Әбсәләмова 19, 
З.И. Миңлебаева 20 кеүек ғалимәләр ҙең мәҡәлә һен килтерер гә 
мөмкин.

Һәр кеше был донъяға Ал лаһ Тәғәлә алдын дағы тәғәйен-
ләнеше, бурысы менән тыуа, нимәлер баш ҡарырға тейеш. Ул тәү 
сиратта Ал лаһ Тәғәләгә, ата-әсә һенә, туған дарына һәм тыуған 
иленә хеҙмәт итер гә бурыслы. Баш ҡортостан илен дә әүлиәләр ҙең 
күплеге уйға һала. Ал лаһ Тәғәлә беҙ гә шун дай хозурлы ожмахтай 
ер – Урал тауын, мил ләтебеҙ гә үҙенсәлек ле яҙмыш биреүен дә лә 
нин дәйҙер ишара, хикмәт ята бул һа кәрәк. Раббыбыҙ: “Мин Үҙемә 
инанмаған халыҡ тар ҙы юҡҡа сығарырмын”, тигән бит. Тарихтан 
билдәле булы уынса, бик күп мил ләттәр ер йөҙөнән юҡ ителгән. 
Беҙ ҙең халҡыбыҙ ҙың борон дан тарихи үҙ ерлеген дә ҡалҡан дай 
йәшәүе, хәҙер килеп яңынан иман ға ҡайты уы, тел һәм дин дең 
мөһим кимәлгә күтәреүгә һалын ған тырыш лыҡ тар шатлыҡлы.

Беҙ ҙең гүзәл илебеҙ ҙә әүлиәләр күп бул ған икән – был хал-
ҡы быҙ ҙың рухи яҡ тан юғары кимәлдә, ихлас иман лы булы уы 
хаҡын да һөйләй.

Баш ҡортостан дағы суфыйсылыҡ, әүлиәләр тарихы мәҙә-
ниә те беҙ ҙең ҡиммәтле, айырым ҙур бер өлөшө булып тора һәм 
киләсәктә яңы ғил ми концепциялар нигеҙен дә, заман асыш тарын 
иҫәпкә алып, ентек ле өйрәнеүҙе талап итә.

Ал лаһ Тәғәлә халҡыбыҙ ҙы тура юлынан, иманынан айыр-
маһын!

ФәнирәҒАЙСИНА,
РФһәмРБЖурналистарсоюзыағзаһы,

РәсәйфәндәракадемияһыӨфөғилмиүҙәге
Тарих,телһәмәҙәбиәтинститутыныңғилмихеҙмәткәре.

19 Абсалямова Ю. Обряд «аят укытыу» у башкир // История и культура народов 
Евразии / Международная научно-практическая конференция. – Уфа, 2010. – 
С. 24-27; Обряды поминального цик ла как форма проявления народного ислама 
у башкир // Исламская цивилизация в Волго-Уральском регионе. Материалы IV 
Международного симпозиума. –Уфа, 2010. – С. 7-9, Вода и святые источники в 
системе традиционных религиозных представлений башкир // Этногенез. Исто-
рия. Культура: I Юсуповские чтения. Материалы Международной научной кон-
ференции, посвященной памяти Рината Мухаметовича Юсупова.г.Уфа, 17-19 но-
ября 2011 г. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2011. – С.26-29.
20 Минибаева З.И. О посохе мусульманских святых у башкир // Материальная 
культура башкир и народов Поволжья: Сборник материалов. Межрегион. научн.-
практ.конф. 24 октября 2008 г. Уфа, 2008. – С. 144-148.
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Йәшеренһәмбилдәле 
тарихыбыҙҙыңсерлеяҡтары

National Geographic каналын да Борон ғо Мысыр (Египет) 
тураһын дағы нин дәйҙер документаль фильмда бер мәғлүмәт шаҡ 
ҡатырғайны: Мысыр ҙа бөгөн 80 мил лион кеше йәшәй, ә илдең 
биш меңлек тарихы арауығын да көн ит кән халҡының һанын бер-
гә ҡуш һаң, бер мил лиард килеп сыға. Быуаттар дауамын да ун да 
мумиялар шул тик лем күп йыйыл ған, хатта бер ваҡыт Америка 
Ҡушма Ш таттарының аҡса өсөн атаһын һатыр бизнесмен дары, 
улар ҙы алып китеп, сәнәғәт кимәлен дә эшкәртә баш лаған. 
(Ҡот осҡос бит!) Мумиялар ҙан цел люлоза (яһал ма ҡағыҙ, ебәк, 
шартлат ҡыс һ.б.) эш ләгән дәр. Шулай итеп, иң йәш цивилиза-
ция – иң борон ғо цивилизацияны, иҫке-моҫҡо сепрәк кеүек, 
утилгә оҙат ҡан. Мысыр фәл ләхтәре (крәҫтиән дәре) үҙ ҙәренең 
ата-бабаларының йәнһеҙ кәүҙәләрен оятһыҙ американ дар ҙың 
пароходтарға таҫлап тейәүҙәрен бошонмай ғына (!) күҙәт кән. 
Ниңә хәсрәтләнер гә, улар бит, имеш, кафыр бул ған...

Ошоға бәйле урыҫ дини философы В.Соловьевтың Бөтөн 
донъя дин йортоноң күренгән һәм күҙ гә күренмәгән өлөш тәре 
тураһын дағы идеяһы иҫкә төш тө. Күҙ гә күренгән өлөшө – әлеге 
ваҡытта йәшәгән дәр, күренмәгән дәре – Ал лаһ ҡаршыһына кит-
кән дәре. Был тәңгәлдә, әгәр ҙә иҫәп-хисап йөрөтһәк, “күренмәгән 
өлөшө” “күренгән” өлөшөнән байтаҡ күберәк. Икенсе төрлө әйт-
кән дә, нин дәй генә халыҡ ты ал һаң да, ул окен дағы боҙ тауына 
оҡшаш – һыуҙан тауҙың тик түбә һе генә ҡалҡып тора, ҡал ғаны 
– һыу аҫтын да. Иң мөһиме был да түгел әле. Мөғжизәгә инаны-
усы булараҡ, В.Соловьев бөтөн донъяны сафлан дырыу, иман-
лы итеү өсөн кешелектең ошо ике өлөшөнөң дә рухи берлегенең 
зарурлығы тураһын да һүҙ йөрөтә. Беҙ ҙән алда йәшәгән бы уын дар-
ҙың ынтылыш тарын инҡар итеүсе “революцион аң” тураһын да 
Николай Бердяев “Ата-бабаларығыҙ ер аҫтын да ятып тауыш бирә 
ал мағас, бик намыҫһыҙ һәм әшәке ҡыланаһығыҙ. Улар эр гәгеҙ-
ҙә бул мағас, улар ҙың мираҫын үҙбелдек менән ҡул ланаһығыҙ, 
үҙ эш тәрегеҙ ҙе генә ҡарай һығыҙ, улар ҙың ихтыярын тотмай-
һығыҙ,” тип яр һып әйт кән. “Мәңгелек баш лан ғыс булараҡ кон-
серватизм, йәмғиәттең, дәүләттәр ҙең, мәҙәниәттәр ҙең яҙмыш-
тарын хәл-ит кән дә, әруахтар менән бәйләнеш өҙөл мә һен өсөн, 
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тереләр ҙең генә түгел, вафаттар ҙың да тауышы иҫәпкә алынһын, 
бөгөнгө көн дөң генә түгел, үт кән дәр ҙең дә ысынбарлыҡ та йәшәүе 
таныл һын, тип талап итә”, тип революционизмдың хатаһы алдын-
да консерватизмдың хаҡлығын иҫбатлай. Тарихсы Лев Гумилев 
халыҡ тың күҙ гә күренмәгән өлөшө ысынбарлыҡ та тереләр гә 
ныҡ тәьҫир,итә тип ышан ған:

Үт кән тарихыбыҙ бөгөнгөнән көслө,
Балаларын ата-бабалар ҙан ҡаплай ал маҫ атай.
Беҙ ҙең ынтылыш тар, хис-тойғолар сығанағын
Әруахтарыбыҙ “серле сылбыр”, тип атай.
Икенсе төрлө әйт кән дә, Соловьев, Бердяев, Гумилевтың 

фекеренсә, “борон ғолар ауазы,” тигән һүҙ ҙәр буш түгел, 
ысынбарлыҡ та бул ған һәм йәшәгән күренеш. (“Ата –бабаларыбыҙ 
әруахтары аша Ал лаһтан һорайыҡ”, “әруахтар тарта, хәбәр итә”- 
быныһы ин де баш ҡортса). Тимәк, алтай шаманының да ата-баба-
лары йәненә мөрәжәғәт итеүе буш ҡа түгел. Япон дар ҙың ата-ба-
балар культы йолаһы- синтоизмға ла аңлатма бар, тигән һүҙ. Гел 
файҙаны уйлаған һәм материалистик ҡараш лы ҡытайҙар “күк 
йөҙө” – ҡытай халҡы ал лалаш тырған иҫәп-хисапһыҙ ата-бабала-
ры йәненән тора һәм улар ер ҙәге тормош менән идара итә, тип 
ышана. “Ҡытай вафат бул ған император ҙар тарафынан идара 
ителә, быға берәү ҙә шик ләнмәй,” тип яҙған XIX быуатта Ҡытай 
тарихын өйрәнеүсе Геор гиевский. Бөгөн дә ҡытайҙар ҙың иң 
юғары власы – ал лалаш тырыл ған ата-бабалары – император-
ҙары өсөн идара итеү дилбегә һе генә.

Үкенескә ҡаршы, төрлө сәбәптәр арҡаһын да, урыҫтар ғына 
түгел, баш ҡорттар ҙа ахмаҡ революционизм йоғонтоһона ду-
сар булды.Урыҫтар ҙа ул Петр I реформалары менән баш ланһа, 
беҙ ҙә күпкә һуңыраҡ – XX быуатта, СССР-ҙа марксизм-лени-
низм идеологияһы хөкөм һөр гән дә килеп сыҡ ты. Баш ҡорттар үҙ-
ҙәренең “ҡараңғы” үт кәненән баш тартты, үҙ халҡының күҙ гә 
күренгән һәм күҙ гә күренмәгән өлөш тәре менән рухи бәйләнеш-
тәрен өҙ ҙө. Улар, Египет фәл ләхтары кеүек, большевиктар ни-
сек итеп үҙ ҙәренең ата-бабаларының зыяраттарын, дин дәрен, 
йолаларын мыҫҡыл ит кән де, ә “яҙыусылар” үҙ халыҡ тары тари-
хынан көлөп яҙған ды битараф ҡарап тор ҙо! Большевиктар өсөн 
тарих, имеш, тик 1917 йылда ғына баш лан ды. Бөгөн килеп үҙебеҙ-
ҙең цивилизацияны үҙебеҙ нисек итеп бөтөр гән де саҡ аңлай 
баш ланыҡмы икән? Үҙебеҙ ҙең мәҙәни-тарихи йолаларыбыҙ ҙы 
юҡ ит кәс, упҡын ға остоҡ, аҫта аяҡ терәп атларлыҡ ер ҙә юҡ, үт-
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кәнебеҙ ҙе инҡар ит кәс киләсәккә барып буламы? Шуның өсөн, 
әйҙәгеҙ, баш ҡорт халҡының “күҙ гә күренмәгән” өлөшө ваҡыт 
даръяһының нин дәй тәрән лектәрен дә ят ҡанын аҙыраҡ ҡына 
бул һа ла шәйләү өсөн Көньяҡ Уралдағы сал тарихтың бер-нисә 
мәленә күҙ һалайыҡ.

Генетиктар ҙың өр-яңы тикшеренеүҙәренә ҡараған да, бө-
гөн гө заман баш ҡорттары араһын да R1b гаплотөркөм (гено-
типтар берлеге оҡшаш лығы) киң тарал ған. Ҡай һы бер ер ҙәр ҙә 
уның (Баймаҡ, Бар ҙым район дарын да) осрауы 81-84% етә. Ғил-
ми даирәләр ҙә был яңылыҡ шаҡ ҡатырлыҡ, тиер ҙәй сенсация 
тыуҙыр ҙы, сөнки был гаплотөркөм “көнбайыш европа гены” 
иҫәплә. Кельт халҡы ҡатнаш лығын да барлыҡҡа килгән Анг-
лия, Шотлан дия, Ирлан дия, Төньяҡ Франция кешеләрен дә был 
генотип 70-90% күҙәтелә. Әммә кельттар – һин девропалылар, 
тимәк, улар ҙа немецтар ҙа, славян дар ҙа, иран лылар ҙағы кеүек 
R1a гаплотөркөм өҫтөн лөк лө булырға тейеш. Был ҡапма-
ҡаршылыҡ ты нисек аңларға? Кельттар үҙ ҙәренең тәү илдәрен 
– Ҡара диңгеҙ буйын (йәки Үҙәк Европа) ҡалдырып Европаның 
Испания, Франция, Британ утрауҙарына таралып ултырыу-
сы беренсе һин девропалы була. Бын да улар борон дан йәшәгән 
кешеләр ҙе осрата, бөгөнгө көн дә улар ҙың бы уыны-басктар (R1b 
гаплотөркөм осрағы 88% етә). Басктар ҙың теле донъяла бер нин-

БашҡорттоңборонғолоғониҫбатлағанШүлгәнташмәмерйәһе
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дәй ҙә телгә оҡшамаған, телдәрен басктар ныҡ һаҡлаған. Кель-
ттар басктар менән бик аралашып йәшәгән һәм улар ҙың гено-
типтарын үҙләш тер гән. Ғалимдар шулай уҡ был гаплотөркөмдөң 
төрлөлөгө көнсығыш ҡа табан күбәйә бары уын билдәләй.Тимәк, 
гаплотөркөмдөң килеп сығышы ла көнсығыш та булы уы хаҡын да 
һүҙ йөрөтөүе урын лы.

Генетиктар ҙың асышы археолог Отто Бадер ҙың 1960 Шүлгән-
таш мәмерйә һе һүрәттәрен тикшер гән дән һуң тыуған тоҫмал-
лауын тулыһынса раҫлай. Шүлгәнташ мәмерйә һе һүрәттәрен 
асҡан ға тик лем борон ғо кешеләр ҙең мәҙәниәте Францияның 
көньяғын дағы, Испанияның төньяғын дағы Пиреней-Кантабрий 
мәмерйәләрен дәге һүрәттәр аша ғына билдәле ине. Шүлгәнташ 
мәмерйә һенең һүрәттәре 1959 йылда донъяға киң билдәле бул-
ғас, кешелек цивилизацияһының үҫешенә ҡәҙимге ҡалыплаш-
ҡан ҡараш ты бөтөн ләй үҙ гәртте. Европаның ике осон да быуат-
тар төпкөлөн дә бер юлы тип әйтерлек кешелек зиһене, зирәк леге 
балҡый баш лаған. Һүрәттәр ҙең килеп сығышы мифик ҡараш тар-
ҙың ты уыуы хаҡын да бәйән ләй, ә уға ал маш ҡа килер гә тейеш-
ле фәлсәфәүи ҡараш тик VI-V быуаттар ҙа ғына морон лаясаҡ 
әле. Был донъяның төрлө нөктәләрен дә Конфуций, Заратуш тра, 
Лао-Цзы, Будда, Платон кеүек фекер эйәләренең донъяға үҙен 
белгерт кән ваҡыт. Ваҡыттың был арауығын Карл Ясперс “Ваҡыт 
әйләнеше” тип атай. Палеолит осоро аҙағын да борон ғо кешеләр 
тәүтормош фекерләүенән мифологик фекерләүгә күскән һымаҡ, 
“Ваҡыт әйләнешен дә” мифологик аңдан аҡыл менән донъяны та-
нып белеүгә күсеү күҙәтелә. Ласко мәмерйә һенең бер залын да 
серле һүрәт бар: бизон янын да бер кеше йығылып ята. Кешенең 
башы урынына ҡош башы, ә бизон ға һөңгө ҡаҙал ған. Ғалимдар 
был һүрәтте бик борон ғо миф сағылышы, тип фаразлай, үкенес, 
уның мәғәнә һен хәҙер аңлап та бул май. Баш ҡортостан дағы 
Шүлгәнташ мәмерйә һен өйрәнеүселәр ҙә йән лектәр ҙең, геомет-
рик һыҙыҡ тар ҙың һын ланышы ябай түгел, нин дәйҙер мифтың 
һүрәттәре, тип иҫәпләй. Өфө археологы В.Котов улар ҙы “Урал 
батыр” мифын тасуир итеүсе, тип таный. Нисек кенә бул маһын, 
Отто Бадер Пиреней-Кантабрий мәмерйә һе һәм Шүлгәнташ 
мәмерйә һе һүрәттәре бер-береһе менән бәйле ижад ителгән 
һәм улар ҙы һүрәт төшөрөр гә өйрәнгән бер үк ырыу вәкилдәре 
ҡаяларға һыҙып ҡалдырған, тип фаразлай. Уның фекеренсә, 
Көньяҡ Уралдағы борон ғо мәҙәниәтте, имеш, көнбайыш тан 
күсеүселәр килтер гән. Әммә, өр-яңы генетик тикшеренеүҙәр 
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һөҙөмтә һе киреһенсә, кешеләр көнсығыш тан көнбайыш ҡа 
күскән леген иҫбатлай. Өҫтәүенә, Пиреней-Кантабрий төбәген дә 
һүрәт төшөрөү йолаһы бер аҙ ҙан юҡҡа сыҡҡан, ә Көньяҡ Урал-
да ул 10 мең йылдар дауам ит кән! Мораҙым мәмерйә һен дәге 
һүрәттәр ҙең йәше 8 мең йыл бул һа, Шүлгәнташ мәмерйә һенеке 
– 18 мең йыл элек! Тимәк, Көньяҡ Урал быуаттар төпкөлөн яҡ-
тыртып торған борон ғо цивилизация үҙәге бул ған.

III-II меңъйыл лыҡ тар арауығын да тап беҙ ҙә – Баш ҡортостан-
да – Һынташ, Арҡайым кеүек “ҡалалар иле” барлыҡҡа килә. 
Борон ғо иран дар ҙың изге китабы Авестала илаһ Ахыр Маҙда 
(Ахура Мазда) менән бәйғәмбәр Заратуш траның әңгәмә һе ентек-
ле яҙыла. Илаһ “алтын быуат” ваҡытын да арыйҙар ҙың беренсе 
батшаһы Йимаға балсыҡ тан өс ҡат уратып, ҡапҡалар яһап “вар” 
төҙөр гә тәҡдим итә.(Баш ҡортса “диуар, уар” –урыҫса стена- 
онотол ған, ҡул ланыл маған нин дәй күркәм һүҙ!) “О, затлы Йима, 
һеҙ ҙең донъяғыҙға ҡыш тар килер, улар ҙан үлемесле һалҡын 
бөркөлә... Һәм һин дүрт яҡҡа табан бер йүгереү үлсәмен дә Вар 
(“Уар, диуар”) эш лә... Һыу үт кәр, йорттар, биналар, лапаҫтар һал... 
Беренсе түңәрәктә туғыҙ ҡапҡа, икенсеһен дә – алты, өсөнсөһөн-
дә – өстө яһат...” Ғалимдар билдәләүенсә, Йиманың “вары” 
Арҡайым ҡаласығы һыҙмаһын хәтерләтә. Йимаға “вар ҙы” төҙөр-
гә Арианам Вайджа илен дә – “Арыйҙар киңлеген дә” фарман 
килгән. Тап ошо Арианам Вайджа илен дә иң тәүге Авеста һәм 
Ригведаның эпик теҙмә һе яҙыла баш лай. Бын да арыйҙар ҙың изге 
Хара Березайти тауы бар. Уның түбә һен дә арыйҙар ҙың ал лалары 
йәшәй һәм ожмах – парадайза – урын лаш ҡан. Парадайза – 
“кәртәләнгән баҡса,” тигән де аңлата. Был һүҙ, Европа телдәренә 
инеп, “парадиз”ға әйләнгән. Ун да изгеләр ҙең йән дәре тыныслыҡ 
таба, ун да бихисап мөғжизәле ҡош тар йәшәй. Әммә барыһы өсөн 
дә – тоғро иран лылар, хикмәти һин дтар, яугир скифтар өсөн иң 
мөһиме – киләсәкте әйтеүсе Саено Мар го ҡошо бар. Урта фар-
сы дәүерен дә был атаманың Сэнмурв ҡошо тигән рәүеше лә ос-
рай, уныһы ин де баш ҡорттар ҙың Урал батыр мифын дағы ҡош тар 
батшаһы Самрау исемен дә сағылыш тапҡан.

Һин д-арый мифтары йыйынтығы – Ригведала илаһ Агни “Ри-
пей түбә һен һаҡлай,” тип һөйләнелә. Бөтөн ер ҙең бейек түбә һе – 
Рипа түбә һе, тип борон ғо арыйҙар Урал тауҙарын атаған, сөнки 
баш ҡа тауҙар ҙы бел мәгән дәр. Был атама гректар ҙың теленә лә 
эләгеп, улар ҙың әҙәбиәтен дә Урал тауҙары Рипей йәки Рифей 
тауҙары, тип йөрөтөлгән. Арҡайым атамаһына килгән дә, уны, 
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ғәҙәттә, төркисә “арҡа” һүҙенән алын ған, тип уйлайҙар, әммә ул 
морфологик яҡ тан да, этимологик яҡ тан да дөрөҫ түгел. Арҡайым 
– Арҡ-и Йим – фарсыса “Йима нығытмаһы,” тигән һүҙ. Йима 
һүҙенә килгән дә, был батшаның исеме төрки телдәрен дә матурлыҡ 
синонимына – “йәм”гә әйләнгән. Беренсе арый батшаһы Йима-
ның һеңлеһе – Йимаҡ, дейеү бәрейе менән бәйләнешкә кер-
гән дән һуң, бик йәмһеҙ йән эйәләрен, мәҫәлән, маймылды 
тыуҙырған. Шуның өсөн дә баш ҡортса “ямаҡ”-“йамаҡ” һүҙе ма-
тур түгел, тигән де аңлата. Беҙ бын да аңлап та, аңлатып биреп тә 
бул маған ҡапма-ҡаршылыҡҡа осрайбыҙ. Йима исеме баш ҡорт 
теленә Фир ҙәүисиҙең “Шахнамә”һе аша килеп кер гән, имеш, 
тип иҫәпләр гә мөмкин. Тик “Шахнамә” – урта фарсы дәүеренең 
“Хвадай-намаг”( Батшалар китабы) эпик теҙмә һе Фир ҙәүиси та-
рафынан замансаға күсереп яҙыл ған ғына. Ә “Хвадай намаг” үҙ 
ваҡытын да Авестанан күсереп яҙыл ған. “Шахнамә”лә Йима ин-
де икенсе исем менән йөрөтөлә – Джам йә иһә Джамшид! Йима-
Джамшид исеменән Рәсәй телевидениеһы ин де нисә йыл мыҫҡыл 
итеп көлә! Баш ҡорттоң мең ыры уы баш лыҡ тарының береһе лә, 
“Шахнамә” әҫәрен дәгесә, Дистан исем ле бул ған. Әгәр ҙә баш-
ҡортса “йәм” һүҙе Фир ҙәүисиҙең баш ҡорттар араһын да XVII бы-
уатта киң тарал ған поэмаһынан алын ған, тип иҫәплә һәк, “ямаҡ-
йамаҡ” һүҙенең сығышын һис табырлыҡ түгел. Йимаҡ-ямаҡ һүҙе 
Авеста, “Шахнамә” әҫәр ҙәрен дә лә бөтөн ләй юҡ! Ул Заратуш тра 
әҫәр ҙәрен дә генә осрай, баш ҡорттар ҙың ун дай әҫәр ҙәр менән та-
ныш булы уы мөмкинме? Тимәк, “Йима” кеүек үк, “йимак-ямаҡ” 
һүҙе лә Туран дың фарсы тел ле халыҡ тары араһын да- бөрйән 
баш ҡорттарының ата-бабалары – алан дар менән сарматтар ҙың 
лөғәтен дә бул ған лығы көн кеүек асыҡ. Шуның өсөн дә Арҡайым 
топонимы ла баш ҡорттар ҙың бы уын дан-бы уын ға тапшырыла 
килгән һүҙе ул. Ниш ләп шулай бул маҫҡа тейеш? Баш ҡорттар үҙ-
ҙәренең тарихи хәтерен дә мөғжизәүи Самрау һәм Һомай ҡош-
тар ҙы ныҡ һаҡлаған бит!

Шулай итеп, баш ҡорттар ҙың “күҙ гә күренмәгән” ата-
бабаларының бы уын дары тәрән леген ярай һы билдәләнек, буғай. 
Халыҡ тың “күренгән өлөшөнә” нин дәй васыят ҡалдыр ҙы икән 
улар? Шүлгәнташ мәмерйә һе сән ғәте һыҙыҡ таларын (сюже-
тын), Авеста һәм Ригведалағы арыйҙар мифологияларын, урын-
дағы мифтар ҙы үҙенә туплаған “Урал батыр”ҙы, әлбиттә. “Урал 
батыр” әҫәренең сере һаман да асылып бөтмәгән. Мифолог-
тар төп геройҙы Гильгамеш тураһын дағы эпостағы геройҙар ҙың 
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береһе Зиусудра менән оҡшаш лығы барлығын билдәләй, Ә Зи-
усудра – Библиялағы Ной йәки беҙ ҙеңсә әйт кән дә, Ҡөрьән дәге 
Нух бәйғәмбәр образы ул. Донъяны һыу баҫҡан осор ҙа Зиусуд-
ра, бик ҙур карап төҙөп, кешеләр ҙе үлемдән ҡот ҡарған. Ошон-
дай уҡ күренеш те баш ҡорт риүәйәттәрен дә лә осратабыҙ. Ун-
да һыу баҫҡан мәлдә кешеләр һал яһап ҡотол ған, ә Урал батыр, 
дейеүҙәр ҙе тураҡлап, ҡаты ер яһаған. Хәҙер ге заман кешеһенең 
аңы етмәгән, серле һәм мөғжизәле “Урал батыр”ҙы баш ҡорт 
халҡының Библияһы, тип тә атайҙар. Был сағыш тырыу дөрөҫ тә, 
сөнки Библия йә һүд халҡының ғына тәүге тарихы түгел. Донъя 
яратыл ған дан алып кешелеккә ебәрелгән илаһи һүҙ ҙәр ҙе борон-
ғо Месопотамия халыҡ тары ла (шумер-вавилон) үҙ ҙәренсә аңлап, 
мифтар сығарған, шул мифтар ҙың йыйынтығы ул Библия. Ошоға 
яраш лы, “Урал батыр” ҙа, ҡасан дыр Ал лаһты дан лаған изге 
йөкмәт келе булып, меңйыл лыҡ тар аша телдән-телгә тапшырыл-
ған, халыҡ тың йәшәйеше менән үрелеп, эпосҡа әүерелгән. 
Ошон дай ижадтың, әҫәр ҙең тик баш ҡорттар ҙа ғына булы уы һис 
осраҡлы түгел.

Меңәр йылдар үтеп кит кән... VII быуат ет кән. Был ваҡыт 
арауығын да бихисап оло һәм ваҡ ваҡиғалар бул ған. Мәҫәлән, 
Ҡытайҙың “Суй-шу” тарихнамә һе Теле конфедерацияһын да ба-
шу-ки-ли (баш ҡорт) ҡәбилә һенең барлығын билдәләгән. Әммә 
кешелек тарихын үҙ гәртерлек донъя кимәлен дәге бер ваҡиғаны 
ниңәлер бер кем дә тоймаған. Мөхәммәт исем ле Мәккә сауҙагәре 
Ал лаһтың кешелеккә ебәр гән һуңғы ихтыярына – Ҡөрьән-
де ҡабул итеүгә лайыҡ бул ған. Ғәрәбстан бөтөн ер шарын да до-
нъяуи ҡараш тар ҙы үҙ гәртер гә мәжбүр ит кән үҙәккә әйләнгән. 
Бәйғәмбәребеҙ, Ал лаһ һүҙен ет кереү өсөн, бөтөн тарафтарға 
үҙенең сәхәбәләрен ебәр гән. “Минең сәхәбәләрем күктәге йон-
доҙ ҙар кеүек. Улар ҙың кемеһе артынан эйәр һәгеҙ ҙә, ҡот ҡарыу 
табыр һығыҙ...” тип аңлат ҡан бәйғәмбәребеҙ улар ҙың илселек 
эшен. Урал – Волга буйын да Ислам дине нығыны уы буйынса 
бер нисә быуат дауамын да йәшерен фараз хаҡим лыҡ итә. Уға 
яраш лы, Ал лаһ илсеһе һәм бәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт тере саҡ-
та уҡ, йәғни VII быуаттың беренсе яртыһын да уҡ, беҙ ҙең баш-
ҡорт иленә сәхәбәләрен ебәр гән һәм баш ҡорт ханын халҡы 
менән бер гә Ислам диненә күн дер гән. Был хикәйәт ике автор-
ҙың – Хисаметдин бин Шәрәфетдин әл-Бол ғари һәм Тажетдин 
Ялсығол әл-Баш ҡорди әҫәр ҙәрен дә һаҡлан ған. Улар ҙың икеһе лә 
XVIII быуатта йәшәгән һәм икеһе лә бер үк йөкмәт кене бәйән итә: 
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“ Беҙ ҙең бәйғәмбәребеҙ – Ал лаһ уға фатиха бир һен һәм сәләм-
лә һен! – Исламды ин дереү өсөн өс сәхәбә һен – Абд әр-Рахман 
бин Зөбәйер, Зөбәйер бин Джағда, Талха бин Усман ды Бол ғарға 
ебәр гән. “Баш та улар үҙ ҙәрен им ләүсе, дауалаусы итеп таныта...” 
Был ваҡытта, тип хәбәр ителә хикәйәттә, Волга буйы Бол ғарын да 
Айҙар хан хаким лыҡ ҡыла. Уның Туйбикә исем ле ҡыҙын фалиж 
һуҡҡан бул ған. Дауалау әмәлдәрен белеүсе сәхәбәләр хан ҡыҙын 
сир ҙән ҡот ҡарған. Ошонан һуң батшалыҡ тың барса халҡы, 
имеш, Ислам динен ҡабул ит кән. Ошоға бәйле хәҙер ге мосол ман 
руханиҙары Бол ғар ҙы Урал-Волга буйы мосол ман дарының рухи 
Мәккә һе тип иғлан ит кән. Әммә!.. Әммә тикшереберәк ҡараһаң, 
был бер ҙә дөрөҫ түгел. Беренсенән, VII быуатта Волга буйы Бол-
ғары БӨТӨНЛӘЙ БУЛМАЙ. Икенсенән, Хисаметдин сәхәбәләр-
ҙең беренсе уҡыусыларының – тәбғин дәр ҙең аныҡ исемдәрен 
дә, мил ләттәрен дә асыҡ атай: “Уралдың көнбайышынан килеп 
сәхәбәләр ҙә уҡыусы баш ҡорт ыры уынан, Әй буйынан Айыт-
ҡол Зәйет улы...” Артабан Әй, Дим, Ҡармасан, Сәрмәсән, Ағиҙел 
буйҙарынан килгән тәбғин дәр ҙең исемдәре теҙелеп китә. Тимәк, 
был ике автор нин дәйҙер тарихи сығанаҡ тан мәғлүмәт ал ған, ә та-
рихты һис инҡар итеп бул май. Әгәр ҙә сәхәбәләр ул заман да бул-
маған Бол ғарға килә ал май икән, улар ҡайҙа килгән?

Сәхәбәләр килгән ваҡытта, нисәлер быуаттан һуң ғына 
барлыҡҡа киләсәк Волга буйы Бол ғары ер ҙәрен дә буш лыҡ 
яңғырап ятһа, Көньяҡ Уралда ҡала цивилизацияһының сәскә ат-
ҡан осоро була. Уның билдәле өлгөһө “Өфө-2” ҡаласығы. Ошо 
сәбәптәр баш тан уҡ сәхәбәләр ҙе төньяҡҡараҡ барырға мәжбүр 

Нарыҫтауҙағысәхәбәләрзыяраты
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ит кән дер. Шулаймы-түгел ме, был әлегә ғил ми фаразлау, берәүҙәр 
өсөн – инаныу, икенселәр гә – шик-шөбһә.

IX быуатта Көньяҡ Урал ға Алтай төркиҙәре үтеп инә баш лай. 
Улар урын дағы халыҡ тың мәҙәниәтен, телен, йолаларын үҙләш-
терә. Улар ҙың араһы тыныс яйлаш ҡан. Шулай бул маһа, ир-ат 
ҡаны менән генә күскән R1b гаплотөркөмө һаҡланмаған булыр 
ине. Сөнки һуғыш ваҡытын да, ғәҙәттә, ир-атты беренсе ҡыралар. 
Тимәк, борон ғо баш ҡорттар үҙ ҙәренә тотош ҡәбиләләр ҙе ҡабул 
ит кән һәм ул ҡәбиләләр бөгөнгө көнгә тик лем үҙ исемдәрен һаҡ-
лаған: Бөрйән, Ғәйнә, Йәнәй, Юрматы, Юрмый...

922 йылда Ал мыс хаким саҡыры уы буйынса Волга Бол-
ғарына кешеләрен Исламға күн дереү өсөн Бағдадтан Ибн Фаҙлан 
сәркәтиплек ит кән илселек килә. Ошо мәғлүмәт нигеҙен дә генә 
күп автор ҙар бик ҡабалан һығымта яһай, имеш, баш ҡорттар-
ҙы күршеләр Ислам диненә өйрәт кән!?. Быны раҫлаусы бер генә 
мәғлүмәт тә юҡ. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, ял ған мәғлүмәт 
йылдың-йылы дәреслектән-дәреслеккә күсә килә. Киреһенсә, XII 
быуатта ғәрәп географы Мөхәммәт әл-Иҙриси баш ҡорт ҡалаһы 
Ҡараҡыя тураһын да былай яҙған: “Ҡараҡыя – бура йорттар 
һәм кейеҙ тирмәләр ҙән торған матур ҡала. Йыш ҡына уларға 
бол ғар ҙар һөжүм итә. Уларға тик лем 16 көн барырға. Улар бер-
береһе менән элек-электән һуғыш ҡан”. Күршеләр ҙең ике быуат-
тан һуң ғына Ислам динен тота баш лауына баш ҡорттар ғәйепле 
түгел бит. Баш ҡорттарға Исламдың көслөк менән ин дерелеүе 
тураһын да һүҙ ҙең булы уы ла мөмкин түгел. X быуат авторы Ис-
тахри “Баш ҡорттар көслө һәм ике уйлап тормай, улар ҙы бер 
күршеләре лә еңә ал май,” тип яҙған. Бынан тыш, Стәрлетамаҡ 
янын дағы Левашовка зыяратын да ҡаҙыныуҙар уның IX быуат ҡа 
ҡараған мосол ман зыяраты булы уын асыҡланы. Был Ибн Фаҙлан 
экспедицияһы ваҡытына тап килә. Тимәк, Ибн Фаҙлан ваҡытын-
да Көньяҡ Уралдағы баш ҡорт халҡы Ислам дине менән йәшәгән 
һәм ул күршеләренең тәьҫиренә мохтажлыҡ кисермәгән. Мосол-
ман диненең ныҡлығы, бәлки, төрлө ер ҙә төрлөсәрәк бул ған-
дыр, сөнки баш ҡорттарға килеп һыйын ған ҡәүемдәр үҙ йолалары 
менән килеп ингән.

Татар-монгол баҫҡынсылары аҫтын да Ислам диненең хәле 
бик ауырая. Волга Бол ғары тотош ҡырып бөтөрөлә. Шуның 
өсөн дә хаким лыҡ та мосол ман дар бул маған илдә (Алтын Ур ҙа-
ла) дәғүәт (дингә саҡырыу) рәсми бул маған руханиҙар – суфый 
шәйехтәре һәм тәриҡәттәге дәрүиш тәр аша ғына бары уы мөмкин 
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була. Сыңғыҙ хан һәм Батый яуҙары үт кән дән һуң Ислам дине, 
мәжүсиҙәр ҡыҫымы аҫтын да бына-бына юҡҡа сыға тигән дә, су-
фый шәйехтәре монгол хан дарын Исламға күн дерә ал ған һәм улар 
Исламды дәүләт дине итеп күтәр гән. Алтын Ур ҙа ханы Берке ислам 
динен Бохарала йәшәгән суфый шәйехе Сәйфетдин Бохариҙан 
ҡабул ҡыл ғаны билдәле. Урал аръяғына Бағдадтан икенсе бер 
суфый шәйехе килеп сығы уы ла ошо уҡ ваҡыт ҡа ҡарай. Учалы 
районын да Әүеш тауын да ерләнгән суфый зыяраты әле лә бик 
хөрмәтләп ҡарала. Зыярат ташына “ Был – шәйех Мөхәммәт 
Рамаҙан әл-Әүешиҙең һуңғы төйәге...Һарай ҡалаһын һал ған Бер-
ке хан ваҡытын да йәшәне”, тип яҙыл ған. 1313 йылда Алтын Ур-
ҙа хаҡим лығына Үзбәк хан дың ултыры уы ә һәмиәт кә эйә. Ул 1321 
йылда Йәсәүи тәриҡәтен дәге суфый шәйехтәре Зәңге-Ата һәм 
Сәйет-Атанан Исламды ҡабул ит кән. Ошо йылда уҡ хан Ислам ди-
нен Алтын Ур ҙаның рәсми дине итеп раҫлай. Әммә Үзбәк хан дың 
ин дер гән яңылығы монгол аристократтарының ҡаршылығына ос-
рай. Улар хан ға “Һин беҙ ҙән баш эйеүҙе һәм буй һоноуҙы талап ит, 
беҙ ҙең дин дә эшең бул маһын, нисек беҙ, Сыңғыҙ хан дың ҡанун-
дарын һәм талаптарын боҙоп, ғәрәптәр ҙең диненә күсәйек?” тип 
яуаплаған. Үзбәк хан Сыңғыҙ хан нәҫел-нәсәбенең 120 кешеһен 
язалап, ҡаршылыҡ ты емер гән.

Баш ҡортостан ға килгән дә, Ислам дине бын да бик күптән ты-
ныс юл менән Үзбәк хан ға тик лем үк киң тарала, быны суфый 
шәйехе Хөсәйенбәк эшмәкәрлеге менән дә бәйләйҙәр. Ул Баш-
ҡортостан хакимы саҡыры уы буйынса дин таратыу эше менән 
килә. Көньяҡ Урал ға венгр ҙар ҙың тәү илен эҙләп килгән Ио-
ганка Венгр: ”Баш ҡортостан хакимын һәм уның ғаилә һен “са-
рацин хаталаны уы”н (Ислам динен) йоҡ торған хәлдә тап иттек. 
Беҙ үҙ динебеҙ тураһын да һөйләй баш лағас,”Бер дин де ҡабул ит-
кәнбеҙ, хаҡимдарға бер дин дән икенсеһенә күсеү оят,” тинеләр” 
– тип яҙа. – Беҙ үҙ динебеҙ (христиан дине) тураһын да нығыраҡ, 
йышыраҡ һөйләй баш лағас, сарацин ғалимдарына (Ислам дине 
руханиҙарына) улар ҙың диненең ял ған икән леген раҫлағас, беҙ-
ҙе бығаулап зин дан ға яптылар...беҙ...үлем тиҙерәк кил һә ине, 
тип көттөк, әммә улар татар ҙар ҙан ҡурҡ ты, үлтерер гә ҡыйманы. 
Татар ҙар христиан дар ҙы ярата, ә улар ҙы яратмай һәм эҙәрлек-
ләйҙәр.” 

Баш ҡортостан да Хөсәйенбәктең килеп сығы уы ул заман-
да эҙһеҙ үтмәгән. XIV быуатта йәшәгән энцик лопедист, тарихсы, 
географ Шиһабетдин әл-Үмәри былай тип яҙған: ”Себер һәм Сул-
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ман илдәре баш ҡорттарға яҡын. Баш ҡорт илен дә ихтирам ҡаҙан-
ған мосол ман ҡазыйы бар.” Үмәри Хөсәйенбәктең заман дашы 
бул ған, шуға ла ул телгә ал ған ҡазый, йәғни хөкөмдар (судья) 
шәриғәт ҡанун дары буйынса хөкөм сығарыусы һәм Хөсәйенбәк, 
моғайын, бер үк кеше бул ған дыр. Хөсәйенбәк – Баш ҡортостан-
да Ислам руханиҙарының мосол ман дине ғалимы булараҡ та, 
суфыйсылыҡ тәриҡәтен дәге мосол ман булараҡ та берлеген күр-
һәт кән дин ә һеле.

XVII – XIX быуаттар ҙа Йәсәүиә тәриҡәтенә ал маш ҡа 
Наҡшбән диә килә. Был тәриҡәт Баш ҡортостан да һәм Көнбайыш 
Себер ҙә Ислам мәҙәниәтенә бик ныҡ тәьҫир яһаған. Шулай 
итеп, Баш ҡортостан ға һәммә мәҙәни үә дини тәьҫир ҙәр баш лыса 
мосол ман Көнсығышынан килгән, бер ҙә Волга Бол ғарынан түгел. 
Ә Волга Бол ғары, монгол-татар ҙар ҙың XIII һәм XIV быуаттар ҙағы 
емер гес яуҙарынан бөтөн ләй юҡҡа сыҡҡан. Хатта бол ғар ҙар үҙ-
ҙәре лә юҡ бул ған.

Наҡшбән диә тәриҡәтенең иң билдәле суфыйы, шәйех 
Зәйнул ла Рәсүлев “Ҡотоп әз-заман” (Ҡотоп заман) исемен йөрөт-
кән. В.Бартольд бөйөк шәйехтең вафатына арнал ған хуш лашыу 
һүҙен дә Зәйнул ла Рәсүлевты “үҙ халҡының короле”, тип атаған. 
Был һис осраҡлы түгел. Шәйех ғүмере буйы баш ҡорт халҡына 
тоғро хеҙмәт ит кән, баш ҡорт инсан дарын тәрбиәләгән, уның 
шәкерттәре Баш ҡортостан дың үҫешен билдәләгән.

Суфыйсылыҡ беҙ ҙең халыҡ өсөн ғәйәт ҙур ә һәмиәт кә 
эйә. Ул быуаттар буйы баш ҡорттарға ғилемдең, мәҙәниәттең, 
фәлсәфәнең, фән дең бер ҙән-бер файҙалана алырлыҡ мөмкин-
леге, төрө бул ған. Совет власы йылдарын да меңйыл лыҡ тар буйы-
на туплан ған рухи мираҫ менән бер гә борон ғо мәҙәниәтебеҙ 
ҙә юҡ ителә. Суфыйсылыҡ йолаһы ғына түгел, халыҡ тың күҙ-
гә күренгән һәм “күҙ гә күренмәгән” өлөш тәре араһын дағы 
бәйләнеш тә өҙөлә. Беҙ үҙебеҙ ҙе юҡҡа сығарыуға килтер гән ял ған 
юл менән кит кәнбеҙ. Борон ғо йолаларыбыҙ ҙы аяҡҡа баҫтырыу 
мөмкин леге бармы? Философтар ҙың “Бер йыл ғаға ике тапҡыр 
кереп буламы?” тигән фәлсәфә һенә тиң был һорау. Борон ғо грек-
тар һорауға кире яуап бир гән, сөнки улар материалист бул ған һәм 
бөтөн донъяның тик Ал лаһ ихтыярын да икән леген бел мәгән...

СалауатХӘМИҘУЛЛИН,
журналист,БашҡортостанРеспубликаһының

СалауатЮлаевисемендәгедәүләтпремияһылауреаты.



28

СәхәбәләрБашҡортиленәҡасанкилгән?

Ғ. Аматул лаһтың “Нарыҫтау – баш ҡорт иленең нурлы 
төбәге, бәйғәмбәребеҙ илселәренең һуңғы төйәге” тигән мәҡәлә-
һе “Йәш лек”тең (29 июнь) 21 дини ҡараш лы уҡыусыларын ғына 
ҡыҙыҡһын дырып ҡал маны. Автор Ҡаҙан дың дин тарихсыһы 
Шәрәфетдин ибн Хисаметдин ХVI (?) мәғлүмәттәренә һәм ике сит 
ил әүлиә шәйехтәренә һылтан ған. Тәүге илсе ролен дә киң билдәле 
Ибн Фаҙлан ҡатнаш ҡан экспедиция түгел, ә Мөхәммәт ғәләй һис-
сәләм бәйғәмбәр ҙең өс сәхәбә һе күр һәтелгән. Әйтер гә кәрәк, 
Аматул лаһ актуаль ғил ми проблеманы күтәр гән. Сөнки йыйыл ған 
факттар рәсми ҡараш ты етди шик аҫтына ҡуя. Уҡыусылар ҙың 
иҫтәренә төшөрәйек: ХХ быуат уртаһын да Стәрлетамаҡ ҡалаһы 
янын дағы Левашовкала борон ғо урта быуат ҡа ҡараған, мосол-
манса ерләнгән ҡәберлектәр һәм VIII-IХ быуат ғәрәп тәңкәләре 
табыла. Шишмә районын дағы Аҡзыяратта борон ғо ҡуфа стилен-
дәге ғәрәп яҙмалы ҡәбер таш тары табыл ған, был улар ҙың VII-IX 
быуаттар ҙа 22 барлыҡҡа килеүенә дәлил.

Ибн Фаҙлан да үҙенең яҙмаһын да илселек төркөмөн дә баш-
ҡорт мосол маны булы уы хаҡын да телгә ала 23. Киләсәктә тағы ла 
шун дай меңләгән дәлил табыл маҫ тимә, сөнки хәҙер ге ваҡытта 
Ҡаҙан һәм Өфө архивтарын да каталогтарға ин дерел мәгән, бөтөн-
ләй өйрәнел мәгән ғәрәп графикаһын да яҙыл ған меңләрләгән 
ҡулъяҙма ята. Улар ҙа ауыл, төбәк тарихтары сағыл ған, дини 
ҡараш тан сығып яҙыл ған төрлө мәғлүмәттәр, әүлиәләр тормо-
шо һүрәтләнә 24. Археология фәне лә әле үҙенең һуңғы һүҙен 
әйтмәгән. Был мәҡәлә, бығаса билдәле сығанаҡ тар нигеҙен дә 
тарихыбыҙ ҙың мөһим мәлдәрен яҡ тыртырға тырышыу ул.

Мөхәммәт бәйғәмбәр ҙең өс сәхәбә һенең илселеге хаҡын-
да төп һәм бер ҙән – бер мәғлүмәт биреүсе булып Шәрәфетдин 
ибн Хисаметдин дың (ҡай һы бер баҫмалар ҙа Хисаметдин 
ибн Шәрәфетдин) “Тауарихи-и Бол ғария” һәм Тажетдин ибн 
21 Аматул лаһ Ғ. Нарыҫтау – баш ҡорт иленең нурлы төбәге, бәйғәмбәребеҙ 
илселәренең һуңғы төйәге тигән мәҡәлә һе // Йәш лек. – 2012. – 29 июнь.
22 Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. – Уфа, 2007. – С. 10.
23 Путешествие Ахмеда Ибн-Фадлана на реку Итиль и принятие в Булгарии исла-
ма. – М.: Мифи-Сервия, 1992. – С. 27.
24 Франк А. Справочники-путеводители [каталоги] для паломников к могилам свя-
тых шейхов и мусульманская общинная география в Волго-Уральском регионе: 
1788- 1917 г.г. // Ватан даш. – 2000. – № 6. – С. 152.
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Ялсығолдоң (1768-1838) “Тарихнамә-и Бол ғар” китаптары тора. 
Шуны әйтер гә кәрәк, барлыҡ тарихсылар ҙа, шулай уҡ мосол-
ман тарихсылары ла, был хеҙмәттәр ҙең ғил ми ҡиммәтен тейеш ле 
кимәлдә баһалап ет кермәгән. Ҡай һы берәүҙәр беренсе китаптың 
ысынбарлыҡ та барлығына, хатта, “был китап аҫтын да ХIХ бы-
уат башына ҡараған аноним йәшенгән”, тип шиктәрен дә белдер-
гәйне.

Икенсе китапҡа килгән дә ин де, ул киң билдәле дин эшмәкәре, 
оло ғалим һәм күп хеҙмәттәр авторы бул ған.

Сәхәбәләр тураһын дағы хикәйәләр гә ышанмаусан лыҡ 
тыуҙырыусы сәбәптәр ҙең береһе, имеш, илселәр Айҙар хан 
хаким лыҡ ит кән заман да Бол ғар ҙа бул ған, тигән уйҙырма. Ә Иҙел 
бол ғар ҙары Х быуат башын да ғына, Бол ғар ырыуҙары көнсығыш 
Европа далаларынан Урта Иҙел буйына күскән ваҡытта барлыҡҡа 
килгән леге яҡшы билдәле. Бәлки, был автор ҙар “Бол ғария” тер-
мины аҫтын да беҙ уйлағанса түгел, икенсе нәмәне күҙ уңын да 
тот ҡан дар ҙыр?

Тажетдин Ялсығолдоң Әҙәм ғәләй һис-сәләмдән алып баш-
лаған шәжәрә һенә күҙ һалайыҡ, күренеүенсә, уның борон ғо 
олатаһы Кинйәнең Татар, Мишәр, Иш тәк һәм Нуғай тигән улда-
ры бул ған. Тажетдин Иш тәкте үҙенең нәҫел башы, тип иҫәпләгән. 
Иш тәктең Тамъян, Үҫәр гән, Күбәләк, Бәкәтун, Һарт, Тырнаҡлы, 
Түбәләҫ, Дыуан исем ле улдары бул ған. Былар барыһы ла буласаҡ 
баш ҡорт ырыуҙарының исемдәре ул. Мейәс йыл ғаһы буйын-
да йәшәгән Бәкәтун дың Әйле, Юрмый, Байлар, Байҡы, Ирәкте 
тигән улдары бул ған. Улар ҙа баш ҡорт ырыуҙарының исемдәре. 
Әйлеләр ҙең борон ғо нәҫел-заты бул ған Туҡый хан Бол ғар илен-
дә урын лаш ҡан. Унан Айҙар хан тыуған. Артабан, Тажетдин 
“Бәйғәмбәр сал лалаһу-ғәләй һис-сәләмдең 9-сы һижри йылын да 
(630 й. – С.Т.) Айҙар хан тәхет кә менә. Бәйғәмбәр, сәхәбәләренән 
өс кеше һайлап, Исламға саҡырырға ҡушып Бол ғарға юл лай”, тип 
яҙа.

Беренсеһе – Зәбир улы Ғабдрахман була, икенсеһе – Рабиғ 
улы Һантыл, өсөнсөһө – Джағда улы Зәбир бул ған. Шунан 
Бәйғәмбәр был өс сәхәбәгә “Мин һеҙ гә өс әйбер бирәм. Һеҙ ҙән 
кирамат күр һәтеүҙе һораһалар, ошо өс әйбер ҙе ҡул ланығыҙ”, тип 
әйт кән, имеш. Ҡара һауытын ул Зәбир гә, таяҡ ты Һантыл ға, ә сәл-
ләне Ғабдрахман ға бир гән”.

Айҙар хан дың ҡыҙын сәхәбәләр һауыҡ тырған дан һуң, ул 
уларға шәриғәтте уҡытырға рөхсәт итә. Һантыл хан дың ҡыҙы 
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Туйбикәгә өйләнә, унан баш ҡорттар ҙың ырыу баш лығы Сәйет 
хан тыуған. Әйле баш ҡорто Тажетдин үҙен Сәйет хан нәҫеленән, 
тип иҫәпләгән, һәм үҙен “Бол ғар ер ҙәре иш тәге” 25, – тип атаған.

Урал-Иҙел буйы тарихын, динен өйрәнеүсе һәм көнсығыш 
белгесе Михаэль Кемпер: “Беҙ ХIХ быуат текстарын да һәр ваҡыт 
осрат ҡан “Иҙел бол ғар ҙары”, тигән үҙбилдәләнеш тең мәғәнә-
һе шулай – Иҙел һәм Көньяҡ Урал регионын да йәшәгән һәм 
борон дан Ислам динен тот ҡан кешеләр хаҡын да әйтелгән. Бөгөн 
Татарстан да “необулгаризм” яҡлы ҡай һы берәүҙәр аңлауынса, 
был “бол ғар ҙыҡы” тигән оҡшаш лыҡ этник категория түгел, ә по-
лемик фекерләүсә һәм улар ҙың оппоненттары менән Иҙел буйын-
да һәм Урал буйын да шулай уҡ “үҙ” генеалогияларын булдырған. 
Шулай, татар мыр ҙалары үҙ ҙәренең шәжәрәләрен Ҡаҙан хан лығы 
заманын дағы аҫыл нәҫелдәр гә ҡайтарып ҡалдыра, ә Урал буйы 
генеалогияһы буйынса баш ҡорт ырыуҙарының төбө уртаҡ төрки 
бабаға барып етә. Бын дай “татар”ҙар ҙың йәки “баш ҡорт”тар-
ҙың этник үҙаңы үҙ ҙәрен бол ғар ҙар тип иҫәпләүе, суфый һәм 
ғалим Тажетдин бин Ялсығол миҫалын да күрәбеҙ. Үҙенең дини 
хеҙмәттәрен дә ул үҙен “бол ғар” мәҙәни мираҫы менән бәйләй һәм 
үҙен Тажетдин әл-Бол ғари, тип атай. Тик бынан тыш, ул үҙенең 
баш ҡорт шәжәрә һен ентек ле төҙөп ҡалдырған. Һәм бын да бер 
нин дәй ҙә ҡапма-ҡаршылыҡ юҡ” 26.

Хисаметдин ибн Шәрәфетдин шулай уҡ, “Бол ғар иле” тигән-
дә Иҙел буйы бол ғарын ғына түгел, ә дөйөм Иҙел-Урал буйы регио-
нын күҙ уңын да тота. Ул сәхәбәләр хаҡын да шун дай уҡ леген даны 
телгә ала, әммә Һантыл ибн Рабиғ урынына Талха ибн Усман тора. 
Бынан тыш, ул беренсе баш ҡорт мосол ман дарының исемдәрен 
атай: Әйле ыры уынан Айыт ҡол, Зәйет улы Ҡотлобай, Дәүләтбай 
һәм Ағиҙел менән Ҡариҙел ҡушыл ған ер ҙә йәшәгән Байдджура 
хан дың ҡул аҫтын дағы Джанҡол һәм Аманҡол исемдәрен әйтә 27.

Иҙел буйын да оҙаҡ ваҡыт йәшәгән ғәрәп сәйәхәтсеһе 
һәм географы Әбү Хәмид Ғарнати (1080-1169) шуға оҡшаш та-
рихты тапшыра. Ун да сәхәбәләр урынына медицинаны яҡшы 
белгән фәҡиһ, Бохаранан килгән мосол ман сауҙагәре хаҡын да 

25 Башкирские родословные / Составители Р.М. Булгаков и М.Х. Надер гулов. – 
Уфа: Китап, 2002. – С. 61–67, 163–186.
26 Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане [1789-1889]. Исламс-
кий дискурс под русским господством. – Казань, 2008. – С. 30–31.
27 Валиханов Ч.Ч. Булгар на Волге // Собр. соч. в 5 т. – Ал ма-Ата, 1964. – Т. III. – 
С. 181–185.
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һөйләнелә 28. Был тарих Хисаметдин менән Тажетдин һөйләгән-
дәрен кире ҡағыуҙан да бигерәк, хуплау булып тора.

Кемпер был борон ғо леген да персонаждарын асыҡлап 
маташ ҡан. Уныңса, Абдрахман бин Зөбәйер – Ибн Сәйеттең 
(845 йылда үлгән) тәүге мосол ман дар биографияһы йыйынтығын-
да телгә алына һәм Абдул-Ашиас ҡушаматлы була (ялбыр сәсле 
кеше) һәм һижри 46-47 йылда үлә. Һантал бин Рабиғ – Мөхәммәт 
бәйғәмбәр ҙең кәтибе (писары) ҡушаматлы була. Зөбәйер бин 
Джағд – ул Зөбәйер бин Әүүәм – бәйғәмбәр ҙең хәрби көрәш-
тәше 29. Шулаймы-юҡмы, әммә әл-Әүүәм 656 йылда Басранан 
йыраҡ түгел “Дөйә һуғышы”н да һәләк бул ған 30.

Тиҙ генә ышанып бармаусы уҡыусыла “Ни өсөн Мөхәммәт 
үҙенең сәхәбәләрен фәҡәт беҙ ҙең алыҫ илгә ебәр гән?” – тигән 
һорау ты уыуы ихтимал. “Эй, рәсүл! Раббыңдан ин дерелгән де ет-
кер. Әгәр һин быны эш ләмә һәң, Уның рисәләтен тапшырған бул-
маҫһың”, – тиелгән Ҡөрьән дә (5:67) 31. Ысынбарлыҡ та, Мөхәммәт 
Ғәрәбстан дан тыш, сит илдәр ҙә лә Исламды әүҙем таратырға 
тырыш ҡан. Ул илселәрен хатта иң ҡөҙрәтле монархтарға ла юл-
лаған: христиан донъяһының башы, Византия императоры Ирак-
лиға ла һәм фарсы шахы Хөсрәү II Пәрүәзгә лә. Үлер алдынан 
рәсүл “Ал лаһҡа дан, мин Уның бойорғанын үтәнем”, тигән.

СалауатТАЙМАҪОВ,
тарихфәндәрекандидаты,

Стәрлетамаҡдәүләтпедагогияакадемияһыдоценты.

Башҡортостандағы 
әүлиәлек(тассауф)хаҡында

Баш ҡортостан дың борон ғо тарихын да аҡ таптар күп әле. 
Күп мөһим ваҡиғалар, шәхестәр исемдәре хаҡһыҙ рәүеш тә оно-
толоп ҡал ған. Баш ҡорт халҡының урта быуаттар ҙағы тарихы 
яҙма сығанаҡ тарға ныҡ ҡытлыҡ кисерә, яңы тарих менән дә шун-
дай уҡ хәл. Шуға ла тарихсылар алдын да ҡатмарлы мәсьәләләр 
28 Из глубин столетий. Составитель Б.Л. Хамидул лина. – Казань: Татарское книж-
ное издательство, 2004. – С. 98-100.
29 Кемпер М. Указ.соч. – С. 436–437.
30 Доктор Рахман. Крат кая история ислама. – М., 2006. – С. 92.
31 Ҡөрьән Кәрим. – Өфө: Китап, 199. – 960 б.
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тора. Тарих – ул ваҡиғалар һәм исемдәр генә түгел, ә йолалар, 
идеялар, институттар һәм баш ҡа мәңгелек мәғәнә, билдәләр ҙе үҙ 
эсенә ала. Шуға ла, тарихи проблемаларға дөйөм, тик комплекслы 
ҡарауҙың ғына ыңғай һөҙөмтәләр гә килтереүе мөмкин. Үкенескә 
күрә, Ватаныбыҙ тарихын өйрәнеүҙә күп йылдар дауамын да объ-
ектив тикшереү принциптары боҙола килде, тыйыл ған тема-
лар булды. Былар Баш ҡортостан дағы суфыйсылыҡ темаһына ла 
ҡағылды. Беҙ баш ҡорт фәйләсуфы һәм Исламды өйрәнеүсе Илшат 
Насировтың фекерен уртаҡлашабыҙ: “…Мәҫәлән, Төнъяҡ Кавказ 
һәм Баш ҡортостан халыҡ тарының тарихи үт кәне һәм мәҙәниәте 
ысынбарлығын аңлауҙы, бын да 1917 йылдарға хәтле бул ған 
Наҡшбән диә һәм Ҡәҙириә суфыйсылыҡ туған лыҡ тарының тео-
ретик һәм практик ғилемен бел мәйенсә тороп, тормош ҡа ашы-
рыу ауыр, тип күҙал лана” 32.

Хәҙер бер аҙ ыңғай яҡҡа үҙ гәреш күҙәтелә. Бер нисә йыл 
элек билдәле немец тарихсыһы Михаэл Кемпер ҙың Рәсәйҙә 
ҡабатлап баҫыл ған ҙур хеҙмәте донъя күр ҙе 33. “Баш ҡорт энцик-
лопедияһы”н да һәм матбуғат биттәрен дә баш ҡорт әүлиәләре 

32 Шейх Мухаммад Амин Әл-Курди әл-Эрбили. Книга вечных даров. О достоинс-
твах и похвальных качествах суфийского братства Накшбан дийа. Перевод с араб-
ского И.Р. Насырова.– Уфа, 2000.– с. 3.
33 Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане [1789-1889]. Исламс-
кий дискус под русским господством. – Казань, 2008.

Ғудждуваниҡалаһы.Наҡшбәндиәтәриҡәтенеңбөйөкәүлиәһе
ҒабдулхалиҡҒудждуванихәҙрәттәренеңмәҡәме
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хаҡын да мәҡәләләр баҫылды. Ғалим Марсель Фархшатов 
Зәйнул ла Рәсүлев хаҡын да монография яҙ ҙы. Был мәҡәлә – 
суфыйсылыҡ тың баш ҡорттар тарихына тьәҫирен күр һәтер гә 
тырышыуҙың башы, Ислам буйынса белешмә әҙәбиәт кә таянып, 
дөйөм суфыйсылыҡ тарихына ҡыҫҡаса байҡау һәм ҡай һы бер 
махсус тикшереү үт кәреү 34.

Суфыйсылыҡ (ғәрәпсә “әт-Тассауф”), О. А. Акимушкин бил-
дәлә үенсә, ул – “Ислам дине сиктәрен дә мистик, дини, фәл сәфәүи 
ҡараш. Уның мөриттәре шәхси психологик тәжрибә менән рухи 
аралашыу (күреү, тойоу йәки һиҙем ләү) яр ҙамын да кеше Ал лаһҡа 
ирешә ала, тип иҫәпләй. Ул эске тойоу, аңлау, һиҙем ләү юлы һәм 
йөрәктә Ал лаһҡа ҡарата һөйөү менән тормош ҡа ашырыла 35. Әт-
Таcсауфтың танып-белеү тамыр ҙары Ҡөрьән дән килә. Уның тео-
рия һәм практикаһы йөҙәр йыл буйына күп һан лы таныл ған фе-
кер эйәләре, дин ғалимдары тарафынан эшкәртелгән.

Остаз (шәйех, мөршит, пир) етәкселеген дә суфыйсылыҡ-
тың теорияһын һәм практикаһын өйрәнеү баш тан уҡ тассауфтың 
мөһим элементы булып тора. Шунһыҙ йәш суфый (мөрит) аҡылын 

34 Фархшатов М.Н. Дело шейха Зайнул лы Расулева (1872-1917). Власть и суфизм в 
пореформенной Башкирии. Сборник документов. – Уфа, 2009.
35 Ислам. Энцик лопедический словарь. – М.: Наука, 1991; Ислам на территории 
бывшей Российской империи. Энцик лопедический словарь.- Т.1.– М.: Восточная 
литература, 2006.

Бохараҡалаһы.Наҡшбәндиәтәриҡәтенеңбөйөкәүлиәһе
СәйетӘмирҠулалдыңкәшәнәһе
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һәм һаулығын ҡурҡыныс аҫтына ҡуя. Әммә, тәржибәле етәкселек, 
йөрәктән “пәр ҙәне” асып (мәғрифәт кә етеүҙең рухи нөктә-
һе), илаһи нурға иреш тереүҙе гарантияламай. Әт-Тирмизиҙең 
биографияһын да Әбү Йәзид әл-Бистамиҙа (875 йылда мәрхүм) 30 
йыл уҡыған бер уҡыусыһы хаҡын да һөйләнелә. Ул мөрит: “Эй, 
минең әфән дем! Мин һеҙ гә хеҙмәт иттем, буй һон дом, әммә Ал-
лаһ Тәғәлә һеҙ ҙең йөрәккә һал ған дар ҙан миңә бер нәмә лә асыл-
маны”, – ти. Әл-Бистами: “Әй, улым! Әгәр ҙә һин 300 йыл буйы 
ураҙа тотоп, төн дәрен уяу үт кәр һәң дә, беҙ гә, ысын суфыйҙарға 
бирелгән дең бер туҙан бөртөгө саҡлыһы ла һиңә бирел мәҫ ине. 
Сөнки, һин үҙ-үҙеңә һоҡланыу менән йәнең Ал лаһтың нурынан 
ҡаплан ған, Уға буй һоноуҙан ҡырҡыл ғанһың” – тип әйтә 36.

Тассауфтың идеяларын тулыһынса ҡанун лаш тырыуҙа 
билдәле фарсы теологы, фәлсәфәсе һәм факиһ Әбү Хәмит әл-
Ғазалиҙың (1058-1111) хеҙмәте ҙур. Баш та ул суфыйҙар ҙың ҡараш-
тарына, уларға Ал лаһ бир гән көстөң ысынбарлыҡ та булы уына 
шөбһәле ҡараш та була. Ул дөрөҫлөктө (хаҡиҡәтте) ныҡышмалы 
эҙләп, барлыҡ фәлсәфәүи һәм дини ағымдар ҙы, шул иҫәптән Тас-
сауфты ла өйрәнә. Һуңынан ныҡлы һығымта яһар өсөн үҙ тормо-
шон ҡырҡа үҙ гәртә һәм тәжрибәле шәйех етәкселеге ҡарамағын да 
мөрит булырға тейеш леген аңлай. Уның тәжрибә һе ун йыл дау-
ам итә. Аҙаҡ Ғазали: “Ул йылдар эсен дә миңә хисапһыҙ ғилемдәр 
асылды. Ал лаһ юлын да барған дар – фәҡәт суфыйҙар икәне 
аңлашылды. Улар ҙың тормошо – иң яҡшыһы, улар ҙың юлы – 
иң дөрөҫө һәм әхлаҡ тары – иң сафы. Мин улар ҙың ысулын ҡул-
ланып йәшәгән дә әүлиәлектең хаҡ тәбиғәте аңлашылды”, – тип 
яҙа 37. Әүлиәлек, тип Ғазали Ал лаһ бир гән бүләкте (бәрәкәтте) күҙ 
уңын да тота. Ал лаһ бир гән бәрәкәттән сыҡмаған кеше хәҡиҡәтте 
аңлай, “уяна”.

Тассауф мосол ман мәҙәниәтенә оло өлөш ин дер гән. Бик 
күп күренек ле ғалимдар, теолог, хоҡуҡсылар һәм әҙәбиәтселәр 
тәриҡәт ағзалары булаған. Мосол ман ғына түгел, ә бөтөн до-
нъя әҙәбиәтен байыт ҡан суфый шағир ҙар: Низами Ғән джәүи 
(яҡынса 1141-1209 йылдар ҙа), Фәрит ад-дин Аттар (1145-1221), 
Йәләлетдин Руми (1207-1273), Сәғди Ширази (1208-1292), Әмир 
Хөсрәү Дәхләүи (1253-1325), Хафиз Ширази (1325-1389), Абдрах-
ман Джами (1414-1492), Әлишер Навои (1441-1501), Ал лаһөйәр 

36 Из истории суфизма: источники и социальная практика. – Ташкент: Издат. 
“Фан” АН РУ, 1991. – С. 78.
37 Абу Хамид әл-Газали. Весы деяний. – М.: Издат.дом “Ансар”, 2004. – С. 192, 194.
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(1723 йылда вафат), Зәббуниса (1643-1721), Мәхтүмҡолой (яҡынса 
1730-1780 йылдар ҙа).

Баш ҡортостан да элек суфыйсылыҡ ныҡ тарал ған бул ған. Киң 
билдәле Зәйнул ла Рәсүлев (1833-1917), Тажетдин бине Ялсығол 
(1767-1838), Мән ди Ҡотош-Ҡыпсаҡи (1763-1849), Мөхәмәтғәли 
Соҡорой (1826-1889), Шәмсетдин Зәки (1825-1865) тәриҡәттәге 
баш ҡорттар ҙың күренек ле вәкилдәренең бер бәләкәй генә 
өлөшөн тәшкил итә. Быны аңлау өсөн баш ҡорт тарихының яҡшы 
билдәле биттәренә икенсе яҡ тан ҡарарға кәрәк.

ХIХ быуат уртаһын да Салауат Юлаев хаҡын да риүәйәттәр 
йыйған рус яҙыусыһы Ф. Д. Нефедов: “Салауат йәш сағын да ғалим 
һәм шағир була, ул Ҡөрьән һәм шәриғәтте белә, үҫмер сағын да 
уҡ ҡарттар хөрмәт менән уға баш эйә, уның тураһын да барыһы 
ла һөйләй, уның уҡымыш лылығына мул лалар ғына түгел, хатта 
ахун дар ҙа аптырай”, – тип яҙған. Уның аҡылы һәм мәғлүмәтлеге 
Ал лаһтан, – тиҙәр мул ла менән ахун дар. Салауат Бөйөк кеше 
буласаҡ! – тип баш ҡорт аҡһаҡалдары күрәҙәлек ҡыла. –Уның 
йәшен дә һәм шун дай аҡыл! – тигән хәбәр барлыҡ тарафтарға 
ла тарал ған. –Ал лаһ илсеһе түгел микән? – тиҙәр. Салауат: мин 
тағы ла Ал лаһтың тауышын ишеттем, мин бөтөн Баш ҡортостан-
ды күтәрәм һәм тыуған ил азатлығы өсөн минең менән барлыҡ 
халыҡ күтәреләсәк!” – ти 38.

Бын дай һүҙ ҙәр ҙе тик суфый ғына әйтеүе мөмкин леге беҙ-
гә аңлашыла. ХIХ быуатта Баш ҡортостан ды өйрәнеүсе Р. Г. Иг-
натьев та 1875 йылда Салауаттың ете шиғырының тура тәржемә-
һен баҫтыра: “Уралым”, “Уҡ”, “Яу”, “Зөләйха”, “Минең тыуған 
ҡыр ҙарым” һ. б. Әлбиттә, һүҙмә-һүҙ тәржемә шиғыр ҙар ҙың 
әҙәби-нәфис рәүешен, көнсығыш метафораһының ҡатмарлы 
лирикаһын тапшыра ал маһа ла ябай уҡыусы улар ҙы уҡыған саҡ-
та Салауаттың ныҡ дини кеше булы уын аңлай. Әҙер уҡыусы 
күберәк күреүе ихтимал: Салауаттың ижады аша Ал лаһҡа сикһеҙ 
һөйөү, Раббыға тоғро булыу күренә. Бына ул шиғыр ҙар ҙан бер 
нисә өҙөк:

БиттәреңдәУралтау,
Ҡамыштайҡарағайурманың,
ИтәгеңдәУралтау,
Балаҫтайболон-ҡырҙарың.

38 Нефедов Ф.Д. Движение среди башкир перед пугачевским бунтом; Салават, 
башкирский батыр // Башкирия в русской литературе.- Т. 2. – Уфа: Изд-во “Баш-
кортостан”, 1964. – С. 128-129.
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Күҙҙеңяуыналалар
Аҡ,һары,алсәскәләр.
Сәскәләрменәнһандуғас
Тәңрегәтәсбихәйтәләр.
  * * *
Яуыздошманяуыэсенән
Атымалыпсыҡтымаҡланға.
Аҡландағыйылғаситендә
УлтырыптәсбихәйттемАллаға.
Изгеяуғатағыбараммин,
Азатлыҡһәмшөһрәттабаммин 39.

Аҡмул ла (1831-1895) – баш ҡорт шағир ҙарының иң күре нек-
леләренең береһе, шиғ риәтенең “шағир-мәғ ри фәтсе” характе-
рын һыҙыҡ өҫ төнә алып, уны әҙәбиәтселәр “мистик шағир ҙар”ға 
ҡаршы ҡуя. Шулай ҙа Мифтахетдин дың йәш сағын да Стәрлебаш 
мәҙрәсә һен дә Шәмсетдин Зә киҙә, һуңынан Өстамаҡ та Зәйнул ла 

39 Харисов А.И. Литературное наследие башкирского народа (ХVIII-XIX вв.). – 
Уфа: Китап, 2007. – С. 250-254.

СалауатЮлаев.СәлмәнЯрмуллинфотоһы©

Алданурсәсхалҡыңа!

     Шәйехзада Бабич
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ишан да уҡыған лығы билдәле. 
Аҡмул ланың уҡыу сыһы ҡаҙаҡ 
Дусмаил Ҡас ҡынбаев та су-
фый бул ған. Сәсән дең үҙенең 
йәшәү рәүеше дәрүиш тормо-
шон яҡшы хәтерләтә. “Атайы-
ма хат” шиғырын да ул үҙен 
“мосафир мул ла” (дәрүиш һү-
ҙе нең синонимы) тип тура-
һын әйтә. Уның “Бәхет”, 
“Бил дә һеҙ”, “Уҡыным ҡан йо-
топ”, “Аҡмул ла, хәлеңде бел”, 
“Дуҫлыҡ”, “Диуанамын” һ. б. 
ши ғыр ҙырын да суфыйҙар-
ҙың доғаһы асыҡ сағыла. Бына 
уның төрлө шиғыр ҙырының 
характерлы өлөш тәре:

…Һүҙҡуҙғатырулаҫылиркәрәкерҙән,
Хоҙайымүтәһиҙгерйөрәкбиргән.
   ***
Минүҙембердәрдмәнд,диуанамын,
Ҡайҙабертәхҡиҡкүрһәм,ҡыуанамын.
Былзаттағәжәптәхҡиҡкүргәндәнһуң,
Ихтыярһыҙшулсәбәптәнйыуанамын.
   ***
Намыҫыңдыҡалдырма,малғаҡарап,
Шөкөрлөктөташлама,барғаҡарап.
Тәүбә,тәүфиҡбилгеҙе–ҡәнәғәтлек,
Ғәмәлһеҙбулакүрмә,малғаҡарап40.

Шулай уҡ билдәле шәхестәр Ҡараһаҡал менән Батыршаның 
да әүлиәлек һәләттәренә эйә дин ә һелдәре бул ған лығы билдәле. 
Ғөмүмән, Баш ҡортостан тарихын да тәриҡәттәр ҙең биләгән уры-
ны ғәйәт ҙур бул ған. 

СалауатТАЙМАҪОВ,
тарихфәндәрекандидаты,

Стәрлетамаҡдәүләтпедагогияакадемияһыдоценты.

40 Мифтахетдин Акмул ла. Стихотворения. – Уфа, 2006. – 248.

Бәндәбикәәүлиәкәшәнәһе
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Нарыҫтау–Башҡортиленеңнурлытөбәге, 
Бәйғәмбәребеҙилселәренеңһуңғытөйәге

Миәкә районы менән Әлшәй районы сиген дә, Илсеғол менән 
Себен ле ауылдары араһын да ят ҡан, тип-тигеҙ урын да 250 метрға 
яңғыҙ уба булып күтәрелгән Нарыҫтау борон-борон дан баш-
ҡорттар ҙың табыныу урыны бул ған. Был тау башын да сәхәбәләр 
– Мөхәммәт Бәйғәмбәр (с.ғ.с.) тарафынан баш ҡорт еренә Ис-
лам динен ин дереү бурысы менән ебәрелгән илселәр ерләнгән – 
Зәйет улы Зөбәйер менән уның улы Абдрахман.

Был изге урын ды зыярат ҡылыу, Изге шишмә һенең һы уын 
эсеп сихәтләнеү хатта илебеҙ ҙә атеизм сәскә ат ҡан дәүер ҙә лә 
туҡ тамаған.

2011 йылдың 15 июнен дә Нарыҫтау башын дағы борон ғо 
ҡәбер ҙәр гә яҙыулы таш ҡуйылды, ә өҫтөнә тирмә рәүешен дә аҡ 
көмбәҙ – кәшәнә ҡоролдо. Ал лаһ Тәғәләнең ризалығы бул маһа 
– ағастың япрағы ла һелкенмәй, тиҙәр, тимәк, был изге ғәмәлдә 
ат ҡарып сығыуға Раббабыҙ ҙың ризалығы бул ған. Әл-хәмдүлил-
лә һ!

Сәхәбәмәсете
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2012 йылдың 10 июне көнө Миәкә районы Илсеғол ауылы 
янын дағы дан лы Нарыҫтауҙа ерләнгән сәхәбәләр ҡәбер ҙәренә 
мосол ман дарыбыҙ тағы ла күмәк ләп зыярат ҡылды. Был изге са-
рала өс меңләп мөьмин ҡатнаш ты. Бер нисә кеше ҡорбан салып, 
халыҡ ты аш, былау менән һыйланы. Мил ләттәш тәребеҙ зекер, 
намаҙ ҡылды һәм әруахтарға аяттар бағыш ланы, Ал лаһтан илебеҙ-
ҙең, халҡыбыҙ ҙың имен леген һорап, абруйлы имамдарыбыҙ 
доғалар уҡыны.

Сәхәбәләр улар – Мөхәммәт (с.ғ.с) заманын да йәшәгән һәм 
унан ғилем ал ған кешеләр.

630 йылда Баш ҡорт иленә, халҡыбыҙға бәйғәмбәребеҙ 
Мөхәммәт Мостафа (с.ғ.с) тарафынан өс сәхәбә ебәрелә. Шулар-
ҙың икәүһе, атап әйт кән дә, Зәйет улы Зөбәйер менән уның улы 
Абдрахман ошон да, йәғни Нарыҫтау түбә һен дә ерләнгән.

Эйе, тарихи сығанаҡ тар баш ҡорт ерен дә әле 10-сы быуат ҡа 
тик лем үк Ислам диненең тарала баш лауы хаҡын да һөйләй. 16-
сы быуатта Ҡаҙан тарихсыһы Шәрәфетдин ибн Хисаметдин дың 
раҫлауынса, 630-сы йылда уҡ Мөхәммәт бәйғәмбәр баш ҡорт һәм 
бол ғар ер ҙәренә ебәр гән сәхәбәләр Зәйет ибн Зөбәйер, Абдрах-
ман ибн Зөбәйер һәм Талха ибн Усман аша күп кенә баш ҡорттар 

Сәхәбәләрҡәберензыяратҡылыу
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Ислам динен ҡабул ит кән. Уның яҙмаһынан күренеүенсә, баш-
ҡорттар араһын дағы тәүге тәбғиин дәр ҙең береһе – Әй буйы 
аҫабаһы Айыт ҡол Зәйет улының һәм тағы Ағиҙел, Ыҡ, Ҡармасан, 
Сәрмәсән, Танып буйҙарынан тәүге баш ҡорт мосол ман дарының 
исемдәре һанап сығыла.

Төркиәлә йәшәгән донъяла билдәле шәйех Усман Топбаш 
Баш ҡортостан дан барған бер төркөм мосол ман дарға шулай уҡ: 
“Мөхәммәт сал лал лаһу ғәләй һи үә сәл ләмдең баш ҡорт халҡына 
иң беренселәр ҙән булып үҙенең сәхәбәләрен ебәреүе юҡҡа ғына 
түгел бит”, – тигән.

Ә ин де 2010 йылда Төнъяҡ Кипр ҙа йәшәүсе бөтөн донъяға 
таныл ған солтан-әүлиә, Мөхәммәт бәйғәмбәр ҙең ҡырҡынсы бы-
уыны, шәйех Мөхәммәт Нәзим әл-Хаҡҡани сәхәбәләр Зәйет улы 
Зөбәйер менән уның улы Абдрахман дың Баш ҡортостан да, Миәкә 
районының Илсеғол ауылы эр гә һен дәге баш ҡорттар ҙа борон-
борон дан изге тау һанал ған Нарыҫтауҙа ерләнгәнен әйтте.

Сәхәбәләр ҙең ҡәбер ҙәрен зыярат ҡыл ған ваҡытта, ошо бөйөк 
әүлиәләр ҙең әйт кән дәрен раҫлап, ун да йыйыл ған меңәрләгән 
халыҡҡа тағы бер ишара-дәлил дә булды. Атап әйт кән дә, быға тик-
лем Баш ҡортостан да йәшәмә һә лә, сәхәбәләр ерләнгәне хаҡын-
да һис бер мәғлүмәте ишетмә һә лә, сараға Ҡаҙан дан ашығыс 
килеп етеүен Абдулсәйет исем ле тажиҡ егете: “Һигеҙенән 
туғыҙына, йәғни йоманан шәмбегә ҡарай төн дә ғәжәйеп төш күр-
ҙем. Төшөмдә остазым Ибраһим әүлиә (Үзбәкстан дың Ҡоҡан д 
ҡалаһын да йәшәгән – автор) миңә: “10 июн дә Баш ҡортостан дың 
бер бөйөк һәм нурлы урынын да бик күп халыҡ зыярат ҡылырға 
йыйыласаҡ. Һин Баш ҡортостан ға бар, ун да сәхәбәләр ерләнгән. 
Уларға минең сәләмемде һәм аманатымды ет кер!”– тине. Шуға 
ла мин бын да ашығып килеп еттем”, – тип илай-илай аңлатты.

Был төш тө ҡеүәтләп, хәҙискә мөрәжәғәт итәйек. Түбән дәге 
һүҙ ҙәр ҙе үҙ ҡолағы менән ишет кән мәш һүр сәхәбәләр ҙең береһе 
Әбү Хөрәйрә былай тип шаһитлыҡ ҡыл ған:

– Бер ваҡыт Ал лаһтың Рәсүле: “Бәйғәмбәрлектән изге хәбәр-
ҙән баш ҡа бер нәмә лә ҡал маны”, – тип әйтте.

– Нимә ул изге хәбәр? – тип һораны кешеләр.
– Изге төш тәр, – тип яуапланы бәйғәмбәр. – Ҡиәмәт көнө 

яҡын лаш ҡан һайын мосол ман дар ҙың төш тәре юш киләсәк. Төш-
тәр минең бәйғәмбәрлегемдең ҡырҡ алтынсы өлөшө.

Сәхәбәләр ҙән Әбү Сәғит әл-Худри атлы тағы берәүһе Ал-
лаһ Рәсүленең былай тип әйт кәнен ишет кән: “Кем дә кем үҙенең 
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күңеленә хуш килгән шун дай изге төш тәр күрә икән, тимәк, улар 
Ал лаһтан килә. Шулай бул ғас, ул Ал лаһҡа шөкөр итһен, доғалар 
ҡыл һын һәм баш ҡаларға ла һөйлә һен”.

Беҙ ҙең гүзәл-Баш ҡортостаныбыҙ ҙа әүлиәләр күп бул ған икән 
– был халҡыбыҙ ҙың рухи яҡ тан юғары кимәлдә булы уы хаҡын-
да һөйләй. Хатта сәхәбәләр ҙә беҙ ҙә ерләнгән икән, тимәк, бын да 
Ал лаһтың баш ҡорт еренә бир гән бәрәкәте, уны төйәк ит кән һеҙ-
ҙең менән беҙ гә нин дәйҙер ишараһы бар түгел ме?...

Өҫтәп шуны әйт ке килә, ҡай һы бер дин ә һелдәре зыярат 
ҡылыуҙы “ширк, йәғни Ал лаһ урынына ҡәбер гә табыныу” 
тип, Хоҙай ҡушмаған хәбәр һөйләй. Ал лаға шөкөр, хәҙер һәр 
ауылда тиерлек мәсет бар, мәҙрәсәләр эш ләй, дини китаптар 
күпләп һатыла, ғөмүмән, әл-хәмдүлил лә һ, динебеҙ аяҡҡа баҫа, 
халҡыбыҙ ҙың күпселек өлөшө Ал лаһ Тәғәләнең барлығын һәм 
берлеген яҡшы белә. Шулай бул ғас, ниш ләп улар күрәләтә ҡәбер-
гә табынһын ин де?! Дин де бөтөн ләй бел мәгән кешеләр ҙең генә 
бын дай яңылыш лыҡ ҡылы уы мөмкин. Мәгәр ун дайҙар ҡәбер ҙәр-
ҙе лә зыярат ҡылып йөрөмәй, сөнки улар өсөн теге донъя ла юҡ.

Ә Ал лаһ Тәғәләнең барлығы үә берлегенә ихлас инан ған, 
шул уҡ ваҡытта, ҡәберстан ға барып, был донъяның фани ғына 
икәнен иҫенә төшөр гән, әруахтарға доға бағыш лап, Ал лаһының 
ризалығына өмөт итеп, Ҡөрьән сүрәләре үә аяттарын уҡып 
йөрөгән меңәрләгән мөьмин дәр гә ҡарата “Ал лаһ урынына ҡәбер-
гә табыналар” тип әйтеү, нахаҡ һүҙ һөйләү, яла яғыу – ул үҙе үк 
ҙур гонаһ түгел ме?

БилдәлеСәмәрҡәндәүлиәһеЗәйнуллахонишанбаба
сәхәбәләрҙезыяратҡыла(һулданөсөнсө)
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Бәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт Мостафа (с.ғ.с) Ислам дине саҡ 
тарала баш лаған заман да ҡәберстан дарға йөрөүҙе тый һа ла, 
һуңынан рөхсәт бир гән. “Мин һеҙ ҙе ҡәбер ҙәр гә барыуҙан элек 
тыя инем, хәҙер иман дарығыҙ сыныҡ ты, ҡеүәтлән де, шуға күрә 
ҡәберстан ға барығыҙ, ун да барыу үлемде иҫкә төшөрөр”, – 
тигән. Үлемде иҫкә төшөр гәс, әҙәм балаһы мәңгелеккә күсеүгә, 
Ал лаһының хозурына ҡайтыуға әҙерләнә, гонаһтар ҙан, ярамаған 
эш тәр ҙән тыйыла баш лай.

Ал лаһ Илсеһе хатта: “Минең ҡәберемә килгән һәр кемде 
Яуап көнөн дә яҡлашырмын. Кем минең ҡәберемә килә, ул мине 
тере сағымда килеп күр гән һымаҡ булыр”, – тигән.

Шулай уҡ, әүлиәләр ҙе лә “күрәҙәсе, сихырсы” тип атауҙан 
ҡурҡмаусылар ҙа бар. Әстәғәфирул лаһ. Бәйғәмбәр ҙәр ҙән ҡала 
Ер йөҙөн дә иң бөйөк заттар – әүлиәләр менән ғалимдар икәне 
аҡыл лы кешеләр ҙең барыһына ла мәғлүм. Әүлиәләр – Ал лаһтың 
дуҫтары, улар хаҡын да Ҡөрьән дә лә күп әйтелгән. Ә кем дә кем 
Ҡөрьән дең бер бәләкәй генә өлөшөнә лә ышанмай, тимәк, ул 
Ал лаһ Тәғәләнең һүҙенә ышанмай булып сыға. Бына нимәнән 
ҡурҡырға кәрәк!

Әүлиәләр ҙең кем икән леге хаҡын да Ҡөрьән дә “Фуссыиләт” 
сүрә һенең 30-31-се аяттарын да: “Ысын лап та, “Беҙ ҙең Раббыбыҙ 
– Ал лаһ”, – тип, шунан һуң тоғро бул ған кешеләр гә фәреш-
тәләр төшөр. Ҡурҡмағыҙ, ҡайғырмағыҙ, вәғәҙә ителгән Йәннәт-
кә ҡыуанығыҙ! Донъялыҡ та ла, әхирәттә лә Беҙ һеҙ гә – дуҫ! Ун-
да һеҙ гә йәнегеҙ теләгән нәмә, ни һораһағыҙ – шул бар”, – тип, 
һәм дә “Юныс” сүрә һенең 62-64-cе аяттарын да: “Эйе, Ал ланың 
дуҫтарына хәүеф юҡ, улар көйөнмәҫ. Иман килтер гән, тәҡүәле 
бул ған кешеләр өсөн донъялыҡ та ла, әхирәттә лә – һөйөнөслө 
һүҙ. Ал ланың һүҙе үҙ гәрмәҫ. Был – оло уңыш!” – тип, Ал лаһ 
Тәғәлә асыҡ әйтә.

Раббыбыҙ ҙың шун дай иҫкәртеүен дә онотмайыҡ: “Бер кеше 
Ал лаһының дуҫтарын яҡын күр һә, ул Миңә яҡын булыр, ләкин 
минең дуҫтарыма дошман була торған бул һа, ул бән дәгә мин дә 
дошман булырмын һәм һуғыш асырмын”, – тигән ул.

Әбү Хөрәйрә раҫлауынса, бәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт Моста-
фа сал лал лаһу ғәләй һи үә сәл ләм тағы ла былай тигән:

“Ал лаһ Тәғәлә үә Тәбәрәкә әйтте: “Минең әүлиәләремә 
дошман лыҡ ҡылыусыларға Мин һуғыш астым ин де! Ҡоломдо 
Миңә яҡынайтыусы бөтөн ғәмәлдәр ҙән фарыз ғәмәлдәр-
ҙе нығыраҡ яратам. Ә ин де, өҫтәмә ғибәҙәттәр ҡылып, минең 
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һөйөүемә ирешкәнсе ҡолом Миңә яҡынайы уын дауам итһә, әгәр 
ҙә Мин уны яратһам, уның ишетер ҡолағы булырмын, күрер күҙе 
булырмын, тотор ҡулы булырмын, баҫыр аяғы булырмын. Әгәр ул 
минән нимәлер ҙә бул һа ла һораһа, Мин уға теләгәнен мотлаҡ би-
рермен.” (Был ҡудси хәҙис Әл-Бохари тарафынан яҙып алын ған.)

Бына бын дай кешеләр нәфел ғибәҙәттәрен ҡыла, төн дәрен-
дә өҫтәмә намаҙ ҙар уҡый, тә һәрәтһеҙ йөрөмәй, һәр саҡ Ал лаһ 
Тәғәләгә зекер әйтеп йөрөй. Шуның менән бер гә улар түҙем-
ле, кешеләр гә бик мәрхәмәтле. Ошон дай бән дәләр арабыҙ ҙа һәр 
саҡ бар. Бөтә илгә, донъяға таныл ған Зәйнул ла хәҙрәт Рәсүлиҙең 
күпме шәкерте бул ған! Тәҡүәлеге, изгелеге менән таныл ған. Ун-
дай кешеләр ҙе беҙ тауыш биреп кенә лә әүлиәлеккә күтәрә ал-
майбыҙ. Ул иҫән ваҡытын да уҡ үҙенең изге ғәмәлдәре, кешеләр гә 
мәрхәмәт-шәфҡәтлелеге менән әүлиә булып таныла.

Зәйнул ла, Ғатаул ла, Ғабдул ла, Йәғәфәр, Мораҙым ишан-
дар ҙа, Мөжәүир хәҙрәт, Шәмиғол хәлфә, Ильяс мәзин дә ошон-
дай заттар ҙан. Күпме кешене дауалап, Ал лаһ Тәғәләнең улар-
ҙы һауыҡ тыры уына сәбәпсе бул ған, халыҡҡа күпме ғилем, 
мәғлүмәт ҡалдырған, күпме шәкерттәре уның юлын дауам ит кән. 
Шуға күрә улар ҙың хөрмәтле исемдәрен иҫкә алыу, мәсеттәр гә, 
урамдарға исем-шәрифтәрен биреү – күркәм бер йола. Был – 
рәхмәтле халыҡ тың хәтере, тигән һүҙ.

Сәхәбәләрзыяратыянындазекерәйтеү
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Бәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт Мостафа сал лал лаһу ғәләй һи үә 
сәл ләм: “Донъянан үт кән дәрегеҙ ҙең изгелектәрен иҫкә алығыҙ, 
кәмселек-хаталарын онотоғоҙ”, – тигән. Был – әүлиәләр гә та-
быныу түгел, улар ҙың изгелектәрен хәтер ҙә, күңелдә һаҡлау; 
улар ҙың тормошонан, эш ләгән эш тәренән, һөйләгән һүҙ ҙәренән 
үрнәк алып, үҙебеҙ ҙә шул матур сифаттар ҙы кәсеп итер гә ты-
рышыу.

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Совет дәүерен дә халыҡ үҙенең дини ос-
таздарын, ғилем биреүсе, тәриҡәт таратыусы ишан-әүлиәләрен 
иҫләп, ҡәҙер ҡылыуҙан мәхрүм ителде, улар ҙың изге ҡәбер ҙәре 
сәсеү ер ҙәре аҫтын да ҡалды, һөрөп таш лан ды, таш тары тырым-
тырағай таратылды. Бөгөн халыҡ ҡасан дыр юҡ ителгән изге 
ҡәбер ҙәр ҙе эҙләп таба, таш ҡуя, төҙөк лән дерә, шишмәләрен 
тәртипкә килтерә. Үҙ ҙәрен «дин ә һеле» тип иҫәпләгән ҡай һы бер 
бән дәләр (ваһһабиҙар, тиҙәр улар ҙы) был ғәмәлдәр ҙе «Ислам ға 
ҡаршы эш», тип баһалай, имеш, һәм тер геҙелгән ҡәбер ҙәр ҙең 
кәртә-таш тарын ватып-емереп таш ларға ла тартынмай. Асыл-
да кем һуң улар? Ислам диненә һуҡыр ҙарса бирелгән фанаттар-
мы? Юҡ, киреһенсә, Исламға ҡаршы, халыҡ тың изге йолаларына 
ҡаршы эш алып барыусылар!

Бөтә Рәсәй үҙәк диниә назараты рәйесе, мөфтөй, шәйхелИслам 
Тәл ғәт Тажетдин Баш ҡортостан радиоһы хәбәрсеһе Әлфиә 
Батталоваға бир гән интервьюһын да әйтеүенсә, беҙ хөрмәтле дин 
ә һелдәренең ҡәбер ҙәренә табыныр өсөн түгел, улар ҙың яҡ ты 
рухтарына бағыш лап, Ал лаһ Тәғәләгә доға ҡылыр өсөн барабыҙ. 
Улар – остаздар.

1917 йыл ғы революциянан һун ун йыл самаһы ғына иркен лек 
бирелде лә, шунан һуң мәсеттәр ҙе ваттылар, әүлиәләр ҙең ҡәбер-
ҙәрен емер ҙеләр, ошоноң менән үҙ ҙәренсә дин де бөтөрөр гә 
аҙаплан дылар. Дин барыбер халык хәтерен дә ҡалды бит, Ал лаға 
шөкөр. Динһеҙ ҙәр дәүере 70 йылдан артыҡ дауам итһә лә, хәҙер 
һуңғы 20 йыл эсен дә илебеҙ ҙә йөҙәрләгән генә түгел, меңәрләгән 
мәсет асылды. Халыҡ тың тырыш лығы, эш ҡыуар ҙар ҙың, төрлө 
хәйриә, дәүләт ойошмаларының яр ҙамы менән эш ләнә былар.

Йыйылышыу насармы ни? Бәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт Мос-
тафа сал лал лаһу ғәләй һи үә сәл ләм: “Ал лаһы Раббым минең 
өммәтемде бер ҡасан да һаташыу-аҙашыуға йыймаҫ”, – тигән. 
Ошон дай йыйын дар ҙа кәңәш ләшәбеҙ, бер-беребеҙ ҙән үрнәк 
алабыҙ, аят-доғалар уҡып, тәүбәләр ҡылабыҙ. Бын да иман 
ҡеүәт ләнеүенән баш ҡа бер нәмә лә юҡ. Кирегә тартыусылар-
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ҙың (ваһһабиҙармы, баш ҡалармы) ғәйеп итеүҙәренең төбөн дә 
шул ята: улар, мәйет кә доға ҡылыуҙың файҙаһы юҡ, улар үлде 
лә бөттө, тиҙәр. Быны элек динһеҙ ҙәр, атеистар, коммунистар 
һөйләне. Тимәк, улар ҙың һүҙе менән былар ҙыҡы бер һүҙ булып 
сыға түгел ме? Икеһе лә бер тамырлы. Ә бәйғәмбәребеҙ ҙең (с.ғ.с.) 
шун дай һүҙе бар:

“Әҙәм балаһы йән бир һә, донъянан үтһә, өс төрлө эш тән 
баш ҡа бөтә ғәмәле киҫелә. Беренсеһе, иҫән ваҡытын да дөйөм 
кешелек донъяһы файҙаланырлыҡ берәй эш эш ләп ҡалдырған 
бул һа – ағас ултырт ҡанмы, ҡоҙоҡ ҡаҙғанмы, күпер һал ғанмы, 
мәсет-мәҙрәсә төҙөр гә яр ҙам ит кәнме – үҙе донъянан үт кәс 
тә, был эш тәр ҙең әжер-сауабы килеп торор; икенсеһе, үҙ арты-
нан файҙаланырлых ғилем биреп ҡалдыр һа, йә бер һөнәр өйрәт-
кән бул һа, шуның менән һәр кем файҙалан ған һайын уға әжере-
сауабы артыр; өсөнсөһө, үҙ артынан изге, хәйерле балалар ҡал ған 
бул һа, улар доға ҡыл ған һайын, әжер-сауабы иҫәпләнә барыр...”

Ҡөрьән Кәримдә лә: «Эй, Раббыбыҙ Ал лаһ, беҙ ҙең гонаһ-
тарыбыҙ ҙы кисер һәң ине һәм беҙ ҙән элек иман менән үт кән-
дәр ҙе лә ярлыҡаһаң ине. Күңелдәребеҙ ҙә иман лы кешеләр гә 
төйөр ҡыл маһаң ине», – тиелә. Был һүҙ ҙәр үҙ ҙәре үк мәңгелеккә 
күскәңдәр гә доға ҡылырға кәрәк лекте әйтеп тора. Шуға күрә үҙ 
заманын да ғүмере буйы халҡыбыҙға Ал лаһының һүҙен ет кер гән, 
динен өйрәт кән, халыҡ ты туплаған, телде, йолалар ҙы һаҡлаған, 
файҙалы ғилемдәр биреп ҡалдырған хәҙрәттәр ҙе, ишан дар ҙы 
иҫкә алыу, ҡәбер ҙәрен төҙөк лән дереп, зыярат ҡылыу, рухтарына 
бағыш лап аят-сүрәләр уҡыу – изге ғәмәлдәр ҙен береһе...

Ал лаһ Тәғәләнең ризалығы өсөн үҙеңден ярат ҡан, хөрмәт 
ит кән кешеңде, йә мәрхүмдең ҡәберен барып күреү, йәғни зы-
ярат ҡылыу, тимәк – бик сауаплы эш. Зыярат ҡылырға юл ға 
сыҡҡан кешегә етмеш мең фәреш тә тәсбих әйтеп торор, ти. Зы-
яратты дөрөҫ ҡылыр өсөн тулы тә һәрәтле хәлдә һәм бары тик 
Ал лаһ Тәғәләнең ризалығы өсөн тип, ихлас ниәтләр гә кәрәк. 
Ҡәберстан янына килгәс, иң беренсе, әруахтарға сәләм бирер гә 
һәм “Әл-Фатиха” менән өс тапҡыр “Әл-Ихлас”ты уҡып, сауабын 
рухтарға бағыш ларға. Мәжүсиҙәр кеүек ағастарға сепрәк бәйләп, 
тәбиғәтте сүпләр гә ярамай.

Наҡшбән диә һәм Шазилийә тәриҡәттәренең шәйехе Сәйид 
әфән де әйтеүенсә: “Кем дә кем йома көнө ата-әсә һенең ҡәберенә 
барып, “Йасин” сүрә һен уҡыһа, ошо сүрәлә күпме хәреф бар, 
уның шунса гонаһы ғәфү ителә”, – тигән.
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Әгәр кемдер ата-әсә һе тере саҡ та уларға тейеш ле хөрмәт күр-
һәтмә һә, ә һуңынан үкенеп, ғәфү үтенһә һәм Ал лаһтан улар ҙың 
гонаһтарын ғәфү итеүҙе һораһа, ул ата-әсә һен тере саҡ тарын да 
ҡыуан дырған һымаҡ буласаҡ.

Әгәр кемдер “Аятел-Күрси”ҙе (“Бәҡараһ” сүрә һенең 255-
cе аятын) уҡып, Ал лаһ Тәғәләнән уның сауабын ошо зыяратта 
ятыусыларға биреүҙе һорай икән, һәр ҡәбер гә ҡырҡ нур инеп, 
ҡәбер ҙәре киңәйәсәк. Шулай уҡ, “Йасин”ды уҡып, сауабын 
мәрхүмдәр гә бағыш лаһа, бөтә һенең дә ҡәбер ғазабы еңеләйтелә 
һәм сүрәне уҡыусыға зыяратта нисә кеше ерләнгән, шул тик лем 
сауап яҙыла.

Тере кешеләр аҙыҡҡа мохтаж бул ған кеүек, мәрхүмдәр 
доғаға мохтаж. Әруахтарыбыҙ, бигерәк тә әүлиәләребеҙ беҙ ҙән 
бирел меш доғалы бул һа, тереләр ҙә ниғмәтле, бәрәкәтле булыр, 
ти, сөнки әүлиәләр ҙең доғаһы был донъяла ла, теге донъяла ла 
ҡабул була, иншал лаһ.

Ғ.АМАТУЛЛАҺ.
Өфөҡалаһы.

Суфыйсылыҡтураһында

Мосол ман халыҡ тарының мәҙәни мираҫын тикшер гән-
дә суфыйсылыҡ – иғтибар ҙы үҙенә тарт ҡан, әммә һис иғтибар 
етмәгән мәсьәлә булып ҡала килә. Суфыйсылыҡ, дөйөм ал ған-
да, Ислам мәҙәниәтенә ныҡ тәьҫир ит кән, айырыуса Ислам 
диненең мәҙәниәт менән бәйле өлкәләренең үҫешенә килтер гән. 
Суфыйсылыҡ кешенең Ал лаһҡа табыны уының шәхсән булы уына 
ҙур ә һәмиәт бирә, ошонан сығып, кеше иреккә, бул мышының 
асылына юл таба. Был иһә шәхестең яуаплылығын арттыра. Ке-
шене (аҙғын лыҡ тан, нәфсенән) ҡот ҡарыуҙың бер ҙән-бер юлы 
– әхлаҡи камил лаш тырыуға ынтылыш тар дини ҡанун дар ҙың 
ҡәтғилигенә ҡа раған да емеш лерәк булып сыҡ ҡан. Камил лашыу 
юлын дағы тырыш лыҡ тар мосол ман халыҡ тарының рухи донъя-
һын да байтаҡ мәҙәни эҙемтәләр ҡалдырған.

Суфыйсылыҡ ҡай һы бер халыҡ тарға Ислам диненең бер-
ҙән-бер йүнәлеше булып ингән һәм улар ҙың мәҙәниәтенә айы-
рыуса көслө тәьҫир яһаған. Шуның өсөн, Төньяҡ Кавказ һәм 
Баш ҡортостан халыҡ тарының тарихи һәм мәҙәни үт кәнен, ошо 
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төбәктәр ҙә 1917 йыл ға тик-
лем баш лыса дини үҙәктәр бул-
ған Наҡшбән диә үә Ҡәҙириә 
суфыйсылыҡ тәриҡәттәренең 
асылын бел мәйенсә, һис асыҡ-
лап бул маясаҡ.

Был шарттар суфый сы-
лыҡ ты тикшереү зарур лығын 
аңлата һәм, беренсе сиратта, 
суфыйсылыҡ электән тәрән 
тамыр ҙар ебәр гән төбәктә мо-
сол ман эшмәкәр ҙәре, бе лем ле 
мосол ман дар араһын да тарал-
ған изге суфыйҙар ҙың тормо-
шо тураһын дағы яҙмалар ҙы өй-
рәнеүгә этәрә.

Суфыйсылыҡ ты уҡып, бе-
лем алып ҡына аңлап бул май, 
йөрәгең аша үт кәреп, ина-
нып, бул мышың асылына етеп 
кенә уға күтәрелеү мөмкин. 
Суфыйсылыҡ тың мәғәнә-
һен асыҡлауҙың ни тик лем 
ауыр икән ле ген күренек ле Ис-
лам ғалимы әл-Ғазалиҙан да анығыраҡ әйтеүсе бул маҫ. “Мин 
суфыйсылыҡ фәнен өйрәнеүҙе бөйөк суфый шәйехтәренең ки-
таптарын уҡыуҙан баш ланым, улар ҙың тәғлимәте асылына етер-
гә тырыш тым. Белем, зиһен зирәк леге менән генә Ал лаһҡа 
яҡынайыу мөмкин түгел леген аңланым, Ал лаһҡа юл – тик әхлаҡи 
яңырыу, ил һам, кешенең “әхүәл”е аша серле хәл-торошон да ғына 
асыл ғанына төшөн дөм.”

Беҙ ҙең Баш ҡортостан да бөйөк суфый шәйехе баш ҡорт 
Зәйнул ла Рәсүлев Өстамаҡ (Троицк) ҡалаһын да асҡан мәҙрәсәлә 
шул заман да билдәле суфыйҙар белем ал ған. Мәҙрәсә шәкерттәр-
ҙе уҡытыуҙың юғары кимәле менән дан тот ҡан. Мәҫәлән, Ислам 
дине тарихын өйрәнеүсе француз ғалимы А. Беннигсен Парижда 
1968 йылда сыҡҡан хеҙмәтен дә: “Үҙ ваҡытын да барса мосол ман 
донъяһының академик уҡытыу йорттары араһын да “Рәсүлиә” 
мәҙрәсә һе белем биреү сифаты буйынса иң яҡшыһы бул ған”, – 
тип яҙған.

Бохара.Наҡшбәндиә
тәриҡәтенеңбөйөк

әүлиәһешәйехБаһауетдин
Наҡшбәндиҙеңмемориаль

комплексы
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Мәғрифәтселек эшмәкәр-
леге, Наҡшбән диә тәриҡәтенең 
серле тәғлимәтен тәрән белеүе 
менән Зәйнулла ишан Баш-
ҡортостан да ғына түгел, хатта 
мосол ман донъяһы сиктә ренән 
ашып, бар донъяға бил дәле була. 
Шуны иҫбатлап, Көнсығыш-
ты өйрәнеүсе күренек ле ғалим 
В.Бартольд баш ҡорт шәйехе 
Зәйнулла Рәсүлевтың вафаты 
айҡан лы яҙған мәҡәлә һен дә 
Ырымбур ҙа сыҡҡан “Ваҡыт” 
журналынан түбән дәге юлдар-
ҙы килтерә: ”Үҙ халҡының рухи 
короле вафат булды” (Петрог-
рад, 1917).

Һуңғы йылдар ҙа револю-
цияға тик лемге Рәсәй, шулай 
уҡ Баш ҡортостан мосол ман-
дарының йәшәйеше ту ра һын-

да байтаҡ китаптар баҫылды. Беҙ ҙе заманын да, “суфыйсылыҡ 
– дин дең иң кире күренеше”, тип уҡыт ҡан бул һалар, был 
баҫмалар ҙа киреһенсә, суфыйсылыҡ мосол ман дар тормошон да 
иң төп урын да торған, батша Рәсәйен дә мил ләттәр ҙе бөтөрөүгә 
ҡаршы ҡалҡан ғына түгел, мил ли үҙаңды, мил ли азатлыҡ 
хәрәҡәтен үҫтереүсе ҡеүәтле көс итеп күр һәтелә.

Рәсәйҙең федераль ҡоролошона нигеҙ һал ған, Баш ҡортостан 
Республикаһын төҙөгән атаҡлы ғалим, сәйәсмән Зәки Вәлиди 
тормошоноң бер нисә мәленә генә иғтибар итәйек. З. Вәлиди, имеш, 
атаҡлы сәйәсмән, ғалим булы уына тик урыҫ мәҙәниәтен үҙләш-
тереүе арҡаһын да ғына өлгәшкән, тигән уйҙырманы “Хәтирәләр” 
китабын да автор тулыһынса инҡар итә. Иҫтәлектәрен дә ул 
үҙенең әхлаҡи, рухи үҫешенә суфыйсылыҡ тың ғәйәт ҙур тәьҫире 
тураһын да яҙа. Әсә һе уны фарсы суфыйҙары шиғыр ҙары менән 
таныш тыр һа, атаһы менән һәр саҡ Зәйнул ла ишан Рәсүлев яны-
на барып йөрөй. “Әгәр ҙә олуғ шәйехтең ( Зәйнул ла Рәсүлев) 
миңә иғтибары һәм дәртлән дереүе бул маһа, мин, ихтимал, күптәр 
кеүек, ун биш йәшемдән бай сауҙагәр ҙәр ҙә ҡәҙимге приказчик 
булып китер инем,” – тип билдәләй.

ЗәйнуллаишанРәсүли
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Зәки Вәлидиҙең сәйәси ҡараш тарын булдырыуҙа һәм 
үҫтереүҙә Рәсәй мосол ман дары тормошо тураһын дағы “Тәлфиҡ 
әл-әхбәр” тип атал ған тарихи китап авторы, баш ҡорт тарихсыһы, 
суфый шәйех Морат Рәмзиҙең йоғонтоһо ғәләмәт көслө була. 
Баш ҡорттар ҙың сәйәси азатлығы өсөн көрәш тең мотлаҡ кәрәк-
леге тураһын да фекер суфый шәйех Морат Рәмзи уларға ҡунаҡҡа 
килгән саҡ та әңгәмәләшкәнен дә йәш Зәкиҙең аңына һеңешә. 
Батша хаким лығынан рухи яҡ тан азат бул ған тап баш ҡорт суфый 
шәйехтәре Рәсәй империяһы шарттарын да ябай баш ҡорттар ҙы 
рухи азатлыҡ өсөн көрәшкә ойош торған. Һөҙөмтәлә ҡыҫҡа ҡына 
ваҡытта Баш ҡортостан Республикаһын һәм Баш ҡорт Армияһын 
төҙөрлөк мил ли фекер йөрөт кән ҡөҙрәтле баш ҡорт инсан дары 
барлыҡҡа килгән.

Баш ҡортостан да Ислам ды, айырым ал ған да, суфыйсылыҡ ты 
өйрәнеү бөгөн бик түбән кимәлдә. Урын дағы философтар Баш-
ҡортостан да суфыйсылыҡ мираҫын өйрәнер гә лә уйламай, уларға 
борон ғо гректар ҙың, немецтар ҙың, ҡытайҙар ҙың, ин дустар ҙың 
фәлсәфәүи-дини ҡараш тары мөһимерәк тойола. Суфыйсылыҡ-
ты өйрәнеүҙе филологтар ҙың, тыуған яҡ ты өйрәнеүселәр-
ҙең эше, тип иҫәпләй улар. Ғәрәп, фарсы телдәрен бел мәгән 
кешеләр, кәрәк ле дини һәм фәлсәфәүи әҙерлектәре бул маған-
лыҡ тан, совет осорон да ҡалыплаш ҡан фекер ҙәр диуарынан сыға 
ал майынса, дини китаптар ҙан өҙөп-йолҡоп ал ған һөйләмдәр-
ҙе килтереп, суфыйсылыҡ тураһын дағы ғилемде өйрәнеү уры-
нына “суфыйсылыҡ тың мистик һиҙем ләүе” тураһын да яҙа. 
Һөҙөмтәлә ошо көн дәр гә тик лем баш ҡорт мәктәптәре өсөн баш-
ҡорт әҙәбиәте дәреслеген дә суфый шәйех Зәйнул ла Рәсүлев өсөн 
урын табыл маған.

Сит илдәр ҙә хәликенсе: беҙ ҙең төбәктәге суфыйсылыҡҡа 
һәм Ислам мәҙәниәтенә ун да һәр саҡ иғтибар бирелгән, һуңғы 
ваҡытта иғтибар хатта арта ғына бара. Мәҫәлән, 1992 йылда Лон-
дон да нәшерләнгән “Урта Азия мосол ман дары” тигән йыйынтыҡ-
та Эдвард Лаззериниҙың – йәҙитселек (урыҫса – джадидизм, 
XIX быуат аҙағы – XX быуат баш тарын да Рәсәйҙә Исламды мо-
дернизациялау яҡлылар хәрәкәте) тураһын да, Хәмит Ал ғар ҙың 
шәйех Зәйнул ла Рәсүлев тураһын да мәҡәләләре бар.

1998 йылда Өфөгә Гол лан дияның Утрехт ҡалаһы универ-
ситетының Көнсығыш телдәре һәм мәҙәниәттәре бүлеге про-
фессоры, күп кенә Көнбайыш Европа һәм Көнсығыш телдәре 
белгесе Фредерик де Йонг килгәйне. Уның ғил ми даирә һенә Баш-
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ҡортостан мосол ман дарының үт кән һәм бөгөнгө көн дәге рухи 
мәҙәниәтен өйрәнеү инә. Мин уның Зәйнул ла Рәсүлевтың, Риза-
итдин Фәхретдиновтың биографияларын, мәҙәни-мәғрифәтселек 
эшмәкәрлектәрен генә түгел, ә Баш ҡортостан дың Көньяҡ Урал 
ауылдарын да йәшәгән, бөгөн дә халыҡҡа артыҡ билдәле бул-
маған суфый шәйехтәренең дә тарихтарын бик яҡшы белеүенә 
таң ҡалдым. Беҙ ғәрәп телен дә – Ислам динен һәм суфыйсылыҡ-
ты өйрәнеүселәр ҙең эш телен дә һөйләш тек. Ф. Де Йонгтың: 
“Баш ҡорт инсан дары араһын да мәҙәниәт, дин, фәлсәфә өлкә һен-
дә Зәки Вәлидиҙең һәм йәҙитселәр ҙең эшен дауам итеүселәр бар-
мы?” – тигән һорауына: “1920 йылдар ҙан һуң баш ҡорттар ҙың 
мил ли элитаһы юҡ ителеүен, аҙаҡ тан Мәскәү күҙәтеүе аҫтын-
да дини-мил ли тамыр ҙары бул маған, баш ҡорт халҡына сит мен-
талитетлы “совет интел лигенцияһын” үҫтереүҙәре һәм ошо 
интел лигенция баш ҡорттар өсөн дә, урыҫтар өсөн дә ысын рухи 
байлыҡ тар тыуҙырыуға яраҡһыҙ булып, нин дәйҙер ысынбарлыҡ-
та бул маған донъяла, нин дәйҙер академия һәм уҡыу йорттарын да 
“баш ҡорт демократияһының фекер эйәләре”нә әйләнеп бюджет 
аҡсаһын һурыусылар сафтарын тултыр ҙы,” – тип яуап бир ҙем.

ИлшатНАСИРОВ,
философияфәндәредокторы.

(ШәйехМөхәммәтӘминәл-Курдиәл-Эрбилиҙең“Книга
вечныхдаров”тигәнхеҙмәтенғәрәптеленәнруссағатәржемә

итеүсеИ.Насировтыңкитапҡабашһүҙеҡыҫҡартыпалынды).

Суфыйсылыҡтыңтөрөбулараҡ,ишансылыҡ

Башҡортостандағы мосолмансылыҡтың идея-фәлсәфәүи ни-
ге ҙен тәшкил итә. Уралдың биръяғында Исламдың тиҙ таралы-
уы уның урындағы социомәҙәни ысынбарлыҡҡа, шул иҫәптән 
ярымкүсмә тормоштағы ырыу-ҡәбиләләрҙән торған башҡорт 
йәмғиәтенең йолаларына яраҡлашыу һәләтенә бәйле була. 
Исламдың урындағы дини-философик күҙаллауҙар һәм культ-
тар менән аралашыуы ярайһы уҡ сағыу мистик асыллы башҡорт 
мосолмансылығының үҙенсәлеклелеген билдәләй. Тап шуның 
өсөн дә башҡорттар араһында суфыйсылыҡ тарала. Ҡаҙаҡ 
мөхитендәге кеүек бында ла суфыйсылыҡ туғанлыҡтары биҙғәт 
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һаналмай, ә рәсми Ислам менән “халыҡ исламы” тип аталғаны 
араһында ҡырҡа айырма булмай. Башҡорт суфыйҙарының 
– ишандарының – бер үк ваҡытта “указлы”, йәғни рәсми 
тәғәйенләнгән муллалар булыуы факты ла ошоноң менән 
аңлатыла.

Тикшеренеүселәр ошондай уҡ күренеште мөритселек киң та-
ралыу тапҡан Төнъяҡ Кавказ менән Кавказ аръяғында ла күҙәтә. 
Суфыйҙар менән “ортодокстарҙың” үҙ-ара мөнәсәбәттәре ту-
ра һында мәсьәләне анализлап, А. Д. Кныш, Исламда дөйөм 
танылған берҙәм ортодоксия булмау сәбәпле, улар араһындағы 
ҡаршылыҡтарҙың нигеҙендә, ғәҙәттә, дөйөм алғанда, динде 
төрлөсә аңлау ятыуын билдәләй. “Хәл-ваҡиғаларҙың билдәле бер 
юҫыҡта ағымына һәм донъяуи властарҙың позицияһына бәйле 
суфыйҙар ҡыйырһытылыусылар хәлендә лә, ҡыйырһытыусылар 
хәлендә лә булалар”, – типяҙа ул. Был Башҡортостандың бәғзе 
бер ишандарының яҙмышын, уларҙың рәсми дини учреждени-
елар һәм донъяуи властар менән үҙ-ара мөнәсәбәтен бик дөрөҫ 
сағылдыра.

Күп һанлы мөриттәре булған ишандар йоғонтоло дини авто-
ритеттар була. Мөриттәр үҙҙәренең остаздары менән бик яҡын, 
ныҡлы ышанысҡа ҡоролған мөнәсәбәттә була. Был уларҙың 
ғүмере буйы һаҡлана һәм нәҫелдәренә лә тарала. Элек ярымкүсмә 
томошта көн иткән бүтән төркиҙәр (мәҫәлән, үзбәктәр) ке-
үек, башҡорттар ҙа теге йәки был ырыуҙың ишандарының 
нәҫелдән нәҫелгә дауам итеүсе, йәғни нәҫел мөриттәре була. 
Ишансылыҡтың бер төрө булараҡ, нәҫеллелек башҡорт 
мөхитендә айырыуса сағыу сағылыш таба. Бында тотош ишандар 
династиялары билдәле. Династияны башлаусының абруйы һәм 
мөриттәрҙең юғары ихтирамы уның вариҫтарына ла тарала.

Башҡорттар теге йәки был кешененең үҙенең ырыуы йәки 
ҡәбиләһенә яҡынлығын йыш ҡына уларҙың бер үк ырыуҙың 
ишанының мөриттәре булыуы-булмауына ҡарап билдәләгәндәр. 
1755 йылғы ихтилалға әҙерлек ваҡытында булған һәм Батыр-
ша мулла тарафынан һүрәтләнгән осрашыу ошоно туранан-тура 
раҫлай. Батырша Бөрйән башҡорттары менән осраша. Унан иң 
беренсе унан кемдә уҡыуын һорайҙар. Был уның кемдең кешеһе 
– “беҙҙекеме”, әллә “беҙҙеке түгелме”, үҙ кешеме, әллә ситме 
икәнен белергә теләүҙе аңлата. 

Батырша былай тип яҙа: “Улар араһынан ике – оло, ике урта 
йәштәрҙәге кеше, ҡул бирешеп, сәләмләшкәндән һуң: “Һеҙ кем 
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булаһығыҙ?” – тип һораны. – “Минең исемем Ғәли” – тип яу-
апланым. – “Ҡайһы мөдәристең мәҙрәсәһендә уҡынығыҙ?” – 
тине улар.”

Риза Фәхретдиновтың хәтирәләре мөриттәрҙең яҙмышына 
һәм социаль статусына ишандарҙың ғәйәт ҙур йоғонтоһо бу-
лыуына шаһитлыҡ ҡыла. Ул былай тип яҙа: “...Мәҙрәсәне та-
мамлап сығырҙан бер-ике йыл алда мин үҙемдең остазымдың 
фатихаһынан мәхрүм ҡалдым һәм был турала бөтөн донъяға 
билдәле булды. Ул ваҡытта урындағы йәмғиәттә, айырыуса 
мөриттәр араһында, остазыңдың яҡшы мөнәсәбәтен юғалтыу Ис-
ламдан төшөп ҡалыу кеүек үк, Алла һаҡлаһын, юл ҡуйғыһыҙ һәм 
хурлыҡлы нәмә ине. Был рухи йәһәттән үлемгә хөкөм итеү көсөнә 
эйә. Шул арҡала ниндәй выждан ғазаптары кисергәнемде үҙем 
генә беләм. Әле һаман да улар иҫемә төшә һәм мине ауыр уйҙарға 
һала.”Остазы менән аралары өҙөлөүе Риза Фәхретдинов өсөн 
уның ихтыяр көсөнөң, рухи тотороҡлолоғоноң, психикаһының 
ныҡлығын ыҙалы һынауға әйләнә. “Ҡыҫҡаһын әйткәндә, ошо 
ваҡиға арҡаһында минең күңелемдә тотош түңкәрелеш булды”, 
– тип һығымта яһай ул күп йылдар үткәс. Артабан ул былай тип 
таный: “...Әгәр ҙә минең остазым менән мөнәсәбәтем элеккесә 
дауам итһә һәм миңә ҡарата уның ҡарашы үҙгәрмәһә, уның 
ғөрөф-ғәҙәттәренә хыянат итеп, унан айырмалы башҡа юлдан 
китеремде күҙ алдына килтереүе лә ауыр”. Риза Фәхретдиновтың 
хәтирәләре һәр саҡ остазының артынан эйәреүсе мөриттең 
яҙмышының алдан билдәләнгәнлеген асыҡ күрһәтә. Шул сәбәпле 
үҙҙәренең уҡыусыларының донъяға ҡарашын, уларҙың идея һәм 
әхлаҡи инаныуҙарын формалаштырыуҙа ишандарҙың роле ғәйәт 
мөһим була.

Күп осраҡта Башҡортостан ишандары тамырҙары иртә 
ғәрәп һәм Урта Азия мәктәптәренә барып тоташҡан һәм баш-
ҡорт йәмғиәтенең тормош-көнкүреш үҙенсәлектәренә яраҡ-
лаштырылған мосолман мәғрифәтселеге һәм идея-фәлсәфәүи 
традицияларҙы алға һөрә. Башҡорт интеллигенцияһының 
төп өлөшө уларҙың йоғонтоһонда ойоша. Дөйөм алғанда, 
Башҡортостанда ишансылыҡ рәүешендәге суфыйсылыҡ әҙә-
биәт һәм сәнғәт, шулай уҡ башҡорт мәҙәниәте вәкилдәренең 
ижтимағи һәм сәйәси ҡараштарының үҫешендә ҙур роль уйнай.

Ишандар династияһын башлаусы шәйех Ниғмәтулла 
Туҡаев нигеҙләгән Стәрлебаш мәҙрәсәһе бөтөн Уралда һәм Вол-
га буйында билдәле була.Ҡарғалыла ишандар Ғәлекәйевтар көн 
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иткән. Ә Волга буйы, Урал һәм Себерҙәге йөҙәрләгән муллаларға 
йоғонто яһаған, киң билдәле ишандарҙың береһе, Наҡшбәндиә 
тәриҡәтенең ағзаһы, Троицкиҙағы “Рәсүлиә” мәҙрәсәһен нигеҙ-
ләүсе, ишандар Рәсүлевтар династияһын башлаусы шәйех 
Зәйнулла Рәсүлев (Хәбибуллин, 1833 – 1917) булған. Буласаҡ 
мөфтөйҙәр Ғабдрахман Рәсүлев менән Ғәлимйән Баруди уның 
мөриттәре була. Зәйнулла Рәсүлевтың үрнәге, “Хәтирәләр”ендә 
яҙыуынса, Зәки Вәлидовтың рухи формалашыуына ҙур йоғонто 
яһай. Әхмәтзәки Вәлидовтың уҡытыусыһы әсәһе яғынан бабаһы, 
Үтәк ауылында мәҙрәсә тотҡан Хәбибназар Һатлыҡ була. Ә ул, 
Зәки Вәлиди яҙыуынса: “... Суфыйсылыҡта ул ваҡыттағы иң 
күренекле шәйехтең, башҡорт Зәйнулла ишандың эйәрсене 
була.”

Икенсе бер ишандар нәҫеле – Арғаяш башҡортттары 
Ҡорбанғәлиевтар була. Улар – XVIII быуаттан билдәле нәҫелле 
муллалар. Ҡорбанғәлиевтарҙың ҡартаталары Хәмит Бурһыҡаев 
Силәбе өйәҙендәге Исмәғил ауылының тәүге указлы муллаһы 
була. Уның улы Ҡорманғәле була һәм Арғаяш күле тирәләй 
йәшәгән ейәндәре, шулай итеп, Ҡорбанғәлиевтар булып китә. 
Ғәбделхәким һәм уның ҡустылары Сөнәғәтулла, Ғәбделхәлим, 
Ғосаметдин, Шәрәфетдин Ҡорбанғәлиевтар Мөхәмәтҡол улу-

ЫрымбургубернаһыныңТроицкҡалаһы.
“Рәсүлиә”мәҙрәсәһе,мәсет
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сының Айытбай, Усман, Миҙйәк, Иманғол һәм Мөхәмәтҡол 
ауылдарының мәхәлләләрен етәкләй. Улар – билдәле муллалар 
ғына түгел, ә эре ер биләүселәр ҙә.

Зәйнулла Рәсүлев менән Ҡорбанғәлиевтарҙың (Ғәбделхәким 
менән уның улы Ғәбиҙулланың) эйәрсендәре башҡорт ишан-
сылығында урындағы мөхиткә ҡалыплашҡан Исламдың 
уны модернизацияларға тырышыуҙарға ҡаршы көрәшен 
сағылдырған ике ағымды тәшкил итә. Был тенденцияны 
Ғәли Фәизов та билдәләй билдәләй һәм ишансылыҡты ошо-
лай бүлеп ҡарай: “Вәисовщина формаһындағы” ишансылыҡ 
– сәйәсиләштерелгән плебей-крәҫтиән фундаментализмы, 
“Рәсүлев ишансылығы” – либерал-мәғрифәтселек реформиз-
мы. Асыҡлыҡ индереп, был билдәләмә менән килешергә мөмкин. 
Минеңсә, дөйөм алғанда, бындай бүленеш Рәсәйҙә реформа-
лар ваҡытында йәмғиәттә киҫкенләшкән социаль һәм сәйәси 
ҡатламдарға бүленеүҙе сағылдыра. Мосолман мөхитендә был XIX 
быуаттың 80-се йылдарында И. Гаспринский тарафынан концеп-
туаль йәһәттән асыҡ күрһәтелгән йәҙитселек менән ҡәҙимселек 
араһындағы көрәшкә әйләнә. Был Рәсәй Исламындағы мосол-
ман руханиҙарының “плебей-крәҫтиән” рәүешендәгенәһенә лә, 
“либерал-мәғрифәтселек” рәүешендәгеһенә лә берҙәй ҡағылған 
реформаторлыҡтың башы була. Дин әһелдәре араһындағы бын-
дай бүленеш сит ил тикшеренеүселәре тарафынан да билдәләнә. 
Идея ҡаршылығы XX быуаттың 30-сы йылдарына тиклем дауам 
итә һәм, күренеүенсә, әлеге ваҡытта ҡабаттан башлана.

АйһылыуЮНЫСОВА,
тарихфәндәредокторы.

(“ИсламвБашкортостане”китабынанөҙөк(Өфө,1999).

ЗәйнуллаРәсүлев. 
УлНаҡшбәндиәсуфыйҙарытәриҡәтенең 
Иҙел-УралтөбәгендәгеБөйөкШәйехе

Суфыйсылыҡ тың Иҙел-Урал төбәге мосол ман дарының 
күптәнге, әммә бөтөн ләйгә өйрәнел мәгән, тиерлек тарихы бар. 
Суфый шәйехтәре был яҡ тарға Иҙел Бол ғар ҙары хан лығы заман-
дарын да ук килеп сыҡҡан. Йәҙегер хан хаким лыгы осорон-
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да улар ҙың әүҙем эшмәкәрлек алып 
барған дарының һаны йөҙ ҙән дә кәм бул-
маған. Һижри буйынса һигеҙенсе бы-
уатта (миләди йыл иҫәбенә яраш лы XIV 
б.) Ислам тәғлимәтен Дунай йыл ғаһы 
бассейнын да ғына түгел, ә Урал тауҙары 
тирә һен дә лә, бигерәк тә баш ҡорттар 
араһын да таратыусы күренек ле суфый 
Әхмәт Йәсәүиҙең мөрите сифатын-
да Хөсәйенбәк исем ле заттың булы уы 
теркәлгән. Өфө эр гә һен дәге Хөсәйенбәк 
кәшәнә һе XIX быуатта ла һаман зыярат 
ҡылыу урыны булып ҡала.

Суфыйҙар шулай уҡ Алтын Ур ҙаны 
ислам лаш тырыуҙа мөһим роль уйнай. Ал-
тын Ур ҙаның иҫәп буйынса дүртенсе ха-
кимы Берке хан Бохараның Ҡобрауиә суфыйҙар йәмғиәте шәйехе 
Сәйфетдин Бәхәрзи тарафынан Ислам диненә ылыҡ тырылып, 
уға мосол ман йолалары өйрәтелә. Үзбәк хан хаким лығы осорон-
да Чингизидтар династияһының ошо тармағын да Ислам айыра-
та нығый, уның үҙен суфыйлыҡҡа алыу йолаһын суфыйҙар ҙың 
Йәсәүиә тәриҡәте шәйехе Сәйет Ата баш ҡара.

Иҙел-Урал төбәген дә Ҡобрауиә тәриҡәте бөтөн ләйгә юҡҡа 
сыға, Йәсәүиә тәриҡәтенең эшмәкәрлеге оҙайлыраҡ дауам итһә 

Хөсәйенбәкәүлиә

Хөсәйенбәкәүлиәнеңкәшәнәһе
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лә, көслө бул май. Төрки халыҡ тарының барыһына ла тиерлек хас 
бул ғанса, Наҡшбән диә суфыйҙар тәриҡәтенә баш ҡорттар һәм 
татар ҙар мөхитен дә иң йоғонтолоһо булырға яҙған. Суфыйҙар-
ҙың бөйөк остазы Хужа Ғөбәйҙул ла Ахрар ҙың уҡыусыһы Хужа 
Мөхәммәт Әмин Бол ғари Иҙел-Урал төбәген дә Наҡшбән диә 
тәриҡәтенә ингән беренсе кеше бул ған дыр, тип уйларға ерлек 
бар. Хужа Мөхәммәт Әмин Бул ғари 902 йылда (миләдиҙә 1496й.) 
Тәбриз ҡалаһын да вафат, тыуған илен дә Наҡшбән диә тәриҡәте 
буйынса нин дәй ҙә бул һа эшмәкәрлеге билдәле түгел.

Наҡшбән диә тәриҡәте тәғлимәтен Иҙел-Урал төбәгенә ин-
дерә баш лау өсөн күп көс һал ған кешеләр ҙең исемдәре билдә һеҙ, 
әммә улар Бохаранан бул ған дыр, тип фаразларға мөмкин, сөнки 
был ҡала, Сәмәрҡән д кеүек үк, Наҡшбән диә йәмғиәтенең Урта 
Азиялағы төп үҙәге булып, Иҙел-Урал төбәге мосол ман дары өсөн 
бөтә дини мәсьәләләр буйынса абруйлы үҙәк һанала.

Йәмғиәттең Бохаралағы һәм баш ҡа Урта Азия ҡалаларын дағы 
үҫеше һәр саҡ та улар араһын да сағылыш тапҡан. Бына, мәҫәлән, 
Һин достан да Шәйех Әхмәт Сирхин ди нигеҙләгән, Наҡшбән диә 
йәмғиәтенең Мөджәджидиә тип аталып йөрөтөлгән тармағы Урта 
Азияла өҫтөн лөк ал ғас, уның йоғонтоһо далалар аша Иҙел буйы 
ҡалаларына тик лем килеп ет кән. Мәҫәлән, Әхмәт Сирхин ди улы 
Хауаджа Мөхәммәт Мәғсүмдең Бохаралағы рухи вариҫы Шәйех 
Мөхәммәт Хәбиб-Әҙләх Бәлхиҙең төрки уҡыусыһы (автор баш-
ҡорт һәм татар мосол ман дарын айырып тормай. Ред. иҫк.) Әбд әл-
Кәрим бән Балтай (вафаты 1171 йыл, миләдиҙә 1757-58 й.) тураһын-

Тураханкәшәнәһе
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да мәғлүмәт бар. Әбд әл-Кәрим бән Балтай Ырымбур ҡалаһы 
эр гә һен дәге Сәйет биҫтә һен дә Наҡшбән диә-Мөджәджидиә рухи 
йүнәлешен дә өгөт-нәсихәт алып барған.

XIX быуатта һәм XX быуат башын да баш ҡорттар һәм татар-
ҙар араһын да әҙәби эшмәкәрлек бик әүҙем ләшеп китеү сәбәпле, 
айырыуса байтаҡ ҡына биографик белешмәләр төҙөлөү айҡан-
лы, ошо төбәктә XVIII быуат аҙағын да һәм XIX быуатта йәшәгән 
күренек ле Наҡшбән диә шәйехтәре тураһын да мәғлүмәт күп. 
Улар ҙың шул тик лем күп булы уы Наҡшбән диә йәмғиәтенең ошо 
осор ҙа был төбәктең рухи һәм инсани тормошо өлкәләрен дә 
тулыһынса өҫтөн лөк итеүе хаҡын да һығымта яһарға мөмкин лек 
бирә.

Бын дағы суфый-наҡшбән диәселәр ҙе ике төркөмгә бүлеп 
ҡарап була. Беренсеһе, Бохара аша Ҡабул ға барып етеп, Мөджәд-
жидиә шәйехе Фәйезхан дың мөриттәре булып кит кән татар ҙар. 
Бәлки, беҙ Ҡабулды инсани яҡ тан артта ҡал ған ҡараңғы төбәк, 
тип ҡарарға күнеккәнбеҙ ҙер, әммә Фәйезхан мөриттәренең 
береһе Сәйфетдин Шинкари, Ҡабулдың мосол ман уҡыу йорт-
тары Бохара мәҙрәсәләренән өҫтөнөрәк, тип маҡ таған (Ҡабул 
мәҙрәсәләрен дә, дини фән дәр ҙән тыш, философия, логика, меди-
цина уҡытыл ған).

Фәйезхан артынан барыусы татар ҙар ҙың иң таныл ған дары-
нан бул ған Мөхәмәтйән бән әл-Хөсәйен 1789 йылда татар ҙар 
өсөн урыҫ ҡанаты аҫтын да ойош торол ған дини хакимиәттең – 
мосол ман Дини йыйылышының беренсе мөфтөйө вазифаһына 
тәғәйен ләнә. Һөйләүҙәренә ҡараған да, Мөхәмәтйән үтә һауалы, 
тоғролоҡһоҙ һәм белемһеҙ шәхес булып, урыҫтарға саманан 
тыш бирелгән леге арҡаһын да үҙ халҡы араһын да ышаныс лы 
ке ше, тип һанал маған. Уның бар вариҫтарын да ошолай баһа-
лау нигеҙһеҙ, әммә улар ҙың күптәре шулай уҡ Наҡшбән диә 
суфыйҙары йәмғиәте ағзаһы бул ған. Был йәмғиәттең рәсми дини 
ойошмаларға йоғонтоһо большевистик революцияға тик лем дә, 
унан һуңыраҡ та көслө бул ған.

Татар суфый-наҡшбән диәселәренең икенсе иҫкә алырлыҡ 
төркөмө Бохара шәйехе Ниязҡули Хан Төркәмәни эйәрсен-
дәре. Был шәйехтең Бохарала баһаһы шул тик лем юғары бул-
ған ки, хатта хаким Әмир Хәйҙәр, үҙе лә дини шөһрәт кә дәғүә 
итеүгә ҡарамаҫтан, Ниязҡули Хан Төркәмәни ойош торған су-
фый йыйылыш тарын да ҡатнашыу теләген белдер гән. Ниязҡули 
Хан дың татар ҙар ҙан иң көслө уҡыусыһы, ар ҙаҡлы Әбүнасыр әл-
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Ҡурсауи (Ҡурсауи исеме аҫтын да билдәле, вафаты – 1812 йыл). 
Моғайын, ул татар тарихын да иң билдәле Ислам ғалимылыр. 
Ғөмүмән, ул илаһиәт асылы буйынса төплө һорауҙар ҡуйыусы 
ғалим һәм XIX быуат башын да татар ҙар араһын да секулярис-
тик (дин дән айырмалы) фекер тарала баш лауға юл һалыусы итеп 
ҡарала. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уның хеҙмәттәренең күбеһен табып 
бул май, әммә ышаныслы икенсел сығанаҡ тарға (бигерәк тә Риза-
итдин Фәхретдиновтың “Аҫар”ына) нигеҙләнеп, әл-Ҡурсауиҙы 
яңылыҡ тар ин дерә баш лаусы рәүешен дә ҡылыҡһырлауҙы инҡар 
итер гә була. Киреһенсә, әл-Ҡурсауи, Бохарала өҫтөн лөк лө булып 
ҡала бир гән ашғарит ҡәләмен дә нигеҙле фекер гә таяныуҙы танып, 
уны фәлсәфәнең йәшерен формаһы итеп ҡарап, тәнҡитләүҙе хуп 
күрә. Ул үҙе “мосол ман дар ҙың тәүге бы уыны инаныуҙары”, тип 
атал ған юҫыҡҡа кире ҡайтырға өн дәй. Уның Бохаралағы бәхәсе 
барышын да Илаһ исемдәренең ысынбарлыҡ та булы уын инҡар 
итеүе уны неомутазелит, тип нигеҙһеҙ ғәйепләүгә килтерә.

Әл-Ҡурсауи, үҙенә янаған үлемдән саҡ ҡотолоп, Бохараны 
таш лап китә. Тыуған илен дә лә һыйыныр урын таба ал майынса, 
1812 йылда Хиджаз (Сәғүд Ғәрәбстанын да Мәккә өлкә һе) тараф-
тарына китеп барыш лай, Истанбул ҡалаһын да донъя ҡуя. Уға 
ҡаршы сығыусылар ҙың күбеһе шул уҡ Наҡшбән диә суфыйҙары 
йәмғиәте ағзаһы бул һа ла, әл-Ҡурсауиҙың ошо йәмғиәттә торо-
уы арҡаһын да уның Иҙел-Урал төбәген дәге күренек ле наҡшбән-
диәселәр гә йоғонтоһо XX быуат ҡа тик лем үк һаҡланып ҡала.

Зыяетдин Көмөшханауи 3. Рәсүлевҡа, уны «тулы белем-
ле, камил бул ған хәлфә», тип баһалап, мөриттәр уҡытып, улар-
ҙы Хәлидиә-Наҡшбән диә суфыйҙары туған лығына алыу хоҡуғы 
бирә.

Аҡҡужаға ҡайт ҡан 3. Рәсүлевтың, үҙе ойош торған йыйылыш-
тарға уҡыусылар йыйнап, тиҙ арала уңыш ҡа өлгәшеүе урын-
дағы таныл ған шәйехтәр ҙе һәм улар ҙың мөриттәрен маҙаһыҙлай 
баш лай. Уға ҡарата бул ған дошман лыҡ 3. Рәсүлевтың һәм уның 
мөриттәренең ҡысҡырып зекер әйтеүе тураһын да хәбәр таралып 
китеүе арҡаһын да көсәйеп китә (зекер – Ал лаһ Тәғәләнең асы-
лын аңлау маҡсатын да трансҡа инеп, Илаһи Заттың барлығын 
һиҙә, тоя ала торған халәт кә етеү ысулы). Был 3. Рәсүлевҡа 
ҡаршылар тарафынан Наҡшбән диә суфыйҙары йолаларын быс-
ратыу итеп баһалана.

Академик В. Бартольд 1917 йылда 3. Рәсүлевтың вафатына 
бағыш лан ған некрологта уны «Баш ҡортостан да ҡысҡырып зе-
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кер әйтеү ғәмәлен ин дереүсе 
беренсе инсан», тип билдәләй.

Зәйнул ла Рәсүлевтың 
ҡыс ҡырып зекер әйтеү яҡлы 
булы уы дөрөҫкә оҡшамаған. 
Мәүләнә Хәлит суфыйҙар йәм-
ғиә тенең үҙе нигеҙләгән тар-
мағы өсөн эстән, үҙ алдына 
ғына зекер әйтеүҙе раҫлаған. 
3. Рәсүлев үҙенең суфыйҙар 
ғәмәлиәте асылының төп һы-
ҙат тары тәфсирләнгән «Әл-
фа уаи-дүл-әл-мухимма» әҫә-
рен дә ошоно уҡ раҫлай. Әм мә 
3әйнул ла Рәсүлевтың ватан-
дашы Мөхәммәт Морат Мин-
зәләүи «3. Рәсүлев тирә һен-
дәгеләр араһын да элек был 
яҡ тар ҙа бул маған мистик ҡыс-
ҡырыуҙар ишетелә торған бул-
ған», тип яҙа. Бын дай мис-
тик ҡысҡырыуҙар Хәлидиә ысулына ғына хас һыҙат булып, 
күңел ил һам ланы уы халәтен дә баш ҡарыл ған зекер һөҙөмтә һен-
дә барлыҡҡа килгән. Бын дай ҡысҡырыуҙар ҙың үҙ алдына зекер 
әйтеүҙән һуң баш ланы уына шик юҡ, һәм был ҡысҡырып зекер 
әйт кән дәге тәьҫир гә тиң.

Наҡшбән диә туған лығы ның тарихы үҙ алдына йәиһә ҡыс-
ҡырып зекер әйтеүҙең өҫ төн лөктәре тураһын да бәхәстәр менән 
тулы. Наҡшбән диә су фый ҙары, үҙ алдына зекер әйтеүҙе мотлаҡ 
һанап, үҙ ҙәренә оҡшаш Йәсәүиә туған лығынан бик иртә айырым-
лан ған.

XIX быуатта Йәсәүиә туған лығы Ҡаҙан да бөтөн ләйгә оното-
лоп бөтмә һә лә, бын да бөтә һе лә суфый-наҡшбән диәселәрсә үҙ 
алдына зекер әйтеүҙе артығыраҡ күр гән.

Мәҫәлән, 1861 йылда Ҡоҡан дтан килгән нин дәйҙер дәрүиш 
Һарытау эр гә һен дәге бер ауыл кешеләрен ҡысҡырып зекер 
әйтер гә өгөтләй баш лағас, был ваҡиға янъял тип баһалана, һәм 
ошо хаҡ та Өфөләге Диниә назаратына тиҙ арала хәбәр ителә.

Нисек кенә бул маһын, 3. Рәсүлевты ғәйепләү, уның өҫтөнән 
ошаҡ тар яҙыу әл лә ни ҡатмарлы бул маған зекер әйтеү ысулы 

Өстамаҡҡалаһы. 
Зәйнуллаишандыңҡәбере
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арҡаһын да ғына килеп сыҡҡан, тип уйларға ярамай. Минзәләүи 
уратыбыраҡ һәм кинәйә ме нән: «3. Рәсүлевтың дош ман дары, 
телә һә нин дәй мосол ман ға ябып бул маҫ тайҙы ла уға ябып, уны 
сихырсылыҡ та ғәйепләне», – тип яҙған.

В. Бартольд мәғлүмәтенә яраш лы, 3. Рәсүлев шулай уҡ мах-
сус рөхсәт бул майынса хаж ҡылып, ғәҙәти бул маған яңылыҡ тар 
алып ҡайтыуҙа ғә йепләнә, һуңғыһы 3. Рәсү лев ҡа ҡарата бул ған 
дошман лыҡ тың, Хиджаз һәм Төркиә тараф тары йоғонтоһона 
шик-шөбһә менән ҡарап, динилектең һәм дини белем биреүҙең 
бохараса йолаһына тоғро ҡалырға теләгән ҡәҙимселек рухын-
дағы дини даирәләр ҙән сығы уын раҫлай.

Иҙел-Урал төбәге мосол ман дары, ортодоксаль тойғолары 
тиҙ генә кителеп бара торған халыҡ булараҡ, дини мәсьәләләр 
буйынса бәхәстәр гә һәм янъялдарға әүәҫ булып тойола. Юҡһа, 
Ризаитдин Фәхретдинов үҙенең «Аҫар» исем ле китабын да мосол-
ман дар ҙың Диниә назаратына бер туҡ тамай яуып торған күп 
һан лы ошаҡ тары тураһын да яҙмаҫ ине. Мәүләнә Хәлид үҙе лә 
Сөләймәниәлә һәм Бағдадта дошман лыҡҡа дусар булып, уның 
Истанбулдағы беренсе вәкилдәре урын дағы таныл ған шәйехтәр-
ҙең бер өлөшө тарафынан тәрән шик-шөбһәләр менән ҡаршы 
алына. Ғөмүмән, Хәлидиә туған лығының әүҙем леге һәм маҡсат-
ҡа ҡыйыу ынтылышы үҙе үк хәүеф тыуҙырған, күрә һең.

3. Рәсүлев Ғәбделхәким Сар ҙаҡлының рухи ҡарамағын-
да булы уынан бер ваҡытта ла ваз кисмәгән; ул хатта «Әл-фауаи-
дүл-әл-мухимма» китабын да үҙенең суфыйҙар туған лығына ике 
мәртәбә алын ған лығын күр һәтеп, бының суфыйсылыҡ та һирәк 
күренеш бул маған лығын иҫкә ала. Шулай ҙа 3. Рәсүлев өҫтөнән 
яҙыл ған тәүге ошаҡ һәм ғәйепләүҙәр ҙең шәйех Ғәбделхәким Сар-
ҙаҡлының эйәрсен дәре ҡоронан булы уына шик юҡ. 3. Рәсүлевтан 
тәүге һорау алыу Әл мәт ауылын да Искән дәр бән Хәбибрахман 
тигән берәүҙең өйөн дә уҙғарыла. Бын да күп һан лы ғөләмәләр 
(мосол ман дар ҙың абруйлы дини ғалимдары) араһын да бәхәсле 
һорауҙар буйынса фәтүәләр (дини-юридик ҡарар ҙар) сығарыуҙа 
йәлеп ителеүе менән билдәлелек ал ған Үр гәнч ғалимы Ишнияз 
бән Ширнияз да була.

Күрә һең, 3. Рәсүлевты йәберләүселәр ҙе был һөйләшеү 
ҡәнәғәтлән дермәй һәм улар, Стәрлебаш тағы ҡай һы бер ғөләмәләр 
менән берләшеп, 3. Рәсүлевты Ислам тәғлимәтен боҙоуҙа һәм 
мөртәтлектә ғәйепләп, 1872 йылда мосол ман дар ҙың Ырымбур-
ҙағы Диниә назаратына уның өҫтөнән ошаҡ ебәрә. В.Бартольд 
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яҙы уынса, ошо мәсьәләне асыҡлау өсөн Диниә назаратына 
саҡыртып килтерелгән 3. Рәсүлев, үҙенең ҡараш тары тураһын-
да яҙма рәүеш тә аңлатма бир гәс, уға ҡарата бул ған ғәйепләүҙәр 
алып таш лана.

Әммә был эшкә урыҫ властары ҡыҫылырға ҡарар итә һәм 3. 
Рәсүлев Ырымбур ҙан Аҡҡужаға ҡайтыу менән үк ҡул ға алына. 
Тәүҙә ул иптәше Ғатаул ла ишан менән бер гә һигеҙ ай буйына Зла-
тоуст төрмә һен дә тотола, ә һуңынан, эске эш тәр министрының 
күр һәтмә һенә яраш лы хөкөм ителеп, Вологда губернаһының Ни-
колаевск (Николаевский ҡаласығы) ҡалаһына һөр гөнгә ебәрелә. 
Минзәләүи билдәләүенсә, был аяуһыҙ ҡаты сара була, сөнки 
Вологда губернаһын да бер генә мосол ман да йәшәмәй. Шуға 
ҡарамаҫтан, 3. Рәсүлевты этап менән Николаевскиға килтер гәс, 
ул Себер гә һөр гөнгә ебәрелеүсе Абдрахман Усманов тигән кеше 
менән бер камерала ултыра һәм, ошо мөмкин лектән файҙаланып, 
камералаш иптәшен Хәлидиә-Наҡшбән диә туған лығына алыу 
йолаһын уҙғара. Николаевск ҡалаһын да өс йыл бул ған дан һуң, 
3. Рәсүлев Костромаға күсерелеп, биш йыл уҙыуға яҡын дағы бер 
татар ауылына ебәрелә. 1881 йылда уға ҡарата бул ған бөтә сик-
ләүҙәр юҡҡа сығарылып, Аҡҡужа ауылына ҡайтырға рөхсәт 
ителә.

Урыҫ властарының 3. Рәсүлевҡа ҡарата бул ған дошман лығы 
Зәйнул ла ишан дың суфыйҙар араһын дағы ҡай һы бер мосол ман 
«туған дарының» уны нахаҡҡа ғәйепләүҙәре арҡаһын да барлыҡҡа 
килгән, тип ҡыйыу рәүеш тә раҫларға була. 3. Рәсүлевтың үҙенә 
ҡаршы сығыусылар менән бул ған бәхәсен властар Иҙел-Урал 
төбәген дә нин дәйҙер сыуалыш тар килтереп сығара алырлыҡ 
хәүефле сығанаҡ итеп ҡараған, тип әйтеү дөрөҫ бул маҫ ине.

Люциан Климович, батша Рәсәйен дәге Ислам тарихын 
кәмһетеп (мыҫҡыл лап, тип әйт кән дә лә ярай) яҙған билдәле ав-
тор, 3. Рәсүлевтың ыҙалары сәбәбен, үҙе хата фекерләгәнсә, баш-
ҡаларға һеңдерер гә тырыша. «Властар был айырым осраҡ та 
мосол ман руханиҙары араһын дағы эске низағтарға түҙеп ҡарарға 
теләмәгән йә иһә етерлек дәрәжәлә тикшерел мәгән кешене 
шәйех-агент итеп тәғәйен ләй ал маған (бын да һүҙ руханиҙар ҙың 
үҙ мәхәл ләләрен дә мосол ман дар ҙың ҡараш тары нин дәй булы уын 
урыҫ властарына ет кереп торорға тейеш леге тураһын да бара. 
(Тәржемәсе иҫк.) 3. Рәсүлевты тикшереп бөт кәс, уны имам итеп 
тәғәйен ләйҙәр».
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Л.Климовичтың, Зәйнул ла ишан һөр гөн дә саҡ та көслөк менән 
жан дармерия агенты итеп вербовкалан ған, тип раҫлауы бер ни 
менән дә нигеҙләнмәгән. Киреһенсә, урыҫтар ҙың 3. Рәсүлевты, 
уның артынан эйәреүселәр ҙең күп булы уын, уның сит илдәр-
ҙәге бәйләнеш тәрен иҫәпкә алып, сәйәси сыуалыш тар өсөн көслө 
сығанаҡ итеп ҡарауы дөрөҫлөккә яҡыныраҡ. Уның мөршите (су-
фый остазы) Зияутдин Көмөшхәнәүи урыҫтарға ҡаршы һуғыш-
та бул ған һәм шул саҡ та 3. Рәсүлев һөр гөнгә ебәрелгән. Иреккә 
сығарыл ған дан һуң, 3. Рәсүлевтың да, уның эйәрсен дәренең дә, 
XX быуаттың беренсе ун йыл лығын да сәйәси эшмәкәрлектә 
ҡатнаш ҡан ҡай һы бер мөриттәрен иҫәпкә ал маған да, урыҫ влас-
тары менән етди конфликт ҡа инмәүе дөрөҫ.

Әммә иң мөһиме бына нимәлә: Зәйнул ла Рәсүлевтың 
мәғрифәти һәм мәҙәни эшмәкәрлеге ысынбарлыҡ та урыҫ власта-
ры сәйәсәтенең төп һәм хәл-ит кес тип иҫәпләнгән ҡараш тарынан 
айырмалы ғына түгел, ә уларға ҡапма- ҡаршы бул ған.

Иреккә сығы уына бер йыл үтеүгә 3. Рәсүлев яңынан хаж 
ҡылырға китә һәм, ошо мөмкин лектән файҙаланып, үҙенең 
остазы – мөршите Зияетдин Көмөшханауи менән осраша. 
Хаж сәфәренән ҡайтыу менән тиерлек, Троицк ҡалаһын да 
төпләнеп, Амур урамын да күптән түгел төҙөлгән мәсеттең има-
мы вазифаһына тәғәйен ләнә. Минзәләүи, Рәсүлевты күрә ал-
маусылар ҙың көнсөл лөгөнә ҡарамаҫтан, уның абруйы юғары бу-
лып ҡалы уы бик тиҙ арала үҙенән-үҙе белен де, тип хуплап яҙа. 3. 
Рәсүлев ҡала мосол ман дары араһын да шул тик лем йоғонтолоҡ 
ала ки, хатта Амур урамы халыҡ телен дә Исламса яңғыраған 
Мәғмүриә урамы, тип йөрөтөлә баш лай. Зәйнул ла Рәсүлевтың 
эшмәкәрлеге һөҙөмтә һен дә Троицк ҡалаһының Рәсәй империяһы 
мосол ман дарының төп уҡыу- уҡытыу үҙәгенә әйләнеп, Хәлидиә-
Наҡшбән диә суфыйҙары туған лығын киңәйтеү өсөн нигеҙ булып 
тороуын бик ә һәмиәтле күренеш итеп ҡарарға кәрәк.

Үҙе имам бул ған мәсет эр гә һен дә 3. Рәсүлев мосол ман уҡыу 
йорто – «Рәсүлиә» исеме аҫтын да билдәлелек ал ған мәҙрәсә аса, 
һәм ул тиҙ арала Рәсәй мосол ман дарына белем биреүсе иң яҡшы 
дини институттар ҙың береһе тигән абруй ҡаҙанып, баш ҡорт, та-
тар һәм ҡаҙаҡ балаларын үҙенә тартып тора. Һуңынаныраҡ фран-
цуз тарихсыһы Алексан др Бенигсен, һоҡланы уын йәшермәйенсә, 
«Рәсүлиә – мосол ман донъяһының иң яҡшы академик 
институттарының береһе», – тип яҙа. Ҡәҙимге мәҙрәсәләр бир-
гән белем менән хуш һынмай, заманса баш ҡа төрлө белем алыу 
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мөмкин лектәрен эҙләгән мосол ман дар араһын да урыҫ теле һәм 
мәҙәниәтенең йоғонтоһо көсәйә бары уы менән борсол ған ҡаҙаҡ 
байы Алтынсарин ошо мәҙрәсәгә матди яҡ тан яр ҙам итә.

«Рәсүлиә» мәҙрәсә һенең уңыш лы эше нигеҙен дә яңы педа-
гогик ысулдар ҡул ланыу ята. Баш ҡорттар һәм татар ҙар араһын-
да яҙма телгә нисек өйрәтеү – фонетик йәиһә ижек ләп уҡыу 
ысулы менән файҙалыраҡмы, тигән һорау бер быуат буйы айы-
рыуса күп бәхәстәр тыуҙыра (Һүҙ иҫке төрки теле тураһын да). 
Ошоға яраш лы, яңы ысул яҡлылар «йәҙитселәр», иҫке ысулды 
яҡлаусылар – «ҡәҙимселәр», тип йөрөтөлөп, был атамалар бер 
үк ваҡытта новатор ҙар ҙы йә консерватор ҙар ҙы нарыҡлаусы тер-
мин рәүешен дә ҡул ланыл ған. 1908 йылда татар матбуғатын да 
Зәйнул ла Рәсүлев һәм Троицк ҡалаһы өләмдәре (мосол ман ғалим-
теологтары) яҙған, тип иҫәпләнгән мәҡәләләр баҫыла, һәм улар-
ҙа фонетик ысул дин ҡуш ҡан дар менән ҡапма-ҡаршылыҡҡа инә, 
тигән фекер яҡлана. Әммә шул уҡ йылдың феврален дә 3. Рәсүлев 
Троицкиҙың өс ғалимы менән берлектә, фонетик ысул «Рәсүлиә» 
мәҙрәсә һен дә лә, Троицк ҡалаһының баш ҡа мәҙрәсәләрен дә лә 
1893 йылда уҡ ҡабул ителгәйне, тип, кире ҡағыу баҫтыра. Ул хат-
та, Ҡөрьән де өйрәнеү дисциплиналары һәм сөннә (Мөхәммәт 
бәйғәмбәр ҙең эшмәкәрлеген һәм хәҙистәрен өйрәнеүсе фән) 
уҡыу курсының нигеҙе итеп алын ған хәлдә, мәҙрәсә программа-
ларын донъяуи фән дәр иҫәбенә киңәйтеүгә Троицк ғалимдары 
ҡаршы түгел, тип белдереү яһай. Был мәсьәлә буйынса Зәйнул ла 
Рәсүлевтың һәм уның хеҙмәттәш тәренең фәтеүә һе (дини-юридик 
ҡарары) баҫыл ған брошюра бер нисә мәртәбә нәшер ителеп, XX 
быуаттың беренсе тиҫтә һе аҙағын да бөтә урын дар ҙа ла уҡытыуҙа 
яңы фонетик ысул ин дереү өсөн хәл ит кес көскә әйләнә. Зәйнул-
ла Рәсүлевтың фонетик ысул ға ҡарата бул ған илтифатлығына һәм 
уның йәҙитселәр хөрмәт ит кән суфый шәйехтәренең береһе булы-
уына ҡарамаҫтан, ул үҙен йәҙитсе итеп иҫәпләгән, тип уйларға 
ярамай. Ғәмәлдә «Рәсүлиә»не йәҙитселәр менән ҡәҙимселәр 
араһын дағы упҡын өҫтөнән һалын ған күпер рәүешен дә күреп, 
ҡатнаш, уртасыл типтағы мәҙрәсә итеп һүрәтләр гә булыр ине. 
Бәлки, Зәйнул ла Рәсүлев үҙе лә ҡәҙимселек менән замансалыҡ ты 
ял ғай алыуға һәләтле зат булып тойол ған дыр.

Үҙ эйәрсен дәренән бул ған сирлеләр гә ул, ғәҙәттә, баш ҡа су-
фый шәйехтәренә хас бул ғанса, бетеү генә түгел, медицинала 
ҡул ланыл ған дарыуҙар тәҡдим итеп, улар ҙы ошо дауалау сара-
лары менән үҙенең шәхси дауаханаһы аша тәьмин итеп торған. 
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Зәйнул ла ишан ға «сит ил ғилемен» яҡшы белеүе айҡан лы барыһы 
ла хөрмәт менән ҡараған..

Шәйех Зәйнул ла Рәсүлевтың заман дашы Абдрахман әл-
Мағази уның «Рәсүлиә» мәҙрәсә һен дәге көн дәлек режимы 
тураһын да бик фә һем ле яҙма ҡалдырған. Шәйехтең ижтимағи 
эше иртәнге сәғәт һигеҙ ҙән уның кәңәш тәренә, шәфҡәт-
мәрхәмәтенә, ғәмәли яр ҙамына мохтаж бул ған мөриттәрен һәм 
баш ҡа йомош менән килеүселәр ҙе ҡабул итеүҙән баш лан ған.

Шәйехтең өҫтәлен дә һәр саҡ ҡайнар самауыр булып, һәр 
килеүсегә сәй тәҡдим ителгән. Сәғәт ун икелә ул «Сахих әл-
Бухари» (мосол ман ғалимы Бохариҙың Мөхәммәт бәйғәмбәр ҙең 
хикмәтле һүҙ ҙәренән туплаған йыйынтығы) текстары һәм «Таф-
сир әл-Джалалейн» (мосол ман ғалимы Суюти тарафынан яҙыл-
ған Ҡөрьән тәфсире) буйынса шәкерттәр гә һабаҡ бирер гә бара, 
дәрестәр өйлә намаҙына тик лем дауам итә.

Төшкө аш тан һуң шәйех йә алдан килешелгән берәй 
осрашыуға кит кән, йә тағы ла мәҙрәсәгә килеүселәр ҙе ҡабул ит-
кән, шунан һуң икен де намаҙына тик лем ял итеп ал ған. Кис-
ке, йәғни аҡшам намаҙына тик лем Зәйнул ла мәсеттә үҙенең 
мөриттәре менән осрашып, улар менән бер гә Наҡшбән диә туған-
лығының хатми хваджаганг тип атал ған махсус доғаларын уҡыған.

Йома көн һәм мөриттәр күпләп килгән баш ҡа көн дәр ҙә хат-
ми хваджаганг икешәр тапҡыр уҡылыр бул ған. Мосол ман дар ҙың 
ураҙа тотоу ваҡыты бул ған Рамаҙан айы был тәртипкә ҡай һы бер 
үҙ гәреш тәр ин дер гән: Зәйнул ла шәйех ҡай саҡ та дәрестәрен төш-
тән һуңға күсер гән, ә Рамаҙан айының һуңғы ун көнөн дә иғкикаф 
(баш ҡалар менән аралашмай, мәсеттә бер үҙең бик ләнеп зекер 
әйтеү) баш ҡарған.

«Рәсүлиә» мәҙрәсә һенең ә һәмиәтен тулыһынса аңлар өсөн 
баш ҡорттар ҙың һәм татар ҙар ҙың ҡаҙаҡ тар, ә XVI быуаттан баш-
лап баш ҡа дала халыҡ тары менән күрше йәшәгән дәрен иҫкә 
алырға кәрәк. XIX быуатта татар буржуаз синыфының үҫә баш-
лауы менән татар сауҙагәр ҙәре ҡаҙаҡ далаларына даими барып 
йөрөп, был яҡ тар ҙа үҙ ҙәрен Ислам лаш тырыу агенттары итеп тә 
таныта. Әлбиттә, сауҙагәр ҙәр ҙең мәҙәни һәм дини йоғонтоһо, һис 
шикһеҙ, сик ләнгән була. Ислам динен, мәҙәниәтен һәм әҙәбиәтен 
ҡаҙаҡ тар араһына тәрәнерәк ин дереү мөмкин леге ҡаҙаҡ 
шәкерттәрен баш ҡорт мәҙрәсәләренә ебәрә баш лау менән асыла.

Ҡаҙаҡ тар ҙы баш ҡорт һәм татар мәҙрәсәләрен дә уҡытыу XVIII 
быуат аҙағын да баш лана, мосол ман дар ҙың Дини Йыйылышының 
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беренсе мөфтөйө Мөхәмәтйән дең ҡаҙаҡ ханына кейәүгә бирелгән 
ҡыҙы Фатима иренә бер төркөм йәш ҡаҙаҡ егеттәрен үҙ иҫәбенә 
Стәрлебаш һәм Стәрлетамаҡ мәҙрәсәләренә ебәрер гә тәҡдим 
итә. XIX быуат урталарына татар ҙар ҙың ҡаҙаҡ тарға йоғонтоһо 
шул тик лем арта, хатта татар менән ҡаҙаҡ араһын дағы был 
мөнәсәбәттәр руслаш тырыу сәйәсәте өсөн ысын хәүеф тыуҙыра, 
тип уйлаған урыҫтар ҙа һәм урыҫтар яҡлы күҙәтеүселәр ҙә борсо-
лоу уята. Мәҫәлән, урыҫ сәйәсәтенә төрлө юлдар менән хеҙмәт ит-
кән ҡаҙаҡ Чокан Вәлиханов, үҙенең 1863-1864 йылдар тирә һен дә 
яҙыл ған, тип иҫәләнгән йәшерен меморан думын да ҡаҙаҡ дала-
ларын Ырымбур Диниә назараты юрисдикцияһынан сығарырға, 
татар ҙар инан ған дингә хөрмәт менән ҡарап, шул уҡ ваҡытта 
ҡаҙаҡ тар ҙың татар ҙар ҙан айырым халыҡ булы уын иҫәпкә алып, 
ҡаҙаҡ тар өсөн айырым дини хакимиәт ойош торорға; татар 
мәҙрәсәләренән килеүсе хажи һәм ишан дарға ҡаҙаҡ тар араһын да 
төпләнеүгә юл ҡуймаҫҡа; татар ишан дары һәм хажиҙарының Ба-
янаул һәм Ҡарҡаралы район дарын дағы һымаҡ дәрүиш һәм мис-
тик ойошмалар төҙөүҙәренә ҡамасауларға, ҡаты күҙәтеү аҫтын да 
тотолорға тейеш, тигән тәҡдимдәр ин дерә.

Ошонан һуң егерме йыл лап ваҡыт үтеүгә билдәле этнограф 
В.Радлов «Себер ҙә» тип исем ләнгән хеҙмәтен дә татар сауҙагәр-
ҙәренең эшмәкәрлеге тураһын да үҙенең борсолоуҙарын белдереп, 
былай тип яҙған: «Көнсығыш далаларын да Ислам йоғонтоһоноң 
үтә ныҡ көсәйеүе һөҙөмтә һен дә йөҙәрләгән йәш ҡырғыҙ (ҡаҙаҡ) 
егеттәре, үҙ ҙәрен дә баш лан ғыс белем ал ғас, мәҙрәсәләр гә инеү 
өсөн Рәсәйгә йүнәлә һәм ун да Ислам фән дәрен өйрәнә». Ул бер 
нисә тиҫтә йыл дауамын да Стәрлебаш ауылына уҡырға йыл һайын 
йөҙ ил ле ҡаҙаҡ егете килеп, улар ҙың бын да уртаса ал ған да ун йыл-
ға тик лем уҡып ятыуҙарын күр һәтә. Стәрлебаш тың Наҡшбән диә 
туған лығының урын дағы үҙәге булы уын иғтибарға алырға кәрәк. 
Бын дағы мәҙрәсә Ниязҡули хан Төркәмәни хәлфәләренең береһе 
Ниғмәтул ла ишан ҡулы аҫтын да була.

Троицкиға урыҫ биләмәләре сиктәрен дә, ҡаҙаҡ далаларына 
яҡын бул ған ер ҙә 1743 йылда нигеҙ һалын ған «Рәсүлиә» мәҙрәсә-
һенең бын да урын лашы уы бик ҡулай, тип әйтерлек булып, 
баш ҡорт, татар һәм ҡаҙаҡ шәкерттәрен үҙенә тартып торған. 
«Рәсүлиә» мәҙрәсә һен тамам лаған шәкерттәр ҙең иҫәбе билдәле 
түгел, шулай ҙа был турала яҙған әл-Мағази ХХ быуат башына 
был һан ды 311 тип күр һәтә. Шәкерттәр ҙең составы, улар ҙың эт-
ник төркөмдәренең нисбәте шулай уҡ билдә һеҙ.
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Зәйнул ла ишан дың карьераһын сағылдырған, уның үҙенеке 
тип иҫәпләнгән отчеттар ҙағы һан дар, уның эйәрсен дәренең 
иҫәбе тураһын дағы мәғлүмәттәр кеүек үк, бер-береһенә тап кил-
мәй. Ямалетдин Вәлидов, мәҫәлән, уның унар меңләгән мөриттәре 
булып, күбеһенең ҡырғыҙ (ҡаҙаҡ) һәм баш ҡорт булы уы тураһын-
да яҙа. Был мөриттәр ҙең бөтә һе лә Зәйнул ла ишан тарафынан 
Троицкиҙа уҡытыл маған – уның үҙ шәкерттәрен Ислам ди-
нен пропаган далау, дини мәғрифәт кимәлен күтәреү маҡсатын-
да ҡаҙаҡ тар араһына ебәреүе мөмкин. Шул заман дағы бер 
мәғлүмәт кә яраш лы, XX быуат башын да түбәнге Иҙел , Урал, Се-
бер тарафтарының күп ҡала һәм ауылдарын да йөҙәрләгән мул ла, 
баш ҡа руханиҙар Зәйнул ла ишан дың йоғонтоһо аҫтын да бул ған.

Себер тарафтарына Зәйнул ла Рәсүлевтың эшмәкәрлеге 
менән бер гә, Наҡшбән диә туған лығының Хәлидиә тармағы 
йоғонтоһо үтеп инеүе, себер татар ҙары хан дары хаким лығы 
осорон да был яҡ тар ҙа Ислам тәғлимәтенең тарала баш лауы, шу-
лай уҡ Наҡшбән диә суфыйҙары менән бәйле булы уы айҡан лы, 
айырым ҡыҙыҡһыныу уята.

Көнсығыш Себер ҙә киң тарал ған риүәйәт кә яраш лы, Хажи 
Баһауетдин Наҡшбән д яҡынса 1366 йыл тирә һен дә Иртыш йыл-
ғаһы буйлап Ислам динен таратыу өсөн мәжүсиҙәр араһына 
үҙенең бер нисә арҡаҙашын ебәрә. Был миссионер ҙарға яр-
ҙамға ҡыпсаҡ хакимы Шәйбән хан тарафынан 1700 яугир бирелә. 
Күрә һең, был риүәйәт 1570-1598 йылдар ҙағы Себер хан лығы ха-
кимы Күсем хан дың, шәйбәнид нәҫелдәренән бул ған Бохара ха-
кимы Абдул ла хан ебәр гән Наҡшбән диә туған лығы шәйехтәре 
яр ҙамына таянып, үҙ илен дә Ислам динен тарата баш лауы 
тураһын дағы өҙөк-йыртыҡ һәм бигүк асыҡ бул маған мәғлүмәттәр 
нигеҙен дә барлыҡҡа килгән.

Зәйнул ла Рәсүлевтың педагогик һәм мәғрифәти эшмәкәрлеге, 
ҡаҙаҡ тар араһын да Ислам белемен үҫтереүе, баш ҡорт һәм татар-
ҙар ҙың киңәйә барыусы урыҫ баҫымына ҡаршылыҡ күр һәтеүенә 
булыш лыҡ итеүе сәбәпле, урыҫ сәйәсәтенә ҡапма-ҡаршы килә 
һәм 1906 йылда хөкүмәт тарафынан Ҡаҙағстан да татар ҙар-
ҙың йоғонтоһон сик ләүсе саралар күрелә баш лай, әммә улар-
ҙың һөҙөмтә һе тураһын да мәғлүмәт юҡ. Зәйнул ла ишан ға урыҫ 
властарының терәге бул ған руханиҙар нәфрәт менән ҡарай. 
Ҡаҙағстан ды христиан лаш тырыуға өмөт ит кән Рус православие 
сиркәүе миссионер ҙары Зәйнул ла ишан тураһын да айырыуса 
ытырғаныс, күрал мау менән һөйләр бул ған.
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Зәйнул ла Рәсүлев булыш лығын да нәшер ителгән ҡай һы 
бер ҡыйыу мәҡәләләр ҙе сиркәү ҙә, урыҫ хөкүмәте лә үҙ ҙәрен 
мыҫҡыл лау рәүешен дә ҡабул итә. 1908 йылда Иҙел бул ғар ҙары, 
баш ҡорттар, Ҡаҙан татар ҙары, ҡаҙаҡ һәм үзбәк тарихы буйынса 
«Талфик әл-ахбар» тигән китапты нәшерләр гә яр ҙам итә. Был та-
рихи әҫәр, Бохарала белем ал ған, Хиджазда (Сәғүд Ғәрәбстанын-
да) йәшәгән, тыуған иленә йыл һайын йәй айҙарын да ҡайтып 
йөрөгән баш ҡорт шәйех Морат Рәмзи тарафынан яҙыл ған.

Баш ҡорт халҡын көслө яратыу рухы менән айырылып торған 
был китапта урыҫтар Йәджүж һәм Мәджүж (Гог һәм Магог) менән 
сағыш тырыла, мосол ман төркиҙәр бер ҙәм леккә өн дәлә. Баҫылып 
сығыу менән үк М.Рәмзиҙең был әҫәре цензура тарафынан им-
ператор Алексан др III кәмһетеүсе, мосол ман дар ҙы урыҫтарға 
ҡаршы ҡотортоусы китап, тип баһалана.

Пантөркилек һәм Ислам идеялары менән һуғарыл ған ошо ки-
тапты нәшер итеүҙе Зәйнул ла Рәсүлевтың үҙ ҡанаты аҫтына алы-
уы иғтибар ҙы йәлеп итә. 3. Рәсүлев китап авторының, мосол ман-
дар ҙы христиан лаш тырыу өсөн аң-белемде тик урыҫ ҡулынан 
ғына алырға мөмкин лек биреп, уларға белем һәм ғилем алыуҙың 
баш ҡа юлдарын ябыу урыҫ властарының төп маҡсаты, тигән фе-
кере менән, һис шикһеҙ, килешкән булырға тейеш.

З.Рәсүлев урыҫ сәйәсәте менән көрәшен дә бары тик дини, 
мәғрифәти һәм мәҙәни ысулдар ҡул лан ған, тип уйларға кәрәк, 
уның баш ҡаса сәйәси эшмәкәрлеге тураһын да мәғлүмәт юҡ. 
Шуға ҡарамаҫтан, ул баш ҡорттар ҙың һәм татар ҙар ҙың һәм Рәсәй 
империяһының баш ҡа мосол ман дарының үҙ хәлен яҡшыртыу 
маҡсатын да урыҫ либераль буржуазияһы менән союздаш 
булырға ынтылы уын хуплай. Мәҫәлән, ул Түбәнге Новгородта 
1906 йылдың 16-20 авгусын да уҙған Өсөнсө Бөтә Рәсәй конгресы 
адресына изге теләктәр менән телеграмма ебәрә. Ошо конгреста 
сәйәси фирҡә итеп үҙ гәртелгән Мосол ман дар союзы («Иттифаҡ 
әл-муслимин») лидеры Ғәлимйән Баруди Зәйнул ла шәйехтең 
күренек ле вариҫы була. 1908 йылдан баш лап, мосол ман дар талап 
ит кән де урыҫтар ҙың үтәр гә теләмәүе асыҡланыу менән, Мосол-
ман дар союзы үҙенең уртасыл сәйәсәтенән баш тартып, киҫкен 
үҙ гәреш тр ҙе талап итеүен көсәйтә. Әммә Зәйнул ла ишан былар 
менән бәйләнеш тә бул май.

Дөйөм ал ған да, Зәйнул ла ишан дың эйәрсен дәре бик күп була 
һәм улар араһынан ҡай һы бер күренек ле уҡыусы-мөриттәренең 
исемдәре билдәле. Үр ҙә телгә алын ған Ғәлимйән Баруди, сәйәси 
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әүҙем легенән баш ҡа, Ҡаҙан ҡалаһының «Мөхәмәҙиә» мәҙрәсә-
һе директоры булараҡ та билдәле. Рәсәй империяһын да иң эре 
мосол ман уҡыу йорттарының береһе, тип иҫәпләнгән ошо дини 
институтта яңы педагогик уҡытыу ысулы ин дерелгән, 300-ҙән 
400-гә тик лем шәкерт белем ал ған.

1917 йылдың майын да Ғ. Баруди Өфөләге Диниә назараты 
мөфтөйө вазифаһына тәғәйен ләнһә, икенсе йылына ошо ҡалала 
ойош торол ған Мосол ман Мил ли Йыйылышының дин департа-
менты рәйесе булып китә. Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсен дә Ырымбур-
ҙа мөфтөй бул ған дан һуң, 1921 йылда Мәскәүҙә үлеп ҡала. Ул 
Зәйнул ла шәйехтең ябай мөрите генә түгел, ә уның Хәлидиә-
Наҡшбән диә туған лығы буйынса әүҙем һәм төплө вариҫы ла була.

Зәйнул ла ишан дың ҙур баһаға лайыҡ вариҫтарының береһе 
Сабирйән Хәсәни күп йылдар дауамын да Өфөләге Диниә назара-
ты мөфтөйө була. Дини фән дәр ҙе юғары кимәлдә уҡыта алы уы 
менән ул бөтә Рәсәй мосол ман дарының оло ихтирамын яулай.

1910 йылда Исмәғил бей Гаспринскиға (Гаспралы) Ис-
лам диненә күсер гә теләк белдер гән нин дәйҙер бер Австрия 
баронессаһы һорау менән мөрәжәғәт итә. Баронесса мосол-
ман ҡатын-ҡыҙ ҙарына йөҙөн һәм һынын ҡаплау өсөн тәғәйен-
ләнгән бөркәнсек ябынып йөрөүҙе мотлаҡ тыр, тип уйлап, үҙенең 
икеләнеүе тураһын да яҙа. И. Гаспринский ошо һорауға яуап 
яҙыуҙы Сабирйән Хәсәнигә йөкмәтә. Ул, ҡатын-ҡыҙ ҙың һынын 
тулыһынса ҡаплап тороусы һәм ошо арҡала уға бер нин дәй ҙә 
ижтимағи эшмәкәрлек менән шөғөл ләнеү мөмкин леген бирмәүсе 
бөркәнсек ябынып йөрөүҙең шәриғәти (Ислам ҡанун дарын да) 
нигеҙ ҙәре бул мауын белдереп, хатта бөркәнсекте Рәсәй мосол ман 
төбәктәренең күбеһен дә бел мәүҙәре тураһын да яҙа.

Сабирйән Хәсәни шулай уҡ Хиджазда тимер юлы төҙөү өсөн 
аҡса йыйыу ойош тора. Сабирйән Хәсәниҙең үлгән йылы билдә-
һеҙ.

Шәйех Зәйнул ла Рәсүлевтың күренек ле вариҫтарының 
береһе – фән менән шөғөл ләнеүҙе ҡазый (мосол ман хөкөмсөһө) 
карьераһынан өҫтөн күреп, мәғрифәтсе һәм ҙур әҫәр ҙәр авторы 
булараҡ танылыу тапҡан Ризаитдин Фәхретдинов. Баш ҡорттар 
һәм татар ҙар араһынан сыҡҡан ар ҙаҡлы ғалимдар һәм эшмәкәр-
ҙәр, шулай уҡ ҡай һы бер дағстан дар һәм Урта Азия вәкилдәре 
тураһын да библиографик белешмә рәүешен дә яҙыл ған «Аҫар» 
китабы уның иң ә һәмиәтле әҫәр ҙәренең береһе. Ошо әҫәр ҙең 
байтаҡ ҡына урын дарын да Ризаитдин Фәхретдиновтың шәйех 
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Зәйнул ла Рәсүлевҡа ҡарата ихтирам лы мөнәсәбәте сағылыш 
тапҡан.

1917 йылдың декабрен дә Өфөлә мөфтөй урынбаҫары итеп 
ҡуйыл ғас, Р. Фәхретдиновтың ижтимағи эшмәкәрлеге яңынан 
әүҙем ләшә һәм ул 1922 йылдың башын да, Ғәлимйән Барудиҙың 
вафатынан һуң, мөфтөй вазифаһына тәғәйен ләнә. Шул уҡ йыл-
да ул Мәккәлә үт кән Халыҡ-ара Ислам конгресын да совет 
делегацияһы етәксеһе була.

1931 йылда Совет власы етәкселәре уға Советтар Союзын да 
намыҫ азатлығы (дин азатлығы) булы уын халыҡ алдын да раҫларға 
тәҡдим итә. Был тәҡдимдән баш тарты уы арҡаһын да ул ҡал ған 
ғүмерен төрлө ыҙалар күреп, яфа сигеп уҙғара.

Р. Фәхретдинов 1936 йылдың апрелен дә ҙур мохтажлыҡ һәм 
ярлылыҡ шарттарын да донъя ҡуя. 1984 йылда «Советтар Союзы 
мосол ман дары» журналын да уның тураһын да маҡ таулы биогра-
фик очерк баҫылып сығы уы Р. Фәхретдиновты үлгән дән һуң исе-
мен аҡлау, тип баһаларға була.

Үҙенең мәҙрәсә һен дә ике йөҙләп шәкерт уҡыт ҡан мөғәл лим, 
билдәле төркиәтсе һәм тарихсы Зәки Вәлиди Туған дың атаһы ла 
Зәйнул ла шәйехтең мөрите һәм хәлфә һе бул ған шәхес. Атаһы 
ла, улы ла Троицкиға Зәйнул ла шәйех янына йыш барып йөрөй 
торған бул ған. Зәки Вәлиди, баш ҡа бер нисә шәйех менән бер 
рәттән, Зәйнул ла ишан ды ла хөрмәт итеп, уны саф күңел ле инсан, 
изгелек һәм әхлаҡлылыҡ өлгөһө, тип иҫәпләгән. Зәки Вәлидиҙең 
атаһы Зәйнул ла Рәсүлев ҡулынан Хәлидиә-Наҡшбән диә туған-
лығына ағза итеп алыу хоҡуғы бир гән иджазнамә (рөхсәт ҡағыҙы) 
бул һа ла, был хоҡуҡ ты ғәмәлдә бер тапҡыр ғына ҡул лана.

Зәйнул ла шәйех 1917 йылдың феврален дә вафат була. Ул 
һуңғы көн дәренә ҡәҙәр үҙенең күп һан лы эйәрсен дәре менән 
әүҙем һәм эш лек ле рәүеш тә етәкселек итә. 3. Рәсүлевтың шәхсән 
нин дәй үҙ гәреш тәр ин дереүен беҙ белеп бөтмә һәк тә, ул яһаған 
йоғонтоноң бер һөҙөмтә һе – ишан дың мөриттәре Баруди һәм 
Ризаитдин Фәхретдиновтың 1917 йылдың 22 июлен дә Рәсәй 
һәм Себер мосол ман дары автономияһын иғлан ит кән Мосол ман 
Мил ли Йыйылышының идараһы эшмәкәрлеген дә ҡалдырған 
һиҙелерлек эҙе. Зәйнул ла шәйехтең алты улының яҙмышы бер-
береһенән ныҡ айырыла.

Улар ҙың береһе, Һибәтул ла мул ла, атаһынан алда, 1903 
йыл тирә һен дә үлеп ҡала. Икенсеһе, Хәйрул ла әфән де, Мәҙинә 
ҡалаһын да Наҡшбән диә суфыйҙары Мөджәджидиә тармағының 
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өс маһир остазы етәкселеген дә белем ала. Ул ошо остаздарының 
береһе Мөхәммәт Сәлих әл-Зауави тарафынан тәриҡәт кә 
(суфыйҙар ҙың Ал лаһ Тәғәләгә юлы) алынып, тыуған иленә ҡайт-
ҡас, Ҡарғалы ауылын да имам һәм мөҙәрис вазифаларына лайыҡ 
була. Күрә һең, ул атаһының юғары дәрәжә һенә зыян килтереүҙән 
шик ләнеп, уҡытыу өсөн үҙенә мөриттәр йыйыуҙан тот ҡарланып 
тора. Хәйрул ланың, уның туған дары Абдул ла һәм Әбдесабур ҙың 
большевистик инҡилабтан һуң яҙмыш тары билдәле түгел.

Шәйехтең бишенсе улы Абдулҡадир, Истанбулда уҡып, 
Рәсәйгә ҡайт ҡас, Әстерхан ҡалаһы мәсетен дә имам була. Әммә ул 
1959 йылда, етмеш йәшенә ет кәс, дингә ҡаршы сығарыл ған «Фән 
һәм дин» журналын да «Мул ла бул ғым кил мәй» тигән мәҡәлә 
баҫтыра. Шулай итеп, ул атаһының рухи мираҫынан баш тарта. 
Бәлки, уның был ҡылығы уға баҫым яһау арҡаһын да бул ған дыр.

Зәйнул ла шәйех улдарының иң кесеһе Абдрахман Рәсүлев 
инҡилабтан һуңғы осор ҙа дини мөхиттә ҙур роль уйнаған 
шәхестәр ҙән һанала. 1906 йылда Диниә назаратын үҙ гәртеп ҡороу 
буйынса өсөнсө Бөтә Рәсәй мосол ман дары конгресы ойош торған 
комиссия ағзаһы булараҡ, ул большевистик инҡилабҡа тик лем 
дә сәйәси әүҙем лек күр һәт кән. 1941 йылда Германияның Совет-
тар Союзына ҡаршы һуғыш баш лауы арҡаһын да Сталин СССР 
мосол ман дарына дини эшмәкәрлектең ҡай һы бер ойош тороу 
формаларын булдырырға рөхсәт итә, һәм Абдрахман Рәсүлев 
мөфтөй, СССР-ҙың Европа өлөшө һәм Себер мосол ман дарының 
Диниә назараты (ДУМЕС) рәйесе итеп тәғәйен ләнә. Властар ҙың 
ошо әл лә ни ҙур ҙа бул маған илтифатына яуап итеп, Абдрахман 
Рәсүлев мосол ман дар ҙы Германияға ҡаршы көрәш тә яр ҙам итер-
гә саҡырыусы мөрәжәғәт менән сығыш яһай. Ул Өфөлә 1952 йыл-
да вафат бул ғансы мөфтөй һәм Диниә назараты рәйесе булып 
ҡала. Абдрахман Рәсүлевтың Хәлидиә-Наҡшбән диә суфыйҙар 
туған лығын да атаһының хәлфә һе булы уы шик тыуҙырмай.

Унан һуң, 1974 йыл ға тик лем, Диниә назараты рәйесе булып 
ҡал ған мөфтөй Шакир Хыялетдиновтың ишан хәлфә һе булыу-
бул мауы тураһын да мәғлүмәт юҡ, ул шулай уҡ Зәйнул ла шәйехтең 
шәкерте бул ған.

1971 йылда Мәскәү ҡалаһын да нәшер ителгән бер китаптағы 
өгөт-нәсихәт кә арнал ған мәҡәлә һен дә Ш. Хыялетдинов үҙенең 
Троицкиҙа Зәйнул ла шәйехтә уҡыған йылдары тураһын-
да мәғлүмәт биреп, остазының 1909 йылда киләсәк заманалар-
ҙы күҙал лап әйт кән һүҙ ҙәрен иҫкә ала. Батша Рәсәйен дә мосол-
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ман дар ҙың ғәҙел һеҙлектәр гә дусар ителеүе айҡан лы, Зәйнул ла 
Рәсүлев былай тигән: «Инан ған динебеҙ кеүек үк, халҡыбыҙ ҙың 
түҙем лелеге икһеҙ-сикһеҙ. Әммә Ал лаһ Тәғәлә ғәҙелдәр ҙең- ғәҙеле 
һәм ул беҙ күр гән яфалар өсөн үҙенең сауабын ҡайтарырға теләр. 
Мин ул көн дәр гә тик лем йәшәй ал мам, әммә һин, Шакир, хәҡиҡәт 
нурын һис бер кем дә ҡаплай ал маҫ ваҡытты күрәсәкһең».

Ғил ми эшмәкәрлеген совет сығанаҡ тарын өйрәнеүгә арнаған 
Алексан др Бенигсен һуңынаныраҡ, Наҡшбән диә туған лығы, 
суфыйсылыҡ баш ҡорт һәм татар ерлеген дә бөтөн ләйгә юҡҡа 
сыҡҡан, тигән фекерен бер нисә тапҡыр ҡабатлай. Әммә биш 
йөҙ йыл буйына дауам ит кән йолалар, репрессиялар ҙың нин-
дәй көслө булы уына ҡарамаҫтан, етмеш йыл эсен дә генә юҡҡа 
сыҡҡан ға оҡшамай. Бынан баш ҡа, баш ҡорт һәм татар халыҡ тары 
мөхитен дә суфыйсылыҡ тарихы буйынса хәҙер ге осор ҙа яҙыл ған 
хеҙмәттәр ҙең күп булы уы мәсьәләнең бөгөнгәсә ә һәмиәте юғал-
мауын белдерә.

Иҙел-Урал төбәген дә Хәлидиә-Наҡшбән диә суфыйҙары туған-
лығының инҡилабтан һуң кисер гән, әлегә билдәле бер баһа биреп 
бул май торған яҙмышынан айырмалы рәүеш тә, шәйех Зәйнул-
ла Рәсүлевтың тормошо һәм эшмәкәрлеге бер нисә йүнәлеш тә 
даими ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра. Уның дини эшмәкәрлеген дә Урта 
Азияла йәшәүсе төрки халыҡ тары араһын да Ислам белемен һәм 
йолаларын таратыуҙа суфый туған лыҡ тарының йоғонтоһо дауам-
лы икәнен күр һәтеп тора. Артабан, беҙ шәйех Зәйнул ла йөҙөн дә 
Хәлидиә туған лығының ни рәүеш ле йәҙитселәр менән уртаҡ тел 
табып, ҡәҙимге Бохара шәйехтәренең күбеһенә хас бул ған, иҫке 
ҡалыпҡа ҡорол ған фекерләү ысулынан ҡотолоп, баш ҡорт һәм та-
тар халыҡ тарын мәҙәни тер геҙеүгә ин дер гән лайыҡлы өлөшөн 
күрәбеҙ.

Зәйнул ла ишан дың эшмәкәрлеге, большевиктар режимы 
Рәсәй мосол ман дарын ҡараңғылыҡ та һәм айырылып йәшәүгә 
дусар ит кән осорға тик лем баш ҡорт һәм татар ғалимдары, дин 
эшмәкәр ҙәренең, остаздары ойош торған рәсми бул маған халыҡ-
ара селтәр гә инеп, донъя мосол ман дарының дөйөм эш тәрен дә 
әүҙем ҡатнашы уын асыҡ тан-асыҡ дәлил ләп тора.

ХәмитАЛҒАР,
АҠШ-тыңКалифорнияуниверситетыпрофессоры.

РуссананВәлиәхмәтБәҙретдиновтәржемәһе.
“КискеӨфө”гәзитенән.
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РухиостазыбыҙЗәйнуллаРәсүлев
(ӘхмәтзәкиВәлидиТуғандың“Хәтирәләр”ебуйынса)

Урал һәм Иҙел буйы төркиҙәренең рухи, дини хазинаһын 
тикшер гән дә шәйех Зәйнул ла әш-Шәрәфи ән-Наҡшбән ди 
(Зәй нул ла Рәсүлев) етәк ләгән дини-фәлсәфәүи суфыйсылыҡ 
тәриҡәтенә мөрәжәғәт итмә һәк, уны тулыһынса асып бул маҫ 
ине. 19-сы быуат аҙағы, 20-се быуат башын да баш ҡорт мәҙәни 
донъяһын да остаз, мәғрифәтсе, дини эшмәкәр Зәйнул ла ишан-
дың рухи тәьҫирен тоймаған бер генә инсан да бул маған дыр. Ул 
төҙөгән һәм етәк ләгән “Рәсүлиә” мәҙрәсә һе яңыса уҡытыуҙың 
үҙәгенә әйләнә, ун да дин генә түгел, донъяуи фән дәр ҙә өйрәнелә.

Шәйех Зәйнул ла бин Хәбибул ла бин Рәсүлдең мөриттәре 
(талибтары) бик күп була, улар менән ишан ғүмер буйы арала-
шып, йәшәй. Баш ҡорттар ҙың мил ли юлбашсыһы, дан лыҡлы 
ғалим Әхмәтзәи Вәлиди Туған дың атаһы – Зәйнул ла ишан-
дың мөриттәренең береһе. Атаһының Зәйнул ла ишан ға барып 
йөрөүе, үҙенең яҙмышына ла ишан дың ныҡлы тәьҫире тураһын-
да Әхмәтзәки Вәлиди Туған “Хәтирәләр” китабын да тасуирла-
на. Китап 1924 йылда уҡ, авторға саҡ утыҙ йәш тул ған да, яҙыл-
ған. Ошо ғына ғүмер эсенә Вәлидиҙең тыуған ауылын да үт кән 
баласағы, уҡы уы, фәнни эш тәре, баш ҡорт халҡының автономия 
өсөн көрәшен етәк ләүе, ирекһеҙ ҙән сит илгә китеүе һыйған....

“Хәтирәләр” китабын да Ә. В. Туған дың рухи үҫешенә айы-
рыуса тәьҫире бул ған кешеләр тураһын да ентек ле бәйән ләнә. 
Ғаилә һе менән ныҡлы бәйләнеш тә торған руханиҙар тураһын-
дағы яҙмаларын да автор күп алдын ғы ҡараш лы кешеләр ҙе атай, 
улар араһын да Троицкиҙан Зәйнул ла ишан да бар. Әхмәтзәки 
Вәлиди улар ҙы тәрән дини белем ле, ғәрәп, фарсы телдәрен белгән 
аҡыл эйәләре булараҡ ҡылыҡһырлай, улар ҙа дини сик ләнгән-
лектең әҫәре лә тойол маған. Был мул лалар ул осор ҙа баш ҡорттар 
араһын да киң тарал ған Наҡшбән диә суфыйсылыҡ тәриҡәтен-
дә торған. Улар араһын дағы Ғабдул ла ишан Сәйедиҙе (Ғабдул ла 
хәҙрәт, 1836-1914) Вәлиди атаҡлы мәғрифәтсе булараҡ билдәләй. 
Сәйедиҙең мәҙрәсә һен дә Зәйнул ла ишан, Мифтахетдин Аҡмул ла, 
Ғәбит Арғынбаев, Хәмит Әл мөхәмәтов сәсән дәр, Дәүләт Думаһы 
депутаты Шаһишәриф Мәтинов, мил лионер ҙар Шакир менән 
Закир Рәмиевтар, Мөжәүир хәҙрәт Сиражетдиновтар һәм баш-



73

ҡалар уҡыған. Сәйедиҙең мәҙрәсә һен тамам лаған шәкерттәр ҙең 
киң йәмәғәтселек даираларын дағы эшмәкәрлектәре был уҡыу 
йортоноң дини мәҙәниәт кә генә түгел, ә баш ҡорттар ҙың тотош 
мәҙәниәтенә көслө тәьҫирен һөйләй.

Ә. Вәлиди яҙмаларына ҡараған да, Ғабдул ла Сәйеди Бохара-
ла белем ал ған, Наҡшбән диә тәриҡәтенең Хәлидиә тармағын да 
торған. Сәйеди дини эшмәкәрлеге менән генә түгел, фарсы,ғәрәп 
телдәрен дә ижад ителгән шиғыр ҙары менән дә таныл ған. Алдын-
ғы ҡараш лы,Урта Азия һәм Баш ҡортостан дағы ортодоксаль 
мосол ман дар ҙың дини фанат ахмаҡлығынан азат бул ған Ғабдул ла 
Сәйеди менән Зәйнул ла ишан ды үҙ заманының сәйәси тормошо 
менән ныҡлы ҡыҙыҡһыны уы ла яҡынайт ҡан. Дини мистиканы 
һис үҙһенмәгән Ә. Вәлиди шәйехтәр ҙе юғары баһалаған,” ...сөнки 
улар юғары әхлаҡлы, изге һәм саф ниәтле ихлас шәхестәр”.

Ә. Вәлидиҙең атаһы, Әхмәтшаһ хәҙрәт, Зәйнул ла ишан-
дың мөрите булараҡ, йылына бер мәртәбә мотлаҡ остазына 
барған. Троицкиға сәфәр ҙә өс тапҡыр атаһына юлдаш бул ған 
Әхмәтзәки йылдар үт кәс“ был юлдар минең бөтөн тормошо-
ма ныҡ тәьҫир итте”, тип билдәләй. Әхмәтшаһ хәҙрәт Ишем-
бай районынан Троицкиға тик лем ай ярым барған, юл буйы 
үҙенең дуҫтарын да, шәйехтәр ҙә ҡунаҡ булып, күрешеп кит кән. 
Әхмәтзәкиҙең өсөнсө килеүен дә шәйех ун биш йәш лек үҫмер-
гә айырыуса иғтибар итә. ”Минеңбикйәшбулыуымаҡарамай
етдиһөйләште,төрлөһорауҙарбирҙе,яуаптарымдыиғтибарлап
тыңлап, тәрән мәғәнәле кәңәштәр бирҙе”,– тип билдәләй Ә. 
Вәлиди. Бын дай әңгәмәләр Зәйнул ла ишан ға үҫмер ҙең эске 
рухи донъяһын аңларға, уға донъяла үҙ урынын билдәләр гә яр-
ҙам ит кән дер. Үҙеңә берәй нимә ал, тип, күп ҡунаҡ тар йыйыл ған 
мәжлестә үҫмер гә аҡса биреүе лә ишан дың һынап ҡарау алымы. 
Әхмәтзәки аҡсаға мосол ман дине белгесе Әл-Ғазали, Л.Толстой 
әҫәр ҙәрен, физика, астрономия әсбабтарын, рус роман дарының 
ғәрәпсә тәржемәләрен һәм баш ҡа китаптар ҙы һатып ала. Зәйнул-
ла ишан үҫмер ҙең һайлаған китаптарына бик ҡәнәғәт булып маҡ-
тай, улар ҙың йөкмәт келәренә ҡағылыш лы һорауҙар бирә. Бөйөк 
шәйехтең иғтибары йәш Ә.Вәлидиҙең ойоша баш лаған донъяуи 
ҡарашына бик ваҡытлы һәм ныҡлы нигеҙ һала. Ин де өлкән йәшкә 
ет кәнен дә, Вәлиди был әңгәмәләр ҙе юғары баһалап: “Бөтөнбеҙ-
ҙең халыҡтың тәрән ихтирамын яулаған шәйехтең маҡтауы
көслөтәьҫиритте,минеҡанатландырҙыһәмсикһеҙҡөҙрәтбир-
ҙе.Әгәрбыларҙыңбереһеләбулмаһа,минетулҡынландырған
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ваҡиғалар булмаһа, тормошом, бәлки, ғилем юлынан китмәҫ
ине,” – тип яҙа.

Зәйнул ла ишан, уның мөридтәре менән яҡын дан ара-
лашыу, атаһының һәм әсә һе яғынан ағаһы Хәбибназар бин 
Мөхәмәт кафи-ил Үтәкиҙең заманының иң алдын ғы иҫәпләнгән 
мәҙрәсәләрен дә белем эстәү, урыҫ әҙәбиәтенә ҡыҙыҡһыныу – 
барыһы ла киләсәктә Ә. Вәлиди етди ғалим булып етешеү өсөн 
кәрәк ле сифаттар ҙы тыуҙырған. Науаи, Руми, Йәсәүи, Аттар, Ал-
лаяр ҙың шиғыр ҙарын ят ҡа белгән әсә һе Өммөлхәйәт Әхмәтзәки 
Вәлидигә к лассик суфыйсылыҡ шиғриәтенә һөйөү уята. Фарсы 
телен белеү ҙә уға әсә һе аша килә, фарсы аша буласаҡ ғалим Урта 
Азияла, Яҡын Көнсығыш та ихлас дуҫтар табасаҡ.

Үҙенең хәтирәләрен дә Ә. Вәлиди ул саҡ тағы Баш ҡортостан-
дың белем ле ҡатламдарын дағы рухи халәтте һүрәтләй. ХХ быуат 
башын да Өфөлә, Ырымбур ҙа, Стәрлетамаҡ та, Троицкиҙа йәҙитсә 
уҡыт ҡан, дин дән тыш фәнгә лә иғтибар ит кән мәҙрәсәләр 
күбәйгән. Иң һәләтле шәкерттәр белемдәрен артабан Боха-
ра, Хиуа, Яҡын Көнсығыш та, Төркиәлә дауам ит кән. Хажға 
йөрөүселәр арт ҡан, Мәккәгә генә түгел, Көнсығыш тың баш ҡа 
мәҙәни үҙәктәренә лә юл төшөп торған. Ошон дай сәйәхәттәр-
ҙә алып ҡайтыл ған дини-фәлсәфәүи китаптар урын дағы дин 
белгестәре тарафынан киң яҡ тыртыл ған.

Ә. Вәлидиҙең хәтирәләрен дә шәйех Зәйнул ла бин Хәбибул-
ла үҙ заманының сәйәси һәм йәмәғәтселек фекерен үҫтереүгә 
ныҡлы тәьҫир ит кән, халыҡ тың бер нисә бы уынына рухи остаз 
бул ған ысын Ҡотоп-заман итеп кәүҙәләнә. Әхмәтзәки Вәлидиҙең 
мил ли автономия өсөн дан лы көрәшен дәге арҡадаш тары ла 
Зәйнул ла ишан кеүек алдын ғы дини,мил ли рухиәтле остаз-мул-
лалар тарафынан тәрбиәләнгән була.

ЛәйсәнИТҠОЛОВА,
философияфәндәрекандидаты.

Башҡортдиниаҡылэйәһе,суфый-шәйех
ЗәйнАллаһәр-Рәсүлиҙеңрухимираҫы

Ар ҙаҡлы баш ҡорт дини эшмәкәре, суфыйсылыҡ шәйехе 
Зәйн Ал лаһ ар-Рәсүли йәки Зәйнул ла ишан Рәсүлевтең (1833-
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1917) Ислам донъяһының, айырыуса Баш ҡортостан дың, бөтөн 
дини-мәҙәни йолалары ерлеген дә урынын билдәләү заманса гу-
манитар фән дәр ҙең мөһим мәсьәләләренең береһе.

Ул үҙе иҫән сағын да уҡ алдын ғы ҡараш лы йәмәғәтселек та-
рафынан танылып, ихтирам һәм иғтибар яулаған. Ябай мосол-
ман инсан дарға ғына түгел, революцияға тик лемге Рәсәйҙең 
таныл ған дини эшмәкәр ҙәренә лә шәйехтең ҙур йоғонтоһо булы-
уы бәхәсһеҙ. Көнсығыш ты өйрәнеүсе рус академигы В.Бартольд, 
Ырымбур ҙа баҫыл ған “Ваҡыт” журналына таянып, “Зәйнул ла 
шәйех (Зәйн Ал лаһ – И.Н.) Рәсүлев үҙ халҡының рухи короле,” тип 
яҙған. Иң мөһиме, ул революцияға тик лемге Рәсәйҙең, айырыу-
са Урал һәм Иҙел буйы мосол ман дарының, йәшәйешенең төрлө 
яҡ тарын (мәғрифәт, сәйәсәт, иҡ тисад) яңыртыуға йүнәлтелгән 
киң хәрәкәттең төп көсө булып сыға. Зәйн Ал лаһ Расүлевтың 
ҙур абруйы мосол ман дар ҙың дини тормошон яңыртыу, үҙ гәртеп 
ҡороу яҡлы йәҙитселәр гә Рәсәй мосол ман йәмәғәтселеген иҫкесә 
ҡалдырырға тырыш ҡан “ҡәҙимселәр гә” ҡаршы көрәш тә яр-
ҙам итә. Шәйех Зәйн Ал лаһ Рәсүлевтың мәғрифәтселектә, дин дә 
яңырыш алып килгән эшмәкәрлеген байҡау ҡай һы бер аңлашыл-
маусан лыҡ тар ҙы алып таш ларға, шулай уҡ халыҡ тарға көслө 
йоғонто яһарлыҡ ҡөҙрәтенең сығанағын билдәләр гә мөмкин лек 
бирер.

Уның рухи мираҫын ысын-ысын дан баһалауға ике сәбәп 
ҡамасаулай. Береһе – уның суфыйсылыҡ та шәйех булараҡ серле, 
йәшерен (батыни) белемгә эйә икән легенә һәр саҡ баҫым яһалы-
уы. Был уның дин де, шәриғәтте тәрән өйрәнгән белгес, мосол ман 
йәмәғәтселеген дә күп яңы эш тәр ҙе, мәҙәни саралар ҙы баш лаусы, 
үҙ заманының иң күренек ле дини эшмәкәре икәнен онотто-
ра төшә. Шуның арҡаһын да, имеш, Зәйн Ал лаһ Рәсүлев, наҙан 
мосол ман дар күңеленә генә хуш килгән кирамат күр һәтеүсе, 
әммә белем ле мөслимдәр өсөн,имеш, кире ҡайтмаҫ кисәге көн.

Яһал ма тыуҙырыл ған күҙал лау, имеш, “суфыйсылыҡ Ислам 
ға ҡаршы”, “суфыйсылыҡ – буш һүҙ”, тигән фекер тыуҙырып, 
Ислам тәғлимәтенә, Баш ҡортостан дың гуманитар ғилеме өлкә-
һен дә тиҫтәләрсә йылдар көсләп тағылды. Әммә Ислам да борон-
дан, христиан динен дәге кеүек, дөйөм билдәләмәләр сығарыусы 
сиркәү юҡ. Шулай бул ғас, Исламда, аңлашылы уынса, ”был – 
буш”, тип ҡабул ителгән дөйөм билдәләмә лә юҡ. “Дини текстар-
ҙы, идеялар ҙы, изгеләр ҙе ҡанун лаш тырыусы бер ҙәм сиркәү бул-
маған лыҡ тан Исламда “дөрөҫ дин тотоу” проблемаһын хәл итеү 
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мөмкин дә түгел”, тип яҙа А. Аликберов “Кавказда к лассик Ислам 
эпохаһы” тигән эшен дә. Тимәк, Зәйн Ал лаһ Рәсүлевтың суфый-
остаз булараҡ эшмәкәрлеген шәриғәт, дини ҡанун дар белгесе, 
мәғрифәтсе эшмәкәрлегенә ҡаршы ҡуйыу хата булыр ине.

Икенсе сәбәп – Ислам дине һәм мәҙәниәтен дә ҡатмарлы һәм 
күп ҡырлы бул ған суфыйсылыҡ ты дөрөҫ аңламау. Хәҙер ге заман 
фәнен дә суфыйсылыҡ ты ысынбарлыҡ тан ҡасыу йәки кешеләр-
ҙең йәмғиәттән ситләшеп дәрүиш лектә йөрөүе кеүек бер яҡлы 
һәм тупаҫ аңлатыу күптән юҡ. Шулай ҙа суфыйсылыҡ ты мистик 
өйөрөлөүҙәре менән Абсолют ҡа яҡынайыусы дәрүиш тәр гә йәки 
“самаһыҙ суфыйҙарға” бәйләү шәйехтәр тураһын да, шул иҫәптән 
шәйех Зәйн Ал лаһ Рәсүлев тураһын да, хата фекер тыуҙырыуға 
этәрә. Былар ҙың барыһы ла мосол ман дар ҙың тормошон да 
суфыйсылыҡ тың урынын, Зәйн Ал лаһ Рәсүлевтең эшмәкәрлеген 
дөрөҫ баһаларға мөмкин лек бирмәй.

Суфыйсылыҡ тураһын да һүҙ алып барған да Исламда бөтөн 
дини-фәлсәфәүи йүнәлеш тәр ҙе, бөтөн дини юғары уҡыу йортта-
рын тиң баһалау кәрәк леге мөһим, сөнки суфыйсылыҡ ты Исламға 
ҡаршы ҡуйырлыҡ бер нин дәй ҙә нигеҙ юҡ. Ысын лап та, шәйех 
Зәйн Ал лаһ Рәсүлев – Наҡшбән диә-Хәлидиә суфыйсылыҡ тәри-
ҡәтенең “Бөйөк шәйехе” бул ған. Әммә был уның мар гинал йәки 
Рәсәйҙең алдын ғы ҡараш лы дини йәмәғәтселегенә сит, тигән де 

һис аңлатмай. Киреһенсә, ул үҙ 
заманының иң күренек ле дини 
эшмәкәре булараҡ, дини-ру-
хи һәм мә ҙәни-мәғрифәтселек 
эшмәкәр леген етәк ләгән һәм 
киң йәйел дерә ал ған. Ул бөтөн 
мосол ман донъяһын да, Рәсәй 
мосол ман дары тормошон да үҙ-
гәреш тәр һәм яңылыҡ тар талап 
ителеүен асыҡ аңлаған заманса 
ҡараш лы, төплө белем ле кеше 
булып тарихҡа ингән.

ХIХ быуаттың икен-
се яртыһын да Рәсәйҙе яңыр-
тыу тиҙлеге арт ҡан дан-ар тып, 
донъяның барлыҡ мө йөш тәренә 
яңы фәнни-техник ҡаҙаныш тар 
үтеп кер гән һайын Рәсәй мосол-

Зәйнуллаишандыңтаяғы
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ман дары йәмәғәтселеге алдына ла һай лау зарурлығы баҫа: йә за-
ман менән бер гә атлай һың, йә секта рәүешен дә сик ләнә һең...

Мосол ман инсан дар ҙың көс-ҡөҙрәтен алдын ғы ҡаҙаныш-
тарға, яңырыш ҡа йү нәл теүе, ваһһабиттар менән көрәш тә һис 
килешмәүсән лек күр һәтеүе – мосол ман донъяһы алдын да шәйех 
Зәйн Ал лаһ Рәсүлевтең төп хеҙмәте.

Ул осор ҙа Рәсәй мосол ман дарының иң алдын ғыла рының һәм, 
айырыуса шәйех Зәйн Ал лаһ Рәсүлевтең феке ренсә, мосол ман-
дар ҙың баш ҡалар ҙан артта ҡалы уын да төп сәбәп – улар ҙа ке-
шелекте ал ға илтеүсе белемдәр ҙе үҙләш терер гә артыҡ ынтылыш 
бул мауы. Үҫештеңнигеҙе–динибелемменәналдынғытехник
белемде бик белеп, сама менән яраштырыуҙа, тип иҫәпләгән
бөйөкшәйех.Урал һәм Иҙел буйы мосол ман дарының тормошон-
дағы мәҙәни, техник яңылыҡ тар шәйехтең йоғонтоһон да, хатта 
туранан-тура уның ҡатнаш лығын да бойомға аша торған бул ған.

Баш ҡорт халҡы тарихын да шәйех Зәйн Ал лаһтың (Зәйнул-
ла ишан дың) ә һәмиәте, тот ҡан урыны һаман да ныҡлы өйрәнел-
мәгән, эшмәкәрлегенә дөрөҫ баһа бирел мәгән. XVIII быуат аҙағы 
XIX быуат башын да баш ҡорт халҡының хәле бик ауыр, хатта 
киҫкен хәлдә була. Рәсәй империяһының баш ҡорттарға ҡарата 
ҡанһыҙ колониаль сәйәсәте халыҡ ты тулыһынса тиерлек ҡырып 
бөтөр гән. Ябай халыҡ ты ҡурсаларлыҡ баш ҡорт инсан дары, зы-
ялылары тотош тиерлек һөр гөн дәр ҙә, зин дан дар ҙа һәләк ителгән. 
Урыҫ колониаль иҙеүе алдын да баш ҡорттар бөтөн ләй яҡлауһыҙ 
ҡал ған. Халыҡ тың көрсөккә килеп төкәлгән мәлен дә Зәйн Ал-
лаһ Рәсүлев етәк ләгән суфыйсылыҡ тәриҡәте идеялары бат-
ша сәйсәтенең баш ҡортто бөтөрөүенә ҡаршы тороу ғына түгел, 
ХХ быуат башын да халҡыбыҙ ҙың мил ли-азатлыҡ хәрәҡәтенең 
ҡөҙрәтле үҫешенә тәүшарт бул ған.

Рәсәйҙең федератив төҙөлөшөнә нигеҙ һалыусы Зәки 
Вәлиди, имеш, урыҫ мәҙәниәтен үҙләш тереүе һөҙөмтә һен дә 
генә атаҡлы сәйәсмән, ар ҙаҡлы ғалим булыуға ирешкән, тигән 
уйҙырманы Вәлиди үҙе “Хәтирәләр”ен дә кире ҡаға һәм әхләҡи, 
рухи үҫешенә суфыйсылыҡ тың йоғонтоһо бик ҙур булы уын 
билдәләй. Вәлидиҙең әсә һе уны фарсы суфыйҙарының шиғыр-
ҙары менән таныш тыр һа, атаһы, Зәйн Ал лаһтың мөрите булараҡ, 
һәр саҡ Троицкиға ишан янына барып йөрөгән. Әхмәтзәки 
Вәлиди “Хәтирәләр”ен дә: “Әгәр ҙә олуғшәйехтең (ЗәйнАллаһ)
миңәиғтибарыбулмаһа,кембелә,миндәкүптәркеүекунбиш
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йәшемдән сауҙа эшендә приказчик булып китер инем”, – тип 
яҙған.

Рәсәй мосол ман дарының үт кәне тураһын да “Талфиҡ әл-
әхбәр” тигән китап авторы, баш ҡорт тарихсыһы Морат Рәмзи 
ҙә Зәки Вәлидиҙең сәйәси ҡараш тарына тәрән тәьҫир ит кән. 
“Төркиҙәр ҙең тарихы китапта шун дай ғорурлыҡ менән асыл-
ған, ә урыҫтар ҙың беҙ ҙе иҙеүе әсенеп һәм нәфрәт тойғолары 
менән һүрәтләнгән,” – тип яҙған Вәлиди. Баш ҡорт халҡының 
дәүләтселеге өсөн көрәш зарурлығы шәйех Морат Рәмзи менән 
һөйләшкәнен дә йәш Әхмәтзәкиҙең аңына тамам һеңешә. Ә Мо-
рат Рәмзи Рәсәй мосол ман дарының тормошон да үҙ гәреш тәр-
ҙең мотлаҡ талап ителеүе тураһын да фекер ҙәрен үҙенең оста-
зы шәйех Зәйн Ал лаһ Рәсүлевтың хуплауын да үҫтер гән. Шәйех 
Зәйн Ал лаһ Рәсүлев шулай уҡ 1908 йылда Ырымбур ҙа “Талфиҡ 
әл-әхбәр” китабын баҫтырыуҙа Морат Рәмзигә кәңәш менән дә, 
аҡса менән дә яр ҙам ит кән.

Рухиәттәрен колониаль иҙеүҙән азат тот ҡан тап баш ҡорт 
суфыйҙары ябай халыҡ ты Рәсәй империяһы шарттарын да үҙал-
лылыҡ өсөн көрәшкә туплай ал ған. Был 1917-1921 йылдар ҙа, ре-
волюция һәм граждан дар һуғышы осорон да, баш ҡорт халҡына, 
мил ли үҙаңлы инсан дар ҙы үҫтереп, ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсен-
дә Баш ҡорт Республикаһын төҙөп, дәүләтселеккә нигеҙ һалырға 
мөмкин лек бир гән.Шуның өсөн дә баш ҡорт суфый шәйехтәре 
Зәйн Ал лаһ Рәсүлев, Ғатаул ла ишан һәм баш ҡа суфыйҙар ҙың 
баш ҡорт халҡының мил ли мәнфәғәттәре өсөн көрәш тә бы-
уын дар ал машыны уын тәьмин ит кән эшмәкәрлектәрен һәр саҡ 
хәтер ҙә тотоу мотлаҡ. Улар XVII – XVIII быуаттар ҙағы баш ҡорт 
күтәрелеш тәре юлбашсылары менән XX быуат баш ҡорттарының 
Әхмәтзәки Вәлиди һәм уның арҡадаш тары кеүек иң аҫыл заттар 
араһын бәйләп тороусы сылбыр бул ған.

Үҙенең ҡараш тары, эшмә кәрлеге арҡаһын да Зәйн Ал лаһ ар-
Рәсүли батша власта ры һәм иҫкелек яҡлы мосол ман даирәләре 
тарафынан бер ни сә тапҡыр эҙәрлек ләүҙәр гә дусар ителә. Бат-
ша һөр гө нөн дә дә лә була, әммә ҡаршылыҡ тар үҙ халҡының 
йәшәйешен еңеләйтеү юлын дағы ынтылыш тарын нығыт ҡан 
ғына. Былар ҙың барыһы ла уның шәхес, дини эшмәкәр, хиҡмәт 
эйә һе булараҡ ғәҙәттән тыш икән леген раҫлай ғына.

ИлшатНАСИРОВ,
философияфәндәредокторы.



79

Ғатауллаишан

Билдәле журналист һәм яҙыусы Рәүеф Насировтың «Уҙаман-
дар ҙы эҙләйем» тигән китабын да Зәйнул ла ишан тураһын да 
бәйән ләнә. “Зәйнул ланың илдәр гиҙеүе һәм аҡыл туплау мәсьәлә-
һенә туҡ тап, шуны әйтер гә кәрәк. Уның алыҫ сәфәр ҙә Ғатаул ла 
Әлибаев атлы тоғро юлдашы, яҡын дуҫы булы уы мәғлүм. Хәйбул-
ла районының Мәмбәт ауы лы кешеһе Зиннур Әхмәтов, мәҫәлән, 
Зәйнул ла Ғатаул ла менән бер гә Истанбулда, Бағдад, Мысыр, 
Мәккә, Мәҙинәлә бер гә бул ған, ти. Уҡыйҙар, хаж ҡылып ҡай-
талар. Ҡайт ҡас, халыҡҡа төр лө мөғжизәләр күр һәтәләр. Мо-
ғайын, был хикмәттәр им-том, гипноз яһауға ҡағылалыр. Ә ин-
де был ике руханиҙың һуңынан Вологда, Кострома һөр гөнөн дә 
лә бер гә михнәт кисереүҙәрен иҫтә тотһаҡ, улар ҙың тормошон 
өйрәнеү ҙә бер-береһенән айырыл маҫҡа тейеш тер”, – тиеү 
менән сик ләнә.

Кем һуң ул дан лы Зәйнул ла ишан менән тиң ҡуйылыр ҙай, уның 
кеүек үк ишан дәрәжә һен йөрөт кән Ғатаул ла Әбдел мәликов? Был 
турала Рәшит Шәкүр ҙең мәҡәлә һен дә ярай һы ғына аңлатыла. Ул 

былай тип яҙа:”Ғатаул ла ишан 
тураһын да тәү баш лап 1987 
йылдың 14 июлен дә Белорет 
районының Абҙаҡ ауылын-
да Сәлих Иҫәнбаев ағайҙан 
ишет кән инем. (Сәлих ағай 
мәш һүр ҡурайсыбыҙ Йомабай 
Иҫәнбаевтың улы, Хәйбул ла 
районы баш ҡорто).

“Хәйбул ла районы Вәлит 
ауылы зыяратын да Ғатаул ла 
ишан дың ҡәбере бар, – тип, 
йәнә уның китаптары тураһын-
да мауыҡ тырғыс хәбәр һөй-
ләгәйне ул саҡ та Сәлих ағай. 
– Ҡәбер эр гә һенә, имән таҡ-
талар менән көпләп, өҫтөн 
ябып, китаптарын ҡуйған дар. 
1958 йылда асып ҡараныҡ. 
Баҫма китаптары шул көйөнсә 

Ғатауллаишандыңҡәбере
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һаҡлан ғайны. Әлеге таҡ та ҡумтаның буйы – 2, киңлеге 1 метр. 
Хаҡ Тәғәлә ризалығына, Ғатаул ла ишан рухына доғалар тәғәйен-
ләп, хәйер итеп таҡ та өҫтөнә тәңкә аҡсалар һалып китәләр. Иң 
мөһиме: доғалар уҡып, “Ғатаул ла ишан менән Зәйнул ла ишан – 
бер ҡор кешеләре”, – тип һүҙен дауам итте Сәлих Иҫәнбаев һәм 
ошон дай хикмәтле риүәйәт тә һөйләне.

“Бер ваҡыт Зәйнул ла ишан менән Ғатаул ла ишан өҫтөнән 
батшаға, улар сихырсы, тип, ялыу бара. Батша саҡыртып ала ла 
“Ҡырағай йән лектәр араһына керетегеҙ. Әгәр улар изге кешеләр 
бул һа, йән лектәр теймәҫ, ә сихырсылар икән, иҫән ҡал маҫтар,” 
ти.

Керетәләр арыҫлан дар араһына. Йән лектәр былар араһын да 
ҡойроҡ тарын бол ғап йөрөйҙәр, ти...”

Артабан Шәкүр Ғатаул ла ишан дың әле Вәлиттә йәшәп ят-
ҡан ейәне Зәйнул ла Әлибаевҡа барып юлығы уы тураһын да һәм 
ҡартатаһы хаҡын да уның һөйләгән дәрен бәйән итә: “Ул ҡарт 
етем үҫкән. Зәйнул ла ишан менән һөр гөн дә бер гә йөрөгән, – 
тип һөйләне Зәйнул ла ағай. – Гипнозға һәләтле бул ған. Кешеләр-
ҙе ҡыйыҡ башынан һерелдәтеп йөрөт кән. Үҙ ҙәре ҡоламай ҙа 
икән. Сихырсы, фәлән дә төгән тип, һөр гөнгә ебәрт кән дәр. Шул 
Троицкиға барып -ҡайтып йөрөгән ул һуңынан. Зәйнул ла ишан 
менән бер гә ебәр гән дәр. Ул ин де байыраҡ бул ған, был ярлыраҡ.

Ҡайҙа ултырған губернаһын да белә инем әле – Кострома 
губернаһы. Йоҙаҡ үҙенән-үҙе асылып, сығып йөрөгән дәр. Шу-
нан төрмә начальнигы, былар ғәҙәти кешеләр түгел, тип сәйгә 
саҡырып, сәй эсереп ебәрә торған бул ған. Аҙаҡ, һеҙ изге кешеләр, 
халҡығыҙ ҙы ҡарағыҙ тип, ҡайтарып ебәр гән дәр.

Бына ошо беҙ йәшәгән ер ҙә уның өйөнөң нигеҙе. Мал өйө, 
китап өйө, үҙенең торған өйө, кешеләр ҙе ҡабул итеү өйө бул-
ған. Ике әбейе менән бер гә йәшәгән. Килгән кешеләр ҙе ҡараған. 
Мәғлүмәте ҙур бул ған, үҙебеҙ ҙең мәҙрәсәләр ҙән һуң өс йыл 
Төркиәлә уҡып ҡайт ҡан.

Йөрөп ят ҡан, Орскиға ла барған (ҡоҙалары шун да бул ған). 
Троицкиға ла. Орск бынан 120 километр, Троицк йырағыраҡ.

Күсер булып йөрөгән Мортаза Вәлитов ағай бар ине, 1895 
йыл ғы. Бер ваҡыт көймәле сана менән китеп баралар икән. Ҡарт 
(Ғатаул ла ишан), кейеҙ ябынып, көймәлә ята, ти. Аҙашып китмә, 
балам, һин уңғараҡ борол, йә, һул ғараҡ борол, тип әйтеп ята, ти. 
Бын да урыҫтар ҙа уны бик ярат ҡан. Баш ҡортон да, урыҫын да 
буш лай дауалаған”.
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Хәҙер тағы Рәүеф Насировҡа мөрәжәғәт итәйек. “1872 йылда 
Зәйнул ла ишан ды Өфөгә – дини йыйылыш ҡа (Диниә назараты-
на – С.Я.) саҡырталар. Сәлимгәрәй мөфтөй янын да тәфтиш ләү 
яһайҙар. Төрлө һорауҙар бирелә. Зәйнул ла ишан дың яуаптары 
инан дырырлыҡ була, ул белеменең төплө икән леген күр һәтә, 
дингә ҡарата тоғро булы уын иҫбатлай. Быны мөфтөйҙөң яҡын-
дарынан беренсе булып аңлаған Ғисмәт Шаһигәрәй (Шишмә 
төбәгенән), мөфтөйҙөң дәғүә һен бисәләр ғәйбәтенә оҡшатып, 
йыйылыш ты таш лап сығып китә. Мөфтөй ҙә был кешенең боҙоҡ 
әҙәм бул мауын аңлап, бар, йортоңа ҡайт, эшеңде дауам ит, тип 
ҡайтара.

Ләкин уның дошман дары, уй-ниәттәренең юҡҡа сыҡҡанын 
күр гәс, губернатор исеменә лә шиҡәйәт ебәрә. Йәнә һе, “Зәйнул-
ла бик хәүефле кеше, ул төрөк тарафтарына аҡса йыя, ғәскәр туп-
лай”. Ишан Златоуст ҡа барып етеүгә, уны Өфө губернаторының 
әмере ҡы уып етә. Ишан ды ҡул ға алып, Златоуст төрмә һенә ул-
тыртып ҡуялар.

Ишан ды рәсми ғәйепләү өсөн ярты йыл самаһы ваҡыт үтеп 
китә. Ниһайәт, уны (Зәйнул ла ишан ды – С.Я.), мосол ман халыҡ-
тары араһын да хөкүмәт ҡараш тарына тап кил мәгән ҡот ҡо 
таратыуҙа ғәйепләп, Вологда губернаһына һөр гөнгә ебәрәләр.

Вологда губернаторы уны бер мосол ман кешеһе лә бул-
маған Никольск ҡалаһына урын лаш тыра. Бын да хәҙрәт поли-
ция күҙәтеүе аҫтын да өс йыл тора. 1876 йылда, ишан дың үтенесе 
буйынса, ул Кострома ҡалаһына күсерелә. Бын да, аҙ ғына бул һа 
ла мосол ман дар йәшәгән лектән, ишан үҙен Ватанын да кеүек тоя. 
Ете йылдан артыҡ ваҡыт үт кәрә ул Костромала”.

Күренеүенсә, Насиров Зәйнул ла ишан дың Златоуст төрмә-
һен дә лә, һөр гөн дә лә яңғыҙ булы уы тураһын да һүҙ алып бара. 
Әммә ул яңылыша, сөнки Шәкүр, Зәйнул ла Әлибаевтың әйт кән-
дәренә таянып, Зәйнул ла ишан дың яңғыҙ түгел, Төркиәлә бер-
гә уҡып, бер гә ишан лыҡ ал ған дуҫы Ғатаул ла ишан менән һәр 
саҡ бер гә булы уын иҫбатлай һәм һүҙ ҙәрен документтар менән 
нығыта.

“Ниһайәт, рәсми сығанаҡ тарға мөрәжәғәт итер гә ваҡыт етте. 
1993 йылда Өфөлә “М. Өмөтбаевтың Рәсәй Фән дәр академияһы 
Өфө ғил ми үҙәген дә һаҡлан ған фон дына ҡыҫҡаса тасуирла-
ма баҫылып сыҡ ты”, – тип яҙа ул. – Китаптың 56-сы битен-
дә “Ырымбур генерал-губернаторының мөнәсәбәте” тигән ике 
документтың күсермә һе телгә алына. Береһе 1872 йылдың 25 
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сентябрен дә яҙыл ған һәм генерал-адъютант Н.А. Крыжановс-
кий тарафынан ҡул ҡуйыл ған. Икенсе “Мөнәсәбәт...” шул уҡ 
йылдың 21 декабрен дә яҙыл ған. Икеһен дә лә Верхнеуральск 
өйәҙе Аҡҡужа ауылының указлы мул лаһы Зәйнул ла Хәбибул лин 
(йәғни Зәйнул ла Хәбибул ла улы Рәсүлев) һәм Орск өйәҙе Вәлит 
ауылының баш ҡорто Ғатаул ла Әбдел мәликовты ошо өйәҙ ҙәр-
ҙең баш ҡорттары араһын да яңы дини тәғлимәт тарат ҡан дары 
өсөн полиция күҙәтеүе аҫтын да Ырымбур губернаһынан һөрөп 
ебәреү хаҡын да үтенес белдерелә. Икенсе документта иһә ҡайҙа 
һөрөлөүҙәре хаҡын да – Вологда губернаһына, тип ап-асыҡ 
әйтелә.

Тәүге “Мөнәсәбәт”тә әлеге ваҡытта был кешеләр Златоуст 
төрмә һен дә ултыра, тигән һүҙ ҙәр ҙә бар.

Ниһайәт, 3. Рәсүлев менән Ғ. Әбдел мәликов Вологда 
губернаһына һөр гөнгә оҙатыла. 1875 йылда улар ҙы Кострома 
губернаһына күсерәләр һәм 1880 йылда ғына Полиция департа-
менты тот ҡон дар ҙы иреккә сығара”.

Ғатаул ла ишан дың исеме, һис шикһеҙ, Зәйнул ла ишан дыҡы 
менән йәнәш ҡуйылыуға лайыҡ. Сөнки, буласаҡ шәйехтәр хажға 
бер гә барып, Истанбулда бер гә уҡып, ишан лыҡ алып ҡайт-
ҡас, береһе Верхнеуральск өйәҙен дә, икенсеһе Орск өйәҙен-
дә йәшәгән баш ҡорттар араһын да Наҡшбән диә суфыйҙар 
тәриҡәтенең Хәлидиә тармағы тәғлимәтен тарата, мөриттәр 
тәрбиәләү менән бик әүҙем шөғөл ләнә, мәҙрәсәләр ҙә донъяуи 
фән дәр ҙе лә уҡытыуҙы ал ға һөрә, икеһе лә әүлиә була, икеһе лә 
кешеләр ҙе дауалай, икеһе лә киләсәк ваҡиғалар ҙы алдан әйтеп 
бирер гә һәләтле бул ған. Шун лыҡ тан ялыуҙы ла бит икеһе өҫтөнән 
дә яҙалар.

Ошо йәйҙә миңә лә Ғатаул ла ишан дың ҡәберенә зыярат 
ҡылырға насип булды, иншал ла! Ишан дың ейәне Зәйнул ла ола-
тай менән уның тормош иптәше Фәрзиә инәй беҙ ҙе бик ихлас 
ҡаршы алдылар, оҙаҡ итеп һөйләшеп ултыр ҙыҡ.

“Ҡартатайым (йәғни Ғатаул ла ишан – С.Я.) Зәйнул ла ишан 
менән ғүмеренең һуңғы көн дәренә тик лем ҡатнашып йәшәгән, 
– тине ул. – Өшкөрөп, кешеләр ҙе күп дауалаған, хатта әл лә 
ҡайҙар ҙан ҡаҙаҡ тар ҙа дөйәләр менән уға килгән дәр. Урыҫтарын 
да ҡараған.

Бөгөнгө көн дә лә ҡаҙаҡ тар, уның ҡәберенә килеп, хәйер гә 
тәңкәләр һалып китә, доғалар уҡыйҙар”.
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Ҡәбере, борон ғо баш ҡорт йолаһы буйынса, киң итеп бил 
бейек леген дә таш менән бурал ған, йәғни таш диуар менән ура-
тып алын ған. Баш осона дүрт ҡырлы аҡ ҡолпо таш ҡуйыл ған. 
Белгестәр уның гранит икән леген билдәләне. Был таш ты ҡайҙан-
дыр бер йылҡыға ал маш тырып ал ған дар икән.

Эр гә һен дә дәү ҡарағас үҫеп ултыра. Уны Ғатаул ла ишан дың 
хәҙер ге Йылайыр районының урман араһын да ят ҡан Мәҡсүт 
ауылына кейәүгә сыҡҡан Зөбәйҙә исем ле ҡыҙы алып килеп 
ултырт ҡан, тинеләр.Ишан дың эр гә һен дә ике ҡатыны менән 
Абдул ла исем ле улы ла ята икән.

Өфөгә ҡайт ҡас, мәш һүр Түңгәүер, Ялан-Түңгәүер ыры уы 
Туҡһары түбә һенең Бүреләр араһы баш ҡорто Ғатаул ла Әбдел-
мәлик улының тыуған йылын асыҡлау, шәжәрә һен төҙөү, Вәлит 
ауылы тарихын өйрәнеү хыялы менән яна баш ланым.

Вәлит ауылы рәсми рәүеш тә 1795 йылда ауыл булараҡ 
теркәлә. Ҡыуат ауылы түңгәүер ҙәре элекке йәйләү урын дарын да 
яңы ауыл һалырға ҡарар итә. Уны Ғатаул ла ишан дың ҡартатаһы 
Әлибайҙың бер туған ҡустыһы Вәлит Ирғәле улы (1786 – 1860) 
нигеҙләй.

Вәлит ауылын да әсә һе ҡарынынан айырыл ған Ғатаул ла 
әүлиәнең шәжәрә ебе ошолай: Аҡкейектән – Түңгәүер, унан 
Ҡаратөлкө, унан Күстәнә, артабан Туҡһары – Дәүләтсура – 
Төйән – Һөйөн дөк – Хәсән – Ҡыуат – Ирғәле – Әлибай (1783) 
– Әбдел мәлик (1805) – Ғатаул ла (1836 – 1914) – Ҡыяметдин 
(1892 – 1944) – Зәйнул ла (20.06.1926) – Иш туған (1955) менән 
Ишмыр ҙа (1960).

Бик мәш һүр заттан булып сыҡ ты Ғатаул ла ишан. Уның хәҙер-
ге Баймаҡ районын дағы борон ғо Түңгәүер ауылы Ҡыуат ҡа нигеҙ 
һалыусы бабаһы Ҡыуат Хәсәнов 1773-1775 йылдар ҙағы ихтилал-
да бик актив ҡатнаша. Ул – Пугачев полковнигы. Үҙенең ғәскәре 
менән дошман ды ҡыйратып йөрөй. Тик әлегә, ҡыҙғанысҡа 
ҡаршы, уның шәхесе тейешенсә баһа ал ғаны юҡ.

Ҡартатаһы Әлибай Ирғәлин оҙаҡ йылдар Ялан-Түңгәүер 
улусы старшинаһы йәғни баш лығы булып тора. Зауряд есаул 
дәрәжә һен дә отставкаға сыға. Элекке Ялан-Түңгәүер улусының 
ер ҙәре хәҙер ге Йылайыр районыныҡына тиң. Тимәк, зауряд еса-
ул Әлибай Ирғәлин хәҙер ге район хакимиәте баш лығынан да 
ҙурыраҡ дәрәжәлә бул ған.

Атаһы Әбдел мәлик Әлибаев Вәлит ауылын да указлы аҙансы 
(мәзин) була һәм улының – 1836 йылдың Түңгәүер улусының 
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Вәлит ауылын да донъяға килгән һәм 1914 йылда шун да уҡ донъя 
ҡуйған мәш һүр Ғатаул ла ишан дың йәш тән Ислам диненә ылығып 
үҫеүен дә, аҙаҡ тан күренек ле дин ә һеле, баш ҡорт халҡының 
рухи ҡеүәтен арттырыусы һәм һаҡлаусы әүлиәгә әйләнеүен дә, 
әлбиттә, ҙур роль уйнай.

Лайыҡлыларыбыҙ барып, ҡәберенә зыярат ҡылып, Ал-
лаһтан үҙе өсөн дә, мил ләте өсөн дә, иле өсөн дә яр ҙам һораһа, 
һис шикһеҙ, яр ҙамы ла тейер, иншал ла! Беҙ генә бел мәйбеҙ, улар 
бөгөн дә илебеҙ ҙе ҡурсалауҙан туҡ тамай.

СәлмәнЯРМУЛЛИН.

БашҡортғалимыМоратРәмзиәл-
Минзәләүиҙеңрухимираҫыһәм 

уныңИҙел-Уралтөбәгендә 
Исламғилементаратыуҙағыурыны

Урал-Иҙел буйы Ислам дине ғалимдарының тормошо һәм ғил-
ми эшмәкәрлеге менән таныш ҡан да, сикһеҙ ауырлыҡ тар менән 
йәшәүҙәренә ҡарамаҫтан, улар ҙың ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсен дә күп 
эш тәр баш ҡары уына ғәжәп итерлек. XIX быуат аҙағы – XX бы-
уат баш тарын да шун дай ғалимдар ҙың береһенең яҙмышы үтә 
ҡатмарлы, хатта аяныслы була. Һүҙ баш ҡорт халҡының бөйөк 
улы Морат Рәмзи әл-Минзәләүи хаҡын да бара. Ислам дине 
буйынса күренек ле ғалимдың тулы исеме – Моратул ла ибн 
Баһадиршаһ Абдул ла шәйех Морат Рәмзи. Уның кеүек ғалимдар 
XIX аҙағы ХХ быуат баш тарын да баш ҡорт, ҡаҙаҡ, татар халыҡ-
тарының күтәрелешенә генә түгел, ә тотош Рәсәй мосол ман-
дарының рухи яңыры уына ныҡлы йоғонто яһаған. Үҙ ғүмерен дә 
Морат Рәмзи 15-тән ашыу ғил ми хеҙмәт, шулай уҡ күп мәҡәләләр, 
әҫәр ҙәр яҙған. Шәйех Морат Рәмзи тураһын да мәғлүмәттәр 
беҙ ҙең көн дәр гә өҙә-йолҡа ғына килеп ет кән, Х.Ал ғар суфый 
шәйехе З.Рәсүлев тураһын дағы мәҡәлә һен дә М. Рәмзи тураһын-
да бер аҙ хәбәр итә, шулай уҡ М.Рәмзи үҙе тураһын да бер ни 
тик лем мәғлүмәтте “Тәлфиҡ әл-ахбәр” китабын да килтерә. Ошо 
мәғлүмәттәр нигеҙен дә уның йәшәйешенең төп йүнәлеш тәрен 
билдәләр гә, хатта шәжәрә һен төҙөр гә мөмкин лек тыуа.
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Морат Рәмзи 1854 йылда (ҡай һы бер сығанаҡ тар ҙа 1855 
йылдың 25 декабрен дә) Өфө губернаһы Минзәлә өйәҙе Бүләр 
волосын дағы баш ҡорт ауылы Әл мәттә тыуған. Мил ләте – баш-
ҡорт. Морат Рәмзи үҙе төҙөгән шәжәрә һе буйынса ла сығышы 
баш ҡорт икән леге раҫлана: Морат Рәмзи (Моратул ла) – атаһы 
Баһадиршаһ – Мар ҙағол – Бахмай – Мар ҙах – Мәмәт – Мер-
ке – Абдул лабәк – Биксура хан. Уның алыҫ бабаһы Биксура хан-
дың исеме баш ҡорт риүәйәттәрен дә дошман дарға ҡаршы сая 
һуғыш ҡан батыр булараҡ тарихта ҡал ған. Морат Рәмзи баш лан-
ғыс дини белемде тыуған ауылының мәҙрәсә һен дә ала. Әсә һе 
яғынан ике туған ағаһы шәйех Хәсән әд-дин уны дин, ғилем юлы-
на баҫтыра. Ә шәйех Хәсән дең уҡытыусыһы – күренек ле дин 
эшмәкәре Исмәғил Ҡаш ҡари икән леге билдәле.

М. Рәмзи 9 йәшен дә үк ғәрәп грамматикаһын яҡшы үҙләш-
терә. Ваҡыт үтеү менән уҡытыусы хәҙрәте уны Ш. Мәржәни 
мәҙрәсә һенә тәҡдим итә. Әммә Морат бын да оҙаҡ уҡымай, йыл 
ярымдан Троицкиға (Өстамаҡ) юл лана. Уның уҡытыусыларының 
береһе Өфө губернаһы Байлар волосының Дүсмәт-Тирмә ауылы-
нан сыҡҡан баш ҡорт Шәрәфетдин ибн Мәхди була. Шәрәфедин 
12 йыл буйы Бохарала дин белемдәрен эстәгән төплө остаз 
икән леге билдәле. Морат Троицк ҡалаһын да бай сауҙагәр баш-
ҡорт Ғайса байҙың 3-сө ҡала мәҙрәсә һен дә уҡый. М. Рәмзиҙең 
тағы бер остазының исеме билдәле – Бохарала уҡыған, Тро-
ицк өйәҙе баш ҡорто Мөхәммәт ибн Абдаз-Заһир Рахман ғол. 
Троицкиҙа уҡығанын да Морат ҡәҙимге дини белемдән тыш 
суфыйсылыҡ менән ҡыҙыҡһыны уы, Наҡшбән диә тәриҡәтен-
дә булы уы, һис шикһеҙ. Троицкиҙан һуң Морат белемен Боха-
рала камил лаш тыра. Уҡы уын тамам лаған дан һуң китапханалар-
ҙа эш ләй. Тарихи хеҙмәте өсөн материалдар туплап ил буйынса 
йөрөй. 1876 йылда хаж ҡыла ла Мәҙинә ҡалаһын да йәшәр гә 
ҡала. Сәғүд Ғәрәбстанын да йәшәгәнен дә тыуған иленә бер нисә 
тапҡыр ҡайтып килә. Үҙе яҙған “Тәлфиҡ әл-әхбар” китабы өсөн 
Рәсәйҙә бик ҡаты репрессияға дусар ителә. Граждан дар һуғышы 
йылдарын да ғына, бик ҙур ҡыйын лыҡ тар менән Ҡытайға китеп 
Синьцзян-Уйғыр автономиялы районының әлеге Тачен ҡалаһын-
да һуңғы көн дәренә тик лем йәшәй. Вафаты 1934 йылда.

Беҙ ҙең заман да Ислам ғил ми даирәләрен дә М. Рәмзи мосол-
ман ғалимы, “Тәлфиҡ әл-әхбәр үә тәлҡих әл-асар фи вакаи Ҡаҙан 
үә булгар үә мөлөк татар” (Ҡаҙан, булгар һәм татар батшалары 
тарихы буйынса хеҙмәт) китабы авторы булараҡ билдәле. Был 
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хеҙмәт батша Рәсәйен дәге төркиҙәр: баш ҡорттар, ҡаҙаҡ тар, Иҙел 
булгар ҙары, Ҡаҙан татар ҙары, үзбәктәр, нуғайҙар һәм элекке 
Рәсәй империяһының ғәйәт ҙур территорияһын да тарал ған Ислам 
тураһын да. Көнбайыш та М. Рәмзиҙең был китабы күптән фәнни 
үә ғил ми ҡул ланыш та йөрөй. Фәнни сығанаҡ булараҡ, уны Кали-
форния университеты профессоры Хәмид Ал ғар ҙа йыш ҡул лана. 
Шәйех М. Рәмзи китабының бер данаһы Сәғүд Ғәрәбстаны коро-
ле китапханаһын да һирәк осраусы китаптар бүлеген дә һаҡлана.

М. Рәмзи китапты 1892 йылда яҙа баш лай һәм 1907 йылда 
тамам лаған. Күренек ле баш ҡорт ғалимы, Наҡшбән диә тәриҡәте 
суфыйы, “Рәсүлиә” мәҙрәсә һе ректоры З. Рәсүлевтең матди яр-
ҙамы менән китап 1908 йылда Ырымбур ҙа донъя күрә. Китап 
Рәсәйҙә ифрат шау-шыу тыуҙыра. Батша цензураһы уны “христи-
ан сиркәүен мыҫҡыл итеү һәм Рәсәй мосол ман дарын урыҫтарға 
ҡаршы ҡотортоу,” тип ҡабул итә. Тираждың күп өлөшө йыйып 
алып ян дырыла. Ысын лап та, автор китабын үҙ халҡының мил-
ли-мәҙәни мәнфәғәттәренән сығып яҙған, уның Ислам идеялары 
Рәсәй империяһының рәсми идеологияһы менән һис ярашмаған. 
Шуны ла әйтер гә кәрәк, Морат Рәмзи “шәйех” тигән оло исем-
де суфый-мөршид (остаз) булараҡ түгел (сөнки ул бер ваҡытта 
ла тәриҡәттә мөршид бул маған), ә мосол ман дар ҙың тарихын 
өйрәнеү өлкә һен дәге тырыш лыҡ тары өсөн ал ған. Ул Наҡшбән диә 
тәриҡәтен дә мөрит (уҡыусы) була, һәм китабының күп өлөшөн дә 
күренек ле суфый шәйехтәре эшмәкәрлеген бәйән итә.

Шәйех М. Рәмзиҙең “Тәлфиҡ әл-әхбәр” китабы баш ҡорт 
тарихының XIX-XX быуаттар ҙағы яҙма ҡомарт ҡыһы булараҡ 
бик ҙур ә һәмиәт кә эйә. Бын да баш ҡорт халҡының ошо тарихи 
ваҡыт арауығын да мил ли үҙаңы, үҙбилдәләнеше яҙма рәүеш тә 
теркәлеүе мөһим.

Шәйех М.Рәмзиҙең китабы баш ҡа мосол ман автор ҙарының 
әҫәр ҙәренән бер ыңғай сифаты менән айырыла. Ул китапты яҙған-
да көнбайыш һәм урыҫ автор ҙарынан алын ған алдын ғы, заманса 
ысулды ҡул лан ған. Китап ғәрәпсә яҙыл ған, Рәмзи уны бүлектәр гә, 
параграфтарға теркәп, ҡул ланыл ған хеҙмәттәр исем леген дә бир-
гән. Китап һүрәттәр, таблицалар, тарихи урын дар ҙың һыҙмалары 
менән тулылан дырыл ған. Был хеҙмәттә автор тулыһынса яңы та-
рихи тикшеренеүҙәр ысулына күскәнен күҙал лап була. Мәҫәлән, 
баш ҡорт ер ҙәрен колонизациялауҙа, бихисап баш ҡорт баш 
күтәрелеш тәрен баҫтырыу сараларын, баш ҡорт ер ҙәрен талауҙы 
тикшер гән дә М.Рәмзи статистика мәғлүмәттәренә таяна, урыҫ 
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хөкүмәтенең иҡ тисади эшмәкәрлеген ентек ле асыҡлай, баш ҡорт 
халҡын хәрби-казак ҡатламға күсереүҙең кире һөҙөмтәләрен 
аңлата. М. Рәмзиҙең китабы бик күп тарихи мәғлүмәттәр гә тая-
нып яҙыл ған.

Морат Рәмзиҙең төрки халыҡ тарының мил ли үҙал лылыҡ 
идеяларын яҡлауҙа ал бирмәүе, Урал-Иҙел буйы халыҡ тарын 
суҡын дырыу сәйәсәтен асыҡ тан-асыҡ ғәйепләүе, урын дағы 
чиновниктар ҙы ҡаты тәнҡитләүе Баш ҡорт Республикаһы үҙал-
лылығы өсөн ялҡын лы көрәшсе, атаҡлы ғалим Әхмәтзәки 
Вәлидиҙең күңеленә хуш килә. “Тәлфиҡ әл-әхбәр” һәм З. Вәлиди 
22 йәшен дә генә яҙған “Төркиҙәр ҙең һәм татар ҙар ҙың тари-
хы” китаптары араһын да бәйләнеш тойорға була. Ике китап 
та төҙөлөшө буйынса бик оҡшаш. З.Вәлиди үҙенең китабын М. 
Рәмзиҙең әҫәре тәьҫире аҫтын да яҙған дыр, тип уйларға мөмкин. 
Өҫтәүенә, З.Вәлиди үҙенең “Хәтирәләр”ен дә М. Рәмзиҙең атаһы, 
ағаһы менән дуҫ булып, Көҙәнгә килеп йөрөүҙәре, буласаҡ 
китаптың ҡулъяҙмаһын уҡыу өсөн ҡалдырып китеүен яҙа. Шу-
лай уҡ, М. Рәмзи “Мәҡ түбәт шәриф” китабын тәржемә итеүен дә 
билдәләп китер кәрәк. “Изге яҙмалар” тип исем ләнгән китапты 
билдәле ғалим Әхмәт Фәруҡ Сирхин да (1562-1624) яҙған, ул имам 
Раббани Мөджәдид Әлфисани булараҡ та билдәле. Китаптың 
тәржемә һен барса Ислам донъяһын да ла киң ҡул ланалар, айыры-
уса Төркиәлә Ислам белем биреү йорттарын да М. Рәмзи тәржемә-
һен дәге әсбабтан уҡыйҙар.

Күп быуаттар һуҙымын да Урал-Иҙел буйы төбәге дин де, 
йәмәғәтселекте, мәғрифәтселекте бер гә ҡушып халыҡ тың рухын, 
белемен, әхләҡи кимәлен билдәләүсе урын булды.

Үҙ ғүмеренең аҙағына тик лем Морат Рәмзи мосол ман халыҡ-
тарына белем, ғилем биреү менән шөғөл ләнә. Уның хаҡ исе-
ме, фиҙакәр дини эшмәкәрлеге, халҡына, иленә тоғролоғо Баш-
ҡортостан тарихына алтын хәрефтәр менән яҙылыр.

Бөгөн йәмғиәтебеҙ әхлаҡһыҙлыҡ, эскелек, наркомания һәм 
баш ҡа аҙғын лыҡ сир ҙәре менән ағыулан ған. Шулар арҡаһын да 
йәш тәр араһын да үлем осраҡ тары күп. Дәүләт, йәмәғәтселек был 
сир ҙәр ҙән арыныу юлдарын эҙләр гә мәжбүр. Дин юлы, иман юлы 
– ошо сир ҙәр гә ҡаршы Ал лаһтың ҡалҡаны.

Һуңғы тиҫтә йылдар ҙа Баш ҡортостан халыҡ тарының рухи, 
дини талаптарын ҡәнәғәтлән дереү зарурлығы айырыуса киҫкен-
ләш те. Шул уҡ ваҡытта Ислам дине исеме аҫтын да халҡыбыҙ 
өсөн сит бул ған реакцион ҡараш тар ҙы көсләп тағырға ынтыл-
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ған бән дәләр ишәйҙе. Ошоға яраш лы борон дан Иҙел-Урал 
төбәген дә йәшәгән мосол ман дар ҙың дини тарихын, айырыу-
са Морат Рәмзи, Зәйнул ла Рәсүлев кеүек Ислам ғалимдары һәм 
мәғрифәтселәренең эшмәкәрлеген өйрәнеү бик файҙалы булыр.

ӘхмәтӘХМӘРОВ,
Башҡортдәүләтуниверситетыаспиранты.

ҒабдуллаишанСәйеди

Ғабдул ла Сәйеди – егерменсе быуаттың иң уҡымыш-
лы инсан дарының береһе, Баш ҡортостан да ғына түгел, бәлки, 
барлыҡ төрки тел ле илдәр ҙә киң танылыу тапҡан оло шәхес. Фар-
сы, ғәрәп, төрөк телдәрен дә иркен уҡый-яҙа белгән, ун дүрт телдә 
һөйләшә ал ған полиглот, бөйөк мәғрифәтсе. Ул ер-һыу сер ҙәрен 
белгән ғалим, тип тә танылыу тапҡан.

Ғабдул ла 1836 йылда Сәйетбаттал (Нурмөхәмәт улы) хәлфә 
ғаилә һен дә тыуа. Мул лаҡай ауылы мул лаһы Нурмөхәммәт ағай 
заманын да үҙенең фәнгә маһир улын Стәрлебаш мәҙрәсә һенә 
Ниғмәтул ла хәҙрәт кә уҡырға ебәрә. Мәҙрәсәне тамам лаған 
Сәйетбаттал хәлфә шун дағы Тойғон байҙың Шәмсийыһан исем-
ле ҡыҙына өйләнә.

Бер аҙ ҙан Сәйетбаттал хәлфә ҡатыны һәм кескәй улы менән 
тыуған төйәге – Баймаҡ районы Мул лаҡай ауылына ҡайтып 
төшә. Үҙ заманының мәғрифәтле кешеһе булараҡ, ул шәкерттәр 
уҡытыу эшенә тотона. Әммә ғүмере иртә өҙөлә. 1847 йылда вафат 
була. Артынан ҡатыны ла мәңгелек йортона юл лана.

Ун бер йәшен дә Ғабдул ла үкһеҙ етем ҡала. Уны әсә һенең 
бер туған ағаһы Әфләтүн үҙ ҙәренә Стәрлебаш ҡа алып ҡайтып 
китә. Малайҙы мәҙрәсәгә уҡырға бирәләр. Ун ике йыл белем ала 
Ғабдул ла дан лыҡлы Стәрлебаш мәҙрәсә һен дә. 1859 йылда от ҡор 
шәкертте Бохараға белемен камил лаш тырырға ебәрәләр. Бын да 
ул ун бер йыл уҡый. Ебәк ҡорто үрсетеп, ебәк һатып, шул аҡсаға 
йәшәй. Үҙен күренек ле дин ә һеле, алдан күреүсе әүлиә итеп та-
ныта. Һөҙөмтәлә, Ғабдул лаға Бохарала мәҙрәсә һалып бирәләр. 
1870 йылда, 34 йәш лек хәҙрәт, ҡулына мәҙрәсә тамам лау хаҡын-
да таныҡлыҡ алып, Мул лаҡайға ҡайтып төшә. Һәм ебәк менән 
сауҙа итеп йыйған аҡсаһына мәҙрәсә һалдыра. Был изге маҡсатты 
бойомға ашырыу өсөн уға халыҡ та матди яр ҙам күр һәтә. Ғабдул ла 
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Сәйеди 1871 йылда имам лыҡҡа һәм мөдәрислеккә имтихан бирә. 
Шул уҡ йылда Иҫәнбәт ауылы ҡыҙы Мәймүнәгә өйләнә. Ғөмүмән, 
уның өс ҡатыны була: Мәймүнә һе тәрән белем ле, уҡымыш лы, 
Иҙристән ал ған Райханаһы – аш-һыу оҫтаһы, Темәстән ал ған 
Зөләйхаһы – оҫта тегенсе. Ҡатын дары бер-береһе менән дуҫ 
йәшәй, балаларын да үҙ-ара татыу итеп үҫтерәләр.

Ғабдул ла Сәйеди ике тапҡыр хаж ҡыла. Тәүге изге сәфәре 
1881 йылда, икенсеһе 1899 йылда була. Олуғ ғилем эйә һе халҡына 
аң-белем өләшә – ҡырҡ дүрт йыл ғүмерен мөдәрислек эшенә 
бағыш лай. Ғабдул ла хәҙрәт 78 йәшен дә, 1914 йылдың 31 авгусын-
да вафат була. Уның күп һан лы шәкерттәре ҡала.

Ғабдул ла Сәйеди, бөйөк мәғрифәтсе, дин ә һеле, иле, халҡы 
өсөн бихисап хеҙмәттәр һал ған инсан, күп һан лы дәреслектәр ав-
торы булараҡ, Баш ҡортостан энцик лопедияһына ин дерелгән.

Муллаҡаймәҙрәсәһе

1870 йылдың көҙө 34 йәш лек Ғабдул ла бин Сәйет-Бөрйәни 
Бохаранан килгән каруан менән Ырымбурға килеп төш тө. 
Каруанһарайҙа йөрөгән дә Бохарала уҡып ҡайт ҡан таныш-
тарын осратып, улар аша Стәрлебаш тың өлкән мөҙәрисе Харис 
Биктимеровтың гүр эйә һе булы уы тураһын да ишетте.

– Мөхәммәт бәйғәмбәр алтмыш ике йәшен дә гүр эйә һе 
бул ған. Әхмәт Йәсәүи һымаҡ, мин дә бәйғәмбәр ҙән арттырып 
йәшәүҙе яҙыҡ күрәм, тип йөрөй торғайны, – тине әсә һенең бер 
туған ҡустыһы Әфләтүн Тойғон. – Ир уртаһынан үтеүе булды, 
Ал лаһ Тәғәлә Харис хәҙрәтте эр гә һенә алды. Юғарыла ла яҡшы 
кешеләр кәрәктер ин де.

Алтмыш йәшен билдәләп, күп тә тормай ысын донъяға күскән 
хәҙрәтте бар Стәрлебаш халҡы һуңғы юл ға доғалар менән оҙатты, 
уны тик яратып телгә алды. Бик тәҡүәле, иман лы зат ине, бер 
ваҡытта ла өйөнән кеше өҙөл мәне, етемдәр гә, ҡарттарға илтифат-
лы, иғтибарлы булды,халыҡ өсөн йәнен биреп йәшәне, тинеләр. 
Йәне йәннәттең иң түрен дә бул һын! – бар мөьмин мосол ман 
телен дә ошон дай һүҙ ҙәр йөрөнө.

Бохарала уҡып йөрөгән сағын да һәр саҡ Стәрлебаш мәҙрәсә-
һе тураһын да хәбәр ҙар булды Ғабдул ла. Харис хәҙрәт эш ләгән 
һуңғы йылдар ҙа мәҙрәсәлә яңы ысул менән уҡытыу ин дерелеүен 
дә белде. Шәкерттәр ҙең дин дәрестәренән баш ҡа урыҫ, төрки, 
баш ҡорт телдәрен өйрәнеүен, география, тарих, арифметика, 
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тәбиғәт фән дәрен үҙләш тереүен дә ишетте. Харис хәҙрәт изге эш-
тәре менән барса инсан ды ҡыуан дырып йәшәне. Ауылды уртаға 
бүлеп ят ҡан, яҙын кисеү бирмәй таш ҡан Стәрле йыл ғаһы аша ап-
аҡ ҡына таш тар ҙан йөҙәр йыл ға сыҙарлыҡ күпер һалдыр ҙы. Изге 
эш тәре менән бер гә барыһын әҙәп-тәртипкә өйрәтте.

Мул лаҡайға ҡайтыр алдынан Ғабдул ла Сәйеди остаздарының 
ҡәберенә зыярат ҡылыу, әсә һе яҡлап туған дарын күреү өсөн 
Стәрлебаш ҡа туҡ тамай булдыра ал маны. Ярат ҡан Тойғон ола-
таһы ның да күптән түгел вафат булы уы тураһын да әйттеләр. Әсә-
һенең бер туған ағаһы Әфләтүн Тойғон, Бохарала уҡып, ҙур ғалим 
булып ҡайт ҡан яҡын туғанын яратып ҡаршы алды.

– Иҫеңдәме, бынан егерме өс йыл элек, әсәйең менән атайың 
үлеп кит кәс, һине Мул лаҡайҙан барып ал ғайным. Һин ул саҡ та 
ябыҡ ҡына, ҡураныс ҡына малай инең. Олатайың эр гә һен дә генә, 
ҡарт ағасҡа һыйынып үҫкән тал-сыбыҡ кеүек, йөрөй торғайның. 
Ә хәҙер ир етеп, ил гиҙеп, буйтым аҡыл туплап ҡайтып килә һең. 
Артабан ниҙәр эш ләр гә уйлай һың, туғаным? Әл лә Стәрлебаш 
мәҙрәсә һен дә эшкә ҡалаһыңмы?

Ғабдул ла баш та Әфләтүн ағаһының хәтерен һаҡлап, дөрөҫөн 
әйтер гә ҡыймай, шымып ҡалды. Тот ҡан ер ҙән һын дырыу ғәҙәте 

ҒабдуллаишанСәйедиҙеңҡәбере



91

юҡ ине уның. Һүҙ юҡ, ярата ул ун ике йыл буйы уҡыған мәҙрәсә-
һен, бын дағы туған дарын бик яҡын күрә. Тик уны бит ин де 
нисәмә йылдар Мул лаҡайҙа өмөтләнеп көтәләр. Һан дыҡ төбөн-
дә яҡ таш тары Мәхмүт Дәүләт кирәев, Миҙәтғәле Матиновтар 
ебәр гән хат ята. «Беҙ ҙең төбәктә мәҙрәсә бул мағас, балалар наҙан 
ҡала. Ҡайтһаң иғәнә йыйып, өр-яңы мәсет һалдырыр инек. Атаң 
йортон таш лама. Һине Мул лаҡай халҡы көтә», – тиелгәйне Орск 
мазафаты, Бөрйән волосынан килгән мәктүптә.

– Атайым, әсәйем ҡәбере Мул лаҡай зыяратын да. Тимәк, 
минең дә урыным шун да. Йәнә Мул лаҡайҙа мине көтәләр, – 
тине Ғабдул ла һәм хәлде һөйләп бир ҙе.

Ҡапыл «Бәхет үә сәғәҙәтнамә» доғаһы үҙенең барлығын 
белдер гән дәй итте, йөрәгенә ҡайнар ипкен килеп бәрелде. Етем 
ҡал ғас, ни ғил лә менән дер тәҙрәгә яҙыл ған был доғаны яҙып ал-
ғаны иҫенә төш тө. Иншал лаһ, шунан бирле изге доғаны үҙ яны-
нан ебәр гәне бул маны. Әле лә күлдәгенең күкрәге менән яуры-
ны тәңгәле инестә, күн дән тегелгән тоҡса эсен дә ят ҡан доғаны 
ҡапшап ҡуйҙы. Күңеле һиҙә Ғабдул ланың, уны тик Мул лаҡайҙа 
ғына бәхет һәм дәүләт көтә.

Хәлдең асығын белгәс, Әфләтүн ағаһы уның менән ризалаш-
ты.

Иртәгә һенә ағаһы ектереп бир гән пар аттар менән Ғабдул ла 
Мул лаҡай тарафтарына елдер ҙе. Ауылдаш тары, яҡ таш тары уны 
шатланып ҡаршы алды.

Ҡайтыу менән Ғабдул ла Сәйеди мәҙрәсә төҙөү хаҡын да уйла-
на баш ланы. Ауылдаш тары менән кәңәш ләш те.

– Беҙ ҙә мәсет төҙөүсе оҫта бар, – тинеләр. – Ул – Нотфул-
ла Дауытов. Темәстә лә, яңыраҡ Яңғаҙы ауылын да ла мәсет һалды. 
Шуны саҡырайыҡ.

Тиҙ арала халыҡ яр ҙамға иғәнә йыя баш ланы. Ғабдул ла Боха-
рала йыйын ған-төйөнгән болона иғәнә аҡсаһын да ҡуш ты ла эш-
те тиҙләтте. Бер йыл эсен дә мәҙрәсә ҡалҡып та сыҡ ты. 1871 йыл-
да үҙе имам лыҡҡа имтихан биреп, имам-хатип һәм мөдәрислек 
дәрәжә һен алыуға өлгәш те.

Тәүгешәкерттәре

Стәрлебаш та, Бохарала белем алып, ғалим булып ҡайт ҡан 
Ғабдул ла Сәйедиҙең яҡшаты тирә-яҡҡа тиҙ таралды. Шуға күрә 
Мул лаҡайҙа мәҙрәсә асылыуға ауылдаш тары ғына түгел бөтә 
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тирә-яҡ халҡы ҡыуан ды. Бер ай эсен дә уҡыу йорто үҫмер ҙәр 
менән тулды.

Яҡын-тирә ауылдан да уҡырға килеүселәр байтаҡ булды. Улар 
өсөн ятаҡ, ашхана, мунса хәстәрләр гә лә шәкерте Шә һишәрифтең 
атаһы Миҙәтғәле яр ҙам итте. Мәҙрәсә мөдәрисе тәүге көн дән 
шәкерттәр ҙе тәрбиәләүгә ҙур иғтибар бир ҙе. «Баланы – баш-
тан, ҡатын ды – йәш тән», ти халыҡ. Ул баш тан уҡ шәкерттәр-
ҙе хеҙмәт кә өйрәтеүҙе маҡсат итеп ҡуйҙы. Биналар тирә һен дәге 
бөтә эш үҫмер ҙәр ҡулы менән баш ҡарылды. «Кешенең ҡулынан 
эшен ал һаң, ауыҙынан ашын алыр һың. Эше күптең ашы күп, 
эше юҡ тың ашы юҡ. Эш һөйгән де ил һөйгән. Байлыҡ тың атаһы 
– хеҙмәт, әсә һе – ер», – тип өйрәтте ул шәкерттәренә. Үҙенең 
Бохарала нисек ебәк ҡорттарын үрсетеүе, сит ҡалала шул аҡсаға 
уҡы уы хаҡын да һөйләне. Мәҙрәсә ҡаршыһын дағы яңы төҙөлгән 
мәсет кә ап-аҡ таш тан тип-тигеҙ итеп теҙеп, киң генә юл һалдыр-
ҙы.

– Бына күрер һегеҙ, был юл кәмен дә ил ле йыл ятасаҡ. Үт кән 
һайын, беҙ түшәгәйнек, тип иҫләр һегеҙ.

Шәкерттәрен ул төрлө балта эшенә, йорт һалырға, буяуҙар 
яһарға, хатта аш-һыу әҙерләү сер ҙәренә лә өйрәтте.

Бер ваҡыт ул шәкерттәренә хәлүә яһап күр һәтер гә бул-
ды. Көнбағыш ты ҡыҙ ҙыр ҙы, уны онтал ғансы килелә төйҙөр-
ҙө, ҡылсыҡ тары айырыл һын өсөн һелкәүестә елгәртте, иләктән 
иләтте, бал, самалап талҡан ҡушып, бол ғат ҡас, эҫе мейескә 
ҡуйып, быҡ тырып алды. Һы уын ғас көнсығыш тың татлы ризығы 
әҙер ҙә булды. Беҙ ҙең яҡ тар ҙа хәлүә яһауҙы бел мәйҙәр, ғәҙәттә, 
татлы ризыҡ ты Бохара, Хорезм яҡ тарынан алып ҡайталар. Был 
тәғәм бын да табын күрке һанала. Әле яһаған хәлүәне тәм ләп 
ҡарағас, шәкерттәр уның Хорезм хәлүә һенән кәм түгел леген 
әйтте, мөдәристәренең оҫталығына хайран ҡалды.

Мәҙрәсәлә эшкә иң таһыл лы шәкерттәр ҙең береһе Шә-
һишәриф булды. Уны Ғабдул ла Сәйеди мәсет кә ҡазый итеп 
тәғәйен ләне. Уҡыуға шәпле, ҡыҙыҡһыныусан малай барыһына 
ла өлгөр ҙө. Ҡөрьән де иң беренсе булып ул ятланы. Балта, сүкеш 
тоторға ҡулы килешеп тор ҙо. Атаһы ғәйрәтленең балаһы ғибрәтле 
була шул. Мөдәрис булдыҡлы шәкертенә талапты арттыр ҙы. 
Ныҡыш үҫмер уның һайын белемгә ынтылды.

Икенсе йылда мәҙрәсәгә Юлыҡ ауылының бай сауҙагәре 
Мөхәмәтсадиҡ ике улын Шакир менән Закир ҙы тура Мул лаҡайға 
алып килер гә ашыҡ ты.
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Шул уҡ йылды Темәстән үҙенең Әбүбәкир исем ле үҫмер улын 
Хөсәйенов Дәүләт ҡол исем ле хәҙрәт алып килде.

Мул лаҡайҙан ун саҡырымда ят ҡан Темәс ауылынан бала-
лар уҡырға күп килде. Ауыл мәсетенең имам-хатибы Рәхмәтул-
ла Мә һәҙиев Нәүширван исем ле улын алып килде. Был бик 
илгәҙәк, йомшаҡ күңел ле баланы Ғабдул ла Сәйеди аҙаҡ үҙ улын-
дай күреп яратты. Әҙәбиәт ярат ҡан, ижадҡа һәләте шәкерт йыл-
дар үт кәс, «Дамул ла Ғабдул ла хәҙрәт Сәид-Баттал улы Мул лаҡай» 
китабын яҙа. Был китап аҙаҡ Ырымбур ҡалаһын дағы Ризаитдин 
Фәхретдинов етәк ләгән «Ваҡыт» матбуғатын да баҫылып сыға.

Шәкерттәр күбәйгәс, мәҙрәсә йән ләнә төш тө. Һәр шәкертенә 
ныҡ яуаплы ҡараған тын ғыһыҙ мөдәрискә эш артты, ул уҡытыу 
һәм тәрбиә менән башкөл лө мәшғүл булды.

Шәкерттәренең ҡулына Мул лаҡай мәҙрәсә һен тамам лау 
тураһын да таныҡлыҡ бир гән дә, улар ҙың киләсәген күҙал лап, 
Ғабдул ла Сәйеди һәр саҡ шул хаҡ та уйлана. Бирешмәҫтәр, иншал-
лаһ. Барыһы тиерлек изге Ҡөрьән де яттан белә. Фарсы, ғәрәп 
телдәрен дә уҡый-яҙа. Күптәре старшина, йә писарь булып ки-
тер. Һис юғын да, балта оҫтаһы йә сәғәт төҙәтеүсе булыр ҙар. Был 
һөнәр гә лә өйрәтте лә һә. Ә бына Шә һишәриф Мәтиновтан оҫта 
сәйәсмән сығыр. Хөкүмәт эш тәрен дә ҡатнашыр. Шакир Рәмиев 
атаһы һымаҡ алтын йы уыу эше менән булышыр. Аталары хәҙер-
ҙән үк бер нисә приискыны улдары исеменә яҙ ҙырт ҡан бит. Ә За-
кир баш ҡасараҡ тойола. Бер көнө ул Закир ҙың мәҙрәсәлә ятып 
ҡал ған шиғыр ҙар дәфтәрен табып алды. Бер нисә шиғырын уҡып 
ҡарап, «Был егет шағир буласаҡ”, тине.

ЛираЯҠШЫБАЕВА.

“Беҙҙеңзекер,намаҙҙар...фашистарҙы
еңергәярҙамитте,”–тиинеолатай

Гөлнур Лоҡманованың Ғабдул ла ишан Сәйеди – Ғабдул-
ла бин Сәйет әл-Бөрйәни әл-Һаҡмари (Мул лаҡай) тураһын дағы 
китабын да уның оло ҡатынынан тыуған кесе улы һәм ейәнсәре 
хаҡын да ла мәғлүмәт бар. Мөхәмәтәнүәр Ғабдул ла улы атаһының 
атаҡлы мәҙрәсә һен дә белем ала, Ҡөрьән-Хафиз дәрәжә һенә 
өлгәшә. Кулактар ҙы сит кә һөрөү ғәрәсәтенә лә эләгә, золом 
ҡорбаны ла була ул. Һуғыш тан һуң тыуған ауылына ҡайтып 
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йәшәп, 1988 йылда 102 йәшен дә донъя ҡуя. Ҡыҙы Зәйтүнәнән 
биш ҡыҙ тыуа. Исемдәре: Мәзүнә, Дилара, Хәмдиә, Ғөлназ һәм 
Ғөлсирә. Икенсе ҡыҙ ҙары Рафикова Дилара Мөхитдин ҡыҙы 
Стәрлетамаҡ мәҙәниәт-ағартыу техникумын тамам лаған, хәҙер-
ге көн дә Сибай ҡалаһы “Йәш тәр үҙәге”н дә “Яугүл” ҡумыҙсылар 
ансамбле етәксеһе. Унан Ғабдул ла ишан Сәйеди һәм унын улы 
Мөхәммәтәнүәр олаталары хаҡын да һөйләүен һораныҡ. Шатла-
нып риза булды.

Ғабдуллаишанолатайыбыҙ

Мөхәммәтәнүәр олатайыбыҙ ҙың ҡатыны Фатима өләсәйҙән 
ун дүрт балаһы булып, әсәйем менән Ғәйшә инәйебеҙ генә иҫән 
ҡал ған. Әсәйебеҙ Зәйтүнәнән беҙ биш ҡыҙ тыуғанбыҙ. Бер ир 
туғаныбыҙ үлеп ҡал ған. Олатай, өләсәй менән йәшәгән мәлебеҙ 
тормошобоҙ ҙоң иң бәхетле саҡ тары бул ған дыр. Улар шул тик-
лем илаһи заттар ине, беҙ шул мөхиттә дингә ғашиҡ булып үҫтек. 
Ураҙа айҙарын байрам көт кән дәй көтөп ала торғайныҡ. Олатайым 
менән өләсәйем беҙ ҙе тәртипкә өйрәтте, баш ҡорт теленә һөйөү 
уятты. “Әгәр һеҙ баш ҡорт телен ныҡлап бел һәгеҙ, ғәрәп телен дә 
еңел үҙләш терер һегеҙ, был ике телдең бик күп уртаҡ өн дәре бар”, 
тип өйрәтә торғайны олатайыбыҙ. Уның яҫтығының аҫтын да һәр 
ваҡыт Әхмәтзәки Вәлидиҙең фотоһы һәм китабы ята торғайны. 
Беҙ уға: “Олатай, ниңә ул халыҡ дошманының фотоһы менән ки-
табын һаҡлай һың?” – тигән һорауыбыҙға ул: “Юҡ, балалар, һеҙ 
дөрөҫ уйламай һығыҙ. Һеҙ ҙе дөрөҫ уҡытмайҙар. Көнө бөгөн түгел, 
килер бер көн, ул халыҡ күңелен дә киренән күтәрелеп сығасаҡ. 
Мин ул көн дә бул мам, һеҙ ул көн дө күрер һегеҙ. Ул шун дай шәп 
кеше булды. Әгәр ҙә уның хыялдары тормош ҡа аш һа, Баш ҡорт 
иле айырым дәүләт булып, гөрләп йәшәп ят ҡан булыр инек...”, 
– тип күҙ ҙәренән йәш тәр сығарып һөйләр ине. Атаһы Ғабдул-
ла хәҙрәт Сәйеди хаҡын да ла һөйләй торғайны. Олатайыбыҙ уға 
күсер булып йөрөгән. “Атайым күп һөйләшмәне, ҡайҙалыр ба-
рыр бул һа, “Әйҙә”, тип ҡулын ғына һелтәй торғайны”, – ти ине. 
Улар ат менән ташып ят ҡан йыл ғаны ла ат тубығынан гына кис-
тереп сыға ал ған, “һә”, тигәнсе барыр ер ҙәренә етә ал ған. Бының 
өсөн хәҙрәттең “Ләбәйкә” тигән һүҙе генә ет кән. Ғабдул ла ишан 
олатайыбыҙ ун дүрт телдә укый-яҙа ал ған, улар араһын да фар-
сы телен ныҡлап белеүе менән баш ҡалар ҙан айырылып торған. 
Урыҫтар кил һә лә, улар менән иркен ләп һөйләшкән, нин дәй халыҡ 
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вәкиле кил һә лә, шуның телен белгән. Килгән кешенең нин дәй уй 
менән килерен дә белә ал ған ул. Үҙе бер ваҡытта ла кешегә асы-
уланып йөрөмәгән.

Ғабдул ла хәҙрәт олатайҙың Мул лаҡайҙағы мәҙрәсә һен-
дә Манһыр ҙан Мөжәүир, Таулыҡайҙан Хәлил, Күгәрсен 
яғынан Шәмиғол хәҙрәттәр бер гә уҡыған. Мөжәүир хәҙрәтте 
олатайыбыҙ күп һөйләшмәүе менән Ғабдул ла олатайға оҡшатыр 
ине. Ғабдул ла олатай бер мәл шәкерттәренә: “Беҙ ҙең менән бер гә 
ен-шайтан дар ҙа уҡый, улар ҙы күр гәнегеҙ бармы? Күр гегеҙ кил-
һә, ашаған итегеҙ ҙең һөйәген таш ламағыҙ, ҡором менән буяғыҙ 
ҙа, төнгөлөккә биҙрәгә һалып ҡуйығыҙ. Иртәнсәк кемдең бите 
ҡоромға буял һа, ана шул ен булыр”, – тип әйтте ти. Иртәнсәк 
тор һаҡ, өс-дүрт шәкерттең ауыҙ-мороно ҡоромға буял ғайны, 
ти. Ғабдул ла олатай битгәре ҡоромға ни өсөн буял ғанын улар-
ҙың үҙ ҙәренә әйтмәҫкә ҡуш ҡан. Бер сер тотмаҫ шәкерт был хаҡ-
та тегеләр гә әйт кәс, ул шәкерттәр бер туҡ тауһыҙ илай- илай, үҙ-
ҙәренән-үҙ ҙәре ҡайҙалыр юҡҡа сыҡҡан. Бер мәл Ғабдул ла ишан 
олатай: “һеҙ ен де лә күр гәнегеҙ юҡ тыр әле, бына мин һеҙ гә уны 
күр һәтәм”, – тип, үҙенең елкә һенән алып күр һәт кән. Ҡыҫҡаһы, 
Ғабдул ла олатай беҙ күрмәгән парал лель донья заттары менән 
аралашып йәшәгән. Беҙ бала саҡ та бын дай хәлдәр гә ышанмай, 
улар ҙы әкиәт итеп кенә ҡабул итә торғайныҡ.

Ғабдул ла олатайҙың өс ҡатыны бул ған. Береһе шул тик лем 
тәрән белем ле, икенсеһе аш-һыуға оҫта, өсөнсөһө оҫта тегенсе 
бул ған. Беҙ ҙә сигелгән күлдәге һаҡлана. Олатайҙың өс әбейе бер-
береһе менән бик татыу йәшәгән.

Ғабдул ла ишан олатайыбыҙ мәҙрәсә һен дә Рәмиевтар ҙа уҡы-
ған. Олатайыбыҙ атаһының Рәмиевтарға нисек итеп ер өҫтөн-
дәге үлән дәр гә ҡарап, алтын ят ҡылығын табыу юлын өйрәтеүе 
тураһын да һөйләй торғайны. Олатайыбыҙ Шәйехзада Бабичты 
ла күр гән. Ғабдул ла хәҙрәт олатайыбыҙ шағир менән бик яҡын-
дан аралаш ҡан. “Бабичтың ҡолаҡ тары ҡарпыш, һәр бармағын да 
балдаҡ була торғайны. Шиғыр һөйләгән сағын да Бабич хисләнеп 
китеп, ҡул бармаҡ тарын шартлатыр ине. Ныҡ дәртле кеше бул-
ды. Ман долиноһын алып уйнап ебәрер ҙә, үҙе ҡушылып йырлар 
ине”, тиер ине.

Мул лаҡайға Ғабдул ла олатай янына килеп йөрөгән Аҡмул-
ланы ла күреү бәхетенә ирешкән олатай. Аҡмул ла Ғабдул ла 
олатайыбыҙға “еҙнәй”, тип өн дәшкән. “Аҡмул ла беҙ гә йыш килә 
торғайны. Һарыраҡ түңәрәк йөҙлө ине ул. Кил һә, шиғыр ҙарын 
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һөйләр ине. Үҙе шаян булды, килеп тороп балалар ҙы яратыр ине. 
Самауыр, арба, ҡамыт- ыңғырсаҡ йүнәтер гә лә оҫта бул ған”, тип 
һөйләр ине олатайыбыҙ Аҡмул ла менән Ғабдул ла Сәйедиҙең 
аралашы уы хаҡын да иҫләп. Зәйнул ла ишан Рәсүлев менән дә бик 
тығыҙ аралашып йәшәгән Ғабдул ла Сәйеди. Мул лаҡайҙан өйлә 
намаҙын да юл ға сыҡһалар, Троицкиға икен де намаҙын да барып 
етер бул ған дар. Хикмәт менән барып ет кән дәр ҙер, тип уйлайым.

Мәҙрәсә һен Ғабдул ла ишан тулыһынса үҙе тәьмин ит кән. 
Өйөр-өйөр йылҡылары йөрөгән. Шәкерттәренә лә аш-һыуҙы ҙур-
ҙур ҡаҙан дар ҙа үҙе бешерт кән. Улар бер ваҡытта ла иттән, кар-
туфтан өҙөл мәгән, ашарға ризыҡ күп бул ған. Ғабдул ла олатай 
һәр бер шәкертен танып белгән һәм һәр береһе менән айырым 
шөғөл ләнгән, улар ҙың һәр ҡай һыһына айырым эш ҡуш ҡан. Дини 
һабаҡ ҡына биреп ҡал маған ул шәкерттәренә, һөнәрселеккә лә 
өйрәт кән. Мөхәммәтәнүәр олатайым һөйләүенсә, улар ат санаһын 
тимер сөй һөҙ һәм йөй һөҙ тик ағас менән генә яһаған. Нисек 
итеп сөй һөҙ өй һалырға ла өйрәт кән ул шәкерттәренә. Балсыҡ-
тан төрлө төҫтәге буяу яһау сер ҙәренә лә төшөн дөр гән. Буяуҙар 
йәйҙең эҫе көн дәрен дә лә уңмаған. Ырымбур ҡалаһын дағы 
атаҡлы Каруанһарайҙы биҙәгән дә лә Ғабдул ла ишан олатайыбыҙ 
эш ләгән буяуҙар файҙаланыл ғаны билдәле булды һуңынан.

Мәҙрәсәлә рус теле лә, баш ҡа донъяуи фән дәр ҙә уҡытыл ған. 
География фәнен дә, мәҫәлән, тәбиғәт менән һөйләшеү, серләшеү 
сер ҙәренә тө шөн дөр гән. Тәбиғәт кә сыҡ ҡан да нин дәй доғалар 
уҡырға икән леген дә өй рәт кән Ғабдул ла олатай. Физика фәнен-
дә дәү мәлдәр менән эш итеү сер ҙәренә төшөн дөр гән. Мәҙрәсәлә 
уҡыт ҡан китаптар ҙың ҡай һы бер остоҡ тары мин дә һаҡлана, ун-
да төрлө һүрәттәр за уыҡ менән төшөрөлгән. Шәхес культы баш-
лан ғас, Мөхәммәтәнүәр олата йы быҙ китаптар ҙың кү беһен өй 
башын дағы туп раҡ араһына күмгән бул һа ла, барыбер килеп, 
эҙләп табып ян дырған дар.

УлыМөхәмәтәнүәролатайыбыҙ

Мөхәммәтәнүәр олатай бик оҫта ҡурайсы булды, баш ҡорт 
халыҡ йыр ҙарын үҙәккә үт кәрерлек итеп йырлар ине. Ҡулдан 
эш ләнгән ҡыл ҡумыҙы ла булды уның. Ауылыбыҙға әртистәр кил-
һә, унан халыҡ йыр ҙарының тарихын, баш ҡарылыш манераһын 
өйрәнә торғайнылар. Әртистәр ҙең үҙ ҙәрен дә йырлата торғайны 
олатай, улар ҙың хатаһын төҙәтеп, үҙе лә йырлап күр һәтер бул-
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ды. Олатайыбыҙ мөнәжәттәр-
ҙе күп белде. Шулар ҙы яттан 
һамаҡлай торғайны. Кискеһен 
беҙ йоҡларға ят ҡас, ҡулына 
Ҡөрьән де ала ла, лампа яҡ-
тыһын да таңға тик лем уҡыр 
ине. Үҙе әйтеүенсә, бер төн-
дә Ҡөрьән де бер тапҡыр уҡып 
сыға ал ған ул. Уның күҙ ҙәрен 
елпелдәтеп юлдан-юл ға тиҙ 
генә йүгерт кәнен, бәләкәй ге-
нә һаҡалының елпенеп торо-
уын юрған дың ситен ҡайырып 
ҡына күҙәтә инек. Ҡай һы саҡ 
таңғы дүрттә уянып китеп 
ҡараһаҡ, ул һаман ултырыр, 
ә ин де иртәнсәк тороп тыш ҡа 
сығы уыбыҙға ул китапты уҡып 
бөтөп, урман дан бер йөк утын 
йә бесән тейәп алып ҡайтырға 
ла өлгөрөр ине. Шунан һуң беҙ ҙең менән бер гә ултырып, тамаҡ 
ял ғай ҙа, беҙ ҙе лә урман ға алып китә торғайны. Шулай бер мәл ул 
беҙ ҙе бесәнгә алып бар ҙы. “Уй, олатай, бын да бесән күп сабыл ған, 
нисек итеп уны йыябыҙ ин де?”– тинем мин уға. Ул миңә: “Ярар, 
балам, һин, ана, еләк ашай тор, мин хәҙер намаҙ уҡып алам да”, 
– ти. Ул намаҙ уҡып ҡына бөт кәйне, урман араһынан өс ир кеше 
килеп сыҡ ты. Ярты сәғәт тә үтмәгән дер, тегеләр беҙ гә бесән де 
йыйып, тейәшеп бир ҙе.

Олатайыбыҙ бик теремек ине, кәртә һе тулы мал булды. Ул 
саҡ та ауыл тирә һен дә иген күп сәселде. Төн дә һыйыр ҙар ҙы асып 
сығар һаҡ, таң атыуға улар ашап туйып, ҡапҡа алдына килеп 
ята торғайны. “Ошо Әнүәр апаның малдарының да бер хикмәте 
бар. Малдары игенгә төшмәй”, – тип аптырай торғайны баҫыу 
һаҡсыһы Азамат.

Олатайыбыҙ Магнит ҡалаһын да төрмәлә ултыра. Төрмә 
хужаһының ҡыҙын быума сиренән дауалай, тағы ла бер нисә 
кешене һауыҡ тыра һәм шул арҡала ҡотолоп ҡайта, һуңынан 
төрмә хужаһы олатайыбыҙға “ызнакум” булып килеп йөрөй. Бер 
килгәнен дә ул үҙенә олатайыбыҙ ҙан мосол манса исем дә ҡуш-
тырған.

Ғабдуллаишандыңулы
Мөхәмәтәнүәрәүлиә
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Хикмәттәре

Яңы йорт һалырға кейәүе Ибраһим еҙнәйҙе саҡырғайны 
олатайыбыҙ. Еҙнәбеҙ, баш ҡалар ҙың да килеп етеүен көтәйек, 
тиеүенә, олатайыбыҙ: “Һинең бер үҙеңдең дә көсөң етә ул”, – тип, 
уға эш те баш лай торорға ҡуш ты. Ғәжәп булды шул саҡ – еҙнәбеҙ 
бер үҙе өйҙөң нигеҙ бүрәнәләрен еңел генә күтәреп һала ла баш-
ланы. Олатайыбыҙ ҙың хикмәте ине был. Ғөмүмән, Ибраһим 
еҙнәбеҙ олатайыбыҙ менән сәфәр гә лә күп йөрөй торғайны. 
Бер мәл, сәфәр йөрөгән дәрен дә еҙнәбеҙ үҙенең эшенә ике-өс 
көнгә һуңлағас, “Ҡайным, мин эшемдә бул маным, мине әрләр-
ҙәр, эшемдән ҡы уыр ҙар ин де”, – тигәс, олатайыбыҙ: “Юҡ, һине, 
киреһенсә маҡ тар ҙар, Маҡ тау грамотаһы бирер ҙәр, тағы ла ике 
көн ял бирер ҙәр”, – тип тыныслан дыр ҙы. Шулай килеп сыҡ ты ла.

“Беҙ күр гән де һеҙ күрмәгеҙ ин де, балалар. Дин бөттө, тиһәләр 
ҙә, кире ҡайтасаҡ. Ә бына коммунистар, комсомолдар, пионер ҙар 
бөтәсәк. Сөнки улар Аллаһ Тәғәләне инҡар итә”, – ти торғайны 
олатайыбыҙ. Беҙ ҙең ул саҡ та комсомолда янып эш ләп йөрөгән 
мәлебеҙ ине. 1987 йылда Өфөлә комсомолдың Өлкә комитетын да 
үт кән конференцияға мин делегат булып барғайным. Олатайым 
шул саҡ та: “Был һеҙ ҙең иң һуңғы комсомол конференцияғыҙ бу-
лыр. Шун да барып ҡайтаһың да, комсомол бөтәсәк”, – тине. Шу-
лай булды ла.

Олатайға дауаланырға ҡыр ҙан кешеләр күп килә торғайны. 
Бер мәл ул миңә: “Ҡыҙым, миңә әле алыҫтан кешеләр килә ята, 
һин һыйыр ҙарыңды көтөүгә ҡыумаҫ борон, самауырыңды ҡуйып 
сыҡ”, – тип йомош ҡуш ты. Мин олатай шаярталыр, тип уйлап, 
самауыр ҡуймайынса ғына һыйыр ҙар ҙы көтөүгә ҡы уып кит-
тем. Ҡайты уыма, олатай үҙе сәй ҡуйып йөрөй ине. “Мин бит 
һине алдамайым, ҡыҙым, улар бит алыҫ юлдан асығып килә”, – 
тиеүе булды, ысын лап та, ҡапҡанан ике ҡатын дың инеп килгәне 
күрен де. Улар Саҡмағош районы кешеләре булып сыҡ ты. Улар 
“Өфө – Сибай” поезы менән Сибайға килеп төшөп, шун дағы 
кешеләр ҙән Мөхәммәтәнүәр олатайҙың ҡайҙа йәшәүе хаҡын-
да һораш ҡан. Шун да кемдер: “Ун дай кеше күптән үлеп ҡалды”, 
– тигән хәбәр һал ғас, улар кәйефтәре төшөп, кире ҡайтырға 
йыйынып, вокзалда йоҡлаған. Шун да береһе төш күр гән. Төшөнә 
Мөхәммәтәнүәр олатай инеп: “Бын да килеп ет кәсегеҙ, мине 
күрмәй ҡайтмағыҙ. Мин әлегә иҫәнмен”, – тип өн дәшкән. Улар 
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шул төн дә үк Баймаҡҡа килеп йоҡлап, иртәнсәкке автобус менән 
ауыл ға килгән дәр.

Күрен деләр. Береһен ҡараған ваҡытта икенсеһе тыш та илап 
ултырғас, ни өсөн илауын һорай ҡуйҙым. “Бын да килеүемә ирем 
риза бул маны. Шуға күрә күршемдән аҡса алып килгәйнем, шул 
хаҡ та хәҙрәт олатай әйтте лә ҡуйҙы. Мине өшкөр гән өсөн аҡса 
бир гәйнем, ул: “Бына был аҡсаны күршеңә ҡайтарып бир, мин 
һиңә юлыңа аҡсаны үҙем бирәм, тине. Олатай быны ҡайҙан белде 
икән, тип, шул ҡыуанысымдан илап ултырам”, – тине ул ҡатын. 
Улар ҡайтыр саҡ та тағы ла киләсәктәрен белдер гәс, олатай: 
“Икенсе мәртәбә кил мәгеҙ, ул саҡ та мин, ысын лап та, был донъ-
яла бул маясаҡмын”, – тине. Шулай килеп сыҡ ты ла, оҙаҡламай 
олатайым мәрхүм булып ҡалды.

Бер мәл урам һепереп йөрөй инек, олатайыбыҙ: “Бала-
лар, урамды тиҙ генә һепереп бөтөгөҙ, хәҙер күҙе һуҡырайған 
бер ир затын алып киләләр”, – ти. Ысын лап та, ике ир бер ир-
ҙе ҡултыҡлап алып килделәр. Олатайыбыҙ уны ике сәғәттән 
ашыу өшкөр ҙө. Беҙ тыш та көтөп тор ҙоҡ. Бер мәл теге ир килеп 
сыҡ ты ла: “Был яҡ ты донъяны ла күрер көнөм бар икән”, – тип, 
олатайыбыҙ ҙы ҡосаҡлап иларға тотон до. Олатайыбыҙ уға ты-
ныс ҡына итеп: “Бүтәнсә эңер ҙә эш эш ләп йөрөмә, күҙеңде ен 
бәйләгән”, – тине. Ысын лап та, ҡыҙыл эңер ен-шайтан дар ҙың 
ин ҡыҙған ваҡыты икән. Ул саҡ та тыш та йөрөр гә ярамаған лығын, 
нин дәйҙер кисектер геһеҙ эш баш ҡарырға тура кил һә, “Бисмил-
ла”, тип әйтер гә кәрәк леген олатайыбыҙ ҙан белдек.

Баймаҡ районының әлеге имам-мөхтәсибе Хөрмәтул ла 
хәҙрәт Буранбаев өс кенә йәш лек сағын да атаһы менән беҙ гә 
килә торғайны. Олатайыбыҙ улар кил һә: “Һо, беҙ ҙең Хөрмәтул-
ла хәҙрәт килә ята бит”, – тип әйтеп, уның башынан һыйпар 
ине. Уның хәҙрәт булырын шул саҡ та уҡ белгән. Йома ғәйетенән 
һуң улар төрлө ауылдан килгән мул лалар менән көлөшә-көлөшә, 
мәрәкәләшеп, ауылдың лаҡап һүҙ ҙәрен һөйләшеп, сәй эсә 
торғайны. Олатайыбыҙ мәжлескә килеүселәр ҙең һәр береһенән 
доға уҡытып, уҡы уын маҡ тай ине. Хәҙер ге көн дә кемдәр дин 
юлын да йөрөй – улар шул мул лалар ҙың йә балалары, йә ейән-
дәре. Олатай бер ваҡытта ла кешегә көйөп ултырманы, гел ыңғай 
ҡараш та булды. Кешенең етеш һеҙ яғы бул һа, уны үҙенә тура 
әйтмәй генә, мәрәкә, кинәйә аша, хәтере ҡал маҫлыҡ итеп кенә 
белдерер ине. Урамда берәр үҫмер йә бала кәйефһеҙ генә китеп 
бар һа, янына саҡырып алып, арҡаларынан һөйөп, дәртлән дереп, 
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йөҙөнә йыл майыу ҡун дырып оҙатты. Афған һуғышын да беҙ ҙең 
ауылдан бер кем дә ун да эләкмәне. Бының сәбәбе олатайҙың егет-
кә әрмегә китер алдынан яҙып бир гән доғаһын да икәнен дә бар 
ауыл белде. Олатайыбыҙ мәрхүм булып ҡал ғас, бар ауыл иланы.

Олатайыбыҙһабаҡтары

Беҙ гә, биш ҡыҙына, һәр беребеҙ гә айырып кәңәш тәрен бирә 
торғайны олатай. Өлкән апайыбыҙ Мәзүнәгә бер мәл мәсет-
кә барып, мөнбәр янын да баҫҡыс торамы-юҡмы икәнен ҡарап 
килер гә ҡуш ты. Апайыбыҙ ун да баҫҡыс бул мауын, әммә мәсетте 
көпләп ҡағыл ған таҡ та ярығын да аяҡ-ҡулы кешенеке һымаҡ, тик 
күҙ, ауыҙ, ҡолаҡ урынын да һыҙыҡ ҡына, тәне йоп-йомшаҡ бул-
ған тере ҡурсаҡҡа оҡшаған йән эйә һен тотоп ҡарауы хаҡын-
да һөйләп аптыратты. Олатайыбыҙ уға: “Тотоп ҡарағасың, бик 
шәп. Тик был турала бер кемгә лә һөйләмә, ул – ен балаһы. 
Ваҡыты ет кәс, ен ле кешеләр кил һә, һин өшкөрөп ебәрер һең”, – 
тине. Хәмдиә һеңлем һүрәт төшөрөр гә, йырларға, бейер гә ярата 
торғайны. Олатайыбыҙ уның киләсәген тап шул йүнәлеш тә юра-
ны һәм яңылышманы. Хәмдиә дүртенсе к ластан Өфөгә художест-
во мәктәбенә уҡырға бар ҙы. Гөлназ һеңлебеҙ ҙә шул тик лем матур 
йырлай торғайны. Ауыл хужалығы техникумын да зоотехникҡа 
уҡып йөрөгән сағын да Радик Гәрәев концерт менән килгән бул-
ған. Ул һеңлебеҙ ҙең йырлағанын ишет кәс, унан шәп йырсы 
сығасағын әйтеп, сән ғәт училищеһына уҡырға тәҡдим ит кән, 
яр ҙам итәсәген белдер гән. “Һинең бит ҡулыңдың име бар, әл лә 
әртис бул май, медицинаға бараһыңмы, балам, һин бит кешеләр ҙе 
дауалай торған кешеһең”, – тине уға олатайыбыҙ. Гөлназ аҙаҡ ме-
дицина училищеһына уҡырға ин де. Хәҙер ул кешеләр ҙең тәненә 
ҡулын ҡуйып ҡарай ҙа, ҡай һы урын да сире барлығын әйтә лә ҡуя. 
Бәләкәй һеңлебеҙ кескәй сағынан шаян булды, кешеләр ҙе лә әләк-
ләй ине. Уға ла ҡулының име барлығын әйтте олатай, ул хәҙер шул 
йүнәлеш тә белем алып, массажсы булып эш ләй. Олатайыбыҙ ҙың 
миңә әйт кән кәңәш тәре лә булды. “Һин, ҡыҙым, дингә шул тик-
лем бирелгәнһең. 35 йәшеңә тик лем яулыҡ ябынмай йөрөһәң дә, 
аҙаҡ тан үҙең ябына баш лаясаҡһың”, – тине. Мин намаҙ уҡығас, 
яулыҡ ябынырға тейеш булы уымды әйттем, шунан ул: “Ярар, за-
рураттан, тип башығыҙҙы өс тапҡыр һыйпаһағыҙ, шул яулыҡ 
ябыныуға тиң, аҙаҡ үҙегеҙ ябынаһығыҙ ул”, – тип өйрәтте. Ола-
тайым минә тағы ла: “Һин, ҡыҙым, Сибайҙа йәшәйәсәкһең, эр-
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гәңдә генә мәсет буласаҡ. Шул мәсет кә намаҙға йөрө. Бер ваҡытта 
ла мул лалар ҙың етеш һеҙлеге хаҡын да һөйләмә. Һәр бер мул-
ланың килешмәгән бер яғы булыр, уға иғтибар итмә”, – тип әйтә 
торғайны.

Мөхәммәтәнүәр олатайыбыҙ ғүмере буйы ат көттө, бал ҡорто 
тотто. Бейәнең һөтөн генә эсә торғайны. Бер йылы умартаһын-
дағы бал ҡорттары үлеп бөттө. Олатайыбыҙ борсол маҫҡа, 
умарталар ҙы таҙартырға ҡуш ты. Йыуып, таҙалап ултырт ҡайныҡ, 
бер-ике көн дән бөтә умарталарға ла бал ҡорто ҡун ды. Нин дәй 
хикмәте бул ған дыр, олатайыбыҙ үҙе генә белә ин де. Бал ал ған 
ваҡытта беҙ гә бәләкәй һауыттарға бал тултырып биреп, бар ауыл 
халҡына тараттырыр ине. Яҙ етһә, олатайыбыҙ атын егеп, урман ға 
китер ине. Беҙ ҙе лә бер арба итеп ултыртып алыр ине. Беҙ урман-
да балтырған, йыуа, ҡуҙғалаҡ, ҡымыҙлыҡ, әтнәкәс ашап кинәнә 
инек. Еләк мәлен дә олатайыбыҙ еләкте шул тик леп шәп йыйыр 
ине. Беҙ уны күрмәй ҙә ҡалабыҙ, “һә”, тигәнсе бер теүәтәй еләк 
алып килер ине.

Олатайыбыҙ тәбиғәт менән үҙенсә һөйләшә белә торғайны. 
Уҫаҡ, ҡайын, ҡарағас, ҡарағай, муйыл ағастарының кешегә нин-
дәй файҙаһы булы уы хаҡында беҙ гә һөйләй торғайны. Мәҫәлән, 
уҫаҡ ағасының янын да ултыр һаң, ҡан баҫымы яҡшыры уын ул беҙ-
гә аңлатты, тән дәге тимрәү һымаҡ ауырыуҙар ҙы уҫаҡ ҡайрыһы 
ҡайнатмаһы менән йы уып дауаларға өйрәтте. “Юлығыҙ ҙа 
ҡарағас осраһа, уны тотоп бул һа ла китегеҙ. Ул бит мәңгелек йәш 
ағас, күңелегеҙ үҫер. Ҡарағастың һағыҙын сәйнәгеҙ, тешегеҙ ныҡ 
булыр. Бер ваҡытта ла тешегеҙ һыҙламаҫ”, – тип әйтеп өйрәтә 
торғайны. Ҡарағайҙың сайырын сәйнәр гә лә ҡуш ты, ҡайын дың 
туҙынан яһал ған һауытта тоҙ ҙо һаҡлаһаң, кешенең ғүмеренә 
бәрәкәт килеүе хаҡын да ла әйтте. Аяҡ тары шешеп, табан дары 
ярылып, аяғына баҫа ал маған дарға туҙ ҙан олтораҡ эш ләп, аяҡ 
кейеменең эсенә һалырға кәрәк, тип кәңәшен бирер ине. Фатима 
өләсәй беҙ ҙҙең һәр беребеҙ гә йоҙроҡ ҙурлығын да туҙ һағыҙ ҙары 
ҡайнатып бирә торғайны. Эсте, ҡарын ды таҙартыу өсөн муйыл 
ашарға ҡуша торғайны олатайыбыҙ. Муйылды бер ваҡытта ла 
һын дырып тирмәне ул. Ағасы аҫтына балаҫ, әрмәктәр түшәп, 
һелкетеп, емеш тәрен тоҡҡа тултырыр ине.

Олатайыбыҙ мәҡәлдәр ҙе, тиҙәйт кестәр ҙе күп белде. “Күккә 
менер баҫҡыс юҡ”, “Күктән төшөр сынйыр юҡ”, “Йоморт ҡаның 
йөйө юҡ”, “Һыйыр ҙың ялы юҡ”, “Аттың мөгөҙө юҡ”, “Таш тың та-
мыры юҡ”, һымаҡ һүҙ ҙәр ҙе әйтеп ултыра торғайны. Уға район 
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түрәләре лә кәңәш һорап, доғалыҡ, бетеү яҙ ҙырып алырға килә 
торғайны. Түрәләр киләләр ҙә, ҡайтыр алдынан: “Олатай, беҙ ҙең 
бын да килеүебеҙ тураһын да баш ҡаларға әйтеп кенә ҡуйма ин де”, 
– тип иҫкәртәләр ине.

Әсәйебеҙ ҙә дини кеше ине. Атайыбыҙ балалар йортон-
да тәрбиәләнеп, Силәбе өлкә һенән беҙ ҙең яҡ тарға сиҙәм ер-
ҙәр ҙе үҙләш тереү осорон да килеп сыға. Атайыбыҙ әсәйебеҙ-
гә өйләнер бул ғас, олатайыбыҙ әсәйебеҙ гә шун дай нәҙер әйтеп: 
“Ул бала сағын да шул тик лем бәхетһеҙ бул ған. Ул да Хоҙай бән дә-
һе. Уға кейәүгә сыҡҡас, уны тәрбиәләр гә, дин юлына килтерер-
гә бурыслыһың”, – тигән. Әсәйебеҙ олатайыбыҙ ҙың һүҙен тот-
то, атайыбыҙ ҙы дин юлына баҫтыр ҙы. Әсәйебеҙ мәрхүмә булды, 
атайыбыҙ хәҙер Мул лаҡайҙа олатайымдың нигеҙен дә йәшәй.

“Фатиха”–Ҡөрьәндеңәсәһе

Бер мәл к лубта ҡумыҙсылар ансамбле сығыш яһарға бул ғас, 
миңә ҡумыҙ етмәне. Шул саҡ та Сибайҙан әртистәр килеп төшөп, 
олатайҙың хәлен белер гә ин деләр. Ҡумыҙ ҙары ла бар ине. Олатай 
береһен һатып алды ла, минә бир ҙе. “Ҡыҙым, мин һинең мөғәл-
лимә булы уын ды теләгәйнем. Әртис бул маһаң да, ошо ҡумыҙ-
ҙы һаҡла. Ул һиңә киләсәктә кәрәк буласаҡ. Еҙ ҡумыҙ ҙа уйнаған 
кешенең тын юлы таҙара”, – тине. Уның әйт кән һүҙе раҫ бул-
ды. Бөгөн мин Сибайҙа ҡумыҙсылар ансамбленең етәксеһемен. 
Һуңынан Стәрлетамаҡ мәҙәниәт-ағартыу техникумына барып 
уҡып ҡайттым.

Һуғыш баш ланып, илебеҙ өсөн иң ҡурҡыныс көн дәр килгәс, 
йәғни фашистар Мәскәүгә килеп ет кәс, беҙ ҙең төбәктең дин 
ә һелдәрен Өфөгә Диниә назаратына саҡырып ал ған дар. Улар Ал-
лаһ Тәғәләнән илебеҙ ҙең был һуғыш та еңеп сығы уын һорап зе-
кер әйт кән. Улар ҙы саҡырыусылар был турала бер кем дә белер-
гә тейеш түгел тип иҫкәрт кән. Ысынмылыр, улар зекер әйт кән 
саҡ та фашистар ҙың юлын болот төшөп ҡаплаған. “Беҙ ҙекеләр 
зекер, намаҙ яр ҙамын да ғына ен де ин де”, – тип әйтә торғайны 
Мөхәммәтәнүәр олатайыбыҙ.

“Ҡул һуал ла” – Ҡөрьән дең атаһы, уны бер ултырған да мең 
тапҡыр, һис юғы көнөнә бер тапҡыр әйтегеҙ, “Фатиха” сүрә һе – 
Ҡөрьән дең әсә һе, уны уҡығас та, Ал лаһ Тәғәлә үҙенең фатихаһын 
бирә”, – тип әйтә торғайны олатайыбыҙ. Кистәрен ултырып, йә 
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ят кан килеш зекер әйтер ине. Мин дә зекер әйтәм, зекер әйтһәм, 
эс бошоуы юҡҡа сыға, күңелдә яңы уйҙар тыуа.

Бер мәл төшөмдә минән “Әл-Маидә” сүрә һен уҡыттылар. 
Иртәгеһенә Ҡорбан ғәйете байрамына һал ма йәйер гә мәсет-
кә бар ҙым. Һал ма йәйеп торған да иң аҙаҡҡы йәймәне шылды-
рам, тиһәм, ҡулымдың көсө етмәне. Ҡулым ҡамыр һымаҡ бул-
ды ла ҡуйҙы. Эстән генә зекер әйтер гә тотон дом, яныма килгән 
кешеләр ҙең уйын күрә баш ланым. Тәнем зымбыр ҙап китте, ал-
дымда йәйелгән һал маға ҡараһам, ун да матур итеп тороп “Ал-
лаһ” һүҙе яҙыл ған. Янымда хажға барыусылар ҙа бар ине. Барыһы 
ла был мөғжизәгә илай-илай ҡараны. Һал ма йәйер гә хәлем ҡал-
мағас, Ал лаһ Тәғәлә быныһын йәйер гә ҡушмайҙыр ин де, тип 
ҡалдыр ҙым. Әғләметдин хәҙрәт тә мәсеттә ине. Ул мөғжизәне 
мәсет кә килеүселәр ҙең барыһына ла күр һәтеп сыҡ ты.

Суфыйҙаркилерине...

Олатайыбыҙға төрлө яҡ тан бик ныҡ ҡартайған, һәләмә 
кейем ле кешеләр килә торғайны. Беҙ улар ҙың барыһын да “Диу-
ана” тип атап йөрөттөк. Олатайыбыҙ беҙ гә улар ҙы “Диуана”, тип 
атамаҫҡа ҡуша ине. Олатайыбыҙ менән һәр саҡ зекер әйтеүсе, 
ҡолағын да инәүе бул ған кешенең бик күп тапҡыр ҙан килеүен 
беләм. “Концлагер ҙа бул ған, һеҙ унан көл мәгеҙ”, – тип әйтер ине 
уның тураһын да олатайыбыҙ. Шәйшәрип тигән кеше лә беҙ гә 
күп тапҡыр ҙар килде. Тағы ла бер бәләкәй генә буйлы кеше беҙ ҙә 
йыш ҡунаҡ та булды. Намаҙ уҡыр инеләр ҙә, оҙаҡ ҡына итеп зе-
кер әйтеп, аҙағынан бер гәләшеп илар инеләр. Аҙаҡ олатайыбыҙ-
ҙан: “Ниш ләп илай-илай намаҙ укый һығыҙ?” – тип һорағайныҡ, 
олатайыбыҙ: “Беҙ киләсәк тормош өсөн, мил ләтебеҙ ҙең, 
балаларыбыҙ ҙың, ейән дәребеҙ ҙең имен леге өсөн, динебеҙ кире 
ҡайтһын өсөн Ал лаһ Тәғәләнән илап һорайбыҙ”, – тип әйтер ине. 
Улар артабан ҡырға, тау баш тарына сығып китеп, намаҙ уҡып, зе-
кер әйтеп ҡайтыр ҙар ине. Һуңынан ғына белдем: беҙ “Диуана”, 
тип белгән кешеләр барыһы ла ваҡытын да Мул лаҡай мәҙрәсә һен-
дә һәм баш ҡа яҡ тар ҙа уҡып, иҫән ҡал ған һуңғы суфыйҙар ине. 
Мин улар ҙың нисек итеп тә һәрәт ал ған дарын ҡарай торғайным. 
Устарына һыу алып, тер һәктәренә төшөр гән саҡ та шул һыу ҡояш-
ҡа сағылып, ҡулдарын да нур уйнат ҡан һымаҡ инеләр. Олатайҙан 
бының серен һорағайным: “Тә һәрәт ал ған һайын Ал лаһ Тәғәлә 
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кешене нурлан дыра, һәр ваҡыт тә һәрәт менән йөрөгөҙ”, – тип 
аңлатты.

Әйткәндәй...

Ғабдул ла ишан Сәйеди , уның мәҙрәсә һе, улы Мөхәммәтәнүәр, 
баш ҡа нәҫелдәш тәре хаҡын да китап яҙыу зарурлығы бар. Дила-
ра Мөхитдин ҡыҙы һәм туған дары был эшкә тотон ған да ин де. 
Тиҙерәк ул китапты ҡул ға ал ғы килә. Шул уҡ ваҡытта ул китап-
ты яҙыусыларға теләк тә бар: мил ләтебеҙ диненә йөҙ борған саҡ та 
заманын да Зәйнул ла, Ғатаул ла, Ғабдул ла ишан дарыбыҙ иң хаҡлы 
тип тапҡан тәриҡәт юлының ә һәмиәте лә Ғабдул ла ишан Сәйеди 
ҙең эшмәкәрлегенә бәйле сағыл һын ине ул хеҙмәттә.

ӘхмәрҮТӘБАЙяҙыпалды.
“КискеӨфө”гәзитенән,2009йыл.

Өршәкбуйыәүлиәләре

Баш ҡортостан дың урта һәм көньяҡ-көнсығыш өлөшөн дә 
лә әүлиә ҡәбер ҙәре бик күп. Өршәк йыл ғаһы буйлап ҡына ла, 
ҡараһаң, мәрйен кеүек теҙелеп кит кән улар. Йәғәфәр ишан зы-
яраты, унан 30 саҡырым самаһы көньяҡ та Мораҙым ишан ят ҡан 
Сусаҡ тау, йәнә шул уҡ арауыҡ та ҡиблаға табан Ғәзизйән әүлиә 
ерләнгән тау, уның йәнәшен дәге тау битен дә Гәүһәриә әүлиә 
ҡәбере, Өршәктең баш лан ған ере һәм түбәнге яғын да йәнә ике 
әүлиә ят ҡаны билдәле...

Шуныһы ҡыҙыҡ, Йәғәфәр, Мораҙым, Ғәзизйән әүлиәләр ят-
ҡан тауҙар ҙың араһы бер сама – утыҙ саҡырым. Ә артабан саҡ 
ҡына көнбайыш ҡараҡ, йәғни ҡиблаға ҡарай, Дим буйына та-
бан шул уҡ 30 саҡырым самаһы ер ҙә – Нарыҫтау, сәхәбәләр ҙең 
мәҡәме.

Йәғәфәришан

Ҙур ғилем эйә һе һәм дин ә һеле, көслө табиб булараҡ даны 
тарал ған Йәғәфәр ишан ерләнгән изге зыярат Ауырғазы һәм 
Дәүләкән район дары осраш ҡан ер ҙә, Өршәк йыл ғаһынан өҫтәрәк, 
Тимәшкә ауылынан 2-3 саҡырым ер ҙә урын лаш ҡан.
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Ишан тураһын да яҙма сығанаҡ тар ҙа бар. Атаҡлы ғалим 
һәм мәғрифәтсе Ризаитдин Фәхретдинов та уның хаҡын дағы 
мәғлүмәтте үҙенең “Аҫар” китабына ин дер гән.

Йәғәфәр бин Ғәбди (ҡай һы бер урын да Ғәбид), бин Исхаҡ, 
бин Ҡотләхмәт, бин Нуриман Асыл, сығышы – баш ҡорт, Өфө эр-
гә һен дәге Шишмә тимер юлынан 10 саҡырым ғына ят ҡан Сәфәр 
ҡәрйә һен дә (ауылын да – Ә. Б.) тыуған. Уның Мәғрифә һәм Сәғиҙә 
исем ле ике ҡатыны була, берәүһе – шул заман да бик дан лыҡлы 
Лоҡман хакимдың бер туған һеңлеһе, Усман старшинаның ҡыҙы. 
Һимауин, Көтәүин исем ле улдары, Фатима, Фәтхесрур тигән ҡыҙ-
ҙары һәм баш ҡа балалары була.

1910 йылдың йәйен дә Ризаитдин Фәхретдин, Ғәбдрәшит һәм 
Ғабдрахман тигән улдары менән был яҡ тарға килеп, Лоҡман кан-
тон менән Йәғәфәр ишан дың ҡәбер ҙәренә зыярат ҡыла. Кан-
тон баш лығы Лоҡман Йәғәфәр шәйех тәрбиәләгән мөриттәр ҙең 
береһе була, үлгәс, үҙен остазы янына ерләр гә ҡуша. Ишан-
дың ҡәбер ташын Лоҡман кантон дың ҡуйҙыры уы бәхәсһеҙ, 
сөнки ошон дай уҡ таш ты 1813 йылда вафат булып, Иҫке Мерәҫ 
ауылы зыяратына ерләнгән атаһы Усман кантон дың баш осо-
на ла ҡуйҙыра. Усман Ибраһимов та билдәле шәхес. Ауырғазы 
районын дағы Усман /Ҡаҙморон/ ауылы уның исемен йөрөтә.

Йәғәфәр ҙең атаһы йәш ләй мәрхүм булып, әсә һе Балтас 
Ғәҡәшә исем ле кешегә кейәүгә сыҡҡас, ул үгәй атаһының тәрбиә-

Йәғәфәришандыңҡәбере
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һен дә үҫә. Әсә һе бик тәрбиәле, уҡымыш лы зат була. Белемгә 
зирәк Йәғәфәр ҙе күрше Сыуалҡип ауылын дағы дан лыҡлы Ну-
риман ишан ға уҡырға бирәләр. Шунан һуң ул Бохарала, аҙаҡ 
Ҡабул яғын да белем туплап, үҙ яғына ҡайта һәм ғүмеренең ахы-
рынаса Дим, Өршәк буйҙарын да йәшәй, мәҙрәсә асып, бик күп 
шәкерттәр һәм мөриттәр тәрбиәләй.

Яҡ таш тары һөйләүе буйынса, Йәғәфәр ишан дың мәсете һәм 
мәҙрәсә һе хәҙер ге Дәүләкән районының Мерәҫ ауылын да бул-
ған. Үҙе ул Яппар-Йәнбәк ауылын да йәшәгән.

Йәғәфәр ишан суфыйсылыҡ ғилемен иң юғары кимәлдә 
үҙләш тер гән ҙур дин ә һеле, көслө ғилем эйә һе була. Уның 
тураһын да халыҡ та бик күп риүәйәттәр йәшәй. Ал лаһ Тәғәлә уға 
ҙур көс бир гән, ғәжәйеп бер тылсым эйә һе ит кән, бер өшкөрөүҙә 
ауырыуҙар ҙы сәләмәтлән дер гән, бөтә нәмәне һыуға ҡараған дай 
белеп торған, тиҙәр. Әйтәйек, уның яҙғы таш ҡын да һыу аръяғын-
да бер иптәше менән тороп ҡал ғас, күҙ асып йомған арала яр ҙың 
икенсе яғын да булы уы, хаждан ҡайтып килгән дә, ауырып, иптәш-
тәренән тороп ҡалы уы, ләкин тегеләр ҡайтыуға бының ин де өйҙә 
йөрөп яты уы... һәм баш ҡалар.

Ризаитдин Фәхретдин дә уның шәкерт сағын да уҡ Ал лаһ 
бир гән төрлө ҡөҙрәти һәләттәренә эйә булы уы хаҡын да яҙа 
һәм бер нисә миҫал да килтереп китә. Шулар ҙың береһе – Бо-
харала уҡыған шәкерттәр йыш ҡына, үҙ ҙәренең уҡытыусылары 
менән мөрхәтһенмәй, икенсе бер таныл ған шәйехкә күсер бул-
ған. Шун дай ниәте менән йөрөгән бер шәкерт төш күрә, имеш, 
ҙур бер ҡарсыға килеп сыға ла, бер үләкһәне тырнаҡ тары менән 
мат ҡып ала һәм ҙур бер күлгә таш лай. Шәкерт бик шом лана, 
төшөн берәүгә лә һөйләмәй, бик ҡаты уйланып йөрөй. Бер аҙ 
ваҡыттан уның янына Йәғәфәр килә: “Шунан төшөңдөң мәғәнә-
һен аңланыңмы ин де?”- тип һорай. Аптырауҙан ни әйтер гә бел-
мәй торған шәкерт кә артабан былай ти: “Ул ҡарсыға мин инем, 
мин үҙемдең нәфсемде үләкһәгә әйлән дереп алдым да ҙур күлгә 
– Мәғрифәт күленә таш ланым, шул күлдә ул юҡҡа сыҡ ты”, – 
тип фә һем ле кәңәш бирә теге шәкерт кә. Тимәк, был хикмәт эйә-
һе кешенең уйына, хатта төшөнә лә үтеп инә ал ған.

Йәғәфәр ишан сәфәр йөрөр гә ярат ҡан. Үҙенең шәкерттәре, 
мөриттәре менән Ҡаҙан, Өфө, Пермь яҡ тарын дағы ауылдар ҙа ил 
гиҙеп, белем, тәриҡәт таратып йөрөгән. Риза Фәхретдинов уның 
ҡай һы бер шәкерттәренең исемдәрен дә күр һәт кән: Ғәббәс бин 
Ғәбдрәшит әл-Ҡушари, Рәхмәтул ла бин Морат Баҡый-Таҡ тауи, 
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Наретдин бин Зәйнүш әл-Ҡал маҡи, Ғәбделжәлил Мирсәлим 
Ахун ди, Хәсән бин Әбүталип әл-Ғүмәри һәм баш ҡалар.

Ул сәсән тел ле, йор һүҙле, мәҙәксе зат бул ған һәм шуға бәйле 
бик күп лаҡаптар нығынып ҡал ған, тип яҙа Ризаитдин Фәхретдин.

Был күркәм зат тураһын да татар ҙың ҙур уҡымыш лыһы 
Шиһабетдин Мәржәни ҙә яҙып ҡалдырған һәм, уның тура һәм 
йор һүҙле булы уына миҫал итеп, бер бул ған хәлде лә теркәгән. 
Ҡай бер татар заттары йыйыл һа, ҡай һылары үҙ ҙәренең мыр ҙа 
йәки дворян нәҫеленән булы уы хаҡын да маҡ танышырға ярат ҡан. 
Шун дай мәлдәр ҙең береһен дә, Йәғәфәр ишан да һүҙ гә ҡушылып 
китә, минең дә атайым ҡартайған көнөн дә мыр ҙа булды бит, ти 
икән. Барыһы ла аптырашып ҡал ғас, аҡылы бөттө, тәмәке тарт-
ты, аяғөҫтө кесе ярау ҡылды – шунан да артыҡ мыр ҙалыҡ була-
мы ни, тигән.

Был – үҙ ҙәрен, мыр ҙа нәҫеленәнбеҙ, тип маһайыусылар-
ҙан зә һәр көлөү ҙә, мыр ҙалыҡ һәм дворян лыҡ титулының халыҡ 
мәнфәғәтен ҡайғыртыуҙан бигерәк батша хөкүмәтенә яраған 
ҡуш тан-һатлыҡ тарға ғына бирелеүенә кинәйә лә. Йәнә һе, мыр-
ҙалар шул титул менән бер гә динһеҙлектә лә, насар ғәҙәттәрен дә 
ҡабул итеүселәр. Эйе, ҡай һы бер мул лаларға хас ике йөҙлөктән 
суфый шәйехтәре азат бул ған, тап ана шул тура һүҙлек, ихласлыҡ-
тары өсөн кешеләр уларға ышан ған һәм эйәр гән дә ин де. Йәғәфәр 
әүлиә баш ҡорт халҡы мәнфәғәтен дә арымай-тал май хеҙмәт итеп, 
халыҡ тың оло ихтирамын яулаған ысын шәхес.

Йәғәфәр ишан ҡәберенә халыҡ элек-электән зыярат ҡыл-
ған. Алыҫ ер ҙәр ҙән мосол ман дар килгән. Ал лаһтың өлөш лө бән-
дә һенең рухын иҫкә алып, Ал лаһ ризалығы өсөн доға ҡылып, сау-
ап алырға тырыш ҡан улар.

Күпме тарихи кисереш тәр, юғалтыуҙар, тыйыуҙарға ҡара-
маҫтан халыҡ ике быуат буйы изге зыярат ҡа эҙ һы уытмаған, әүлиә 
рухына ышанысын, уның тураһын дағы иҫтәлектәр ҙе күңелен дә 
һаҡлаған. Был, бәлки, суфый шәйехенең үҙенән һуң да ул өйрәт-
кән тәриҡәтте дауам итә алырлыҡ көслө шәкерт-мөриттәрен 
әҙерләп ҡалдыра алы уы менән дә бәйлелер. Быға дәлил –Мерәҫ 
ауылы зыяратының эсен дәге “Шәкерттәр ҡәберлеге”, ун да 
Йәғәфәр әүлиәнең уҡыусылары, мөриттәре ерләнгән.

Ишан дың ҡоҙоғо һәм шишмә һе лә бул ған, ләкин 60-
сы йылдар ҙа тирә-яғын һөрөү арҡаһын да, шишмә ҡороған. 
Шуныһы һөйөнөслө, 2008 йылда ауырғазылар, район хакимиәте 
етәкселеген дә, атаҡлы шәйехтең ҡоҙоғо урынын табып, таҙартып, 



108

бурап, ҡыйыҡ япҡан. Хәҙер уның шифалы һы уы халыҡ ты 
сихәтлән дерә.

Ишан дың зат-нәҫелдәре тураһын да хәтәр заман дар ҙа өн-
дәшмәү хәйерлерәк бул ған лыҡ тан, күп мәғлүмәттәр ер гә һеңгән. 
Шулай ҙа был тирәләге баш ҡорт ауылдарын да Йәғәфәр ишан дың 
бы уын-бы уын иш ле нәҫеле йәшәй.

Мораҙымишан

Ауырғазы районының Бил леғылыс һәм Өршәк йыл ғалары 
буйын да ултырған Мораҙым ауылының исеме меркет ыры уы 
старшинаһы, Мораҙым ишан Сәйетмәмбәтов хөрмәтенә ҡушыл-
ған. Ауылдың иң тәүге исеме Меркет булып, баш та хәҙер ге 
Ғафури районының Ҡорбан тауы итәген дә һалын ған, карателдәр 
ян дырған дан һуң Аҡкүл буйына ултыралар.

1736 йылда буласаҡ Ырымбур ҡалаһы яғын да баш күтәр-
гән баш ҡорттар менән һуғышыусы Кирил лов ғәскәре менән 
бәрелеш тә меркеттәр ҙә ҡатнаша, һөҙөмтәлә, карателдәр ауылды 
тотош лай ян дыра. (Аҙаҡ был урын да Антоновка ауылы барлыҡҡа 
килә.) Ауыл үртәлгәс, халыҡ урман яғына китә, Алтынтамаҡ (Зла-
тоуст) тирәләрен дә көн итә.

20 йыл үт кәс, меркеттәр ҙең буласаҡ старшинаһы Мораҙым 
Сәйетмәмбәтов, барыһын бер йоҙроҡҡа төйнәп, үҙ төйәктәренә, 
борон ғо меркет ер ҙәренә алып ҡайта. Әйт кән дәй, меркет-мең 
ыры уының әлеге көн дә Ауырғазы, Әлшәй, Миәкә район дарына 
ҡараған 12 ауылы бул һа, улар ҙың барыһы ла уртаҡ яҙмыш лы, 
ошон дай уҡ тетрән дер гес юл үт кән.

Мораҙым – ябай старшина ғына түгел, ишан, йәшерен ғилем 
сер ҙәрен белгән әүлиә бул ған, өс мәртәбә хаж ҡыл ған, һуңғы 
тапҡыр хажға 1795 йылда, 78 йәшен дә кинйә улы Байым менән 
барған. Әүлиә ишан халыҡ ты туплап, дошман дарға ҡаршы тороу, 
халыҡҡа тоғролоҡ, мәғрифәт хаҡына күп көс түккән.

Мораҙым старшина тураһын да халыҡ та төрлө матур 
риүәйәттәр йәшәй. Ул физик яҡ тан да бик көслө, ғәйрәтле, бә-
һлеүән кәүҙәле кеше бул ған. Хатта батып ултырған арбаны аты, 
йөгө-ние менән бер гә тартып сығарған, тиҙәр.

Мораҙым аҡһаҡалдың абруйы шул тик лем ҙур бул ған, исе-
ме халыҡ хәтеренән бер ҡасан да юйыл маһын өсөн кешеләр 
уның хаҡын да мәғлүмәттәр ҙе телдән-телгә һөйләп ҡалдырырға 
тырыш ҡан, улай ғына түгел, хатта ауыл ға айырым йола ла ин-
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дер гән – ул үлгәс, ауылдың абруйы, исеме һаҡланһын, тарихы 
онотол маһын өсөн һәр егерме йыл һайын бер ир балаға Мораҙым 
исемен ҡушыл ған. 1950-се йылдар ҙа ауылда Мораҙым Байымов 
тигән бабай йәшәгән. Моғайын уға был исем шул йола-васыят ҡа 
яраш лы бирелгән дер.

Мораҙымдар ишан ҡәберенә юл ға туҙан да төшөрмәй. Ул һәр 
ваҡыт ҡараулы. Әйтеүҙәренсә, кешеләр бын да ниәт ныҡлығы 
өсөн, нин дәйҙер ҙур эш те баш лар алдынан, Ал лаһҡа рәхмәт әйтеп, 
фатиха алырға килә. Замананың аҙғын лыҡ сир ҙәре эскелек, нар-
комания , өмөтө һүнгән дәр ҙә ишан зыяратын да доғалар ҙан, Бер 
Ал лаһтан яр ҙам һорап ялбарыуҙарынан йүнәлеп китә. Ниәтең 
ныҡ, ғәмәлең тайпылыш һыҙ бул һын, Ал лаһ һораған ға бирә.

Мораҙым ишан тураһын да ауылдың хөрмәтле кешеһе, тарих-
сы һәм уҡытыусы, мәктәп директоры (хәҙер ин де мәрхүм, йәне 
Йәннәттә бул һын!) 1918 йыл ғы Әмирхан Исхаҡ улы Килдин яҙып 
ҡалдырған.

“Ауылыбыҙ исеме, ырыу старшинаһы Мораҙым Сәйетмәм-
бәтов хөрмәтенә, ул үлгәс, ҡушыл ған. Уны үҙенең васыяты буйын-
са, Сусаҡ тауға ерләгән дәр. Бейеккә ерләгеҙ, дошман дар ҙың 
мәкерлектәрен күреп, үҙебеҙ ҙекеләр гә хәбәр итерлек бул һын, 
тип әйтеп ҡалдырған. Күрә һең, үҙенең нин дәйҙер мөғжизәле 
йәшәйешенә ишаралыр был һүҙ ҙәре”. Мораҙым әүлиәгә зы-

Мораҙымишандыңҡәбере
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ярат ҡылыу йолаһы ла үҙенсәлек ле. Зыярат ҡылырға ниәтләүсе 
ҡойоноп, доғалар уҡып, Өршәк ташын усын да йөрөтөп, Ал лаһҡа 
зекер әйтеп, доғалар уҡып әҙерләнә. Зыярат янын да Ал лаһтан 
гонаһтарын ярлыҡауҙы үтенә, халыҡҡа имен лек, ирек, халыҡҡа 
тоғролоҡ, белем, бәхет, ғаилә һенә ҡот, байлыҡ, сәләмәтлек һорай 
ҙа таш ты әүлиәнең ҡәберенә һала.

Ал лаһ Тәғәлә әүлиәләр гә улар ҙың мәҡәмен үҙе күр һәтә, шуға 
ун дайҙар үҙ ҙәренең ятаһы урынын тереләр гә аңғартып китә икән 
теге донъяға, тигән де бала саҡ та уҡ әбейҙәремдән ишет кән бар 
ине.

Әйт кән дәй, Мораҙым әүлиә ят ҡан Сусаҡ тауҙан бөтөн тирә-
яҡ, шулай уҡ меркеттәр ҙең изге тауҙары – Мыр ҙағол ауылының 
Әүлиә тауы, Миәкә ерен дәге әүлиә ҡәбер ҙәрен һаҡлаған Кәркәле 
тауҙары күренеп тора. Арыраҡ Дим меңдәренең ер ҙәре – изге 
сәхәбәләр һәм баш ҡорт ханы Иҙеүкәй менән уның улы солтан 
Мораҙым батыр ят ҡан Нарыҫтау, Әлшәй районының Ҡыпсаҡ 
ауылы янын дағы серле Сусаҡ тау (ҡуйынын да бер генә әүлиәне 
һаҡламай). Был тауҙар араһын да нин дәйҙер бәйләнеш бар һымаҡ, 
һәм ун да ерләнгән изге йән дәр бер-береһен күреп, хәбәрләшеп 
торалыр кеүек. Кем белә, бәлки, беҙ бел мәгән киңлектә был 
ысын лап та, шулайҙыр...

Мораҙым ишан ҡәбере байтаҡ ваҡыт онотолоп тор ҙо. Сәбәбе 
– был ер ҙең 1930-сы йылдар ҙа Стәрлетамаҡ районын да бүленеп 
бирелеүе һәм сәсеүлек майҙанына әйлән дерелеүе. Бәлки, ошоноң 
менән ауылдың, ғөмүмән, был тирәләге меркет ыры уы халҡының 
тарихы ла ер ҙә күмелеп ҡалыр, онотолор ине. Бәхет кә күрә 2000-
се йылдар аҙағын да мораҙымдар ҡартатайҙарының ҡәберен тер-
геҙә. Мәрмәр таш ҡуялар, тирә-яғын кәртәләп, текмә тоталар. 
Изге тауҙан ауыл ға табан йәшел ал лея һуҙыла.

Мораҙым олатай күмелгән тауҙан аҫта күл һымаҡ йәйрәп ят-
ҡан шишмә бар – Ишан шишмә һе. Ҡышын туңмай, һалҡын һәм 
диңгеҙ һы уылай тоҙло бул ған лыҡ тан, уны Һалҡын шишмә лә, 
Диңгеҙ ҡолағы, тип тә атайҙар. Ишан шишмә һен мораҙымдар 
һигеҙ гектар майҙан да кәртәләп ал ған, киләсәктә уны гүзәл-
тәбиғәт мөйөшө итмәкселәр.

Ғәзизйәнәүлиә

Мораҙым ауылынан 30 саҡырым самаһы йыраҡлыҡ та Өршәк 
йыл ғаһы буйын да меркет-меңдәр ҙең йәнә бер ауылы – Мыр ҙағол 
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урын лаш ҡан. Ул Әлшәй районына ҡарай. Ауыл төрлө рәүеш ле 
тауҙар итәген дә ултыра: Ослотау, Дүрт келтау, Еҙтау, Әүлиә тауы. 
Һәр береһенең ҡабатланмаҫ йәме һәм тарихы бар.

Әүлиә тауы башын да – ике ҡәберлек. Береһе ҙурыраҡ. Ун да 
Алдар батыр яуын да шаһит бул ған батыр ҙар ерләнгән. Икенсеһе, 
ауыл яғына ҡарап торғаны – Ғәзизйән әүлиә зыяраты.

Ғәзизйән 17-се быуат аҙаҡ тарын да, сит яҡ тар ҙа уҡып, ҙур 
ғилем эйә һе булып ҡайт ҡас, халыҡҡа дин һәм мәғрифәт тара-
та, дауалай. Үҙенең көн итеү рәүеше, тере йән дәр гә мөғәмәлә һе, 
йәшерен һәләттәре, баланыҡылай саф күңеле менән айырылып 
торған был затты халыҡ үҙе тере саҡ та уҡ әүлиә, тип атаған. Ва-
фатынан һуң әүлиәне ҡәҙерләп, ауыл осон дағы иң бейек тауҙың 
башына мен дереп ерләйҙәр, һуңынан тауҙы ла Әүлиә тауы тип 
атай баш лаған дар. Уҙған быуаттың алтмышынсы йылдарына тик-
лем ауыл ҡарттары яҙ етеү менән, күмәк ләп тауға менеп, Ал лаһ 
ризалығы хаҡына, Ғәзизйән әүлиә һәм ошон да ят ҡан батыр ҙар 
рухына бағыш лап Ҡөрьән уҡыған, баш ҡорт халҡы өсөн Ал лаһтан 
яҡлау, көс-ғәйрәт, түл лек һораған, Ғәйет байрамдарын да шун-
да үт кәр гән.Әүлиәне ерләгәс, тау аҫтынан уның шишмә һе килеп 
сыҡҡан, һы уы әле лә бик тәм ле, шифалы.

Әүлиә тауын дағы батыр ҙар ҡәберлегенең тарихы былай. 
1704-1711 йылдар ҙағы баш ҡорт ихтилалдары етәксеһе Алдар 

Ғәзизйәнәүлиәҡәбере



112

Иҫәкәйевтың яугир ҙары менән батша ғәскәр ҙәре араһын дағы 
ҡаты һуғыш Мыр ҙағол ауылы эр гә һенән үтә. Бәрелеш тә бик 
күп кеше ҡырыл ған. Улар азатлыҡ өсөн изге яуҙа шаһит булды-
лар, тип, яуҙа үлгән баш ҡорт батыр ҙарын халыҡ тау башына мен-
дереп ерләй.

Ошо ауылда ты уып үҫкән Венер Аҡсулпанов, бәләкәй саҡ та 
был тирәнән яугир ҙар ҙың һарайтаһы (кольчугаһы) табыл ғанын 
да һөйләне, эсен дә кеше һөйәктәре лә бул ған. Уҡ башаҡ тары 
ла тапҡан дар. Табыш тар ҙың барыһын да уҡытыусыбыҙ Хәмит 
ағай Мотал лаповҡа бир ҙек, тип хәтерләй ул. Бын да оҙон лоғо ике 
саҡырым ярымға һуҙыл ған ике мәсетле ҙур баш ҡорт ауылы бул-
ған. Карателдәр уға ут төртөп кит кән, Түбәләстау башын дағы иң 
матур мәсетте лә ян дырған дар.

Үт кән быуаттың 80-се йылдар ҙа Әүлиә тауы, юл төҙөр гә таш-
тарын алыр өсөн, вәхшиҙәрсә аҡ тарыла. Ҡәбер ҙәр емерелә. 
Әммә, әл-хәмдүлил лә һи, барыбер ғәҙел лек тантана итте – 2009 
йылда рухлы уҙаман дар әүлиәнең һөйәктәре ят ҡан урын ды та-
бып, ун да таш мен дереп ҡуя. Ҡәбер ҙе тәртипкә килтереүҙә күрше 
Мораҙым ауылы кешеләре күпләп ҡатнаша, шулай уҡ Айыт ауы-
лынан, Өфөнән, Стәрлетамаҡ тан ырыуҙаш тар ҙа килә.

Гәүһәриәәүлиә

Гәүһәриә – Мораҙым старшинаның бер туған апаһы. Ул 
да был тирәлә үҙенең уҡымыш лығы, ғилем леге менән дан тот-
ҡан, мәҙрәсәлә уҡыт ҡан. Уны ла халыҡ, хөрмәтләп, Әүлиә тауы-
нан көньяҡ тараҡ, Ослотау битенә ерләгән. Ул ят ҡан изге урын да 
әлеге ваҡытта һылыу ҡуш ҡайын дар үҫә. Ал лаһ Тәғәлә ризалығы 
өсөн аят, доғалар уҡып, Гәүһәриә инәй рухына доға бағыш лап шул 
ҡайын дар ҙы ҡосаҡлап тор һаң, ҡатын-ҡыҙ ҙан сир китә, ғаиләгә 
бәхет ҡайта, йорт ҡа ҡот ҡуна, теләге тормош ҡа аша, тигән ырым-
ышаныу бар. Уның да шишмә һе бул ған, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, 
нефть эҙләп, был тирәләр ҙе быраулап, ер ҙе соҡоп бөтөрөү 
арҡаһын да, баш ҡа күп шишмәләр һымаҡ, Гәүһәриә шишмә һе лә 
юҡҡа сыҡҡан.

Ғөмүмән, Мыр ҙағол – заманын да ҙур мәҙрәсәле, даны сыҡ-
ҡан матур баш ҡорт ауылы бул ған. Совет осорон да мәсеттең 
манараһын ауҙарған да кешеләр генә түгел, хатта малдар ҙа, эттәр 
ҙа илаған, тип һөйләйҙәр. Манараны ауҙарған кеше күп тә үтмәй, 
туҡ тауһыҙ танауы ҡанап, ғазапланып үлгән.
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Эйе, Хоҙай үҙенең язаһын ҡай һы саҡ был донъяла уҡ күр һәтә 
шул. Быға өҫтәп, йәнә шуны әйт ке килә, “Әгәр беҙ изге ҡәбер ҙәр-
ҙе тапап йөрөйбөҙ икән, халҡыбыҙға ҡот ҡунмаясаҡ,- тигәйне 
Йылайыр районы аҡһаҡалы Нуретдин олатай Игебаев. – Ал-
лаһ Тәғәлә ризалығына ынтылып, уның хозурын да бул ған әүлиә, 
ишан дарыбыҙ ҙың рухтарын хөрмәтләп, улар ҙың рәхмәтенә 
ирешкән дә генә Ал лаһ Тәғәлә халҡыбыҙға мәрхәмәт һәм сау-
ап ебәрер, сөнки Ал лаһтың беҙ гә иғтибары улар ҙың доғаһы аша 
килә”.

Мораҙым, Мыр ҙағол ауылдарын дағы кеүек, бөтөн төбәктә лә 
изгеләр ҙең ҡәбер ҙәрен табып, рухтарын шатлан дырып, Раббыбыҙ 
ризалығын ал һаҡ ине. Шул саҡ та бөтөн Баш ҡортостаныбыҙға 
ҡот ҡайтыр, халҡыбыҙ ҡотайыр, иншал лаһ.

ӘлфиәБАТТАЛОВА.

Байымишан 41

Байым ишан Динебәков (1733-1816) тураһын дағы тарихи 
мәғлүмәттәр гә ҡараған да, ул үҙ яғын да ғына түгел, ә бөтөн баш-
41 Байымов Б. Байым ишан балалары // Киске Өфө. 2003. 1 июль.

ӘүлиәГәүһәриәинәйҙеңҡәбере
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ҡорт илен дә таныл ған шәхес бул ған. Баш ҡортостан дың ул саҡ тағы 
киң билдәле мәҙрәсәләрен дә белем алып, уҡы уын артабан Боха-
рала, һуңынан ғәрәп илдәренең береһен дә (Сүриәлә бул һа кәрәк) 
дауам итеп, ишан тигән иң оло дәржәгә ирешә. Ошонан һуң ул 
тыуған яҡ тарына ҡайтып, мәҙрәсәләр аса, улар менән етәкселек 
итә, үҙе лә дәрестәр бирә. Байым ишан беҙ ҙең яҡ тар ҙа беренсе 
булып яңыса уҡыу ысулдарын, йәғни йәҙитселекте ин дереүсе. Ул 
шәкерттәренә дини дәрестәр менән бер гә, арифметика, геогра-
фия, астрономия фән дәрен дә өйрәтә. Даны киң тарал ған ишан-
ды һуңыраҡ Ырымбур губернатороның дин эш тәре буйынса 
яр ҙамсыһы, йәғни губерна мул лаһы итеп тәғәйен ләйҙәр. Был ту-
рала 1816 йыл ғы халыҡ иҫәбен алыу документтарын да (ревизская 
сказка) ошон дай мәғлүмәт бар: “Оренбур гской губернии Верхне-
уральского уезда 5-го башкирского кантона 1 отделения Бурзян-
ской волости коман ды старшины Валита Якшимбетова дер. Баи-
мова о башкирах мужского и женского пола” в ревизской сказке 
под номером 1 значится Баим Динебеков – отставной губерн-
ский мул ла и члены его семьи”.

Тәүге ауыл ға нигеҙ ташын аталы-ул лы Ыҫтамғол менән 
Йомағол һала. Улар ҙан Динебәк, Динебәктән Байым тыуған. 
Ул 1733 йыл ғы. Уға тик лем үт кән өс бы уын дың һәр береһен 40-
45-әр йәш тән һал һаҡ, Байым тыуған ға тик лем 130 йыл үт кән 
була. Быйыл Динебәккә 270 йыл. Шуға 130-ҙы ҡуш һаҡ, Байым 
ауылының тәүге нигеҙ ташы һалыны уына, тимәк, бөгөн 400 йыл. 
Атйетәр ауылы Байым ишан үҙе тере сағын да уҡ “Байым” тип үҙ-
гәртелә.

Байым ишан дың нәҫеленән бик күп юғары белем ле мул лалар, 
ахун дар сыҡҡан. Мәҫәлән, уның ейәне Заһретдин Мөхәммәтғәли 
улы Байымов (1841-1912) “Рәсүлиә” мәҙрәсә һен тамам лап, 
хәлфәлек дәрәжә һе ала. Уҡыған сағын да ул билдәле шағир-
мәғрифәтсе Шәмсетдин Зәки менән яҡын дан аралаша, уның 
ярат ҡан шәкертенә әүерелә. Һуҡыр шағир ҙың бик күп шиғыр-
ҙарын ҡағыҙға төшөрөп, китап итеп туплай. Был турала “Баш ҡорт 
әҙәбиәте тарихы” китабын да ла әйтеп кителә.

Ауылдаш тарым Байым әүлиәгә арнал ған күркәм сара үт кәр-
ҙе.Ул ҙур бул маған ҡор менән асылды. Ун ды сығыш яһаусылар 
Байым ишан дың дин ә һеле генә түгел, әүлиә, күрәҙәсе, табиб 
та булы уын билдәләне. Килгән ҡунаҡ тарға әле генә баҫылып 
сыҡҡан “Беҙ – байымдар” тигән китап таратылды. Байым ишан 
хаҡын да, ауыл һәм уның ар ҙаҡлы кешеләре тураһын да киң 
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мәғлүмәт туплаған был китапты, шулай уҡ Байым тоҡомонан бул-
ған азамат Әғзәм улы Тажетдинов яҙған. Ул үҙе тарихсы, журна-
лист, элекке уҡытыусы.

Ауыл мәсетен дә Ал лаһ ризалығы хаҡына, ишан рухына арнап 
аяттар уҡылды, хәйер таратылды. Артабан утыҙлаған еңел ма-
шинаналар теҙмә һе Байым ишан ерләнгән “Әүлиәләр зыяраты” 
тип йөрөтөлгән борон ғо ҡәбер гә йүнәлде. Ишан ҡәбере һәйбәт 
ҡарал ған. Байымдың бишенсе бы уын ейәне Рәсих Әхмәтғәзи улы 
Байымов үҙенең улдары яр ҙамын да уны таш менән уратып ал ған. 
Шуныһы ғәжәп, ҡәбер эр гә һен дә ике ҡолас йыуан лығын да бейек 
аҡ ҡайын үҫә. Бы уын дан-бы уын ға ет керелә килә торған мәғлүмәт 
буйынса, был ҡайын ға 200 йыл икән. Ул ишан ды ерләгән дән һуң 
бер нисә йыл үт кәс, ҡәбер башын да үҫеп сыҡҡан. Оҙаҡ йылдар 
үт кәс, был ағас үҙенең тамыр ҙары менән ҡәбер ташы янына ер 
аҫтынан йәнә бер таш ты ҡалҡытып сығарған. Хәҙер ике таш та 
бер бейек лектә йәнәш ултыра.

БерйәнБАЙЫМ,
филологияфәндәрекандидаты,яҙыусы.

Ҡараҡайишан

Дан лы баш ҡорт бейҙәре, дворян дары һәм кантон дары Ҡыуа-
товтар нәҫеленән бул ған, 1993 йылдар тирә һен дә был донъянан үт-
кән Гәрәй ағай Ярлыҡапов заманын да Ейәнсура яғын да йәшәгән 
дан лыҡлы Ҡараҡай ишан тураһын да белгән дәрен һөйләгәйне.

– Әүәле заман да бер егет ат эҙләп йөрөгән дә абынып 
йығылып китә лә, тороп күҙен асып ҡараһа, алдын да икенсе до-
нъя пәйҙә була ла ҡуя. Тормош бик яҡшы, ләкин кешеләре лә, 
һөйләшеүҙәре лә ят, ти. Егет, үтеп барыусы ҡыҙ ҙың ҡулын тотоп 
ҡарайым тип, ҡағылы уы бул ған, ҡыҙ йығылып кит кән, тирә-яҡ та 
шау-шыу ҡупҡан. “Ҡараҡай ишан ды саҡырырға кәрәк”, – тигән 
береһе. Оҙаҡ та үтмәй, ишан үҙе лә килеп етә. Ҡыҙ ҙы өшкөрөп 
йүнәлтә лә, был егетте, үҙенең ауылдашын күреп, ғәжәпкә ҡала. 
Бын да нисек эләгеүен һораша ла, күҙен йоморға ҡуша. Егет әйт-
кән де эш ләй. “Күҙеңде ас!” – ти ҡарт. Асһа, ни күр һен – бая 
йығыл ған ерен дә ята, ти.

Ә ул егетте, йәғни ауылдашым Шәйәхмәт бабайҙы үҙем 
күреп белә инем. Ул да ғүмере буйы кешеләр ҙе дауаланы. Ни ғил-
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лә менән дер, төрлө-төрлө ауырыуҙы ла үлән менән генә дауалап 
бөтөрә торғайны. Бына ошо үлән яман шеш те бөтөрә, тип, үләнен 
дә күр һәт кәйне лә, онотол ған.

Хәтеремдә, 1919 йылда тирә-яҡ халҡын ҡара һарҡау (тиф) 
ауыры уы ҡырып һалды. Шәйәхмәт олатай: “Йыл ғаға яҡын бар-
мағыҙ. Ҡоҙоҡ то ла таҙарттым. Һыуҙы шунан ғына алып эсегеҙ,” 
– тине. Уның яр ҙамы менән ауылда ҡара һарҡауҙан бер кеше лә 
ҡаза күрмәне.

РәмиләВАХИТОВА.

Ильясмәзин

Ильяс Кил мөхәмәт улы Сәғитов 1856 йылда Бөрйән райо-
нының Яңы Монасип ауылын да донъяға килә. Иҫке Монасип 
ауылын да мәсет ҡалҡып сыҡҡас, уға күрше ауыл ға күсер гә тура 
килә. Үҙ ваҡытының белем ле, алдын ғы ҡараш лы кешеһе Иль-
яс мәзин Ҡөрьән де яттан уҡыған, уның төп дауалау ысулы да-
рыу үлән дәре бул ған. Ен эйәләшкән кешеләр ҙе кире элекке үҙ 

Ильясмәзиндеңҡәбере
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хәленә ҡайтарыу уның өсөн бер ни ҙә тормаған, йылан сағып 
үлем хәленә ет кән, фалиж һуғып хәрәкәтһеҙ ят ҡан кешеләр ҙе лә 
дауалап аяҡҡа баҫтырыр бул ған. Түл һеҙлектән интеккән ҡатын-
дар ҙы ла һауыҡ тырған. 1922-1933 йылдар ҙа Ильяс мәзин де кулак-
лыҡ та ғәйепләп, өйөн тартып алалар. Дин ә һеленә ғүмер ахырына 
тик лем ғаилә һе менән иҫке генә мал өйөн дә көн итер гә тура килә.

Ильяс мәзин дең кираматтары, изгелектәре хаҡын да халыҡ 
күп һөйләй… Шулай, йәйҙең бер матур көнөн дә мәзин дең 
ҡәберенә махсус юл лан дыҡ.

Арабыҙ ҙа дини аяттар ҙы белгән оло ғына апайҙар ҙа бар. Зы-
ярат ҡыл ғас, берәй матур ғына ер ҙә, тәбиғәт ҡосағын да, ашап-
эсеп ял итеп тә ҡайтырға ниәт итеп, ашарға ла һалып алдыҡ.

Зыярат ҡапҡаһын үт кәс тә шишмә ағып ята ине тәү 
килгәнемдә. Унан аша баҫма ла эш ләп ҡуйған дар. Тик был юлы 
шишмәнең йыр ҙаһы ғына ята, ә бер тамсы ла һы уы юҡ ине. Һап-
һары таш лы тигеҙлек.Сүл леккә оҡшап тора. Әҙ генә лә һыу, дым 
һиҙел мәй. Йыл ға ағып соҡорайт ҡан ере лә юҡ, тип-тигеҙ.

– Теге килгәнемдә бын да матур ғына шишмә ағып ята ине. 
Ҡарале, яуын лы йылда ла шишмә ҡорор икән, – тип юлдаш-
тарыма әйтеп үттем, баҫма аша сыҡҡан да.

Унан тейеш ле йолалар ҙы үтәп, эскәмйәләр гә ултырыш тыҡ. 
Апайҙар Ал лаһ ризалығына доғалар уҡып, мәзин рухына аяттар 
бағыш ланы, хәйер һалдыҡ.

Көн салт аяҙ. Эр гәләге ағастар ҙа ҡош тар һайрай. Ҡыҙым 
мышнап йоҡлап уҡ китте. Байтаҡ ултырып, ҡайтырға ҡуҙғалдыҡ. 
Зыярат ҡапҡаһына табан атлағас, барыбыҙ ҙа... бер мәлгә генә 
туҡ тап ҡалдыҡ... Баҫма аҫтын да ҡәҙимге мул ғына һыулы шишмә 
ағып ята. Таш тары ла күгелйем, ә һап-һары түгел... Хатта телдән 
яҙ ҙыҡ. Ҡапҡаны сығып бер ҡәүем атлағас ҡына телгә килеп, 
был нимә булды һуң ул, тип шыбырлашырға көс таптыҡ. Ләкин 
тәғәйен генә яуап таба ал маныҡ. Һуңынан ололар ҙан һораш-
тырғылағас, бер нисәүһе, мәзин һеҙ гә риза булып ҡал ған, шуға 
һы уын күр һәтеп оҙат ҡан, тине. Икенсе берәү, һеҙ дауаланырға 
тип түгел, Хаҡ Тәғәләнән яр ҙам өмөт итеп барғанһығыҙ ҙыр, шуға 
һеҙ гә көсөн күр һәтеп ҡал ған ин де, тип фаразланы.

Ильяс мәзин дең улы Әхмәтшәриф хаҡын да Иҫке Собхан ғол 
ауылынан Вәлиул лина Флүрә Саҙрислам ҡыҙы ла хәтерләй:

“Февраль... Ҡыш тың әсе ел ле һыҙғырыҡ бураны. Күңелдәр-
ҙә лә өшәнес проблемалар бул ған ғамы, ел бигерәк тә үҙәккә үтә. 
Ҡояш байыуға яҡынайған да беҙ Яңы Монасип ауылына килеп 
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төш төк. Был ауылда беренсе тапҡырбыҙ. Беребеҙ ҙә бабайҙың 
(Ильяс олатайҙың улы Әхмәтшәриф) исемен дә, ҡайҙа йәшәгәнен 
дә бел мәйбеҙ. Ял көнө лә бул ғас, көн дә кискә ауыш ҡас, етмә һә, 
буран, урамда эт тә юҡ. Бәхет кә ҡаршы, һыуға килгән бер йәш ир-
ҙе тап иттек. Ул да яңы килгән уҡытыусы булып сыҡ ты, бер ни ҙә 
бел мәй ине.

– Йыл ғаның теге яғын далыр ул, – тине.
Теге ярға сығабыҙ. Күңел ле генә һөйләшеп килгән Рәхиләбеҙ 

кире йоҡоға китте.
– Самалауымса, ул был яҡ та түгел, – ти.
Яңынан килгән яҡҡа сығабыҙ. Рәхилә яңынан күҙ ҙәрен аса. 

Ысын лап та, зыярат та, бабайҙың өйө лә ошо яҡ та булып сыҡ ты. 
Бер бәләкәй генә өй ҡаршыһына туҡ таныҡ, мин тиҙ генә инеп 
киттем. Сәләм биреп, ғәфү һорағас, туҡ тап та тормай: “Ҙур йо-
мош менән килдек...”, – тип теҙә баш лағайным,

– Үт, Флүрә ҡыҙым, ултыр. Беҙ һеҙ ҙе күптән көтәбеҙ, – 
тигәс, тел һеҙ ҡала яҙ ҙым.

“Мине ҡайҙан белә, нисек көтөп ултыралар? Кем әйт кән?”– 
тигән уйҙар үтте. Минең үтенестәремде тыңлап бөт кәс:

– Ярай, ҡыҙым, барығыҙ, – тип, тәртибен өйрәтеп ебәр-
ҙе. “Бәлки, үҙегеҙ ҙә барыр һығыҙ,” тип һорайым. Машина менән 
бул ғас, ризалаш ты.

Зыярат ҡа юл ланабыҙ. Килеп туҡ тағас, ҡыҙыбыҙ тағы йоҡлап 
китте. Кейәү менән еҙнә һе күтәреп эскәмйәгә һалдылар.

Кәртә һе лә юҡ ине ҡәбер ҙең ул заман да. Һеңеп бөт кән бура 
ғына бул ған дыр, уныһын бик хәтерләмәйем. Ә бына зыярат ҡа 
инеү менән, теге һепертмә буран, әсе елдең ҡапыл тынып ҡалы-
уын, ҡаршылағы ҡайын ботағын да бәләкәй генә бер ҡошсоҡ тоң 
һайрап ебәреүен, бөтә тән буйлап тарал ған ләззәтле йылылыҡ ты 
мин әле лә тоям. Ошо тын лыҡ ты боҙоп ҡуймайыҡ тип, һәр кем 
үҙ уйҙарына бик ләнеп, тын ды ла самалап ҡына алып күпмелер 
ултыр ҙыҡ. Ошо мәлдә миңә ваҡыттың “оҙон” йәки “ҡыҫҡа” тигән 
мәғәнә һе юғалды. Быны мин күп йылдар үт кәс аңланым.

Бабайҙың ҡайтайыҡ, тигән һүҙ ҙәре мине айнытып ебәр гән-
дәй булды. Уны өйөнә алып барып, тиҙерәк ҡайта һалайыҡ тип 
ауыҙ асҡас:

– Ҡыҙым, улай бул май. Аш бешкән, самауыр ҡайнаған, – 
тине. Күнмәйенсә булдырманыҡ.
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– Беҙ ҙең килеүебеҙ ҙе белгән кеше кеүек көтөп 
ултырғанһығыҙ. Минең исемде лә белә һегеҙ... – тип һораным 
ашарға ултырғас.

– Иртәнге намаҙ ҙан һуң серем итеп ал ғайным. Атай ҡарт ки-
леп, бөгөн туған дарың килә, итең бешеп, сәйең ҡайнап ултыр һын. 
Ризыҡлан дырмай сығарма,- тине. – Шуға бына Ғәлиә килен де лә 
фермаға ебәрмәнем, улым үҙе генә китте.

– Ҡасаныраҡ киләләр, – тип һораным атайҙан. “Ҡош ки-
леп аңғартыр”, – тине. Әле бына һайыҫҡан килеп шыҡырланы, 
һуңынан һеҙ килеп ин дегеҙ.

Артабан мин төпсөнөп торманым. Бабайҙы Ҡөрьән сығырға 
үҙебеҙ менән алып ҡайттыҡ. Аҙна тирә һе булды ул беҙ ҙә. Көнө 
буйы һеңлем эр гә һен дә булды, мин ҡамасауламаным, ашарға 
саҡырырға ғына инә инем.

– Мин бурысымды үтәнем. Ағиҙел ҡасабаһын да ҡыҙым бар, 
шун да илтеп ҡуй һалар, әле генә ҡайтмайым, – тине ул.

Һаубул лаш ҡан да:
– Бабай, атайығыҙ (олатай) һеҙ гә үҙ белемен ҡалдырманымы? 

– тип һораным.
– Юҡ. Был ғилем пак лыҡ ты ярата. Уны күтәреүе бик ауыр. 

Атайым: “Көсөң етмәҫ, алдыңда әле ике ҙур кәртә тора. Улар ҙы 
үтеүе икеле,” тине. Ә нин дәй кәртәләр икәнен әйтмәне.

“1979-81 йылдар. Халыҡ тың Совет заманы ҡарашын да 
тәрбиәләнгән, дингә, төрлө имеш хәбәр ҙәр гә ышанмайыраҡ 
ҡараған мәле, тип һөйләй Рәхилә Ғүмәрова.

Мин ауырып киттем. Ауырыу үҙенекен итте... Бик насар була 
баш лағас, Иҫке Собхан ғолда йәшәгән апайым менән еҙнәм килеп 
Ильяс олатайҙың ҡәберенә алып бар ҙылар.

Мин ун да барған ды арлы-бирле генә хәтерләйем. Аҫтан йылы 
бәреп, күккә күтәрелгән дәй бул ған ға уянып киттем. Бер яҡ ситтә, 
апайымдар, иптәшем баҫып тора. Февралдең сатнама һы уығы 
булы уына ҡарамаҫтан, миңә йылы һәм рәхәт. Бер нин дәй ҙә һүҙ, 
тауыш ишетмәнем, тик ҡайын дағы бер ҡош тоң һайрауы апты-
ратты. Беҙ ул зыярат ҡа 2-3 йыл килеп-китеп йөрөнөк. Хәҙер мин, 
күп йылдар үт кәс, Ал лаһ бир гән көс менән дауалаған олатайға 
рәхмәтле булып йәшәйем”.

Һуңғы ваҡытта Ильяс мәзин дең ҡәберен зыярат ҡылыусылар, 
уның рухына, Ал лаһ ризалығына доға ҡылырға килеүселәр һаны 
арт ҡан дан-арта. Ҡай һы берәүҙәр ҙең наҙан лыҡ тары арҡаһын да, 
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ҡәбер ҙән яр ҙам һорап, Биреүсенең һәм Алыусының бары тик Ал-
лаһ Тәғәлә генә икән леген онотоуҙары күңелде ҡыра.

Изге Ҡөрьән Кәримебеҙ ҙә Раббыбыҙ:
«Мин ен дәр ҙе һәм кешеләр ҙе Үҙемә ғибәҙәт ҡыл һын дар өсөн 

генә барлыҡҡа килтер ҙем», – тигән (Ҡөрьән, “Елгәреүселәр” 
сүрә һе). Ғаләмдә бар нәмә бары тик Раббыбыҙға буй һона, хайуан-
дар, ҡош тар, үҫем лектәр Уға зекер әйтәләр, кеше тик Ал лаһ ҡуш-
ҡан дар ҙы үтәр гә тейеш.

Һәр намаҙ ҙа ошо доғаны ҡабатлайбыҙ: «Һиңә генә беҙ ғибәҙәт 
ҡылабыҙ, Һинән генә яр ҙам һорайбыҙ! Беҙ ҙе хаҡ юлдан алып бар, 
изгелек күр һәт кән бән дәләрең юлынан. Асы уыңа тейгән, аҙаш-
ҡан кешеләр юлына төшөрмә!» (Фәтиха: 5-7-се аяттар). Ал лаһ 
Тәғәлә беҙ ҙе тура юлдан айырмаһын, зиһенебеҙ ҙе яҡ тыртһын, аҡ 
менән ҡараны айырырға яр ҙамын бир һен!

ЗөһрәМОСТАФИНА.

Әхмәтбаҡыйхәҙрәт

Минең баҡыйлыҡҡа күсеүемде күк йөҙөнә ҡарап белер-
һегеҙ,,-тигән Ейәнсура районы Үр ген ауылын да йәшәгән 
Әхмәтбаҡый хәҙрәт, һәм бер ҙән-бер көн дө – күк көмбәҙен дә 
ҡөрьән хәрефтәре менән семәрле яҙма хасил була – „Әхмәтбаҡый 
хәҙрәт вафат булды”, тигән һүҙ ҙәр туҡыл ған була ун да.

Бәрәкәтле Үр ген ере тарихи шәхестәр гә бай төбәк. Бын-
да ил инә һе Бән дәбикә менән Ерәнсә сәсән эҙ ҙәре һаҡлан ған. 
Октябрь революцияһына тик лем Аҡъюлов Фәхретдин хәҙрәт, 
Ҡолдәүләтов Вәлиул ла мул ла, Абдул лин Сәләхетдин ахун һәм 
уның улдары Нәжметдин менән Гәбделәхәт мул лалар үҙ заманын-
да күренек ле дин ә һелдәре бул ған. Шулай ҙа был зыялылар 
араһын да Әхмәтбаҡый хәҙрәт айырым урын алып тора. Ҙур ғилем 
эйә һе һәм дин ә һеле, мөғәл лим һәм көслө табиб булараҡ билдәле 
шәхес 1860 йылда Фәхретдин хәҙрәт ғаилә һен дә донъяға килә.

Атаһын да уҡый баш лағас, малай бәләкәйҙән белем алыуҙа 
ҙур зирәк лек күр һәтә. Уның тәбиғи һәләттәрен артабан үҫтереү 
өсөн көслө ғилем йорттарын да шөғөл ләнеү кәрәк леген яҡшы 
аңлаған атаһы 14 йәш лек кенә улын каруан ға эйәртеп Көнсығыш 
илдәренә оҙата. Әхмәтбаҡый атаҡлы Ҡаһирә университетын да 
белем ала. Бер нисә йылдан Мәккәлә һәм Мәҙинәлә булып, хаж 
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ҡылып, күп илдәр ҙе гиҙеп, төрлө яҡлап төплө белем туплаған егет 
Үр генгә әйләнеп ҡайта.

Ҡайтыу менән ауылда яңы мәсет һалдыра һәм мәктәп аса. 
1890 йылда Ырымбур мосол ман дар Диниә назаратын да имтихан 
тотоп, Рәсәй батшаһы ғәли йәнәптәренең Указы менән имам-ха-
тиб һәм мөғәл лим дәрәжәләренә ирешә, Үр ген ауылы мәсетенең 
хатибы итеп раҫлана. Мәктәбен дә яңыса уҡытыу алымдары ин-
дерә, туған тел һәм әҙәбиәт, урыҫ теле һәм тәбиғәт фән дәре лә 
өйрәнелә. Мәктәп тиҙ арала тирә-йүн дә танылыу ала. Икенсе 
тапҡыр хажға барып ҡайт ҡас, Әхмәтбаҡый хәҙрәт ауылдарға 
мул лалар әҙерләү өсөн махсус рәүеш тә бер юлы 60 егетте уҡытып 
сығара. Хатта шул осор ҙар ҙа халыҡ араһын да Үр ген де ,,Алтмыш 
мул ла ауылы,, тип тә йөрөт кән дәр.

Һуңғы хаж сәфәрен дә хәҙрәт Урта Азия, Ҡаҙағстан яҡ тарын-
да ғилем тарата, кешеләр ҙе дауалай, һуңынан йәй һайын шул 
тарафтар ҙан кешеләр Үр генгә ағыла. Ул үлән менән дауалау сер-
ҙәрен белгән, тоҙ менән өшкөр гән, бы уын ултырт ҡан, им ләгән..

Ябай халыҡ тың аһ-зарын йөрәге аша үт кәр гән хәҙрәт 1917 
йыл ғы февраль революцияһын һәм унан һуң баш лан ған үҙал-
лылыҡҡа, халыҡ мәнфәғәттәрен яҡлауға йүнәлтелгән баш-
ҡорт мил ли хәрәкәтен дә хуплап ҡабул итә. 1918 йылда хәрәкәт 
етәксеһе Зәки Вәлиди үҙенең ш табы менән Үр генгә Әхмәтбаҡый 
янына килә, уның фатихаһын ала, фекер алыша, ҡунаҡ булып, 
йонсоған аттарын, хәҙрәттең аттарына алыш тыра. Вәлиди менән 
бер гә хәҙрәттең улы Сәғит тә китә, тик әйләнеп ҡайта ал май, 
хәбәр һеҙ юғала.

Тәүге ун йыл тирә һе дингә ирек лек бир гән совет власына 
ла насар ҡараш та бул май ул. Быны дәлил ләүсе күп миҫалдар ҙың 
береһен генә килтереп китәйек. 1921 йылда Үҫәр гән кантонын да 
ла йәшелдәр хәрәкәте ҡалҡып сыға. Улар ауыл һайын совет хеҙмәт-
кәр ҙәрен, коммунистар ҙы атып йөрөйҙәр, Үр ген дә был ваҡытта 
егерме ике коммунист була. Бан диттар иң тәүҙә Әхмәтбаҡый 
хәҙрәт кә килеп: «Коммунистар ҙың халыҡҡа мөнәсәбәте нисек?» 
– тип һорай. Хәҙрәт: «Улар ҙың зыяны юҡ, киреһенсә, күберәк 
яр ҙам итәләр», – ти, халыҡ та уның һүҙен ҡеүәтләй. Шулай итеп, 
ауыл коммунистары иҫән ҡала.

Ләкин егерменсе йылдар аҙағын да властың дингә мөнәсәбәте 
ҡырҡа кирегә үҙ гәр гәс, Әхмәтбаҡый Аҡъюловҡа ла мул ла бул ған, 
халыҡ тың аңын томалаған, кешеләр ҙе үҙенә эш ләтеп байыған, 
тигән ғәйептәр таш лана. Әммә Үр ген халҡы хәҙрәтте яҡлап 
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алып ҡала. Тик 1930 йылдың авгусын да ул барыбер ҡул ға алы-
на һәм «советтарға ҡаршы эшмәкәрлек» – өсөн өс йыл ға хөкөм 
ителә. Уны урман ҡырҡырға ебәрәләр. Шул саҡ та ла ул табиблыҡ 
эшмәкәрлеген алып бара, ҙур түрәләр ҙе һәм улар ҙың туған дарын, 
тот ҡон дар ҙы төрлө ауырыуҙар ҙан нисек һауыҡ тыры уы тураһын-
да әле лә төрлө хикмәтле хәбәр ҙәр йөрөй.

Ун айҙан хәҙрәтте төрмәнән сығаралар. Ҡартайып, хәл һеҙ 
һәм ауырыу хәлен дә ҡайтып килә ул. Бын да иһә донъяһы туҙ-
ҙырыл ған, мәсет менән ҙур өйө күсереп һалын ған (улар үт кән 
быуаттың туҡһанынсы йылдарына тик лем халыҡҡа хеҙмәт итте), 
көтөү-көтөү мал колхозға инеп кит кән була.

Артабан хәҙрәт ихатаһын дағы мал өйөн дә ғүмер итә, 
хатиплыҡ тан китер гә мәжбүр бул һа ла, уның зирәк аҡылына 
һәм табиблыҡ һәләтенә мөрәжәғәт итеүселәр күп була. Иҫ кит-
кес кәмһетелеүҙәр гә дусар ител һә лә, бер кемгә, бер нәмәгә 
лә рәнйемәй, юғары рухын һуңғы көн дәренә тик лем һаҡлаған 
ғорур шәхес 1936 йылдың июнь айын да вафат була. Үлеренән 
алда ул: «Балалар, мин баҡыйлыҡҡа күскәс, күктә яҙыу булыр, 
ҡурҡмағыҙ», – тип әйт кән була.

Ысын лап та, был көн дө күктә ғәрәп хәрефтәре менән яҙыу 
хасил була, күптәр хажи хәҙрәттең вафатын шунан белә. Тирә-
йүн дән бик күп халыҡ йыйыла, ауыл ға дөйәләре менән ҡаҙаҡ тар 
һәм Урта Азия вәкилдәре килеп тула.

Ил ағаһын зыярат ҡа күтәреп алып барып ерләй баш лағас, 
ямғыр яуа, халыҡ быны тәбиғәттең илауы тип ҡабул итә. Ерләп 
бөтөп, доға ҡыла баш лағас, көн асылып китеп, ҡояш сыға.

1947 йылдың йәйен дә Үр ге Муйнаҡ ауылынан Әхмәтғәлим 
мул ла килеп хәҙрәттең ҡәберен таш тар менән бурауҙы ойош тора.

2010 йылдың 1 июлен дә Үр ген ауылын да Әхмәтбаҡый 
хәҙрәттең ты уыуына 150 йыл тулыуға арнал ған йыйын бик юғары 
кимәлдә үтте. Өсөнсө ай ин де яуым-төшөм күрмәгән ер өҫтөнә 
нәҡ шул көн дә ямғыр яуы уын барыһы ла мөғжизә, тимәк, хәҙрәт 
рухы беҙ ҙең менән, «хоҙай ҡөҙрәте», «хәҙрәт ямғыры» тип ҡабул 
итте. Хәтер көнөн дә күҙәтелгән Хоҙай Тәғәлә мөғжизәләре 
ямғыр менән генә бөтмәй. Шул көн дө Байыш ауылының көньяҡ-
көнбайыш офоғон да көн дөҙ гө сәғәт 6-лар тирә һен дә аҡ болоттар-
ҙан яҙыуға оҡшаш семәр ҙәр барлыҡҡа килә. Ғәрәп хәрефтәрен 
таныған кешеләр ун да «Ләә иләә һә ил ләә-л лааһу» тип яҙыл ғанын 
әйтә..
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Әхмәтбаҡый хәҙрәттең балалары ла ғилемгә ынтылыш лы, 
алдын ғы ҡараш лы заттар була. Өлкән улы Хәйбул ла 1922 йыл-
да асыл ған Үр ген мәктәбенең тәүге мөғәл лиме була. 1911 йылда 
тыуған кесе улы Әхмәт тә уҡытыусы. Уныһы ғәйепһеҙ гә ун йыл 
Сталин золомоноң асыһын татый, шулай бул һа ла, бөгөл мәй, 
тормош то ярата, балаларына матур тәрбиә биреп ҡалдыра. Бөгөн 
был затлы нәҫелде дауам итеүселәр ҙең һәммә һе лә илгә тоғро йән-
дәр, араларын да – исемдәре билдәле далан лы шәхестәр – фән 
эшмәкәр ҙәре, мәҙәниәт хеҙмәт кәр ҙәре, артистар, уҡытыусылар, 
табиптар... Әхмәтбаҡый хажиҙың олатаһы Аҡъюлдан тарал-
ған баш ҡа тармаҡ тар ҙа үҙ ҙәренең бул мышына хыянат итмәгән 
көслө тоҡомдан һанала»

ЮлайСОЛТАНБАЕВ,
Үргенуртамәктәбедиректоры.

Хәлиуллахәҙрәт

Ҡартатайым Хәлил Мөхәмәтрәхим улы Мөхәмәтрәхимов 
– баш ҡорттоң остаздарынан Мөҙәрис Хәлиул ла бине 
Мөхәммәтрәхим бине Ибраһим әл-Бөрйәни (1863—1927). Бәләкәй 
саҡ тан уның тураһын да ишетеп үҫтем, үҫә килә, уның тормо-
шо менән ныҡлап ҡыҙыҡһына төш төм. Үҙ нәҫелеңдә ошон дай 
кешеләр булы уы нин дәй ғорурлыҡ!

Ҡартатайым Хәлил хәҙрәт 1863 йылда Баймаҡ районы 
Түбәнге Таулыҡай ауылын да тыуа, ул ваҡытта ауыл Ырымбур 
губернаһы Орск өйәҙенең Беренсе Бөрйән улысына ҡараған. 
Хәлилдең атаһы Мөхәммәтрәхим, уның атаһы Ибраһим, уның 
атаһы Ишкилде. 

Беҙ ҙең ғаиләлә хәҙрәт Хәлил Мөхәммәтрәхим улының 
автобиографияның күсермә һе “Тәржемәи хәле” һаҡлана. Был 
ҡулъяҙманың төп нөхсә һе 1905-1906 йылдар ҙа яҙыл ған, тип 
фаразлайҙар, сөнки һүрәтләнгән ваҡиғалар ошо йылдарға ҡарай. 
Ҡулъяҙманы 1927 йылда Хәлил хәҙрәттең улы Әхмәт күсереп ала. 
Тәржемәи хәлде иҫке төрки теленән баш ҡортсаға Рауил Үтәбай 
Кәрими ауҙара.

Ҡулъяҙмала бөйөк Зәйнул ла ишан, Һибәтул ла хәҙрәт, Баймаҡ 
районы Мул лаҡай ауылы мәҙрәсә һенең баш имамы Ғабдул ла 
хәҙрәт (әл-Шәйх Ғабдул ла ибне әл-Шәйехсәйет), Таулыҡай ауы-
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лы мәҙрәсә һе имамы мул ла Әхмәтша хәҙрәт исемдәре иҫкә алып 
үтелә. Хәлил ҡартатай күрәҙәсе, дин ә һеле Мөжәүир хәҙрәт Си-
ражетдинов, Дума депутаты Шаһишәриф Мәтинов, Зәки Вәлиди, 
Шәйехзада Бабичтар менән аралаш ҡан. 

Ғабдул ла ишан дың мәҙрәсә һен дә ике ҡыш осорон да 
барыһы алты ай белем ал ған ул. Мәҙрәсәлә Хәсән ауылы кешеһе 
Сәфәрғәле улы Ғабдул ла хәлфәнән “Тәғълим-мөтәғәл лим” 
(“Уҡыусы-уҡытыусы”) кеүек ваҡ ғәрәп китаптары алып уҡыған.

«Беҙ ҙең оло ихтирам лы хәлфәбеҙ Иҙрис ауылының өйәҙ аху-
ны Мәхмүт хәҙрәттең улы Фазул ла хәлфә булды. Бер көн Фазул-
ла хәлфә ҡаршыма килеп, уҡыған дарымды өн дәшмәй генә 
тыңлаған дан һуң: “Һиңә элек асыл маған бик юғары, бөйөк бе-
лем хасил булдымы? Бик белеп уҡый һың”, – тине. Ошонан һуң 
миңә ҡай һы берәүҙәр “Кәшшаф” тип ҡушамат (ләҡәп) бир ҙеләр 
(“Кәшшаф” берәр яңы нәмә асыусы, элек беленмәгән нәмәне 
тикшереп табыусы, ғалим). Хатта ҡай һы бер уҡый ҙа бел мәгән 
шәкерттәр “Кәшшаф ағай”, тип өн дәшәләр ине.

Был мәҙрәсәлә уҡығанымда бик ныҡ фәҡир хәлен дә булдым, 
шәкерттәр минең менән йәнәш ултырып ашап-эсеүгә ҡаршылар 
ине. Яңғыҙ үҙемә бер ҡара тимер сәйнүкте мейескә ултыртып, 
көнөнә ике мәртәбә генә туҡланыр инем. Ҡай һы бер шәкерттәр ҙең 
көнө буйына ашап-эсеп, көн үт кәреп йөрөүҙәрен күреп, ғәжәпкә 
ҡала торғайным. Ләкин, ошо шарттар ҙа йәшәүемә ҡарамаҫтан, 
күңелемдә дини юл ға өн дәүсе, миңә доға ҡылыусы көс бар һымаҡ 
ине. 15-16 йәш араһын да, ҡыш осорон да, Зәйнул ла хәҙрәттең 
Костроманан Троицкиға ҡайт ҡанын ишет кәс, уға барып, уның 
ғилеменә хасил булайым, тигән уйҙар менән дәртләнеп, юл ға 
сығырға ниәтләнә баш ланым. Аҡҡужа ауылына сәфәр ҡыл маҡсы 
булып, мул ла Әхмәтшаға кәңәш ләшеп, хәлдәремде, ниәттәремде 
һөйләнем. Ул, сабырлыҡ, ҡыҙыҡһыныу менән тыңлаған дан һуң: 
“Әй, улым, хәҙер ҡыш көнө – һы уыҡ ваҡытта алыҫ сәфәр гә 
сығыу, юлдаш һыҙ, атһыҙ, яңғыҙ юл табып бары уы ауыр булыр. 
Бәлки, сабыр итһәң, йәй осорон да барыр инең, сабыр итмә һәң, 
Түңгәүер ыры уы, Вәлит ауылы, Ғатаул ла хажи-ишан ға бар һаң да 
ярар, сөнки ул яҡыныраҡ, икеһе бер кеше кеүек, – айырмалары 
юҡ”, тине. Сабыр, йомшаҡ тәбиғәтле был кешенең әйт кән һүҙ-
ҙәрен күңелгә һалып, бер көн туҡ тауһыҙ йүгерә-йүгерә, буран-
да аҙаша-аҙаша, Ғатаул ла ишан ауылына килеп етеп, бер әҙәмдән 
хәҙрәт йорто ҡай һы икәнен һорап белдем дә, туҡ тамайынса йор-
тона инеп: “Әссәләмәғәләйкүм”, – тип сәләм ләнем. Абыстай 
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миңә, бала тип, иғтибар бирмәне. Хәҙрәт килеп кер гәс, абыстайҙы 
шелтәләне һәм сығарып ебәр ҙе. Һуңынан хәҙрәт хәл-әхүәлдәр ҙе 
һорашып, нин дәй ниәттә килгәнемде белгәс: “Әй, бала, һин бик 
йәш кешеһең, ныҡлы уҡырға кәрәк, һиңә Зәйнул ла ишан ға ба-
рыу яраҡлыраҡ булыр, – тине. – Бәрәкәл лаһ, баш та Зәйнул ла 
ишан ға барыуға фатиха бирәм”.

1885 йылда Хәлил ҡартатайға Мул лаҡай ауылынан Ғабдул-
ла улы Сәйет хәҙрәт тә фатиха бирә һәм ул Троицкиҙа Зәйнул ла 
ишан дың “Рәсүлиә” мәҙрәсә һен дә белем ала. 1894 йылда тыуған 
ауылы Түбәнге Таулыҡайға ҡайта. Хәлил ҡайтып етмәҫтән алда 
уҡ уны имам-хатип итеп һайлап ҡуйған дар һәм уға һәр яҡлап 
ауылдаш тары яр ҙам ҡулы һуҙа. Мәҫәлән, ғаилә һе өсөн йорт, 
мәҙрәсә, ике манаралы мәсет төҙөлә. Жийәс ыры уы ҡаҙағы Имам-
бай Дусмөхәмәт улы тигән хәл ле кеше мәҙрәсә төҙөү өсөн 220 һум, 
ауылдың Нурмөхәмәт исем ле байы үҙенең мал өйөн мәҙрәсәгә 
ашхана итеп төҙөттөрөп бирә. Иман йортона “Иманистә” тигән 
исем бирәләр. Мәҙрәсәгә тирә-яҡ ауыл балалары, хатта ҡаҙаҡ ба-
лалары ла уҡырға килә. Шәкерттәр ҙең һаны 200-250-гә барып ет-
кән.

Хәлил хәҙрәт тураһын да хәтирәләр һөйләгән дә уның ғәҙәти 
бул маған һәләттәре тураһын да ла әйтер гә кәрәктер. Уның 
йәшәгән өйө төҙөлөп ят ҡан мәсет кә ҡаршы була. Төҙөүселәр 
өрлөк бүрәнә һен быса баш лағас, улар янына килеп шаяра: 
«Егеттәр, үлсәп бысығыҙ, етмәй тормаһын,» – тип, өйөнә инеп 
китә. Өрлөктө бысып, урынына һалабыҙ, тиһәләр, ҡыҫҡа булып 
сыға. Шул ваҡыт, хәҙрәт килеп сыға ла: «Өрлөктөң ике башы-
нан тартыңҡырап һалығыҙ, ағас һуҙыла ул», – ти. Төҙөүселәр, 
аптырап торалар ҙа, тағы өрлөктө урынына һалалар. Бүрәнә үҙ 
урынына теүәл генә барып ята. Ғәҙәти бул маған һәләттәрен ул 
табибсылыҡ өлкә һен дә лә уңыш лы ҡул лана. Ен-зәхмәт ҡағылыу, 
сихыр, күҙ тейеү, ҡуянсыҡ һымаҡ ауырыуҙар менән йонсоған 
кешеләр уға килер бул ған. Ошон дай һәләттәр гә атайымдың атаһы 
Ғәбделварис та эйә ине.

Рауил Үтәбай-Кәрими тағы ошон дай мәғлүмәттәр яҙа: 
“Хәлиул ла хәҙрәт матбуғат сәхифәләрен дә ҡәләм дә тибрәт кән. 
Ул йылдар ҙағы матбаға-журналдар ҙа уның мәҡәләләре лә күҙ гә 
салына. Улай ғына ла түгел, Ырымбур ҡалаһын да Мөхәммәтвәли 
Хөсәйеновтың матбаға-типографияһын да “Әүлиәләр ҙе аҙғын-
дар хурлауынан яҡлау” исемен дә 112 битлек китап та нәшер ит-
кән. Китаптың нисәнсе йылда һәм күпме тираж менән баҫыл-
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ған лығы мәғлүм түгел. Әммә ҡайным Мөхлис мул ла Үтәбаев 
мәғлүмәттәренә ҡараған да, хеҙмәт дә һшәтле 1914 йылда донъя 
күр гән, барыһы 700 нөсхәлә. Таулыҡай, Буранбай, Ямаш (хәҙер ге 
1-се Эт ҡол) ауылдарын да һатыл ған. Хеҙмәттең теле иҫке төркисә. 
Йөкмәт кеһе суфыйсылых тәғлимәте менән һуғарыл ған. Китап-
та Хәлиул ла хәҙрәт ижад ит кән шиғри юлдар ҙа күҙ гә таш лана. 
Мәҫәлән, 26-сы биттә:

Хаҡ ян дырған сыраҡ ты, хасид өрөп һүн дермәҫ.
Хаҡ тың халис ҡолдары хаҡдин йөҙөн дүн дермәҫ.
Хаҡ берәүҙе аҙ ҙыр һа, тоғро юлдан яҙ ҙыр һа,
Жаһәләт кә тулдыр һа, аны һис кем күн дермәҫ.
Хаҡ тың халис ҡолдары, дилдә үҫәр гөлдәре,
Һайрашыр былбылдары хасил илә һулдырмаҫ, –
кеүек юлдарын уҡыйбыҙ.
Әйтер гә кәрәк, был китап Рәсәйҙең бер генә китапханаһын-

да ла юҡ. Уны миңә Ғәбдел мәтин ағай; “Кейәү, был китапты һиңә 
бүләк итәм, һин дә ул һаҡланырға тейеш, игелеген күрер һең”, – 
тип, һибә ҡылды.

Хәлиул ла остаз-мөҙәрис 1927 йылдың май айын да донъя 
ҡуя. Хәйбул ла районының Түш ауылын да ҡулыма килеп кер гән 
мәғлүмәттәр гә ҡараған да, уны дәфен ҡылыуҙа Йылайыр, Хәйбул-
ла, Баймаҡ тарафтарының төрлө төбәктәренең күп кешеһе 
ҡатнаша – бына шулай халыҡ остаҙын хөрмәтләп, һуңғы юл ға, 
әхирәт сәфәренә оҙата.

АйгөлИГЕЛЕКОВА.

Мөжәүирхәҙрәт

Халыҡ табибы, әүлиә һәм дин ә һеле Сиражетдинов Мөжәүир 
Уйылдан улы 1876 йылда Баймаҡ районы Манһыр ауылын да тыуа. 
Бала сағын да уҡ уға Ал лаһ Тәғәләнән тәбиғи һәләт бирелгән. 
Мөжәүир хәҙрәт күҙ ҡарашы, йәки өшкөрөп, кешеләр ҙе һауыҡ-
тыра ал ған. Уның был сифаты ха лыҡ та киң билдәле. Үҙенә 
тәғәйен ләп килеүселәр ҙе алдан күреп, белеп тор ған, күптәрен 
юлда уҡ сәләмәтлән дер гән, изге эш тәре менән танылыу яулаған. 
Бөйөк аҡыл эйә һе, Ал лаһ ризалығы менән йәшәүсе, сер ғилеме 
эйә һе Мөжәүир хәҙрәттең исеме, иншал лаһ, халҡыбыҙ күңеленә 
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алтын хәрефтәр менән яҙылып, мәңгелек һөйөү, ихтирам һәм 
һоҡланыу менән сорнал ған.

Мөжәүир олатайҙың йә шәйеше фиҙаҡәрлек өлгөһө бул ған, 
тибеҙ. Был ҡоро һүҙ генә түгел, быны раҫлаусы аныҡ миҫалдар 
халыҡ хә те рен дә бөгөн дә ҡәҙерләп һаҡлана. Ғүмеренең һуңғы 
минуттарына тик лем, хатта үлем түшәген дә бына–бына изге 
йәнен Ғазраил фәреш тә мәңгелек ысын донъяға алып китә, тип 
көтөп ят ҡан да ла, ул бер бала күтәр гән йәш әсәнең, үҙенә күҙ 
төбәп килеүен, ауырыу улын күр һәтер гә ашығы уын күреп, уны 
һауыҡ тырыу хәстәрен күрә. Ул былай була.

Төрөкмән ауылынан бер әсәнең сабыйы, ҡапыл аяғы шешеп 
ауырып китә. Дауаханаға һалалар, баланы хирур гҡа күр һәтәләр.

– Аяғын ҡырҡырға тура килер,– ти табиб. Был һүҙ ҙе ишет-
кәс йәш әсәнең йөрәге ярыла яҙа.

– Нисек аяғын ҡырҡ тырырға?!
– Гангрена баш ланы уы мөмкин, ул саҡ та баланы ҡот ҡарып 

бул маясаҡ.
Сабыйының аяғын ҡырҡ тырыуға һис тә ризалаш ҡыһы кил-

мәгән ҡатын дың башына бер уй килә. Ул сабыйын Манһыр 
әүлиә һе Мөжәүир хәҙрәт кә күр һәтер гә була. Уға барып күренгән 
кешенең йүнәл мәй ҡайт ҡаны 
юҡ әле. Ни бары ике йәш-
лек бала нисек һыңар аяҡлы 
йәшә һен? Сатан лап, ҡултыҡ 
таяғы менән йөрөһөнмө? Был 
хәлде әсә кеше күҙ алдына ла 
килтерә ал май. Врачтар улын 
операцияға әҙерләп бөт кән 
ер ҙән әсә балаһын төрөп ала 
ла дауахананан ҡасып сығып 
китә.

Йәше туҡһан дан уҙған 
Мөжәүир хәҙрәттең түшәккә 
яты уын, олатай күпкә бармаҫ 
ин де, тигән ҡайғылы хәбәр-
ҙе ишет келәгән ҡатын юл 
буйынса теләк теләп, Ал лаһҡа 
ялбарып бара:

– Эй, Раббым, олата йы-
быҙ үл мәй генә тор һон ин де. 

Мөжәүирхәҙрәттең
йүнәтелгәнмәсете
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Ул бер яйын табыр, балаҡайыма, йөрәккәйемә, бер яр ҙамын күр-
һәтеп, аяғын ҡырҡ тырмау әмәлен табыр, – ти. Өйөнә лә ҡайтып 
тормайынса, балаһын алып, тура Манһырға уҡ тала. Юл буйынса:

– Рухыңа мәңге доғалар бағыш лармын, мәңге исемеңде 
телемдән төшөрмәмен, балаларым бы уын дан – бы уын ға 
исемеңде ололоҡлап телгә алыр, олатай, яр ҙам ит, улымдың аяғын 
им лә ин де,– тип үҙ алдына ал ғыш ланып бара.

Ҡыҙғаныс, йәш әсә балаһын күтәреп килеп ет кән дә, олатай 
үт кән була. Барса халыҡ шаҡ ҡатып ни әйтер гә лә, ни уйларға ла 
бел мәй, оло юғалтыуҙан шаңҡып ҡал ған бер мәлдә олатай мәйете 
ят ҡан йорт ҡа ике йәш лек ир бала күтәр гән ҡатын килеп инә. 
Олатайҙың тере сағына килеп өлгөрмәнем, тип илап ебәр гән йәш 
әсәне Гөлйемеш абыстай ҡаршы ала.

– Олатаң һуңғы һулышына тик лем һеҙ ҙе көттө, ти. – Ир 
бала күтәреп килгән әсәгә бирер һең тип, бына ошо тоҙ ҙо өшкөрөп 
ҡалдыр ҙы. – Хәләленең аманатын урыны еренә ет кереп баш-
ҡарырға тырыш ҡан абыстай үҙе нисек кенә хәсрәтле бул маһын, 
әсә менән һөйләшеүен дауам итә: – Ҡайтыу менән өшкөрөлгән 
тоҙ һалын ған һыуҙа улыңды сайын дыр. Аҙаҡ тан әҙләп эсереп 
йөрө. Улыңдың аяғы йүнәлер, баш ҡа ауырымаҫ. Быны олатаң үҙе 
әйтте, – тине. Абыстайға ла әсә рәхмәтле булды, ғүмер кисер-
гән, ун баланың атаһы бул ған хәләлен юғалтыу ҡайғыһынан баш 
ҡалҡыта ал май торған бер мәлдә, абыстай хәҙрәт ҡуш ҡан ды, изге 
аманатын, урыны–еренә ет кереп үтәп ҡуйҙы.

Йыйыл ған халыҡ олатайҙың ошо тик лем дә изгелек ле булы-
уына тағы бер ҡат шаһит булды. Үлем түшәген дә Ғазраил фәреш-
тә йәнен алырға һанаулы минуттар ҡал ған да хәҙрәт ауырыу 
баланың юлын уйлап, уны нисек һауыҡ тырыу тураһын да уйлап 
ятһынсы әле?! Бын дай хәлде берәүҙең дә ишет кәне йә күр гәне 
бул маған дыр. Мөжәүир әүлиә, Ал лаһтың ҡөҙрәте менән генә 
быны булдыра алалыр. Әсә кеше өйөнә ҡайт ҡас, олатай ҡуш ҡан-
дар ҙың барыһын урыны–еренә ет кереп баш ҡарған. Мөжәүир 
хәҙрәт ҡараған кешеләр ҙән, исмаһам, берәүһе һауыҡмай ҡал-
ғаны булдымы? Юҡ! Нисәмә йылдар дауамын да һәр килеүсе 
Манһыр ҙан һаулыҡ алып, йүнәлеп, йәнен–тәнен сафлан дырып 
ҡайтты.

Төрөкмән ауылынан бул ған теге ир бала ла шул көн дө үк ары-
улана баш ланы. Әүлиәнең әйт кәне хаҡ булды, ҡырҡ биш йәшкә 
етте, ауырыу–сырхау төҫө күрмәй әле лә матур итеп донъя көтөп, 
йәшәп ята ул.
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Эй, изгеләр ҙән-изге, беҙ ҙең һөйөк лө әүлиәбеҙ, халҡыңа ҡыл-
ған изгелегең хаҡына урын дарың йәннәттең иң–иң түрен дә бул-
һын. Йылдар үт кән һайын халҡыңдың һине һағыны уы арта бара. 
Беҙ белеп-һиҙеп торабыҙ, изге рухың, Ал лаһтың фатихаһын алып 
еребеҙ гә ебәреп, төрлө бәлә – ҡазалар ҙан еребеҙ ҙе ҡурсылай. 
Эй, Раббым, Ал лам, беҙ гә Мөжәүир хәҙрәттәй көслө әүлиәләр 
ебәреүеңә сикһеҙ рәхмәт! Хаҡ Тәғәлә, Һиңә, Һинең мәрхәмәтеңә, 
Һин ебәр гән әүлиәләр гә мохтажбыҙ.

Изге эш тәре, алтын аҡылы менән халҡы күңелен дә үҙенә 
мәңгелек һәйкәл-ҡуйған дин ә һеле ул Мөжәүир хәҙрәт!

Был яҡ тар ҙа бөгөн дә доға уҡыусылар тәүге аятын Ал-
лаһ ризалығы өсөн Мөжәүир хәҙрәт рухына бағыш лай. Сир ҙән 
ҡотола ал май интегеүселәр ҙең телен дә:

– Их, хәҙрәт олатай тере бул һасы! Ул мине һауыҡ тырыр ине, 
тигән үкенеү. Уны һағыныусылар, уны ололаусылар ҡәберенә 
барып доға уҡыйҙар, хатта ун дағы юлдар ҙы таҡырлап бөтәләр. 
Уның ғүмере, йәшәйеше халҡыбыҙға, йәш бы уын ға фә һем дә, 
ғилем дә, фиҙаҡәрлек өлгөһө лә, һәр кем күңелен дә һоҡланыу 
һәм ғорурлыҡ уята. Мөжәүир әүлиә халыҡ өсөн йәшәне ысын 
баш ҡорт булып. Уға рәхмәтебеҙ сикһеҙ.

Мөжәүир әүлиә тыуған яғын дағы ошон дай урын дар ҙы 
изге һанай халыҡ: Манһыр менән Кәрешкә араһын да ят ҡан 
Ҡыңғырташ тауы (тау битенә Ал лаһ тип яҙыл ған), Күлтүбән ауы-
лы эр гә һен дәге Яугүл күле, ауылы эр гә һенән генә аҡҡан Урғаҙа 
үҙәне, Манһыр тирә һен дәге тауҙар теҙмә һе, далалары.

БилдәлеСәмәрҡәндәүлиәһеЗәйнуллаханишан 
(һулданберенсе)Мөжәүерхәҙрәткәзыяратҡыла
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Манһыр ауылынан алыҫ түгел ер ҙә, Улаҡ башын да, борон-
ғо ҙур ҡала барлығы беленә. Археологтар, геофизиктар, Өфөнән 
Фән дәр академияһы ғалимдары, Мәскәү ҡалаһының Д.С.Лихачев 
исемен дәге фәнни-тикшеренеү институты менән берлектә махсус 
программа төҙөп, эш баш лаған. Ниәт буйынса Мөжәүир хәҙрәт 
йәшәгән өйҙө йорт-музейға әйлән дереү, үт кән быуат ҡомарт-
ҡыһы – мәсетте төҙөк лән дереү күҙ уңын да тотола икән. Шулай 
итеп, үҙен дә быуаттар серен һаҡлаған Манһыр ер ҙәре лә баш-
ҡортомдоң Мәккә кеүек тартып торор ер гә әүереләсәк әле, Ал ла 
бир һә. Мөжәүир хәҙрәттең исеме лә быуаттар ҙан – быуаттарға 
барып етер. Хаҡ Тәғәләм, баш ҡорт халҡына сикһеҙ түл лектәр, 
иман, белем, егәрлектәр, хә йерле ғүмер ҙәр бир! Амин, шулай бул-
һын.

ЛираЯҠШЫБАЕВА.

Шәмиғолхәлфә

30-сы йылдар ҙағы Сталин режимының ҡә һәрле золо-
мо осорон да Ислам дине ә һелдәрен, шул иҫәптән ул заман-
да халҡыбыҙ өсөн ғалим да, табиб та, тура юлдан алып барыу-
сы ла, аңыбыҙ етмәҫ ысулдар менән беҙ ҙе ҡурсалаусы ла бул ған 
изге әүлиәләр ҙе лә ҡырыу баш ҡорт өсөн ҙур фажиғә булды. Был 
фажиғәнең ни тик лем тәрән леген төшөнөр көн дәребеҙ алда әле. 
Улар ҙың ысын мәғәнә һен дә бөйөк кешеләр бул ған лығын, Ал лаға 
шөкөр, ана шул ҡан лы йылдар осорон мөғжизә менән имен-аман 
үтә ал ған бик һирәктәренең тормошо миҫалын да күрә алабыҙ.

Шуныһы үкенесле, ынйы бөртөктәреләй сүпләп, һәр бе реһен 
ҡәҙерләп кенә тарихыбыҙға алтын хәрефтәр менән яҙып, энцик-
лопедиябыҙға теркәп ҡуйыу эшен дәүләт кимәлен дә ойош тороп, 
улан-ейән дәребеҙ гә улар хаҡын да ғорурланып һөйләй торған 
урын ға, беҙ был донъяның бөтмәҫ ваҡ-төйәк мәшәҡәттәре менән 
көн үт кәрәбеҙ, ә баш ҡа мил ләттәр тик ятмай, дан лы тарихыбыҙ-
ҙы урлай, шәхестәребеҙ ҙе үҙләш терә. Шәмиғол хәлфә менән дә 
ҡыҙыҡһынып, йә һәннәм аръяғын дағы американ дар бы нан 5-6 
йыл элек үк килеп, әүлиәнең ейәнен күреп, ҡәберен фото һәм 
видеоға төшөрөп китә. Кемдәр улар, уның тураһын да ҡайҙан бел-
гән дәр? Бер кем дә, бер нәмә лә әйтә ал маны. Ниәттәре изге бул-
ған дыр, тип ышанайыҡ.
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Улар ҙан күпкә һуңыраҡ 
бул һа ла Ал лаһ Тәғәлә миңә 
лә байтаҡ тан күңелемдә йө-
рөгән хыялыма ирешер гә 
– тап 30 йәшем тул ған көн-
дә ейәне Хөббул ла ағай менән 
атаҡлы Шәмиғол хәлфәнең 
ҡәберен зыярат ҡылырға на-
сип итте. Ал лаһ ризалығы өсөн 
доғалар уҡып, әүлиәнең рухы-
нан халҡымды динһеҙлек үә 
маңҡортлоҡ һаҙлығынан тар-
тып сығарыуҙа яр ҙам итеүен 
һораным.

Фәтхелислам ағай Сөләй-
мәнов хәтерләй: Ейәнсура ра-
йоны Ибрай ауылын да донъяға 
тыуғанмын. 10 йә шемдә ата-
йым вафат булды. Әсәйем кол-
хозда һауынсы булып эш ләй ине. Ауылдан 15 саҡырым алыҫлыҡ-
тағы йәйләүҙә яттыҡ, шун да, ниҙән икәнен әйтә ал майым, мин 
ҡаты ауырып киттем һәм телдән ҡалдым. Ул ваҡытта ауылда та-
бибтар ҙа юҡ ине, шуға күрәлер ин де, мине әсәйем яҡын ауылдар-
ҙағы мул лаларға йөрөтөп ҡараны, ләкин файҙаһы бул маны. 

Әсәйем ауылыбыҙ ҙан бер олатайҙың Шәмиғол хәлфәгә 
барырға йыйыны уын ишетеп ҡал ған да уны мине лә алып барырға 
күн дер гән. Ул ваҡытта беҙ ҙең яҡ тар ҙа Шәмиғол хәлфәнең 
әүлиәлеген бел мәгән кеше бул маған дыр. Табибтар аяҡҡа баҫтыра 
ал маған ауырыуҙар ҙы ла аяҡҡа баҫтырған ул. Кем үҙ аяғы менән 
бара ал маған, арбаға йәки санаға һалып алып барған дар, Шәмиғол 
хәлфә барыһына ла яр ҙам ит кән.

10 йәш лек ауырыу, тел һеҙ малай булараҡ, мин барыһын 
да аңлағанмынмы-юҡмы икән, шулай ҙа ҙур теләк менән юл ға 
сыҡ тыҡ. Бикбаев Шәмиғол хәлфәнең ул ваҡытта йәшәгән ере 
Күгәрсен районы Ишбир ҙе ауылы ине. 100 саҡырым самаһы ара-
ны үтеп, Шәмиғол хәлфәнең ауылына барып еттек. Олатай ат-ар-
баны йыл ға буйына ҡалдыр ҙы ла, үҙе Шәмиғол хәлфәнең өйөнә 
рөхсәт алырға инеп китте. Мин йыл ғанан һыу эсмәксе булып, 
йыл ға ярына яҡын ланым һәм шул ваҡыт мине өйәнәгем тотоп, 
иҫемде юғалтып, йыл ға ситенә ҡолағанмын. Ә рөхсәт һорарға 

Шәмиғолхәлфә
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ингән олатайға, Шәмиғол хәлфә иҫән лек-һаулыҡ һораш ҡас та: 
“Ниңә баланы яңғыҙ ҡалдыр ҙығыҙ, ана, һыуға бата бит. Барығыҙ, 
баланы алып килегеҙ миңә”, – тигән.

Иҫемә килгәс, мине Шәмиғол хәлфәгә алып ин деләр. Хәлфә 
мине янына ултыртты ла, башымдан һыйпай-һыйпай: “Миңә килә 
ал май күп зарлан дың, хәҙер юлды белдең ин де,үҙең килер һең бы-
нан һуң”, – тине. Шул ваҡыт мин, бер һүҙ әйтә ал маған кеше, 
үҙем дә һиҙмәҫтән: “Олатай!” – тип ҡысҡырып ебәр ҙем.

Ул миңә бер аҙнанан тағы килер гә ҡуш ты. “Хәҙер юлды 
белдең, үҙең кил”, – тине. Бер аҙнанан һуң йәйәүләп юл ға сыҡ-
тым. Шуныһы ғәжәп, мине юл буйы бер ҡара ҡош (ҙурлығы һуйыр 
кеүек) оҙата бар ҙы. Күпмелер ал ға барып ултыра ла, мине көтә, 
килеп етһәм, тағы ла ал ғараҡ барып ултыра. Шәмиғол хәлфәнең 
ауылына барып етәрәк ул ҡош тирәктә ултырып ҡалды. Хәлфә 
мине тағы өшкөр ҙө. Шунан мин әкрен ләп һөйләшә баш ланым.

Хәлфә мине һәр ваҡыт үҙ балаһылай ҡабул итте, үҙ өйөн дә 
йоҡларға ҡалдыра, ашатып, эсерә ине. Шулай 10 йыл самаһы мин 
хәлфәгә йыл да барырға тырыш тым. Шуныһы хәтер ҙә, теге ҡара 
ҡош мине һәр ваҡыт юлда оҙата йөрөнө. Бер ваҡыт уға килгән-
дә нин дәйҙер ҡара ҡош тоң һәр саҡ минең алдан бары уы хаҡын-
да хәлфәгә әйттем. Ул: “Ярай, бөгөн һине ул ҡош тан айырам, һин 
уны ҡабат күрмәҫһең”, – тине. Ысын лап та, ул ҡош то мин баш-
ҡа күрмәнем.

Бер саҡ хәлфә абыстай менән оҙаҡ ҡына ваҡыт ҡа икенсе 
ауыл ға (исеме Ыуары ине) ҡунаҡҡа китте, ә мине өйөн, кәртә-
ҡураһын ҡарарға ҡалдыр ҙы. Өйөн дә, малын да ҡараным, ҡушыл-
ған эш тәр ҙең барыһын да баш ҡар ҙым. Барыһы ла һәйбәт, тик 
бына, тәм ле күрептер ин де, хәлфәнең батман дағы ҡорт балын 
бик ныҡ кәмет кәнмен. Ҡайтып төш төләр, сәй эсер гә булдылар. 
Әлеге батман дан бал алып килгән килененә хәлфә: “Ниңә бал-
ды әҙ алып килдең, бына Фәтхелислам, балды кәмет кәнмен, тип 
сурнып ултыра. Ҡурҡма, минең балым бөтмәй ул”, – тине, һис 
тә асыуланмай. Шун да миңә Шәмиғол хәлфәнең минең уйымды 
белеп тороуына тағы бер тапҡыр ышан дым. Ун дай хәлдәр минең 
менән генә түгел, баш та кешеләр менән дә йыш була ине.

Шәмиғол хәлфә минең хәтеремдә бик тә уҡымыш лы әүлиә 
булып ҡалды. Минең генә түгел, уны белгән бөтә кешеләр ҙең дә 
күңелдәрен дә ул Ал лаһ бир гән ҡөҙрәте менән, изге кешеләр ҙең 
иң изгеһе.”
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1876 йылда Ҡара Ҡыпсаҡ ыры уы баш ҡорто Бәҙретдин 
Бикбаевтың ғаилә һен дә ир бала яңғырауыҡлы тауышы менән 
үҙенең был донъяға килеүен белдерә. “Тауышы бик көр, дин 
ә һеле, аҙансы булыр, моғайын, минең улым”, – тип уйлай бәхетле 
ата һәм яңылышмай. Шәмиғол бала сағынан уҡ бик зирәк, өлөш-
лө бала булып үҫә, йәш ләй генә етем ҡалы уына ҡарамаҫтан, ир 
ҡорона ингән дә ин де күренек ле дин ә һеленә әйләнә. Йәш сағын-
да Шәмиғол һабантуйҙар ҙа, йыйын дар ҙа йәки ауыл ға килгән оло-
оло хәҙрәттәр менән ярышып, яҡ таш тары әйтмеш ләй, һеүләп 
аяттар, доғалар уҡып ултырыр бул ған. Йәш егеттең шун дай 
һынсыл лығына һоҡлан ған хәҙрәттәр уны ҙурыраҡ урын ға, Урта 
Азия тирә һен дәге берәй күренек ле мәҙрәсәгә уҡырға барырға 
өн дәй. 

Ана шул хәҙрәттәр ҙең фатихаһы менән дан лы Бохара 
мәҙрәсәләренең береһен дә ғилем эстәү бәхете тейә буласаҡ 
әүлиәгә. Эй, Ал ланың хикмәте, үҙе кеүек үк 1876 йылда хәҙер ге 
Баймаҡ районының Манһыр ауылын да тыуған, әүлиәлеге менән 
дан ал ған һәм хатта урта бы уын кешеләренең дә хәтерен дә бик 
изге кеше булып ҡына һаҡлан ған Мөжәүир хәҙрәт Уйылдан улы 
Сиражетдинов менән бер гә уҡый. Әйтеүҙәренсә, артабан икеһе 
лә Наҡшбән диә тәриҡәтен дәге мөриттәр бул ған был ике изге 
Мәккәләге Ҡәғбәгә фарыз хажды ла бер гәләп ҡыла.

Шәмиғол хәлфә лә үҙенең ябайлығы, аҡыл етмәҫлек изгеле-
ге менән бер рәттән аптыратырлыҡ донъяуилығы менән айыры-
лып торған. Көн һайын урыҫы ла, татары ла, ҡаҙағы ла, үзбәге лә, 
баш ҡа мил ләт кешеләре лә, 20-30-лап кеше уға күренер гә сират-
та торған. Ҡабул ит кәнен көтөп, өйөнә һыймаған дары, эр гәнән 
аҡҡан Энәк йыл ғаһы буйын да ҡы уыш ҡороп, ҡаҙан аҫып, ашап-
эсеп ятыр бул ған.

“Көн дәр буйы кешеләр ҙе ҡабул итеп, һәр береһенең хәлен 
һорашып, Ал лаһ ризалығын да йәшәр гә өн дәп, мөмкин леге бул-
һа, сәй эсереп, өшкөрөп, ауырыу урын дарын ы уып, кискә хәлдән 
тайып ҡолаған саҡ тары була торғайны”, – тип иҫләй ауылдаш-
тары. Хәлфәнең ҡулынан һаулыҡ тапҡаны өсөн, әлбиттә, һәр 
береһе әжеренә саҙаҡаһыҙ кил мәгән. Кемдең кем икәнен 
үтәнән-үтә күреп торған әүлиә береһенән дә бер нин дәй ҙә хаҡ 
һорамаған. Киреһенсә, күп балалы, ярлы кешеләр гә, үҙ ҙәре алып 
килгән де ал мау ғына түгел, байҙар мулыраҡ ҡалдырған ды ла, 
ай-вайҙарына ҡарамай, көсләп биреп ҡайтарған. Берәй ер гә аят 
уҡырға бар һа, саҙаҡа аҡсаһын йә ултырған ерен дә яҫтыҡ, түшәк 
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аҫтына ҡыҫтырып, йә сыҡҡас бала-сағаға таратып китер бул-
ған. Ғөмүмән, донъя байлығына ҡыҙмау, бән дәнең фани донъяға 
һынау үтер өсөн генә килгән леген, бөгөн гөрләтеп йәшәп ятһаң 
да иртәгә бул мауың бик ихтимал лығын, ә байлыҡ ты үҙең менән 
алып китеп бул мағанын белеп йәшәү – изгеләр ҙең генә ҡулынан 
килә торған эш тер.

Бөйөк Ватан һуғышынан алдараҡ Бустыбайҙан 15 саҡырым 
самаһы алыҫтараҡ ят ҡан Тирмән ауылынан бер ярлы ғына ҡатын 
Шәмиғол олатайға күренер гә, тип килә ят ҡан. “Был ҡарт ҡа бы-
лай ҙа кеше нәмәне күп алып килә, тиҙәр, ҡайт ҡан да кире алып 
ҡайтырмын, исмаһам, балаларым ашар”, – тип, хәйер гә тип ал ған 
өс ҡаҙаҡ майының яртыһын ауыл ға етәрәк бер ҡарама ағасының 
ҡы уышына ҡалдырып китә.

Шәмиғол хәлфә уны ҡарап, үҙен өшкөрөп, тоҙ ҙа өшкөрөп 
бир гәс: “Майыңды мин һинән ал маҫ та инем, кире алып ҡайт, 
балаларыңдың ризығына булыр, теге ҡарама ҡы уышын да 
ҡалдырғанын да онотма, юғиһә, ҡош-ҡорт ашап бөтөп бара”, 
– ти. Ныҡ ҡына оял ған теге ҡатын ҡараһа, ысын лап та, уның 
байтағын ҡош тар ашаған һәм бөжәктәр һырып ал ған була.

Шәмиғол олатайҙың зыялы, уҡымыш лы булы уына тағы бер 
дәлил: төрлө осор ҙа ауыл Советтары, баш ҡа власть ор ган дары та-
рафынан бирелгән документтар, белешмәләр ҙе ул йыйып барған, 
унан тыш тағы ике сумаҙан борон ғо китаптары ла, араларын да 
ғәрәп хәрефтәре менән яҙыл ған ҙур ғына шәжәрә лә һаҡлан ған.

Район үҙәге Мораҡ тан (Ҡыҙыл Мәсеттән) килгән НКВД 
кешеләре 1937 йылдың көҙөн дәге ҡап-ҡара төн дәр ҙең береһен-
дә Шәмиғол хәлфәне ҡул ға алып, Мораҡҡа алып барып бик ләр-
гә лә маташып ҡарайҙар, ләкин ярат ҡан ҡолон Ал лаһ Тәғәләнең 
ҡөҙрәте һаҡлай. Арҡаһына мылтыҡ терәп, сығарып машинаға 
ултыртһалар, машина һүнә лә ҡуя, төшөр һәләр тоҡана. Ҡабат 
ултыртһалар, тағы һүнә, аптырағас, ҡалдырырға мәжбүр була-
лар. Икенсе юлы ат менән киләләр, уны бит тоҡан дырып торорға 
кәрәкмәй, йәнә һе. Әммә ҡара эш тәре тағы барып сыҡмай. 
Хәлфәне өйөнән сығарып ултырт ҡас, быға тик лем күн дәм 
генә йөрөгән ат та урынынан ҡуҙғалырға теләмәй. Нисек кенә 
ҡамсыламаһын дар, урынын да тапанып тик тора. Ахыр ҙа, атты 
йәл ләп, әүлиә үҙе төшә лә аттың ҡолағына ниҙер шыбыр ҙай һәм, 
кире килеп ултырғас, ул ҡуҙғалып китә. Тиҫтәләгән саҡырым 
йыраҡлыҡ тағы Мораҡҡа алып барып бик ләп, һаҡсы ҡуялар, 
әммә иртәнсәк ҡара таң менән ҡарауыл начальнигы тикшерер-
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гә кил һә, һаҡсы йоҡлап ултыра, ишектәге йоҙаҡ тар ҙа асыл маған, 
ләкин камерала Шәмиғол олатай юҡ. Туранан-тураға саптырып, 
һыбайлы милиционер килеп етһә, хәлфә өйөн дә сәй эсеп улты-
ра. Был хаҡ та ейәне Хөббул ла ағайға Шәмиғол хәлфәнең 90-сы 
йылдар башын да 102 йәшенә етеп үлгән балдыҙы, ғүмере һуңын-
да ла хәтере бик шәп бул ған, башынан кисер гән бик күп тарихи 
ваҡиғалар ҙы хәтерен дә тот ҡан Хәлимә инәй һөйләгән.

Шунан һуң уны бүтән ҡул ға алырға кил мәйҙәр, шулай ҙа һәр 
аҙымын күҙәтеп торалар. Белешмәләр ҙән күренеүенсә, ул үҙенең 
ауылын да йәшәп яты уын гел генә ауыл Советынан алын ған 
ҡағыҙ ҙар менән раҫлап торорға, ә берәй ер гә барып килер бул һа, 
тәүҙә бара торған ауылдың ауыл Советынан рөхсәт ҡағыҙы ал ған, 
кире ҡайт ҡанын да ысын лап та шун да булы уы тураһын да ҡағыҙ 
алып ҡайт ҡан. Мәҫәлән, 1936 йылдың 17 июлен дә тултырыл-
ған белешмәлә Байдәүләт ауыл Советы рәйесе Кирәев тарафы-
нан Бикбаев Шәмиғол ға ысын лап та Ибрай ауылына килер гә 
рөхсәт бирелеүе тураһын да әйтелә, ә 1948 йылдың 28 июлен дә 
Күгәрсен районының Санъяп ауыл Советы рәйесе тарафынан 
бирелгән белешмәлә Бустыбай ауылын да йәшәүсе “Энәк” колхо-
зы колхозсыһы Бикбаев Шәмиғолдоң 19 июлдән 28 июлгә тик лем 
Санъяп ауылын да булы уы раҫлана, һуңғы шун дай белешмәләр 
1950 йыл ға ҡарай.

Тимәк, кешеләр гә изгелегенән баш ҡа бер зыяны ла теймәгән 
ҡарт әүлиә хатта ғүмеренең һуңғы йылдарын да ла шун дай баҫым 
аҫтын да йәшәр гә мәжбүр бул ған. 

“50-се йылдар ҙа Шәмиғол олатай йыл һайын, үҙ иҫәбенә бер 
нисә һарыҡ һуйҙырып, аш бешертеп, ашам лыҡ тар алып, бөтә 
халыҡ ты йыйып, колхоз бесәненә өмә ойош тора торғайны, – тип 
иҫләй ғүмере буйы Бустыбайға күрше Түкәт ауылын да йәшәгән, 
иҫән сағын да әүлиә менән яҡын дан аралаш ҡан 1928 йыл ғы 
Фазылйән Әхмәтғариф улы Юл мөхәмәтов. – Үҙе ат арбаһын-
да ултырып, эш ләгән халыҡ ты ҡарап, ҡеүәтләп йөрөй. Беҙ, йәш-
тәр, дәртләнеп эш ләйбеҙ һәм бер көн эсен дә 25-ләп кәбән ҡоя 
торғайныҡ”.

Оло Эйеккә бәйле уның бер кираматын һөйләнеләр. Көнө 
ет кән ауырлы ҡатын ды ашығып дауаханаға алып китеп бара-
лар, әммә йыл ғаны сығып өлгөрмәйҙәр, боҙ ҡуҙғала. Кешеләр 
ғауғаланып торған да улар ҙың арттарынан Шәмиғол хәлфә килеп 
сыға. Әйтмә һәләр ҙә, эш тең нимәлә икәнен белеп килгән әүлиә 
аттың башынан бер генә һыйпай һәм егеүле ат, бөтә һен дә хайран 
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ҡалдырып, санаһын дағы кешеләр һәм теге ҡатын менән ҡуша 
боҙ ҙар өҫтөнән батмай-нитмәй сыға ла китә. Ә әүлиә улар ҙың ар-
тынан йәйәү эйәрә, хатта аяҡ тары ла еүеш ләнмәй. Бына был Ал-
лаһ ҡөҙрәте!

Уға Ал лаһ бир гән көсө, кираматтары хаҡын да һөйлә һәң, 
күп ин де. Бына, мәҫәлән, тағы берәүһе. Һуғыш баш лан ғас, 42-
се йылдар тирә һен дә, ҡар аҫтын да ҡыш лаған башаҡ ты яҙғыһын 
сүпләп алып ашап, ауылда халыҡ бик күп ҡырыла баш лаған. Баҡ-
тиһәң, ун дай башаҡ ағыулы була икән. Шунан олатайҙың ҡушы-
уы буйынса, бер төркөм ҡатын-ҡыҙ, һабан һөйрәп, ер ҙең өҫтөн 
сыйып ҡына һөрөп, ауылды урап сыҡ ты, ә арттарынан Шәмиғол 
хәлфә менән бер нисә ҡарт, доға уҡып, тәҡбир әйтеп, эйәреп бар-
ҙы.

Ауылды урап сыҡҡас, бураҙнаның ике осон да бер гә тоташ-
тырманылар, кеше инеп сығыр ҙай ишек һымаҡ ара ҡалдыр ҙылар. 
Артабан Шәмиғол олатай, тағы нин дәйҙер доғалар уҡып, ауылдағы 
бөтә ауырыу кешене лә ошо ишек аша тыш ҡа ҡы уып сығар ҙы ла 
бураҙнаның остарын тоташ тырып ҡуйҙы. Шунан һуң кешеләр ҙең 
үлеме шып туҡ таны ла ҡуйҙы. Мин үҙем дә һәр саҡ унан дауалан-
дым. 50-се йылдар башы ине, йәш саҡ. Бер мәл кискеһен эш тән 
ҡайтып килә инек, арбала ултырған көйөнсә нимәгәлер терт итеп 
ҡалдым. Шунан алып эсемдә нимәлер шыуҡылдап шылып йөрөй 
һәм мин ауырый баш ланым. Был турала берәүгә лә әйтмәнем, 
теге нәмә ваҡыты-ваҡыты менән ҡуҙғалып ҡуя, шулай һыҙылып 
ҡына өс йыл тирә һе ауырып йөрөнөм. Ул саҡ та халыҡ ты ныҡ эш-
ләттеләр бит, күрә һең, олатайға барырға ваҡыт та тапмағанмын-
дыр ин де.

Әсемдең ауырты уына сыҙай ал май, тәгәрәп йөрөй баш лағас, 
ахыр ҙа велосипедта киттем Ишбир ҙегә, Шәмиғол олатайға. Саҡ 
ҡына һелкетһә лә, эсем өҙөлөп төшөр ҙәй була.

Барып ингәс тә ул әрләй баш ланы: “Ниш ләп быға тик-
лем кил мәй йөрөнөң? Тағы әҙерәк кил мәй йөрөһәң, үлер инең. 
Сихырлаған дар һине, улым, сихырын үҙенә ҡайтарайыммы, әл лә 
һыуғамы? Әгәр үҙенә ҡайтар һам, ул кешенең эсе ташып үләсәк”, 
– ти. Мине сихырлаусы ни тик лем яуыз бул һа ла, уның кем икән-
леген һиҙем ләгәс, сихырын үҙенә кире ҡайтартырға йәл ләнем.

Шунан үҙемде өшкөрөп, һыуға һалып эсер һең, тип, тағы 
доғалыҡ тар яҙып бир ҙе. Килгән дә үлә яҙып саҡ килгән кеше, 
кирегә велосипедта уйнап ҡына ҡайтып киттем”.
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Шул ваҡыт Фазылйән ағайҙың ҡатыны Фәрзиә апай ҙа һүҙ-
гә ҡушыла: “Ике аяғы ла бик ныҡ һыҙлағас, 1944 йылдың йәйен дә 
әсәйем дә (исеме Сәрбийыһан – С.Я.) бер мәл Шәмиғол олатайға 
барғайны. Кеше бик күп бул ған ғамы икән, зарын тыңлап бөт кәс, 
хәлфә уға күҙ һирпеп кенә ҡараған да, төҙәлер һең, ҡыҙым, тип 
сығарған да ебәр гән.

Шунан ул солан ға сыҡҡан да: “Әл лә алып килгән хәйерем 
әҙ булдымы икән? Исмаһам, аяғымды тотоп та ҡараманы. 
Төҙәлерменме икән?” – тип уйлап ултыра икән. Шул ваҡыт ола-
тай уны әбейенән кире саҡыртып ин дереп: “Ниш ләп, ҡыҙым, 
улайтып һуҡранып ултыраһың? Хәйерең дә етерлек, һыйпамаһам 
да ҡайт ҡас йүгереп китер һең, борсол ма”, – ти икән. Ысын лап 
та, шунан алып әсәйем үлгәнсә аяҡ тары һыҙлауына зарланманы. 
Ғүмере буйы Шәмиғол олатайға рәхмәт уҡып йәшәне”.

Күренеүенсә, әүлиә, Ал лаһтың ҡөҙрәте менән, кешеләр ҙең 
ни уйлағанын, улай ғына түгел, үт кәнен һәм киләсәген, үҙенә 
кемдең нин дәй ауырыу менән килер гә тейеш леген алдан белгән. 
Әммә бер ваҡытта ла кешеләр гә улар ҙы киләсәктә нимә көт кәнен 
һөйләмәгән. Алыҫ юлдан арып-талып килә ятһалар, ул: “Әбей, 
килен, сәйегеҙ ҙе әҙерләгеҙ, шун дай-шун дай кешеләр килә”, – 
тиер бул ған. Яҙыусы Ғәлим Афзал улы Хисамов та уның шун дай 
һәләттәрен үҙе күреп белгән кеше. “50-се йылдар уртаһы ине. 7-8 
йәш лек сағымда атайыма иптәш булып урман ға бар ҙым, – тип 
һөйләгәйне ул. – Бер ағас төбөнә ятып торғайным, арығанмын-
дыр ин де, йоҡлап кит кәнмен. Атайым арбаға утын тейәп бөтөп, 
мине уят ҡайны, тора ал майым, аяҡ-ҡулдарым эшләмәй. Атайым 
мине арбаға, утын өҫтөнә һалып алып ҡайтты.

Шунан төрлө дауаханаларға алып барып, врачтарға күр-
һәтеп ҡараны, әммә береһе лә яр ҙам итә ал маны. Ул арала бер ай 
самаһы ваҡыт үтеп китте. Ахыр ҙа Күгәрсен районын да йәшәгән 
Шәмиғол хәлфәгә алып китте. Мәләүез районын дағы беҙ-
ҙең Кинйәбай ауылынан улар ҙың ауылына тик лем хәтһеҙ ара. 
Бустыбайға барып етеп, кешеләр ҙән һорашып, әүлиәнең йорто-
на яҡын лашыуға, ул үҙе ҡапҡаһы төбөн дә көтөп тора: “Афзал, 
мин бит һине әл лә ҡасан дан бирле көтәм, ни эш ләп улай баланы 
ыҙалатып, ошоға тик лем алып кил мәнең, – ти ғүмерен дә тәүгә 
күреп торған атайыма. – Йә, тиҙерәк өйгә ин дереп һалығыҙ”.

Мине күтәреп ин дереп урын дыҡҡа һалдылар. Арттараҡ ҡал-
ған хәлфә килеп инеү менән миңә: “Тор, нимән де ҡарап ятаһың 
һаман”, – ти. Мин, бер ай буйы аяҡ-ҡулымды ла ҡыбырлата ал-
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май ят ҡан кеше, хәрәкәттең нимә икәнен онотоп бөт кәнмен бит 
ин де, аптырап ята бирәм. Эр гәмә килеп: “Тор, тинем бит, ҡара 
әле, һаман тик ятасы, йә, тороп, атайыңа атлап күр һәт”, – тип 
төрт көләй баш лағас, уның әйт кәненә ышаныр-ышанмаҫ ҡына то-
роп ултыр ҙым һәм атланым да киттем”.

Ейәне Хөббул ла ағайҙың һөйләүенсә, әүлиәгә килеп, уның 
ҡулынан аяҡҡа баҫҡан төрлө мил ләттән бул ған меңәрләгән кеше 
араһын да Мәскәүҙә, Генш таб тирә һен дә эш ләгән юғары дәрәжәле 
бер генерал да була. Шәмиғол хәлфә хаҡын да ҡайҙан ишет кән-
дер, әммә Мәскәүҙә әл лә күпме дауахана тупһаһын тапап, йылдар 
буйы профессор ҙар ҡулын да дауаланһа ла, төҙәлә ал май, ә бына 
Шәмиғол олатай уны бер өшкөрөүҙә аяҡҡа баҫтыра. Мәҡәләне 
Фәтхелислам ағай Сөләймәновтың хаты менән баш лағайным, 
уның аҙағын да ла был бөйөк шәхесте үҙе күреп белгән, оҙаҡ 
йылдар буйы уның менән аралашып йәшәү бәхетенә ирешкән 
ошо кешенең хатын дағы юлдар ҙы килтер гем килә. “Олатай бер 
ваҡытта ла кеше айырмай торғайны, бөтә һен дә тигеҙ ҡараны. 
Шулай бер ваҡыт хәлфә менән сәй эсеп ултыра инек, ҡул-аяғы 
бау менән бәйле урыҫ кешеһен алып килделәр. Уның аҡылы ярты, 
нимә эш ләгәнен үҙе бел мәй, тинеләр. Хәлфә уның аяҡ-ҡулдарын 
сисер гә ҡуш ты: “Әйҙә, улым, минең менән сәй эс”, – тип бер 
сынаяҡ сәйҙе өшкөрөп бир ҙе. Шул сәйҙе эскән дән һуң ауырыу 
урыҫ , минең күҙ алдын да арыуланып, арбаға ултырып ҡайтып 
китте.

Бер саҡ мин Шәмиғол хәлфәгә: “Олатай, һиңә мин 15 йыл 
йөрөйөм ин де, ниңә мине лә тиҙ генә шәбәйтмәй һең, һөйләшкән-
дә тотлоғам бит”, – тинем. Ул миңә: “Шөкөр ит, тапҡан ауыры-
уың бөттө ин де, ҡал ғаны яйлап сығыр”, – тине.

Шәмиғол хәлфә бик күп уҡымыш лы мул лалар менән та-
ныш ине. Етеболаҡ ауылынан Сәғәҙәт мул ла, Ҡолшай ауылынан 
Абдул ла мул ла, Ейәнсура районы Ибрай ауылынан Әбделкәбир, 
Сибәғәт мул лалар, Үр ген ауылынан Әхмәтбаҡый мул ла бик 
таныл ған кешеләр булды.

Әүлиә мөғжизәләрен хәҙер аңлауы ла ҡыйын, ләкин беҙ, 
ул заман кешеләре, хәҙрәттәр ҙең Хаҡ Тәғәлә бир гән ҡөҙрәтенә 
ныҡ ышана инек һәм мин әле лә ышанам. Яҙмыш тың мине шу-
лай даны тирә-яҡҡа тарал ған Шәмиғол хәлфә менән осраш тыры-
уына һаман да һөйөнөп бөтә ал майым. Хәлфәнең яр ҙамы менән 
тел һеҙлектән ҡотолдом, өйлән дем, ҡатыным менән биш бала 
тәрбиәләп үҫтер ҙек. Юлыма Шәмиғол әүлиәне тап килтер гәненә 
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Ал лаһыма әлеге көн дә лә 
рәхмәттәр уҡыйым һәм уның 
Ал лаһ бир гән көс-ҡөҙрәте 
алдын да баш эйәм.

Шәмиғол әүлиә арҡаһын-
да төрлө ауырыуҙар ҙан ҡотол-
ған, уның рухы алдын да бу-
рыслы кешеләр әле лә бик 
күп. Заманын да йәшерәктәре: 
“Олатай, изгелегең өсөн нимә 
эш ләйек?” – тип һораһалар, 
ул: “Мине, улым, анау ҡул 
арбаһына ултыртып, шул-шул 
әүлиә ҡәберенә алып бар әле”, 
– тиер бул ған. Ярай һы уҡ мыҡ-
ты кәүҙәле был ҡартты һөйрәп, 
хатта Өмөтбай ауылы эр гә-
һен дә 300 метр тирә һе бейек-
лектәге Әүлиә тауына менгән 
саҡ та ла кешеләр арбаның 
да, хәлфәнең дә ауырлығын 
тоймаған – бына ул Ал ланың 
хикмәте.

1957 йылда донъя ҡуйған һәм тыуған ауылы Сәйет ҡолда 
ерләнгән Шәмиғол әүлиә үҙе иҫән саҡ та яҡын-тирәләге бөтөн 
әүлиә ҡәбер ҙәрен дә бик йыш зыярат ҡылып, улар рухына аят-
тар сығып торған, Ал лаһ ризалығын ал ған. Уның үҙенең дә баҡый 
донъяға күсеүенә 50 йылдан ашыу ваҡыт үт кән, баш ҡа әүлиәләр 
менән бер рәттән уның ҡәберенән дә зыярат ҡылыусылар аяғы 
өҙөл мәҫ, рухын Ҡөрьән аяттары менән ҡыуан дырыусылар бөтмәҫ 
әле.

CәлмәнЯРМУЛЛИН.

Абдулламулла

Баймаҡ районы Билал ауылын да йәшәүсе әсәйем Камало-
ва Зәйтүнә бер туҡ тауһыҙ башы шаулауҙан ыҙалағас, Мөжәүир 
хәҙрәт кә барған. Ул әсәйемде дауалай һәм: “Үҙегеҙ ҙең Билал-

Шәмиғолхәлфәнеңҡәбере
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да ла минең кеүек үк мул лағыҙ бар. Ул шул тик лем көслө, шуға 
йөрөгөҙ”, – тип әйт кән.

Комсомол ауылынан Чернов тигән бер урыҫтан Фәриҙә 
апайҙар һыйыр һатып алалар. Ҡайт ҡан саҡ та хужабикә, һыйыр ҙы 
маҡ тап-маҡ тап, былар ҙың күҙ алдын да бер биҙрә һөт һауып ала. 
Ҡыуанышып, һыйыр ҙы алып ҡайталар. Икенсе көн дө һыйыр ҙың 
елене һауырға бөтөн ләй эшкинмәй, кибеп бөрөшкән дә ҡуйған. 
Аптырашып олатайға киләләр. Ул төнөн бер кемгә лә күренмәй 
генә теге урыҫтың тәҙрә төбөнән бер биҙрә тупраҡ алып килер гә 
ҡуша. Эт ыҙаһы менән олатайҙың ҡуш ҡанын үтәп, тупраҡ алып 
киләләр. Шул тупраҡ ты һыу менән иҙеп, урыҫ ҡотон алып ҡал-
ған, тип еленен йы уырға ҡуша. Һыйыр елене элекке хәленә инә.

Ҡыр ҙастан коммунист Бәхтиәр апабыҙ ҙың башы ныҡ шешеп 
ауырып китә. Йөрөмәгән дауахана ҡал май, олатайға бар, тиһәләр 
ҙә, ул уны һан ға һуҡмай йөрөй бирә. Бер әмәлен дә таба ал май, 
төнөн генә мул ла олатайға китә. Уға нин дәйҙер май табып килер-
гә ҡуша. Алып килгәс, өшкөрөп бирә. Ҡайт ҡас, ул өшкөрөлгән 
майҙы эсеп ныҡ ауырый, шешеге юҡҡа сыға.

Зәйнәп апайымдың ун йәш тирә һен дә теше ныҡ һыҙлап 
ыҙалат ҡас, әсәйем уны мул ла олатайға алып бара. Ул урын дыҡ-
тың ситен дәге шир ҙеккә сөй ҡата ла шул сөйҙө тартып алып 
апайымдың һыҙлаған тешенә ҡуя. Шун да теш тең һыҙлаған 
еренән ҡорт килеп төшә. Әлхәмдулил лаһи, хәҙер уға алтмыш 
йәш, теше менән ыҙалағаны юҡ.

Ниязғолхәҙрәт

Ниязғол хәҙрәт Әбйәлил районы Ҡыр ҙас ауылын да йәшәгән. 
Ул ошо район дың Асҡар, Ниязғол ауылдарына беренселәр ҙән бу-
лып нигеҙ һалыусы. Уның Ал лаһ бир гән ҡөҙрәте киң бул ған.

Иерусәлимдә, имеш, ер гә лә, күккә лә теймәй торған таш бар. 
Шул таш ер гә тей һә, ҡиәмәт көнө етә, тиҙәр. Ул ер бынан йөҙ йыл 
элек асылыр бул ған, ун да изгеләр генә инә ал ған. Ниязғол хәҙрәт 
тә шул таш эсенә ингән, имеш, тиҙәр.

Ҡыр ҙас ауылынан алыҫ түгел бер урын да ен дәр ҙең ере була. 
Улар үҙ көйөнә, ауыл халҡы үҙ көйөнә тыныс ҡына йәшәп ят ҡан-
дар. Ен дәр яйлап-яйлап ауыл халҡына зарар килтерә баш лаған. 
Йә мал ҡазалана, йәш тәр ҡаңғырыша, ғаиләлә ыҙғыш тар баш-
лана. Олатай был ғил ләнең айышын йә һәт кенә төшөнөп ала ла, 
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ен дәр ҙең еренә китә. Үҙен уратып һыҙыҡ һыҙып ала, уның эсенә 
ултырып көн һайын Ҡөрьән уҡый баш лай. Ен дәр уны уҡытмаҫ 
өсөн йә йылан, йә йырт ҡыс ҡиәфәтен дә уға ажғырып килә икән , 
әммә һыҙыҡ аша үтә ал майҙар. Ул бер нәмәгә лә ҡарамай, уҡыған 
да уҡыған. Бер ваҡыт уға аҡ сәсле ҡарт килә. “Беҙ ҙе торлағыбыҙ-
ҙан, зинһар,ҡыума. Телә һәң, бесәнеңде эш ләп бирербеҙ, телә һәң, 
үҙемдең ҡыҙ ҙарымды бирәм”, – тигән. Хәҙрәт һис ризалашмаған 
икән. Ниһайәт, ен дәр өйөрө менән күсеп китер гә мәжбүр була. 
Улар ҙың күскән дәге сырылдаш ҡан дарын, балаларының илаш-
ҡанын, арба тауыш тарын, “һәш-һәш, сеү-сеү”, тип ҡысҡырыш-
ҡанын бөтә ауыл халҡы ишет кән. Ен дәр кит кәс, ауыл тынысла-
нып ҡала.

Ҡөҙрәтле кешеләр артынан әл лә күпме бы уын ға етерлек из-
гелек ҡала. Ошо ауылдың зыяратын да хәҙрәттең тоҡомонан ғына 
дүрт хажи ята. Шулар ҙың берәүһе – Бикйән хажи Ғабдул ла бин 
Сәйеди менән Мәккәгә хаж ҡыл ған.

ЗәлифәШАКИРОВА.
Әбйәлилрайоны,Асҡарауылы.

Әбйәлил,Баймаҡизгеләре

Хөсәйен әүлиәгә халыҡ элек-электән күп йөрөгән. Совет вла-
сы заманын да ла юл өҙөл мәгән. Әүлиәнең хикмәтле һуҡмағы бул-
ған. “Ауҡа йыл ғаға төшкәнен – тә һәрәт алырға, ә өҫкә менгәнен 
– намаҙ уҡырға барған һуҡмағы”, тип аңлаталар ине. Ул һуҡмаҡ 
яҙлы-көҙлө ныҡ беленә. Тирә-йүн дәге үлән дәр һарғай һа ла, 
һуҡмаҡ юлын дағы үлән дәр йәшел көйө ҡала. Шунан, тирә-яҡ та 
ҡыл ған үҫә, ә һуҡмаҡ тирәләй генә еләк япраҡ тары.

Элек тапма ауыры уы ныҡ көслө ине бит. Әүлиә зыяраты-
на килеп, аят-доғалар уҡып, Хоҙайҙан һорап, шул ауырыуҙар ҙан 
ҡотол ған дар. Шулар ҙың араһын да минең әсәйем дә бар. Хөсәйен 
ауылына барып етмәҫ элек тау битләүен дә, юлдан йөҙ-йөҙ ил ле 
метр тирә һе ер ҙә ул әүлиә ҡәбере.

Мәхмүттән Ҡал маҡ ауылына барған осон да, Түбә башын-
да ике әүлиә ҡәбере бар. Бер йәй ныҡ ҡоролоҡ бул ғас, кемдер: 
“Әүлиә зыяраты аяҡ аҫтын да тапалып ята. Кәртәләгеҙ”, – ти. 
Кәртәләп ҡуялар, шунан ямғыр яуҙы, тиҙәр.



142

Хәлил ауылы янын да хәҙрәт ерләнгән. Хәлилдә – ҡарағай-
ҡыпсаҡ тар, ә күрше Күсейҙә бөрйән дәр йәшәй. Элегерәк ер 
мәсьәлә һе арҡаһын да үҙ-ара низағтар булып торған. Шул тарт-
ҡылаш ты Хәлил хәҙрәт хәл ит кән. Үҙе был донъянан кит кән дә 
Хәлил менән Күсей араһын дағы сиккә, тау битенә ерләр гә әйтеп 
ҡалдырған. “Минән аша килеп, даулашып йөрөмәҫтәр”, тип. 
Ысын лап та, уны ике араға ерләгәс, ғауғалышып йөрөүҙәр баҫыл-
ған.

Хәлил зыяратын да Ғабдул ла тигән хәҙрәттең ҡәбере бар. 
Бик ҙур итеп кәртәләп ҡуйыл ған. Ике ҡәбер ташы әл лә ҡайҙан 
күренә. Элек, совет власы көслө ваҡытта әле, ҡайҙан дыр Урта 
Азия яғынан ҡара “Волга” машинаһы менән килеп, зыярат ҡылып 
ҡайта торған бул ған дар.

Ишбулды ауылын дағы зыяраттың уртаһын да Әбделкәрим 
улы Хәлиул ла ҡарый ята. Эсеп алйыған кешеләр ҙе зыярат ҡа 
алып барып им ләгән, аяҡҡа баҫтырған, яр ҙамын ал ған кешеләр 
әле лә бар. Шул уҡ зыяратта Үл мәҫбай атлы изге заттың да ҡәбере 
ошон да.

Әл мөхәмәт (Ҡолбаҡ ты) зыяратын да Ноғоман улы Ғәбдел-
ханнан хәҙрәт Ирназаров ята. Әхмәтзәки Вәлиди “Хәтирәләр”ен-
дә Зәйнул ла ишан, Ғабдул ла (Абдул ла Сәйеди) ишан дар менән 
бер ҡатар Ханнан хәҙрәтте лә телгә ал ған. Улар баш ҡа бик күп 
ишан дар кеүек фанатик түгел, ә сәйәсәт тураһын да ла фекер 
йөрөтөрлөк аңлы кешеләр булды, Наҡшбән диә тәриҡәте даирә-
һенән ине, тип яҙа.

Халыҡ та түбән дәге мәғлүмәт һаҡлан ған. Ғәбделханнан хәҙрәт 
мәҙрәсә һен дә (Әл мөхәмәт-Ҡолбаҡ тыла) кеше ҡиәфәтенә инеп, 
ен дәр ҙә белем ал ған,имеш. Улар тураһын да хәҙрәт үҙе белгән, 
баш ҡалар- юҡ. Егеттәр ҡиәфәтен дәге икәүһен шәкерттәр бе-
леп ҡала. Ашаған дан ҡал ған һөйәктәр ҙе кемдер төн дә кимереүен 
һиҙеп, бер төн һөйәктәр ҙе ҡоромға буяйҙар. Ә иртән ҡараһалар 
– ике егеттең ауыҙы ҡап- ҡара…

Шул егеттәр ҙең береһен урман яғы шәкерттәре ҡунаҡҡа 
алып ҡайта. Ҡунаҡ ашы ҡара-ҡаршы тигән дәй, шунан үҙе тегенең 
донъяһын күрер гә теләк белдерә. Ә тегеһе быны алып ҡайтмай. 
Шулай бик ныҡ теңкә һенә тейгәс: “Бер нисә шарт ҡа күнһәң – 
алып ҡайтам”, тип ризалығын ал ғас, шартын әйтә. Юлда күҙеңде 
бәйләрбеҙ. Урын-ер гә барып ет кәс асабыҙ. Беҙ ҙә ни күр һәң дә бер 
һүҙ ҙә ҡушмай һың, өн дәшмәй һең”. Шәкерт ризалаша.
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Ен дәр донъяһын дағы күп нәмәгә ғәжәпһенеп ҡарай. Ҡыҙ-
ҙар матур еҙ сәсле. Тотон ған һауыт-һабалыры алтын дан. Шәкерт 
егете түҙмәй, аптырау ауазы сығара. Бын да кеше бар бит, тип ен-
дәр донъяһы ҡуба. Ен шәкерттең атаһы туҙына. Шунан: “Бын-
да хәҙрәтһеҙ бул май”, – ти. Хәҙрәт килеп, үҙе белгән доғаларын 
уҡып, был шәкертте парал лель донъянан сығара. Ошон дай 
миҫалдар ҙан күренә лә ин де Ғәбделханнан хәҙрәттең кем икән-
леге.

Мәш һүр әүлиә Уйылдан улы Мөжәүир хәҙрәт тә уны үҙенең 
остазы итеп таны уы тураһын да мәғлүмәт ишетер гә тура килде. 
“Шун дай оло шәхесте аша атлап, ошон дай алыҫҡа ыҙалап кил мә-
һәң дә булыр ине. Ярты юлда Ханнан хәҙрәт кә туҡ таһаң да яр-
ҙам булыр ине”, тигән урман яғынан килгән берәүгә Мөжәүир 
хәҙрәт. Ул ваҡытта Ғәбделханнан хәҙрәт ин де баҡыйлыҡ та бул-
ған. Тимәк, зыярат ҡыл һаң да, ошо ауырлыҡ тарыңдан ҡотолор 
инең, тигән һүҙ бит.

Таҡһыр ауылының элекке имамы Әүбәкер ағай (хәҙер мәр-
хүм ин де) Ғәбделханнан хәҙрәттең янына барып, өс тапҡыр зы-
яратта доғалар уҡып, Ал лаһтан яр ҙам ялбарып, йәшел йылан-
дан ҡотолоуы һәм уны шун да ғәрәпсәгә уҡытыуҙары тураһын да 
әйтеп ҡалдырған.

Күсейҙәге (Баймаҡ районы) Хөснөтдин хәҙрәт тә ен дәр-
гә һабаҡ бир гән, тигән дәрен ишетер гә тура килде. Уның ҡәбер 
ташы ҡайҙан дыр ҡыр ҙан килгән, Троицкиҙағы Зәйнул ла ишан ят-
ҡан бик борон ғо зыяраттағы һымаҡ.

Бәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт сал лалаһу ғәләй һи үә сәл ләм сәхә-
бәләре менән сүл лектә китеп барған да ҡапыл юҡ булы уы тураһын-
да мәғлүмәт бар бит. Аҙаҡ ҡайҙа булы уы тураһын да һораш һалар, 
“тегеләр гә барып һабаҡ бир ҙем”, тип аңлата. Тегеләре – ен дәр. 
Улар ҙың араһын да ла мосол ман бул ған дары барлығы тураһын да 
әйт кән, тиҙәр бит.

Таҡһыр ауылының янын да әүлиә зыяраты бар. Кешеләр-
ҙең аттары ауырыһа шул зыярат тирәләй өс тапҡыр уратып, 
аттарының шәбәйеүе тураһын да ишетер гә тура килде. Әүлиә 
зыяратын уратып аттарын һауыҡ тырыу тураһын да Хәмиттә лә, 
Буран ғол, Байым яҡ тарын да ла, Ташбулат тирә һен дәге ауылдар ҙа 
ла, Бөрйән, Баймаҡ яҡ тарын да ла ишетер гә насип булды.

МөхәррәмБЕЙЕШЕВ.
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Нөгөшбуйыишандары

Мосол ман халыҡ тарының мәҙәни мираҫын да иң мөһим 
мәсьәләләр ҙең береһе – суфыйсылыҡ. Ислам диненең мәҙәни 
йөҙөн барлыҡҡа килтереүҙә, институттарын үҫтереүҙә уның 
йоғонтоһо ҙур. Суфыйсылыҡ баш ҡорттар ҙың революцияға тик-
лемге рухи тормошон да ҙур урын алып торған. Бөтәбеҙ гә лә 
мәғлүм, 1917 йылдан һуң дин юлы бы уыла, халыҡ тың ҡиммәтле 
рухи хазинаһы тартып алына.

Нимә һуң ул суфыйсылыҡ? Ул – Ислам дине тәғлимәтен 
тәрән өйрәнеү, рухи сафлыҡҡа өлгәшеү. Һуңғыһын да ғына кеше 
йәшәү мәғәнә һен тәрәнерәк аңлай, уның ҡәҙерен белә. Үт кән 
быуат суфыйҙары, билдәле булы уынса, халҡыбыҙ ҙы дөрөҫ юл ға 
баҫтырыуҙа, динебеҙ ҙе үҫтереүҙә, рухи тәрбиәләүҙә баһалап бөт-
көһөҙ эш тәр баш ҡарып кит кән. Улар һәр төбәктә бул ған. Учалыла 
– Зәйнул ла ишан, Хәйбул лала – Ғатаул ла ишан, Күгәрсен дә – 
Шәмиғол хәлфә, Баймаҡ та – Мөжәүир хәҙрәт, Мәләүез ерен дә 
Сәхиул ла, Ғарифул ла хәҙрәттәр. Улар, әлбиттә, бик күп.

Суфыйҙар – бөтә яҡ тан да камил заттар, тип әйтер инем. 
Һуңғы йылдар ҙа Ислам тәғлимәтен өйрәнгән ғалимдарыбыҙ Ил-
шат Насиров, Салауат Ғәл ләмов, Сәл мән Ярмул лин был өлкәлә 
ҙур эш баш ҡар ҙы, суфыйсылыҡ баш ҡорт яҙмышын да ни тик лем 
ҙур урын биләгәнен яңынан асты. Шөкөр, был тәғлимәт буйынса 
яҙыусыларыбыҙ, журналистарыбыҙ ҙа, ишан дар ҙың томош юлын 
өйрәнеп, матбуғат биттәрен дә яҡ тырта. Улар ҙың рухын яңырта. 
Был йә һәттән Лира Яҡшыбаева апайға рәхмәтлебеҙ. Ул, әүлиәләр 
тормошон өйрәнеп, китап яҙа.

Мин үҙебеҙ ҙең район да исеме телгә алынмаған изге 
заттарыбыҙ Сәхиул ла һәм Ғарифул ла ишан дар тураһын да эҙләнеү 
эшемде тәҡдим итмәксемен. Улар икеһе лә халҡыбыҙ өсөн иҫ кит-
кес изгелек ҡыл ған заттар.

Тарихөҫтөндәултырғанауыл

Ауыл аҡһаҡалы Миңнул ла бабай ихласланып, ғорурланып 
Арыҫлан ауылы тарихын һөйләй. Эйе, ғорурланырлыҡ. Арыҫлан 
– батыр ҙарыбыҙ ҙың тәү аяҡ баҫҡан изге тупрағы, мил ләтебеҙ-
ҙең дан лыҡлы улы Кинйә абыҙ ҙың төйәге бит ул. Ил яҙмышын 
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хәл-итер уҙаман дар үҫтер гән изге төйәк. Тарихҡа күҙ һал-
һаҡ, Арыҫлан Аҡҡолов батша колонизатор ҙарына ошо ер ҙе 
бирмәйенсә күпме көрәшкән, халҡын ҡурсалаған. Аҡҡол ауылы 
карателдәр тарафынан ян дырыл ғас, Арыҫлан батыр биләгән ер-
ҙә яңы ауыл барлыҡҡа килгән (хәҙер ге ваҡытта Кинйәнең тыуған 
ере Нөгөш йыл ғаһы аръяғын да ҡала).

Батыр ҙар төйәге ян дырыл һа ла, был ҡөҙрәтле изге тупраҡ 
халҡына терәк бул ған аҫыл заттар ҙы тыуҙыра бир гән. Ауылын-
да мәҙрәсә тот ҡан, халыҡ ты йыйып, аң-белем бир гән рухи зат-
тар тоҡомо дауам ит кән был ер ҙә. Халҡын иман ға күн дереп, 
рухи сафлан дырған, Ал лаһ ризалығын да иман менән, ғаилә-
һен, халҡын ҡараған ир арыҫлан дары бул ған улар – Толон ғужа 
Мусин, Сәхиул ла, Сәғиҙул ла, Әхмәҙул ла, Сафиул ла, Заһиҙул ла, 
Ғарифул ла хәҙрәттәр. Был ишан дар белемде төрки донъяһын-
дағы ҙур мәҙрәсәләр ҙә ал ған, хаж ҡыл ған, мәҙрәсәләрен дә дин 
ә һелдәре, ғалимдар үҫтер гән. Нөгөш буйы ишан дары улар ҙан бе-
лем ал ған, тирә-яҡ халыҡ та улар фатихаһын да йәшәгән. Толон-
ғужа Муса улының мәҙрәсә һен дә төрки донъяһын дағы билдәле 
заттар белем эстәгән. Ул Р. Фәхретдиновтың “Аҫар” китабын да 
телгә яҙыл ған. Мәҫәлән, ғалим Ҡотлогилде бине Бустыбай бине 
Аҡманай бине Ҡорман абыҙ ун да уҡый баш лаған.

Сәхиуллаишан

Ул төрки донъяһын да билдәле изге зат, Арыҫлан ауылын-
да йәшәүсе дан лыҡлы һәм абруйлы суфый Толон ғужа Мусин 
хәҙрәттең дүртенсе улы булып донъяға килгән.

Сәхиул ла баш лан ғыс белемде үҙ атаһынан ауыл мәҙрәсә һен-
дә, һуңынан Ҡыуғанаҡбаш ауылы Тимербәк ахун хәҙрәттә һәм 
баш ҡа ҙур мәҙрәсәләр ҙә ал ған дан һуң, 1850 йылдар тирә һен дә 
Ырымбур мосол ман диниә назараты тарафынан Ер гән ауылына 
указлы мул ла итеп тәғәйен ләнә.

Хәҙрәт бик йәш ләй мил ләтебеҙ өсөн йәшәп, халыҡ абруйы 
яулай, уҡымыш лығы менән генә түгел, ә күркәм холҡо менән дә 
кешеләр ҙе хайран итә. Суфыйҙар затынан булы уына аптырарға 
түгел. Донъя сер ҙәрен, Ҡөрьән ҡанун дарын яҡшы белеп, тормош-
та ҡул ланып йәшәгән дәр генә юғары дәрәжәгә күтәрелә ала һәм 
халҡы күңелен дә оҙаҡ һаҡланыр.

Сәхиул ла хәҙрәт халыҡ ты аң-белемгә, иман ға, етеш йәшәр-
гә,мил ләт кә тоғролоҡҡа өн дәгән, дауалау көсөнә эйә бул ған. 
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Сәхиул ла ишан ға төрлө яҡ тан дауаланырға килгән дәр. Риза 
Фәхретдинов, Зәйнул ла ишан менән аралаш ҡан, Наҡшбән диә 
тәриҡәте суфыйы, әүлиә булып таныл ған.

Хәҙрәттәр тураһын да иҫтәлектәр йыйған да улар ҙың сабыр, 
күркәм холоҡло, кеше менән йомшаҡ мөғәмәләлә булы уына хай-
ран ҡалаһың. Мәҫәлән, Ғил миниса инәй шулай ти:

– Сәхи ине, сабыр ине,
Халыҡҡа өлгө ине...
Уның исеменә арнал ған бәйеттәр һәм баш ҡа яҙмалар бик 

күп бул ған. Онотол ған. Атай-олатайҙар уның исемен телдән 
төшөрмәй торғайны.

Сәхиул ла ишан кеүектәр донъя ҡыумаған, мәңгелек хә-
ҡиҡәттең, тәбиғәттең серен белер гә тырышып, Ал лаһ ризалығын 
алырға ынтылып йәшәгән. Ер гән халҡы хәтерләүенсә, хәҙрәт 
алдашыуҙы, көнсөл лөктө яратмаған. Бер ваҡыт яҡын-тирәләге 
урыҫ ауылы кешеләре бесән урларға бул ған, ти. Улар бесән де 
тейәй ҙә хәҙрәт йәшәгән тирәгә килтереп кәбән ҡоя икән. Таң ат-
ҡан, халыҡ аптырауға ҡал ған. Сәхиул ла хәҙрәт өйөнән сыҡҡан 
да: “Был аҙаҡҡы йөгөгөҙ ҙө бушатып тормағыҙ, балаҡайҙар, эш-
ләгән хаҡы булыр”, – тигән.

Йәйге сел лә бесән ваҡытын да ауылда ян ғын сыға. Сәхиул ла 
хәҙрәт нин дәйҙер сәфәр ҙән ҡайтып килгән була. Ян ғын ға ҡаршы 
доғаһын уҡып, таяғын һелтәүе була, ут юҡҡа сыға ла ҡуя, ти. Ал-
лаһ бир гән ҡөҙрәте шун дай бул ған. Улар йәшәгән заман да дин 
көслө, тәртип ныҡ булды, тип иҫләйҙәр. Тирә-яҡ тағы халыҡ ты 
рухи һәм физик яҡ тан дауалап, халыҡҡа түл лек, иман, байлыҡ-
сәләмәтлек теләп йәшәгән дәр.

Бер ваҡыт хәҙрәт Һәр гәйҙә йәшәүсе Әхмәтша исем ле бабайға 
Ер гәнгә барыу тураһын да аңғарты уы була, ул әбейе Көмөшбикәгә 
ризыҡ әҙерләр гә ҡуша ла, атын егеп, таң менән тура юлдан хәҙрәт 
ауылына юл лана. Барып етһә, уныһы йыл майып, ҡапҡа асып 
көтөп тора икән:

– Әхмәтша ҡор ҙаш, һиҙ гер һең икән, аңғарты уымды тиҙ 
төшөнгәнһең, – ти хәҙрәт. Баҡ тиһәң, үҙенең яҡын дарын шулай 
өмәгә йыйған икән. Бына ошолай аралашыу һәләтенә эйә бул ған 
ул (кеҫә телефоны ла кәрәкмәгән). Һәләте менән күптәр ҙе төрлө 
хәүеф-хәтәр ҙән ҡурсалаған (Әбет ауылын да йәшәүсе мәрхүм Ти-
мербай Арыҫланов һөйләгән дәр ҙән).

Сәхиул ла хәҙрәт Ер гән дә йәшәгән саҡ та бөтә ауыл халҡын 
тәртиптә тота ал ған. Шәриғәттең кескәй генә ҡанун дары ла 
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тормош ҡа ашырыл ған. Ир балалар 12 йәш тән мәсет кә йөрөгән, 
Мөхәммәт бәйғәмбәр ҙең исемен ишет кән дә “салал лаһу ғәләй-
һиссәләм” тип, салауат әйтер гә кәрәк лекте лә онотмаған (Мирсәй 
Әмир хеҙмәтенән).

1902 йылда Ырымбур ҙа Ғил ман Ибраһим улы Кәримов 
матбуғатын да сыҡҡан “Мөрсияти хәҙрәти Сәхиул ла әл-Ер гәни 
мин нахиәти Стәрлетамаҡый” тип атал ған китапта Сәхиул ла 
хәҙрәт тураһын да төрлө автор ҙар тарафынан яҙыл ған утыҙлап 
яҙма ин дерелгән. Китапта уның иҫ кит кес йомартлығы маҡ тала. 
Янын да бул ған бөтөн аҡсаһын ярлыларға тарата торған бул ған, 
имеш. Шул уҡ китаптан уға байлыҡ тың ҡайҙан килгән леге лә 
асыҡ аңлашыла. Ете-һигеҙ меңләгән мөрите (уҡыусыһы) бул ған, 
һәр ҡай һыһы хәҙрәт янына килгән дә аяҡлы мал алып килгән. Ша-
улатып бесән өмәләре уҙғарған дар, улар үҙ ҙәренә күрә байрам 
төҫөн ал ған. Ҙур-ҙур төркөмдәр ҙең туғай-болон дарына теҙелеп 
бесән сабыуҙары, берәүҙәренең ашарға-эсер гә әҙерләү менән 
мәшғүл булы уы, ғалимдар ҙың, имамдар ҙың, шағир ҙар ҙың бер гә 
йыйылып үҙ-ара фекер алышыу, һөйләшеү-кәңәш алышыуҙары, 
мәзин дәр ҙең таш ҡаяларға менеп аҙан әйтеүҙәре, йөҙ ҙәрсә 
мөриттәр ҙең имамға ойоп, йәшел болон өҫтөн дә намаҙ уҡыуҙары 
тасуирлана.

Дан лыҡлы Шәмиғол хәлфә (хәҙер ге Күгәрсен районы 
Әбсәләм ауылынан) бала сағын да Сәхиул ла хәҙрәттең күсере бу-
лып йөрөгән. Хәҙрәт уны бик ихтирам ит кән, хәлфәнең дауалау 
көсөнә эйә булы уын белеп, изге фатихаһын бир гән (Мәләүездә 
йәшәүсе Ғил миниса инәйҙән).

1897 йылда Сәхиул ла ишан ды ерләгән дә лә, Ер гән ауылы оло-
лары иҫләүенсә, бер көн эсен дә төрлө тарафтар ҙан меңәрләгән 
халыҡ йыйыл ған. Урта Азиянан хатта ҡыҙыл балсыҡ тан эш ләнгән 
ҡәбер ташы алып килгән дәр. Йыназа ваҡытын да ауыл тирә һен-
дә баҫыр урын бул маған. Килгән һәр кем, оҙон сират ҡа теҙелеп, 
изге заттың ҡәберенә тупраҡ ты көрәк менән түгел, ә ҡул менән 
һалырға тырыш ҡан (Хәлиул ла хәҙрәттең ауылдаш тарына һөйләп 
ҡалдырған иҫтәлектәренән).

Шәмиғол хәлфә иҫән сағын да Ер гән ауылы кешеләренә 
хәйер бирер гә тырыш ҡан. Хатта сәфәр ҙә сағын да юлда осраған-
дарға был ауыл кешеләренә үҙенең саҙаҡаһын тапшырырға ҡуш-
ҡан. Бын да нин дәйҙер хикмәт бул ған дыр.

Сәхиул ла ишан дың үлеменә бер быуаттан артыҡ ваҡыт 
үтһә лә, уның ҡәбер таш тары шул килеш һаҡлан ған. Туған дары 
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менән бер гә бул ған ҡәберлек 1 метр бейек лектә аҡ таш тар менән 
уратыл ған. Ошон дай бөйөк изге заттың исемен бел мәгән яҡын-
тирәләге халыҡҡа бын да өнһөҙ ят ҡан аҡ таш тар ғына изгеләр 
күмелгәнен иҫкәртә һымаҡ. Ә заманын да Сәхиул ла ишаныбыҙ 
бөтөн төрки донъяһын да билдәле бул ған зат бит. Уның тураһын да 
күпме ғалимдар китаптар яҙып ҡалдырған. 

Ғарифуллаишан

Ғарифул ла Бураҡанов 1855 йылдың 25 октябрен дә Стәр-
летамаҡ өйәҙе (хәҙер ге Мәләүез районы) Арыҫлан ауылын да 
Сәғиҙул ла ишан ғаилә һен дә тыуған. Баш лан ғыс белемде ауыл 
мәҙрәсә һен дә атаһынан ал һа, аҙаҡ Стәрлетамаҡ та Камалетдин 
хәҙрәттә дауам итә.

Сәхиул ла ишан дың бер туған ҡустыһы Сәғиҙул ла ишан дың 
улы була Ғарифул ла хәҙрәт. Белеүебеҙсә, ул да тирә-яҡ та абруйлы 
дин ә һеле, әүлиә дәрәжә һенә күтәрелгән изге заттар ҙан. Хәҙрәт 
тә Баш ҡортостаныбыҙ ҙың дин ә һелдәре, ғалимдары менән ара-
лашып йәшәгән, ағалары кеүек Зәйнул ла ишан мөриттәренән 
һанал ған. Халыҡ араһын да абруйы ҙур бул ған. Үҙ мәҙрәсә һен-
дә тирә-яҡ тан балалар йыйып уҡыт ҡан, халыҡ ты аң-белемгә, 
әхләҡи таҙалыҡҡа өн дәгән һәм дауалаған. Нин дәй генә ауырыу 
кил мә һен, уға яр ҙам итә ал ған, шул тик лем кешелек ле, кеселек ле, 
сабыр холоҡло инсан дар ҙан бул ған.

Ғарифул ла хәҙрәттең әсә һе Мөхфиә – дан лыҡлы Стәрле 
мозафаты Ҡыуғанаҡбаш ауылы имамы, мөҙәрисе һәм ахуны 
Тимербәк бине Уйылдан дың ҡыҙы. Ризаитдин Фәхретдиновтың 
“Аҫар” китабын да яҙылы уынса, Тимербәк ахун дың бик күп дан-
лыҡлы остаздары һәм шәкерттәре бул ған. Уның ҡыҙы Мөхфиә 
Танып ҡәрйә һен дә имам Сәғиҙул ла бине Толон ғужа никахын-
да тиелә (53-сө бит). Асыҡлауыбыҙса, Ғарифул ла хәҙрәт атаһы 
Сәғиҙул ла һәм әсә һе Мөхфиә яғынан да бик көслө, дәрәжәле 
ишан дар нәҫеленән.

“... Ғарифул ла хәҙрәттең бер туған һылы уы Һәҙиә өләсәйем 
һөйләүенсә, хәҙрәт дауалауҙан баш ҡа төрлө кираматтар ҙа күр-
һәтә белгән. Бына бер миҫал. Ҡыш әбейенең тыуған көнө бул-
ған. Уға бүләккә яңы өҙөлгән ялан сәскәләре биреп ҡыуан дырған. 
Бына бит Ал лаһ бир гән көс-ҡөҙрәт!

Бер ваҡыт хәҙрәт, әбейе һәм күсере Көҫәпәй (Аптраҡ) ауылы-
на барырға сыҡҡан, ти. Юлда арбаларының тәгәрмәсе ватыл ған. 
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Әбейе менән күсерен сит кәрәк китеп торорға ҡуш ҡан да, атта-
рын уратып доға ҡыл ған һәм боҙоҡ тәгәрмәстәр ҙе арбаға кейҙер-
гән. Шулай итеп, нин дәйҙер хикмәт менән йомош тарын йомош-
лап, имен-аман ғына юлдан йөрөп ҡайт ҡан дар, ти.

Беҙ ҙең Шәрип ауылынан ауырыу баланы хәҙрәт кә алып 
килгән дәр. “Был баланы миңә алып килеүен алып килгәнһегеҙ ҙә 
ул, өшкөрәйем. Был бала киләсәктә кешегә изгелек килтермәҫ”, – 
тигән. Ысын лап та, ул кешенең яҙмышы минең күҙ алдынан үтте, 
игелекһеҙ булды”. (Мәләүездә йәшәүсе Раһип хажи иҫтәлегенән).

30-сы йылдар ҙа Сталин режимының ҡә һәрле золомо осорон-
да дин ә һелдәренә көн күр һәтмәйҙәр. Дини заттар ҙың бер 
ғәйепһеҙ ҙәренә бәйләнеп, Себер яҡ тарына һөр гөнгә оҙат ҡан-
дар, төрмәгә япҡан дар. Бер ваҡыт Ғарифул ла хәҙрәтте лә Воскре-
сенск төрмә һенә ябалар. Иртән һаҡсылар уянһа, төрмә тышын-
да хәҙрәт иртәнге намаҙын уҡып ултыра икән. Бын дай хикмәттәр 
ҡабатланып торғас, төрмә етәкселәре, был ябай кеше түгел, имен-
аман ҡотолайыҡ, тип ҡайтарып ебәр гән.

Беҙ ҙең Ҡотлобулат ауылын да йәшәгән ҡоҙағыйыбыҙ ҙың 
бәләкәй балаһы бик ҡаты ауырып кит кән. Уны хәҙрәт кә алып 
киләләр. Сәй эсеп ултырған хәҙрәт улар ҙы табын ға саҡырған. 
Ҡоҙағыйҙың сабыйы күҙ гә күренеп һауыҡҡан да кит кән, ти. 
Барығыҙ, ҡайтығыҙ, балаҡайҙар, баш ҡаса ауырымаясаҡһығыҙ, 
тип, улар ҙы оҙатып ҡал ған. Бына шулай, кешеләр ҙе һөйләшкән 
ваҡытта ла дауалай ал ған ул.

Хәҙрәттең хикмәтле таяғы бул ған. Ул һәр ваҡыт өй ишеге 
башын да һаҡлан ған. Бер ваҡыт аш бүл мә һе яғын да ян ғын сыға. 
Ут ялҡыны ишек янына килеп етә лә үтә ал май кирегә китә икән. 
Шулай үҙенән-үҙе ут һүнгән, ти. Был хикмәтле таяҡ бөгөн туған-
дарын да һаҡлана.

Совет заманының дингә ҡарата ҡаты ғәрәсәте беҙ ҙең ауыл-
ға ла килеп етә. Мәсет манараларын ауҙаралар, уҡымыш лы мул-
лалар ҙы эҙәрлек ләйҙәр, нахаҡҡа язаға тарттыралар. Мәсет 
манараһын ауҙарыу сираты Арыҫлан ауылына ла етә. Ғарифул-
ла хәҙрәттең мәсет манараһын ауҙарырға рөхсәт бирмәүенә 
ҡарамаҫтан, Ғәти исем ле кеше бөтөн ауыл халҡы илап торған да 
ла ул манараны ауҙара. Әммә үҙе лә артабан бәхетһеҙлеккә дусар 
була.

Ә хәҙрәтебеҙ ҙең ошо хәлде бик ныҡ ауыр кисереүен ябай тел 
менән генә аңлатып бул майҙыр. Киләсәк бы уын ды күҙ алдына 
килтереп тә илаған дыр. Манараны ауҙарыу ул халыҡ рухын һын-
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дырыу менән бер бул ған. Изге йорттар ҙың көсөн тәрән аңлаған 
хәҙрәтебеҙ бын дай юғалтыуҙың оҙаҡҡа булы уын белгән дер. Ма-
наралар, әгәр ун да ғибәҙәт ҡылынһа, бөтөн ауылды бәлә-ҡазанан, 
афәттән һаҡлар ҡалҡан бул ған.

Әбделғәлимхәҙрәт

Үр ге Таш ауылын да Әбдел ғәлим исем ле мул ла булы уы 
билдәле. Уны халыҡ яратып та, иркәләп тә “Әптән мул ла” тип 
йөрөт кән. Тыумыш тан тома һуҡыр Әбдел ғәлим хәҙрәт бик дини 
һәм бән дәләр ҙе һауыҡ тырыу ҡөҙрәтенә эйә бул ған. Әбейе менән 
ауылдар буйлап ауырыуҙар ҙы дауалап йөрөгән. Шуныһы ғәжәп, 
кем уның яр ҙамына мохтаж, шуның йортона тура барған. Шулай 
итеп, ул ауырыу, хәсрәтле кешеләр ҙең хәлен алдан белеп, һиҙеп 
торған. Уның бер өшкөрөүенән сирленең хәле еңеләйгән, аяҡҡа 
баҫҡан.

Бер ваҡыт Түбәнге Таш ауылын да Закира өләсәйебеҙ ҙең 
аяғын һоро йылан саҡҡан. Йәйге сел лә, бөтә кеше бесән дә. Яр-
ҙам һорарлыҡ бер кем юҡ, ти. Күҙ алдын да аяғы самауыр йыуан-
лыҡ булып шешеп кит кән. Билдәле булы уынса, йылан саҡҡан 
кешеләр ҙең һирәге генә имен ҡала. Шулай аптырап ултырған да 
берәүҙәр ишек шаҡый. Баҡ тиһәң, Әптән мул ла менән әбейе икән. 
“Эй, балаҡай, саҡ килеп өлгөр ҙөм, харап була яҙ ҙың бит”, – тип 
йылан исемен әйтә-әйтә аяғын өшкөрә баш лаған. Шул ваҡыт теге 
һоро йылан, аласыҡ ситәненән сығып, бауланып торған да эсе 
ярылып килеп төшкән, ә өләсәйебеҙ ҙең аяғын дағы шеше шул ми-
нутта уҡ юҡҡа сыҡҡан. Бесән дән ҡайтыусылар ҙың тамағына бе-
шереп көтөп торған.

Әптән мул ла иҫ кит кес ябайлығы, ихласлығы менән билдәле 
шәхес. Уның тураһын да Нөгөш буйы ауылдарын да яҡшы 
хәтирәләр йөрөй. Борон ғолар тәбиғәт кә яҡын бул ған ға күрә 
уның серен дә, дауаһын да белгән. Ун да кешенең бөтә сиренә дауа 
бар бит.

Фәйзуллаишан

Түбәнге Таш ауылын да Фәйзул ла исем ле ишан йәшәгән. 
Ул 1833 йылда указлы мул ла Сәйетап Айтуғановтың (Яҡшыев) 



151

һигеҙенсе улы булып донъяға килгән (Сәйетаптың улдары: 
Хужәхмәт, Фазләхмәт, Ғабдулханнан, Фазул ла, Фәйзул ла).

Фәйзул ла ишан баш лан ғыс белемде үҙ атаһынан ал һа, аҙаҡ 
Иш туған ауылын дағы Ғәбиҙул ла Өмөтбай улынан һәм баш ҡа 
мәҙрәсәләр ҙә ал ған. 1858 йылда ул Түбәнге Таш ауылына указ-
лы мул ла итеп тәғәйен ләнә. Уның Сәхиул ла ишан дар кеүек 
Наҡшбән диә тәриҡәтен дәге суфый булы уы билдәле. Бик көслө 
ишан бул ған ул. Ҡаты сирлеләр ҙе аяҡҡа баҫтырған. Йыраҡ ара-
нан да шәбәйт кән, Ал лаһ бир гән ҡоҙрәте көслө бул ған.

Халыҡ араһын да уның хаҡын да леген даға оҡшаш хәтирәләр 
бик күп. Бына бер миҫал. Бер ваҡыт Нөгөш буйын дағы Үр ге Таш 
ауылы халҡы, мал менән кеше юғалыуға аптырап, Фәйзул ла 
ишан ға килгән. Ауыл янын дағы урман дағы күлдең сәйерлегенә, 
тирә-яғы тынысһыҙ булы уына шик ләнгән дәр. Артабан ишан дың, 
балтаһын биленә ҡыҫтырып, бер үҙе күл буйына төшкәнен күр-
гән дәр. Уның килеп китеүенән һуң, тирә-яҡ тынысланып ҡал ған, 
ауыл был бәләнән ҡотол ған.

Фәйзул ла хәҙрәт вафат бул ғас, ғәжәп хәл-бул ған. Халыҡ 
йыназаһын уҡып доға ҡыл ғас, ул да битен һыпырған һәм үлгән 
хәленә кире ҡайт ҡан, тиҙәр. Ерләгәс, ҡәберенән өс көн, өс төн 
йәшел нур балҡып торған.

Кеше нин дәй генә үтенес менән кил мә һен, Фәйзул ла ишан 
бөтә һенә лә яр ҙам итә ал ған. Дингә ышанмаған дар ҙы, Ал лаһ яр-
ҙамы менән төрлө кирамат күр һәтеп, тура юл ға баҫтырған.

Эйе, халҡыбыҙ араһын да күпме рухи ҡиммәттәр ҡалдырған 
суфый ишан дарыбыҙ ҙың эше баһалап бөт көһөҙ. Улар ер йөҙөнә 
килгән әҙәм балаһы өсөн ғүмер ҙең ни тик лем ҡәҙерле булы уын 
изгелек сифаттары аша ғына аңғарт ҡан. Яр ҙам һорап килгән-
дәр ҙең дәрәжә һенә лә, байлығы- ярлылығына ҡарамаған дар. 
Улар алдын да бөтә кеше лә Ал лаһ Тәғәләнең һөйөк лө бән дә-
һе. Иң мөһиме – кешегә аҡ ты-ҡаранан айырыуҙа нәфсенең 
ҡамасаулауын төшөн дөр гән дәр. Үҙ ҙәре лә бер ҡасан да донъя 
малы артынан ҡыумаған, сама белеп йәшәгән. Киреһенсә, бул ған 
малын-байлығын, Сәхиул ла ишан кеүек, ярлыларға тарат ҡан, ә 
өмәне халыҡ ты йыйыу, бер-береһе менән аралашыу, ғилем эстәү, 
таратыу маҡсатынан уҙғарған. Мәңгелек хәҡиҡәттең сере – ул 
Ҡөрьән ҡанун дары менән йәшәү икән леген төшөн дөр гән дәр. 
Халыҡ араһын да Ал лаһ һал ған бурысын лайыҡлы үтәгән изге зат 
улар.
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Баш ҡорт халҡы өсөн ҙур эш баш ҡарған, үҙе лә, атаһы ла су-
фый бул ған, алдын ғы ҡараш лы ғалим Әхмәтзәки Вәлиди үҙенең 
“Баш ҡорт халҡына һуңғы хаты”н да “Дин һәм телебеҙ ҙе һаҡлауға 
ғәйрәт сарыф итеү. Иң әшәке йәберләүҙәр ошо ике нигеҙ ҙә, йәғни 
дин һәм мил ли тел өлкә һен дә эш ләнәсәк. Был тәңгәлдә... дин һәм 
тел өсөн көрәш те закон рөхсәт ит кән саралар менән дә, йәшерен 
рәүеш тә лә алып барыу мотлаҡ,” тип юҡҡа яҙмаған дыр.

ФирүзәАРЫҪЛАНОВА.
Мәләүезҡалаһы.

Ғиләжетдинишан

Ишан дар халыҡ араһын-
да айырыуса хөрмәтле дин 
ә һелдәре булып һанал ған. ХIX 
быуатта йәшәгән Ғиләжетдин 
ишан да абруйы, даны менән 
киң танылыу ал ған изге 
заттар ҙан бул ған. Халыҡ уны 
әүлиә тип белгән һәм бөгөн дә 
ауылдаш тары, яҡ таш тары уны 
ихтирам менән иҫкә ала.

Ғиләжетдин ишан 
Ибраҡов 1824 йылда Ырым-
бур губернаһы Стәрлетамаҡ 
өйәҙенең Муса ауы лын да 
(хәҙер ге Мәләүез ра йо нының 
Иҫке Муса ауылын да) тыуған.

Улус йөҙбашы Муса Һө-
йә ров нигеҙ һал ған был ауыл 
тамъян дар ҙың ҙур ауыл да ры-

ның бе реһе бул ған. Тарихтан билдәле булы уынса, Мусанан бик 
күп ауылдар бүленеп сыҡҡан. ХIX быуат башын да Яңы Муса, 
Смаҡ, Мәләүез йыл ғаһы буйын да урын лаш ҡан Йомағужа ауылы, 
совет осорон да Таш лыкүл, Тамъян ауылдары айырылып сыҡҡан. 
Ә XIX быуаттың 30-сы йылдары аҙағын да иһә Йомағужа һәм Яңы 
Муса ауылдарынан күсеп килгән ғаиләләр ҙән хәҙер ге Көйөр-
гәҙе районын дағы Илкәнәй ауылы барлыҡҡа килә. Ауыл ға исем 

МосолмандарҒиләжетдин
ишандыңҡәберензыяратҡыла
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Шәғәли Шаһ ман нәҫеленән 
бул ған Ил кәнәй Теләүембәтов 
(1743-1823) хөрмәтенә бирел-
гән.

Ғиләжетдин ишан да XIX 
быуаттың икенсе яртыһын да 
ғаилә һе менән ошо Илкәнәй 
ауылына күсеп килгән. Хәҙ-
рәт тең ҡатыны Әминә Ял-
сина йәш ләй вафат бул ғас, 
икенсегә Йәмилә Ильясова 
исем ле ҡыҙ ҙы ҡатын итеп ал-
ған. Беренсе ҡатынынан – 
Ғәл ләметдин менән Ғизетдин, 
икенсе ҡатынынан Низамет-
дин, Ғабрахман, Ғәбдрәхим 
исем ле улдары тыуған. Ғаб-
драх ман дың улы Зәйнул-
ла менән Хәйерниса исем-
ле ҡыҙынан тыуған балалар, 
йәғ ни Ғиләжетдин әүлиәнең 
нәҫелдәре Илкәнәй ауылын да 
бөгөн дә имен-аман, лайыҡлы көн күрә.

Күренек ле ишан 1889 йыл дың 4 майын да вафат бул ған 
һәм Илкәнәй ауылы зыяратын да дәфен ҡылын ған. Әүлиәнең 
ҡәбере үҙенең нәҫеле һәм ауылдаш тары тарафынан ҡә ҙер ләп 
тәрбиәләнә.

XVIII – XIX быуаттар ҙа, әгәр ҙә берәй дан лыҡлы, абруй-
лы зат вафат бул һа, уға мәрҫиә, йәғни уны дан лау шиғри әҫә рен 
яҙыу традицияһы бик ныҡ тарал ған бул ған. Ғиләжетдин ишан 
тураһын да ла уның мө рит тәре тарафынан яҙыл ған мәрҫиә бар. 
Ул 1902 йылда Ырымбур ҡалаһын да Г. И. Кәримов матбуғатын-
да сыҡҡан “Мәрҫиә хәҙрәт Сәхиул ла әл-Жир гәни мән нәхийәтә 
Эстәрлетамаҡи” исем ле ғәрәп яҙмалы иҫке төрки телен дәге ки-
тап эсен дә баҫылып сыҡҡан. Хәҙрәтте дан лаған, уның изге эш-
тәрен тасуирлаған мәрҫиә китаптың һуңғы бүлеген дә урын лаш-
ҡан.

Ғиләжетдин ишан Баш ҡортостан да Наҡшбән диә тә ри ҡәтен 
етәк ләүселәр ҙең береһе бул ған. Китапта Ғиләжетдин хәҙрәт 
“әш-шәйех әш-шуйух”, йәғни шә йехтәр ҙең шәйехе тип ата-

Ғиләжетдинишанторған
тәриҡәттеңсилсиләһенәнөҙөк
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лып, Илкәнәй ауылын да имам-хатип булып хеҙмәт ит кән леге 
тураһын да әйтелә. Был мәрҫиәләр туплан ған китапта Наҡшбән-
диә тәриҡәте сил силә һенән (шәжәрә һенән) Ғи ләжетдин ишан ға 
бәйле шәйехтәр ҙең күсәгилеш леге лә бирелә:

Ул Хоҙайым Рәсүлул лаға тәғлим бир ҙе,
Рәсүлул ла Әбү Бәкер Сиддыҡҡа бир ҙе,
Сиддыҡ ризалығын – Сәл мән Фарсыға,
Дәхи хужа Баһауетдин хәҙрәтенә,
Тапшырылды шәйех Хәбибул лаға,
Унан Яҡуп Сәрхи хәҙрәттәренә,
Фәйезхани Ҡабил хәҙрәттәренә,
Доға ҡылыуҙың былар ҙың йөм лә һенә.
Унан иреш те Йәғәфәр әс-Садиҡ Рәхмәтул лаға,
Унан Әхмәр хәҙрәтләренә,
Дәхи Ер гәни Толон ғужа Рәхмәтул ла Ғәлиәгә ине,
Урмани Мөхәмәтшәриф хәҙрәтенә ирде,
Дәхи етте Илкәнәй Ғиләжетдин хәҙрәттәренә,
Унан ҡалды Сәхиул ла хәҙрәтенә.

Беҙ әйтеп кит кән мәрҫиәләр китабы, исеменән билдәле булы-
уынса, Сәхиул ла хәҙрәт кә арнал ған. Был силсилә буйынса, ул 
Ғиләжетдин ишан дың хәлифә һе булып сыға, йәғни уның эшен да-
уам итеүсеһе.

Сәхиул ла Бураҡанов сығышы менән хәҙер ге Мәләүез 
районын дағы Арыҫлан ауылынан (был турала “Баш ҡортостан” 
гәзитенең 2010 йылдағы 13 ноябрь һанын да Фирүзә Арыҫланова 
яҙып сыҡ ты). 1850 йылдар ҙа Ер гән ауылына указлы мул ла итеп 
тәғәйен ләнә. 1897 йылда 72 йәшен дә вафат була. Сәхиул ла 
хәҙрәттең атаһы – Толон ғужа Мусин төрки халыҡ тары араһын-
да абруйы менән дан тот ҡан шәйехтәр ҙең береһе һанала (был ту-
рала “Баш ҡортостан” гәзитен дә 1995 йылдың 14 декабрь һанын да 
Әхәт Сәлихов яҙ ҙы).

Ҡай һы бер мәғлүмәттәр Риза Фәхретдиновтың “Аҫар” 
китабын да ла яҙылып кителгән: “Толонхужа бин Муса 
Эстәрлетамаҡ мозафатын да Ер гән ауылын да, указһыҙ бул ған 
хәлдә дәрес биреп, етмеш биш йәшен дә (1844 йылда) вафат була. 
Остаздары: Ғаббас бин Ғәбдеррәшид әл-Күшәри, Ғабдрахман 
бин Мөхәмәтшәриф әс-Сәғиди һәм баш ҡалар.
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Мәш һүр Йәғәфәр ишан бин Ғәбди хәлифә һе бул ған һәм 
Хәлекәй ауылын да йәшәгән Әхмәр исем ле кешенән рөхсәт ал ған. 
Үҙенең Ғиләжетдин бин Кинйәбулат исем ле урынбаҫары булды. 
Сәхиул ла исем ле улы, шул Ғиләжетдин дән рөхсәт алып, мөриттәр 
тәрбиәләне”, – тип яҙып китә автор.

Шуны ла әйтеп китер гә кәрәк, шәйехтәр ҙең үр ҙә килтерелгән 
шиғри силсилә һе – тулы түгел, ә ҡыҫҡартыл ған вариант ҡына. 
Хәҙер ге көн дә Рәсәй Фән дәр академияһы Өфө ғил ми үҙәге Та-
рих, тел һәм әҙәбиәт институтының Ҡулъяҙмалар бүлеген-
дә шәйехтәр ҙең шәжәрә рәүешен дә эш ләнгән силсилә һе менән 
ижазатнамә (мөриттәр тәрбиәләүгә рөхсәт ҡағыҙы) һаҡлана. Ул 
Толон ғужа улы Сәхиул ланың улы шәйех Әхмәр ҡушы уы буйын-
са Ғарифул ла Ғәбделйәмил улы тарафынан 1913 миләди – 1332 
һижри йылда күсерелгән. Ун да 1150-нән артыҡ шәйехтең исеме 
бирелә.

Ғиләжетдин ишан үҙенең уҡымыш лылығы менән дан тот-
ҡан. Уға бик күп тарафтар ҙан килеп белем ал ған дар. Уларға 
вәғәз һөйләгән, мәжлестәр ҡорған. Мәрҫиәлә хәҙрәттең яра-
тып уҡығаны Ҡөрьән Кәримдән “Әҙ-Ҙәрийәт” (“Елгәреүселәр”) 
сүрә һе тип әйтеп кителә. Ғиләжетдин ишан дауалау һәләтенә лә 
эйә бул ған. Ни ҡәҙәр йыраҡ бул һа ла, ауырыу кешеләр килеп, 
шифа алып, дауаланып ҡайт ҡан дар. Уның был һәләте Уральский, 
Ырымбур һәм Ҡарғалыла ла билдәле бул ған тип яҙыла мәрҫиәләр 
китабын да.

Ишан үҙенең әүлиәлек көсө менән дә таң ҡалдырған. 
Киләсәкте күреп, алдан әйтер бул ған. Уның тылсым лы таяғы 
булы уы ла билдәле. Был таяғы менән ул төрлө кираматтар, йәғни 
мөғжизәләр күр һәтер бул ған. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, әлеге көнгә 
был таяҡ һаҡланып ҡал маған, уны Мәләүез ҡалаһын дағы мәсет-
кә бир гән булалар, шун да ул юғала.

Хәҙрәт гипноз һәләтенә лә эйә бул ған. Һөйләүҙәр буйынса, 
бер ваҡыт ҡараҡ тар Ғиләжетдин мул ланың һарайынан һарыҡ 
урларға була. Һарай эсенә инеп, һарыҡ ты тот ҡас, үҙ ҙәре бер ни 
сәбәпһеҙ түңәрәк буйлап йүгерә баш лайҙар. Бер ни тик лем ваҡыт 
үт кәс, хәҙрәттең: “Йә, етәр ин де”, – тигән тауышын ишет кәс, 
һарыҡ урынына бүкәнгә бәйләнгән бау тотоп, түңәрәк буйынса 
әйләнеп йөрөүҙәрен аңлайҙар.

Хәҙрәт өйлә намаҙы ваҡытын да үҙе янына бүл мәгә бер кем-
де лә ин дерер гә ҡушмаған. Был ваҡыттағы намаҙын ул, Мәккәгә 
осоп барып, Ҡәғбәтул лала уҡыған, тип һөйләй өләсәйҙәр.
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Ғиләжетдин ишан дың кесе улы Ғабдрахман тауышы матур 
булыуға күрә мөьәзин (аҙансы) вазифаһын баш ҡарған. Бына ошо 
улына Наҡшбән диә тәриҡәтенә инер гә хәҙрәт һынау үт кәрер гә 
була. Ҡылыс тотоп алып, утта ҡыҙ ҙыра ла: “Хәҙер ошо ҡылысҡа 
иренеңде тейҙер”, – ти. Әммә Ғабдрахман дың быны эш ләр гә 
тәүәкәл леге етмәй, баш тарта, шулай итеп тәриҡәт кә инә ал май 
ҡала. Был ҡылыстан һуңғараҡ, ишан-хәҙрәт үлгәс, Ғабдрахман 
хәҙрәт хәнйәр яһай.

Ғабдрахман дың ҡыҙы Хәйернисә совет власы осорон да күп 
йылдар буйына бригадир булып эш ләгән, Мәскәүҙәге беренсе 
ауыл хужалығы күр гәҙмә һенең делегаты бул ған, олатаһынан ҡал-
ған ҡомарт ҡы хәнйәр ҙе итегенең ҡунысын да һаҡлап йөрөтөр 
бул ған.

Ишан үлер алдынан үҙенең ап-аҡ кейемдәрен ҡәбере өҫтөнә 
40 көн тоторға ҡуш ҡан. Уның көн дә сығып, шул кейемдәрен 
кейеп, тә һәрәтләнер гә йыл ға буйына барғанын һәм намаҙ 
уҡығанын көтөүселәр күр гән.

Ғиләжетдин хәҙрәттең рухы үҙе үлгәс тә Илкәнәй ауылын 
һаҡлап тора. Хәҙрәттең килене Нәғимә өләсәй һөйләүе буйын-
са, бер ваҡыт өйгә аҡ тар яҡлы булып йөрөгән һалдат килеп инә 
лә кәш тәләге китаптар ҙы күр гәс: “Был ауылда берәй изге кеше 
бармы әл лә? Бына беҙ ауылды ҡырып сығып китербеҙ тип уйлап 
килә инек, бер заман ап-аҡ тан кейенгән кеше килеп сыҡ ты ла, 
унан һуң ҡапыл томан сыҡ ты, шунан һыу күтәрелде, беҙ берәүгә 
лә зыян итмәйбеҙ тип, анттар әйт кәс кенә саҡ ҡотолдоҡ”, – тип 
һөйләгән.

Ғиләжетдин ишан дың ейәне Зәйнул ла олатайҙың ҡатыны 
Мәймүнә өләсәй һуғыш ваҡытын да көтөү көтә. Ауыл тирә-яғын-
да һаҙлыҡ бул ған. Бер ваҡыт көтөүҙәге бер башмаҡ һаҙға бата 
баш лай. Мәймүнә өләсәй бик ныҡ ҡурҡыуға ҡала һәм, ишан ру-
хына шул тик лем ялбарып, башмағын сығары уын һорай. Өйөн дә 
дүрт кескәй балаһы көтөп ултыра, ире һуғыш та, әгәр ҙә башмағы 
батһа, нимәләр булыр!?. Доға ҡылып бөтөүенә, күтәрелеп ҡараһа, 
ер тигеҙләнеп, башмағы һаҙлыҡ тан сыҡҡан була.

Хәҙрәт кә дауаланырға, йә белем алырға килгән кешеләр һәр 
береһе берәй мал алып килгән, һыйыр бул һынмы, йылҡы бул-
һынмы, бар бул ғанын алып килгән, тип яҙылып китә мәрҫиәлә. 
Әммә ишан байлығы менән түгел, ә йомартлығы менән дан ал ған. 
Бул ған малын, аҡсаһын ярлыларға тарат ҡан, бик күп китаптар 
һатып ал ған. Хәҙрәт умартасылыҡ һәм игенселек менән дә шөғөл-
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ләнгән. Үҙенең иген баҫы уына һәр көн иртән таяғына таянып ба-
рып ҡайтыр бул ған.

Кеше дауалауҙан килгән малдың аҡсаһына Илкәнәй ауылын-
да ҙур ғына мәсет тә һалдыры уы билдәле. “Тик рөхсәт ал май 
хөкөм рус рәсмиҙән, шуның өсөн мәхү итте (юҡҡа сыҡ ты) аны 
мәсет исеменән”, – тип яҙыла мәрҫиәлә. Тимәк, мәсетте төҙөп 
бөт кәс, уны асырға нин дәйҙер сәбәптәр арҡаһын да, рус хөкүмәте 
рөхсәт бирмәй. Был сәбәптең асылы бөгөнгө көнгәсә һаҡланып 
ҡал ған Ғиләжетдин хәҙрәттең яҙған ғарызнамә һе аша асыҡлан-
ды. Ғарызнамәлә Илкәнәй ауылы ир кешеләренең һаны 200 
кешенән әҙерәк булып, был саҡ та мәсетте асырға рөхсәт бул мауы 
аңлатыла. Илкәнәй ауылы менән күрше Ҡансура ауылы өсөн бер 
мәсет булыуҙарын да һорап ҡарайҙар. Әммә Ҡансура ауылы икен-
се волоска ҡараған лыҡ тан, шулай уҡ үтенес кире ҡағыла.

Архив документтарына ҡараған да, 1910 йылда ауыл халҡы 
кешеләре, шул иҫәптән Ниғмәтул ла Әлибаев һәм Ғимран Вәхитов, 
ошо Ғиләжетдин хәҙрәт төҙөт кән мәсетте асырға рөхсәт һорап, 
Өфө губернаһы правленияһына хат яҙалар. Һәм был юлы уларға 
мәсетте асырға рөхсәт ителә. 1913 йылда мул ла итеп Стәрлетамаҡ 
өйәҙе Балыҡлыкүл ауылынан килгән Сәйфул ла Ғөбәйҙул ла улы 
Ниғмәтул лин ҡуйыла. Мәсеттең артабан ғы яҙмышына күҙ һал-
һаҡ, ул 1920-се йылдар аҙағын да Рәсәйҙә дингә ҡаршы барған 
сәйәсәт һөҙөмтә һен дә мәсетте емерәләр, айлы манараһын 
алып бәр гәс, иртән тороуға манара юҡ була. Мәсеттең бураһын 
Ҡарғалыға күсереп алып китәләр, тип һөйләйҙәр.

Ҡасан дыр Ғиләжетдин ишан халыҡ күңеленә иман нуры 
керетәм тип, зиһен дәрен асам тип, иман дарын нығытам тип, Ис-
лам динен таратып, изге йорттар һалдырып йөрөгән эш тәре хәҙер 
тормош ҡа аша – Илкәнәй ауылын да мәсет һалына баш ланы. 
Мәсет кә Ғиләжетдин хәҙрәттең исеме бирелде.

СветланаИСКӘНДӘРОВА,
РФАӨфөғилмиүҙәгеТарих,телһәмәҙәбиәт

институтыныңкесеғилмихеҙмәткәре.

Мәхмүтишан

1995 йылда “Баш ҡортостан” гәзитен дә яҡ ташым, мәрхүм 
яҙыусы Сулпан ағай Иман ғоловтың “Иман нуры булып” мәҡәлә-
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һе донъя күр гәйне. “Бер ҙән-бер көн дө яҡ ташым, Баш ҡортостан 
Республикаһының халыҡ артисы Мәүлетбай Ғәйнетдинов менән 
осрашып, байтаҡ һөйләшеп ултыр ҙыҡ, – тип яҙ ҙы ул ун да. – 
Һүҙ ҙән-һүҙ сығып, Мәхмүт ишан хаҡын да бар белгәнемде әйт кәс, 
Мәүлетбай йән ләнә төш тө:

– Бәй, ул Һәләүек буйын да, беҙ ҙең Эт ҡол ауылын да (Ишем-
бай районы) ты уып, шун да донъя ҡуйған изге зат бит!.. Ишадың 
нәҫел-нәсәбе киң тармаҡлы, ейәненең ҡыҙы Мөнирә апай 
Мәхмүтова Эт ҡол ға күрше Аҙнай ауылын да иҫән-һау йәшәп ята... 
Ул ҡартатаһы хаҡын да күпте беләлер, моғайын...

– Әлбиттә, мин Мәхмүт ишан ды күреп бел мәйем, – тип 
баш ланы үҙенең хикәйәтен туҡһан ға аяҡ баҫҡан хужабикә. – 
Атайым Нурмөхәмәт һөйләп ҡалдырған дар ҙы ғына бәйән итәм. 
Ул олатайым Эт ҡолда мул ла булып торған. Балалар ҙа уҡыт ҡан, 
ни булаһын алдан күр гән, һәләтле табиб та, оҫта арбаусы ла бу-
лып таныл ған, йәғни үҙ ихтыярына буй һон дорған, теге йәки 
был фекер гә ышан дырған, хатта быума сире һуғыл ған кешеләр-
ҙе лә һауыҡ тырған. Күрә һең, шуғалыр Мәхмүт ишан дың даны 
йыраҡҡа тарал ған, Ырымбур, Татарстан яҡ тарынан да күп 
килгән дәр, ҡапҡаһы алдынан һис ҡасан да ылауҙар өҙөл мәгән.

– Ул мул тормош та йәшәгән, өс ҡатын менән торған, – тип 
һөйләр ине атайым Нурмөхәмәт. Уның туған дары, улдары, ейән-
дәре, кейәүҙәре Ағиҙел, Нөгөш, Һәләүек, Аш ҡаҙар, Һуҡайлы, 
Туғыҙтимер, Юшатыр йыл ғалары буйҙарын дағы 28 ауылда имам, 
мул ла, мөьәзин, мөғәл лимдәр булып эш ләгән дәр”.

Сулпан ағайҙың мәҡәлә һен дә һүҙ барған Мәхмүт ишан – 
минең әсәйем яғынан дүртенсе бы уын ҡартатайым, ә ул мәҡәлә-
һен дә Мөнирә апай тип телгә ал ған кеше ул – минең әсәйем. Ул 
2009 йылда 95 йәшен дә вафат булды. Хәтере бик ныҡ, күп борон-
ғо тарихты белә ине. Мәхмүт ишан һәм, ғөмүмән, беҙ ҙең атайым 
яғынан да, үҙе яғынан да нәҫелебеҙ ҙең кәмен дә 250 йыл лыҡ тари-
хын беҙ гә ентек ләп һөйләп ҡалдыр ҙы.

Беҙ ҙең тармаҡ Мәхмүт ишан дың улы Йәләлетдин 
ҡартатайымдан тарал ған. Ул да атаһы юлынан кит кән, Аҙнайҙа 
мул ла булып торған. Беҙ ҙең тармаҡ та бик иш ле.

Ишан дың кесе ҡатыны Шәрифәнән 1862 йылда Бәҙеғолъямал 
инәй тыуа, ул Эт ҡол ауылына тормош ҡа сыға. Мәрхиә апай 
ошо инәйемдең ҡыҙы бул ған, уны күрше Кинйәбулат ауылына 
Хафизға кейәүгә биреп, шаулатып туй үт кәр гән дәр. Уңған килен 
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ул тапҡан. Уға Хызыр тигән исем ҡуш ҡан дар. Ошо Хызыр ҙан ар-
ҙаҡлы Шаһиевтар заты тарал ған.

Мәхмүттең игеҙәге Хәмитте 1857 йылда Аҡһарыға (хәҙер ге 
Көйөр гәҙе районы) мул ла итеп ебәрәләр. Ул 1869 йылда мәрхүм 
бул ғас, уның улы Әхмәт (Әхмәтша) мул ла булып ҡала. Аҡһарылағы 
Ҡотләхмәтовтар, Хәмитовтар, Әхмәтовтар, Рәхмәтул лин дар, 
Хәбибрахмановтар Хәмит ишан дан тарала.

Оло ағаһы Мөхәмәтшәрипте 1853 йылда Яңы Юрматыға 
(хәҙер ге Федоровка районы) күсерәләр. Яңы Юрматыла һәм 
күрше ауылдар ҙа тарал ған – Абдраҡов, Ғабдраҡов, Әхмәтйәнов, 
Ғайсаров, Фәйзрахмановтар нәҫәлән Мөхәмәтшәриф Ҡотләхмәт 
улы Абдраҡов баш лап ебәрә.

“Мөнирә апайҙың һөйләгән дәре Баш ҡортостан Респуб лика-
һының Үҙәк дәүләт тарих архивын да һаҡлан ған мәғлүмәттәр 
менән дә дөрөҫлән де, – тип артабан дауам итә Сулпан ағай Иман-
ғолов. – 1859 йылдың 27 майын да Стәрлетамаҡ өйәҙе 8-се баш-
ҡорт кантонының 5-се йортона ҡараған Эт ҡолда үт кәрелгән 
халыҡ иҫәбен алыуҙа (ревизский сказкала) аҡҡа ҡара менән 
түбән дәгеләр ап-асыҡ итеп яҙыл ған: Мәхмүт Ҡотләхмәтов – 
указлы мул ла, мил ләте – баш ҡорт, 58 йәш тә. Тимәк, 1801 йыл ғы. 
Уның 46 йәш лек тәүге ҡатыны Хәбибъямал Вәлитованан тыуған 
улдары – Йәләлетдин, Ғәл ләметдин, Ғәләүетдин, ҡыҙы Хәтифә, ә 
41 йәш лек ҡатыны Нафиға Әбйәлилованан тыуған улдары – Яма-
летдин, Кашафетдин, Ғиләжетдин, ҡыҙы Нәүбәғирә, 26 йәш лек 
ҡатыны Шәрифә Йосопованан тыуған ҡыҙ ҙары Ғәрифә, Лати-
фа исем леккә ингән. Тимәк, Мәхмүт ишан өс ҡатыны, ун балаһы 
менән йәшәп ят ҡан...”

Мәхмүт ишан тураһын да, әйт кәнемсә, әсәйем дә күп һөйләй 
торғаны, халыҡ хәтерен дә лә уның хаҡын да иҫтәлектәр бик күп. 
Мәҫәлән:

– Шулай бер ваҡыт Мәхмүт ишан үҙенең күсере Сынбулат 
менән Эт ҡолдан Стәрлебаш ҡа юл ға сыҡҡан. Ағиҙел аша сығыу 
өсөн Юлдаш кисеүенә кил һәләр, ғәжәпләнеп, яр башын да туҡ тап 
ҡал ған дар, ти. Баҡ тиһәң, көслө ямғыр ҙан һуң Ағиҙел ныҡ таш ҡан 
һәм кисеү бер даръяға әйләнгән.:

– Ишан хәҙрәт, әл лә кире боролайыҡмы, – ти икән. Мәхмүт 
ишан, бер нәмә лә бул маған дай, Сынбулат ҡа ҡарап, тыныс ҡына 
тауыш менән: “Дилбегәңде бушатып, күҙеңде йомоп тик ултыр”, 
– ти ҙә үҙе, арбала ултырған килеш юл сәпәнен башына ҡаплап, 
доға уҡый баш лай. Ишан дың доға уҡып бөтөрөүе була, арбаһын 
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һөйрәп, ат ал ға ынтыла һәм күп тә үтмәй юлсыларыбыҙ икенсе 
яр ҙа була. Арба туҡ тағас, ер гә һикереп төшкән Сынбулат:

– Хәҙрәт, хәҙрәт, был төшмө, был өнмө, тәгәрмәстәр ҙә 
һыуланмаған, беҙ был даръяны нисек сыҡ тыҡ ул, – тип хайран 
ҡал ған ти.

...Бер ваҡыт Мәхмүт ишан үҙенең күршеһе менән атта 
ҡайҙалыр китеп бара, ти. Күршеһе дилбегә һен тот ҡан да, тирә-
яҡҡа ҡарай-ҡарай: “Көн дә эш, көн дә эш. Ошо эш менән быйыл 
туйғансы еләк ашап та бул маны”, – тип һуҡранып килә икән. 
Быны ишетеп килгән Мәхмүт ишан: “Ҡустым, атыңды туҡ тат 
әле... Мин тә һәрәт алайым, һин анау ҡайын янына барып, еләк-
емеш ҡарап кил. Бәлки, еләк табыр һың. Бар...бар...”– ти.

– Эй, хәҙрәт, еләк ваҡыты үт кән, көн дәр ҙә бик эҫе тора, 
ағастар һарғая баш ланы, нин дәй еләк бул һын ин де был ваҡытта, 
– тип, һөйләнә-һөйләнә, ишан күр һәт кән ҡайын янына йүнәлгән 
был. Бар һа, үҙенең күҙенә үҙе ышанмай, ҡайҙа ҡарама еләк, аяҡ 
баҫыр урын да юҡ икән. Был бән дә ятып туйғансы еләк ашағас 
та, “Еләк ашап туйыр көнөм дә бар икән” – тип әйтеүе була, ер ҙә 
үҫеп ултырған еләктәр юҡ бул ған да ҡуйған, ти.

Эт ҡол ауылын да әүлиә Мәхмүт ишан ды онотмайҙар. Ауыл-
да уның исемен йөрөт кән мәсет эш ләй, ауыл зыяратын да ҡәбере 
тәрбиәле һәм таҙа. Ҡәберен дәге тупрағы ла шифалы, күп 
ауырыуҙар ҙан дауалай, күп бәлә-ҡазалар ҙан һаҡлай тип һөйләй 
халыҡ.

Бөгөн был мәсеттә 72 йәш лек Фәрит ағай Сәйфул лин мул ла 
булып тора. Уға ла күптән ин де вафт бул ған Мәхмүт олатайҙың 
рухы яр ҙам ит кән икән:

– 2000 йылда бер нисә йыл элек операция яһаған йөрәгем 
тағы ла ауырта, һыҙлай баш ланы, – тип һөйләй ул. – Хәлем 
көн дән-көн насарлан ды, донъяның ҡыҙығы бөттө, үҙемде үлем 
һағалап йөрөй баш лағанын һиҙәм, әммә бер ни ҙә эш ләп бул май.

Өфөгә операцияға саҡырыу ҡағыҙы килгәс, ике кеше яр-
ҙамын да көс-хәл-менән зыярат ҡа, Мәхмүт ишан ҡәбере яны-
на бар ҙым. Килер гә яр ҙам ит кән кешеләр ҙе сит кә ебәреп, үҙем 
уның ҡәбере янына ултырып, белгән доғаларымды уҡып, үҙемдең 
хәлемде һәм уның янына ни өсөн килгәнемде һөйләп, унан фати-
ха һораным.

Бер ваҡыт уң яуырыныма кемдер еңелсә генә ҡулын һалды 
һәм яғым лы, һал маҡ тауыш былай тип һүҙ ҡуш ты: “Улым, 
ҡурҡма, операцияға бар, барыһы ла һәйбәт булыр. Ғүмерең оҙон, 
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тормошоң мул һәм матур буласаҡ, баш лаған эш тәреңде үтәр-
һең...”

Оҙаҡ һушыма килә ал майынса ултырған дан һуң, өмөтләнеп, 
дәртләнеп, зыяраттан үҙ аяҡ тарым менән йортома ҡайтып кер-
ҙем. Бер нисә көн дән хәлем бөтөн ләй яҡшыр ҙы, ә Өфөгә килеп, 
тикшерелеп, врачтарға күренгәс, улра йөрәгемдең һәйбәт эш-
ләгәнен, беренсе операцияның эҙ ҙәре лә бөтә яҙғаны тураһын-
да әйкәс, аптырап киттем. Шунан бирле, Ал лаға шөкөр, йөрәгем 
аҙаплағаны юҡ, – тип беҙ ҙе аптыратты Фәрит мул ла. – Ошо 
ваҡиғанан һуң мин һәр ваҡыт Мәхмүт ишан рухына доғалар 
бағыш лайым”.

Эт ҡол ауылының элекке мул лаһы Ғәфүр Фәхретдиновтың 
әйкән дәре лә изге заттың биографияһын тулылан дыра:

– Мин дә бәләкәйҙән үк Мәхмүт ишан хаҡын да күп 
яҡшылыҡ тар ишетеп үҫтем... Ауылдашым 90 йәшенә етеп үлгән 
Низам бабайҙың һөйләгән дәре әле лә иҫемдә:

“Беҙ йәш саҡ та ишан-хәҙрәт иҫән-һау ине әле, мәсет эр гә һен-
дәге йортон да йәшәне. Ул халыҡ араһын да киләсәктә ни булаһын 
көн элгәре белеүсе һәм төрлө сир ҙән дауалаусы изге зат, әүлиә бу-
лып таныл ғайны.

Ғөмүмән, Мәхмүт ишан бала саҡ тан уҡ зирәк, от ҡор, тырыш 
бул ған, тиҙәр. Ул атаһының табиблыҡ һәләтен үҙләш тереп кенә 
ҡал маған, уны уҙ ҙырып та ебәр гән. Ҡапҡаһы алдынан һис ҡасан 
да халыҡ өҙөл мәй торғайны...

Уның вафат бул ған көнө лә хәтер ҙә, сөнки йортонан һуҙыл-
ған нур зыярат ҡа төшөп тор ҙо. Уны бөтөн халыҡ күр ҙе. Шул нур 
төшкән ер гә ишан-хәҙрәтте ҡуйҙылар...”

Ар ҙаҡлы ишан бынан 143 йыл элек, йәғни 1869 йылда, 68 
йәшен дә баҡый донъяға күсә.

ЗиннәтХӘЙРУЛЛИН.

Яҡутәүлиәһе

Борон ғолар әүлиәләр ҙең күбеһен ҡалҡыулыҡ башына, айы-
рым урын ға ерләр бул ған. Бәлки, был изге йән дәр ҙең ҡәберлеге 
кешеләр гә, бөтә үт кенселәр гә күренеп, Ал лаһ Тәғәләне, үлемде 
иҫтәренә төшөрөп тор һон дар өсөн дөр. Мосол ман дар әүлиәгә 
зыярат ҡылып, уның рухына Ал лаһ Тәғәлә ризалығы өсөн аят, 
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сүрәләр уҡып тәүбәгә килеү, тормош, йәшәйеш тураһын да, был 
донъяның ишек асып япҡан ваҡыттай бик ҡыҫҡа икән леге, Ал-
лаһ Тәғәлә янына мәңгелек донъяға күсеүгә, сират күперен үтер-
гә әҙерләнеп, изге ғәмәлдәр ҡылып ҡалырға өлгөрөр гә кәрәк леге 
хаҡын да иҫкәртеп тороу өсөн шулай эш ләнгән дер.

Бына тағы ошон дай әүлиәләр ҙең береһе Көйөр гәҙе 
районының Өфө – Ырымбур юлын да ят ҡан Мораптал ауылы-
нан бер саҡырым самаһын дай алыҫлыҡ тағы Яҡут ауылына табан 
барған юлдағы тау башын да ерләнгән.

Элек Ғәббәсов Сабир мул ла, Бикбаев Ғәббәс, Мәсәғүтов 
Абдул ла һәм баш ҡа ҡарттар Әүлиә тауы тип йөрөтәлгән тау 
башын дағы тирә-яғы ҡыҙыл таш менән уратыл ған әүлиә зыяра-
тына барып аят, доғалар уҡыған, ә үт кенселәр туҡ тап доға ҡылыр, 
тәңкә аҡсалар һала торған бул ған дар.

Изге Әүлиә илгә йәки тирә яҡ ауылдарға бәлә килер бул һа, 
ололар ҙы ошо тау башына саҡырып тәкбир әйтер бул ған. Алдан 
бөтә нәмәне белеп торған ға күрә, ул ҡаза килер өйгә хәл-әхүәл-
белер гә, йә берәй йомош табып килгән дә Ҡөрьән сүрәләрен 
уҡып, Ал лаһ Тәғәләнән ошо бән дәләр ҙең гонаһтарын ярлыҡауҙы 
һорап ялбарған, өшкөр гән һәм доғалар яр ҙамын да был өйҙө бәлә-
ҡаза урап үтер бул ған, ғаиләгә татыулыҡ, мөхәббәт килгән. Шуға 
ла Ал лаһ Тәғәләнең ҡөҙрәтен татыған халыҡ әүлиә артынан әйәр-
гән, намаҙға баҫып, тәүбәгә килеүселәр күбәйгән дән-күбәйә 
барған. Әүлиәнең Ал лаһ Тәғәлә тарафынан бирелгән һәләте яр-
ҙамын да кешеләр гә һаулыҡ өләшеүен үҙ ҙәренсә файҙаланырға 
тырышып, байлыҡ артынан ҡы уыусы рәхимһеҙ бән дәләр уны 
йыш ҡына өйҙәренә байҙарса иркен ләп йәшәр гә саҡырған. 
Ләкин әүлиә быға ҡырт киҫеп риза бул маған, ауыл осон дағы 
аласыҡ һымаҡ тауыҡ кетәген дәй бәләкәй генә ер иҙән ле өйҙә ба-
рына ҡәнәғәт булып, байлыҡ, донъя малы артынан ҡыумайынса 
кешеләр гә изгелек эш ләү, арыған, ауырыуҙан талсыҡҡан тән-
дәренә һәм йән дәренә буш лай дауа биреүҙән сикһеҙ ҡәнәғәтлек 
кисереп йәшәгән. Хеҙмәте өсөн көсләшеп ҡалдырып кит кән 
хәйер ҙе ул һәр йомала бала-саға, ҡараусыһыҙ ҡал ған етем-еһер гә 
өләшеп бир гән. Өйөн дә артыҡ аҡса, йәки баш ҡа төрлө байлыҡ-
тың булы уын яратмаған, кемгә кәрәк – алырға ҡуш ҡан, үҙенең 
аҡса, әйбер һанау тигән ғәҙәте һис тойол маған.

Ләкин кешегә ай ҙа, ҡояш та ярамаған кеүек, әүлиә тураһын да 
ял ған донос биреүсе ҡуш тан дар табылып торған, әстәғәфирул лаһ! 
Ярлы халыҡҡа терәк, сер һан дығы бул ған үтә лә ябай, киң күңел-
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ле изге кешене күрә ал маусы ҡуш тан дар уны кешеләр ҙе власҡа 
ҡаршы ҡотортоуҙа ғәйепләп, яла яғалар һәм яуапҡа тарттырырға 
уйлайҙар. Бына ошон дай аҡыл етмәҫлек изге, мәрхәмәтлегенең 
сиге бул маған әүлиәне байҙар юғары ор ган дарға төрлөсә ялыу 
артынан ялыу яҙып төрмәгә ултыртырға маташа. Ләкин ғилем ле, 
күңеле һиҙ гер әүлиәгә нисек кенә мәкер ҡормаһын дар, ул бөтә-
һен дә аҡыл менән еңеп сыға, шуға күпме генә хөсөтлөк итеп 
ҡараһалар ҙа бер ни ҙә эш ләй ал маған дар.

Ни хәл-итә һең, ты уым бул ған һымаҡ, үлем дә бар, тәҡдир-
ҙән ҡотолоп бул май. Ололар әйтеүенсә, әүлиә үҙе үлгән дән һуң 
да ошо юлдан китеп барған кешеләр гә ҡаршы сығып, үт кенсе 
йә баш ҡа кеше ҡиәфәтен дә алдан бәлә-ҡаза булырын иҫкәртеп 
берәй һүҙ әйтә лә юҡ була, тиҙәр, ололар.

Ләкин, бән дә хатаһыҙ бул май, ни эш ләмәк кәрәк. Ал лаһ 
Тәғәлә ҡуш ҡан ды үтәмәй яңылыш лыу арҡаһын да кешелеккә 
күпме бәлә-ҡаза килә! Әүлиәнең урынын борсомаҫҡа кәрәк бул-
ған да бит. Оло бы уын кешеләре әйтеүенсә, 1974-1975 йылдар ҙа 
Аҡһары-Мораптал юлын төҙөгән дә юғарыла ҡағыҙға ғына ҡарап 
фарман биреп ултырған түрәләр ҡушы уын үтәп, әүлиә ерләнгән 
тауҙы вәхшиҙәрсә ватып-емерәләр ҙә балсығын юл ға ташыған-
дар. Ауылдың ҡарттары, оло инәйҙәр киҫәтеп ҡараған-ҡарауын, 
тик совет заманын да кеше һүҙенә ҡолаҡ һалалар инеме ни һуң?

Асфальт юлды ҡеүәтле техника яр ҙамын да тиҙләтеп ма-
турлап эш ләп ҡуялар. Машиналар ялтлап ят ҡан юлдан жыйла-
тып йөрөй йөрөүен. Тик был бәғер һеҙлектең аҙағы хәйер һеҙ бу-
лып тамам ланы уы тураһын да баш тарына кил мәй түрәләр ҙең. 
Ошонан һуң баш лана ла ин де Яҡут – Мораптал, Аҡһары юлын-
дағы бәлә-ҡазалар! Әүлиә тупрағы түшәлгән юлда һәләк бул-
ған, имгәнгән кешеләр ҙең, бигерәк тә бала-сағалар ҙың иҫәбе лә, 
һаны ла юҡ. Юғарынан фарман биреп ултырыусы түрәләр менән 
ошо рәнйеш ле эш тә ҡатнаш ҡан хужалар һәм балсыҡ ташыусы 
тракторист-шофер ҙар ҙа ҡырау тейгән һымаҡ ваҡытынан алда 
бер-бер артлы төрлө сәбәп менән вафат булып бөттө.

Яҡын дағы өс ауылдың да халҡы менән һөйләшкән дә 
һуңғы йылдар ҙа, бигерәк тә зыяратты кәртәләгән дән һуң, юл 
фажиғәләренең туҡ тауын ишетеү һөйөнөслө. Ал лаға шөкөр, бик 
яйлап бул һа ла, халҡыбыҙ дингә ынтыла, изгеләребеҙ ҙе ҡәҙерләй 
баш ланы, әүлиә зыяратына, уның рухына иғтибарлы. Ләкин зы-
яратты кәртәләү – әле эш тең башы ғына. Ни тик лем үт кәнебеҙ, 
изге кешеләр менән яҡыныраҡ ҡыҙыҡһынһаҡ, улар тураһын-
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да халыҡҡа ет кер һәк, ҡәбер ҙәрен табып, тәртипкә килтер һәк, 
Аллаһ Тәғәлә, әрүахтар рухы шат булып, ҡыл ған изгелектәр 
хаҡына Раббының рәхмәте төшөр, иншал лаһ!

ИҫкеМорапталәүлиәһе

Көйөр гәҙе районының Иҫке Мораптал ауылын да йәшәүсе 
Шәкүрә апай Әбсәләмова һөйләүенсә, был ауыл ға нигеҙ һалыусы 
Мораптал исем ле ҡарт бул ған. Ауыл ға 1700 йылдар ҙа нигеҙ 
һалын ған. Морапталда йәшәгән әүлиә вафат бул ған дан һуң бер 
нисә йыл үт кәс, ни сәбәптән дер, ауылда көслө ян ғын сығып 
китә, әл лә күпме өй, ҡаралтылар көлгә әйләнә. Шунан Морап-
тал ҡарт халыҡ тың ҡал ғанын аттарға тейәй ҙә әлеге Иҫке Морап-
тал ултырған урын ға күсерә. Әммә халыҡ әүлиә ерләнгән зыярат-
ты йыраҡ тип тормаған, биш саҡырымдай араны йәйәүләп үтеп, 
шун да барып доға ҡылыр, аяттар уҡыр бул ған. 

Ал лаһ Тәғәлә тарафынан ебәрелгән изгеләр тураһын да иң 
күп мәғлүмәт туплаусы Лениза апай әүлиәнең Мораптал мул лаға 
үҙе үлгән дән һуң ҡаршылағы ҡайын дың төбөн ипләп кенә ҡаҙып 
ҡарарға ҡушы уын һөйләне. Ауыл ҡарттары әүлиәне үҙе ҡуш-
ҡанса тәрбиәләп ерләгән дән һуң ҡайын тирә һен ҡаҙып ҡараһалар 
– өҫтө яҡшылап ҡаплан ған бәләкәй генә тимер көршәк табып 
алалар. Уның эсен дә мал тиреһенә ғәрәпсә яҙыл ған яҙыуҙан баш-
ҡа бер нәмә лә бул май. Ни өсөн бер кемгә лә әйтмәйенсә яҙып 
ҡалдырған, тигән уй килде баш ҡа. Ә Шәкүрә апай, беҙ ҙең уйҙы 
алдан күр гән дәй, былай тип яуап бир ҙе:

– Атайым мәрхүм ул саҡ тар ҙы илай-илай һөйләй торғайны. 
Әстәғәфирул лаһ, сәсең үрә торорлоҡ динһеҙ ваҡыттар ине бит. 
Комсомол, партия ошон дай әүлиәләр гә, башын ҡайҙа ҡуйырға 
бел мәй йөрөгән кил мешәктәр гә кеүек, кәмһетеп ҡарай торғайны, 
хатта Ислам динен тарат ҡан ға ауылдан ҡы уырға ла маташалар. 
Шуға күрә ул ауыл халҡына ауырлыҡ кил мә һен, тип йыш ҡына 
әлеге Тоҙлокүл бул ған ер гә аҫҡа төшөп ҡамыш араһын да йәшәр 
бул ған. Бын да ауырыуҙарға дауаланырға килеүе лә уңайлыраҡ 
бул ған, сөнки тау һарҡы уын да кеше күҙенә бик салынып бармай. 
Унан һуң ҡыр ҙан килеүселәр аттарын туғарып утлауға ебәрәләр 
ҙә үҙ ҙәре әүлиә янына килә торған бул ған дар.

Үҙенең аманатын тирегә яҙып йәшереп ҡалдыры уын Лениза 
апай әүлиәнең бик аҡыл лы, ауыл халҡына ауырлыҡ килтерер гә 
теләмәүе менән бәйләй.
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Мораптал мул ла көршәк эсен дәге тиреләге яҙыуҙы ғәрәпсә 
уҡый белгән аҡһаҡал ға уҡыта. Ун да әүлиә Иҫке Мораптал ауы-
лы ултырған урын дан ҡоттоң китеүен яҙған була. Ауылды Юша-
тыр йыл ғаһын кисеп сығып уның аръяғына күсерер гә кәңәш 
бирә. Шулай уҡ ул тау аҫтын да үҙе кешеләр ҙе өшкөр гән урын-
ды халыҡҡа изгелек итһен, ауырыуҙарынан арынһын өсөн Ал лаһ 
Тәғәлә ризалығы менән өшкөрөп ҡалдыры уын яҙған була.

Заманаһы заманмы ни! Юҡҡа ғына кешегә бәлә тағырға то-
ралар, шуға күрәлер ин де, мул ла был яҙыуҙы уҡығас, ҡәҙерләп 
йыйып ҡуя, ләкин асыҡ тан-асыҡ был турала хужаларға һөйләр-
гә ярамай. Ауыл ҡарттары әүлиәнең һәр һүҙенең дөрөҫ икән леген 
яҡшы аңлай. Шуға күрә күбеһе көҙ гө уңыш ты йыйып алыу менән 
ауылды күсерер гә, тип йыйын ған булалар. Ләкин тәҡдир гә яҙған-
ды күрмәйенсә бул майҙыр ин де, ни эш ләмәк кәрәк, ни сәбәптән-
дер ҡапыл ян ғын сығып китә лә ауыл дөрләп янып бөтә. Шун да 
ғына ҡарттар әүлиәнең һүҙен тотмауҙарына үкенә, ләкин тер-
һәкте теш ләп бул май бит. Ҡал ған ҡаралты, мал-тыуар ҙы йыйып 
улар Юшатыр йыл ғаһы аръяғын дағы Иҫке Мораптал ултырған 
урын ға күсенәләр. Ә шифалы күл һәм шишмәгә килгән дә, уны 
хәҙер бөтә-тирә яҡ та беләләр һәм йәйге сел лә баш ланыу менән 
кеше өҙөл мәй, әлхәмдулил лаһ!

Үкенескә ҡаршы, бөгөн әүлиәләр ҡәберлектәренең күбеһе 
билдә һеҙ. Билдәле бул ған дары ла ҡарауһыҙ бит, кешеләр! 
Әүлиәләр исеменә бәйле ер-һыу атамалары, мәҫәлән, Әүлиә, 
Хәҙрәт, Бәйғәмбәр шишмәләре, тауҙары бар. Ҡай һы бер 
төбәктәр ҙә Әүлиә шишмәләре ҡороп ятһа, бәғзе бер яҡ та, үҙ ҙәре 
соҡоп бул һа ла һыу урғылдырып тирә-яғын тәрбиәле тоталар. 
Сараһыҙ ҙан, йәшәүгә һуңғы өмөтөн баҡлаусы, ауыр сир-соронан 
ҡотолорға теләгән кеше нисек тә шун дай тауға барып, ун да ят ҡан 
изгенең ҡәберен зыярат ҡылып, рухына хәйер биреп, доға ҡыла, 
Бер ҙән-бер Ал лаһтан яр ҙам өмөт итә.

Әүлиә рухын артабан да ҙурлаһаҡ, тик Ал лаһҡа һыйынып 
саф йәшә һәк, ул беҙ ҙе ҡурсалар, тормошобоҙ ҙо матурыраҡ, йән-
лерәк итер гә яр ҙам итер.

НурияХӘЛИЛОВА,
Башҡортостандыңатҡаҙанғануҡытыусыһы,

РәсәйИсламуниверситетышәкерте.
Күмертауҡалаһы.
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Әхтәмәүлиә

Әхтәм Низаметдин улы Низаметдинов 1887 йылда хәҙер-
ге Әлшәй районының Ҡыпсаҡ-Асҡар ауылын да донъяға килә 
һәм 1957 йылдың 23 октябрен дә вафат була. Тыуған ауылының 
зыяратын да ерләнгән.

2-3 йәш тәр тирә һен дә уның ата-әсә һе уға үлеп китә. 1870 
йыл ғы бер туған апаһы Мәүлиха Низаметдинова ҡарап үҫтерә. 
Өҫтәүенә, бала саҡ тан һуҡырая. Шулай итеп, иҫ бел мәҫ борон уҡ 
етем лектең һәм һауһыҙлыҡлың әсе һурпаһын татып үҫкәнгәлер, 
күрә һең, Әхтәм олатайға Ал лаһ Тәғәлә әүлиәлек һәләте бирә.

«Ҡыш тың бер һы уыҡ кѳнѳн дә Әхтәм ҡартатайҙар ҙа уйнап 
йѳрѳйѳм, – тип хәтерләй Әхтәм әүлиәнең ейәне Рауил Тимербай 
улы Низамов. – Бер ваҡыт улар ҙың ишек алдына артлы сана (ко-
шёвка) егелгән ат килеп кер ҙе. Ир кеше сананан тун кейгән бер 
ҡатын ды күтәреп алды ла ѳй эсенә алып инеп китте. Ҡартатай, 
һәр ваҡыттағыса, тѳп бүл мәлә һике ѳҫтѳн дә ултыра ине. Хәҙисә 
нәнәй ҙә ѳй эсен дә йѳрѳй. Ҡатын ды һикегә ултырттылар. Ят телдә 
һѳйләшкәс, урыҫ кешеләре икәнен һуңыраҡ аңланым, ҡартатай 
миңә тѳп яҡ тағы мейес аралығына кереп ултырырға ҡуш ты, 
ҡамасауламаһын тип уйлаған дыр күрә һең.

Мейес аралығынан күҙәтеп тора баш ланым. Ҡартатай ниҙер 
һораш тыра баш ланы. Ниҙер уҡыған дан һуң ҡатын кешегә то-
роп атларға ҡуш ты шикел ле. Ҡатын кеше тороп китер гә мата-
ша, тик тора ал май. Тора ал мағас, ир кеше уға яр ҙам итә баш-
ланы. Ҡатын ҡурҡа-ҡурҡа ғына аяғына баҫҡас, ҡартатай тағы ла 
ҡысҡырыбыраҡ уға ниҙер әйтте. Ҡатын ышаныр-ышанмаҫ аҙым 
яһай, бәләкәй ѳй эсен дә әйләнеп йѳрѳй баш ланы. Ҡартатай уның 
һайын уларға ҡысҡырыбыраҡ ниҙер әйтә. Бер аҙ ҙан ҡатын кеше 
үҙал лы ла йѳрѳй баш ланы.

Теге кешеләр ҙең шатлыҡ тарының сиге бул маны».
Әхтәм әүлиәнең үҙен дауалауы тураһын да ауылдашы 1950 

йыл ғы Фәрит Мул лабай улы Әхмәтов иһә хаҡын да былай тип 
хәтерләй: «Миңә биш-алты йәш тәр тирә һе бул ған дыр, сѳнки 
мәктәптә уҡымай инем әле. Ауыл уртаһын да урын лаш ҡан мага-
зин эр гә һен дә уйнап йѳрѳгән саҡ та ниш ләптер йѳк машинаһы 
алдын да һуш тан яҙғанмын. Әсәйем Зәнзәбил Солтан ғол ҡыҙы 
Әхмәтова (1910 йыл ғы) мине Әхтәм бабайға алып барған. Доғалар 
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уҡып, ѳшкѳр гәс, Ал лаға шѳкѳр, мин баш ҡа бер ҡасан да ун дай 
сир менән сирләмәнем».

1937 йыл ғы Ғәшүрә Ил мыр ҙа ҡыҙы Ғәзизова ла Әхтәм әүлиә 
хаҡын да байтаҡ нәмә иҫләй: “Миңә ун йәш тәр самаһы, 1947 
йылдың яҙы булырға тейеш. Бер ваҡыт Аҙнабай бабайҙар ҙан 
инә ҡаҙыбыҙ ҙы алырға бар ҙым. Ҡапҡаларын аса ал мағанмын, 
ахырыһы,ҡойма аша улар ҙың ишек алдарына тѳшѳүем булды, ата 
ҡаҙ ҙары, ят кешене күреп, ҡаңғылдай-ҡаңғылдай, ҡанаттарын 
йәйеп, миңә таш лан ды. Ѳҫтѳмә осоп ҡунып, ҡанаттары менән 
һуҡҡылай-һуҡҡылай, мине суҡырға ла кереш те.

Шул хәлдән һуң минең ҡолаҡ тарым шеш те, түҙә ал маҫлыҡ бу-
лып башым ауырта баш ланы. Бер нин дәй ҙә дауа тапмағас әсәйем 
мине Әхтәм бабайға алып бар ҙы. «Балам, һине ҡаҙ талаған бит», 
– тине әүлиә. Доғалар уҡып, ѳшкѳр ҙѳ. Шунан һуң һауыҡ тым, ар-
табан бер ҡасан да ун дай сир менән, Ал лаға шѳкѳр, сирләмәнем”.

“2005 йылдар тирә һен дә Раевка тимер юл вокзалының 
платформаһын да иртәнге электричканы кѳтѳп торам, – тип 
һөйләй 1957 йыл ғы Тәл ғәт Шәйәхмәт улы Ғәбитов.– Ихтибарым-
ды бер матур, бѳҙрә сәсле ағай йәлеп итте. Ул да, ни ѳсѳн дѳр, миңә 
ҡарап ала, бер аҙ ҙан эр гәмә килде, һѳйләшеп киттек. Ул Әлшәй 
районының Яңы Ҡыпсаҡ ауылын да ты уып үҫкән Сыңғыҙ Саръяр 
улы Әхмәтов булып сыҡ ты (1939 йыл ғы).

Ул миңә Әхтәм ҡартатайым тураһын да бына шун дай тарих 
һѳйләне: “Ҡыпсаҡ-Асҡар ауылынан 1918 йыл ғы Йәғәфәр Ғәзиз 
улы Ханнанов һуғыш тан һуң Әбдрәшит МТС-ын да тракторист 
булып эш ләгән. 1960 йылдар башын да Ҡыпсаҡ-Асҡар менән 
Яңы Ҡыпсаҡ ауылдары уртаһын да урын лаш ҡан Моронбаш тауы 
итәген дә ер һѳр гән. Бер заман трактор, моторы эш ләп тороуына 
ҡарамаҫтан, шып туҡ таған. Йәғәфәр бабай тракторынан тѳшѳп 
ҡараһа, һабаны ңимәгәлер эләккән булып сыҡҡан. Абайлабыраҡ 
ҡараһа, был ҡәбер ташы булып сыҡҡан. Ҡәбер ташын күреү 
менән Йәғәфәр бабай аяҡ тан яҙып йығыл ған. Иптәш тәре уны 
иртәнсәк табып алып, ауыл ға алып ҡайт ҡан.

Йәғәфәр бабай аяғына ла баҫа ал маған, сәбәбен дә бел мәгән. 
Аптырағас, уны Әхтәм бабайға күр һәтер гә бул ған дар. Алып 
барғас, Әхтәм бабай шун да уҡ: «Һиңә зәхмәт ҡағыл ған, аяҡ тан 
яҙы уың шунан. Өшкѳрәм, аяғыңа баҫыр һың », – тигән. Уның 
доғалар менән ѳшкѳрѳүе килешкән, Йәғәфәр бабай әүлиәнең 
өйөнән үҙ аяғы менән атлап ҡайтып кит кән”.
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Бѳйѳк Ватан һуғышы барған ваҡытта ауыл кешеләре ир-
ҙәренең йәки улдарының яҙмыш тарын унан һорашыр бул ған дар. 
Мәҫәлән, 1905 йыл ғы Мәфтуха Сәйфетдин ҡыҙы Ғималетдинова 
Әхтәм бабайҙан иренең һуғыш тан ҡайтыр-ҡайтмаҫын һораш-
ҡас, ул Фәхретдин Ғәйнетдин улы Ғималетдиновтың һуғыш тан 
ҡайтыр кѳнѳ һәм сәғәтенә тик лем алдан әйтеп бир гән. Был хәл-
сәғәтенә тик лем тура килгәс, Мәфтуха әбей шатлығынан Әхтәм 
бабайға күлдәк бүләк ит кән.

Шулай итеп, баҡый донъяға күскәненсә уның өйөнән кеше 
ағымы өҙөл мәгән. Уға күҙ төбәп килгән кешеләр ҙең, мил ләтенә 
һәм диненә ҡарамаҫтан, береһен дә ҡарамайынса ебәрмәгән. 
Уның доғалары, уның име яр ҙамын да ауырыуҙарынан ҡотол ған 
бик күп.

Ал лаһ Тәғәлә уның кеүек кешеләр ҙе халҡыбыҙға тағы ла 
ебәр һә ине.

РифҡәтҒӘБИТОВ.

ӘүлиәМәрфуғаинәй

1893 йылда Әлшәй районының Ҡыпсаҡ-Асҡар ауылын да 
тыуған, ғүмере буйы шун да йәшәп, 1964 йылда вафат бул ған һәм 
тыуған ауылы зыяратын да дәфен ҡылын ған Мәрфуға Ҡаһарман 
ҡыҙы Ғәлиәхмәтованы ла ауылдаш тары әүлиәлек һәләттәренә 
эйә бул ған Ал лаһ Тәғәләнең ярат ҡан бән дә һе ине тип хәтерләй. 
Уның ҡулынан һаулыҡ-сәләмәтлек тапҡан бихисап кешеләр 
һаман да уға рәхмәтле.

1928 йыл ғы Ғәшиә Кәлимул ла ҡыҙы Ғибаҙул лина уның 
хаҡын да миңә былай тип һөйләгәйне: “Мәрфуға әбей менән (ул 
ваҡытта әбей ҙә түгел ине ин де) ғүмер буйы күрше йәшәнек. Таң 
һы уын алып ҡайтып, өшкөрөп дауалай, ноҡот та һала торғайны. 
Күп кешеләр гә яр ҙам итте ин де ул. Иртә таңдан кешеләр ауырыу 
балаларын күтәреп килә торғайнылар.

Гөлнәзирә апайың бала ғына көйө ныҡ ауырыны, фель-
дшер, бала үлде тигәс, атайыңдар ҡәбер ҡаҙыны. Ҡәбер әҙер 
бул ғас, баланы алырға ҡайт ҡан кешеләр гә Мәрфуға әбей бала-
ны бирмәгән. Оҙаҡ өшкөр гән дән һуң бала күҙен асҡан. Ҡәбер ҙе 
кире күмделәр”.
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“Мәрфуға апайға баланан һуң өҙлөккән ҡатын дар ҙы алып 
бара торғайнылар, – тип иҫләй 1926 йыл ғы Хәҙисә Миңлебай 
ҡыҙы Әлимғолова. –

Минең үҙемде лә доғалар менән өшкөрөп дауалағайны. 
Мәрфуға апай насар ишетеү сәбәпле, кешеләр ҙең нимәгә зарлан-
ғанын ишетмә һә лә үҙ эшен эш ләй ине. Күп сабыйҙарға донъяға 
ты уырға яр ҙам итте ул. фалиж һуғыуҙан

(параличтан да) өшкөрөп дауалай торғайны”.

МиңзиләМУЛЛАҒОЛОВА.
ӘлшәйрайоныныңҠыпсаҡ-Асҡарауылы.

Сабирхәҙрәт

Сабир ишан Ғафури районының (элекке Табын улусы) Оло 
Үтәш ауылын да, Әбделхалиҡ хәҙрәттең бишенсе улы булып, 1854 
йылда донъяға килә. Унан тыш был ғаиләлә Әбдел маннаф (1834 
йыл ғы), Мөхәмәтшафиҡ (1840), Ғәбдел мөхәмәтхатип (1847), 
Мөхәмәтхафиз (1849), Мөхәмәтзакир тигән улан дар була. Ошо 
улан дар ҙың барыһы ла, дин ғилемен ныҡлы үҙләш тереп, һуңынан 
төрлө мәҙрәсәләр ҙә уҡыта.

Сабир хәҙрәт тә Зәки Вәлидиҙең атаһы Әхмәтша хәҙрәт 
менән бер гә Зәйнул ла ишан дың мөрите булып, икеһе лә шәйехлек 
дәрәжә һе алып, ғүмер ҙәре буйы бик дуҫ йәшәгән, бер-береһенә 
ҡунаҡҡа, һабантуйҙарға, йыйын дарға йөрөр бул ған дар. Был ту-
рала Зәки Вәлиди үҙенең “Хәтирәләр’’ен дә: “Әсәйемдең тыуған 
ауылы һәм үҙем уҡыған Үтәктә өләсәйем йортон да йоҡланым, 
олатайым да Мыр ҙаҡайҙа (Сәйетбабала) йәшәүсе Халиҡов Сабир 
хәҙрәт тигән ғалим һәм бай зат ҡа ҡунаҡҡа кит кән икән. Еҙем-
Ҡаран ауылына икенсе көн кис барып еттем. Ләкин атайым, 
әсәйем, Ямалетдин мул ла Байышев Мыр ҙаҡай ауылына Сабир 
хәҙрәт кә кит кән дәр”, – тип яҙа (“Хәтирәләр”. Өфө, 1996, 194-се 
бит).

“Үт кән 1917 йылдың сентябрен дә өйөн дә үҙем мосафир бул-
ған Ямалетдин Байышевты, Мәжит Ғафуриҙы күр ҙек һәм Сабир 
хәҙрәт кә килдек. Ул беҙ гә тау баш ҡорттары кейемен табып бир ҙе, 
ат егеп, ҡатай баш ҡорттары улусына (волосына – авт.) ҡараған 
Шамов руднигына алып килде”. (“Хәтирәләр”. Өфө, 1996, 212-се 
бит).
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Зәки Вәлидиҙең атаһы Әхмәтша хәҙрәт менән олатайым Са-
бир хәҙрәттең дуҫлығын минең атайым менән Зәки Вәлиди дауам 
ит кән. Икеһе лә Үтәк мәҙрәсә һен дә уҡыған, бик дуҫ йәшәгән дәр. 
Зәки Вәлиди сит илгә сығып китер алдынан Сәйетбабаға килеп, 
атайыма: “Хәҙрәт, һиңә бын да йәшәүе бик ауыр буласаҡ, һине 
Семипалатинскиға мул ла итеп күсерер гә мөмкин лек бар, китсе 
бынан”, – тигән. Был ваҡытта атайҙың дүрт балаһы ты уып, китеү 
мөмкин леге бул май.

Илдә шәхес культы, ығы-зығылар, ҡул ға алыуҙар баш лан ғас, 
тирә-яҡ та әүлиә, ишан тип йөрөтөлгән олатайым Сабир хәҙрәт-
кә лә көн бөтә. “Сабир-хазрет приходился родным братом Хатип-
хазрету и духовную службу нес в крупнейшем не только в Гафу-
рийском районе, но и во всем Башкортостане, в селе Саитбаба. Он 
был во всех отношениях замечательным человеком и глубоким 
знатоком Корана. А силой внушения, гипнозом и целительными 
способностями обладал даже в большей степени, чем Хатип-хаз-
рет. К нему ш ли больные калеки, слепые и глухие из всех ближ-
них и дальних аулов. Говорят, например, что он совершал настоя-
щие чудеса: мог на глазах присутствующих оживить умирающее 
животное, взглядом глаз и шепотом исцелить больное исходящее 
плачем дитя, снять головную боль взрослому человеку прикос-
новением пальцев и т. д.” – тип яҙ ҙы яҙыусы Ғәзим Шафиҡов 
үҙенең “Дыхание жгучее истории” тигән китабын да (50-се бит).

Иҫән сағын да Ал лаһ тарафынан бирелгән көсө менән бик 
күптәр ҙе аптырат ҡан Сабир ишан һәләтен үҙен ҡул ға алырға 
килгән кешеләр гә лә күр һәт кән. Улар ҙы баҫҡан урын дарынан да 
ҡуҙғал маҫлыҡ итеп ҡуйған, шулай уҡ өйөнә ингән ГПУ кешеләре 
йә баш тары әйләнә, йә ҡоҫа баш лаған. Милиция кешеләре нисә 
генә кил һәләр ҙә, ошон дай ғәжәп хәлдәр ҙе күреп, ахыр ҙа ола-
тайыма ҡул һелтәп ҡуйған.

Миңә алты-ете йәш тәр самаһы бул ған дыр. Олатайҙың 
ҡәбере тауыҡ фермаһы янын да ғына, колхоздың тауыҡ тары 
уның ҡәберенең эсенә йоморт ҡа һала, ә беҙ – өйөрлө яланаяҡ, 
аяҡ-ҡулдарыбыҙ бысранып бөт кән ҡыҙ ҙар – ҡәбер эсенә төшөп, 
йоморт ҡа йыябыҙ. Әсәйем: “Йөрөгөҙ әле, олатайың берәр ғил-
лә күр һәтер”, – тине. Мин: “Үлгән кеше нимә күр һәтһен?”, – 
тинем дә, йәнә йоморт ҡа йыйырға киттем. Ҡәбер эр гә һенә ба-
рып етеүем булды, ҡараһам, уның өҫтөнән шаулап һыу ағып ята. 
Ҡотом осоп, нисек өйгә ҡайтып ингәнемде лә һиҙмәнем. Әсәйем, 
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эш тең ниҙә икәнен тойоп: “Үлгән кеше нимә күр һәтһен?!” – 
тине лә көлөп ебәр ҙе.

Шунан һуң, иҫ белеп, төрлө сүрәләр уҡырға өйрәнгәс, 
олатайымдың ҡәберенә бик һаҡ ҡына зыярат ҡылырға йөрөй 
баш ланым. Ул үлер алдынан “Мин үл һәм дә тере булырмын, 
башығыҙға бәлә-ҡаза, ҡайғы төш һә, ҡәберемә барығыҙ, Хаҡ 
Тәғәләгә ялбарығыҙ, иман юлын дағыларға яр ҙам итермен”, – 
тигән әсәйемә.

Олатай мәсетенең манараһын 1943 йылда ауҙар ҙылар. Үҙе 
иҫән сағын да атайыма: “Кейәү, минең мәсетемдең манараһын 
ауҙарыр ҙар, тыңлаһалар, әйтеп ҡара, ул бән дәләр Ал лаһ Тәғәләнең 
ҡә һәренә юлығыр, нәҫелдәре ҡорор”, – тигән. Был шулай булды 
ла.

Беҙ дүртенсе синыфҡа тик лем ошо мәсеттә уҡыныҡ. Мәсеттә 
йыйыш тырыусы булып эш ләгән Фәрүҡъямал апай бер ваҡыт беҙ-
ҙең ян ға килде лә: “Хәҙрәт, иртә менән иҙән йы уырға бар һам, Са-
бир хәҙрәт намаҙ уҡып ултыра, ҡотом осто”, – тине. Атайым: 
“Һис тә ҡурҡма, хәҙрәттең рухы мәсетенә килеп намаҙ уҡый, 
тауыш-тынһыҙ ғына ултырып тор”, – тине.

Халиҡовтар нәҫеле борон-борон дан уҡымыш лы, аҡыл лы 
ҙур ғилем эйәләре менән дан тот ҡан. Мәҫәлән, Халиҡов Мансур 
мул ла Баш ҡортостан дың беренсе мөфтөйө булды, уның ғалим-
лығы бөтә мосол ман донъяһына билдәле. Хатип хәҙрәттең Оло 
Үтәш тәге мәҙрәсә һен дә ҙур ғалимдар, дин ә һелдәре белем ал-
ған. Сабир менән Хатип хәҙрәт Халиҡовтар ҙың балалары ла 
ата-олаталарының исеменә тап төшөрмәне. Һәр береһе аҡыл лы, 
намыҫлы, белем ле булып, тормош та үҙ урын дарын табып, күркәм 
йәшәйҙәр. Сабир хәҙрәттең ейән-ейәнсәр ҙәре, бүлә-бүләсәр ҙәре 
Урта Азияла, Баш ҡортостан дың төрлө ҡала-район дарын да илгә 
намыҫлы хеҙмәт итә. Араларын да ҙур дәрәжәле, уҡытыусы, ин-
женер һәм баш ҡа төрлө һәнәр кешеләре бар.

Сәйетбаба ауылы халҡы, Сабир олатайҙың мәсете урынына 
таш тан яңы мәсет һалдырып, ҙур сауаплы эш баш ҡар ҙы. Уларға 
Хаҡ тәғәләнең, Сабир хәҙрәттең рухының, бөтә нәҫел-нәсәбенең 
оло рәхмәте төш һөн, һау-сәләмәт, бәхетле ғүмер итһен дәр.

АсияВӘЛИЕВА,
Бөрйәнрайоны.
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Сисәнбайишан

Сисәнбай Хисмәтул ла улы Хисмәтул лин (Хисмәтов) 1845 
йылда Өфө виләйәтенең Златоуст өйәҙе, хәҙер ге Баш ҡортостан 
Республикаһы Мәсетле районының Ләмәҙтамаҡ ауылын да 
тыуған һәм, 1934 йылда вафат булып, шул уҡ ауылда ерләнгән.

Сисәнбай бәләкәйҙән бик зирәк бала була, биш йәшен дә 
уҡырға һәм яҙырға өйрәнә, ауылдағы мәҙрәсәне уңыш лы тамам-
лай. Улының яҡшы уҡы уына шатлан ған атаһы, малайын артабан 
уҡытырға, тигән маҡсат ҡуя. 11 йәш лек Сисәнбайҙы Троицкиға, 
артабан Зәйнул ла ишан мәҙрәсә һе исемен дә халыҡ араһын да аб-
руй ҡаҙан ған уҡыу йортона алып бара. Имтихан ал ған абруйлы 
хәлфә, Сисәнбайҙың белеменә һәм от ҡорлоғона хайран ҡалып: 
“Был бала, һис шикһеҙ, ишан була ала,” – тигән.

Хәл ле кеше булараҡ, Хисмәтул ла улы уҡып бөтөүгә мәсет 
һалырға, тигән ҡарарға килә һәм 1859 йылда Ләмәҙтамаҡ ауылын-
да яңы мәсетте төҙөтөп тә ҡуя.

1860 йылда Троицк мәҙрәсә һен дә уңыш лы тамам лаған 
Сисәнбайға Ҡаҙан дағы “Ҡасимиә” мәҙрәсә һен дә уҡы уын дау-
ам итеү хоҡуғы бирелә. Ҡаҙан ҡалаһын да дүрт йыл уҡыған дан 
һуң белемен тағы ла камил лаш тырыу маҡсатын да Мысырға юл-
лана һәм ун дағы дан лыҡлы Ҡаһирә университетын тамам лай. 
Артабан, Ҡаҙан ға ҡайтып, үҙе уҡыған мәҙрәсәлә уҡытыусы бу-
лып эш ләй. 18 йыл ғүмерен белем алыуға бағыш лаған Сисәнбай 
баш ҡорт, татар һәм баш ҡа төрки телдәр ҙән тыш рус, француз, не-
мец, инглиз, ғәрәп телдәрен дә иркен аралаш ҡан, табиб һөнәрен 
бик яҡшы үҙләш тер гән. Үҙенең иҫтәлектәрен дә күренек ле баш-
ҡорт мәғрифәтсеһе, шағир Мифтахетдин Аҡмул ла Сисәнбай 
Хисмәтул лин ды яҡын дуҫы тип атай.

Сисәнбай ишан 39 йәшен дә Ләмәҙтамаҡҡа бөтөн ләйгә 
ҡайтып төшә һәм Дыуан-Мәсетле ауылынан Ҡәнзәфәр кантон-
дың Шәмсинур исем ле ҡыҙына өйләнә. Ауылда Сисәнбай халыҡ-
ты төрлө ауырыуҙар ҙан дауалау менән шөғөл ләнә. Дарыу үлән-
дәре менән, арбау һәм Тибет үтә күреүе, дауалау ысулдарын 
уңыш лы ҡул лана. Бигерәк тә үтә күреүе, әүлиәлек һәләттәре, 
кешеләр ҙең уй-тойғоларын әйтеп бирә алы уы менән халыҡ ты 
хайран ҡалдыра. Юғал ған малдар ҙың ҡайҙалығын, кем тарафы-
нан урланы уын да асыҡ әйтә ал ған ул. Бик тиҙ арала даны тирә-
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яҡҡа тарал ған табибҡа дауаланырға Силәбе, Ҡурған, Пермь, 
Ырымбур яҡ тарынан ауырыуҙар килә баш лай.

Был хәл-1928 йылда була. Хәҙер ге Пермь өлкә һе Бар ҙым 
районынан 12 йәш лек ауырыу ир баланы алып киләләр. Ул бала 
өс йәшен дә егеүле аттан ҡолап тән йәрәхәттәре ала. Туғыҙ йыл 
атлай һәм һөйләшә ал май. Сисәнбай ишан ике аҙна дауалаған дан 
һуң шул бала аяҡҡа баҫа, теле асыла.

Бер заман ауыл халҡының бесән лектәрен дә ағыулы йылан-
дар күбәйеп китә. Йылан ға сағылыу осраҡ тары йышая. Шул саҡ-
та Сисәнбай ишан тағы яр ҙамға килә, үҙенең доғалары менән 
йылан дар ҙы кеше йөрөмәгән ер гә күсерә, ул арала ауыл халҡы 
бесән дәрен сабып ала һала.

83 йәш лек атаһы Хисмәтул ла ауырып түшәккә ят ҡас, 
Сисәнбайҙы янына саҡырып: “Улым, һин ниңә кинәт кенә Ҡаҙан-
дан ауыл ға ҡайтып төш төң, 23 йәшеңдә генә ишан дәрәжә-
һенә күтәрелдең, тик ауыл мул лалары, хәлфәләре менән һирәк 
осрашаһың?” – тип һораш ҡан. Сисәнбай түшәктә ят ҡан 
атаһының һорауҙарына тура яуап бир гән: “Бер нисә тиҫтә йыл-
дан һуң дин ә һелдәрен эҙәрлек ләй баш лаясаҡ тар, мәсеттәр ҙе 
емерәсәктәр, мул лалар ҙы төрмәгә ултыртасаҡ тар,” – тип, үҙенең 
әүлиәлек һәләттәре булы уын аңлат ҡан.

Үҙенә инселәп төҙөт кән мәсетте икенсе кешегә бир гәне 
өсөн атаһынан ғәфү үтенгән. Үҙе баш лыса балалар уҡытыу, 
табибсылыҡ эш тәре менән шөғөл ләнгән. Ауырыуҙар ҙы ҡабул 
итеү өсөн хатта айырым йорт һалдырған.

Революция баш лан ғас Сисәнбайҙың әйт кән дәре дөрөҫкә 
сыға. Мәсет манаралары емерелә, дин ә һелдәрен төрмәгә ултыр-
талар. Сисәнбайҙың үҙен дә улус үҙәге Һабанаҡҡа алып барып 
ябалар. Көн дә кисен бик ләп ҡуйыуға ҡарамаҫтан, нин дәйҙер 
хикмәт менән таш келәт ишектәре иртәнсәк асыҡ була. Бер нисә 
көн шулай ҡабатлана – иртән кил һәләр, ишектәр ҙә йоҙаҡ юҡ, 
Сисәнбай намаҙ уҡып ултыра. Бер көн асы уы килгән һаҡсы әсир-
гә һуғам тип ҡул күтәрә, әммә баҫып торған ерен дә таш булып 
ҡатып ҡала. Сисәнбай ҡарт: “Балаҡайҙарым, һеҙ минең кем икән-
легемде бел мәй һегеҙ, мине бер нәмә лә эш ләтә ал маясаҡһығыҙ. 
Әҙәм балаһы донъяға изгелек итер өсөн тыуа, һеҙ Хоҙай язаһынан 
ҡурмай һығыҙ, ҡиәмәт көнөн дә нисек яуап бирер һегеҙ икән?” – 
тигән. Сисәнбай үҙе изгелек эш ләүен әсирлектә лә дауам итә, эс 
киҙеүе менән яфалан ған һаҡсылар ҙан берәүҙе дауалай.
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Сисәнбай ишан ды ҡул ға алыуҙары тураһын да хәбәр тирә-
яҡҡа тиҙ тарала. Һабанаҡҡа төрлө тарафтан бик күп халыҡ йыйы-
лып китә. Ҡай һыһы һыбайлы, ҡай һыһы егеүле аттар ҙа әүлиәне 
яҡларға киләләр. Аңдарына килгән ҡул ға алыусылар, ат ҡа ултыр-
тып, Сисәнбай ишан ды үҙ ҙәре үк Ләмәҙтамаҡҡа алып барып ҡуя.

Ишан дың абруйы шул дәрәжәлә бул ған: граждан дар һуғышы 
мәлен дә ауыл ға аҡ тар кил һә, улар ҙан ҡыҙылдар ҙы аттырмаған, 
ҡыҙылдар кил һә, аҡ тар ҙы ҡурсалап, ҡан ҡойош ҡа юл ҡуймаған.

Был хәл-1933 йылда була. Сисәнбай ишан дың бихисап дини 
китаптар, шифалы үлән дәр, төрлө ҡорамалдары һаҡлан ған “аҡ 
өйө” бул ған, үҙе намаҙын шун да уҡыған. Бер көн дө, иртәнге намаҙ-
ҙан һуң, килене Мөхтәрәмә ҡайныһын сәйгә саҡырырға керә 
һәм, Сисәнбай ишан дың үкһеп илап ултырғанын күреп, ғәжәпкә 
ҡала. Нисә йыл бер гә йәшәп ҡайныһының күҙ йәшен күрмәгән 
Мөхтәрәмә лә, күңеле тулып, илап ебәрә. “Ҡайным, сер бул маһа 
әйт әле, ниңә түгелеп илай һың, Ал лаһтан нимә һорай һың?” – 
тигән килене. Сисәнбай ҡарт: “Балаҡайым, киленем, һигеҙ йыл-
дан һуң ҙур һуғыш уты сығыр. Шул һуғыш та ике ейәнем һәләк бу-
лыр. Аталары Ғөнсәр улым да Герман һуғышын да башын һалды. 
Бына ейән дәрем, күҙ нур ҙарым: Мул лағәлием менән Мазһарым 
шул яуыз Герман һуғышын да һәләк булыр ҙар,” – тигән.

Килене Мөхтәрәмәгә был турала балаларына әйтер гә 
ҡушмаған. Бер бөртөк кенә улын юғалт ҡан әүлиә, ике ейәненең 
дә һәләк булырын алдан белеп, нәҫел тармағын һаҡлап ҡалыу 
маҡсатын да улар ҙы тиҙерәк өйлән дереү хәстәрен күр гән. Тағы 
ла өҫтәп: “Минең дә бер йыл ғүмерем ҡалды. Ҡарсығым һеҙ ҙең 
менән тағы ике йыл йәшәр әле,” – тип әйт кән.

Сисәнбай ишан ысын лап та 1934 йылда 89 йәшен дә яҡ-
ты донъя менән хуш лаша. Ишан дың Ғәйшә һәм Зәкиә исем-
ле ике ҡыҙына, Ғөнсәр исем ле улына ғүмер бир гән хәләл-ефете 
Шәмсинур 1936 йылда гүр эйә һе була. 1940 йылда Мул лағәлиҙән 
Ралит, Мазһар ҙан Фират исем ле малайҙар тыуа һәм Сисәнбайҙың 
нәҫеле әле лә дауам итә.

Мул лағәлиҙең улы, ғүмере буйы мәҙәниәт кә хеҙмәт ит кән Ра-
лит Ғөнсәровта ғәрәп һәм борон ғо төрки телен дә яҙыл ған ҡалын 
дәфтәр ҙәр һаҡлан ған. Шулар ҙың береһен дә – Сисәнбай ишан 
ижад ит кән шиғри әҫәр.

Ысын мәғәнә һен дә тарихи шәхес бул ған Сисәнбай 
олатайыбыҙ ҙың тормош юлын хәтирәләр буйынса ғына түгел, ә 
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үҙе яҙып ҡалдырған вәғәзнәмәләр аша яңынан тер геҙер гә яҙһын, 
Ал ла бир һә!

РөстәмҒАТАУЛЛИН,
БашҡортостанРеспубликаһыныңатҡаҙанғаниҡтисадсыһы.

Миңдейәрмәзин

Миңдейәр Исмәғил улы Исмәғилев 1873 йылда тыуған. 1917 
йылда Троицк ҡалаһына Зәйнул ла ишан ды һуңғы юл ға оҙатырға 
барған. Мин дейәр мәзин һөйләүенсә, Зәйнул ла ишан ауырып 
кит кәс, үҙе эр гә һенә күп шәкерттәрен саҡырт ҡан. Улар ҙы берәм-
ләп үҙенә ин дер гән. Миңдейәр мәзин ингәс, ишан уға ҡарай ҙа: 
«Ләә илә һә ил ләл лаһ», – тип кенә әйтер гә өлгөрә һәм йоҡоға 
тала. Миңдейәр мәзин дең әүлиәлеге, табиблығына ла ишан дың 
йоғонтоһо бул май ҡал маған дыр.

Революциянан һуң совет власы уны бик үк ҡыйыр һытмай. 
Үкенескә ҡаршы, 1929-1930 йылдар ҙағы колхозлашыу осоро 
Миңдейәр мәзин дең тормошон ҡырҡа үҙ гәртә. Кулак мөһөрө 
тағып, биш мөйөш лө өйөнән ҡы уып сығаралар, өс атын, әйбер-
ҡорамалдарын, хатта йы уына торған еҙ ҡомғанын да тартып ала-
лар. Шулай итеп, биш балаһы менән урамда тороп ҡала. Халыҡ 
яҡлаш һа ла, властар ҡаты тора. (Марат Ғафаровтың мәҡәлә һенән 
алын ды. “Мәсетле тормошо” гәзите, 2008 йыл, ноябрь.)

Ул аяныслы йылдар тураһын да Миңдейәр мәзин дең Мәсетле 
районы Иҫке Мишәр ауылын да йәшәүсе ҡыҙы Хәйерниса 
Әүхәҙиеваның иҫтәлектәре менән уфтанып уртаҡлаш ты

– Минең әсәйем Шәмсиҡәмәр Тимерәк ауылынан була. Өс 
йәшемдә мине атайыма ҡалдырып, әсәйем ауылына ҡайтып китә. 
Мине Гөлбаныу исем ле әсәйем ҡараны. Ул Оло Аҡа ауылынан 
ине. Репрессия йылдарын да беҙ ҙе өйөбөҙ ҙән ҡы уып сығар ҙылар, 
бер йыл ситтә өй һөҙ, ер һеҙ, ас-ялан ғас йәшәнек. Ауыл ға кире 
ҡайтыуға өйөбөҙ ҙө ҡутарып алып кит кәйнеләр ин де. Өй нигеҙен-
дә баҙ ҡаҙып, бер йыл ер өйҙә йәшәйнек. Әсәйемдең: “Тыш-
тан кереүебеҙ гә өҫтәлебеҙ ҙә тәл мәрйен дәр ултыра торғайны”, 
– тип һөйләгәне хәтер ҙә. Бер йылдан үҙ өйөбөҙ ҙө һалып сыҡ-
тыҡ. Атайым мыҡ ты кәүҙәле ине, шуға ла ул колхозда таҡ та ярыу 
цехын да эш ләне. Үҙе иҫкесә уҡый бел һә лә, балаларын иҫкесә 
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уҡырға өйрәтер гә ҡурҡ ты, ураҙа айын да сәхәр ҙе лә, шәмгә ут ал-
май, ҡараңғыла ғына ашайҙар ине.

Бер саҡ әсәйемдең биле ауыртып китә лә атайым уны Яңы 
Мишәр гә больницаға алып барырға була. Атайым һыйырын 
егеп, борамға килә. Ҡар яуа баш лай, көслө ел сыға, борам яр ҙың 
теге яғын да. Атайым, борамды кем алып сығыр ин де, барып бул-
маҫмы икән тип, көйә баш лай. “Ҡайҙан дыр бер егет борамды 
шәп итеп алып сыҡ ты. Әйҙә, керет һыйырыңды, ти был. Боролоп 
ҡараһам, бер кем дә юҡ. Хызыр Ильяс яр ҙам итте шул саҡ,” – тип 
һөйләгәне иҫемдә.

Атайымдың доғалары бик шифалы, күп ауырыуҙарға дауа 
булды. Уға килгән кеше, һауығып, күңеле күтәрелеп ҡайтып китә 
торғайны. Име килешеп, атай-әсәй булыу бәхетенә ирешкән дәр 
ҙә күп ине. Мин дә атайыма оҡшап аҡ йөҙлө, зәңгәр күҙле, шат 
күңел лемен.

Мәсетле районының Дыуан-Мәсетле ауылын да йәшәүсе 
Ғәйникамал Абдул ла ҡыҙы Абдул лина:

– Миңдейәр бабайым әсәйем менән бер туған. Бәләкәй саҡ-
та Төрөпкилде ауылына барып йөрөнөм. Бабайым да беҙ гә йыш 
килеп, хәл-белешә ине. Ул һыйыр егеп йөрөй торғайны. Килгән 
сағын да матур тауышы менән яңғыратып, аҙан әйтеп намаҙ, аят-
тар уҡыр ине. Күрше-тирә йыйылып китә, ҡоймағын бешереп, 
сәйгә саҡырып ала торғайнылар.

Өйгә кеше килерен алдан белеп, ҡатынынан сәй ҡуйҙырып, 
көтөп тора торғайны. Килгән кешенең ни өсөн килерен дә белер 
ине. Беҙ ҙең йәш саҡ, йыл ғанан һыу ташыйым, әсәйем бер нисә 
мәртәбә: “Һыу алыр алдынан биҙрәләреңде сайҡатып, һыуҙы 
ағымға ҡаршы ал”, – тип киҫәтте. Мин бар ҙым да биҙрәләр-
ҙе сайҡамайынса һыуҙы түбәнгә ҡаратып һоҫоп алдым. Ҡайтып 
кил һәм, бабайым миңә ҡаршы сыҡҡан, һы уымды мунсаға ин-
дерер гә ҡуш ты, ниңә әсәйеңдең әйт кәнен тыңламай һың, тип тә 
өҫтәне. Икенсегә бары уымда әсәйем әйт кәнсә эш ләнем, һыуҙы 
өйгә ин дерттеләр.

Нимә уйлаған ды ла белә ине. Мин картуф ҡаҙам, бабайым 
сүпләй. Көрәгемде ер гә ҡаҙау менән һабы шылҡылдай баш ланы. 
“Эй, бисмил ланы әйтмәгәс, шулай була ин де ул”, тип уйлайым. 
Шул саҡ бабайым: “Мин бисмил ла иттем ин де,” – ти.

Бер йылы йәй көнө Төрөпкилдегә китеп барам. Юл буйын-
да ғына ҡып-ҡыҙыл эре еләктәр бешеп ултыра. Күстәнәскә тип, 
тиҙ генә йыйып алдым. Бабайым бер-ике еләкте ҡапты ла, доға 
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уҡыны. Был еләктәр ҙе зыярат бул ған урын дан йыйғанһың, мин 
доға уҡыным, ҡал ғанын сығарып тауыҡ тарға һал, тине.

Бер нисә йыл Ташкентта йәшәп ҡайт ҡас, бабайымдың хәлен 
беләйем тип, барырға булдым. Еҙнәм колхоздың ҡара айғырын 
егеп бир ҙе. Бабайым әбейемә, Үзбәкстан дан ҡунаҡ килә тип, 
аш һалырға, ҡапҡаны асып ҡуйырға ҡуш ҡан. Барып кер һәм, 
бабайым килеп еттеңме, тип, арҡамдан һөйә. Өйгә инеп, хәл-
әхүәл-һорашып ултыр ҙыҡ. Ҡайтыр алдынан бабайым миңә хәйер 
аҡсалары йыйыл ған янсыҡ тан унар һум лыҡ ун ҡыҙыл тәңкә бир-
ҙе. “Бына һиңә йөҙ һум аҡса, ни телә һәң шуны ал”- ти. “Миңә 
аҡса кәрәкмәй, бабай, һин миңә бары фатихаңды ғына бир”, -тим. 
Мин аҡсалар ҙы ал мағас, бабайым миңә оҙаҡ итеп уҡып, доғалар 
ҡылды.

Бабайым миңә фатихаһын бир ҙе тип уйлайым, ғүмер буйы 
Ал лаға һыйынып, дин юлын да йәшәнем. Әле лә төрлө мөғжизәләр 
булып тора. Хоҙай үҙенең яр ҙамынан таш ламай.

Миңдейәр бабайым вафат булыр көнөн Мөнир кейәүенә 
әйт кән: “Мин кесе йома көн дө вафат булырмын, йома көн иртә 
генә йы уыр һығыҙ ҙа ерләр һегеҙ. Миңә йома намаҙына өлгөрөр-
гә кәрәк. Мине ҡуйғас, йыраҡ тан бер кеше килер, уны яҡшы 
итеп ҡаршылар һығыҙ, йылы сәй эсерер һегеҙ,” – тигән. Бабайым 
үлгәс, ысын лап та, Үзбәкстан дан берәү килгән, уны яҡшылап 
ҡаршылаған дар.

Ҡартатайым 1969 йылдың 4 сентябрен дә вафат булды. 
Мәсетле районының Төрөпкилде ауылын да ерлән де.

МиңсараҒӘЛИМОВА.

Сәлйеғолмөғжизәһе...

Ер гә кешеләр килә, китә тора. Һәр кем ысынбарлыҡ ты та-
нып белер гә, йәшәйеш серен төшөнөр гә, үҙенең кем икән леген 
аңларға, камил лашырға, ысын кеше булып йәшәп, донъялыҡ та 
матур иҫтәлектәр ҡалдырырға тырыша. Был мәңгелек хәҡиҡәт. 
Әммә һәр бән дә әүлиә дәрәжә һенә күтәрелә ал май, ул – Хоҙай 
тарафынан бирелгән һәләттер.

Мәсетле ере лә әүлиәләр тураһын да иҫтәлектәр һаҡлай. 
Мосол ман ҡәр ҙәш тәр йыйыл ған саралар ҙа, йома намаҙын да беҙ-
ҙең Әүхәҙи һәм Әнүәр хәҙрәттәребеҙ мәрхүмдәр рухына доға 
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ҡыл ған да Сәлйеғол ауылынан Әлифә әбейҙең исемен әйтмәй 
ҡалдырмай. Әлифә әбей әүлиәләр затынан бул ған. Уның өләсә-
һе Гөлсәғиҙә имсе булып, кешеләр ҙе дауалаған, бәләгә тарыған-
дарға яр ҙам ит кән. Бер-бер хәл-бул һа, Хоҙай бән дәләре мотлаҡ 
“Гөлсәғиҙәгә барып белеп киләйек әле”, тиер бул ған. Гөлсәғиҙә 
әбейҙең Миңләхмәт тигән улы була. Үҫеп буй ет кер гәс, атаһы уны 
бер урыҫҡа эшкә бирә. Бер аҙ эш ләгәс, егет мәрт кә китеп, өс көн, 
өс төн йоҡлай. Уян ған дан һуң: “Мине был урыҫта ҡалдырмағыҙ – 
гонаһ”, – тигән. Ата-әсә һе уны алып ҡайтып китеп, күрше ауыл-
ға эшкә ебәрә. 

Бер аҙ хәл ләнгәс, Миңләхмәт өйләнә. 1909 йылда Һабанаҡ 
ауылын да йәшәгән дә улар ҙың ап-аҡ йөҙлө ҡыҙ ҙары тыуа. Уға 
Әлифә тип исем ҡушалар. Әлифә өс йәшен дә әсә һенән, алты 
йәшен дә атаһынан етем ҡала. Туған дары был нурлы баланы 
бик ҡәҙерләп үҫтерә. Бер бите ал һыуланып янып торор була 
Әлифәнең. Ул Һабанаҡ мәктәбен дә дини белем ала. Зирәк леге 
менән айырылып торған ҡыҙ Ҡөрьән Кәримде лә бик тиҙ ятлай. 
Ҡөрьән өйрәнеү шулай баш лана – төшөн дә аҡ кейем ле, ап-аҡ 
сәсле бабай Әлифәне тубығына ултыртып, иман шартын өйрәтә. 
Был һабаҡ тар, Ҡөрьән сүрәләрен ятлауҙар төш тәрен дә артабан 
да дауам итә.

Әлифә 23 йәшен дә Сәлйеғол ауылына килен булып төшә. 
Еңгәләре, апалары уны самауыр, һыйыр, һан дыҡ биреп, бирнә 
менән оҙаталар. Кейәүе, 17 йәш лек Әбделхай Әлифәгә үлеп 
ғашиҡ була. Хәл ле генә йәшәп китәләр. Әбделхай Әбделҡадир 
старостаның улы була. 1932 йылда арба, аттар, һарыҡ, келәттәрен 
биреп, улар ҙа колхозға керәләр. Әбделхай тракторист була, 
Әлифә колхоз эшенән ҡал май, икеһе лә уңған, алдын ғы колхоз-
сы булып таныла. Йәш ғаиләлә өс бала тыуа, тәүгеһенә Рәйфә тип 
исем ҡушалар. Атай кеше икенсегә малай көтә, ләкин икенсегә 
тағы ҡыҙ бала – Ғәлиә тыуа. Әбделхәй байтаҡ ваҡыт баланы 
ҡулына ал май, көйөнөп йөрөй. Төшөн дә “Был бала ғаиләңә ырыҫ-
дәүләт килтерер, бәлә-ҡаза урап үтер”, тигән де аңғарталар. Шу-
нан ғына атай кеше ҡыҙын ҡулына алып һөйә баш лай. Өсөнсөгә 
һағынып көт кән ир бала – Фәриттәре тыуа. Әммә тулы бәхет 
оҙаҡ дауам итмәй, Әбделхайҙы 1943 йылда һуғыш ҡа алалар. Шул 
китеүенән ул әйләнеп ҡайтмай, һуғыш та һәләк булып ҡала.

Әлифә оҙон көн буйы колхоз эшен дә йөрөй. Нисек тә һыйыр-
ҙан өҙөл мәҫкә, балаларын астан үлтермәҫкә тырыша. Ауыр һуғыш 
йылдарын да бар ауырлыҡ ты үҙ иңенә йөкмәгән ауыл ҡатын-ҡыҙ-



179

ҙары өсөн ҡураныс ҡына Әлифә рух көсө биреүсе була. Күптәр-
гә яр ҙам итә, күптәр ҙе бәлә-ҡазанан аралай, Ҡөрьән Кәрим 
сүрәләрен, доғалар өйрәтә. Колхоз малын баҡҡан, баҫыу эш-
тәрен дә ал-ял бел мәй тир түккән ҡатын дар ҙы ул сабыр булырға, 
һәр эш те бисмил ла әйтеп баш ларға өйрәтә. “Ал лаһты үҙегеҙ 
менән бер гә йөрөтөгөҙ. Ал лаһтың көнө етә, мәсет манараларын да 
ай балҡыр”, – тип ҡабатлар була.

Әлифәнең шул осор ҙа күр һәт кән яр ҙамы, дауалары тураһын-
да иҫтәлектәр бик күп. Бер ваҡыт Арый ауылынан ирле-ҡатын лы 
уҡытыусылар елкә һенә ҙур шешек сыҡҡан баланы дауаларға алып 
килә. Әлифә уларға: “Тәл мәрйен тиреһен һыҙырып алығыҙ ҙа, 
шешеккә ябығыҙ, улығыҙ шәбәйер, – ти. – Тик берүк дауаханаға 
барып яр ҙыра күрмәгеҙ”, – тип киҫәтеп тә ҡуя. Тик ата-әсә быны 
нин дәйҙер шаяртыу, томаналыҡ тип ҡабул итә. “Бын да килгән 
беҙ иҫәр, бысраҡҡа сумып йөрөгән тәл мәрйен тиреһе нисек 
шәбәйтһен был сир ҙе?”- тип һөйләнә-һөйләнә ҡайтып китәләр. 
Ете йәш лек бала дауаханала операциянан һуң һәләк була.

Яҙ ҙы көс-хәл-менән көтөп ал ған аслыҡ тан интеккән кешеләр 
бер ҙән-бер көн дө баҫыуға былтырғы башаҡ ты сүпләр гә сыға. 
Әлифә бының ни менән бөтөрөн алдан күреп тора. Күк үлән-
де көтөр гә, башаҡҡа йөрөмәҫкә ҡуша, кемдәр ҙер уның һүҙенә 
ҡолаҡ һала, кемдәр ҙер тыңламай һәм башаҡ шытығын ашап, 
тамаҡ тары шешеп, һәләк була.

Сығарылыш к ласс уҡыусылары күмәк ләп Әлифәгә килә һәм 
улар ҙың киләсәген юрауҙы һорай. Әлифә уларға алыҫ киләсәк 
тураһын да әйтмәй, ә бына имтихан да һәр уҡыусыға эләгәсәк би-
лет номерын әйтә. Бөтә синыф менән балалар имтихан дар ҙы тик 
яҡшы билдәләр гә тапшыра. Директор килеп, үпкә белдер гәс, 
Әлифә уға: “Балалар шатланһа, насармы ни? Заманы нин дәй бит, 
үҙеңде лә эш тән сығарырға торалар әле”,- тип яуаплай. Ысын-
лап шулай була ла. 1943 йылда төшкө аш мәлен дә: “Ҡасан ғына 
һуғыш бөтөр икән?” – тип әрнеп әйтеп ҡуя бер ҡатын. Шул саҡ 
Әлифәнең тауышы ишетелә: “1945 йылдың 9 майын да...” Ҡатын-
дар был датаны бер ҡағыҙ киҫәгенә яҙып ҡуя. Был хәбәр тирә-
яҡ ауылдарға ла тарала. Ике йыл үтә. Аш лыҡ сәскән саҡ. Әлифә 
әхирәттәренә 18 көн дән оло Еңеү буласағын әйтә.

Был илдең кеме генә юҡ, тигән дәй, Әлифәне лә яратып 
етмәүселәр табыла. Был хәл-һуғыш тан һуң була. “Был ҡатын ға 
шайтан эйәләшкән, өй мөйөш тәренә атып, ен дәрен ҡурҡытырға 
кәрәк”, – тип хәбәр тарат ҡас, ауыл советы рәйесе менән кол-



180

хоз рәйесе хатта, мылтыҡ тотоп, өйҙәренә килә. Өс балаһын 
күкрәгенә ҡыҫып, Әлифә: “Мылтыҡ атыл маҫ, балаҡайҙарым, 
ҡурҡмағыҙ”, – тип ҡурҡыш ҡан балаларын йыуата. Ни ғәжәп, 
ҡороулы мылтыҡ атмай ҙа ҡуя. Килеүселәр быға хайран булып, 
Әлифәнең дөрөҫтө һөйләүенә инаналар.

Бер көн әсәйем менән башаҡ сүпләр гә киттек. Баҫыуға ки-
леп етеү менән кире боролдоҡ. “Өйҙә бәлә булырға тора”, – 
тине әсәйем. Бәләкәй ҡустым Фәрит картуф әрсеп, туҫтаҡҡа 
һал ған да, һике аҫтына сатыр-сотор өйөп, ут тоҡан дырып, шун-
да бешеренер гә уйлаған. Тик шырпыһы һыҙыл май ыҙалата икән. 
“Ниңә тиҙ ҡайттығыҙ, бәрәңгем бешеп өлгөрмәне бит”, – тип 
ризаһыҙлығын белдер гән була, етмә һә.

Колхоздың йәшелсә баҡсаһы һыу буйын да ине, ҡыярға 
иртәле-кисле етмешәр көйәнтә һыу һибәбеҙ. Баҡсаның эр гә һен дә 
генә өй дәүмәл ле таш бар. “Анау таш ярыл һа, ни эш ләйбеҙ ин де?” 
– тине бер саҡ апайым. “Ул таш ҡа бер ни бул маҫ, ә бына тауҙы 
ярып, күпер һалыр ҙар. Оло юл ауылдан ситтә, шул күпер яны-
нан үтер, оҙон машиналар йөрөр. Алтын да табылыр. Ал лаһтың 
көнө етер, кәзә малы ишәйер, кешеләр үҙ ҙәре менән үҙ ҙәре 
һөйләшеп йөрөр, күпләп күккә осор ҙар, минең исемемде мул-
лалар мәжлестәр ҙә телгә алыр ҙар”, – тине әсәйем уға яуап итеп. 
Былар барыһы ла дөрөҫкә сыҡ ты, алтын тигән дәре – нефть яҡ-
тылығы бул ған, әсәйем үлгәс, шул урын ға маяҡ ҡаҙап киттеләр...

1960 йылда мин Йонос ауылына килен булып төш төм. Яусы 
ҡайтып кит кәс, әсәйем үҙ алдына ғына: “Ҡәйнәңдең ҡыҙыл 
балитәк ле күлдәге бар икән...” – тип әйтеп ҡуйҙы. Ҡәйнә йор-
тона тәүләп аяҡ баҫҡас, мин ул күлдәктең кер бауын да элеүле 
торғанын шәйләнем дә әсәйемдең баяғы һүҙ ҙәрен иҫкә төшөр-
ҙөм. Ошон дай хәлдәр бик күп булып тор ҙо. Тик ул динһеҙлек, 
иманһыҙлыҡ заманын да был күренешкә халыҡ шик ләнеп 
ҡараны, Әлифә аҡыл ға бер көйө, тиеүселәр ҙә булды. Әсәйем 
баҫалҡы ғүмер итте, күп сер ҙе үҙе менән алып китте. “Минең 
исемгә хәйер һалып йөрөгөҙ, доға ҡылығыҙ, Ал лаһ ризалығына 
ирешер гә ынтылып йәшәгеҙ- эш тәрегеҙ уң булыр”, – тип әйтә 
торғайны беҙ гә...

Беҙ ҙең яҡ тар ҙа ололар Әлифә инәй әйт кән аҡылды әле лә 
һүҙ ҙәренә ҡушып һөйләй: “Әлифә инәй әйт кәнсә, – тип баш лап 
китә улар ғәҙәттә, – донъя ҡоролошон Ал лаһ Тәғәлә бер тәртипкә 
ҡуйған, һәр нәмә шул тәртипкә буй һона, был оло Ғаләм ҡануны, 
уға буй һонмаған дар юҡҡа сыға. Бойҙай бөртөгөн дәй ҡырмыҫҡа 
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үҙе оло мөғжизә. Ул урман ды зарарлы бөжәктәр ҙән таҙарта, үҙ 
һуҡмағын булдырып, йорт төҙөй, унан ҙур йылан да ҡурҡа...”

СәғиҙәМӨХӘРРӘМОВА,
Башҡортостандыңмәғарифалдынғыһы.

Мәсетлерайоны.

Фазлетдинмулла

Совет тарихсылары, әлбиттә, әүлиәләр ҙең тарихтағы тот-
ҡан урынын күрер гә теләмәне, шун лыҡ тан тарихыбыҙ ҙың меңәр 
йылдарға һуҙыл ған ҙур бер өлөшө билдә һеҙ ҡала килде. Ләкин, 
Ал лаға шөкөр, һуңғы 10 йылда улар ҙы әкрен ләп өйрәнә баш-
ланыҡ. Артабан да шулай дауам итер һәм был ар ҙаҡлы зыялылар 
хаҡын да ҡалын-ҡалын китаптар яҙылыр, тигән өмөттәмен.

Бер ваҡыт хәҙер ге Иглин районы Таутөмән ауылынан Кифая 
менән Ғәлиә исем ле ике ҡатын, үҙ ҙәре лә күренер гә, тоҙ-фәлән дә 
өшкөртөп алырға тип, үҙ ҙәренән 28 саҡырым алыҫлыҡ тағы Яңы 
Исай ауылын да йәшәгән Фазлетдин әүлиәгә юл лана.

Ишморат (Йәналдыбаш) менән Яңы Исай тип атал ған баш-
ҡорт ауылдары араһын дағы ҡара урман дан үт кән саҡ та: “Туҡ та, 
ни эш ләп был ҡарт ҡа беҙ шул тик лем күп әйбер алып барабыҙ 
әле?“– ти былар. Улар мул лаға саҙаҡа итеп бирер гә тип түбәтәй, 
бейәләй, ойоҡбаш, шарф, бал, май һәм баш ҡа нәмәләр ал ған була. 
– Уға кеше былай ҙа нәмәне күп килтерә, ти. Яртыһын анау ағас 
төбөнә йәшереп китәйек”, – тип, йәшереп китәләр.

Фазлетдин мул ла былар ҙы ихлас ҡаршы алып, өшкөрөп, сәй 
эсереп, өйөн дә йоҡлатып, иртәнсәк оҙатырға сыҡҡан да: “Ярай, 
хушығыҙ, ауырымағыҙ, сәләм әйтегеҙ, йәшереп кит кән әйбер-
ҙәрегеҙ ҙе лә алып ҡайтығыҙ, онотмағыҙ”, – тип тороп ҡала. 
Оялыш тарынан ер тишегенә инер ҙәй бул ған ҡатын дар тиҙерәк 
һыпыртыу яғын ҡарай.

Фазлетдин мул ла 1875 йылда хәҙер ге Нуриман райо-
ны Нимесләр ауылын да, Ғиләжетдин Бүләковтың ғаилә һен дә 
донъяға килә. Булыр бала биләүҙән тигән дәй, Фазлетдин да йәш-
тән зирәк була һәм үҙенең от ҡорлоғо менән тиҫтер ҙәренән айы-
рылып тора. Бер нисә мәҙрәсә тамам лап, үҙ ал лы ла күп уҡып, ир 
ҡорона ингәс, тыуған һәм торған ауылы Нимесләр ҙә генә түгел, 
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тирә-яҡ та ла ғәйәт киң белем ле, заманына күрә алдын ғы ҡараш-
лы мул ла булып танылыу ала.

Ул Урта Азия яғын да сығып йөрөп килә. Әммә сит ер ҙә оҙаҡ 
йәшәй ал май, тыуған ерен һағынып, кире ҡайта һәм 1973 йылда 
вафат бул ған ға тик лем шул уҡ район дың Бәләкәй Көҙәй улусына 
(волосына) ҡараған Яңы Исай ауылын да йәшәй, совет власының 
ҡоторған осорон да көн итеүенә ҡарамаҫтан, мул лалыҡ эшен дә 
ғүмер буйы таш ламай.

Фазлетдин мул ланың даны шулай ярты Баш ҡортостан ға, хат-
та сит өлкәләр гә таралы уының сере шун да: ул әүлиә лә була һәм 
кешеләр ҙең рухтарын ғына түгел, үҙ ҙәрен дә дауалап дан ала. 
Баш ҡортостан дың төньяҡ өлөшөн дә йәшәгән халыҡ хәтерен дә 
әле лә уның хаҡын да бик күп йылы иҫтәлектәр һаҡлана.

Көн оҙоно уның өйөнән халыҡ өҙөл мәгән, мул ла Ал лаһ Тәғәлә 
бир гән ҡөҙрәтен берәүҙән дә йәл ләмәгән, барыһын да ҡабул 
итер гә тырыш ҡан. Хәле бик ауыр сирлеләр ҙе күр һә: “Үлемдән 
ҡот ҡара ал маһам, үҙем дә үләм”, – тип сәм ләнеп, уны дауаларға 
тотонор бул ған. Ул дауалаған һәм өшкөр гән һәр ун кешенең 
һигеҙе аяҡҡа баҫҡан. Врачтар: “Был кеше бул маясаҡ”, – тип 
ҡул һелтәгән ауырыуҙар ғына түгел, ана шул табибтар ҙың үҙ ҙәре 
лә уға килеп дауаланып, байтағы Фазлетдин мул ланың ҡулынан 
һаулыҡ тапҡан. Уның хикмәтле табиблығы тураһын да ишетеп, 
хатта әл лә ҡайҙағы Ленинград ҡалаһынан да килеп дауаланалар. 
Был алыҫ ҡаланан килгән кеше күренек ле һәм бай була.

“Бабай, был сирем менән минең йөрөмәгән ерем, күренмәгән 
кешем ҡал маны, тик һиңә килеп кенә һауыҡ тым. Шуның өсөн 
рәхмәт йөҙөнән һиңә бер һыйыр алырлыҡ аҡса бирәм”, – ти ул. 
Ә әүлиә: “Ул тик лем аҡсаны мин ҡәбер гә алып китәйемме? Анау 
күршеләге кеше сабата үреп һата, шунан бер кейем (пар – С.Я.) 
сабата һатып алып кил һәң, шул етер”, – тип яуаплай.

Хәҙрәттең ауылдашы, Нимесләр ауылын да ты уып-үҫкән 1951 
йыл ғы Әмир Камаловтың һөйләүенсә, ул ете йәшкә тик лем атлай 
ал май, осаһына ултырып шы уышып йөрөй, сөнки аяҡ тары ни-
сектер кәкерәйеп ҡат ҡан була. Төрлө врачтарға алып йөрөп тә 
файҙаһы бул мағас, атаһы аптырап, улын биш тәрләп арҡаһына 
аҫып, йәйәүләп Фазлетдин мул лаға алып килә. Бабай улар ҙы их-
лас ҡаршы алып, ике көн өйөн дә тотоп, бик күп доғалар уҡып, ба-
ланы өшкөрөп, әл лә нисә тапҡыр аяғын ы уып, ҡай һыһын нисек 
эсер гә икән леген өйрәтеп, бер ҡосаҡ дарыу үлән дәре биреп, хат-
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та юлда ашар ҙарына аҙыҡ-түлек һалып ҡайтарып ебәрә. Әмир 
шунан һуң атлай баш лай.

Ә Иглин дә йәшәүсе Зөһрә Айыт ҡолова былай тип һөйләй:
– Бынан 30 йыл самаһы элек бер ваҡыт эстән һыҙланып ауы-

рый баш ланым. Күренмәгән врач ҡал маны, әммә һауыҡ тыра ал-
манылар. Мул ла бабайҙың яҡшы дауалауы хаҡын да ишет кәнем 
бар ине, ахыр ҙа уға барырға булдым.

“Ҡатын исемеңде хурлап, телә һә ҡайҙа, телә һә кем менән 
телә һә нин дәй араҡы эсеп йөрөгәс, һиңә шул кәрәк, ахмаҡ. Ал-
лаһ Тәғәләнең язаһы был. Тағы араҡы эсһәң, миңә килеп йөрөмә. 
Балаларың хаҡы өсөн генә сара күрәм. Һине ҡәйнәң сихырлаған, 
эскән араҡыңа мәйет һы уы…... ҡуш ҡан”, – тине бабай, бик ныҡ 
асыуланып. Шулай ҙа доғалар уҡып, тоҙ өшкөрөп һәм дарыуҙар 
биреп, таныш-белеш тәренә сәләм әйтеп, хуш лашып тороп ҡалды. 
Шунан бирле сырхаулағаным юҡ.Аҙғын лыҡҡа илт кән алама 
ғәҙәттәремде лә таш ланым.

Шулай уҡ уға Илеш районынан килгән бер ҡатын 13 йыл ин-
де йоҡлай ал мауына зарлана.

– Һин ҡасан дыр һыуға төшкәнһең. Һиңә һыу зәхмәте ҡағыл-
ған, – ти Фазлетдин әүлиә.

–Эйе шул, бабай, бала саҡ та һыуға төшкәйнем, – ти ҡатын. 
– Ә ниңә һуң йоҡламайым икән?

– Һыу йоҡламай бит, шуға һин дә йоҡламай һың, – тип яу-
аплай ҙа бабай өшкөрөп, им ләп ҡайтара.

Күпмелер ваҡыт үт кәс, теге ҡатын дан хат килә. “Рәхмәт, 
бабай, – тип яҙа ул, – һеҙ ҙең өшкөрөүегеҙ килеш те, хәҙер 
рәхәтләнеп йоҡлайым”.

Әүлиә, баш та яҙыл ғанса, кешенең ҡайҙа, ниш ләп, хатта нин-
дәй уйҙар менән йөрөгәнен белеп, насар уй менән йөрөгән дәрен 
иҫкәртеп ултырған. Әле Өфөлә йәшәгән улы 1922 йыл ғы Мул-
ланур ағай Йосоповтоң һөйләүенсә, бер ваҡыт Яңы Исайҙан 28 
саҡырым алыҫлыҡ тағы Нимесләр ҙән дә ике кеше юл ға сыға.

– Әйҙә әле, мул ла бабайға барып киләйек, – тип, ат егәләр. 
Бара торғас, ат ҡа ашатырлыҡ бесән ал маған дары иҫтәренә төшә. 
Шунан юл ситен дә ултырған бер кәбән дән бесән йолҡоп һалып 
алалар. Фазлетдин хәҙрәттең йортона килеп ет кәс, атты бәйләп, 
алдына баяғы бесән де һалалар. Әммә, ас булы уына ҡарамаҫтан, 
ат бесәнгә ҡарамай ҙа, башын күтәреп тик тора икән.
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Ул ваҡытта халыҡ тың атты йәне кеүек күр гән сағы. Теге 
кешеләр: “Әл лә атыбыҙ ауырып киттеме икән?” – тип ҡурҡыуға 
ҡала.

Был хаҡ та әүлиәгә әйт кәс, күпте күр гән, бай тормош тәжрибә-
һе туплаған аҡһаҡал көлөп ебәр гән.

– Хайуан белә, хәрәм ризыҡ ты ашамай ул, сөнки һеҙ минең 
бесән де урлағанһығыҙ. Илдә бесән урлау китте бит, шуға мин 
ул бесәнгә доға ҡыл ғанмын, кеше малы минең бесән де ашамай, 
минең бесән де урлап ҡараҡ тар ҡыуанмай, бына һеҙ ҙең кеүек 
ҡайғыға ҡала, – ти ҙә артабан ғы һүҙ ҙәре менән үҙенең ни тик-
лем мәрхәмәтле кеше икән леген тағы бер тапҡыр иҫбатлай.

– Барығыҙ, хайуан ас тормаһын, аҙбар башынан бесән алып 
төшөп һалығыҙ. Мин ул бесәнгә доға ҡыл мағанмын. Ә теге бесән-
де минең һыйырға һалығыҙ, үҙенекен үҙе ашай ул, – ти, ихлас 
йыл майып.

Шулай уҡ бер ваҡыт Иглин районының Михайловка ауылын-
да йәшәгән Яков исем ле урмансының ғүмер ҙә бер ҡайҙа ла 
китмәгән аты юғала. Бер аҙна буйы эҙләй ул, әммә ат зым-зыя юҡ.

“Дуванейка ауылын үтеп, Устюговка ауылына етмәҫ борон 
һулаҡай яҡҡа бер һуҡмаҡ инеп китер, шул һуҡмаҡ буйлап ярты 
саҡырым самаһы бар һаң, атың шун дағы ялан да булыр. Ул үҙе 
ҡайта ал май, сөнки тышаулы, башын да тышауына тарттырып 
бәйләгән дәр. Тик бер үҙең йөрөмә, донъя хәлен белеп бул май, 
алды-артығыҙ ҙы ҡарап, шым ғына барығыҙ”, – ти Фазлетдин 
мул ла, өмөтө өҙөлөр сиккә етеп, үҙенә килгән урмансыға. Яков, 
мылтыҡ тар алып, бабай өйрәт кәнсә, ике-өс кеше менән барып, 
тап шул ялан дан табып алып ҡайта атын.

Икенсе ваҡыт мул ланың оло кейәүе Шәрифул ла бер-ике 
кеше менән колхоз башмағын урлай.

– Егеттәр, әйҙәгеҙ мул ла ҡартты тикшереп киләйек. Ун да 
берәй эҙ табыл маҫмы икән, – тигән енәйәтте тикшереүсе.

Әүлиәнең өйөн тентеп, ҡаралдыларының аҫтын-өҫкә әйлән-
дереп, бер нәмә лә тапмай, ҡайтырға сығалар. Әммә әле генә 
бик яҡшы эш ләп килеп туҡ таған машиналары тоҡанмай, шофер 
стартерға баҫа торғас, аккумуляторы ла ултыра. Хәҙер ҡул менән 
әйлән дерә баш лайҙар, ләкин автомобилде барыбер тоҡан дыра 
ал майҙар. Шун да баяғы түрәнең башына барып етә:

– Туҡ тағыҙ, егеттәр, беҙ ин де ике сәғәт тирә һе булышабыҙ, 
был бит мул ла ҡарттың эше. Бар әле кереп сыҡ, ҡарт нимә әйтер 
икән, – тип, ул шоферын өйгә ин дереп ебәрә.
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– Иншал лаһ, хәҙер сыҡһаң, машинаң китер, – ти Фазлет-
дин хәҙрәт, шофер егеттең ғәйепһеҙ күҙ ҙәренә тек ләп. Ысын лап 
та, теге сығып рукоят каны бер генә әйлән дереүгә мотор гөрләп 
эш ләп тә китә.

Әлеге динһеҙ, яуыз түрәнең башына хәҙер икенсе мәкерле уй 
килә:

– Был ҡарт беҙ ҙе күп ыҙалатты, барығыҙ, алып сығығыҙ әле 
уны, берәй 10 тәүлеккә бик ләп ҡуйырбыҙ, – ти.

Мул ланы алып сығалар, машинаға ултырталар, киттек тигән-
дә мотор тағы һүнә лә ҡуя. Тағы ҡул менән рукоят каны бик оҙаҡ 
өйөрөлтәләр, әммә тоҡанмай.

– Бабай, сыҡ, – ти түрә.
Әүлиә сыҡһа, машина эш ләп китә. Түрә уны кире ултыртһа, 

мотор ҙа һүнә, сыҡһа, ҡабат тоҡана. Шулай бер нисә тапҡыр 
ҡабатлан ғас, ахыр ҙа мәкерле түрә, теш тәрен ҡыҫып бул һа ла, 
көнө буйы ыҙа сиктер гән мул ланы ебәрер гә мәжбүр була. Ә ул 
әтрәгәләмдәр ҙең һабағын уҡыт ҡан һәм “Килгән де ҡыума, кит-
кән де тотма, кит кәнгә тупһаға хәтлем – бер юл, тупһанан ары 
– ун юл”, тиер гә ярат ҡан Фазлетдин әүлиә машина, ауыл осон-
дағы борол маға сығып, күҙ ҙән юғал ғансы уларға ҡул бол ғап то-
роп ҡала.

Сәсе менән һаҡал-мыйығы ап-аҡ бул ғаны өсөн генә түгел, ә иң 
мөһиме күңеле аҡ һәм пак бул ғаны өсөн Аҡ бабай тип йөрөтөлгән 
был әүлиәнең Яңы Исайҙағы ҡәберенән әле лә кеше өҙөл мәй. 
Аҡ бабайҙың ҡыл ған изгелектәрен халыҡ онотмай. Ал лаһ Тәғәлә 
ризалығы хаҡына, әүлиә әруахына доғалар уҡып, халыҡҡа ир-
кен, матур тормош теләп, йән дәрен сафлап, сәләмәтләнеп ҡайтыу 
йөрөтә улар ҙы. Ал лаһ улар ҙың ниәттәрен тормош ҡа ашыр һын.

СәлмәнЯРМУЛЛИН.

Тәкәйауылыәүлиәһе

Кипрҙайәшәүсеәүлиә,суфыйшәйехеНәзимХаҡҡаниБаш-
ҡортостанданбарғанкешеләргәһеҙҙеңхалыҡты,һеҙҙеңерегеҙ-
ҙе әүлиәләрегеҙһаҡлап тора, уларҙыңкүплегенһеҙ күҙ алды-
на ла килтерә алмайһығыҙ, тигән. Ысынлап та, нисәмә быуат
ҡырылыуғадусарителеп тә халҡыбыҙҙыңһамандайәшәүенә
донъя тарихсылары ла яуап таба алмай бит бөгөн. Ә инде
әүлиәләргәкилгәндә,республикабыҙҙыңһәрберауылындати-
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ерлекәүлиәтауы,әүлиәшишмәһе,әүлиәҡәберҙәребар.Әбеҙ
белмәгәндәрекүпме…

Яңыраҡ борон ғо Мең һәм Көҙәй ҡәбиләләре ерен дә ултырған 
Иглин районының әүәл-әүәлдән ошон да көн ит кән Меңйетәр, 
Ҡаҙаяҡ-Ҡотош, Тәкәй тигән баш ҡорт ауылдарын да сәфәр ҙә 
булырға тура килде. Был ауылдар ҙың өсөһөн дә лә әүлиә ҡәбер-
ҙәре бар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бөтөп барыусы Ҡаҙаяҡ-Ҡотош 
ауылын дағы зыярат ҡарауһыҙ. Үҙенең тарихи яҙмышын да күпте 
күр гән, күпте кисер гән Тәкәй ауылы халҡы иһә үҙенең әүлиә һен 
онотмаған. Ауылыбыҙ ҙы нисек кенә бөтөрөр гә тырышмаһын-
дар, бөтмәне, сөнки әүлиәбеҙ рухы беҙ ҙе һаҡлай, тип ышана ауыл 
халҡы.

Тәкәй ауылы умартасыһы Нәзир Сәлихов әүлиә тураһын да 
ошон дай риүәйәт һөйләне:

,,Беҙ ҙең ауыл уртаһынан Иҫке Себер юлы үтә. Шул юл-
дан хажға китеп барыусы бер бабай ауылыбыҙ ҙа туҡ тап ял итә. 
Ауыл халҡы уны ашатып-эсереп, мунса ин дереп, ҡун дырып, бик 
хөрмәтләп оҙатып ҡала. Хаждан ҡайтыш лай бабай тағы ла элекке 
фатирына төшә. ,,Балаҡайым, хәлем насар, әгәр рөхсәт итһәгеҙ, 
ауылығыҙ осон дағы тау итәген үҙемдең урыным итер инем, мине 
шун да ерлә һәгеҙ ине. Мин һеҙ ҙең ауылығыҙ ҙы афәт-бәләләр ҙән 
ҡот ҡарырмын”, – тигән. Ауыл халҡы уны шул тау итәгенә кил-
тереп ерләй. Шунан бирле ул беҙ ҙе төрлө бәләләр ҙән ҡурсалап 
ята. Мәҫәлән, аҡ тар-ҡыҙылдар һуғышы ваҡытын да беҙ ҙең ауыл-
ға ике йыл буйы ҡыҙыл ғәскәр үтә ал маған. Сөнки Тәкәй ауылы 
баш ҡорттары буласаҡ власть менән риза бул маған. 1921 йылда 
ҡыҙылдар, ауылды баҫып ал ғас, бер нисә кешене шун да уҡ атып 
үлтерәләр, шунан һуң, барса халыҡ ты килтереп, быуа буйына теҙ-
гән дәр. Өс пулемет ҡуйған дар. Ауылдың бер әбей: “Ҡурҡмағыҙ, 
хәҙер килеп ҡот ҡаралар”, – тигән. Ысын лап та, Блюхер ҙан 
сапҡын халыҡҡа теймәҫкә, тигән хәбәр килтер гән.

Әүлиә бабай, уның яҡшы кешеләр гә яр ҙам итеүе, ләкин 
моңһоҙ, битараф, тәбиғәт кә зыян килтер гән дәр ҙе яратмауы 
һәм йыш ҡына улар ҙы ,,аҡыл ға ултырты уы”, йәғни төрлө кира-
маттары тураһын да ауылда бик күп риүәйәттәр йәшәй. Нәзифә 
апай Фәрхетдинова үҙенең бала-сағын дағы хәлде хәтерләй: 
,,Атайымдың күҙе ауырый. Дауаханаларға ла йөрөп ҡарай, мул-
лалар ҙан, бағымсылар ҙан өшкөртөп тә ҡарай. Бер нәмә лә яр-
ҙам итмәй. Шунан өләсәйем: “Әүлиә тауына барып, зыярат-
ты кәртәләп ҡара әле, кәртә һеҙ ята бит”, – тине. Атайым, уны 
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тыңлап, тауға китте, мине лә эйәртте. Кәртәләр киҫеп, әҙерләне, ә 
мин әүлиә шишмә һен эҙләп таптым. Атайым зыяратты кәртәләне. 
Күҙ ауыры уы һыпырып ал ған дай юҡҡа сыҡ ты”.

Ҡыҙанысҡа ҡаршы, әүлиә тауы эр гә һенән генә юл үтә, ул 
йылдан йыл тауҙы, кимерә, ә аҫтараҡ оло юл. Шул юлды төҙөгән-
дә тауҙың тупрағын алып, ҡәбер ҙе емерә яҙған дар. Ярай әле 
ваҡытын да туҡ тат ҡан дар. Уның да хикмәтле тарихын Нәзир 
Сәлихов һөйләне.

«Экскаваторсы килеп, тауҙы ҡаҙа баш лаған икән, алдына 
бер бабай килеп сыҡҡан. ,,Балаҡайым, бын да ҡаҙыма, был минең 
ерем,” – тигән

Теге эшсе, экскаваторын һүн дереп, етәксегә барған. Хәлде 
һөйләп бир гән. Етәксе кеше, юҡ ты һөйләп йөрәмә, тип быны 
әрләп сығарған. Теге эшсенең ал машсыһы барып ҡаҙа баш лаһа, 
экскаваторы һүнгән, тоҡан дыра ал май, уныһы ла ҡайтып кит-
кән. Теге мосол ман кешеһе икенсе көн дө тағы эшкә сыҡҡан, ба-
бай тағы килеп сыҡҡан: ,,Мин бит һиңә әйттем, кил мә тип”, – 
тигән. Бына шулай итеп, ҡәбер ҙе емерә ал манылар. Шулай ҙа 
әүлиә бабай иҫкәртеүен аңламаған, һабаҡ ал маған дар һаман 
да бар. Ошо изге ер гә сүплек тә яһарға маташ тылар, әле һаман 
шым ғына балсығына ҡул һонорға баҙнат итеүселәр бар. Был бит 
яҡшылыҡҡа килтермәйәсәк».

Ысын лап та әүлиәләр үлгән дән һуң да афәттәр ҙән һаҡлау 
ҡөҙрәтенә эйәме? Изгеләр ҙе үлгән, тип әйтмәгеҙ, улар һеҙ гә доға 
ҡыла, тиелә бәйғәмбәребеҙ хәҙисен дә. Дөрөҫлөктә – әүлиәләр ҙең 
доғаһы менән, уларға бул ған хөрмәтенән Ал лаһ Тәғәлә кешеләр-
гә афәттәрен ебәрмәй. Мәҫәлән, бер хәҙис-ҡудсиҙа Ал лаһ Тәғәлә 
әйтә, мин бән дәләр ҙең боҙоҡлоҡҡа кереп кит кән дәрен күреп, 
улар ҙы юҡ ит кем килә, ләкин араларын да ихласлыҡ менән ,,Ал-
лаһ, Ал лаһ”, тип зекер әйтеүсене күреп, бәләмде кире алам, ти. 
Тимәк, Ал лаһ Тәғәләнең әүлиәләр гә бул ған хөрмәте арҡаһын да ер 
йөҙө бәлә-афәттәр ҙән имен тора.

Эйе, әүлиәләр – фани донъяла саҡ та уҡ Ал лаһ Тәғәләнең 
рәхмәтенә һәм хозурына ирешкән изге бән дәләр. Улар Хоҙайҙың 
ярат ҡан ҡолдары. Шуға күрә улар ҙы хөрмәтләп, улар ҙың 
рәхмәттәре аша ғына беҙ Хоҙайҙан үҙебеҙ гә ҡот һәм бәрәкәт 
ҡайтара алабыҙ. Әүлиәләр рәнйешенә юлыҡмайыҡ.

ӘлфиәБАТТАЛОВА.



188

ИКЕНСЕБҮЛЕК

ИЗГЕУРЫНДАР: 
ӘҮЛИӘҠӘБЕРҘӘРЕ,ӘҮЛИӘ

ТАУҘАРЫ,ӘҮЛИӘШИШМӘЛӘРЕ

Аллаһ беҙҙе яралтҡанда,
Һәм беҙ уны яратҡанда,
Балсыҡ ине өйҙәребеҙ,
Инсаф ине күҙҙәребеҙ,

Күктәргә табына инек,
һин биргән ер – ожмах, тинек,
Таяу ине тауҙары ла,
Купмай ине яуҙары ла.

Торған һайын бейегерәк,
Эй төҙөйбөҙ Аллаһ йортон,
Онотабыҙ – күптән китте,
Аллаһ биргән Ерҙең ҡото.

Һоранымы Хаҡ Тәғәлә,
Алтынланған ҡыйыҡтарҙы?
Ерҙең ҡото менән үлсәр,
Бәндәләрҙең ҡылыҡтарын.
Аллаһ беҙҙе яралтҡанда,
Һәм беҙҙе ныҡ яратҡанда,
Ябай ине көйҙәребеҙ,
Ер-Һыу ине өйҙәребеҙ....

Аңламаны әҙәм, аңлар микән,
Ҡөръәндәргә һалған оранды –
Ул бит беҙгә тотош Ерҙе бирҙе,
Алмашҡа тик ИМАН һораны.

ДианаКилдина
1996йыл.
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ЗыяратҡылдымӘүлиәтауына

Тауҙар иле булараҡ, Баш ҡортостан да изге, күренек ле 
шәхестәр ҙе, илде һаҡлап һәләк бул ған батыр ҙар ҙы ана шул изге 
тауҙар башына ерләү борон дан килгән йолалыр, ә Ислам дине 
урын лаш ҡас, рухани әүлиәләр ҙе ерләй баш лайҙар, шулай уҡ 
тауҙар ҙа элек ерләнгән шәхестәр ҙе лә изгеләш тереп, әүлиә тип 
атай баш лайҙар. Шул сәбәпле Баш ҡортостан да байтаҡ ҡына 
Әүлиә (Изге кеше) тауҙары барлыҡҡа килә. Ғөмүмән, алда телгә 
алын ған төбәктәр ҙәге тау йолаһына бәйле йолалар, ғөрөф-
ғәҙәттәр ҙең барыһы ла тиерлек элек бик борондан баш ҡорттар ҙа 
ла бул ған, тик әкрен ләп онотол ған. Хәҙер улар халыҡ хәтерен дә 
өҙөк-йыртыҡ ҡына тороп ҡал ған. Миҫал итеп баш ҡорт фольк-
лорынан ике леген да килтерер гә мөмкин:

“Бик борон бул ған был хәл, – тип баш лана “Баш ҡорт халыҡ 
ижады”н дағы “Әүлиә тауы” тигән леген да. – Дим, Өршәк 
буйының дан лыҡлы бер батыры бул ған. Ул мең ырыуҙары ғәскәре 
башын да торған, яу ҡайтарып йөрөгән. Батыр иҫән саҡ та мең 
ырыуҙары тыныс йәшәгән дәр. Бер ваҡыт көнты уыш тан Урал аша 

Әүлиәтауы,ӘүешкүлһәмИҫкеБайрамғолауылы
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артылып, бик ҙур яу килгән. Ул яу осраған халыҡ тар ҙы, ырыуҙар-
ҙы иҙеп-тапап, юҡ итеп, байлығын талап килә икән. Мең батыры: 
“Яйыҡ ты үт кән дошман Димде үтә ал маҫ, Димде үт кән – Яйыҡ ты 
үтә ал маҫ!” – тип әйт кән, ти. Батыр, ғәскәр туплап, яуға ҡаршы 
сыҡҡан. Һуғыш ҡаты бул ған. Тау-ялан дар мәйет менән тул ған. 
Дошман яуы сыҙамаған, төш лөк яғына боролоп ҡасҡан.

Ошо һуғыш та дан лыҡлы Мең батыры ҡаты яралан ған була. 
Шул яранан ул үлеп ҡала. Батыр ҙы хөрмәт итеп, Өршәктең уң 
ярын дағы бейек, кәбән тау башына мен дереп, таш менән бурап 
ерләйҙәр. Дошман ҡалдырып ҡасҡан малды бөлгән ырыуҙарға 
ҡайтарып бир гән дәр.

Мең батыры ерләнгән тау изге тауға әүерелгән. Аҙаҡ батыр-
ҙың үҙен әүлиә тип, ә ул ҡуйыл ған тауҙы Әүлиә тауы тип атай 
баш лаған дар.”

Ә “Аҡын (Аҡҡаш ҡа) тауы” тип атал ған икенсе леген дала 
былай тиелә: “Был хәл-бик борон бул ған. Баш ҡорт еренә сит яу 
килгән. Күп ҡан ҡойол ған. Баш ҡорттар, баш һал май, сая һуғыш-
ҡан. Яу менән һуғыш Мәҡсүт ауылы эр гә һен дә лә ҡаты бул ған. 
Баш ҡорттар араһынан Аҡын тигән ғәйрәтле батыр сыҡҡан. Ул 
дошман ды аяуһыҙ ҡырған. Мәҡсүт ауылы ерен дә Аҡҡаш ҡа менән 

Әүлиәтауы.АлтынУрҙалаБәркәханхакимлыҡиткәносорҙа
(1257-1266)ерләнгәнМөхәммәтРамаҙанәүлиәнеңҡәбере
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Һиңгер гиҙә исем ле ике тау бар. Баш ҡорттар Аҡҡаш ҡа тауынан, 
ә дошман дар Һиңгер гиҙә тауынан ҡара-ҡаршы уҡ менән атыш-
ҡан. Ошо атыш ваҡытын да баш ҡорт батыры Аҡын һәләк бул ған. 
Баш ҡорттар дошман ды тар-мар итеп, үҙ ер ҙәренән ҡы уып ебәр-
гән дәр. Аҡын батыр ҙы шул тау башына хөрмәтләп ерләгән дәр. 
Шунан бирле ул тауҙы Аҡын тауы тип тә, Аҡҡаш ҡа (Изге батыр) 
тауы тип тә йөрөтәләр.” 42

Икенсе леген далағы Аҡын батыр ерләнгән тауҙы икенсе 
төрлө Аҡҡаш ҡа тип атауҙары буш ҡа түгел, сөнки борон ғо баш-
ҡорт телен дә “изге” һүҙе “аҡ” һүҙе менән дә ал маш тырыла, ә 
“ҡаш ҡа” һүҙенең “батыр” һүҙе урынына ҡул ланылыу осраҡ тары 
бар. Тимәк, “Аҡҡаш ҡа” һүҙе “Изге батыр” тигән мәғәнәгә эйә. 
Изге кешене, әлбиттә, изге тауҙа ерләйҙәр.

Былтыр Дүртөйлө районының Иҫке Байыш ауылы эр гә һен-
дәге Әүлиә тауына менеп, әүлиә ҡәберенә зыярат ҡылырға на-
сип булды. Һөйләүҙәренсә, элек уның ҡәбере борон ғо баш ҡорт 
йолаһы буйынса таш менән бурал ған бул ған, тик революция-
нан һуң динһеҙ бер колхоз рәйесе уның ҡәберенең таш тарын 
алып, колхоз идараһының нигеҙенә һалдыра. Шулай ҙа бер нисә 
ташы ҡәбер тирә һен дә әле лә ята. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ололар-
ҙың береһе лә ун да кем ерләнгәнен әйтә ал маны, әммә уның изге 
урын икәнен бик яҡшы аңлайҙар. Таш бураһын ҡыйрат ҡас, ағас 
ҡойма менән кәртәләгән бул ған дар, ул серегәс, тимер ҡойма 
менән ал маш тырған дар. Яҙыулы ташы-фәләне юҡ. Ҡәбер өҫтөн-
дә тәңкәләр күренгеләй, йәш саған ағасы үҫеп ултыра, ә уның 
ботаҡ тарына төрлө төҫтәге йыртыш тар, таҫмалар бәйләнгән. 
Тимәк, халыҡ һаман да Әүлиә тауын онотмай, унан килеп борон ғо 
баш ҡорт йолаһы буйынса һаулыҡ, мул лыҡ һорай, әүлиәнең һәм 
тауҙың рухын риза итер өсөн уға ҡанһыҙ ҡорбан килтерә.

Мәләүез районының Һыртлан ауылы янын дағы Әүлиә тауы-
на һәм уның башын дағы әүлиә ҡәберенә ҡағылыш лы ғибрәтле 
ваҡиға һөйләнеләр. Иш туған һыуһаҡлағысын төҙөп бөт кәс, ауыл 
да, уның зыяраты ла, әүлиә ҡәбере лә, тауҙың аҫтынан сығып 
ят ҡан Әүлиә шишмә һе лә һыу аҫтын да ҡалырға тейеш була. 
Ауылдың үҙен дә күсерер гә тейеш булалар. Шуға ла ана күсәбеҙ- 
бына күсәбеҙ, тип йәшәгән кешеләр мәрхүмдәр ҙе һыубаҫар 
урын дан сит кә ерләй баш лай. Һыртлан дан өс саҡырым алыҫлыҡ-
та, Иҙел аръяғын да ят ҡан күрше Сорғояҙ ауылы халҡын да (ул 
42 Баш ҡорт халыҡ ижады. Риүәйәттәр, леген далар. Икенсе том / Төҙ., баш һүҙ, 
аңлатмалар авторы Ф. А. Нәҙершина. Өфө; Китап, 1997. 74-се, 81-се биттәр.
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Күгәрсен районына инә) шун дай мәсьәлә борсой. Ун да 90-ға етеп 
килгән Гөлбаныу исем ле бер күрәҙәсе инәй йәшәгән була. “Был 
урын да бер нин дәй ҙә быуа (һыуһаҡлағыс – С.Я.) бул маясаҡ, 
төҙөлөш туҡ татыласаҡ, сөнки бын да ерләнгән әүлиәнең рухы уға 
юл ҡуймаясаҡ. Мине бер ҡайҙа ла алып йөрөмәгеҙ, ауылым зы-
яратына ерләгеҙ”, – тигән ул.

Ысын лап та, был изге инәйҙең әйт кән дәре раҫҡа сыҡ ты: Иш-
туған һыуһаҡлағысын төҙөү туҡ татылды, 10 йылдан ашыу ата-ба-
балары еренең һыу аҫтын да ҡалыу ҡурҡынысы аҫтын да йәшәгән 
әл лә нисә баш ҡорт ауылы халҡы еңел тын алып, ҡолас таш лап 
тормош көтә баш ланы, сөнки быға тик лем “сумаҙан кәйефе” 
менән көн ит кән халыҡ та төҙөлөш эш тәре алып барыу ҡайғыһы 
бул маны.

Тағы ла шуныһы, хәҙер әүлиәнең ҡәберен матур итеп 
кәртәләп ҡуйған дар, ә Әүлиә тауының итәгенән Әүлиә шишмә-
һе ағып ята. Уның һы уы шифалы һанала һәм ауыҙ итер өсөн әл лә 
ҡайҙар ҙан киләләр.

Миңә лә Ал лаһ Тәғәлә Учалы районының Иҫке Байрамғол 
ауылы эр гә һен дәге мөһабәт Әүеш (Әүлиә) тауы башын да 
ерләнгән әүлиә ҡәберен барып күрер гә насип итте. Тау башы-

Әүлиәтауындазекерәйтеү
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на менгәс, тирә-яҡ та шун дай хозур күренеш асыла, әл лә нисә 
ауыл ус төбөн дәге кеүек кенә күренә, уң яҡ та ла, һул яҡ та ла күҙ 
күреме етмәҫ алыҫлыҡ тарға тик лем тауҙар теҙмә һе, урман дар 
һуҙыл ған, әйләнә һе 5-6 саҡырым бул ған Әүеш күле менән ауыл 
үҙе лә тауға һыйын ған. Хас та бөтә нәмәнән ҡурсалаусы, йылы-
тыусы әсәләренең ҡанаты аҫтына йыйыл ған тауыҡ себеш тәре. 
Ана шун дай ябай күҙ гә лә таш ланып тора был изге тауҙың борон-
борон дан ошо тирәне ҡурсалаусы бул ғаны.

Тауҙың итәгенән бын да ла урын дағы халыҡ та бик шифа-
лы иҫәпләнгән Әүлиә шишмә һе сыға. Ләкин ул бик хикмәтле 
шишмә – йылдың нин дәй килеүенә ҡарамаҫтан, ҡоромо ул, 
әл лә ямғырлымы – барыбер, майҙың баш тарын да сыға ла, 
бер айҙан һуң юғала ла ҡуя. Һөйләүҙәренсә, борон уны икен-
се Зәмзәмгә тиңләгән дәр һәм һы уын ауыҙ итеү, шифаһын алыу, 
әүлиә ҡәберенә зыярат ҡылыр өсөн Баш ҡортостан дың төрлө 
төбәктәренән генә түгел, Көнбайыш Себер ҙән, хатта Төркостан-
дан мосафир ҙар килгән. Шишмәнең йыл да бер ай ғына сығы уы 
бер хикмәт бул һа, икенсеһе – уның һы уын алып ҡуй һаң, йылдар 
буйы боҙол май. Зәмзәм һы уы ла шулай бит. Беҙ барған да шишмә 

ӘбйәлилрайоныныңЯрлыҡапауылыянындағы 
Әүлиәтауындағыәүлиәҡәбере
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ин де аҡмай ине, шулай ҙа үҙ ҙәренә тип алып ҡуйған һыуҙан ауыҙ 
иттерер, сәй эсереп сығарыр киң күңел ле кешеләр табылды. 
Рәхмәт уларға!

Әүеш (Әүлиә) тауын да ерләнгән әүлиәнең ҡәбер ташын дағы 
яҙыуҙан күренеүенсә, шәйех Мөхәммәт Миһнән Аләүҫә Бәрәкә 
хан ваҡытын да Бәрәкә хан дәүләтен дә йәшәгән. “Бәниса- ожмах”, 
тигән һүҙ “Һарай улы (улдары)” тигән мәғәнә бирә. Был Алтын Ур-
ҙаның баш ҡалаһы Һарайға бәйлелер, күрә һең.

Өҫтәүенә, шәйех титулы ла уның Ислам донъяһын да билдәле 
рухани бул ғанын раҫлай. Ислам буйынса энцик лопедияла шәйех 
титулына былай тип аңлатма бирелә: “Шәйех – Ғәрәбстан да оло 
кеше, күренек ле дини авторитеттың, суфыйҙар туған лығы (ор-
дены) етәксеһенең почетлы исеме...” 43 Тимәк, Учалы районының 
Иҫке Байрамғол ауылы янын дағы Әүеш тауын да гүр эйә һе бул ған 
Ислам донъяһын да билдәле дин ә һеле, суфый, шәйех Мөхәммәт 
тә – Бәрәкә хан тарафынан йәки хәлифә тарафынан Алтын Ур-
ҙала йәшәүсе баш ҡорттарға килгән миссионер ҙар ҙың береһе.

43 Ислам. Энцик лопедический словарь. М., 1991. С. 289.

КүгәрсенрайоныныңТөпсәнауылыянындағы
башындатуғыҙәүлиәерләнгәнӘүлиәтауы 
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Һүҙ ыңғайын да шуны ла әйтеп үтеүҙе кәрәк һанайым, Иҫке 
Байрамғол ауылы тағы ла – бөтөн Ислам донъяһын да танылыу 
яулаған әүлиә Зәйнул ла ишан Рәсүлевтың бер туған ҡустыһы, 
дан лыҡлы “Илсе Ғайса” йырының авторы, үҙе лә күренек ле дин 
ә һеле Ғайса ахун Рәсүлевтың һуңғы төйәге.

Әгәр ҙә бөгөн кәшәнәләр, архитектура ҡомарт ҡыһы булараҡ, 
дәүләт тарафынан һаҡланылырға тейеш ле тарихи объекттар 
исем легенә ин дерел һә, ә улар ҙан да борон ғораҡ – беҙ ҙе бынан 
меңәр йыл алдағы тарихыбыҙ, мәҙәниәтебеҙ (сөнки йола нин дәй 
генә бул һа ла, исеменән үк күренеп тороуынса, мәҙәниәтһеҙ бул-
май) менән бәйләүсе изге тауҙар йолаһы хатта йүн ле өйрәнел-
мәгән дә һәм өйрәнел мәй, Әүлиә тауҙары хаҡын да әйтеп тораһы 
ла юҡ. Был, минеңсә, Хөкүмәт, Мәҙәниәт министрлығы кимәлен-
дә хәл-ителә торған мәсьәлә. Әүлиә тауҙары һәм ҡәбер ҙәре лә, 
таш мәсеттәр ҙә дәүләт һағына алынырға тейеш тер. Сөнки улар 
– баш ҡорт халҡының бик борон ғо халыҡ икән леген раҫлаған, 
алыҫ тәүдинебеҙ һәм Тәңребеҙ заман дарынан ҡал ған, бик һирәк 
кенә халыҡ тар ҙа һаҡлан ған тарихи ҡомарт ҡылар.

CәлмәнЯРМУЛЛИН.

Әүлиәтауыныңбашындаүҙеңдеосҡанҡоштайхиситәһең...
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БәйғәмбәрэҙенһаҡлайЙылайыр,
башҡорттөйәкиткәнизгеер

Үҙәк матбуғатта әленән-әле донъяның теге йәки был урын да 
таш тарға уйылып ҡал ған кеше эҙ ҙәре табылы уы хаҡын да хәбәр-
ҙәр күренгеләп тора. Улар ҙы төрлөсә аңлаталар, ләкин ғалимдар 
ошоға тик лем дөйөм фекер гә килә ал май.

С. Демкин дың урыҫ телен дә сыҡҡан “Свет” ижтимағи-сәйәси 
һәм фәнни-популяр журналының 1997 йылдағы 4-се һанын да до-
нъя күр гән “Мозаика чудес” тип атал ған мәҡәлә һен дә таш тарға 
уйылып ҡал ған әҙәм эҙ ҙәре тураһын да ла һүҙ алып барыла.

“Һикһән йыл элек Көньяҡ Африка фермеры Стоффел Коетзи 
ғалимдарға шун дай йомаҡ ҡоя, ул ошо көнгә тик лем сисел мәгән, 
– тип яҙа ул. – Трансвааль провинцияһының урман лы төпкөл 
бер мөйөшөн дә, Свазилен д менән сиктән йыраҡ түгел урын да ул 
дәү (гигант) кешенең һул аяғы эҙенә тап була. Эҙ ҙең оҙон лоғо 4 
фут та 3 дюйм, ә киңлеге 2 фут була (оҙон лоҡ үлсәме: 1 фут – 
30,5 сантиметр, 1 дюйм – 2,54 сантиметр – С.Я.). Эҙ шул тик лем 
яҡшы һаҡлан ған, хатта бармаҡ тары ла бик һәйбәт беленә. Әйтер-
һең, нин дәйҙер дәү кеше йомшаҡ балсыҡҡа баҫҡан да, шунан 
балсыҡ ҡояш та ҡат ҡан. Әйтер гә кәрәк: эҙ бер нин дәй ҙә балсыҡ 
бул маған Велд яҫы таулығын дағы гранит ҡаяла ҡалдырыл ған.

Заманын да ошо билдә һеҙ эҙ тураһын да матбуғатта донъя 
күр гән хәбәр сенсацияға әйләнә. Гәзиттәр эҙ ҙе, “ҡасан дыр Аф-
рикала гиганттар расаһы йәшәгән леген иҫбатлаусы факт” тип 
яҙа, улар ҙың йыһан дан килеүҙәре ихтимал лығы ла күҙ уңын да 
тотола. Йәнә һе, улар ҙың тән температураһы шул тик лем юғары 
була, хатта гранитты иретә. Баш ҡа “эксперттар” иҫәпләүенсә, 
ирегән гранит ҡа баҫа алырлыҡ бул ғас, улар, киреһенсә, боҙ-
ҙан да бер нисә тапҡырға һы уығыраҡ бул ған. Шул дәү кешеләр-
ҙең Африка төпкөлдәрен дә һаҡланып ҡал ған нәҫелдәрен эҙләр-
гә сығып кит кән “ҡыҙыу баш тар” ҙа табыла. Әммә ғил ми донъя 
был сенсацияны скептиктарса ҡабул итә. Сөнки ул ваҡытта Велд 
яҫы таулығының эҙ табыл ған өлөшөнә барып етеүе бик ауыр 
була, шуға ла ғалимдар ҙың береһе лә шик ле табыш ты тикшереү 
өсөн ваҡыт әрәм итер гә теләмәй. Артабан, сираттағы алдаҡ тип 
иҫәпләп, ул турала әкрен ләп оноталар.
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Икенсе тапҡыр был серле эҙ ҙе иҫке гәзиттәр ҙә уның хаҡын-
да яҙыл ған дарға тап бул ған Йоханнесбур г (Көньяҡ Африка 
Республикаһының баш ҡалаһы) кешеһе Дэвит Баррит аса. Ул 
Велд яҫы таулығына бара һәм эҙ ҙең ысын лығына инана.

“Шун дай ҙур размерлы булыуға ҡарамаҫтан, ул ҡаяға 6 
дюймға тик лем батып ингән. Нин дәйҙер йомшаҡ ҡомташ та йәки 
эзбизташ та түгел, ә ҡаты гранитта бын дай яһал ма эҙ ҙе булдырыу 
өсөн күҙ алдына килтер геһеҙ, титаник көс түгер гә тура килер ине. 
Өҫтәүенә, табан әҙенең өҫтө бөтөн ләй тип-тигеҙ, бер нин дәй ҙә 
эшкәртеү эҙ ҙәре юҡ. Күрә һең, ҡасан дыр эҙ ҡал ған плита гори-
зонталь рәүеш тә бул ған, ә һуңынан сейсмик шылыуҙар уны вер-
тикаль хәлгә килтер гән”, – тип яҙа был журналист.

Баҡ тиһәң, свази абориген дары дәү табан эҙе хаҡын да бик 
борон дан беләләр икән. Бала сағынан шун да йәшәгән 90 йәш лек 
Даниель Дламини журналисҡа ошолар ҙы һөйләй: “Мин бәләкәй 
саҡ та атайым миңә “Ал ла эҙе” тураһын да һөйләне, ә үҙе ул тура-
ла ҡартатаһынан ишет кән. Уның һөйләүенсә, бик борон тәүге 
свазиҙар бын да килгән дә үк ҡаялағы эҙ бул ған”.

Урын дағы халыҡ уның ғәҙәттән тыш сығыш лы икәненә ыша-
на һәм ул ер ҙе изге урын тип иҫәпләй. Шуға ла уның тирә һен дә 

Бәйғәмбәрташы
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бер нин дәй торлаҡ та юҡ, ә баҡсылар ҙы (шаман дар ҙы) иҫәпкә 
ал маған да, ябай свазиҙар ҙың береһе лә ҡаяға яҡын бармай. 
Ҡыҫҡаһы, яһал ма эҙ тураһын дағы версия тулыһынса төшөп ҡала.

Ә бына Кейптаун университетының геология факультеты 
профессоры Арча Рейдтың фекере: “Мин Трансвааль йомағына 
бер нин дәй ҙә рациональ аңлатма таба ал майым. Ләкин бер нәмә 
асыҡ: гранит ҡаяла бын дай табан эҙен соҡоу мөмкин түгел. Әгәр 
ҙә был шаярыу икән, һис юғын да кешенеке түгел”.

Әйт кән дәй, Шри Ланка илен дә Коломбо ҡалаһынан 44 миль 
(оҙон лоҡ үлсәме: 1 диңгеҙ миле – 1852 метр; 1 географик миль 
– 7420 метр – С.Я.) алыҫлыҡ тағы болоттар ҙан аша ҡарап торған 
Әҙәм Түңе ( Адамов Пик) тауының башын да тағы бер шун дай “Ал-
ла эҙе” бар. Уның размер ҙары ла тәүгеһенеке кеүек, тик быныһы 
– уң аяҡ табанының эҙе”.

Шул уҡ журналдың 1997 йылдағы 2-се һанын да В.Никитин 
атлы автор ҙың “О чем тоскуют Эльфы?” тип атал ған мәҡәлә һен дә 
Әҙәм Түңен дәге эҙ гә ҡағылыш лы былай тип яҙыла: “Билдәле ғәрәп 
сәйәхәтсеһе Ибн Баттута Цейлон да бул ған сағын да Әҙәм Түңенә 
артылыу ун да бик көслө тәьҫир ҡалдыра. Атаҡлы сәйәхәтсе тау 
тоҡомона уйылып ҡал ған дәү ялан аяҡ эҙен үҙ күҙ ҙәре менән күрә. 
Урын дағы халыҡ уны атабыҙ Әҙәмдең эҙе тип иҫәпләй. Тау би-
тен уйып, баҫҡыстар эш ләнгән, ян-яғынан сынйыр ҙар нығытып 
ҡуйыл ған. Был юл серле эҙ ҡал ған ҡара ҡаяға алып бара. Эҙ ҙең 
оҙон лоғо 1,5 метр тирә һе, ә киңлеге – 80 сантиметр.

Әгәр ҙә ул, ысын лап та, бә һлеүән эҙе бул һа? Бәлки, Ер-
ҙән кит кән дә улар ҙың береһе иҫтәлеккә үҙенең аяғының эҙен 
ҡалдырған дыр? Ул сағын да бит был дәү кешенең буйын да бе-
леп була. Әгәр ҙә ябай кешенең уртаса буйы 1 метр ҙа 74 санти-
метр бул һа, ул сағын да табанының оҙон лоғо – 25 сантиметр. Ә 
табанының оҙон лоғо 1 метр ҙа 50 сантиметрлыҡ кешенең ла, үҙ 
сиратын да, 10 метр булырға тейеш. Хәҙер үҙ алдыбыҙға һорау 
ҡуяйыҡ: һуңғы һан ды тикшереп бул маймы? Була икән. Бә һлеүән-
дәр мәсьәлә һенә ҡәтғи фәнни ҡараш бер сантиметрға тик лем 
дөрөҫлөк менән уның максималь бейек леген билдәләр гә мөмкин-
лек бир ҙе. Иҫәпләүҙең нигеҙен дә анатомия менән механиканы 
белеү ята. Ошон дай һығымта: Ер ҙә буйҙары 10 метр ҙан ашыу бул-
ған кешеләр һәм хайуан дар булы уы мөмкин түгел. Нин дәй сәйер 
тап килеү! Бер-береһенә бөтөн ләй бәйле бул маған ике сығанаҡ 
– практик һәм теоретик – бер үк һан ды бирә. Тимәк, бын да 
нимәлер бар!”
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“Известия” гәзитенең 1997 йылдың 16 авгусын дағы 154-се 
һанын да ла “Тарихҡа ин де” тигән баш аҫтын да ошоларға ауаздаш 
хәбәр баҫылды. Ун да Көньяҡ Африка палеоантропологы Ли Бер-
джер һәм уның хеҙмәттәш тәренең бер диңгеҙ ҡултығы ярын да 
кешенең таш ҡа әйләнгән эҙ ҙәрен табы уы тураһын да хәбәр ителә.

Тикшеренеүселәр ҙең раҫлауынса, яр ҙағы был эҙ ҙәр ҙе 117 
мең йыл элек ҡатын кеше ҡалдыры уы ихтимал. Табанының 
оҙон лоғо 21 сантиметр ҙан саҡ ҡына күберәк бул ған был эҙ-
ҙәр, Берджер ҙың фекеренсә, – анатомияһы буйынса хәҙер-
ге Әҙәм балаһына оҡшаған бик борон ғо кешенеке. Хәбәр янын-
да бөтә донъяға билдәле Ассошиэйтед Пресстың баяғы эҙ ҙәр ҙе 
һүрәтләгән фотоһы ла бирелә.

Ярай, былар ҙың барыһы ла сит ер ҙәр ҙә, сит илдәр ҙә. Баҡ-
тиһәң, шун дай уҡ таш ҡа уйылып ҡал ған эҙ ҙәр үҙебеҙ ҙең тыуған 
Баш ҡортостаныбыҙ ҙа ла бар икән. Ал лаһ Тәғәлә тәү баш лап 1997 
йылдың йәйен дә һәм көҙөн дә Йылайыр районының төпкөлдә ят-
ҡан Ҡаҙырша ауылы янын дағы Бәйғәмбәр ташы тип атал ған ҡая 
итәген дәге кеше эҙ ҙәрен ике тапҡыр барып күрер гә һәм фотоға 
төшөрөп алырға насип итте. (Ал лаға шөкөр, 2010 һәм 2012 йылдар-
ҙа ла Бәйғәмбәр ташына барырға насип булды.)

Башҡортбәйғәмбәренеңаяҡэҙе
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Ҡая таш тың итәген дәге яҫылығы – 1, оҙон лоғо 3 метр самаһы 
ҙурлыҡ тағы ике ялтырауыҡлы ҡаты таш та ике аяҡ эҙе уйылып 
ҡал ған. Уң аяғыныҡы алдараҡ, һулыныҡы арттараҡ, аралары 
2 метр самаһы. Яҡынса 18 сантиметр оҙон лоғон дағы был эҙ ҙәр-
ҙең айырыуса уңы бик яҡшы һаҡлан ған, хатта баш бармағының 
эҙенә тик лем беленеп ята.

Ул эҙ ҙәр тураһын да электән билдәле бул ған, тик ә һәмиәт кенә 
бирел мәгән. Заманын да хатта “Баш ҡортостан” гәзитен дә улар 
тураһын да: “Бер нин дәй ҙә бәйғәмбәр эҙ ҙәре түгел, ә тәбиғәт 
күренеше генә...” – тип яҙып сығыусылар ҙа бул ған.

Хәҙер ге фән күҙлегенән ҡараған да, ысын лап та, таш та 
кешенең эҙе уйылып ҡалы уы мөмкин түгел кеүек. Баш ҡортостан 
ғалимдарының да фекере шулай. Бәйғәмбәр эҙе уйылып ҡал-
ған таш тың бер һынығын Өфөгә алып ҡайтып, экспертиза эш-
ләтеү өсөн Баш ҡортостан Республикаһының Геология һәм ер 
аҫты байлыҡ тарын файҙаланыу буйынса дәүләт комитетына 
тапшырғайным, комитет рәйесе Рәсих Хәмитов исеменән ошон-
дай йөкмәт келе яуап килде:

“Йылайыр районының Ҡаҙырша ауылы эр гә һен дәге ҡаяташ-
тан алын ған тау тоҡомоноң составы менән йәше һәм таш та 
ҡалдырыл ған “кеше эҙ ҙәре” тураһын да һорау хатығыҙға ҡарата 
шуны белдерәбеҙ: Һеҙ ҙең хатығыҙ ҙың йөкмәт кеһе һәм таш 
материалының өлгөһө менән Баш ҡортостан Республикаһының 
атал ған район да (Б. М. СадрИслам ов, А. Ф. Ротару) йәки уға яҡын 
төбәктә (А. А. Захаров, И. С. Анисимов, Е. В. Попов, В. В. Радчен-
ко, Г. Ш. Жданов, Т. В. Клименко) геологик тикшеренеүҙәр алып 
барған тәжрибәле геологтары таныш ты.

Баш ҡортостан Республикаһының Геология һәм ер аҫты 
байлыҡ тарын файҙаланыу буйынса дәүләт комитетының 
ҡушы уы буйынса, Рәсәй Фән дәр академияһының Геология 
институтын да геология-минералогия фән дәре докторы В. И. Сна-
чев етәкселеген дә Һеҙ ҙең ташығыҙ ҙан үтә күренмәле ш лифтар 
эш лән де һәм тоҡомдоң минераль составы билдәлән де.

Һөҙөмтәлә шул асыҡлан ды: Һеҙ ҙең тарафтан экспертизаға 
тапшырыл ған тау тоҡомо өлгөһө түбәнге палеозойҙың насар 
характерлан ған ҡатламынан алын ған һәм минераль составы 
буйынса фил лит ҡа тура килә (хлорит-сериңит-кварциттан торған 
метаморфик тоҡом). Һуңғы йылдар ҙа, табыл ған конодонттар һәм 
граптолиттар буйынса, был тоҡомдар ҙың яҡынса йәше түбәнге 
силурия –түбәнге девон булараҡ билдәләнә, был яҡынса тау 
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тоҡомдарының абсолют йәшенең 385—430 мил лион йылына тура 
килә.

Фән раҫлауынса, ор ганика донъяһының оҙайлы эволюцияһы 
һөҙөмтә һен дә кеше Ер ҙә бер мил лион дан саҡ ҡына күберәк йыл 
элек барлыҡҡа килгән (4-5 мил лион йыл элек тигән версия ла бар). 
Шуның өсөн дә Ҡаҙырша ауылы эр гә һен дәге тау тоҡомдарын да 
Һеҙ ҙең тарафтан билдәләнгән кеше эҙ ҙәренә оҡшаған геологик 
күренеш тең тәбиғәтен асыҡлау мөмкин түгел”.

Ә бына халыҡ тың фекере баш ҡаса. “Баш ҡорт халыҡ 
ижадының риүәйәттәр, леген далар туплан ған 2-се томын да 
(Өфө,1997 йыл) “Бәйғәмбәр ташы” тигән баш аҫтын да ул күренеш 
хаҡын да былай тип телгә алына:

“Йылайыр районының Ҡаҙырша ауылынан ике саҡырым 
алыҫлыҡ та, Бирмәҫ йыл ғаһы буйын да, бейек ҡаяташ бар. Шул 
таш тың итәген дә кеше аяғының эҙе бар. Береһе ҙур эҙ, береһе 
бәләкәй бала аяғының юлы. Бик эҫе ваҡытта, хатта таш тар иреп 
ят ҡан бер саҡ та, Мөхәммәт бәйғәмбәр бер улы менән тау башы-
нан шун да һикер гән икән, тип һөйләйҙәр ауыл кешеләре.

Ул изге таш һанала. Юлдан үтеп йөрөүсе кешеләр, йәше-
ҡарты, шул таш эр гә һен дә туҡ талып китә. Ҙур аяҡ эҙенә сәскә, 
еләк, муйыл, бик бул маһа, матурыраҡ таш киҫәге бул һа ла һалып 
уҙалар. Икенсе аяғының эҙе ауылда, йыл ға буйын да”.

Беҙ барған да ла бәйғәмбәр эҙ ҙәре янын да саҙаҡа итеп һалып 
ҡалдырыл ған тәңкәләр, ҡулъяулыҡ, сәскәләр гөл ләмә һе ята ине. 
Геологтар ҙан айырмалы рәүеш тә ауылдың ҡарттары был эҙ-
ҙәр ҙең, ысын лап та, бәйғәмбәр ҙеке икәненә ихлас ышана һәм 
Ҡыһыланташ менән Сумаҡай тауы араһын да торған Бәйғәмбәр 
ташын – 20-25 метр бейек лектәге ҡаялы тауҙы – изге урын тип 
иҫәпләй.

Сәйфетдин Рәхмәтул ла улы Намаҙов, 1924 йыл ғы, ғүмере 
буйы Ҡаҙырша ауылын да йәшәгән: “Бәйғәмбәр ташы” тигән 
ҡаялы тау – Ҡаҙыршанан саҡырым ярым көнсығыш тараҡ. Шул 
ҡаялы тауҙың итәген дәге ике таш та кешенең уң һәм һул аяғының 
эҙ ҙәре уйылып ҡал ған. Тауҙың башын да ла бер эҙе бар тиҙәр ине, 
ләкин үҙем күр гәнем бул маны”.

Бына шулай: тәүге барған да ололар менән һөйләшеп, 
Бәйғәмбәр ташын үҙ күҙ ҙәрем менән күреп, баш ҡорт бәйғәмбәре 
ҡалдырған эҙ ҙе үҙ ҡулдарым менән һыйпап, халҡыбыҙ ҙы иман-
лы, Хоҙай Тәғәләнең барлығын үә берлеген таныған ҡәүем 
итәм тип, кафыр ҙар ҙан ҡы уылып, ыҙаланып йәшәр гә мәжбүр 
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бул ған, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, әлегә исем-шәрифе билдә һеҙ 
бәйғәмбәребеҙ ҙең рухына саҙаҡа биреп, күңелем менән был 
урын дың изгелегенә, ҡарттар һөйләгән дәр ҙә хаҡлыҡ барлығына 
инанып ҡайттым.

Мөхәммәт бәйғәмбәр ҙең хәҙисе (әйтеүе) буйынса, Ал-
лаһ Тәғәлә тәүге бәйғәмбәребеҙ һәм бөтөн кешелекте баш-
лап ебәреүсе атабыҙ Әҙәм ғәләй һи үә сәл ләмдән алып һуңғы 
бәйғәмбәребеҙ – ахырзаман бәйғәмбәре Мөхәммәт ғәләй һи үә 
сәл ләмгә тик лем арала кешелекте иман ға ҡайтарыу өсөн Ер гә 124 
мең бәйғәмбәр ебәрә. Ләкин бөгөнгө көн дә улар ҙың Ҡөрьәнгә 
ингән дәренең генә исеме билдәле. Үкенескә күрә, ҡал ған дары 
онотол ған. Шулар ҙың береһенең баш ҡорттар араһынан сығы уы 
мөмкин түгел ме ни? Бик мөмкин! 

Ғөмүмән, ошоноң кеүек ҡомарт ҡыларыбыҙ ҙың барыһы 
ла Хөкүмәтебеҙ тарафынан иҫәпкә алынырға һәм һаҡланырға 
тейеш тер. Сөнки белеп файҙалан ған да, ана шун дай урын дар беҙ-
ҙең мәм ләкәтебеҙ ҙе дан лы итә, көслө итә.

Изге урын дарға бик бай ул баш ҡорт ере, бер ваҡытта ла баш-
ҡалар ҙың ерен баҫмаған, ләкин һәр ваҡыт үҙ ерен һаҡлап яулаш-
ҡан баш ҡорттоң ҡаны менән мул һуғарыл ған изге ер. Бәлки, 
шуғалыр ҙа әл лә нин дәй көслө ҡәүемдәр, донъяны тетрәтеп 
торған дәүләттәр, империялар юҡҡа сыҡҡан да ла баш ҡорт һаман 
йәшәй, әлхәмдүлил лә һ!!!

Тарихтан бер генә миҫал килтерәйек: X быуаттың беренсе 
яртыһын да Бағдад хәлифә һе Жәфәр әл-Мөҡ тәдир ҙең ҡушы уы 
буйынса Иҙел (Иҙел ) буйы бол ғар ҙарын Исламға күн дереү өсөн 
Бол ғар хан лығына ҙур илселек килә. Һижри йыл иҫәбе буйынса 309 
йылдың 11 сәфәрен дә – миләди буйынса 922 йылдың 21 июнен-
дә Бағдадтан юл ға сығып, 922 йылдың яҙ айҙарын да баш ҡорт ер-
ҙәре аша үтеп, 12 майҙа Бол ғар иленә килеп ет кән илселектең 
сәркәтибе Әхмәт ибн Фаҙлан юлда күр гән дәрен ҡағыҙға теркәп 
бара һәм ул юлъяҙма, Ал лаһ Тәғәлә әмер ит кәс, беҙ ҙең көн дәр гә 
тик лем һаҡлан ған. Ул атаҡлы шәхесебеҙ Зәки Вәлиди тарафынан 
табылып, донъяға күр һәтелә.

Илселек элекке Хазар, хәҙер ге Каспий диңгеҙе буйын 
төйәк ит кән, Хазар ҡаған лығы (хан лығы), Джурджан дәүләте, 
уғыҙ, ҡыпсаҡ, баш ҡорт илдәре аша килә бол ғар ҙарға. Ә бөгөн 
ҡайҙа һуң ана шул көслө дәүләттәре бул ған хазар ҙар, дала тулып 
йәшәгән уғыҙ ҙар менән ҡыпсаҡ тар, ҡеүәтле бол ғар ҙар? Береһе 
лә юҡ. Хоҙай Тәғәлә улар ҙың барыһын да тарих туҙанына әйлән-
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дер гән. Ә баш ҡорт, Ал лаға шөкөр, һаман да үҙ төйәген дә – улар-
ҙы Ибн Фаҙлан тап ит кән ер ҙә геүләтеп йәшәп ята!

Был мәҡәләлә телгә алын ған дар – еребеҙ ҙең изгелеген 
дәлил ләүсе миҫалдар ҙың бик әҙ генә өлөшө. Еребеҙ ҙең, изге 
урын дарыбыҙ ҙың ҡәҙерен беләйек, мил ләттәш тәрем!

Ир ҙе ир ит кән ҡатын бул һа, халыҡ ты халыҡ, мил ләтте мил ләт 
ит кән изге ер ҙер! Әммә беҙ быны аңлап ет кермәйбеҙ шул... Бына, 
мәҫәлән, Франциялағы дан лыҡлы Шове мәмерйә һенә инер өсөн 
француз ғалимдарына ла Фән дәр Академияһы президентының 
ҡултамғаһы ҡуйыл ған рөхсәт ҡағыҙы кәрәк. Ә беҙ ҙең борон-
ғо тарихыбыҙға (Урал батыр, Аҡбуҙат һәм баш ҡаларға) бәйле иң 
изге урын дарыбыҙ ҙың береһе – Шулгәнташ мәмерйә һенә кем 
теләй, шул инә тиерлек. Сталактиттар менән сталагмиттар ҙың 
күбеһен һын дырып алып китеп бөт кән дәр ин де, хәҙер Шүлгән 
йыл ғаһының изге бат ҡағын ташып бөтөп баралар, Йылҡысыҡҡан 
күле лә яҡлауға, һаҡлауға мохтаж. Артабан да быға юл ҡуй һаҡ, 
Ал лаһ Тәғәләнең беҙ ҙән йөҙ бороуы һәм әл лә нисә мең йыл лыҡ 
тарихы бул ған мил ләтебеҙ ҙең юҡҡа сығы уының башы шул бу-
лыр!..

CәлмәнЯРМУЛЛИН.

Бәйғәмбәрҙәйизгебатырҙарын 
ХаҡТәғәләмбиргәнхалҡыма

Бәйғәмбәрҙәр йәше утыҙ өс, тип,
Һеңдергәндәр ҡанға ҡанундай.
Юҡ, бәйғәмбәрлек ҡанундарға һыймаҫ,
Һәм дә тормаҫ йылдар һанында.

Бәйғәмбәргә тиңдәш  батырҙарын
Хаҡ Тәғәләм биргән халҡыма.
Ҡабатлармын башҡорт  изгеләрен,
Улар торош ғүмер хаҡына.

Тәү бабабыҙ Урал ун йәшендә
Эҙләп сыҡҡан яуыз үлемде.
Мәңгелеккә Йәншишмәне бөрккән,
Башҡортҡа һәм башҡорт иленә.
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Халҡым! – тиеп йәшәү даулағанда
Егерме лә берҙә Салауат.
Халҡым, тиһәм, уның исеме ялтлай,
Салауат, тиһәм, ялтлай саялыҡ.

Ҡыл өҫтөндә ҡалһа хаҡым хәле,
Хаҡ Тәғәләм биргән илсеһен.
Вәлиди ҙә булып танылғанда
Егерме лә була етеһе.

Бәйғәмбәрҙәй изге батырҙарын
Хаҡ Тәғәләм биргән халҡыма.
Ҡабатлармын ҡат-ҡат исемдәрен
Улар торош ирек хаҡына!

Һәм алда ла иле өсөн тыуһын.
Халҡы өсөн булһын ғәмдәре –
Мәңгелектең Йәншишмәһен ҡурсып,
Башҡортона бөркһөн бәйғәмбәре!

    ДианаКИЛДИНА.
     1990йыл.

Халҡымҡорғанташмәсеттәр

Хаҡ динебеҙ Исламды мәсеттәр һеҙ күҙ алдына ла килтереүе 
ҡыйын. Ә бына ябай баш ҡорт ауылдарын дағы мәсеттәр тураһын-
да һүҙ барған да шун да уҡ алты мөйөш лө бер манаралы ағас бина 
күҙ алдына килә. Ләкин баш ҡорт мәсеттәренең баш ҡа төрлөләре 
лә була икән...

Тәүҙә мәсеттәр ҙең тарихына күҙ һалайыҡ. “Ислам. Энцик-
лопедик һүҙлек”тә (Мәскәү,1991 йыл) яҙылы уынса, Ислам 
тарихын дағы беренсе мәсет, бәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт салал лаһу 
ғәләй һи үә сәл ләм үҙенең фекер ҙәш тәре менән Мәккә ҡалаһынан 
миләди буйынса 622 йылдың 24 сентябрен дә Йасрибҡа (Мәҙинәгә) 
килгәс, Куба ауылын да һалына.

Хәҙер ге мәсеттәр ҙән айырмаһы шун да: ул, инеү өсөн урын 
ҡалдырып, әүеҫлек ле диуар менән уратып алын ған билдәле бер 
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квадрат урын рәүешен дә була. Ләкин ҡыйығы ла, баш ҡа нәмәләре 
лә бул май.

Артабан шулай уҡ “асыҡ типтағы” мәсеттәр Ислам ға яңы 
күскән Куфа менән Басра ҡалаларын да ла төҙөлә. Кәмен дә 20 
мең кешегә ғибәҙәт ҡылыр урын талап ителгән лектән, улар ҙың 
майҙанының киңлеге 100 x 100 метр ҙан да кәм бул май.

Хәҙер геләр гә оҡшаған мәсеттәр VIII быуаттың аҙаҡ тарын да 
төҙөлә баш лай: төҙөлөшөн дә манара, михраб, маҡсура һәм баш ҡа 
өлөш тәр барлыҡҡа килә.

X-XI быуаттар ҙа Ислам дине баш ҡорттар ҙа ла нығына. 
Ғибәҙәтханалар ҙа төҙөлә, әммә ни сәбәптән дер баш ҡорттар ҙа 
мәсеттәр ҙе таш тан төҙөү ҙур үҫеш ал май. Шуға ла улар бөгөнгө 
көнгә тик лем һаҡланмаған, XIX быуаттың икенсе яртыһын да, XX 
быуаттың башын да төҙөлгән кирбес йәки ҡарағастан һалын ған 
мәсеттәр ҙе иҫәпкә ал маған да, әлбиттә.

Шул уҡ ваҡытта беҙ ҙә кәшәнәләр ҙе (теге йәки был изге, 
күренек ле кешенең ҡәбере өҫтөн дә төҙөлгән ҡорол малар ҙы) 
таш тан һалалар. Мәҫәлән, хәҙер ге Шишмә районын да XIII бы-
уатта төҙөлгән Турахан менән Хөсәйенбәк кәшәнәләре, хәҙер-
ге Күгәрсен районын да Бән дәбикә кәшәнә һе әлеге көнгә тик лем 
һаҡлан ған.

Элек Баш ҡортостан да ун дай ҡорол малар тағы ла күберәк 
бул ған лығы билдәле. Мәҫәлән, XVIII быуаттың 60-сы йылдарын да 
Баш ҡортостан буйлап арҡырыға ла, буйға ла йөрөп сыҡҡан урыҫ 
ғалимы, күренек ле тарихсы Петр Рычков үҙенең “Топография 
Оренбур гской губернии” тигән китабын да былай тип яҙа:

“Около Уйской линии, как на Кир гизской, так и на Башкир-
ской стороне реки Уя, в разных местах находятся развалины ка-
менных сооружений, из коих некоторые поныне еше в целости”. 
“По реке Упельке, по течению ее на левой стороне, от Троицкой в 
27 верстах находится палат ка, к ладена из немалого жженого кир-
пича квадратного, в которой вместо связей положены сосновые 
брусья...”

Баш ҡортостан дәүләт тарих архивын да ла Түңгәүер 
менән Үҫәр гән ыры уы баш ҡорттарының 1801-1802 йылдар-
ҙа ер бүлешеүе тураһын да документ ҡа (ф. И-138, on. 1, д. 162) 
юлығырға насип бул ғайны. Ошо ике ырыу араһын да ер өсөн та-
лаш сыға, ике яҡ тан да Ырымбур губернаһының генерал-губер-
наторы кенәз Волконский исеменә ялыуҙар яҙыла. Губернатор, 
зем лемер ҙар ебәреп, сиктәр ҙе яңынан билдәләтеп, талашты туҡ-
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тата. 1802 йылдың 10 июнен дә тыныс килешеүгә (урыҫса “полю-
бовный договор” тип алына) ҡул ҡуйыла. Ун да был ике ырыуҙың 
сиге ҡайҙар ҙан үтеүен һүрәтләгән ерен дә: “...От оный по сырту 
Карачачлину до устье Юсуповой гряде и речки Камыш лы и Бузу-
лукской кочевной дороги всем между... до большой дороги, по ко-
ему башкирцы привозят кирпичей, и состоящий по Таналыкову 
каменного балагана...” – тигән урын дары ла бар. Күренеүенсә, 
“каменный балаган”дың Таналыҡ йыл ғаһы буйын да (Хәйбул-
ла районын да) ултырған кәшәнә, төрбә йәки баш ҡа берәй таш 
ҡорол ма булы уына шик юҡ. Әммә бөгөн Хәйбул лала ун дай таш 
ҡорол ма юҡ.

Бәлки, улар араһын да таш мәсеттәр ҙә бул ған дыр, ҡыҙғанысҡа 
ҡаршы, Баш ҡортостан да ун дай ғибәҙәтхана биналары барлығы 
фәнгә билдәле түгел.

Исламда, мөмкин бул һа, кеше йән бир гән көн дө үк уның 
мәйетен ерләр гә ҡушыла. Сөнки йән бир гән дән алып гүр эйә һе 
булган ға тик лем кеше шул тик лем ғазапланыр, сарсар, ти. Шуның 
өсөн дә элек мәйетте оҙағыраҡ тотһалар, уның ирен дәрен һыулы 
ҡауыр һын менән сылатып торған дар. Һәм, әгәр кеше иртәнсәк 
үлә икән, уны кис ҡояш байыған ға тик лем ерләп өлгөрөр гә 
тырыш ҡан дар. Ә ин де шуға тик лем өлгөрмә һәләр, икенсе көнгә 
ҡал ған, сөнки Ислам да ҡояш байығас ерләү тыйыла.

Ауылда саҡ та мәрхүм бул һа ярай ҙа ул, ә йәйләүҙә донъя ҡуй-
һа? Ваҡыт былай ҙа тығыҙ саҡ та, өҫтәүенә, йәйге эҫелә әл лә нисә 
саҡырымдағы ауыл зыяратына алып китеп барғансы, әлбиттә, 
урын да ерләүең хәйерлерәк. Шул уҡ ваҡытта хәҙер ге һымаҡ ер 
аяғы- ер башын да – Себер, Алыҫ Көнсығыш, хатта сит илдәр-
ҙә йөрөгән балаларын һәм баш ҡа яҡын дарын көттөрөп, мәйетте 
ыҙалатып, 3-4 көн буйына һалып ҡуйырға ла кәрәкмәгән, баш-
ҡорттар балалары, туған дары менән һәр саҡ бер ауылда, бер 
тирәлә йәшәгән, һыбайлы кеше ебәреп, улар ҙы тиҙ генә йыйып 
алыу күп ваҡыт талап итмәгән. Ун дай саҡ та ерләү өсөн иң ҡулайлы 
урын, әлбиттә – мәсет эр гә һе.

Усман олатай Мәмбәтов бәләкәй сағын да, революциянан 
алда, ауыл халҡы менән һуңғы тапҡыр ошо тирәгә йәйләүгә 
сыҡҡанын хәтерләй. “Шунан һуң донъялар буталып китте, 
мәмбәттәр бүтән йәйләүгә сыҡманы, – ти ул. – Һуңғараҡ та, үт-
кән-һүт кән дә ошон да туҡ тап, намаҙ уҡып китеүселәр ҙе күрер гә 
тура килгеләне.
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Был мәсеттәр бик борон ғо булырға тейеш, сөнки мин бала саҡ-
та ла ҡарттар ҙың улар ҙы ҡасан төҙөүҙәре тураһын да һөйләгән-
дәрен ишетмәнем. Ғөмүмән, улар ҙың йәшен берәү ҙә бел мәй”.

Бына шун дай быға тик лем әҙ билдәле, уникаль ҡорол малар 
бар борон ғо баш ҡорт ерен дә – Хәйбул ла районының Мәмбәт 
ауылы эр гә һен дә. Сал далала ят ҡан, сал ҡыл ған дар менән 
ҡаплан ған һәм сал тарихты һаҡлаған, ата-олатайҙарыбыҙ ҙың Ал-
лаһ Тәғәлә менән аралаша торған урыны бул ған был изге урын-
да – таш мәсеттәр янын да, уйҙарға батып, байтаҡ тор ҙоҡ. Юҡ, 
тик торманыҡ – тарих аһәңен тойҙоҡ. Уны һүҙ ҙәр менән генә 
аңлатып бул май...

Мәш һүр ҡурайсы Сәйфул ла олатай Дил мөхәмәтов заманын-
да бер осраш ҡан да шун дай уҡ таш мәсеттәр ҙең үҙенең тыуған 
төйәге – Йылайыр районының Иҫке Яҡуп ауылы эр гә һен-
дәге Аҡ таш тигән ер ҙә һәм тағы бер урын да булы уы хаҡын-
да һөйләгәйне. Үкенескә күрә, 1960 йылдар ҙа “Баш ҡорт” совхо-
зы Балапан һөтсөлөк комплексын төҙөгән дә әрмән төҙөүселәре 
Иҫке Яҡуптан алыҫ түгел, Ҡәнифә юлына яҡын ят ҡан борон ғо 
зыяраттың ҡәбер таш тарын да, әлеге таш мәсеттәр ҙең таш тарын 
да, хатта әлеге зыяраттан алыҫ түгел урын да ерләнгән дан лыҡлы 
Көтөр батыр ҙың ҡәберенең таш бураһын да һүтеп алып, ферма 
биналарының нигеҙенә һалалар.Әл лә ҡайҙан килгән әрмәнгә беҙ-
ҙең тарих, дин кәрәкмәй, ҡәҙерле лә түгел. Үҙ еребеҙ ҙә төҙәбеҙме-

Ташмәсеттәтеләкғибәҙәте
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һүтәбеҙме – үҙебеҙ гә эш ләр гә кәрәк – бын да һәр таш тарих 
һөйләй,һәр саң бөртөгөнә тик лем баш ҡорт халҡының ҡаны, тире 
менән һуғарыл ған.

Шуныһы ҡыуаныслы: Баш ҡорт дәүләт ҡурсаулығы дирек-
торы Вәсилә Яңыбаева инициативаһы менән элек Тамъян ыры-
уы баш ҡорттарының йәйләүе бул ған, ә хәҙер ҡурсаулыҡ биләмә-
һен дә тороп ҡал ған Олотау тигән урын да тер геҙелгән таш мәсеттә 
2006 йылдан алып йыл һайын йәйгеһен, яҡын-тирәләге ауылдар ҙа 
йәшәгән ололар йыйылып, бер гәләп намаҙ уҡый, Ал лаһ Тәғәләнән 
ил-көн имен леге, халҡыбыҙға ырыҫ үә иман һорап, ҡорбан сала 
һәм доға ҡыла. 

Әммә Хәйбул лалағы таш тарын аяуһыҙ ваҡыт туҙ ҙыра баш-
лаған был “баш ҡорт стоунхен дждары”ла, баш ҡалары ла, һирәк 
осрай торған ҡомарт ҡы булараҡ, тейеш ле урын да ҡағыҙға 
теркәлеп, иҫәпкә алыныуға һәм мотлаҡ дәүләт һаҡлауына мох-
таж, тигән уйҙамын. Юғиһә, ваҡыт үтеү менән таш мәсеттәр уры-
нына тырым-тырағай һибелеп ят ҡан таш тар ҙы ғына күрербеҙ.

СәлмәнЯРМУЛЛИН.

Ағиҙелдеңбуйынан,аҡ(изге)тауҙың
ҡуйынынанҺыртланһыуэсә

Дан лы Ағиҙел буйын да, Мәләүез районының Һыртлан ауы-
лы янын да Әүлиә тауы бар. Ун да барып, тауҙың башын дағы әүлиә 
ҡәберенә зыярат ҡылып, тауҙың итәгенән сығып ят ҡан Әүлиә 
шишмә һенән ауыҙ итер гә насип булды. Ҡәбере өҫтөн дә ташы ла 
бар, әммә беҙ күреп өйрәнгән яҫы, шыма таш түгел, ә уртаса ҡаҙан 
ҙурлығын дай йоморораҡ. Ер өҫтөнән ярты метр ҙай ҡалҡып тора. 

Бәхет кә күрә, беҙ ҙе көт кән дәй, өйҙәре алдын да ошон да ты-
уып үҫкән ауылдың иң оло кешеләре, 1910 йыл ғы Фәрхизә инәй 
менән фин һәм Бөйөк Ватан һуғыш тары ветераны 1909 йыл ғы 
Шәмсетдин олатай Сәйфетдиновтар сыуаҡлап ултыра ине. 90-
ға баҫырға йыйынып йөрөгән аҡһаҡал менән уның әбейе Әүлиә 
тауы, әүлиә ҡәбере һәм уның ташы, Әүлиә шишмә һенә ҡағылыш-
лы тарихты һөйләне.

“Борон Әүлиә тауын да үҙенең ыры уы менән бер хан ултырған, 
– тине бабай. – Үлгәс, уны шул тау башына ерләгән дәр. Ул әүлиә 
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бул ған. Әүәле ҡарттар ҡәбере эр гә һенә барып, Ал лаһ ризалығы 
өсөн әүлиә рухына доға ҡыла торғайны.

Ер һөр гән дә ул тау башынан һөңгө, уҡ башаҡ тары 
тапҡыланылар. Ә бер 10 йыл самаһы элек, ҡайҙан дыр археоло-
гтармы шун да, кемдәр ҙер килеп, уның ҡәберен ҡаҙғайнылар, 
эсен дә тары тултырыл ған көршәк табыл ған, тип һөйләнеләр.

1948 йылдар тирә һен дә лә нин дәйҙер зыялы кешеләр ҡаҙып 
ҡарай “Ташының тамыры өс яҡҡа кит кән, йәғни өс тамырлы. Уны 
ҡуҙғатырға ярамай, юғиһә, туфан һы уы ҡалҡасаҡ”, – тип кит-
кән дәр.

Һүҙ Әүлиә шишмә һенә ет кәс, Фәрхизә инәй һүҙ гә ҡушылды. 
“Борон дан был шишмәнең һы уы шифалы һанал ған. Беҙ бала саҡ та 
ла ололар уның һы уын эсеү, аш бешереү һәм бит-ҡул йы уыу осон 
генә тотонорға ҡуша ине. Йәш ҡатын-ҡыҙ Әүлиә шишмә һенән 
һыуҙы йома көн дә күберәк алып ҡалырға тырыша торғайны.

Әгәр ин де уны кер йы уыу, тә һәрәтләнеү йәки баш ҡа шуның 
кеүек нәмәгә тотонһаң, әүлиәнең ҡәбер ташынан ҡан һарҡҡан. 
Минең үҙемә таш тың ҡанағанын күрер гә тура кил мәне, әммә 
ҡарттар ҙың һөйләгәне яҡшы хәтеремдә.

Элек шишмәнең ағас бураһы бар ине, шишмә хатта ауыл буй-
лап аҡ ты. Хәҙер уның һы уы ныҡ ҡына кәмене”.

Һыртлан ды үҙ эсенә ал ған “Урал” колхозы Әүлиә ҡәберен 
шишмә һе менән ҡуша иркен иттереп кәртәләп ҡуйған, шишмәнең 
үҙен дә киңәйтеп, таш һәм кирбес менән бурап, ҡыйыҡлаған дар, 
рәхмәт яуғыр ҙары. Ҡапҡаһы тышына ҙур итеп “Әүлиә шишмә һе” 
тип яҙып ҡуйған дар.

Ал лаһ ризалығы хаҡына доға ҡылып, хикмәтле таш ты күрер, 
әүлиә ҡәберен зыярат ҡылыр, изге шишмәнең шифалы һы уынан 
ауыҙ итер өсөн әл лә ҡайҙар ҙан киләләр. Әйт кәнемсә, беҙ ҙә шун-
дайҙар ҙың береһе булдыҡ.

Ауылдың үҙенә килгән дә, әле 98 йорттан торған Һыртлан-
да Ҡыпсаҡ ыры уының Бошман-Ҡыпсаҡ ыры уына ҡараған 
Эләүкәләр, Ҡаратауҙар, Кейеҙтүш тәр һәм баш ҡа аралар ҙы 
тәшкил ит кән баш ҡорттар йәшәй. Ә бына Шәмсетдин олатайҙы 
осратыу минең өсөн икеләтә ҡыуаныс булды: ул да, мин дә 
Теләнселәр араһынан булып сыҡ тыҡ, тик ырыуҙарыбыҙ ғына 
баш ҡа – мин Түңгәүер ҡәбилә һенең Ялан-Түңгәүер ыры уынан.

СәлмәнЯРМУЛЛИН.
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Әүлиәләртөбәгендәйәшәйбеҙ

Баймаҡ районының Өмөтбай ауылы эр гә һен дәге Әүлиә та-
уына илт кән машина юлының тапан ды булы уы әүлиә ҡәберенә 
килеүсе кешеләр ҙең күплеген иҫбатлап тора. Тауҙың итәген дә, 
урман эсен дә ҙур бул маған аҡлан бар, әйтер һең дә тәбиғәт тап 
ошо аҡлан да машиналар ҙы ҡалдырырға ишаралай кеүек. Ар-
табан тауҙың түбә һенә тик йәйәүләп кенә күтәрелер гә мөмкин. 
Зыярат ҡылыусы кешеләр, тау башына күтәрелгәс, ҡыҙыл кир-
бес менән бурал ған әүлиә ҡәбере янын да ошо изге әүлиә рухына, 
бүтән әруахтарға бағыш лап, аят уҡый, Ал лаһ Тәғәләнән ил-йорт-
ҡа имен лек, үҙ ҙәренә һаулыҡ һорай.

Аҡлан да, атлы ла, атһыҙ ҙа арбаларын ҡалдырған урын да, 
сәй эскән дән һуң, ер гә ятып, серем итеп алыу мотлаҡ үтәлер-
гә тейеш ле йола булып тора. Фәҡәт серем ит кән ваҡытта ғына 
Әүлиә тауының дауаһы килешә тип һөйләй ололар. Тауҙа беҙ ҙең 
яҡ та һирәк осраған ҡара ҡайын дар ҙа үҫә.

Элегерәк тауҙың көнсығыш битләүенән шишмә аҡҡан. 1970 
йылдар ҙа ауыл ға шоссе юлы һалын ғас, шишмә бы уылып, ҡамыш-
лы күл хасил бул ған. Күлдең яҡынса көҙ гө яҫылығы – 1170 кв.м. 
Ауылдың һәр балыҡсыһы күлгә балыҡ ебәрмәй ҡал маған дыр. 
Әүлиә күленең бат ҡағы төрлө бы уын ауырыуҙарына дауа тип 
ышана халыҡ. Тик һуңғы йылдар ҙа дөйөм көтөүгә йөрөмәүсе 
малдар ҙың Әүлиә күлен саңдау урынына әйлән дереүе генә 
күңелде ҡыра…

Өмөтбаә эр гә һен дәге Әүлиә тауы – Ҡуһаил тауы һыртының 
иң көньяҡ түбә һе. Зәки Вәлидиҙең үҙенең “Хәтирәләр” китабын-
да яҙы уынса, Ҡуһаил “изге” тигән төшөнсәгә эйә. Тимәк, элек-
электән ауылым янын дағы Әүлиә, Ҡуһаил тауҙары изге урын-
дар ҙан һанал ған. Кешеләр был төбәккә нин дәйҙер өмөт, бай 
өмөт менән килгән дәр. Ауылдың атамаһы ла ошо ниәттәр ҙе 
аңлатмаймы икән?

Әүлиә тауы топонимикаһы тураһын да бер леген дала алыҫ был 
әүлиә, белем алып, Урта Азия тарафтарынан ҡайтып килеүсе бер 
баш ҡорт мосафиры бул ған тиелә. Дәриүш әүлиәлек һәләтенә эйә 
бул ған, өмөтбайҙар ҙы ауыл ға яҡын лашып килеүсе ҡаза тураһын-
да иҫкәрт кән. Тыуған төйәгенә ҡайтып етә ал маҫын һиҙ гән 
дәриүш ауылда йәшәр гә ҡал ған, вафатынан һуң үҙен ҡаршылағы 
тауҙың башына ерләүҙе васыят ит кән. Тере сағын да кешеләр гә 
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бик күп изгелектәр ҡыл ған был Ал лаһ Тәғәләнең һөйөк лө бән дә-
һен ауыл халҡы ҙур хөрмәт менән ул әйт кән тау түбә һенә ерләгән.

Леген даның икенсе вариантын да беҙ ҙең төбәктә өс бер туған 
әүлиәнең йәшәүе тураһын да бәйән ителә. Зифа инәй Сөләймәнова 
үҙенең ағаһы Нуриман олатайҙан был Ал лаҺ Тәғәләнең ярат ҡан 
ҡолдарының исемдәрен яҙып алып ҡал ған. Өмөтбай әүлиә һенең 
исеме – Бағыуусман, ә күрше Баймыр ҙа ауылын да йәшәгән 
әүлиәненеке – Бейәсмән, саҡ ҡына арыраҡ урын лаш ҡан Әхмәт 
ауылының (Әбйәлил районы) әүлиә һе иһә Бағырусман бул ған. 
Был өс әүлиәнең дә ҡәбере халыҡҡа билдәле һәм күңелдәрен дә 
иман бул ған кешеләр уларға ғәйәт оло хөрмәт менән ҡарай.

Ул саҡ тар ҙа Бохара, Сәмәрҡән д яҡ тарына барып, дини 
ғилем алып ҡайтыусылар күп бул ған. Бәлки, был ағалы-ҡустылы 
әүлиәләр, бер-береһенән күрмәксе, барыһы ла Төркостан да уҡып 
ҡайт ҡан дин ә һелдәре бул ған дыр... Нисек кенә бул маһын улар 
халыҡ хәтерен дә изге кешеләр, әүлиәләр булып ҡал ған, ә халыҡ 
хәтере һәр саҡ тере һәм ата-бабаларыбыҙ кеүек улар ҙы хөрмәтләү, 
ҡәбер ҙәрен зыярат ҡылыу, тәртиптә тотоу, иҫтәлектәрен киләсәк 
бы уын дарға тапшырыу – беҙ ҙең дә бурысыбыҙ.

АйҙарМӘЖИТОВ,
тарихуҡытыусыһы.

Баймаҡрайоны,Өмөтбайауылы.

Туфаняйлапҡалҡа, 
унандингәҡайтыпҡынаҡотолаалырбыҙ...

Милләтебеҙ ҡотон һаҡ лар аҡһаҡалдарыбыҙ, Ал лаға шөкөр, 
бар әле. Рухи ҡиммәттәребеҙ, борон ғолоҡ аманаты ана шун-
дай заттар ҙың намыҫы менән һаҡлана һәм яҡлана. Коммунис-
тик тәғлимәт, совет осороноң атеистик рухы тормошобоҙ ҙан дин-
де нисек кенә ҡы уып сығарырға, Аллаһ Тәғәләне инҡар итер гә 
тырышмаһын, бул мышыбыҙ ҙа тармаҡлан ған инаныу һаман да 
йәшәй, хәҙер, яйлап бул һа ла, дини асылыбыҙға ҡайтабыҙ. Ана 
шун дай асыл ға ҡайтыуҙа арабыҙ ҙа йәшәгән аҡһаҡал дарыбыҙ-
ҙың роле баһалап бөт көһөҙ ҙур. Ун дай зат та ры быҙ коммунистик 
ре жим дың иң аяуһыҙ йылдарын да ла иманыбыҙ ҙы, динебеҙ гә 
инаны уыбыҙ ҙы һаҡлап ҡалырға тырыш ты. Улар ҙың күкрәген-
дә коммунист значогы тор һа ла, йөрәктәрен дә Аллаһ Тәғәлә бул-
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ды. Яңыса йырларға мәжбүр ител һәк тә, күңел сөңгөлдәребеҙ ҙә, 
йөрәк түр ҙәребеҙ ҙә баш ҡаса моң, баш ҡаса инаныу булды.

Ана шун дай заттарыбыҙ ҙың береһе хәҙер ге ваҡытта Йы-
лайыр районының Ҡа ҙыр ша ауылы мәсетенең имам-хатибы, ун 
бер бала атаһы, 25 ейән-ейәнсәр гә, 5 бүлә-бүләсәр гә ҡартатай, 82 
йәш лек аҡһаҡал Нуретдин Хәсән улы Игебаев. Тәү ҡарамаҡҡа 
сәйерерәк күренгән, әммә яҡын дан аралаша-әңгәмәләшә баш-
лаһаң, мөғжизәле күңеле, кинәйәле бул мышы менән асыл ған Ну-
ретдин олатай борон ғо суфыйҙарға оҡшап, кинәйәле лөғәтле, 
хикмәтле лә, серле лә, кет келдәп көлгән мәрәкәсел дә, ваҡыты 
менән саманан тыш етди ҙә. 

Ул атаҡлы дин ә һеле, баш ҡорт халҡының рухи коро-
ле Зәйнулла Рәсүлевтың заман дашы һәм дуҫы Ғатаулла ишан-
дың мираҫ таяғын ҡулына тотоп, үҙенең тормош юлы, дингә ни-
сек килеүе хаҡын да, тормош ҡа, милләт яҙмышына мөнәсәбәте, 
тәрбиә, рух мәсьәләләре тураһын да түбән дәге әңгәмә һен бәйән 
итте.

Нуретдинхәҙрәт
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Һыртлатҡанһайынатланалар...

Беҙ һигеҙ бала үҫтек. 
Атайыбыҙ, мәрхүм, бик 
егәрле, эшмәкәр кеше бул-
ды. Нимәгә тотонһа, шул 
ҡулынан килер ине. Тирә-
яҡ та уның һымаҡ аш лыҡ-
тан эҫкерт һалыусы оҫта 
кеше табыл маны. Аш лыҡ ты 
яҙ сыҡҡанса боҙол маҫлыҡ 
итеп, ҡамылын тыш яҡҡа, 
башағын эс яҡҡа ҡайырып 
эҫкерт кә һала белә ине ул. 
Сит ауылдар ҙан да килеп, 
унан был ғәмәлгә өйрәнә 
торғайнылар. Репрессия 
йыл дарын да ла бар ауыл 
күтәрелеп сығып: “Хәсән-
де ебәрегеҙ, ул бул маһа, беҙ 
нисек йәшәрбеҙ, беҙ ҙең төп 
терәк бит ул”, – тип, уны 
ҡул ға алырға килеүселәр-
гә атайымды бирмәгән, тип 
һөйләйҙәр. 

Мин кинйә ул булараҡ, атайыбыҙ мираҫ итеп ҡалдырған нигеҙ-
ҙе таш лағаным юҡ. Әле ул нигеҙ ҙә бер гә йәшәгән Ғәле улыбыҙ 
йорт һала. Ошо юл менән атайымдың ҡотон, ырыҫын һаҡларға 
тырышабыҙ. Атайыбыҙ ике өлкән улына ғына дини ғилем бирә ал-
ған. Ҡал ған дарыбыҙ совет мәктәбен дә төрлө кимәлдә белем алды. 
Үҙем дүрт к ласты бөтөр ҙөм. Әрме хеҙмәтенә тик лем тимерлектә 
эш ләнем, артабан ете йыл хеҙмәт иттем. Ҡайт ҡас, тимерлектә эш-
ләүемде дауам иттем, электр энер гияһы килгәс, сварщик һөнәрен 
үҙләш тер ҙем. Атай менән әсәй: “Тик Йомабикәне ал һаң ғына, 
ризабыҙ”, - тигәс, ауылыбыҙ ҙағы шул ҡыҙ ҙы алып, һин дә мин 
йәшәп ятабыҙ. Әсәйебеҙ ғүмеренең һуңғы алты йылын түшәктә 
үт кәр ҙе. Уны хәлебеҙ ҙән килгәнсә ҡәҙер иттек, баҡ тыҡ. Үҙебеҙ 
ете ул, дүрт ҡыҙ тәрбиәләп үҫтер ҙек.

Һабыр ауылын дағы Әбд рәхим тигән мулла мине яҡын итте. 
Осраш ҡан да янына намаҙлыҡҡа ултыртып, вә ғәздәр һөй ләп, 

Советосорондаламанараһы
һаҡланыпҡалғанЙылайыр

районыныңҠаҙыршаауылымәсете
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мине дингә ылыҡ тыр ҙы. 50-се йылдар ҙа ти мерлектә эш ләп торған-
да мәктәп ҡарауылсыһы ра йон дан кешеләр килеп төшөп, мине 
ян дарына саҡырыуҙары тураһын да әйтеп китте. Бар ҙым. Рай-
ком инструкторы бу лып эш ләүсе Һабыр ауылы кешеһе менән бер 
урыҫ килгән икән. Улар миңә: “Ҡа ҙыршаның манараһы ауыл дың 
йәмен ебәреп ултыра, һин оҫта, тәүәккәл кешеһең, шуны йыҡ, 
хаҡын түләйбеҙ”, – тиҙәр. “Минең ике һыйырым һәм ҡушкөбәк 
мылтығым бар. Кем дә кем манараны емерер гә тип менә баш лай, 
бер көбәктәге яһау – уға, икенсеһе үҙемә булыр...”, тип яуап бир-
ҙем тегеләр гә.

Палнамуш тар маҡсатына ирешә ал май, Йылайырға кире 
ҡайтып китте. Килеп ҡул ға алыуҙарын көттөм. Әллә оло ғауға 
сығарыуҙан ҡурҡ тылар, был мәсьәлә буйынса баш ҡаса килеп, 
беҙ ҙе борсоп йөрөүселәр бул маны. Юлайҡан бер нәмә хаҡын-
да әйтеп үтмәксемен: беҙ үҙ еребеҙ ҙә йәшәйбеҙ, беҙ ҙең байлыҡ-
тарыбыҙға йоғоноусыларға һәр саҡ ошолайтып ҡаршы торған да, 
үҙебеҙ ҙең ошо ер ҙең хужаһы икән легебеҙ ҙе белгертеп торған да, 
беҙ гә шул тик лем ҡаныҡмаҫтар ине. Һыртлат ҡан һайын атлана-
лар, юғиһә...

Минең ҡаршы тороуым арҡаһын да мәсетебеҙ, уның 
манараһы һаҡланып ҡалды һәм бер нисә йыл үт кәс, мин шул 
мәсеттең имам-хатибы булып киттем. Беҙ ҙең мәсет хәҙер Баш-
ҡортостан да ағас мәсеттәр араһын да иң борон ғоһо иҫәпләнә. Уға 
1905 йылда һуңғы тапҡыр ремонт яһал ған бул ған. Беҙ иһә уға рес-
таврация үт кәр ҙек.

Ихласлыҡбулһа...

Мәсет яңынан эш ләй баш лар алдынан Йылайыр районы 
мәсеттәре имам-хатиптарын, Сибайҙан Әғләметдин хәҙрәтте 
саҡырып, оло мәжлес үт кәр ҙек. Хәйбулла районына ла Мәүлит 
байрамы үт кәреү инициативаһы менән сыҡ тым. Ун да ла 
әбейем менән барып, Мәүлит байрамы үт кәр ҙек. Дәртләнеп 
китеп, Йылайыр районы баш лығы Юнир Вәлиевтан фатиха 
алып, үҙ районыбыҙ ҙа ла Мәүлит байрамы үт кәрер гә булдыҡ. 
Байрамға Ейәнсура, Хәйбулла, Баймаҡ һәм Йылайыр район дары 
ауылдарының имам-хатиптарын саҡыр ҙыҡ. Дүрт тирмә ҡор ҙоҡ, 
меңдән ашыу кеше килде. Мәжлестә Зәйнулла, Ғатаулла ишан-
дарға, Мөжәүир хәҙрәт кә, беҙ ҙең яҡ тың баш ҡа билдәле һәм 
билдә һеҙ әүлиә-сәхәбәләре хөрмәтенә аят уҡыттыҡ.
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Бер мәл мине коммунистар “Халыҡ ты дингә өн дәй һең, совет 
власына ҡаршы ҡотортаһың, муллалар менән йөрөй һөң”, тип, үҙ-
ҙәренең йыйылышын да тетмәк булды. Мин улар ҙың баш лығына: 
“Балаң тыуһа -исем ҡушам, улың өйләнһә – бата, үҙең үл һәң - 
йыназа уҡыйым. Динһеҙ берегеҙ ҙә бер көн дә тора ал май”, тип 
әйт кәйнем, ун да йыйылыусылар ҙың берәүһе бер ни әйтә ал маны. 
Шунан сығып киттем. Бер аҙ ҙан һуң мине йыназаға саҡыр ҙылар. 
Баҡ тиһәң, баяғы коммунистар ҙың яҡын кешеһе донъя ҡуйған 
икән. “Йасин” уҡылып, мәрхүмде оҙат ҡан дан һуң уларға теге 
һөйләшеүҙе иҫтәренә төшөр ҙөм. 

Аллаһ Тәғәлә һәр саҡ миңә яр ҙам итеп тора. Мин уның яр-
ҙамын тоям. Уның исемен телгә ал һам, аҙ нәмәм күп булды, юҡ 
нәмәм бар булды. Шулай бул маһа, анауын дай мәжлестәр үт кәр-
гән дә шуныңса кешеләр кешеләр йыйыла аламы? Минең, наҙан 
ғына ауыл кешеһенең, саҡыры уына анауын дай ғилем эйәләре 
йыйыламы? Минеңсә, барлыҡ хикмәт ихласлыҡ та. Ихлас бул-
маһаң, дин дә ҡоро белем, аҡыл менән генә бер ни эш ләп бул май.

“Рәхмәт”һүҙе

“Үҙем генә – мин генә”, тип йәшәп кенә Аллаһ Тәғәләнең 
рәхмәтен, кешеләр ҙең ихтирамын яулап бул май. Халҡыңды, 
уның ар ҙаҡлы улдарын ихтирам итмә һәң, үҙең ихтирам лы була 
ал май һың. Халыҡ, милләт үҙ-үҙен күтәрер гә өйрәнһен өсөн Аллаһ 
Тәғәлә уға ар ҙаҡлы шәхестәр, дин ә һелдәре, аҡыл эйәләре, сәсән-
дәр, шағир ҙар булыр өлөш лө бән дәләрен ебәрә. Хоҙай улар ҙы һәм 
халыҡ ты донъялыҡ та ла, әхирәттә лә һынай. Әгәр ҙә халҡы өсөн 
йәнен фиҙа ҡыл ған заттар ер аҫтын да ят ҡан саҡ та ла халҡы өсөн 
бер ҙәй үк ҡәҙерле бул һа, улар ҙың әруахы өсөн аяттар уҡыл һа 
ғына, ул халыҡҡа Хаҡ Тәғәлә мәрхәмәт һәм сауап ебәрә.

Ер аҫтын да ят ҡан орлоҡ дым һәм йылылыҡ етһә генә, 
тупраҡ ты ярып үҫеп сыға. Беҙ ҙә шулай, ер аҫтын да ят ҡан аҫыл 
заттарыбыҙға ҡарата ҡояш һәм ямғыр була ал һаҡ ҡына, сауап-
лы һәм рәхмәтле була алырбыҙ. Ер аҫтын да ятыусы Зәйнулла, 
Ғатаулла ишан дар ҙың, Мөжәүир хәҙрәттең изге һөйәктәре ана 
шун дай мәрхәмәт кә мохтаж. Ҡасан дыр Аллаһ Тәғәлә хозурына 
ол ғаша ал ған ошон дай заттарыбыҙға аяттар уҡып, улар ҙың изге 
рухына ҡорбан дар салып, дин юлына йөҙ бороп, иң тәүҙә улар-
ҙың рәхмәтенә өлгәшә ал һаҡ ҡына, беҙ ҙең киләсәгебеҙ буласаҡ. 
Аллаһ Тәғәләгә лә барыр юлыбыҙ ошо изге заттар ҙың рухы аша 
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үтер гә тейеш. Зәйнулла, Ғатаулла ишан дар ҙы, Мөжәүир хәҙрәтте 
ихтирам итмәгән, улар ҙың рухына аят уҡытмаған баш ҡорт Аллаһ 
Тәғәлә мәрхәмәтенә лайыҡ була ал маясаҡ.

Беҙ “Рәхмәт” һүҙенә үтә ябайлаш тырып ҡарайбыҙ. Белгегеҙ 
кил һә, “Рәхмәт” фатихаға торош ло мөғжизәле, доғаға тиң һүҙ ул. 
Дөрөҫөн әйт кән дә, беҙ был донъяла “Рәхмәт” һүҙе өсөн йәшәйбеҙ. 
Юҡҡа ғына “Бер рәхмәт мең бәләнән ҡот ҡарыр” тимәгән дәр. 
Бын да рәхмәтте яулаған кеше хаҡын да ғына һүҙ бармай, был һүҙ-
ҙе ваҡытын да әйтә белеү ҙә бән дәне мең бәләләр ҙән ҡот ҡара. 
“Рәхмәт”те яулап ала белер гә лә кәрәк. Был һүҙ ваҡытын да һәм 
урын лы әйтелер гә тейеш. Уны урын лы-урынһыҙ ҡулланыуҙың 
да, ваҡытын да әйтә бел мәүҙең дә зыяны бар. Сөнки барыһын да 
Аллаһ Тәғәлә күреп тора, “рәхмәт”һеҙ гә язаһын бирә тора.

Ошо һүҙ йә һәтенән баш ҡорттар Урал төбәген дәге иң рәх-
мәтле халыҡ тыр. Күпме халыҡ вәкилдәрен суҡын дырыуҙан, 
крепостнойлыҡ ҡоллоғона төшөүҙән, аслыҡ-ялан ғаслыҡ тан, 
ҡырылып бөтөүҙән йолоп ҡал ған, үҙ еребеҙ гә һыйҙырған милләт 
беҙ. Әммә “Рәхмәт” һүҙенән бигерәк, күберәк әр һүҙ ҙәре, беҙ-
ҙе кәмһетер гә тырышыусылар ҙың нахаҡ яҡмаларын, уйҙырма 
фәлсәфә һен дә ишетер гә тура килә. Әлбиттә, “Рәхмәт”те һорап 

Уралтауытүбәһендәгеизгеурындарҙынбереһе
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ал майҙар, әммә рәхмәтле бул маған дар барыбер Аллаһ Тәғәлә 
хөкөмөн дә. Рәхмәтле бул маған хет мең тапҡыр хажға бар һын, 
шәриғәт ҡанун дарын теүәл үтәп йәшә һен, уның был ғәмәлдәре 
барыбер ҙә монафиҡлыҡ булып һаналасаҡ.

Баш ҡортостан дың көньяҡ-көнсығышын дағы һәр ауылда, һәр 
тауын да тиерлек изге әүлиәләр зыяраттары бар. Беҙ уларға барып, 
аят уҡыу ғына түгел, күптәренең урын дарын да белеп бөтмәйбеҙ 
әле. Был беҙ ҙең оло гонаһҡа тиң етеш һеҙлегебеҙ. Кемдәр һуң 
улар әүлиәләр? Әүлиәләр - улар үҙ ҙәре йәшәгән дәүерен дә Аллаһ 
Тәғәләнең рәхмәтенә лайыҡ бул ған изге заттар. Был рәхмәт кә 
улар Аллаһ Тәғәләгә һәм үҙ ыры уына, халҡына йәнен фиҙа ҡылы-
уы менән ирешкән. Һуңғы ваҡытта төрлө яҡ тар ҙан, бигерәк тә 
Урта Азиянан һәм Кавказдан ошо әүлиә ҡәбер ҙәренә йөрөүселәр 
күбәйеп китте. Изге әүлиәләребеҙ ҙең Аллаһ Тәғәлә алдын да 
оло рәхмәт кә ирешә алы уы хаҡын да ситтәр белә, сауабын алып 
ҡалыр өсөн улар ер аяғы ер башынан килеп, ҡәбер ҙәрен табып, 
аят уҡый, ясин сыға. Ә беҙ, ошо ер ҙең хужаһы булараҡ, был хаҡ та 
хатта бел мәйбеҙ ҙә. Әүлиә ҡәбер ҙәрен тапап йөрөйбөҙ, таш тарын 
ҡутарып, өй нигеҙенә һалабыҙ, һыйыр аҙбар ҙары төҙөйбөҙ. Ун-
дай нигеҙ гә ҡот бер ваҡытта ла ҡунмай.

Бының өсөн беҙ гә Аллаһ Тәғәлә рәхмәтле бул маясаҡ бит. 
Минең уйымса, нәҡ ошо көньяҡ-көнсығыш та йәшәүсе баш-
ҡорттарға баш ҡорт милләте алдын да ғына түгел, барлыҡ мосол-
ман донъяһы, кешелек алдын да оло миссия һалын ған. Һуңғы 
ваҡытта күп кенә халыҡ тар ҙың үҙ ҙәренең тәүсығанағы итеп ошо 
төбәкте күрер гә тырышы уы ла юҡҡа ғына түгел. Сөнки бын да тере 
саҡ тарын да уҡ Аллаһ Тәғәлә хозурына ирешә ал ған суфыйҙар, 
әүлиәләр ерләнгән. Был ер ҙә йәшәү, ғүмер итеү - өҫтөн лөк түгел, 
оло яуаплылыҡ. Арҡайым ҡаласығы ла юҡҡа ғына ошон да түгел, 
юҡҡа ғына “Урал батыр” эпосы ла ошо төбәктә һаҡланып яҙып 
алынмаған. Әгәр ҙә изге әүлиәләребеҙ ҙең һөйәктәре һаҡлан-
ған ер ҙе баш ҡаларға һатһаҡ, уны ситтәр гә мыҫҡыл итер гә бир-
һәк, Аллаһ Тәғәлә бының өсөн беҙ ҙе ғәфү итмәйәсәк, беҙ ҙең дә, 
кешелектең дә һәләкәте ошонан баш ланасаҡ. Был төбәктең ана 
шун дай ә һәмиәт кә эйә бул ған лығын баш ҡаларға аңлатыр өсөн иң 
тәүҙә үҙебеҙ гә быны тәрән итеп аңларға һәм инанырға кәрәк. Ә 
ин де инаныуҙың бер ҙән-бер һәм хаҡ юлы - дин юлы.
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Сабырһыҙ-шайтан,сабырлы–солтан…

Әле телевизор аша донъяның күп кенә ер ҙәрен һыу баҫы уын, 
ер тетрәүен, һәм баш ҡа афәттәр ҙе күреп торабыҙ. Туфан һы уы 
яйлап ҡалҡа. Ахырызаман ҡай һы ер ҙәр гә хәҙер үк килә. Әгәр ҙә 
беҙ көналдан Хоҙайға ялбарып, зар ҡыл маһаҡ, шун дай уҡ афәттәр 
беҙ ҙе лә көтә. Хоҙай беҙ ҙе ике тапҡыр иҫкәртте бит ин де. Тәүгеһе 
- Оло Тәләк фажиғә һе, икенсеһе - Германияла балалар ҙың само-
летта һәләкәт кә осрауы.

Аллаһ Тәғәлә һәр бер халыҡ ты һаҡлар өсөн уға өлөш лө бән-
дәләрен ебәрә. Зәйнулла, Ғатаулла ишан дар, Мөжәүир хәҙрәттәр - 
улар милләтебеҙ ҙең ана шун дай өлөш лө бән дәләре. Совет осорон-
да хатта иң ата коммунистар, медицинаға өмөттәре өҙөлөп, һуңғы 
сиктә Мөжәүир хәҙрәт кә бара торғайнылар. Үкенескә ҡаршы, 
күптәр Аллаһ Тәғәләгә бик күп юғалтыуҙар, һыҙланыуҙар, 
ғазаптар аша килә шул. Һәр кемгә Хоҙай һынау ебәрә. Миңә лә 
ебәрә: “Һынауыма Нуретдин түҙерме, сабыр булырмы икән?” – 
тип һынай ул. Әгәр ҙә мин ул ебәр гән һынауҙар ҙы лайыҡлы үтә 
ал һам, ул миңә еңеллек һәм бәрәкәт бирә. Мәҫәлән, бер мәл улым 
менән урман ға барғайным, шун да ҡолап, аяғымды һын дыр ҙым да 
ҡуйҙым. Улым трактор арбаһына һалып алып ҡайтты. Йылайырға 
алып барып аяғымды гипслаттым. Кәмен дә ай ярым ятырға ҡуш-
тылар. Айға яҡын сабыр иттем, тик яттым. Шунан гипсымды 
алып таш лап, атланым да киттем. Һәр эш тә сабырлыҡ кәрәк шул. 
Сабырлыҡ - Хоҙайҙан, сабыр һыҙлыҡ - шайтан дан.

Йәшәүкөсө

Арарат үҙәнен дәге Аракс йыл ғаһы буйын да сик буйы 
хеҙмәтен дә булдым. Төн дәр буйы күҙ ҙә йоммай, һаҡ та торорға 
тура килде. Шун да минән баш ҡа барлыҡ һалдаттар ҙа тәмәке 
тартты. Ҡурҡытып, өгөтләп тә ҡаранылар, төтәтмәнем. Бына, 
икмәк тотоп әйтәм, йәшермәйем, йәш ваҡытымда тот ҡоланым, 
йот ҡоланым. Уныһы ла ҡунаҡ-маҙар ҙа ғына. Эсеп, шунсама ба-
ланы ҡарап, тәрбиәләп үҫтереп буламы ин де? Шайтан һы уына 
ҡағыл мауыма ла хәҙер дүрт тиҫтәнән ашыу йыл үтте.

Беҙ ҙең халыҡҡа иҫ китмәле йәшәү көсө һәм ғүмер энер гияһы 
һалын ған. Дөрөҫ йүнәлеш ал маған да, сарыф ителер йүнәлеш 
бирел мә һә, ул көс үҙенең кире һөҙөмтә һен дә күр һәтә. Күп кенә 
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йәп-йәш милләттәш тәребеҙ ҙең үҙ-үҙен таба ал майса, үҙ-үҙенә 
ҡул һалып, донъялыҡ менән хуш лашы уы - ана шул бәлә күренеше.

Беҙ ҙең ҡатын-ҡыҙ ҙарға ла күп көс, энер гия һәм оло сабырлыҡ 
бирелгән Хоҙай тарафынан. Беҙ ҙең яҡ та һөйләнгән бер тарих 
ошоноң сағыу миҫалы була ала. Бер ҡыҙ, яратып йөрөгән еге-
те етем генә бер фәҡир булы уы арҡаһын да, уға кейәүгә сыға ал-
маған. Егет иртә яҙ ҙан Йылайыр йыл ғаһы буйына, ялланып, һал 
ағыҙырға, өйләнерлек аҡса эҙләр гә сығып кит кән. Шул арала 
улар ҙың ауылына бер бай килеп, ҡыҙ ҙың теләгенә ҡаршы, улы-
на дим ләп, никахын уҡытып ҡайта. Бер аҙ ҙан улы ҡыҙ менән 
ҡушылырға килә. Ҡыҙ ҙы аҡ келәт кә бик ләйҙәр. Ҡыҙ ишекте эс 
яҡ тан элеп, буласаҡ кейәүен келәт кә ин дермәгән. Намыҫлан-
ған кейәү бала ҡарын дыҡ тәҙрәне йыртып, алтатарын тығып, 
ҡурҡытмаҡсы бул ған. Ҡыҙ уның ҡулын шаҡарып, алтатарын 
тартып алып, үҙенә янаған. Буласаҡ кәләшенең уҫаллығын күреп, 
кейәү кеше унан баш тарт ҡан. Бер аҙ ҙан ауыл ға тағы ла бер бай 
килеп, тағы ла уның теләгенән тыш, үҙенә өсөнсө бисәлеккә алыу 
ниәте менән никах уҡыт ҡан. Улар ҙы был юлы аҡ келәт кә бер-
гә бик ләгән дәр. Ҡыҙ мейес менән өй стенаһы араһына ҡыш-
ҡылыҡҡа тип өйөлгән утын янына баҫып, байҙы утын менән 
туҡмап сығарып ебәр гән. 

Шулай итеп, был ҡыҙ ике тапҡыр никах уҡыл ған көйө 
байҙарға ҡатын булыуҙан баш тарта. Ярлы ғына бул һа ла, үҙенең 
егетен көтөп ала. Ә бит беҙ ҙең тотош милләт хәҙер ошо ҡыҙ хәлен-
дә. Беҙ һаман да ситтәр ҙең төрлөсә әүрәтеүҙәренә ҡыҙыҡмай, ба-
рына риза булып, йәшәй бирәбеҙ һәм шулай булы уыбыҙ арҡаһын-
да милләт булараҡ һаҡланып киләбеҙ. Аллаға шөкөр!

Әсәһенә-бер,үҙенәике...

Район үҙәгенән алыҫта, ошо “соҡор ҙа” ятып та, ун бер 
баланың етәүһенә юғары белем алырға яр ҙам иттек. Үҙемә - өс, 
балаларға һәм ейән дәр гә - ун дүрт, барлығы ун ете өй һалырға 
тура килде. Әр һеҙләшеп, шулай итеп, балалар ҙы кеше иттем. 

Минең үҙ тәрбиә ысулым бар. Бәләкәй саҡ тарын да берәр һе 
тәртип боҙһа, уға тәртипһеҙлеге хаҡын да әйтә баш лаһам, әсәләре 
һәр саҡ уны яҡлап сыға. “Атаһы, ниш ләп балабыҙға улай тип әйтә-
һең, ул бәләкәй бит...”, тип, балабыҙ ҙы ышыҡлаһа, әсәләренә 
шыйыҡ сыбыҡ менән бер ҙе, тәртип боҙоусыға икене семе-
теп ала торғайным. Борон ғо суфыйҙар ҡуллан ған был ысулдың 
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үҙенә күрә хикмәте бар. Ошонан һуң бала әсә һенә арҡалана 
ал май, һәр саҡ атаһына ғына ҡарарға, уның ҡуш ҡанын ғына 
үтәр гә әҙер тора. Иртәнсәк сәй эскән дә һәр балама эш ҡушып, 
нәрәт кә ебәрә торғайным. Киске аш мәлен дә һәр береһенең 
эшенә баһа бирәм. Был хәл көн һайын дауам итә. Ҡай һы ваҡыт 
иртәнсәк ҡабаланыңҡырап тимерлеккә йүгер һәм: “Атай, бөгөн 
нимә эш ләйбеҙ?” – тип, балаларым артымдан йүгерә торғайны. 
Һөҙөмтәлә улар үҙем кеүек эш һеҙ тора ал маҫҡа өйрән де.

Өлкән ҡыҙыбыҙ Бәҙерниса Бүребайҙа шахтала эш ләп, 
хаҡлы ял ға сыҡ ты, уға етәгеһе Салауат улыбыҙ шун да эш-
ләп йөрөй. Вәзир улыбыҙ – Йылайыр ҙа комхозда начальник 
урынбаҫары, Минзәлә - Байғусҡар ҙа бухгалтер, Мәхмүзә – Юл-
дыбай ауыл хужалығы училищеһын да директор урынбаҫары, Ис-
лам - Йылайыр ҙа урмансы, Айрат улыбыҙ менән Әсмә ҡыҙыбыҙ 
Һабыр мәктәбен дә уҡытыусы булып эш ләй. Йәшерәк сағымда 
үҙем көйәнтә, дуға, сана яһап кәсеп итә торғайным. Улдарымдың 
барыһы ла тиерлек ҡул эшенә оҫта. Улым Әнүәр ағастан төрлө 
әйбер ҙәр яһай торғас, Новгород ҡалаһын да Рәсәй кимәлен-
дә үт кәрелгән конкурста беренсе урын ды алып ҡайтты. Һабыр-
ҙа йәшәй ине, хәҙер үҙен Сибайға алдылар. Бигерәк тә уның өс 
шар ҙы бер-береһенең эсенә ин дереп юн ған сувенирына һоҡлан-
ған дар. Байғусҡар ҙа мал табибы булып эш ләүсе Вәкил улым оҫта 
мейессе, үҙебеҙ менән тороусы Ғәле улыбыҙ быйма баҫа. Балала-
рым өсөн ҡыҙарырға тура килгәне юҡ әле, Аллаға шөкөр.

ӘхмәрҮТӘБАЙ.

Шулайитеп...

Ҡаҙырша ауылының мәсетен дә бул ған дан һуң, ауылды 
яғалап аҡҡан Бирмәҫ (яҙғы таш ҡын да йыл ға шарлап ағып, һы уын 
кешеләр гә алырға бирмәй икән, йыл ғаның исеме шунан) йыл-
ғаһын аша сығып, Бәйғәмбәр ташына юллан дыҡ. Ваҡытын да ер ҙә 
ят ҡан йәйпәк таш ҡа бәйғәмбәр ҙең аяҡ эҙ ҙәре уйыл ған был таш 
янын да Зәйнулла, Ғатаулла ишан дар, Мөжәүир хәҙрәт тә булырға 
ярат ҡан икән.”Таш ҡа һәм баш ҡа әйбер ҙәр гә табыныу - гонаһ. 
Был урын ға Аллаһ Тәғәлә үҙенең бәйғәмбәрен баҫтырып, үҙенең 
донъяла барлығын ғына иҫбатларға теләгән. Икенсенән, беҙ һәр 
ҡай һыбыҙ донъялыҡ та йәшәгән дә үҙебеҙ ҙең йәшәүебеҙ хаҡын да 
ошон дай бәләкәй генә бул һа ла эҙ ҡалдырырға бурыслыбыҙ, ул эҙ 
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беҙ ҙең Аллаһ Тәғәлә хозурына барған юлыбыҙ ҙа ҡалырға тейеш”, 
тип аңлатты Нуретдин олатай Бәйғәмбәр ташы янын да бул ған да. 
Олатайҙың был һүҙ ҙәренә өҫтәп, тағы ла нимә әйтә һең ин де...
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ӨСӨНСӨБҮЛЕК

ӘҮЛИӘЛӘР–ХАЛЫҠХӘТЕРЕНДӘ

(1997–2012йылдарҙа
Башҡортостандаһәмкүршеөлкәләрҙә
халыҡтаняҙыпалынғанриүәйәттәр.

Яҙыпалыусыһәмэшкәртеүсе–ФәнирәҒайсина)
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Зәйнуллаишан

1997 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәсхетдин Шәмсетдин улынан (1935 й.) яҙып алынды.

Ағиҙел аша Өфөнән борам менән сыҡҡан саҡ та, кеше үтә күп, 
тығыҙ була. Ҡарт борамға ултырам, тип аҙаплан ған да, уны берәү: 
“Бар, йәйәү сыҡ!” – тип төшөрә. Халыҡ ты аптыратып, Зәйнул-
ла ишан йыл ға өҫтөнән, борам менән йәнәш атлай ҙа сыға. Йыл-
ғаның теге ярына сыҡҡас, халыҡ уны һырып ала. Хәйер бирер гә, 
доға ҡылы уын һорарға тотоналар. Ҡарт улар ҙың хәйерен ал май. 
Бир гән аҡсаларын һыуға һалырға ҡуша. Тимер аҡса батмаһа, 
ҡағыҙ аҡса батһа ғына – алам, ти. Киреһенсә бул ған дарын бер 
яҡҡа баҫырға ҡуша. Ул бер нисә кешенән генә хәйер ала, улар ҙы 
икенсе яҡҡа баҫтыра, был кешеләр ҙең изге булыуҙары тураһын-
да әйтә. Баш ҡалар ҙың аҡсалары тау булып өйөлә.

Уларға: “Гонаһтарығыҙ ҙы ярлыҡаһын өсөн Ал лаһ Тәғәләгә 
доға ҡылығыҙ!” – ти.

Зәйнул ла ишан ды батша Мәскәүгә саҡыра. “Бөтә халыҡ һине 
изге тип әйтә, шуны һынар өсөн саҡырттым”, – ти. Батша Зәйнул-
ла ишан ды йылан дар, юлбарыҫ, арыҫлан дар ябыл ған ситлеккә ин-
дерә, быны халыҡ йыйылып ҡарап тора. Йырт ҡыстар Зәйнул ла 
ишан ға теймәй, ҡулын ялай. Зәйнул ла ишан улар ҙың баш тарынан 
һыйпап, доға ҡылып сыға. Шунан ул батшаға: “Хәҙер “святой” 
һанал ған поптарыңды ин дер!” – ти. Йыуан-йыуан сиркәү попта-
рын арыҫлан дар шун да уҡ өҙ гөләп ырғыта.

Батша Зәйнул ла ишан ға бер үтенес менән мөрәжәғәт итә. 
Диңгеҙ ҙә бер ай элек бер карап юғал ған була. Шуның ҡайҙалығын, 
нимә бул ғанын һорай. Зәйнул ла ишан, караптың өйрөлтмәгә 
эләгеүе, бер урын да өйрөлөп тик йөрөүе, ун дағы кешеләр ҙең 
барыһының да йоҡоға тал ған лығы хаҡын да әйтә. Доға уҡый һәм 
карап оҙаҡламай ҡайтыр, ти. Ысын лап та, күпмелер ваҡыттан һуң 
карап ҡайта. Иҫән ҡайт ҡан кешеләр нин дәйҙер мөғжизә менән 
өйрөлтмәнән сыға алыуҙары хаҡын да һөйләй.

Зәйнуллаишандыңшишмәләре

2001 йылда Силәбе өлкә һенең Арғаяш районының Иҫке Субыл ауылы-
нан Көлсөғолов Мөхөбул ла Вәлиул ла улынан (1923 й., мул ла) яҙып алынды.
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Зәйнул ла ишан хаж ҡыл ған. Бохаранан Мәккәгә жәйәү 
[йәйәү] барған, өс ай барған, өс ай ҡайт ҡан. Жәйәү барыуҙың 
сауабы ҙур. Ҡайтыш лай ауылдан-ауыл ға зыярат ҡылып, тәсбих 
тартып, намаҙ уҡып, ҙур ғилем леккә ирешеп, фатихалар биреп 
йөрөй.

Беҙ ҙең Яңы Субыл ауылын да бер ҡатын ға килеп инә.
– Балам, тамағым ҡатты, бер-ике уртлам һыу бирмәҫһеңме? 

– тип һорай.
– Эй, буай [бабай], һиңә түгел, үҙебеҙ гә юҡ әле.
Ауылда шишмәләр бул маған лыҡ тан халыҡ һыуһыҙ интеккән, 

һыуға бик йыраҡҡа йөрөгән бул ған икән.
– Эй, балам, улай һа силәгеңде ал да минең арттан сыҡ.
Ҡатын силәген ала ла Зәйнул ла ишан артынан китә.
– Ошон да һыу бул һа яраймы? Ошон да һыу бул һын, – тип 

доғаһын уҡып, таяғы менән ер гә төртә. Төртөүе була – ер ҙән һыу 
урғылып сыға. Бер аҙ бара ла тағы ер гә таяғы менән төртә, тағы, 
тағы… Шулай биш урын дан һыу урғып сыға. Бын да, Иҫке Субыл ға 
йәйәү килә. Араһы алты саҡырым. Бын да ла өс ер гә төртә. Шунан 
китә Һары ауылына, Ҡоншаҡ яғына, шулай сәфәр ҡылып йөрөй. 
Унан ҡал ған шифалы шишмәләр ҙе хәҙер “Ишан шишмәләре” тип 
йөрөтәләр.

ЗәйнуллаишанменәнҒабдуллаишан

2009 йылда Асҡын районының Ҡаш ҡа ауылынан Ғәйзул лин 
Әғзәм Ғәйзул ла улынан (1923 й.) яҙып алынды.

Әләгәҙ ауылын да (хәҙер ге Мәсетле районы. – Ф.Ғ.) ҙур 
дәрәжәле Ғабдул ла ишан бул ған. Ул белем эстәр гә тип Зәйнул ла 
ишан ға Троицк ҡалаһына барған. “Әйҙә, Бағдадҡа юл ланайыҡ”, 
– тигән. Зәйнул ла ишан:

– Бағдадҡа барырға аҡсаң бармы? – тигән. Бының кеҫә-
һен дә алты һум аҡсаһы бул ған. Былар күк ат егеп сығып кит кән-
дәр. Ҡаланан сыҡҡас, Зәйнул ла ишан ат ҡа: “Уң яҡҡа бар!” – тип 
ҡуша. Шунан: “Уң аяғыңды ал ға баҫ! Кешнә!” – ти.

Ҡараһалар, был юлдан рухтар үтә. Шулар араһын да 
Көмөшханауи хәҙрәт тә килә икән Бағдадтан. Былар менән килеп 
күрешә: “Был илаҡ ты ҡайҙа алып бараһың?” – тип һорай.

– Миңә ал машсы кәрәк, – ти Зәйнул ла ишан. Көмөшханауи:
– Бәхетлеһең икән, миңә осрағас, – ти Ғабдул лаға.
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Көмөшханауи доға ҡыла, шунан китә, “минекеләр китә (һүҙ 
әруахтар хаҡын да бара. – Ф.Ғ.), миңә лә китер кәрәк, арт ҡа ҡал-
майым,” – ти.

ҒабдрахманРәсүлев

Зәйнул ла ишан дың улы Ғабдрахман ды Сталин саҡыртып: 
“Һуғыш та еңәбеҙме?” – тип һорай. Ғабдрахман машинаға улты-
рып, тәҡбир әйтеп Мәскәүҙе дүрт тапҡыр урап сыҡҡан.

Сталин Ғабдрахман дан һораған:
– Күпме аҡса бирәйем? –тип. Ғабдрахман:
– Миңә аҡса кәрәкмәй, хаж юлын ас! – тип һорай. Совет 

заманын да хажға юл ябыҡ була.

ҒабдрахманРәсүлевменәнСталин

2007 йылда Асҡын районының Ҡаш ҡа ауылынан Ғәйзул лин 
Әғзәм Ғәйзул ла улынан (1923 й., мул ла, һуғыш ветераны) яҙып 
алынды.

Мин Ғабдрахман Рәсүлевте үҙем күр ҙем, һуғыш тан ҡайт ҡас, 
1945 йылдың октябрь айын да. Оҙаҡ һөйләшеп ултыр ҙыҡ. Диниә 
назаратына 30 һум хәйер бир ҙем. Ул миңә дини китап бүләк итте. 
Был китап «Дин дәрестәре», тип атала, 1945 йылда Мәскәүҙә 
баҫтырып ал ған. Эсен дә үҙенең (Ғабдрахман Рәсүлевтың) фотоһы 
ла бар (информант миңә лә күр һәтте. – Ф.Ғ.).

Һуғыш ваҡытын да Сталин Ғабдрахман хәҙрәтте Мәскәүгә 
саҡыртып ала:

– Нисек уйлай һың, кем еңәсәк? – тип һорай.
– Мин истихара намаҙын уҡыйым әле, – ти. Унан:
– Беҙ еңер гә тейешбеҙ, – ти. Доға уҡый. – Приказ бир, арт-

ҡа сигенмә һен дәр! – ти Ғабдрахман хәҙрәт.
Ғабдрахман хәҙрәт Сталин ды ғөсөл ҡойон дороп, иман кил-

тертеп, доға уҡытып, Мәскәү тирәләй осороп йөрөт кән. 10 йыл 
ғүмерем кәмене ин де, уға шул кираматте күр һәт кән өсөн, тине.

Һуғыш бөт кәс, Сталин:
– Һине нисек ризалатайым? – ти.
– Миңә байлыҡ кәрәкмәй, дин де нығытырға кәрәк. Мосол-

ман дарға хажға йөрөр гә рөхсәт бир! – ти хәҙрәт.
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ҒабдрахманРәсүлевменәнСталин

2008 йылда Әбйәлил районының Ҡаҙмаш ауылынан Сафиул-
лина (Ғайсина) Сания Әхмәҙей ҡыҙынан (1952 й.) яҙып алынды.

Файза өләсәйемдең атаһы – Зәйнул ла Рәсүлев бул ған 
(әсәйемдең исеме Сафия, уның әсә һе – Файза, уның атаһы 
– Зәйнул ла Рәсүлев. Тик Файза Зәйнул ла олатайҙың ҡай һы 
ҡатынынан тыуған дыр, бел мәйем.) Файзаның ире – Рахман-
ғолов Ғоссаметдин Мәхмүт ауылыныҡы була. Ғоссаметдин 7–8 
йыл буйы Троицкиҙа, Зәйнул ла олатайҙа уҡып йөрөй. Ул бик 
уҡымыш лы бул ған. Зәйнул ла олатай уға ҡыҙын кейәүгә бирә һәм 
танытма ла тоттороп ҡайтара.

Уны Баймаҡ районы Өмөтбай ауылына мул ла итеп ебәрәләр. 
Өс балаһы була: Сафия, Әнүәр, Сабира. Хәҙер өсөһө лә мәрхүм. 
Файза өләсәй 32 йәшен дә генә үлә. Ғоссаметдин олатайҙың малы 
күп була. Өләсәм [өләсәйем] шул малдар ҙы яҙғыһын Күгиҙел аша 
ҡы уып сығара. Шун да һы уыҡ тейгеҙеп ауырый, аяҡ тары шешә. 
Мул ла саҡыртып, аяғын 12 ер ҙән бәке менән тишәләр. Шунан ул 
бер аҙ йүнәлеп китә, бер ай йөрөй ҙә үлә. Уны Өмөтбай ауылын да 
ерләйҙәр, Ғоссаметдин олатай ҙа шун да ерләнгән.

Ғоссаметдин олатайҙа күрәҙәселек һәләте бул ған. Уны ҡул ға 
ал ған дар. (Ҡыҙы Сафия Өмөтбайҙан Ҡыр ҙас ауылына килен бу-
лып төшә.)

Мөхөтдин

1997 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәсхетдин Шәмсетдин улынан (1935 й.) яҙып алынды.

Беҙ ҙең Мөхөтдин олатай ауылда указлы мул ла бул ған, Троицк 
мәҙрәсә һен бөт кән.

Ул уҡыған ваҡытта мәҙрәсәгә Ҡаҙаяҡ ауылынан (хәҙер ге Иг-
лин районы) бер бик бай кеше килә.

– Миңә бер көслө ғилем ле шәкертегеҙ ҙе бирегеҙ, – тип 
һорай. Уның ун һигеҙ йәш лек ҡыҙы ныҡ ауырыған була, өс йыл 
айырым өйҙә бик ле торған.

– Ул иң көслөһө, – тип, Мөхөтдин де күр һәтәләр. Бай 
ышанмағас, бер һүмес [сүмес] һыуҙы Мөхөтдин алдына килте-
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реп ҡуялар. Мөхөтдин һыуға уҡып өр һә, һүместәге һы уыҡ һыу 
ҡайнап сығып, ер гә түгелә.

Бай Мөхөтдин де алып ҡайтып китә. Мөхөтдин ҡыҙ ҙы 
өшкөрөп өс көн дә йүнәлтә. Бай шатлығынан ҡыҙын Мөхөтдингә 
кәләш итеп бирә һәм бер каруан байлыҡ менән Мөсәт кә хәтлем 
үҙе оҙатып килә. Мөхөтдин үҙе лә бай була.

Хөснөтдинхәҙрәт

2008 йылда Әбйәлил районының Ишкилде ауылынан Сира-
жетдинова Фәрзәнә Әхтәр ҡыҙынан (1958 й.) яҙып алынды.

Беҙ ҙең әсәй затынан Хөснөтдин хәҙрәт бул ған (Фәттәхова 
Нәжиә Басир ҡыҙының олатаһы). Хөснөтдин хәҙрәт Зәйнул ла 
ишан менән бер гә уҡыған. Ул беҙ ҙең заттан беренсе булып хажға 
бара. Шун да карап артынан акулалар баҫтыра. Һыуға ҡорбан 
бирер гә кәрәк була. Ҡорбан ды билдәләр өсөн шыбаға тотонһалар 
– Хөснөтдин сыға. Быны кәфенгә төрөп һыуға таш лаған дар. 
Олатай “Лә илә һә ил лалаһ, әнтә собханәкә инни көнти миннән 
залимин”ды ҡабатлаған. Карап ярға туҡ таһа, Хөснөтдин яр ҙа 
намаҙ уҡып ултырған. Ул Ҡаҙмаш ауылын да ерләнгән.

ХөснөтдинИштимеров

2008 йылда Әбйәлил районының Ҡаҙмаш ауылынан Фәттәхов 
Хәлил Хәдит улынан (1965 й.) яҙып алынды.

Хөснөтдин Иш тимеров (1828 йыл ғы) ике тапҡыр хажда була. 
Ул Зәйнул ла Рәсүлев менән бер гә уҡыған, уның һабаҡ ташы бул-
ған. Зәйнул ла ишан был яҡ та йөрөгән дә, беҙ ҙең Хөснөтдин 
хәҙрәт кә һуғыл май үтмәгән. Шул осор ҙа Хөснөтдин дең туғаны 
Тажи ҡарттың улы Хажи тыуған. Шул балаға Зәйнул ла ишан 
Ҡөрьән бүләк ит кән. Хөснөтдин ҡарт уға ҡаршы бүләккә дүнән 
(дүрт йәш лек ат) бүләк ит кән. Ҡөрьән хаҡы шулай бул ған.

Зәйнул ла Рәсүлев Ҡыр ҙас ауылына Атаул ла Ғайсин ға ла ке-
реп йөрөгән, уның менән бер гә уҡыған.

Хөснөтдин олатайҙың шәжәрә һе былай: Иш тимер ҙең улы – 
Хөснөтдин, уның улы Фәттәхетдин, уның улы – Мөхәмәтзакир, 
уның улы – Хәдит, уның улы – Хәлил.

Хөснөтдин олатай Ҡаҙмаш ауылы зыяратын да ерләнгән. 
Уның васыяты ҡал ған: “Балаларға зәхмәт ҡағыл һа, минең ҡәбер 
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ташымды барып күр һен дәр, Ал лаһ ризалығына доға уҡыһын дар, 
Хаҡ Тәғәләнән яр ҙам һораһын дар, ҡәбер ташымды һыйпаһын-
дар, иман юлын дағыларға яр ҙам ҙур булыр!” – тигән.

Туймөхәмәтәүлиә

2007 йылда Асҡын районның Ҡубыяҙ ауылынан Фәйезов 
Зәнил Мазһар улынан (1953 й.) яҙып алынды.

Ҡариҙел районы Яҡуп (Уртауыл) ауылын да таш мәсет бар.
Ташкент яғынан бер мосафир, изге кеше килә. Исеме 

Туймөхәмәт әүлиә, Туйыш хәҙрәт, тип тә әйт кән дәр. Юлда бер 
урын да ҡуна, шун да төш күрә, сиркәүҙең ҡыңғырау тауышын 
ишетә. Ун да хәҙер урыҫ ауылы.

Ә Яҡуп ауылы ерен дә йоҡлаған да, төшөн дә аҙан тауышын 
ишетә. Шунан был мәсет төҙөр гә була. Уның ике улы, ике киле-
не була. Ҡатыны, үҙе күлдәктәренең итәктәренә һалып мәсет 
нигеҙенә таш ташыйҙар.

Туймөхәмәт үлер алдынан төш күрә. Уян ғас ҡарсығына әйтә: 
“Мине алырға киләләр. Мин үлгәс кәүҙәмде ҡуҙғатмағыҙ, ҡайҙа 
үләм, шун да күмегеҙ!”

ҠариҙелрайоныныңЯҡупауылындағыТуймөхәмәтәүлиәнеңҡәбере
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Бер көн был мәсет кә китә һәм ҡайтмай. Ҡарсығы мәсет-
кә бар һа – был үлгән. Шунан, ауыл ҡарттары мәйетте йы уып, 
зыярат ҡа күмер гә була. Алып китһәләр, юлда ҡаршыларына яу 
осрай. Былар мәйетте ҡалдырып ҡаса.

Ауыл халҡы кире кил һә – мәйет юҡ. Фәреш тәләр алып кит-
кән, ти. Күҙ ҙәренә шулай күренгән. Мәсет эсен дә ҡәбер үҫеп 
сыҡҡан һәм ҡәбер ташы хасил бул ған икән. Кешеләр шун да “изге 
урын” тип, аҡса, хәйер һалып китер бул ған. Шул таш мәсет әле 
һаман бар.

Кол лективизация ваҡытын дамы икән, бер кеше шул хәйер 
аҡсаларын алып, араҡы һатып алып эскән һәм шун да уҡ тар-
тышып үлгән.

Туймөхәмәт(Туйышдиуана)
(Икенсевариант)

2007 йылда Асҡын районының Әмир ауылынан Имамәғзәмова 
Шәмғежинан Имамәғзәм ҡыҙынан (1926 й.) яҙып алынды.

Туймөхәмәт Бохаранан килгән. Бын да ғүмер итеп, 
баҡыйлыҡҡа күскән. Уның ҡыҙ ҙары бул ған, итәктәренә таш 
тейәп ташып, мәсет һал ған дар. Эсен дә дүрт кеше тороп намаҙ 
уҡырлыҡ мәсет бул ған, манараһы юҡ ине. (Бер ҡыҙы Мулдаҡай 
ауылын да кейәүҙә бул ған.)

Туйыш: “Мин вафат бул ғас, Туймөхәмәт тип әйтмәгеҙ, Туйыш 
тип әйтегеҙ”, – тигән. Шуға уны Туйыш диуана, тиҙәр ине.

Туйыш әйт кән: “Минең кәүҙәмде алып китеп ултырған да яу 
килер, мине таш лап китмәгеҙ!” – тигән. Ул үлгәс, мәсете яны-
на ҡәбер ҡаҙалар, уны шул ҡәбер гә һал маҡсы булалар. Алып ки-
теп ултырған да, ысын лап та яу килә, ҡурҡып, мәрхүмде таш лап 
ҡасалар. Аҙаҡ кил һәләр – был юҡ, ти. Ә ҡәберен дә үлән дәр үҫеп 
ултыра, икән.

Ғабнасиркантон

1997 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәсхетдин Шәмсетдин улынан (1935 й.) яҙып алынды.

Илтәйҙәге Ғабнасир кантон әүлиә бул ған. Үҙе үлер алдынан 
васыят әйт кән: “Мин үл һәм, мине тау башына мен дереп күмегеҙ! 
Киләсәктә, бын да баш ҡорттар сусҡа аҫырар, минең ҡәберем 
өҫтөн дә сусҡа йөрөүен теләмәйем. Был яҡ ты урыҫ баҫыр, әгәр 
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тауҙың башына хәтле ет кер һәгеҙ, был яҡ ты урыҫ баҫмаҫ”, – 
тигән.

Ул мәрхүм бул ғас, уны тау башына ун һигеҙ ат менән ҡәбер 
таш тары, кирбес тейәп мен дерәләр. Әммә, ныҡ текә бул ғас, 
тауҙың осона уҡ ет кермәйҙәр, яртыһын уҙғас күмәләр. Ул әйт-
кәнсә, тауҙың башына уҡ ет кермәгәс, хәҙер беҙ ҙең Салауат 
районының яртыһын урыҫ баҫҡан.

Уның ҡәбер таш тары, кирбестәре беҙ белгән заман да ла ята 
ине әле, аҙаҡ бер әҙәм фермаға ташытып алды.

Шәйәхмәтҡарт

2002 йылда Дыуан районының Мөлкәт ауылынан Дуҫмө хә-
мәтова Мөғрифәнән (1925 й.) яҙып алынды.

Таймыйҙа мәсет бар ине. Шун да иртән халыҡ намаҙ уҡырға 
килгән дә Шәйәхмәт тигән кеше намаҙын уҡып ҡайтыр бул-
ған. Уны мосол ман пәрейе уҡыт ҡан, тиҙәр. Ул барыһын белеп 
ултырған, фал китабы аса торған ине. Һуғыш ваҡытын да еңгәм 
менән барған инек, ағайым тураһын да – йон доҙо ал машын ған, 
8 айҙан хаты килер, тине. Ул тере ҡайтты. Ә минең иремдең йон-
доҙо юғал ған тине, “үлгән”, тигән хәбәре килде.

Сибәғәтнисекәүлиәгәәйләнгән?

2003 йылда Ҡыйғы районының Мөхәммәт ауылынан 
Мөхәмәтйәрова Зәйтүнә Кәбир ҡыҙынан (1922 й.) яҙып алынды.

Нуғай ауылын да Сибәғәт тигән кеше әүлиә булыр алдынан 
ныҡ эске менән мауыҡҡан. Аҙаҡ ауырып китә. Әл лә күпме дау-
ахана юлын да йөрөй, Һат ҡыға ла, Васильевкаға ла бара. Дауаха-
нала ят ҡанын да төш күрә. Төшөн дә быға әйтәләр: “Һиңә бын дағы 
ризыҡ хәрәм, өйөңә ҡайт! Ал лаһ юлына баҫ!” – тип. Гонаһтарын 
күр һәтәләр, улар ҙан ҡотолор өсөн 7 ҡорбан салырға ҡушалар.

Был ҡайтып һыйырын һуяйым тиһә, ҡатыны ризалашмай, 
ағаһына ошаҡлай. Тегеһе, кейәүен “иҫәрләнеп ҡайт ҡан” тип, ки-
леп туҡмап китә.

Аптыраған көн дән, Сибәғәт атын ҡорбан итеп сала. Ҡорбан-
ға ат һуйырға ярамаған лыҡ ты бел мәгән була. Оҙаҡламай тағы 
төш күрә: гонаһтары ғәфү ител мәгән, шул килеш икән. Аҡса 
йыйып, һыйыр һатып алып ҡорбан килтерә. Шун да ғына гонаһы 
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ғәфү ителә. Сибәғәт ҡайт ҡас эсеүен туҡ тата, доғалар ятлай,тик 
Ал лаһҡа ялбарып, иманын нығытыуҙы һорай,ил-халыҡ өсөн 
тырыш ҡан, бөтә нәмәне белгән әүлиәгә әйләнә.

Мин дә уға бар ҙым. “Миңә 4 мең кеше килде”, – тине ул.

Сибәғәтәүлиә

2003 йылда Ҡыйғы районының Ибрай ауылынан Мофтаева 
Ҡобра Зәйнетдин ҡыҙынан (1935 й., оҫтабикә, үҙе Салауат райо-
ны Мөсәт ауылын да ты уып үҫкән) яҙып алынды.

Сибәғәт әүлиәлә булдым. Ҡатынын күр ҙем. Улар ярлы ғына 
йәшәй ине. Ҡатыны һөйләне: “Сибәғәт бер кемгә әйтмәй сыға 
ла китә, сыға ла китә. Бер көн бының артынан күҙәтер гә бул-
дым. Сибәғәт сығып кит кән дә ашарға бешер гән кеше булып 
ҡалдым да, артынан киттем. Ул зыярат ҡа бар ҙы. Мин ҡыуаҡ тар 
араһына йәшен дем дә, ситтән генә ҡарап тор ҙом. Ағас баш тарын-
да ултырған ҡош тар: ҡарға, һайыҫҡан дар ер гә осоп төш төләр 
ҙә – аҡ күлдәк ле, сәл ләле, аҡ һаҡал лы ҡарттарға әйлән де. Шу-
нан, Сибәғәт менән бер гә күмәк ләп, ҡысҡырып, шул тик лем ма-
тур итеп доғалар уҡырға кереш теләр. Уҡып бөт кәс ҡарттар тағы 
ҡош тарға әйлән де. Мин Сибәғәттән алда ҡайтыу яғына йүгер-
ҙем. “Ниңә улай минең арттан күҙәтеп йөрөй һөң? Мин бит телә-
һә ҡайҙа йөрөмәйем, уҡырға өйрәнеп кенә йөрөйөм. Бүтән улай 
шик ләнмә, арттан күҙәтеп тә йөрөмә!” – тине Сибәғәт асыула-
нып. – Ул шулай барыһын да белеп тора”, – тине.

Сибәғәт миңә: “Һеҙ минең һуңғы кешеләремдең береһе. 
Бүтән кеше ҡабул итмәйем, минең ваҡытым етте. Оҙаҡламай 
китәм”, – тине.

Сибәғәтәүлиәнеңвафаты

1999 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәсхетдин Шәмсетдин улынан (1935 й.) яҙып алынды.

Мин Сибәғәттә булдым. Миңә ул: “Бик ауырый һың, баш 
менән интегә һең, больницаға ят, ятмаһаң үлер һең”, – тине. 
Сибәғәт үҙе артынан оҙаҡламай кешеләр киләсәген әйтте.Уның 
даны ныҡ тарал ған бул ған, был хаҡ та ишетеп, унан ҡурҡып, ар-
тынан КГБ-нан бер кеше, Ҡыйғы районы милицияһынан һәм 
больницанан врач килгән, тип ишетелде.
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Мотоцик л менән Нуғай ауылы осона килеп туҡ таған дар ҙа 
бының өйөнә килгән дәр. Ә Сибәғәт былар ҙың килерен белеп то-
роп, ябай ғына костюмын кейеп, әҙерләнеп торған. Күтәрмә һенә 
сығып, былар ҙы ҡаршы ал ған:

– Мин һеҙ ҙең килерегеҙ ҙе белдем, һин шул, ә һин шул, ә 
һин шунан, – тип һәр кемдең кем икәнен әйтеп бир гән. Берәүһе 
Сибәғәтте һынар өсөн ҡуйынына, костюм эсенә гәзит тыҡҡан 
бул ған. Ул кешегә лә әйт кән:

– Һин мине белә микән, тип һынар өсөн ҡуйыныңа гәзит 
тығып килгәнһең, – тип көлгән.

– Һеҙ мотоцик л ға ултырып килдегеҙ ҙә ауыл осон да ҡалдырып 
киттегеҙ, ә уны хәҙер ауыл балалары һүтеп ята, – тигән. Шунан 
тегеләр мотоцик лдары яғына йүгер гән дәр. Кил һәләр, ысын лап та 
малайҙар мотоцик лды һүтеп ята икән.

Мотоцик лдарын йүнәтеп, бының өйөнә кире килгән дәр ҙә, 
Сибәғәтте алып китеп, “психбольной” тип, Ҡыйғы больницаһына 
һал ған дар. Ун да врач быға укол эш ләп үлтер гән. Врач укол яһарға 
килгәс, Сибәғәт “Килдеңме, мин беләм ниңә килгәнеңде. Яһа 
уколыңды! Минең тәҡдиремә шулай яҙыл ған. Яҙмышым шулай 
бул ғас, мин риза, яһа уколыңды!” – тигән.

Ғайсасуфый

1999 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәсхетдин Шәмсетдин улынан (1935 й.) яҙып алынды.

Ғайса олатай суфый бул ған, Троицкиҙа мәҙрәсә бөт кән. 12 
йыл Урта Азия буйлап йөрөп ҡайт ҡан, хажға барған бул ған.

Ул кешеләр ҙе дауалаған. Өйөнә лә килгән дәр, үҙе лә тирә-яҡ 
ауылдарға барып йөрөгән. Кешеләр гә: “Кемде мин ҡабул итәм, ул 
ишек тупһаһынан инә алыр, ә кемде ҡабул итмәйем, ул тупһа аша 
атлап, өйгә үтә ал маҫ”, – тип әйтер бул ған.

Нуғай ауылына ла барып йөрөгән. Ун дағы иманһыҙ ҙар 
дауаламағанына бик асыуҙары килгән. Быны күмәк ләп йыйылып, 
үлтерер гә бул ған дар.

Бер ваҡыт Ғайса олатай Нуғайҙан ҡайтырға юл лана, теге 
кешеләр артынан ҡыуа сыға. Күпмелер барғас, Ғайса олатайға: 
“Артыңа боролоп ҡара!” – тигән ауаз килә. Ҡарт боролоп ҡараһа 
– артынан бик күп сапҡын дар ҙың баҫтырып етеп килгәнен күрә. 
Ә алдына ҡараһа – ул үҙенең аты-ние менән ҡаршылағы тауҙың 
башын да торғанын күрә. Кире артына ҡараһа – ҡыуғынсылар 
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бының юҡ бул ғанына аптырап, туҡ тап ҡал ған була. Шунан Ғайса 
олатай тау башын да Ал лаһ Тәғәләгә ҡот ҡарғаны өсөн рәхмәт 
әйтеп, шөкөр намаҙы уҡып, ауыл ға ҡайтып китә.

Нуғай ауылына икенсе тапҡыр барғанын да, теге кешеләр 
бының янына килеп ғәфү үтенә, һәм: “Беҙ Ал ланың барлығына 
ышан дыҡ, иман килтерәбеҙ, өйрәт нәмә эш ләр гә”, – тиҙәр.

Шунан Ғайса олатай улар ҙан шә һәҙәт әйттерә, иман килтертә.

Ғайсаәүлиә

1999 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәсхетдин Шәмсетдин улынан (1935 й.) яҙып алынды.

Ғайса олатай кем килерен алдан белеп ултырған. Ҡарсығына: 
“Сәй ҡуй, яҡшы, изге кеше килә”, йәки “Урыныңдан ҡуҙғал ма, 
Иблис, ҡара уйлы кеше кереп килә!” – тип әйтер бул ған.

Ғайса ҡарттың улы Фәхретдин яңылыш юлдан китә, ауыл-
да беренсе коммунист була, Петербур гта булып, Ленин ды күреп 
ҡайт ҡан. Ул төрлө өгөт-нәсихәт тыңлап, аҡ тар һәм ҡыҙылдар 
яғын да ҡаңғырып йөрөй. Бер саҡ уны Йүкәле ауылынан бер та-
тар һалдаты һата, Фәхретдингә ҡырҡ шомпол розга һуғалар. 
Фәхретдин аҡ тар ҙан ҡаса. Ул ваҡытта Фәхретдин аҡ офицер, тәре 
ордены кавалеры була (Кавалер Ордена Креста). Юлда сағын-
да уҡ, атаһы суфый Ғайса олатай: “Ах, малайҙы әрәм иттеләр, 
арҡаһына розга һуҡ тылар, хәле насар, ҡайтып килә, кискә килеп 
етер”, – тип өйҙәге өс ейәненә әйтә. Ысын лап та шулай була.

Йомартхәҙрәт

1999 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәсхетдин Шәмсетдин улынан (1935 й.) яҙып алынды.

Малаяҙ ауылын да Фәхретдин тигән бер хәҙрәт бул ған. Төнөн 
бур ҙар кереп, бының һыйырын баҡсаһына сығарып һуйған. Ба-
шын, тояғын, тиреһен, быға өлөш сығарып, күтәрмә һенә килте-
реп һал ған дар. Ә үҙ ҙәре түшкә һен күтәреп ҡапҡанан сығайыҡ, 
тиһәләр, бөтә донъя урман бул ған да кит кән. Иртәнгә ҡәҙәр шул 
урман эсенән сыға ал май ҡаңғырып йөрөгән дәр.

Таңда хәҙрәт тә һәрәт алырға сыҡһа – былар урамда тора 
икән. Баҡсалағы ҡар ҙы тапап бөт кән дәр, ти. Хәҙрәт:
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– Һеҙ ҙең өйҙә ас балаларығыҙ көтә бит, ни эш ләп ҡайтмай 
йөрөй һөгөҙ? Ашығығыҙ! – тип былар ҙы ҡапҡанан сығарып 
ебәр гән. Һыйыр өсөн әрләшмәгән – Хоҙай шулай ҡуш ҡан дыр, 
улар ҙың ризығына яҙған дыр, тигән.

Ғәйнелйәнхәҙрәт

2007 йылда Асҡын районының Үршиҙе ауылынан Сәләмова 
Фатима Зәйнетдин ҡыҙынан (1928 й.) яҙып алынды.

Ҡубыяҙ ауылын да Ғәйнелйән тигән хәҙрәт бул ған. Бының 
келәтен дә аш лығы күп икән. Бур ҙар ат егеп килгән, тейәп бөт кәс, 
ат ҡуҙғал май ҙа ҡуя, ти. Шулай, китә ал май интеккән дәр.

Был хәлде белеп торған ҡарт:
– Ҡарсыҡ, сәй ҡуй! Ҡунаҡ тар килгән, – тигән. Ҡарт сығып:
– Улан дар! Керегеҙ, сәй эсегеҙ! – тигән. Шунан, тегеләр ке-

реп сәй эскән.
– Хәҙер ҡайтығыҙ, аш лыҡ ты ла алып ҡайтығыҙ! – тигән хәҙрәт.

Мөҡимишан

2005 йылда Яңауыл районының Туртыҡ ауылынан Сәләхов 
Ғатиф Мөхәмәтрәхим улынан (1929 й.) яҙып алынды.

Мөҡим ишан беҙ ҙең Туртыҡ ауылына егет сағын да ҡайҙан-
дыр килгән. Ул бик ғилем ле кеше бул ған. Үҙе иҫән саҡ та уҡ, зы-
яратта йорт эш ләтеп ҡуйған. Хәҙрәт үлгәс, шун да керетеп 
ерләгән дәр.

Ишан ды бер көн таларға килгән дәр. Был алдан һиҙ гән дә 
хеҙмәтселәренә: “Бөгөн аҙбар ҙар ҙы бик ләмәгеҙ, асыҡ тор һон, 
ҡунаҡ килә”, – тип әйт кән.

Төнөн бур ҙар килеп, арбаларына аш лыҡ тултырған дар. 
Ҡуҙғалып китәм, тиһәләр, аттары ҡуҙғал май, ти. Шунан Мөҡим 
ҡарт сығып:

– Балалар, керегеҙ! Сәй эсеп сығығыҙ! Кереп сәй эсһәгеҙ 
генә аттарығыҙ ҡуҙғалыр, – тигән.

Әҡсәнхәҙрәт

2007 йылда Асҡын районының Әмир ауылынан Имамәғзәмова 
Шәмғежинан Имамәғзәм ҡыҙынан (1926 й.) яҙып алынды.
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Насиров Әҡсән хәҙрәттең атаһы Әсләм, инә һе Шәмсиә ине. 
Ул Ҡариҙел районы Талип ауылыныҡы. Әҡсән хәҙрәт Ҡариҙел 
районы Тирмән ауылын да Харис хәҙрәттә һәм Борай районын-
да йөҙ мул ла уҡытып сығарған бер хәлфәлә белем ал ған. Әҡсән 
хәҙрәт – әүлиә, шәйех-кирам ине. Йүрүҙән буйын да Өскилде 
ауылын да мөрите лә бар ине.

Ул һигеҙ мәртәбә төрмәлә ултырған. Хөкөм ит кән һайын гел 
унар йыл ға ултырталар уны.

Әҡсән хәҙрәт Өскилде тигән ауылда йәшәгән саҡ та, уларға 
бер партийный кеше килеп йөрөгән. Хәҙрәт уға: “Һин был совет 
заманына ышанма, ул ҡырҡ йылдан һуң бөтә”, – тигән. Теге кеше 
бының өҫтөнән ялыу яҙып бир гән. Яҙып бир гәс, быны эҙләгән-
дәр. Ул улдарына барып йөрөгән бул ған. Яңауыл баҙарын да то-
топ алып, ун йыл ға, Свердлауға төрмәгә ултырталар, дүрт йылдан 
ҡайта.

Төрмәлә дүрт хәҙрәт менән бер гә ултыра. Шул саҡ та: 
“Төрмәнән сыҡҡас, ҡарт көн дә бул һа ла бер-беребеҙ ҙе эҙләп 
табырбыҙ”, – тип һүҙ ҡуйыш ҡан бул ған дар. Сыҡҡас күреш-
теләр, береһе Мәскәүҙән, икенсеһе Петербур гтан ине, бер гә ба-
рып күр ҙек. Ул заман да телевизор яңы ғына сығып тора ине. “Был 
нәмә халыҡ ты ныҡ аҙ ҙырасаҡ”, – тип бик ҡайғырып илаш тылар.

Беҙ Әҡсән хәҙрәт менән өйләнешкән дә миңә – 37 йәш, уға – 
79 йәш ине. Бер гә 11 йыл йәшәнек. Уның 17 балаһы бар ине. Бын-
да ул ете йыл йәшәне.

Был өй ете йыл мәсет булып тор ҙо. Беҙ гә тирә-яҡ тан халыҡ 
йыйылыр ине. Сырхауҙар ҙы килтерәләр ине: аяҡһыҙ, ҡул һыҙ, 
тел һеҙ, аңһыҙ, паралич һуҡҡан дар ҙы. Хәҙрәт өшкөрә лә, аяҡҡа 
баҫтыра, үҙ аяҡ тары менән ҡайтып китәләр ине. Бабай 1975 йылда 
үлде: “Минән һуң был яҡҡа шәйех-кирам кил мәҫ, мин һуңғыһы”, 
– тине.

Әҡсәнхәҙрәттеңситеге

2009 йылда Асҡын районының Ҡаш ҡа ауылынан Ғәйзул лин 
Ғәлиәскәр Ғәйзул ла улынан (1930 й.) яҙып алынды.

Бәләкәй саҡ та Әҡсән хәҙрәтте ат менән йөрөтә торған инем, 
ул арҡанан һыйпаш тырып ҡуя ине. Үҫкәс, бер ун биш йыл үт кәс, 
Әҡсән хәҙрәт рухына ҡорбан салдыр ҙым, аят уҡыттым. Бер туған 
ҡустым Талип менән ҡорбан итен Әҡсән хәҙрәттең әбейенә алып 
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киттек. Шәмғежинан әбей бик ҡунаҡсыл ине, сәйен ҡуйып ебәр-
ҙе, беҙ гә аят уҡырға ҡуш ты.

Бер аҙ торғас, ул урынынан тороп һан дығы янына китте, 
асырға маташ ты ла туҡ тап ҡалды, унан “Бисмил лаһ” итеп асып, 
таҫтамал ға төрөлгән ситекте алып миңә тоттор ҙо. Шунан: “Әҡсән 
бабайығыҙ үлер алдынан миңә васыят әйтеп ҡалдырған ине, 
был ситекте намаҙ уҡыған кешегә бүләк итеп бирер һең, – тип. 
Мин килгән бер оло мул лаларға ситекте бирер гә уйлап, һан дыҡ-
ты асып ҡараным, тик һан дыҡ ты аса ал маным. Шулай ун ике йыл 
үтте. Ә бөгөн төш күр ҙем, төшөмдә Әҡсән хәҙрәт: “Бөгөн ситектең 
хужаһы киләсәк, уға бирер һең!” – тине. Һеҙ килгәс, бәлки си-
тек хужаһы Талиптыр, тип уйлап һан дыҡ ты асып ҡараған инем, 
һан дыҡ тағы асыл маны. Шунан, улай бул ғас, ситектең хужаһы 
Ғәлиәскәр ин де, тип уйланым һәм һан дыҡ асылды. Ғәлиәскәр, 
бабайың һиңә ҡалдырған икән, ситектең хужаһы һин”, – тип 
миңә бүләк итеп биреп ҡайтар ҙы, әле лә кейәм, таҫтамалы ла әле 
йөрөй.

Әүлиәләрғаиләһе

2007 йылда Асҡын районының Ҡаш ҡа ауылынан Дил-
мөхәмәтова Тәғлимә Әғзәм ҡыҙынан (1936 й.) яҙып алынды.

Мәсетле районы Абдул ла ауылынан Фазиәхмәт хәҙрәт әүлиә 
ине. Һыуҙың өҫтөнән атлап сығып китер бул ған. Шул әүлиә ҡарт 
әйт кән: «Төй буйын да бер әүлиә бар, тик уның әүлиә икәнен 
берәү ҙә бел мәй», – тип.

Ысын лап та беҙ ҙең Ҡубыяҙ ауылын да Ишниязов Әйүп ба-
бай әүлиә ине, үҙенең белгәнен кешегә белдермәй торғайны. Ул 
30 йыл элек Ҡубыяҙ ҙа ерләнгән.

Фазиәхмәт хәҙрәттең әбейе Сабира өс тапҡыр мәрт кә барған, 
тамуҡ менән ожмахты күр гән. Был әбейгә төшөн дә фәреш тәләр 
һыу эсер гән дәр. Шунан һуң, бының ашағыһы-эсә һе кил мәгән. 
Шулай бер-ике ай йөрөгән, тик ҡай һылыр ауылда быға көсләп 
һыу эсер гән дәр. Шунан, яңынан ашай-эсә баш лаған.

Осопйөрөгәнҡарт

2005 йылда Һарытау өлкә һе Перелюб районының Ҡатай 
(Күсембәт) ауылынан Ибраһимов Ғәбдрәүеф Ғәбдрәҡиб улынан 
(1934 й.) яҙып алынды.
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Борон Нотфул ла тигән уҡымыш лы кеше бул ған, үҙе мәсеттәр-
ҙә ҡунып йөрөгән. Яланаяҡ йөрөгән, аяғына кеймәгән, сапан 
кейгән, биле бы уыл ған бул ған. Ул осоп йөрөгән. Һыуҙан атлап 
сыға ла китә икән, аяғы һыуланмай ҙа, ти. Бер ус бойҙайҙы усын-
да тиреп, ер гә һибә лә икән, Ишембайҙан Ҡатайға, өс километр 
араны осоп килеп тә етә, ти.

Хәйерзамандиуана

1999 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Шаһи-
заманова Мәҙинәнән(1935 й) яҙып алынды.

Минең атайымдың олатаһы Хәйерзаман диуана (“диуана” 
тип борон дәрүиш-әүлиәләр ҙе әйт кән дәр. – Ф.Ғ.) бул ған. Ола-
тайым Йәрмөхәмәт, унан атайым Бикмөхәмәт тыуған.

Хәйерзаман диуана осоп йөрөгән, тиҙәр. Миңә атайым 
һөйләгәйне.

Хәйерзаман олатай ҡарсығына сәй ҡуйырға ҡуш ҡан да, үҙе 
Ҡәҙерауыл ға магазин ға сәй алырға кит кән. (Мөсәт ауылынан 13-
14 км. – Ф.Ғ.) Самауыр ҡайнап та сыҡмаған, үҙе ҡайтып ет кән. 
Халыҡ ышанмай, артынан икенсе көн һыбай барып, һатыусынан 
һораһалар: “Эйе, ун дай кеше булды, бер таҡ та сәй алды”, – тигән.

Бер тапҡыр, шулай Ҡыҙылъяр буйлап Малаяҙға китә. 
Ямғырлы, насар көн була. Кире ҡайт ҡан да аръяҡҡа килә. Паром-
дан сығырға Йосоп буайға [бабай] ҡысҡыра. Йосоп буай оло бул-
ғас, бик ауыр һынып ҡына сығарырға була. Ул ары-бире ит кәнсе, 
Хәйерзаман диуана йыл ға аша был яҡҡа килеп тә сыҡҡан. Ни-
сек сыҡҡан, бел мәйем. Был яҡ та торған ин де. Йосоп буай ҡы-
уышынан сыҡһа, был жәйәнен [еләнен] ҡағып тора, ти. Йосоп, 
рәнжемә [рәнйемә], мин сыҡ тым ин де, тигән.

Үлер алдынан: “Мине шун да күмегеҙ! Ун да сусҡа йөрөмәҫ”, 
– тигән. Уның ҡәбере иҫке ҡайын аҫтын да, элекке зыяратта, Әсә 
тауын да.

Ҡыҙылдиуана

2003 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Йосоп-
ов Әғзәм Йосоп улынан (1918 й., һуғыш ветераны. Уға атаһы Йо-
соп һөйләгән. Ул борон ғо дини китаптар күп уҡыған бул ған) яҙып 
алынды.
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Ҡыҙыл диуана Борайҙыҡы ине. Исеме Кәрим ине, шикел-
ле. Ҡатыны Нәсибаш ауылынан бул ғас, шун да тора торғайнылар. 
Төҫө ҡыҙыл бул ған ға, кираматтәр күр һәтә белгәнгә уны “ҡыҙыл 
диуана”, “суфый”, тип йөрөтә инеләр.

Йыл һайын беҙ гә, Йосоп, Солтан ҡарттарға килеп йөрөнө. Бер 
тапҡыр Ҡыҙыл диуана Мөсәттән ҡайтырға сыға. Ауыл егеттәре 
бының ҡаршыһына сығып, уратып ал ған дар, аҡсаһын таларға 
сыҡҡан дар микән, ҡурҡытырғамы?

Ҡыҙыл диуана быларға кирамат күр һәт кән – уның ике 
яғынан ике айыу теш тәрен шығыр ҙат ҡан, тегеләр ҡурҡып 
ҡасҡан.

Мөжәүирхәҙрәтменәносрашыу

2003 йылда Йылайыр районының Ҡаш ҡар ауылынан 
Ҡоҙашева Мөғлифә Ҡорман ғәле ҡыҙынан (1925 й.) яҙып алынды.

Ул ваҡыт йәш, ике бала әсә һе инем. Һуғыш бөт кәс, ир ҙәр бул-
маған ға беҙ ҙе ҡарағай бысырға Күркәтауға ебәр ҙеләр. Шул тауға 
иртә китәбеҙ, һуң ҡайтабыҙ. Ул көн дө Бәҙретдин тигән ағай миңә: 
“Шишмәнән һыу алып сыҡ!” – тигәйне. Мин тыңламай, ашығып 
ал ға кит кәйнем. Юл буйын да икенсе ауылдыҡылар иртәрәк ки-
леп, ағас ҡырҡып ят ҡан дар. Мин абайламай ҡалдым, ағас йығыл-
ған, шуның ботағы башыма төш тө.

Шул төн дө төш күр гәйнем, төшөмдә беләҙегем һын ған ине. 
Ҡыҙ ҙарға һөйлә һәм, “Изгегә бул һын!” – тинеләр. Иртәгеһен ба-
шымды яр ҙым бит ин де.

Башым ярылып, яулығым ҡан ға буялып иҫһеҙ ят ҡанмын. 
Үлә икән, тип уйлаған дар. Кананикольскиға дауахағанаға алып 
барған дар. 10 көн дауаханала ят ҡас, Дәүләтғәле ағайым менән 
еңгәм мине Мөжәүир хәҙрәт кә алып бар ҙылар. Тәүҙә еңгәм инеп 
китте. Мин солан да койкаға тотоноп саҡ ултырып ҡалдым. Ба-
шым шул ҡәҙәре үлтереп ауырта ине.

Мөжәүир хәҙрәт еңгәмә:
– Бар, бар, һин сыҡ, анау бала кер һен! – тигән.
Кер гәс, “Ҡалай, ҡалай яулығың матур”, – тип өрөп башым-

дан һыпырып ебәр гән ине, башымдың ауырты уы бөттө лә ҡуйҙы. 
Һабын, тоҙ өшкөрөп бир ҙе, бетеү яҙ ҙы. “Бетеү яҙып бирәм, аҙаҡ 
ул юғалыр, юғал һа, көймә!”, – тип әйтте.
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Мөжәүирхәҙрәттеҡулғаалыу

2003 йылда Йылайыр районының Ҡаш ҡар ауылынан Баймо-
ратова Мәрфүғә Хәлиул ла ҡыҙынан (1928 й.) яҙып алынды.

Манһар ҙа Мөжәүир хәҙрәт бул ған. Кешеләр ҙе дауалаған, 
барыһын да белеп ултырған. Ул китеп ултырған трактор ҙы, маши-
наны туҡрата ла [туҡ тата] ҡуя икән. Бер ваҡыт уны ҡул ға алырға 
килгән дәр. Мөжәүир хәҙрәт:

– Хәҙер намаҙ уҡыйым әле, – тигән. Тегеләр:
– Юҡ, беҙ көтмәйбеҙ, – тигән дәр. Әммә машина китмәй ҙә 

ҡуя икән.
Хәҙрәт намаҙ уҡып сығыуға, ҡарсығы аш бешерер гә һал-

ған бул ған. Шул бешмәгән аш бешеп сыҡҡан. Кереп аш ашап 
сыҡҡан дар. Ҡарт тағы ла намаҙ уҡып ал ған. Аҙаҡ сыҡһа, машина 
үҙенән-үҙе эш ләгән дә кит кән.

Мөжәүир ҙе алып барып ябып ҡуйған дар. Ишектәр ҙе бик лә-
һәләр ҙә, ҡараһалар, ишектәр шар асыҡ, ҡарт урамда йәки ишек 
төбөн дә йөрөп ултыра, ти. Һаҡсылар ишекте бик лә һәләр, үҙ ҙәре 
иҙрәп йоҡлайҙар ҙа китәләр икән. Ҡарт үҙе бер ҡайҙа ла китмәй 
икән. Шунан, быға ҡағыҙ тоттороп ҡайтарып ебәрәләр. Хәҙрәт 
кеше дауалауын дауам ит кән.

Хәйрулламулла

2005 йылда Һамар өлкә һе Глушица районының Ташбулат ауы-
лынан Мусина Зәйтүнә Әбхәлим ҡыҙынан (1924 й.) яҙып алынды.

Ҡыпсаҡ та Хәйрул ла мул ла бар ине. Бик шәп мул ла ине, ен-
дәр менән ер аҫтын да ете йыл уҡыған. Йылына бер тапҡыр ғына 
сығып йөрөгән, барыһын да белеп ултырған. Ҡарт ҡаҙаҡ тан 
ҡарсыҡ ал ған. Колхозлашыу осорон да бөтә мул лалар ҡасып кит-
те. Хәйрул ла мул ла Урал яғына күсеп китте.

Апайым ҫуҡырайғайны [һуҡырайғайны], әмәлдәгән бул-
ған дар. Үҙенең бер туған еңгә һе яһап ебәр гән. Инәйем Хәйрул-
ла мул ланың адресын алып, артынан эҙләп китте. Барып тапҡан-
дар, бөтөтөһөн белеп ултыра икән: «Был баланы бер гонаһһыҙ 
язалаған дар икән. Ниңә яҫтығыңды ҡараманың?” – тигән.

Апайым һауығып ҡайт ҡайны, бер аҙ торғас, тағы ҫуҡырайҙы. 
Башын йыуған да бетеүен юғалт ҡан.
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ҺуҡырҠөрьән-хафиз

2002 йылда Мәсетле районының Бурансы (Һаҡауҙар) ауылы-
нан Бикмөхәмәтов Әнүәр ҙән (1935 й.) яҙып алынды.

Мәрйәмғолда Яҡуп Ҡөрьән-хафиз бул ған. Бик дин ле, Ал-
лаһ Тәғәлә юлын дағы кеше ине, тип һөйләйҙәр. Ул Ираҡ, Анг-
лия, Францияға хәтлем барып ет кән. Үҙе бәләкәйҙән һуҡыр бул-
ған, алты йәш тән сәсәктән һуҡырайған. Йәйәүләп сығып китә лә 
тройкалар егеп ҡайта икән. Доға уҡығас, хәйер-саҙаҡалар күп 
бир гән дәр. Ул бик уҡымыш лы кеше, суфый бул ған.

Шәйәхмәтмулла

2005 йылда Һарытау өлкә һе Пугачев районының Мәҡсүт 
ауылынан Яҡупова Өмөтбикә Хәйрул ла ҡыҙынан (1926 й.) яҙып 
алынды.

Табип Шәйәхмәт мул ла бар ине. Ул революцияға тик лем 
йәшәгән. Сәже буйын да йәшәгән, өйөн дә ултырып, бар нәмәне 
белеп ултырған. “Аш ҡуйығыҙ! Йыраҡ тан кеше килә, өшөгән”, – 
тип әйтә торғайны.

Уны урыҫтар ҙа, ҡаҙаҡ тар, казактар ҙа килеп алып китәләр 
ине.

Баш ҡорттар ҙы казактар ер ҙәренән ҡыуған дар. Былар 
ҡайтып барған да, казактар юлда ҡы уып етеп, ишан ға:

– Беҙ һине ҡыумайбыҙ. Һин беҙ гә кәрәк кеше, – тип әйтәләр. 
Шәйәхмәт хәҙрәт:

– Юҡ, ҡайтам. Хәҙер ин де ҡартайҙым, балалар ҙы туған-
дарына алып барып, таныш тырам, – тигән. Ул 110 йәшкә етеп 
үлгән.

Хамматишан

2005 йылда Һарытау өлкә һе Перелюб районының Ҡатай 
(Күсембәт) ауылынан Әхмәтвәлиева Рауза Зәйнул ла ҡыҙынан 
(1951 й.) яҙып алынды.

Беҙ ҙең Күсәбай ауылын да Хаммат Сурағолов мул ла бик 
белем ле бул ған. Шун дай аҡыл лы бабай ине. Барыһын алдан белеп 
торған. Хаҡ Тәғәләнән халыҡ,тел, ил өсөн гел мәрхәмәт, иман, бе-
лем, түл лек һораған. Атайым һөйләй торған ине, изге ҡарт ҡасан 
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үлә һен алдан белде, тип. “Бер ҡайҙа ла китмәгеҙ, мин йәкшәмбе 
көн үләм, минең үлә торған ваҡытым”, – тип әйтте, тип.

Шул Хаммат бабайҙың улы Булат бик шаян була. Ул:
– Атай, мин ен дәр гә ышанмайым, – тиер бул ған. Бер көн 

ҡарт бының кеҫә һенә бер доғалыҡ һал ған. Булат урамға сыҡһа, 
оҙон ен дәр быны үт кәрмәйҙәр икән.

– Атай, ен дәр бар икән, ышанам, ышанам, тиҙ генә берәй 
доғалыҡ яҙып бир! – тип ҡурҡып, йүгереп кер гән, ти.

Хәкимишандыңҡәбере

2001 йылда Силәбе өлкә һе Арғаяш районының Иҫке Субыл 
ауылынан Көлсөғолов Мөхөбул ла Вәлиул ла улынан (1923 й., мул-
ла) яҙып алынды.

Беҙ ҙең Сар ҙаҡ ты зыяратын да Хәким ишан ерләнгән. Ул бала-
ларына васыят итеп: “Балаҡайҙарым, үл һәм, мине был зыярат ҡа 
ҡуймағыҙ! Уны ҡасан да бул һа һыу баҫыр, шуға ҡалҡыу ер гә, тау 
башына ерләгеҙ!” – тип әйтә.

Аталары вафат бул ғас, балалары уны тыңламай. Тау башын-
да баш ҡа ҡәбер ҙәр бул маған лыҡ тан, яңғыҙ ятмаһын тип, ишан-
ды зыярат ҡа алып барып ерләйҙәр. Аҙмы-күпме ваҡыт үт кәс, 
улы төш күрә. Имеш, атаһын ҡуйыл ған ҡәберенән алып кит кән-
дәр, атаһы юҡ. Бер аҙ ваҡыт үт кәс, тағы ла төшө ҡабатлана. Был 
ҡурҡа, уйлана. Өсөнсө тапҡыр төшө ҡабатлан ғас, был ауылдаш-
тарына һөйләр гә мәжбүр була.

– Атайымды төшөмдә күр ҙем. Ул ҡәберен дә юҡ, уны фәреш-
тәләр алып кит кән. Зыярат ҡа бар ҙым, ҡәбере буш. Ҡәбер өҫтө 
өңөлөп ҡал ған.

Кешеләр быға ышанмай. Нисек ин де мәйет юҡ бул һын? 5–6 
кеше барып ҡарайҙар, ҡәбер ҙе ҡаҙырға ҡурҡалар. Ҡалай бул һа 
ла аҙаҡ ҡәбер ҙе ҡаҙалар, ысын лап та, ләхете асыҡ, мәйет юҡ. Ата-
лары әйт кән ҡалҡыу ер гә барып ҡараһалар, яңы ғына күмелгән 
ҡәбер өйөмө ята, ти. Бына был фәреш тәләр эшелер, тигән дәр.

Алданәйтелгәняҙмыш

2004 йылда Свердловск өлкә һе Түбәнге Сер ге районының 
Өфө-Шигере ауылынан Мөжипова Кәшифә Мансур ҡыҙынан 
(1938 й.) яҙып алынды.
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Беҙ бәләкәй инек әле, мин, һеңлем, бәләкәс энем – өсөбөҙ 
өйҙә ултыра инек. Бер бабай килеп кер ҙе, ҡулын да тиҫбеһе лә бар.

“Бер төймә һен төртөп күр һәт, ҡай һыһы оҡшай?” – тип 
һораны, берәүһен күр һәттем. Ул яҙмышымды әйтте.

“Ҡырҡ биш тә хәүефең бар, ҡалы уың икеле”, – тине 
һеңлемә. Ул ысын лап та ҡырҡ биш тә үлде. Ә энем бәләкәй бул-
ғас, уға әйтмәне.

“Һыуҙан хәүефең бар”, – тине миңә. Ысын лап та, бер ваҡыт 
күлдә бата яҙ ҙым, фәреш тәләр ҡот ҡар ҙы. Ҡышын боҙ ярылып, 
тәрән һыуға төшөп кит кәйнем, унан бер нисек тә сығырлыҡ 
түгел ине. Ҡалын ҡыш ҡы әйбер ҙәр кейгәйнем. Күпмелер мәлгә 
аңымды юғалт ҡанмын, ә күҙемде асып ҡараған да, мәкенән 
күпкә ситтә, боҙ өҫтөн дә ята инем, эр гәлә бер кем дә юҡ, нисек 
сыҡҡанмын дыр – бел мәйем. Шул фәреш тәләр генә сығарған-
дар ҙыр ин де, тим.

Саматмулламенәнбулғанхәлдәр

2003 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәсхетдин Шәмсетдин улынан (1935 й.) яҙып алынды.

Йосоп олатайымдың бажаһы Самат мул ла үҙе менән бул-
ған хәлдәр ҙе миңә ике тапҡыр һөйләне. Беренсе тапҡыр – 
Мәсетлелә, икенсе тапҡыр бын да – Мөсәттә, олатайымдар ҙа. Ул 
Арҡауылдағы беҙ ҙең Борхан олатайҙың кейәүе, ә үҙе Монайҙыҡы 
ине.

Самат мул ла бул ғас, граждан дар һуғышы ваҡытын да 
ҡыҙылдар быны атырға, тип алып китәләр ҙә, төрмәгә ябып 
ҡуялар.

– Төрмәлә ултырам, тип һөйләгәйне ул. “Ғүмер буйы мул ла 
булдым, бер гонаһым да юҡ. Шуның өсөн дә атыр ҙар икән? Эх, 
ишекте асып, сығарып ҡына ебәр һәләр ине”, – тип уйлап. Бөтөн 
уйлаған уйым шул. Бер көн дө килеп ишекте астылар, сыҡ тым, ар-
тымдан бик ләп ҡуйҙылар. Ауыл ға ҡайтырға сыҡ тым, арттан бер 
кем дә ҡыумай. Аҙаҡ өйгә килеп тә эҙләп йөрөмәнеләр.

Шун дай хәл-1914 йыл ғы һуғыш ваҡытын да бул ғайны. 
Ҡамауға эләктек. Бер төрлө лә ҡотолор әмәл юҡ. Шун да атайым 
килде лә, мине етәк ләп алып сығып китте. Бик йыраҡ ҡына алып 
барып: “Хәҙер менә [бына] шул яҡҡа атла, ауыл ға ҡайт, тик 
артыңа боролоп ҡарама. Һине бер кем дә күрмәҫ”, – тип әйтте. 
Мин шул атайым күр һәт кән юл менән ҡайтып киттем. Ә ысынын-
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да атайым, ул ваҡытта күптән мәрхүм ине. Уның рухы шулай 
ҡурсалап, һаҡлап йөрөгән. Атайым әүлиә ине.

Граждан дар һуғышы ваҡытын да Монай ауылы халҡын 
сығарып аталар. Шун да кешеләр ҙе теҙеп ҡуйғас, атыр алдынан 
ғына берәүҙе атаһы етәк ләп алып китә. Былар ҙы берәү ҙә күрмәй, 
аҙаҡ ул кеше был хәлде үҙе һөйләгән. Шул Самат мул ла үҙе бул ған 
микән, әл лә ағаһы йә ҡустыһы бул ғанмы, билдә һеҙ.

Мәхиәнсуфый

2003 йылда Йылайыр районының Матрай ауылынан 
Кәримова Мәрғизә Садиҡ ҡыҙынан (1925 й.) яҙып алынды.

Мәхиән суфый Ярлыҡапов – атайымдың ағаһы. Мин уны 
«олатай» тип йөрөттөм. Ул Каруанһарайҙа мәҙрәсәне тамам лаған, 
яҡшы уҡыған. Шуға уҡытыусы хәҙрәттәре уға үҙенең таяғын 
бүләк итеп бир гән. Халыҡ ты уйлаған,Ал лаһтан халыҡ имен леге, 
бер ҙәм лек теләгән саф йөрәк ле инсан ине.

Һуғыш ваҡытын да хат ташыусы булып эш ләне. Ул мин 
тыумаҫ борон уҡ минең яҙмыш ты әйт кән. Аҙаҡ минең тыуасаҡ 
балаларымдың яҙмышын белеп ултыр ҙы. Олатайым килгән 
кешеләр ҙе дауалай торғайны. Малдар ҙы дауаланы, йылан арба-
ны. Бер кешене йылан саҡҡан ине, шул йылан ды саҡыр ҙы. Йылан 
беҙ ҙең тупһаға килеп, эсе ярылып үлде. Ә теге йылан саҡҡан кеше 
һауыҡ ты. Йылан дар 7 төрлө була, тип исемдәрен белә торғайны: 
ҡара, аҡ, туҙбаш, сәнсә, сыбар, еҙ, баҡыр йылан. Бигерәк тә ҡыр-
ҙа йөрөгән ҡара йылан насар була, ти торғайны.

Ул ахырзаман тураһын да: ”Ал лаһты уйлаған кеше бул маҫ, 
аҡса тип йүгерер ҙәр. Бер эсем лек булыр, шуға таш ланып йүгереп 
йөрөр ҙәр. Эт кә ҡой һаң – эт тә эсмәҫ ул эсем лекте. Атһыҙ арбалар 
сабып йөрөр. Атаһы – улын танымаҫ, әсә һе – ҡыҙын танымаҫ, 
өлкән дәр гә ҡәҙер бөтөр”, ти ине.

Ир ҙәр тураһын да: “40 йәшен дә – ир ҙәр үт кер ҡылыстай, 70-
тә – ерән төлкөләй, 80 йәш тә – һикереп ат ҡа менеп йөрөр ҙәр, 90 
йәш тә – туңҡайыр ҙар”, – ти ине.

Ул миңә: “Хәҙер ге заман кешеләре төш юрай бел мәҫ, мин үл-
һәм төшөңдө шулай юрар һың: төшөңә күршең Сабирйән кер-
һә – “Хоҙай сабыр бул!” тиер. Һөйөн дөк ағайыңды күр һәң – 
һөйөнөр һөң, Ҡыуан дыҡ ағайыңды күр һәң, ҡыуаныр һың. Төш 
һөйләр кешең бул маһа, аҡҡан һыуға һөйлә, һыу һинең төшөңдө 
юрар”, – тине.
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Кәбирмәзинменәнәбейе

2003 йылда Йылайыр районының Мәҡсүт ауылынан Моста-
фина Нотфикамал Хисаметдин ҡыҙынан (1925 й.) яҙып алынды.

Кәбир мәзин менән әбейе белемсе, бағымсы булдылар. 
Ҡәйниә инәй осоҡлай торғайны.

Бер ваҡыт минең ҡайырып бәйләгән яулығымды ҡойон, 
кәртә башынан осороп алып китеп, килтереп һуҡ ты. Кисен малай 
ауырып китте. Ҡәйниә инәй килеп:

– Ул ҡойон бәреп кит кән яулығыңды ниңә алып ябын дың? 
– тип әйтте. Кисен олатай менән икәү килделәр. Олатай өшкөр-
ҙө. Әбей балсыҡ тан ҡурсаҡ яһаны.

– Артымдан сыҡмағыҙ, шәм яҡмағыҙ! – тип киҫәтеп, осоҡ-
то алып китте. Үҙе ҡайт ҡан да юл ға арҡыры өс урын ға өс таяҡ 
һалып китә. Икенсе көн әбей ҡартыма осрап әйт кән:

– Малайығыҙ шәбәйер. Теге китте, Йылайыр буйына ҡара 
бесәй булып төшөп китте, – тигән.

Бер ауырыған да әбей: “Ете юл сатына барып, миңә эйәрмәгеҙ, 
тип, ете ер гә ете таяҡ ҡалдырып кит!”, – тине.

Ғәйниямаҡтарихы

2004 йылда Әлшәй районының Ғәйниямаҡ ауылынан Дәү-
ләтбаева Миңненурсирә Миңлемөхәмәтша ҡыҙынан (1914 й.) 
яҙып алынды.

Элек Ҡаҙан яғынан килеп, кешеләр бынан йәшәр гә урын 
ҡараған. Мәләүсә тигән ауылда ер гә ҡоҙғон төшкән. “Бын да 
йырт ҡыстар, уҫал халыҡ йәшәйәсәк”, – тип ырым ланып, ул ер-
ҙе һайламаған дар. Никифар ҙа икенсе бер ҡош төшкән, “бын да 
оло юл булыр, тыныс бул маясаҡ”, тип ултырмаған дар. Был урын-
ға күгәрсен төшкән. Был урын ауыл өсөн һәйбәт була, тип бын да 
ултырған дар. Беҙ ҙең ҡартатай шулай һөйләй ине.

Тәтешлеяҡтарындадинтаралауы

2004 йылда Тәтеш ле районының Бүлҡайпан ауылынан Рахи-
мов Фидағый Рәхим улынан (1930 й.) яҙып алынды.

Элек дин тарал ған да был яҡ тарға Бохаранан өс илсе килә. 
Береһен Борайҙа Мостафа ауылын да үлтер гән дәр. Уның исеме 
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Борханетдин әүлиә бул ған. Икенсеһе Яңы Ҡайпан да мәсет асҡан, 
шәкерттәре бул ған. Исеме Ғәли бул ған. Уны шун да ерләгән дәр. 
Ҡәбер ташына 1178 йыл, тип яҙыл ған. Өсөнсөһө Ғәйнә яғына 
кит кән, Ҡуяҙы, Бар ҙы, Чернушка, Танып яҡ тарына. Уныһының 
яҙмышы билдә һеҙ.

Әүлиәҡарт

2004 йылда Свердловск өлкә һе Түбәнге Сер ге районының 
Өфө-Шигере ауылынан Мөжипова Кәшифә Мансур ҡыҙынан 
(1938 й.) яҙып алынды.

Арыҫлан ауылынан Әбделхаҡ бабай бар ине. Малайы менән 
ауылдан- ауыл ға йөрөй, кил һә, айлап ятып ҡайта ине. Шул [ба-
бай] кешенең ҡулынан тотоп, яҙмышын, сырхауын әйтә, дауа-
лай ине. Тиҫбеһенең береһен тоттора ине лә, алда нимә күреүен 
һөйләй ине. Беҙ ҙең ауылда бер ҡатын ға бисура эйәләшкән бул-
ған. Шуның ҡан тибешен тотоп әйт кән: “Һиңә бисура эйәләгән 
бит, ир гә сығырға кәрәк, шунһыҙ ул һинән ҡал маҫ”, – тигән. Бер 
ҡатын ға: “Үлемең кеше ҡулынан”, – тигән. Ысын лап шулай бул-
ды.

Баһауетдиндыңәйткәне

2005 йылда Яңауыл районының Йөҙсуҡа ауылынан Баһа ует-
динова Роза Фәхретдин ҡыҙынан (1930 й.) яҙып алынды.

Минең ҡайным Баһауетдин Йосопта, Бәҙрәш тә, Тәтеш ле 
яғын да егерме ете йәшенә хәтле уҡыған. Кеше өшкөр гән, бөтә 
име килешкән. Мин игеҙәк бала табып ҡайт ҡас: “Рәхмәт, килен, 
пар малайҙар алып ҡайт ҡаныңа”, – тине. Балалар ҙы карауат-
ҡа йөҙ ҙәрен асып һал ғас, килеп ҡараны ла: “Килен, үпкәләмә, 
береһе – йәш тә ун айлыҡ та, икенсеһе – бише тулып, алтыға 
кит кәс үлер”, – тине. Шулай булды ла.

Хәҙрәтшишмәһе

2004 йылда Тәтеш ле районының Күр ҙем ауылынан Камалова 
Азалия Шәрифйән ҡыҙынан (1957 й.) яҙып алынды.

1834 йылда Ғәли Соҡорой изге шишмә барлығы хаҡын да төш 
күр гән. Шул шишмәне 25 йыл буйы эҙләп йөрөгән. Бер ваҡыт ур-
ман эсен дә алан [ялан] күр гән, ун да шишмә һе лә бул ған. Шуның 
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эр гә һенә ултырып доға ҡыл ған. Уҡый ғына баш лаған икән, эр-
гә һенә әруахтар килеп сығып, бер гә доға ҡыл ған дар ҙа юҡ бул-
ған дар. “Ошолор ин де “изге шишмә”, – тип ырым лан ған хәҙрәт. 
Ҡайт ҡас ул:

– Алан күр ҙем, – тип һөйләгән. Ваҡыт үт кәс “алан”ы төшөп, 
“күр ҙем”е генә тороп ҡал ған. Ауыл ға “Күр ҙем” исемен ҡушалар, ә 
шул Ғәли Соҡорой күр гән изге шишмәне “Хәҙрәт шишмә һе” тип 
атаған дар. Уның ете күҙе бар: мөхәббәт, сибәрлек, сәләмәтлек, 
батырлыҡ, аҡыл, бәхет, ғүмер шишмә һе тиҙәр.

Ғәлишаяртҡан

2004 йылда Тәтеш ле районының Үр ге Тәтеш ле ауылынан 
Байғазина Клара Миәссәр ҡыҙынан (1939 й.) яҙып алынды.

Ғәли Соҡорой нин дәйҙер көскә эйә бул ған, тип һөйләйҙәр. 
Бер ваҡыт ул ҡарттар ҙы саҡырған. Улар кейеҙ сарыҡ тарын сисеп, 
мейескә ҡуйған дар. Ул:

– Ҡарағыҙ, үр ҙәктәр йөҙөп йөрөй, – тип былар ҙың аяҡ 
кейемдәренә күр һәт кән. Бер ҡарт ҡа: “Өйрәк һуй!” – тигән. 
Һөйләшеп бөтөп, ҡайтырға бул һалар, сарыҡ тарының ҡуныстары 
ҡырҡыл ған, ти.

ҒәлиСоҡорой

2004 йылда Тәтеш ле районынан Ғарифул лин Шәрифул ла 
Ғарифул ла улынан (1918 й.) яҙып алынды.

Ғәли Соҡорой хажға барған. Юл ға ҡапсыҡ менән ит ала-
лар. Диңгеҙ гә кер һәләр, ҙур балыҡ тар кәмәне туҡ тата, уларға 
итте бирәләр. Икенсе диңгеҙ ҙә лә шулай итәләр. Өсөнсө тапҡыр 
иттәре бул май. Ҡәйүм Насыри ҙа уның менән шун да була. Ғәли 
Соҡорой әйтә: “Әйҙә, шыбаға тотошайыҡ. Кемгә шыбаға сыға, 
шуны ҡапсыҡҡа һалып, һыуға ырғытайыҡ”, ти. Шыбаға уға сыға. 
Быны һыуға таш лайҙар. Карап Төркиәнең ярына килеп туҡ таһа, 
Ғәли Соҡорой яр буйын да тә һәрәт алып ултыра, ти.

Таһирдиуана

2009 йылда Асҡын районының Ҡаш ҡа ауылынан Ғәйзул лин 
Әғзәм Ғәйзул ла улынан (1923 й.) яҙып алынды.
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Борай районы Үтәгән ауылын да Таһир тигән диуана бул-
ған. Уны Нух бабай арбаға мен дәр, эр гә һенә таяғын һалып, 
Ҡариҙелдән Боғазаға табан килтер гән. Шулай килә ят ҡан да бер 
ер ҙә ат шып туҡ таған. Таһир бабай ҡулын күтәреп доға ҡыл-
ғас ҡына ат ҡуҙғал ған. Нух бабай: “Ниңә ат туҡ таны?” – тип 
һораған. Таһир бабай: “Бын да бер кеше ҡәберен дә ғазап күрә, 
өҫтөн дә уралып йылан ята ине, ат шуны күрә, шуға туҡ тай. Мин 
доға уҡығас, йылан китте”, – тип яуаплай.

Бәҙретдинхәҙрәт

2006 йылда Борай районының Яңы Таҙлар ауылынан Ғил-
мияров Зөфәр Мазһар улынан (1929 й.) яҙып алынды.

Атай мәрхүм һөйләгән ине. Иҫке Таҙ ҙа Бәҙретдин хәҙрәт бик 
белемсе кеше бул ған. Ул Ҡорос тигән ер ҙә белем ал ған.

Бын да, Киҙ гән ерен дә шишмә бул ған, ә ауылдың был яғын-
да эсер гә һыу юҡ икән. Ҡойо бул ған, әммә һы уы тәм ле бул маған. 
Элек бит ер ҡәҙерле, ер өсөн ауыл менән ауыл һуғыш ҡан хатта.

Хәҙрәт тот ҡан да үҙе шишмә соҡот ҡан, кәртәләтеп тә ал ған. 
Киҙ гән халҡы уйлап тормаған, быны судҡа бир гән. Был волосҡа 
бармаған. “Кәрәк бул һа, үҙ ҙәре килер”, – тигән. Судья асыулан-
ған. Тегеләр үҙ ҙәре килеп, ауылда суд үт кәрер гә бул ған. Бер өйгә 
йыйылалар, быны шул йорт ҡа саҡыралар. Ике полицейскийҙы 
ҡарт артынан ебәрәләр. Ҡарт намаҙ уҡып ултыра, ти. “Юҡ, мин 
килә ал майым”, – ти, ипләп кенә. Һалдат бер аяғы менән тупһаға 
баҫып ҡатып ҡал ған, атлай ал маған. Ҡарттың уҡымышы бик 
көслө бул ған. Тегеләр бер сәғәттәй ҡатып торған. Ҡарт уҡынып 
ултырған. Аҙаҡ, уҡып бөт кәс: “Керегеҙ, балалар! Нейә туҡ-
танығыҙ?” – тип әйтә, ти. Тегеләр: “Беҙ белдек, кем легеңде 
аңланыҡ хәҙрәт, бына хәйер. Беҙ ҡуш ҡан ға ғына йөрөйбөҙ”, тип, 
ғәфү үтенеп, китеп баралар.

Аҙаҡ был үҙенең ике шәкертен эйәртеп Мәккәгә хажға бара. 
Ҡыҙыл диңгеҙ аша сыҡҡан да, пароход артынан балыҡ һөжүм 
ит кән. Капитан: “Әйҙәгеҙ, ҡорбан бирәйек, былар арттан ҡал-
маҫтар”, тип әйт кән. Шыбаға тотонһалар – гел хәҙрәт кә сыға 
икән. Ике шәкерте әйтә икән, беҙ ҙе таш лағыҙ, тип. “Юҡ ин де, ба-
лалар, миңә йыназа уҡығыҙ, кәфенгә төрөп таш лағыҙ”, – тигән 
хәҙрәт. Таш лайҙар быны. Үҙ ҙәре ярға сыҡһалар, был яр буйын да 
намаҙ уҡып ултыра икән. Бына шун дай көс бул ған ун да.
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ИҫкеТаҙларәүлиәһе

2006 йылда Борай районының Иҫке Таҙлар ауылынан Ғин-
диева Гөлзиә Ғәлиәхмәт ҡыҙынан (1939 й.) яҙып алынды.

Иҫке Таҙлар ҙа Ҡорос хәҙрәт тигән бер кеше йәшәгән. “Яңауыл 
шишмә һе” тибеҙ бит, тәүҙә халыҡ шун да йәшәгән, шунан бын-
да күскән дәр. Беҙ ҙә “Әүлиә шишмә һе” бар. Әүлиә “бисмил лаһ” 
итеп таяҡ менән төрт кән икән, шишмә сыҡҡан. Ул “Аятел-көрси” 
уҡып, ауылды өс тапҡыр урап, һыҙып сыҡҡан. Ут-күҙ ҙән, ян ғын-
дан уның доғаһы һаҡлаған. Ҡорос хәҙрәтте раскулачивать ит кәс, 
Өфөгә күсеп кит кән.

Ноғманхәҙрәт

2009 йылда Асҡын районының Ҡаш ҡа ауылынан Ғәйзул лин 
Әғзәм Ғәйзул ла улынан (1923 й.) яҙып алынды.

Борай районы Иҫке Таҙ ауылын да Ноғман Фәхретдин улы 
тигән хәҙрәт бул ған. Хәҙрәт шишмә ҡаҙ ҙырған. “Шул шишмә 
аҙаҡ зәм-зәм һы уы һымаҡ булыр”, – тип әйтеп ҡалдырған.

Мин ул ауыл ға барып, уның улы менән танышып, һөйләшеп 
ултыр ҙым. Ноғман хәҙрәт улына: “Улым, һин мәзин булып торор-
һоң”, – тип яҙмышын алдан әйтә. Ысын лап, мәзин булып тор ҙом, 
ти. Аҙаҡ, “Улым, һин көтөүсе булып торор һоң”, – тигән. Кол-
хозлашыу заманын да көтөүсе булып тор ҙом. Унан: “Улым, һин 
һатыусы ла булып торор һоң”, – тигән. Һатыусы ла булып эш-
ләнем, тип һөйләне улы. Ноғман хәҙрәт үҙе йәш сағын да Ҡорос 
ауылын да йәшәгән Бәҙретдин хәҙрәттә уҡыған бул ған.

Ноғман хәҙрәт хажға китеп барған да, Аҡа һы уы буйын да уны 
күрер гә тип бик күп халыҡ йыйыла. Ә ул тройка менән сабып килә 
лә йыл ға аша осоп сығып китә. Шулай халыҡҡа тәжрибин (кира-
мат) күр һәтә. Тәжрибин күр һәтһәң – ғүмер ҡыҫҡара. Ноғман 
хәҙрәт хажды тамам лағас, Мәккәлә үлеп ҡала, шун да ерләнә. Ул 
шун дай ниәт менән юл ға сыҡҡан була, шуға ғүмерен ҡыҫҡартыр 
өсөн тәжрибин күр һәтеп китә лә ин де.

Ғәбдрәхимхәҙрәт

2009 йылда Асҡын районының Ҡаш ҡа ауылынан Ғәйзул лин 
Әғзәм Ғәйзул ла улынан (1923 й.) яҙып алынды.
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Киҫәкҡайын ауылын да бик көслө шәйех-кирам Ғәбдрәхим 
хәҙрәт бул ған. Ул 1933 йылда 103 йәшен дә вафат бул ған. Ғәбдрәхим 
хәҙрәт ныҡ оло бул ғас, уны һөр гөнгә ебәрмәгән дәр. Минең әтей 
уға мөрит булып өс тапҡыр барып ҡал ған.

Әүлиәҡатын

2007 йылда Асҡын районының Иҫке Ҡушкилде ауылынан 
Ғил метдинов Фидаил Әхмәтдин улынан (1949 й.) яҙып алынды.

Әтейемдең ҡартатаһының һеңлеһе әүлиә бул ған. Ул 1800 
йылдар башын да йәшәгән.

Шул ҡатын Ҡубыяҙ ауылына туған дарына ҡунаҡҡа барған. 
Ҡубыяҙ ҙа эсәр һыу бик йыраҡ бул ған. Юлда туғаны: “Өйҙә эсер-
гә һыу ҙа юҡ”, тип уйлаған. Был туғанының уйын белгән дә:

– Бар, һин ҡайт! Мин шун да намаҙ уҡып алайым әле, – 
тигән. Шунан, ул намаҙ уҡыған урын дан, биш ер ҙән һыу сыға 
баш лаған.

Өммөрәхиләбей

2007 йылда Асҡын районының Үршиҙе ауылынан Сәләмова 
Фатима Зәйнетдин ҡыҙынан (1928 й.) яҙып алынды.

Беҙ ҙең Ҡубыяҙ ҙа шишмә бул маған. Шунан Өммөрәхил тигән 
әбей бер ҡул эсен дә намаҙ уҡып, доға ҡыл ған икән, шун да һыу 
сыҡҡан.

“Ҡубыяҙ халҡы бай бул һын тип доға ҡылдым”, – тигән ул.

Әүлиәҡоҙоғо

2008 йылда Әбйәлил районының Ҡыр ҙас ауылынан Ильясова 
Зәминә Ғәли ҡыҙынан (1961 й.) яҙып алынды.

Әүлиә бабай бул ған. Уның тарихын хәҙер ике төрлө һөйләйҙәр. 
Имеш, Төркиәнән килгән кеше ошо ер ҙәр ҙе оҡшатып, балалары 
менән килеп йәшәгән. Ул үлгәс, уның ҡәберенән аҫтараҡ шишмә 
барлыҡҡа килгән.

Икенсе тарих буйынса, Ырымбур ҙан Каруанһарайҙа эш ләгән 
бер баш ҡорт кешеһе бынан үтеп барған да, шул ер ҙе оҡшатып, 
йәшәр гә килгән. Ул аҙан ҡысҡырған да ете ауыл ишет кән, тип 
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әйтәләр. Был кеше йәшәгән ер ҙе хәҙер Әүлиә ҡоҙоғо, тиҙәр. 
Араҡы эскән кешеләр ун да бар һа, әле лә аҙаша.

Әүлиәҡотоғоянындағыағас

2008 йылда Әбйәлил районының Ҡыр ҙас ауылынан Баймө-
хәмәтова Мәүҙиға Нәбиул ла ҡыҙынан (1954 й.) яҙып алынды.

Әүлиә ҡотоғо янын дағы ағасты ҡырҡырға ярамай. Хужа-
һының ризалығын һорап ҡына һы уын алырға ярай. Ун да йәшәгән 
әүлиәнең рухы ҡай һы ваҡыт кешеләр гә күренә. Бынан бер нисә 
йыл элек, бер кеше барған да, Әүлиә ҡотоғоноң ағасын киҫкән. 
Шун да уға теге аҡ бабай күренгән:

– Ағасҡа теймә! – тип әйт кән, теге аңламаған. Өйөнә ҡайт-
һа, тел һеҙ ҡал ған. Өс көн һөйләшә ал май, яңынан шун да бара. 
Теге бабай яңынан күренә:

– Аңланыңмы ин де ярамағанын? – тигән.

ИҫкеБикмәтауылында

2006 йылда Борай районының Иҫке Бикмәт ауылынан 
Кашапов Мөслим Кашаф улынан (1929 й.) яҙып алынды.

Беҙ ҙең нәҫел Ираҡ тан килгән, бын да дин таратыр өсөн. Бын-
да дин көслө бул ған, дүрт мәсет, мәҙрәсәләр, ҙур хәҙрәттәр бе-
лем тарат ҡан. Хәҙрәттәр зыяраты ла бар. Элекке мәсетте, аръяҡ-
тағыһын 1952 йылда емер ҙеләр. Береһен боҙоп һалдылар, унан 
китапхана иттеләр, аҙаҡ емереп, фермаға утын итеп яғып бөт кән-
дәр. Аръяҡ мәсетенең манараһын бер урыҫ менән беҙ ҙең ауыл-
дан бер татар киҫте.

Элек эсеү, тартыу юҡ, намаҙға йөрөйҙәр ине.
Абзай ауылын да Шомарт, Йәғәфәр хәҙрәттәр әүлиә бул ған. 

Йәғәфәр хәҙрәт беҙ ҙең әсәйҙең атаһының атаһы. Уның ҡәберенең 
ситен дә шишмә һе бар. Абзайҙа әүлиә ҡәбер ҙәрен һөрөр гә ит кән-
дәр ҙә, трактор ҡуҙғал май, ти.

Атайыбыҙ 20 йыл уҡыған, хәҙрәт бул ған. Уны 1937 йылдың 
сентябрен дә алып кит кән дәр ҙә ат ҡан дар. Китаптарын да алып 
кит кән дәр.
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Бикмәтауылыәүлиәләре

2006 йылда Борай районының Иҫке Бикмәт ауылынан 
Ҡасимов Мазһар Хаматнур улынан (1930 й.) яҙып алынды.

Бын да Әүлиәләр зыяраты бар. Шун да элгәре күккә нур тоташ-
ҡанын күр гән дәр. Дүрт мәсет бар ине, өс мәхәл лә бул ған.

Олатайыбыҙ Ҡасим хәҙрәт Бикмәттә йәшәгән, 60 йәшен дә 
үлгән. Ул Абзайға хәҙрәт артынан ат ебәр гән. Былар ҡайт ҡан да 
ат менән Баҡырлы тигән һаҙлы урын да бат ҡан дар. Ҡайтһалар, 
Ҡасим хәҙрәт әйт кән: “Эй, балалар, яфалан дығыҙ ин де”, – тип.

Йәғәфәр хәҙрәт, Шомарт хәҙрәттәр бул ған. Улар бын-
да ерләнгән. Бер хәҙрәт үлер алдынан әйт кән: “Тау башын да, 
ҡыуаҡлыҡ тың башын да ике таш бар, улар ҙың ауырлығы бер 
булыр, шуны ат ҡа һал май, күтәреп, минең ҡәбер гә килтереп 
ҡуйығыҙ. Шул таш тар ер гә батып бөтһә – донъя бөтә, ахырзаман 
була”, – тигән.

Әүлиәолатайҙар

2008 йылда Әбйәлил районының Асҡар ауылынан Тутаева 
Сәрүәр Хәлил ҡыҙынан (1929 й.) яҙып алынды.

Беҙ ҙең шәжәрә былайыраҡ: Әбйәлил, уның улы Ғәбдел мотал-
лап, уның улы Мансур, уның улдары Хәйбул ла менән Ғәбдел-
ғәфәр. Хәйбул ланың улы Вәлиул ла Бохарала уҡыған бул ған, 85 
йәшен дә үлде. Ғәбдел ғәфәр ҙең улы Ғәлиул ла ла Бохарала уҡыған, 
Асҡар ҙа мәсет тот ҡан, 1945 йылда 93 йәшен дә үлде. Ғәлиул ланың 
улы Хәлиул ла ла мул ла бул ған, 1965 йылда мәрхүм булды.

Ғәбдел ғәфәр олатайым хаждан ҡайтып килгән дә, Ҡара 
диң геҙ ҙә йән бирә. Баш ҡортостан дан һигеҙ кеше барған була. 
Ҡайтыш лай карапты нәмәлер туҡ тата, диңгеҙ гә тере кеше 
ҡорбаны кәрәк икән. Шунан караптағылар шыбаға тотоша, өҫкә 
олатайым сыға. Уны кәфенгә төрөп, тереләй диңгеҙ гә таш лайҙар. 
Аҙаҡ был хәлде бер кеше килеп һөйләп китте.

Беҙ әзәй араһынан, әзәй – бире, (ен. – Ф.Ғ.) тигән де аңлата. 
Мансур олатайым бире йомшаған (ҡул ға эйәләш тер гән. – Ф.Ғ.) 
бул ған. Ул Иҙәш аръяғын да, Илсен түбә һен дә йәшәгән, йәйләүгә, 
Урал ға күсмәгән. Иҙәш тең эсен дә арал, аралыҡ бар, шун да 
Мансур олатай бесән сапҡан. Сал ғыларын янып, сәнсеп китә, 
икенсе көн килә, бесән сабыл ған, ти. Унан, бесән кибеүгә тыр-
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ма, һәнәк сәнсеп кит кән. Иртән килеүенә бесән күбәгә һалын ған 
була. Тағы килеүҙәренә кәбән һалын ған була.

Йәғәфәришан

2009 йылда Ауырғазы районының Ҡорманай ауылынан Аб-
драхманова Флүрә Исмәғил ҡыҙынан (1951 й.) яҙып алынды.

Йәғәфәр ишан хәҙер ге Шишмә районы Сәфәр ауылын да 
тыуған. Нисәнсе йылда икән леге билдә һеҙ. Тәүҙә Бохарала, унан 
һуң Кабулда белем ала. Уны хөрмәтләп Сәйет тип йөрөтәләр, ул 
әүлиә бул ған, бик күп кираматтәре билдәле. Мәҫәлән, бер ваҡыт, 
Йәғәфәр ишан хажға бара һәм ун да ауырып китеп, иптәш тәренән 
тороп ҡала, бер ай ауырып ят ҡас ҡына ҡайта. Ә ин де иптәш тәре 
ҡайты уына, үҙе күптән ҡайтып ет кән була.

Япар-Йәнбәк ауылын да йәшәй, шунан йыраҡ түгел ерләнгән. 
Ул 1831 йылда вафат була. 1914 йылда Ризаитдин Фәхретдинов, 
Мәскәүҙән тимер рәшәт кә эш ләтеп алып ҡайтып, уның ҡәберен 
кәртәләтеп ҡуя. Бөгөнгө көн дә уның ҡәберенә бик күп кеше ки-
леп йөрөй. Зыяратынан йыраҡ түгел, аҫтараҡ уның атының 
тояғы бат ҡан ер ҙә һыу сыҡҡан була, ул уны ҡаҙып, таҙартып ҡуя. 
Кешеләр Ал лаһ ризалығына, ишан дың рухына бағыш лап доғалар 
уҡый, Раббынан сәләмәтлек, донъяларына еңел лек ялбарып, Хаҡ 
Тәғәләнең мәрхәмәтенә инана.

Нәсихәөләсәй

2008 йылда Өфө ҡалаһынан Фазылова Фларида Сәлим 
ҡыҙынан (1962 й.) яҙып алынды.

Нәсихә өләсәйҙе Бәрхис, тип тә йөрөт кән дәр. Уның 
әүлиәлеге бул ған. Кешеләр ҙең малы, әйбер ҙәре юғал һа, унан ки-
леп һораһалар – ҡайҙалығын әйтер бул ған. Һиҙем ләүе көслө бул-
ған, күрә һең.

Ярлылар ҙың өйҙәренә кер һә, ҡаҙан дарының төбөн һыйпап: 
“Хәҙер һеҙ гә ризыҡ-тәғәм килә”, – тип әйт кән, ысын лап шулай 
бул ған да. Ризыҡ килгән.

Мул лаҡай ауылын да Нәҙертүбә, тигән тау бар. Ул шун да са-
мауыр алып барып, бөркәнсек ябынып, намаҙ уҡып ултырыр бул-
ған. Нәсихә өләсәй үлгәс, ҡәберен дә нур уйнап торған лығын күр-
гән ололар. Ул Ҡыҙғы ауылын да ерләнгән.
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Нәсихә өләсәй үҙе Шәрәй ауылынан (Ҡырмыҫҡалы районы), 
Мул лаҡай ауылын да (Архангель районы) Зәкир мул лала кейәүҙә 
торған. Зәкир мул ланың кейәүе Ҡал мыр ҙин Вәлиәхмәт тә мул ла 
бул ған, ул кешеләр ҙе өшкөр гән.

Үтәшшаһиттары

2007 йылда Балаҡатай районының Үр ге Үтәш ауылынан Иш-
кинина Мөхлисә Нәби ҡыҙынан (1932 й.) яҙып алынды.

Беҙ ҙә Түбәнге Үтәш тән өс кеше ат ҡан дар: Мусакәлим мул ла, 
Әхмәтсафа хәҙрәт, Хәкимйән мул ла. Ҡыҙылдар килгәс, былар ҙы 
алып кит кән бул ған дар. Баш та Мәсәғүт төрмә һен дә тот ҡан дар, 
аҙаҡ юл буйын да ат ҡан дар.

Мусакәлим ағайға бер белемсе, ҡырҡ йәшеңдә хәтәрең 
бар, тип алдан әйт кән бул ған. Күрәҙә раҫҡа сыға, ҡырҡ йәшен-
дә ат ҡан дар. Әхмәтсафаны бер Вәкил исем ле кеше ат ҡан. Ул 
танымаһын дар өсөн башына мөшәк кейгән бул ған. Әхмәтсафа 
уға: “Башыңа мөшәк кей һәң-кеймә һәң дә, мин бит һине таныйым, 
Вәкил. Һин бит минең шәкерт”, – тигән. Элек уны үҙе уҡыт ҡан 
бул ған. Ә өсөнсөләре – Хәкимйән мул ла шун да юҡҡа сыҡҡан, 
атып өлгөрмәгән дәр, күҙ ҙән юғал ған. Уны фәреш тәләр алып кит-
кән. Тегеләрен шун да ерләгән дәр.

Әүлиәләр

2010 йылда Учалы районының Әүеш ауылынан Шаһиев 
Фәнүр Фәнит улынан (1972 й.) яҙып алынды.

Бер кеше Учалы яғынан Һәйтәккә атта ҡайтып барған. 
Ҡарағайҙы күле буйын да бер йәйәүле ҡартты осрат ҡан һәм уға: 
“Әйҙә, ултыр”, – тип саҡырған. Ҡарт, үҙем барып етермен, тип 
ат ҡа ултырмаған.

Учалынан Һәйтәккә тура юл бар, был кешенең аты ла шәп 
була. Тик ауыл ға кереүгә теге ҡарт яңынан тап була. Нисек ин де 
– йәйәүле унан алдараҡ килеп ет кән, тип аптыраған был кеше. 
Әүлиә булып сыҡҡан был ҡарт. Ул ауылда йөрөгән аттарға күр-
һәтеп: “Анау торған аттың аяҡ аҫтын да ат башын дай алтын ята”, 
– тигән. Тик ҡай һыһының аяҡ аҫтын да икәнен күр һәтмәгән, ә ат-
тар күп йөрөгән. Теге әүлиә ҡарт үлгән, уны тау башына күмгән-
дәр. Ул тау Әсән-суфан, Хәсән суфый исемен йөрөтә.
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Әүлиәләр Һәйтәк ауылының дүрт яғын дағы тауҙа күмелгән: 
Әсән-суфан да, Ҡан дыбилдә, Ахунтауҙа, зыярат эр гә һен дәге Бри-
гад тауын да. Шуның өсөн Һәйтәк ауылын ҙур бәлә-ҡазалар урап 
үтә.

Әсәнсуфанәүлиә

2010 йылда Учалы районының Әүеш ауылынан Шаһиев 
Фәнүр Фәнит улынан (1972 й.) яҙып алынды.

Беҙ ҙең Һәйтәк ауылы эр гә һен дә дүрт тауҙа дүрт әүлиә 
күмелгән, тип элек-электән әйтәләр. Берәүһенең исеме лә бил-
дәле – ул Әсән суфан (исеме Хәсән бул ған. – Ф.Ғ.). Ул борон 
йәшәгән әүлиә, тип әйтәләр. Суфан – ул суфый, тигән дән. Уның 
тураһын да ул-былды көтөүселәр һөйләй. Көтөү көт кән дә, таң 
менән йөрөгән дә – ҡәберлектән бер бабай килеп сыға, ул ап-
аҡ кейем ле, ап-аҡ һаҡал лы, ап-аҡ сәл ләле. Ҡулын да һәр ваҡыт 
ҡомған. Ҡомғанынан тамған тамсылары ялтлап ята, ти. Шишмә 
буйынан килеп сыға ла, яңынан шул буйға кереп китә, икән.

Уны Кәримов Әҡсән (1919 йыл ғы, ҡәртнәйемдең ҡустыһы) 
үҙем күр ҙем, тип әйт кән апаһы Шаһиева Минсәғиҙәгә (1910 йыл-
ғы). Ҡәртнәйем миңә һөйләне.

Тағы ла бер нисә көтөүсе күр ҙек, тип әйт кән. Кемдәр күр гән, 
бөтә һе лә шулай аҡ кейем ле, тип һөйләй.

Шунан, бер әбей ҡыҙыҡ өсөн, ышанмайынса көлөр гә бул-
ған. Әүлиә шишмә һе янын да йөрөгән дә, һынап ҡарамаҡ өсөн ул 
кесе ярау итер гә уйлаған. Уны нин дәйҙер көс сит кә алып ырғыт-
ҡан, тип әйтәләр. Шунан ул ҡурҡып ҡайтып кит кән. Шул Әүлиә 
шишмә һе әле лә бар, Соҡораҡ тигән ер ҙә. Был шишмә йыл буйы 
аға, һы уы тәм ле. Тик, һуңғы йылда ул ер һаҙланып бөт кән.

Һәйтәктең эр гә һен дәге тауҙар ҙа әүлиәләр ерләнгән. Шул 
Әсән суфан тауын да, Ҡан дыбил тауын да, Эн детүбәлә, Мурыҡ-
тауын да, Яңғыҙтүбәлә. Яңғыҙтүбәлә түгел, Ахунтауын да ла тиҙәр. 
Әүлиәләр ауылды һаҡлап, бәлә-ҡаҙаны ҡаҡлыҡ тырып ята икән. 
Шуның өсөн ҡай һы берәүҙәр, бәлә-ҡазалар Һәйтәкте урап үтә, 
тип әйтә.
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Уаудиуана

2010 йылда Учалы районының Әүеш ауылынан Шаһиев 
Фәнүр Фәнит улынан (1972 й.) яҙып алынды.

Әүеш тауының башын да ҡәбер ҙәр бар. Рамаҙан әүлиә ҡәбе-
ренән аҫтараҡ, Ялсығол яғына кит кән дә, Уау диуана күмелгән, 
тиҙәр. Ул 1800 йылдар башын да йәшәгән. Ысын исеме Вахит бул-
ған. Ул күрәҙәсе, бик хикмәтле кеше бул ған. Кеше нимә уйлай, 
шуны белеп торған, әйт кән. Зәйнул ла ишан дың ты уыуын да ул 
алдан әйт кән. Зәйнул ла ишан дың инә һенә: “Килен, һинең ҡор-
һағыңда ишан булырлыҡ бала ята”, – тигән. Аҙаҡ, ысын лап, Зәй-
нул ла ишан тыуған.

Үтепбарғанишан

2010 йылда Учалы районының Әүеш ауылынан Шаһиев 
Фәнүр Фәнит улынан (1972 й.) яҙып алынды.

Һәйтәк ауылынан 100 – 120 йыл элек бер ишан үтеп китеп 
барған. Ул Фәррәх мул ланың өйөнәмә, йә уның улы Шаһиморат-
ҡамы кереп сәй эсеп сыҡҡан. Шун да ул: “Һеҙ ҙең ауылығыҙ ҙың 
дүрт тауын да дүрт әүлиә ерләнгән. Ауыл эр гә һен дәге зыярат 
буйын да ат башын дай алтын ята икән. Ахырзаман булыр алдынан 
ғына шул алтын килеп сығыр”, – тигән.

Сәй эсеп ултырған да, быға ҡаймаҡ, майҙан ауыҙ ит, тиһәләр 
ҙә ул ауыҙ итмәгән, “Юҡ, был ҡаймаҡ, майҙан балалар ҙың күҙ 
йәше сыға”, – тигән.

Фазлетдинмулла

2012 йылда Нуриман районының Иҫке Күл ауылынан Хари-
сова Фәниә Ғәйет ҡол ҡыҙынан (1935 й.) яҙып алынды.

Яңы Исайҙағы Фазлетдин мул ланың инә һе Ғәрифә әбей менән 
минең ҡартатай бер туған дар. Фазлетдин мул ла кем барҫа [бар-
һа], шуны өшкөрөп, терелтеп ҡайтара ине. Ҫеңлемә [һеңлемә] ул: 
“Ҫинең [һинең] бер әйберең юғал ған, шуның менән сихырлаған-
дар”, – тип әйт кән. Туйҙа сигеүле алъяпҡыс бүләк ит кән бул ған-
дар, шул юғал ған бул ған. Сәлимә исем ле түтәйгә: “Мунсала ҡал-
ған ҫу [һыу] менән йы уын ғанһың бит. Кистән ҡал ған ҫу менән 
бер ваҡытта ла йы уынмағыҙ”, – тигән.
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Инәйем ҫирләп [сирләп] кит кәс, атайым алып бар ҙы бабайға. 
“Ниш ләп йөрөнөң ул баҙ ҙағы соҡор ҙа?” – тип әйтте, ти. Соҡор 
ҡаҙып, ҫалабаш [һалабаш] һал ған бул ған дар, шун да төнөн аяғы 
төшөп кит кән бул ған.

Бер йылды уны обкомдан өс кеше алырға килгән, Өфөгә 
саҡырталар, тигән булып. Бабай машинаға сығып ултыр һа, ма-
шина китмәй ҙә ҡуя икән. Өс тапҡыр шулай бул ған. Шунан, уны 
ҡалдырған дар.

Фазлетдин бабай кеше килгән дә әбейемде гел шаршау арты-
на ултыртып ҡуйған, шун да уға зәхмәт ҡағылып үлгән. Бабайҙың 
бесәйе лә шулай ятып үлгән. Бик сирле кеше килгән бул ған дыр, 
шуның зәхмәте ҡағыл ған дыр ин де.

Бабайҙың өс ҡыҙы булды. Үҙе өс кенә көн ауырып, 1976 
йылдар ҙа үлгән.

Фазлетдинмулла

2012 йылда Нуриман районының Иҫке Исай ауылынан 
Бәҙретдинова Нәфисә Ғәйет ҡол ҡыҙынан (1954 й.) яҙып алынды.

Алты айлыҡ сағымда мине Әшәгә алып барған дар. Юлда 
тирләп, ҡыҙарып йоҡлап барғанмын. Ун да апайым миңә 
һоҡланып ҡарап: “Еңгәм баланың матурлығына ҡыҙығып бала 
тапҡан дыр ин де”, тип әйт кән. Шунан, илап уян ғанмын да, туҡ-
тамай илағанмын. Атайым менән инәйем төн йоҡлап тормай, ат 
менән кире сапҡан дар. Бын дағы бер әбейгә алып барып өшкөрт-
кән дәр, йүнәл мәгәнмен. Шунан, Фазлетдин бабайға алып кит кән-
дәр. Ул өшкөр гән дә әйт кән: “Яман күҙ ҡараған бит. Күҙен дә һәм 
йөрәген дә ҡалыр ауыры уы”, тигән. Шуға әле лә күҙем насар күрә, 
йөрәгем сәнсә.

Флүр туғанымдың ҡулы, аяғы боҙола, ярылып ҡанай ине. 
Ямғыр бул маһа ер ҡатып, ярыла бит, шуның һымаҡ, ҡоро көн дө 
боҙола, ямғырлы, һыулы көн дә яҡшыра ине яраһы. Уны Фазлет-
дин бабайға алып барған дар, ул әйт кән: “Һыу буйын да бер соҡор-
ҙа уйнаған бит”, тигән.

Фазлетдинәүлиә

2012 йылда Нуриман районының Яңы Күл ауылынан Ситди-
ҡова Разия Шәйҙул ла ҡыҙынан яҙып алынды.
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Яңы Исайҙа бәләкәй генә буйлы бик көслө әүлиә бабай бар 
ине. Ул умарта тота, баҡсаһын да ал ма үҫтерә ине.Уҡырға кер-
гән дәр гә яр ҙам итә, фатир хаҡын түләшә ине.Телен дә гел иман, 
халыҡ, Ал лаһ Тәғәлә булды.

Фазлетдин бабай беҙ гә килеп йөрөй ине. Бабай ҡайҙалыр бик 
күп уҡыған бул ған. Хажға бар ҙы, инәйемә зәм-зәм һы уы килтер-
гән ине. Уға өшкөрөлөр гә урыҫтар ҙа килә ине.

Ҡарыймулла

2012 йылда Нуриман райнының Яңы Күл ауылынан Ситди-
ҡова Разия Шәйҙул ла ҡыҙынан яҙып алынды.

Баш Шиҙе ауылын да Ҡарый мул ла бар ине, Ҡөрьән де ул 
төрлөсә уҡый белгән. Инәйем уға өшкөрөлөр гә йөрөй ине. Миңә 
биш йәш тәр самаһы бул ған да бик сирләшкә инем, инәйем мине 
уға ат менән йөрөтә ине. Уның өшкөр гәнен хәтерләйем.

“Мул ла, намаҙ уҡый, ҡарттар ҙы йыйып ултыра”, тип уның 
өҫтөнән ялыу яҙған дар. Шунан ул ялыу яҙған кешеләр гә: “Һеҙ ҙә 
минең арттан ҡал мағыҙ”, тигән. Күп тә үтмәй теге кешеләр ҙең 
үҙ ҙәрен ҡул ға ал ған дар, ҡай һы үлеп бөт кән. Ҡарый бабайҙың 
үҙен – күккә аш ҡан, уны Ал лаһ Тәғәлә үҙенә ал ған, тиҙәр ине 
бабайҙар. Сөнки уны ҡул ға алырға килгән дәрен дә – күҙ алдын-
да ул юҡ бул ған.

Мөхәмәтсафаәүлиә

2003 йылда Ҡыйғы районының Сағыр (Сутыш) ауылынан 
Мөхәмәтйәнов Абдулйән Мөхәмәтйән улынан (1904 й., һуғыш ве-
тераны) яҙып алынды.

Сутыш ауылы зыяратын да Мөхәмәтсафа әүлиә күмелгән. 
Ташы әле лә бар, тик ҡәбере кәртәләнмәгән. 1930 йылдар ҙа уны 
кулак итеп сығарып ебәр ҙеләр. Ул ваҡытта уға 15–16 йәш тәр 
тирә һе бул ған дыр.

Әүлиәҡатынҡәбере

2003 йылда Ҡыйғы районының Сутыш ауылынан 
Мөхәмәтйәнова Сәлимә Фазыл ҡыҙынан (1908 й.) яҙып алынды.
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Йосопта (Ҡыйғы районы) бер тау бар. Шун да бер яҡшы, изге 
ҡатын күмелгән. Ул үҙ ғүмерен дә кейәүгә бармаған бул ған. Уға 
Хәмиҙул ла ҡарт гел доға ҡыла ине, әүлиә тип, шунан беләм.

Әүлиәйәшәгән

2003 йылда Әлшәй районының Бал ғажы ауылынан Кәлимул-
лин Шамил Камалетдин улынан (1958 й., үҙе Ғафури районы Мән-
дем ауылынан) яҙып алынды.

Беҙ ҙең Иҙрис ауылын да (Әлшәй районы) бер әүлиә йәшәгән. 
Зыяратта ҡәбере бар. Ул 1913 йылда үлгән.

Яуындағыәүлиәҡәбере

2003 йылда Ҡыйғы районының Мөхәммәт ауылынан 
Аҡбулатова Тәнзилә Ғайса ҡыҙынан (1951 й.) яҙып алынды.

Элек Яуын ауылын да әүлиә ҡәбере бар ине. Уға ике таш 
ҡуйыл ғайны. Хәҙер шул ер гә тимерлек, гараж ултырт ҡан дар. 
Яуын да иҫке һәм яңы зыярат бар. Элекке зыярат өҫтөнә ферма 
һал ған дар.

Арыҫланауылытарихынан

2006 йылда Өфө ҡалаһынан Латыпова Исламия Фазылйән 
ҡыҙынан (1949 й., Салауат районы Торналы ауылын да тыуған) 
яҙып алынды.

Арыҫлан ауылының дүрт яғын дағы дүрт тауҙа ла әүлиәләр 
күмелгән. Бын да Ҡарый-сүрәгә Мәсетленән Исрафил әүлиә ки-
леп йөрөгән. Ул килгән саҡ та ағастар баш эйеп ҡаршы алыр бул-
ған. Шулай уҡ был ауыл ға Аҡмул ла ла килеп йөрөгән. Уның ике 
тәнһаҡсыһы ошонан бул ған.

Арыҫлан ауылынан Сиражетдин менән Баттал бабайҙар 1918 
йылдар ҙа Зәки Вәлиди менән Төркиәгә кит кән дәр.

Әлмөхәмәттәгеәүлиәшишмәһе

2003 йылда Йылайыр районының Мәҡсүт ауылынан Моста-
фина Нотфикамал Хисаметдин ҡыҙынан (1925 й.) яҙып алынды.
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Әбйәлилдә Әл мөхәмәт ауылын да әүлиә ҡәберлегенән сыҡҡан 
һыу бар. Ике улағы бар, уң яғынан һыу алаһың. Һы уын ал һаң, 
хәйерен һалаһың. Шуны эсһәң, бөйөр ауыртмай.

Беҙ ҙең зыяратта ла бар әүлиә ҡәбере. Ул 1921 йылда аслыҡ-
та үлгән.

Ғосманмулла

2004 йылда Әлшәй районының Алдар ауылынан Әхмәҙиев 
Нәжип Фазул ла улынан (1938 й.) яҙып алынды.

Миәкә районының Илсеғол ауылын да Ғосман исем ле мул-
ла бул ған. Революция ваҡытын да уның бер келәт китаптарын 
ҡыҙылдар ян дырған.

Хәйҙәрмулла

2004 йылда Әлшәй районының Алдар ауылынан Әхмәҙиев 
Нәжип Фазул ла улынан (1938 й.) яҙып алынды.

Бишбүләк районының Бикҡол ауылын да Хәйҙәр исем ле мул-
ла 1905 йылдар ҙа дин бөтә, тип малдарын һатып, 2 ҡыҙын алып, 
Ҡара диңгеҙ буйына сығып кит кән. Пароходты аталар, был ғаилә-
һен юғалтып, кире ҡайта.

Әбйәлилмулла

2004 йылда Әлшәй районының Бал ғажы ауылынан Кәлимул-
лин Шамил Камалетдин улынан (1958 й.) яҙып алынды.

Сәйетбабала (Ғафури районы) бик аҡыл лы Әбйәлил мул-
ла бул ған. Аҡ тар кил һә – аҡ тар ҙы, ҡыҙылдар кил һә ҡыҙылдар-
ҙы ауыл осон да мал һуйып ҡаршылап торған. Халыҡ ты һаҡлап 
алып ҡалыр өсөн шулай эш лгән. Бер кешене лә аттыртмаған, 
үлтертмәгән.

Боронғоәүлиәләрзыяраты

2010 йылда Хәйбул ла районының Вәлит ауылынан Мәхмүтов 
Зин нәтул ла бабайҙан (82 йәш тә) яҙып алынды.

Вәлид ауылына (Хәйбул ла районы) барған да Айғырат ҡан 
йыл ғаһы буйын да Күгеш тамағын да борон ғо әүлиәләр зыяраты 
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бар. Ун да Ырымбур яғынан баш ҡорттар ҙа, ҡаҙаҡ тар ҙа үҙ ҙәренең 
әүлиәләрен һәм улар ҙың ғаилә ағзаларын килтереп ерләгән бул-
ған. 1954 йылда баш лан ған сиҙәм ер ҙәр ҙе үҙләш тереү ваҡытын да 
был изге ер ҙең ҡырыйҙарын һөрәләр, ҡәбер таш тары аҡ тарылып 
таш лана һәм бөгөнгө көн дә ҡәберлек таш лан дыҡ ер булып ята.

Хәйбул ла районын дағы Айғырат ҡан йыл ғаһы буйын дағы 
Күгеш тамағын да борон ғо зыярат күренеш тәре

СалауатЮлаевтураһында
хикмәтлериүәйәттәр

Юлайғаһыуҡыҙыныңәйткәне

2003 йылда Ҡыйғы районының Сағыр (Сутыш) ауылынан 
Мөхә мәтйәнов Абдулйән Мөхәмәтйән улынан (1904 й., һуғыш ве-
тераны) яҙып алынды.

Бер ваҡыт, иртә таң менән, Юлай йүгән тотоп, туғайға ат-
ҡа китеп ултырған. Ҡуйы томан төшкән саҡ икән. Һыу буйы-
на етәрәк томан эсенән һыу ҡыҙын күрә. Теге ҡыҙ Юлайға: 
“Ҡайт, ҡатының ул тапты”, – тигән дә күҙ ҙән юғал ған. Юлайҙың 
ҡатыны ғоман лы бул ған була. Ҡайтһа, ысын лап та улы тыуған, ти. 
Сабыйға Салауат, тип исем ҡуш ҡан дар.

Салауаттыңәсәһе

2003 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәсхетдин Шәмсетдин улынан (1935 й.) яҙып алынды.

Салауаттың әсә һе Аҙнабикә шайтан нәҫеленән бул ған, тиҙәр. 
Ғаилә һен һалдаттар ҡул ға алып китеп барған да, бер йыл ғаны аша 
сыҡҡан саҡ та, ул күпер ҙән һыуға ырғый ҙа, күҙ ҙән юғала. Һыуға 
сумғанын берәү ҙә күрмәй. Эҙләйҙәр-эҙләйҙәр, таба ал майҙар.

Салауаттыүрмәксеҡотҡара

2003 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәсхетдин Шәмсетдин улынан (1935 й.) яҙып алынды.

Бер саҡ Салауатты карателдәр ҡыуа килә икән. Теге, нисек-
тер, улар ҙан күҙ яҙ ҙырып, Ҡал маҡ ауылы эр гә һен дәге мәмерйәгә 
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кереп йәшенә һала. Салауаттың йәшенеүе була, артынан бер 
үрмәксе ау үрә лә ҡуя мәмерйә ауыҙына. Шунан тегеләр килеп 
ет кәс: “Бын да күптән кеше кер гәне юҡ тыр, үрмәксе ауы торғас”, 
– тип, китеп баралар. Миңә быны олатайым Йосоп һөйләне. 
Уға атаһы – Ямалетдин, Ямалетдин ға – атаһы Мөхөтдин, ә 
Мөхөтдингә атаһы Абуталип һөйләп ҡалдырған.

Салауаттыүрмәксеҡотҡара
(Икенсевариант)

2003 йылда Ҡыйғы районынын Мөхәммәт ауылынан Филүзә 
Ғари пованан (1958 й.) яҙып алынды.

Ҡәртнәйем үрмәксете үлтермәгеҙ, ти торғайны.
– Ниңә үлтерер гә ярамай? – тип һорайбыҙ.
– Ул Салауатты һаҡлап алып ҡал ған. Салауатты дошман-

дар баҫтырып килгән дә мәмерйәгә кереп ҡасҡан. Әл лә мәмерйә 
ауыҙын ҡаплаған үрмәксе ауы аҫтынан шы уышып кер гән, әл-
лә ул кер гәс үрмәксе ау үр гән? Һәр хәлдә дошман дар килеп ет-
кәс, был хәтле үрмәксе ауы торғас, бын да кеше кермәҫ ин де, 
тип мәмерйәгә кермәй, ары кит кән. Мөхәммәт Бәйғәмбәр с.ғ.әс. 
менән дә шун дай хәл-бул ған. Салауат был хаҡ та белгән, тине.

Салауатйәшергәнхазина

2003 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәсхетдин Шәмсетдин улынан (1935 й.) яҙып алынды.

Малаяҙ ауылы халҡы беҙ ҙең Мөхөтдин олатайға бер саҡ: 
“Биксәнҡулда төнөн ут яна, ул нин дәй ғәләмәт икән?” – тип 
мөрәжәғәт итәләр. Кешеләр ҙең тел төбөн һиҙ гән олатайыбыҙ 
ваҡытты оҙаҡҡа һуҙмай. Ул шун да барып доға уҡыған. Доға уҡы-
уы бул ған – ер аҫтынан бер кәмә алтын килеп сыҡҡан. Уны Са-
лауат Юлаев күмеп кит кән бул ған, тиҙәр. Мөхөтдин олатай ул 
алтын ды Малаяҙ, Мөсәт, Илтәй ауылдары халҡына устап [услап] 
таратып сыҡҡан. (Ҡарт заманын да даны тирә-яҡҡа ныҡ тарал ған 
әүлиә бул ған, кешеләр ҙе дауалаған – Ф.Ғ.)
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ЮлайҙыңСалауаттыңкөсөнәһоҡланыуы

1998 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәрит Фәсхетдин улынан (1963 й., уға Ғайсин Шәмсетдин 
Фәхретдин улы (1912–1987 й.й.) һөйләгән бул ған) яҙып алынды.

Улы Салауатты Юлай һәр ваҡыт үҙе менән иптәшкә йөрөтөр 
бул ған. Салауат ун өс-ун дүрт йәш тә булы уына ҡарамаҫтан, бик 
аҡыл лы була. Оло кешеләр һымаҡ фекер йөрөтөп һөйләшкән.
Юлда йөрөгән дә атаһы Салауат ҡа ер-һыуҙың, ауылдар ҙың тари-
хын һөйләп йөрөр бул ған. Ошолай йөрөгән дә, бер ваҡыт урыҫтар 
менән старшина араһын да бәхәс сыға. Улар ун лаған кеше була. 
Нимәгәлер, Юлай старшинаға бәйләнә, туҡмай ҙа баш лайҙар. 
Йәш тип, Салауат ҡа иғтибар итмәйҙәр икән. Салауат был хәлгә 
түҙмәй, бик көслө тауыш менән: “Атай!” – тип ҡысҡырып ебәрә 
лә, урыҫтар өҫтөнә таш лана. Һуҡҡан һайын осора-осора һуғып, 
күҙ асып, күҙ йомғансы еңеп таш лай. Урыҫтар Юлай старшинанан 
ғәфү үтенә. Ошо хәлдән һуң Юлай улының бик көслө, ғәйрәтле, 
аҡыл лы булы уына төшөнә. Салауатты Мөхәмәт бәйғәмбәр һымаҡ 
Аллаһ Тәғәләбеҙ тарафынан ебәрелгән бер кешелер, тип уйлап, 
уны һәр ваҡыт һаҡлап, ҡурсалап йөрөтөр була.

Салауаттыңҡиәфәте

1999 йылда Салауат районының Мөсәт ауылынан Ғайсин 
Фәсхетдин Шәмсетдин улынан (1935 й., Йосоп олатаһы һөйләп 
ҡалдырған) яҙып алынды.

Олатайҙар һөйләүенсә, Салауат – ул бик ҡалын, мыҡ ты, бә-
һлеүән кәүҙәле бул ған, ҡуш йөрәк ле1, киң күкрәк ле, буйы ур-
тасанан ҡалҡы уыраҡ кеше бул ған. Дөрөҫлөк өсөн үлеп барған, 
тәбиғәтте ярат ҡан. Уның ҡара-һоро күҙ ҙәренән осҡон дар сәсрәп 
торған. Шул тик лем үт кер күҙ ҡарашынан кешеләр хатта ҡурҡыр 
бул ған. Шуға ла бер һүҙһеҙ буй һон ған дар. Гипнозы көслө бул-
ған, тиҙәр. Гел ал маш-тил мәш ике ат менеп йөрөгән. Берәүһе – 
ҡанатлы аҡбуҙат, бик шәп осар ат бул ған.

Салауаттың йәне хәҙер ожмахта йәшәй. Беҙ ҙең халыҡ берәй 
афәт кә осраһа, яр ҙамға, бәлки, яңынан ты уыр әле. Биш йөҙ, мең 
йыл ға бер генә тыуа уның һымаҡ тар. Салауат ҡай саҡ, нимәнән-
дер киҫәтеп, алдан белгертеп, изге кешеләр ҙең генә төш тәренә 
керә. Салауатты төш тә күреү – үҙе бер бәхет.



263

Башҡортшәйех-ишандары,әүлиәләре, 
изгеләренеңтыуған-йәшәгәнерҙәре, 

ерләнгәнурындары,әүлиәшишмәләре, 
әүлиәтауҙарыхаҡындаҡыҫҡасамәғлүмәттәр

Шәйех хафиз Кәлимул ла мәхдүм Хәйрул ла әл-Ҡарғалы. 
Шәйех Мөхәмәтсабир бин Сабит, Ырымбур өйәҙенең Яҡут 

ауылы.
Шәйех Ғәбделханнан, Орск өйәҙенең Ҡолбаҡ ты ауылы.
Шәйех Толон ғужа бин Муса бин Бураҡан бин Күпән бин 

Аҙнағол әл-Ер гәни.
Шәйех Сәхиул ла бин шәйех Толон ғужа бин Муса.
Шәйех Әхмәҙул ла бин шәйех Сәхиул ла бин шәйех Толон ғужа 

бин Муса әл-Ер гәни.
Шәйех Харрас бин шәйех Әхмәҙи, Ырымбур өйәҙенең 

Ҡарғалы ауылы.
Шәйех Ғарифул ла бин Мөхәмәтйәмил, Ырымбур өйәҙенең 

Юлдыбай ауылы.
Шәйех әл-хаж Әҙһәм бин Ғүмәр, Орск өйәҙенең 3-сө Бөрйән 

улусы.
Шәйех Ғабдул ла бин Ғариф бин шәйех Мағаз, Орск ҡалаһы.
Шәйех Ғабдрахман бин шәйех Ибраһим әл-Ҡарғалы. 

Мәккәлә ғилем ал ған ваҡытын да фәҡирлектән үлгән.
Шәйех Сәғиҙул ла бин шәйех Мөхәмәтсәлим.
Шәйех Хәбибҡолой бин шәйех Исхаҡ, вафаты 1335 һижри 

йыл (1916 миләди йыл).
Шәйех мул ла Фәтхетдин бин шәйех Сәләхетдин Мирхәйҙәр 

әл-Биркәүи.
Шәйех Исхаҡ әл-Төмәни.
Шәйех Ҡотләхмәт бин Ибраһим әс-Сибаи.
Шәйех Хәлил әл-Төмәни.
Шәйех Ғабдул ла әл-Ҡараҡаи.
Шәйех Саях әл-Бөрйәни.
Шәйех Хәлил әл-Бөрйәни, Орск өйәҙенең Таулыҡай ауылы, 

вафаты 1348 һижри йыл (1929 миләди йыл).
Шәйех Хәбиб бин Мөхәммәт Харрас әс-Стәрлебаш.
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Шәйех Мостафа бин шәйех Сәйетғәли, Стәрле өйәҙенең 
Йомаҡ ауылы, вафаты 1329 һижри йылда (1910 миләди йылда), 
Өфө ҡалаһын да, 65 йәшен дә.

Шәйех Камалетдин Нуғаи әс-Стәрлетамаҡи.
Шәйех Һибәтул ла бин Сәйетбаттал, Ҡарғалыла имам үә 

мөршит булып торған.
Шәйех мул ла Мөхәмәтғәли әл-Хужабаҡый, Ырымбур өйәҙе.
Шәйех Ибраһим бин Насретдин әл-Ҡарғалы.
Шәйех мәүләнә Ғәбделхәким әс-Сар ҙаҡлы Шәрәфетдин 

хәлифә һе.
Шәйех мәүләнә Тимербулат хәлифә бин Нияз, Ырымбур 

өйәҙенең Соран буйын дағы Ҡунаҡбай ауылын да мөршитлек илә 
ғүмер кисер ҙе.

Шәйех Әхмәт бин Исмәғил әс-Сибаи әл-Бөрйән, Орск 
өйәҙенән.

Шәйех мәүләнә Әхмәр бин Хажиәхмәт, Өфө өйәҙенең 
Уразбаҡый ауылы.

Шәйех мәүләнә Мөхәмәтшәриф бин Собхан ғол.
Шәйех хәҙрәт Шәрәфетдин бин Зәйнетдин әл-Стәрлетамаҡи.
Шәйех Йәғәфәр бин Ғәбди бин Исхаҡ әл-Өфөүи, Өфө 

өйәҙенең Тимешкә ауылын да мәрхүм, вафаты 1248 һижри йыл 
(1832 миләди йыл).

Шәйех Муса Ураҙи, Орск өйәҙе.
Шәйех Ғәбделйәмил бин Үтәғол, Стәрле өйәҙе.
Шәйех Зәйнел ғәбдин бин Ғабдул ла әл-Юлыҡи, Орск өйәҙе.
Шәйех Ғәбдессалих, Өфө өйәҙенең Иҫке Соҡор ауылы, Ғәли 

Соҡоройҙың атаһы.
Шәйех Ғәбделсаттар бин Ғабдул ла Солтан ғол, Бәләбәй 

өйәҙенең Таймаҫ ауылы.
Шәйех Ниғмәтул ла бин Биктимер бин Туҡай бин Мөхәммәт 

бин Бикәнәш бин Һеләүһен, Стәрлебаш.

СветланаИСКӘНДӘРОВА,
Тарих,телһәмәҙәбиәтинститутыныңкесеғилмихеҙмәткәре,

ғәрәпяҙмаһынанбашҡортсағатәржемәҡылды.

(ҠулъяҙмаРәсәйфәндәракадемияһы
ӨфөғилмиүҙәгеТарих,телһәмәҙәбиәтинститутының

Ғ.Б.ХөсәйеновисемендәгеҠулъяҙмаларфондындаһаҡлана).
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Ҡыҫҡасамәғлүмәттәрҙеңҡалғанөлөшө
Тарих,телһәмәҙәбиәтинститутыныңғилми
хеҙмәткәреФәнирәҒайсинатарафынантөрлө

йылдарҙайыйылғанматериалдарнигеҙендәтөҙөлдө

Асҡынрайоны:
Ҡубыяҙ ауылы: Ғәйнелйән хәҙрәт ерләнгән. Ишниязов Әйүп 

әүлиә бул ған.
Көнгәк ауылы: Фәхреш (исеме Фәхретдин бул һа кәрәк) диуа-

на бул ған. Тауҙа изгеләр ҡәбере бар.
Иҫке Ҡушкилде ауылы: бер әүлиә ҡатын бул ған, Өммөрәхил 

исем ле.
Әмир ауылы: Әҡсән Әсләм улы Насиров әүлиә бул ған, 1975 

йылда вафат бул ған.
Ҡыйғаҙы ауылы: Суфия Шөғәйеп ҡыҙы (өс тапҡыр мәрт кә 

кит кән).

Ауырғазырайоны:
Мораҙым ауылы: Мораҙым ишан Сәйетмәмбәтов ерләнгән.

Балтас районы:
Шишмә ауылын да: Эскип йыл ғаһы буйын да ике ҙур ҡайын 

төбөн дә әүлиә ҡәбере бар.
Ҡарыш ауылы: Әүлиә шишмә һе бар.

Баймаҡрайоны:
Манһыр ауылын да: Мөжәүир хәҙрәт Сиражетдинов 

ерләнгән. (Зәйнул ла ишан Рәсүлевтең мөрите).
Мул лаҡай ауылы: Ғабдул ла ишан Сәйеди ерләнгән.
Күсей ауылы: Хөснөтдин хәҙрәт ерләнгән.
Байым ауылы: Байым ишан Динебәков ҡәбере бар, Әүлиәләр 

зыяратын да ерләнгән.
Түбәнге Таулыҡай ауылы: Хәлиул ла Мөхәмәтрәхим улы 

Мөхәмәтрәхимов йәшәгән.
Билал ауылы: Юламанов Абдул ла мул ла Ямал улы бул ған.
Күсей ауылы: Хөснөтдин хәҙрәт ерләнгән.

Белоретрайоны:
Исмаҡай ауылы: әүлиәләр ҡәбере бар.
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Борайрайоны:
Мул ла ауылы: әүлиә зыяраты бар.
Мостафа ауылы: Бохаранан килгән миссионер Борханетдин 

әүлиә ерләнгән. Уны ошо ауылда (1170-се йылдар ҙа ?) үлтерелгән.
Үтәгән ауылы: Таһир диуана бул ған.
Иҫке Таҙ ауылы: Бәҙретдин, Ноғман (хажға китеп мәрхүм 

бул ған) Ҡорос хәҙрәттәр әүлиә бул ған.
Иҫке Бикмәт ауылы: Ҡасим әүлиә бул ған.
Абзай ауылы: Шомарт, Йәғәфәр хәҙрәттәр әүлиә бул ған.
Кәшкәләү ауылы: әүлиә зыяраты бар.

Ғафурирайоны:
Сәйетбаба ауылы: Әбйәлил ишан дың ҡәбере бар.
Оло Үтәш ауылы: Халиҡов Мөхәммәдсабир хәҙрәт 

Әбделхалиҡ улы ерләнгән.
Антоновка ауылы: әүлиә ерләнгән.

Дыуанрайоны:
Мәрйәмғол ауылы: Яҡуп исем ле һуҡыр суфый,Ҡөрьән-

Хафиз бул ған.
Иҫке Хәлил: Ханнанов Мәүлетбай хәҙрәт Хәннән ерләнгән. 

Маҙартауҙа өлөш лө бән дәләр ҙең ҡәбер ҙәре бар.

Ейәнсурарайоны:
Үр ген ауылы: Әхмәтбаҡый хажи Аҡъюлов ерләнгән.
Юнай менән Үтәғол ауылы араһын да, уң яҡ та баҫыу уртаһын-

да Яҡшылар зыяраты, Аҡдәүләт менән Иҙәш ауылы араһын да 
Яҡшылар шишмә һе бар.

Иглинрайоны:
Тәкәй ауылы: Башйыл ғаны күпер ҙән сыҡҡан саҡ та, уң яҡ та 

әүлиә тауы, ҡәбере бар.

Йылайыррайоны:
Ишембәт ауылы менән Ишбулды ауылы араһын да Әүлиә 

ҡәбере бар, ун да ҡарағай ҙа үҫә.
Исҡужа ауылы: әүлиә бул ған, мәҙрәсә лә бул ған, ти.
Юлдыбай ауылы: әүлиә бул ған.
Суртанүҙәк ауылы: Ярлыҡапов Мәхиән исем ле суфый бул-

ған.
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Мәҡсүт ауылы: Сәгәтәй тигән ер ҙең башын да, уң яҡ та 
Әүлиәлек тигән ер, Бәйғәмбәр ташы, ә зыяратта Әүлиә ҡәбере 
бар.

Көйөргәҙерайоны:
Илкәнәй ауылы: Ғиләжетдин ишан ҡәбере бар.
Мәмбәтҡол ауылы: Мөхәмәтшәриф улы Мөхәмәтсабит ишан 

йәшәгән һәм шунда ерләнгән.
Мөхәмәтсабит улы Мөхәмәтсабир ишан йәшәгән һәм шунда 

ерләнгән.
Мөхәмәтсабир улы Мөхәмәтсалих ишан Сабиров йәшәгән. 

1961 йылда вафат булған һәм шунда ерләнгән.

Күгәрсенрайоны:
Сәйет ҡол (Әпсәләм) ауылы: Бикбаев Шәмиғол хәлфә 

ерләнгән.

Ҡариҙелрайоны:
Ҡариҙел: Харис исем ле изге бул ған, бер урын да ғына 

йәшәмәгән, ауылдан-ауыл ға йөрөгән. Тыуған ауылы билдә һеҙ.
Яҡуп ауылы (Уртауыл) – Туймөхәмәт (Туйыш) әүлиә ҡәбере 

бар.

Ҡыйғырайоны:
Сутыш ауылы: Мөхәмәтсәлим әүлиә ерләнгән, ташы әле лә 

бар.
Яуын ауылы: Ике таш ҡуйыл ған әүлиә ҡәбере бул ған. Хәҙер 

шул ер ҙә тимерлек, гараж төҙөлгән. Ә зыярат урынына ферма 
ултыртыл ған.

Арыҫлан ауылы: табиб Әбделхаҡ бабай бул ған. Арыҫлан 
ауылының 4 яғын дағы 4 тауҙа ла әүлиәләр күмелгән, ун да Ҡарый-
Сүрә күмелгән.

Йылан лы ауылы: Ҡарый мул ла күмелгән;
Аҫыл ғужа ауылы: Фатима әүлиә күмелгән.
Йонос ауылы: ауыл эр гә һе бер изге ҡатын күмелгән.
Мөхәммәт ауылы: әүлиә ерләнгән.

Ҡырмыҫҡалырайоны:
Шәрәй ауылы: Нәсихә әбей (Архангел районы Мул лаҡай 

ауылын да Закир мул лала кейәүҙә була).
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Миәкәрайоны:
Өршәк ауылы: Әүлиәләр шишмә һе, Әүлиәләр зыяраты бар.
Нарыҫтау ауылы: Әүлиәләр тауы, Изгеләр шишмә һе бар. 

Сыңғыҙхан заманын дағы Иҙеүкәй хан менән Мораҙым батыр ҙар 
ерләнгән.

Илсеғол ауылы: сәхәбәләр Зәйет улы Зөбәйер менән уның 
улы Абдрахман ерләнгән.

Тәүкәй Ғәйнә: Һалҡын шишмә янын да әүлиә ҡәбере бар.

Мәсетлерайоны:
Салйоғот ауылы: Әлифә исем ле әүлиә ҡатын бул ған.
Мәсетле ауылы: Исрафил әүлиә бул ған.
Абдул ла ауылы: Фазиәхмәт ҡарт әүлиә, уның ҡарсығы Саби-

ра ла әүлиә бул ған.
Йосоп ауылы: тауҙа әүлиә ҡатын ерләнгән.
Әлегәҙ ауылы: Ғабдул ла ишан тигән бик көслө әүлиә бул ған.
Төрөпкилде ауылы: Миңдийәр мәзин Исмәғилев ерләнгән.
Ләмәҙтамаҡ ауылы: Сисәнбай ишан Хисмәтул лин ерләнгән .

Мәләүезрайоны:
Түләк ауылы: борон Түләкәй ишан йәшәгән һәм шунда 

ерләнгән.
Һыртлан ауылы: Һыртлан ауылын да әүлиә шишмә һе һәм 

ҡәбере бар.
Арыҫлан ауылы: Мусин Сәхиул ла ишан Толон ғужа улы 

ерләнгән. Уның бер туған ҡустыһы Сәғиҙул ла ишан, уның улы 
Ғарифул ла ишан Бураҡанов (Зәйнул ла Рәсүлев мөрите) ерләнгән.

Үр ге таш ауылы: Әбдел ғәлим хәҙрәт бул ған (Әптән мул ла ла 
тигән дәр). Фәйзул ла ишан Сәйетап улы Айтуғанов ерләнгән.

Нуриманрайоны
Яңы Исай ауылы: әүлиә Фазлетдин Хилажетдин улы ерләнгән.
Нимесләр ауылы менән Яңы Күл ауылы араһын да әүлиә 

ҡәбере бар.
Баш Шиҙе ауылы: Ҡөрьән-Ҡарый йәшәгән, күккә ол ғаш ҡан, 

тиҙәр.

Салауатрайоны:
Мөсәт ауылы: суфый Ғайса Мәүлит улы ерләнгән (1841–

1921 йй.). Указлы мул ла, әүлиә Мөхөтдин һәм Хәйерзаман диуа-
на ерләнгән.
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Илтәй ауылы менән Мөсәт ауылы уртаһын дағы Кантонтауҙа 
Ғәбнасир әүлиә ерләнгән.

Лағыр ауылы: ҡаршыһын дағы Күҫтәр тауын да әүлиә ерлән гән.
Нуғай ауылы: Сибәғәт әүлиә бул ған.
Таймый ауылы: белемсе Шәйәхмәт ҡарт бул ған.
Сулпан менән Ахун ауылы араһын да: Әүлиә ҡәбере бар.
Малаяҙ ауылы: Фәхретдин хәҙрәт бул ған.
Нәсибаш:Кәрим диуана (Ҡыҙыл диуана ла тигән дәр).

Тәтешлерайоны:
Иҫке Соҡор ауылы: Мөхәмәтғәли Соҡори күмелгән.
Күр ҙем ауылы: Ғәрифул ла Кейеков хәҙрәт ерләнгән. Ун да 

изге шишмә лә бар.
Шул ған ауылы: Әбүталип исем ле Ҡөрьән-хафиз бул ған, дин 

буйынса 18 йыл уҡыған. Мостафа мул ла изге кеше бул ған.
Яңы Ҡайпан ауылы: Бохаранан килгән дингә өн дәүсе Ғәли 

күмелгән, ауылда мәсет асҡан бул ған, 1178 йылда үлгән. Изге 
шишмә бар.

Туртыҡ ауылы: зыяратта Мөҡим ишан ҡәбере бар.

Учалырайоны:
Сәфәр ауылы: Ҡаршытау битен дә Ишмәмбәт әүлиә ерләнгән 

һәм шун да уҡ әүлиә шишмә һе бар.
Һәйтәк ауылының 4 яғын дағы тауҙар ҙа: Әсән-суфан тауын да 

– Хәсән суфый, Ҡан дыбил тауын да, Ахунтауҙа, зыярат эр гә һен-
дәге Бригад тауын да әүлиәләр ерләнгән.

Кәрим ауылы: Ям тауын да әүлиә ерләнгән.
Шәрип ауылы: Зәйнул ла Рәсүлев тыуған, Троицк ҡалаһын да 

ерләнгән (хәҙер ге Силәбе өлкә һе).
Әүешкүл ауылы: Әүлиә тауы һәм шишмә һе бар. Шәйех 

Миһнән Әләүҫә ерләнгән. Рамазан әүлиә, Вәхит (Уау диуана) 
ерләнгән.

Ураз менән Ҡолош ауылы араһын да әүлиә ҡәбере бар.
Баттал ауылы: Байым әүлиә ерләнгән.

Шишмәрайоны:
Сәфәр ауылы: Сәит Йәғәфәр ишан тыуған. Бохарала, Ҡабулда 

белем ал ған, хажда бул ған (Дәүләкән районы Япар-Йәнбәк 
ауылын да йәшәгән, 1831 йылда мәрхүм бул ған).

Әүлиәләр зыяратын да Хөсәйенбәк кәшәнә һе бар.
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Хәйбулларайоны:
Вәлид ауылы: Ғатаул ла ишан ерләнгән. Вәлид ауылына 

барған да Айғырат ҡан йыл ғаһы буйын да Күгеш тамағын да борон-
ғо әүлиәләр зыяраты. Ун да Ырымбур яғынан баш ҡорттар ҙа, 
ҡаҙаҡ тар ҙа үҙ ҙәренең әүлиәләрен һәм улар ҙың ғаилә ағзаларын 
килтереп ерләгән бул ған.

Кәрим ауыл: әүлиә ҡәбере бар.
Һуранташ (Һултас) ауылы: әүлиә ҡәбере бар.
Кин дерле (Ғәббәс, бөт кән ауыл): Ғәббәсов Садиҡ суфый бул-

ған.
Утарбай ауылы: Торомтаев Бәҙәмша (1836–1905 йй.) хажи 

әүлиә бул ған, мәҙрәсә һалдырған, шәкерттәр уҡыт ҡан. Уның улы 
Ғәбделәхәт тә (1870–1942 йй.) әүлиә бул ған, тиҙәр. Ул Зәйнул ла 
ишан да уҡыған.

Әбйәлилрайоны:
Асҡар ауылы: Мансур әүлиә бул ған, ейәне Вәлиул ла әүлиә 

(Бохарала уҡыған). Икеһе лә иҫке зыяратта ерләнгән. Ғәбдел-
ғәфәр хаждан ҡайтып килгәнен дә мәрхүм бул ған.

Ҡаҙмаш ауылы: Хөснөтдин Иш тимеров (ике тапҡыр хажи, 
Зәйнул ла Рәсүлевтың һабаҡ ташы). Зыяратта ҡәбере бар.

Ҡыр ҙас ауылы: дин таратырға килгән Бағусман әүлиә, ауыл-
дан 2 км алыҫлыҡ тағы тауҙа ерләнгән. Шифалы Әүлиә ҡоҙоғо бар. 
Ниязғол хәҙрәт йәшәгән.

Туйыш ауылы: Әүлиә ҡәбере бар.
Әл мөхәмәт ауылы: Ноғоман улы Ғәбделханнан хәҙрәт 

ерләнгән, ошо ауылда мәҙрәсә тот ҡан, дин тарат ҡан. Әүлиә 
шишмә һе бар. Ғәлиәкбәр ишан ерләнгән.

Яңауыл менән Юлдаш ауылдары араһын да Әүлиә зыяраты 
бар.

Рәхмәт ауылы: әүлиә ҡәбере бар.
Ҡолаҡас ауылы: алыҫ түгел Ҡырҡ ты тауы итәген дә Мирас-

бай әүлиә ерләнгән.
Хөсәйен менән Әбдел мәмбәт ауылы араһын да, тау итәген-

дә Хөсәйен әүлиә ерләнгән. Хөсәйен ауылын да Зиннәтул ла 
ерләнгән.

Буран ғол ауылы: Монасип әүлиә ерләнгән. Тау итәген дә 
Таһир һәм Мөслимә ерләнгән (мөхәббәт әүлиләре). Ауылдан 3 км 
ер ҙә Алпамыша әүлиә ерләнгән. Буран ғолда дин тарат ҡан бул-
ған. Моратов Исмәғил хәҙрәт ерләнгән (Стәрлебаш мәҙрәсә һен 
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тамам лаған, Ҡаҙағстан да балалар уҡыт ҡан, доға менән кешеләр-
ҙе дауалаған). Ғибәҙәт мул ла ерләнгән.

Ишкилде ауылы: Үлектәр тауы итәген дә Ишкилде әүлиә 
ерләнгән, шишмә һе лә бар. Ун да Ғөззәүир әүлиә лә ерләнгән.

Иш ҡол ауылы: 4 км алыҫлыҡ та, тау итәген дә Мул ланур әүлиә 
ерләнгән. Ауыл янын да Батырхан әүлиә ерләнгән. Теләк түбә һен-
дә Ғизетдин әүлиә ерләнгән, шишмә һе лә бар.

Күсем ауылы: тау башын да Күсемхан әүлиә ерләнгән.
Мәхмүт ауылы: Ҡал маҡ (Мишәр) ауылына барған осон да, 

Түбә башын да ике әүлиә зыяраты бар.
Хәлил ауылы: Хәлил хәҙрәт ерләнгән. Зыяратта Ғабдул ла 

хәҙрәт ерләнгән.
Ишбулды ауылы: Хәлиул ла Әбделкәрим улы ҡарый ерләнгән. 

Шул уҡ зыяратта Үл мәҫбай исем ле изге ерләнгән.
Таҡһыр ауылы: әүлиә зыяраты бар.
Тәпән ауылы: Ғәзизйән әүлиә.

Әлшәйрайоны:
Таш лы ауылы: Ҫанайҫары тауын да Әүлиә зыяраты бар
Япар ауылы: Ишан-хәҙрәт бул ған, ун да ҡәбере юҡ, икенсе ер-

гә ерләнгән.
Иҙрис ауылы: бер әүлиә йәшәгән, 1913 йылда үлгән, зыярат-

та ҡәбере бар.
Ҡыпсаҡ ауылы: Әхтәм исем ле һуҡыр бабай күрәҙәлек ҡыл-

ған бул ған. Әхтәм түбә һе бар, ауыл эсен дә урын лаш ҡан.
Мыр ҙағол ауыл: Гәүһәриә әүлиә ерләнгән (Ауырғазы районы 

Мораҙым ауылынан, Мораҙым әүлиәнең бер туған апаһы). Әүлиә 
тауын да Ғәзизйән әүлиә ерләнгән.

Яңауылрайоны:
Әхтиял ауылы: Ғөзәйер ҡарт гипноз, күрәҙәлек һәләтенә эйә 

бул ған. Ҡадир ҡарт та шун дай бул ған.
Ҡыҙылъяр ауылы: иҫке зыяратта хәҙрәт ерләнгән.
Туртыҡ ауылы: Мөҡим ишан ерләнгән. Был ауылда ХIХ бы-

уатта һалын ған иҫке мәсет тә ултыра.
Йөҙсуҡа ауылы: Йәғәфәр хәҙрәт бул ған (Бохаранан уҡып 

ҡайт ҡан), Баһауетдин бул ған (27 йәшенә хәтле Йосоп, Бәҙрәш 
ауылдарын да уҡыған (хәҙер ге Тәтеш ле районы), яҡшы им ләгән).

Киҫәкҡайын ауылы: шәйех-кирам Ғәбдрәхим Рәхмәтул лаһи 
ғәнһе бул ған (1933 йылда 103 йәшен дә мәрхүм бул ған).
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Өфөҡалаһы:
Өфө ҡалаһы: Туҡай урамын дағы Үҙәк мәсет баҡсаһын да 

мөфтөй һәм әүлиә Ғабдрахман Зәйнул ла улы Рәсүлев ерләнгән.

Силәбеөлкәһе:
Арғаяш районы Иҫке Субыл ауылы: Әүлиә ҡәбере бар.
Ҡоншаҡ районы Ҡорман ауылы: Һаҙыев Нурғәли ҡарый 

Ҡөрьән-хафиз бул ған.

ТатарстанРеспубликаһыМинзәләрайоны:
Урыҫ Мөшөгә һе: янын да Изге шишмә һәм Әүлиәләр тауы бар.

ҺарытауөлкәһеПерелюбрайоны:
Күсәбай ауылы: Сурағолов Хаммат мул ла әүлиә бул ған.
Ҡатай ауылы: Нотфул ла исем ле ҡарт осоп йөрөгән, һыу 

өҫтөнән атлап сығыр бул ған.
Ишембай ауылы: Мөршиҙә әүлиә бул ған, мәрт кә барған.
Ҡунаҡбай (Бөрйән) ауылы: Әүлиәләр зыяраты бар.Ҡөрьән-

де яттан белгән Йосопов Ноғоман бабай менән Ғайсин мул ла 
ерләнгән.

Мухин ауылы: (хәҙер ул ауыл юҡ): Яхъя ишан тигән әүлиә 
бул ған. Ҡатай ауылы янын да күмелгән.

ҺарытауөлкәһеПугачеврайоны:
Мәҡсүт (Бишул) ауылы: Сәйетбаттал тигән хәҙрәт, Шәйәхмәт 

тигән табиб, әүлиә бул ған.

ҺамарөлкәһеОлоЧерниговрайоны:
Бөрйән ауылы: элекке Иҫке Ыҙма тигән ерен дә Әүлиә зыяра-

ты бар.
Диңгеҙбай ауылы: Ишан зыяраты бар.

ҺамарөлкәһеГлушицарайоны:
Ҡыпсаҡ ауылы (Иш ләй): Хәйрул ла мул ла бул ған.
Кинйәғол ауылы: мул ла Ғәйнул лин Вазих Мул лағәле улы 

ерләнгән.

ҠурғанөлкәһеСафакүлрайоны:
Ҡаракүл ауылы: зыяратта Ишмөхәмәт ишан ерләнгән.
Шәфей ауылы: зыяратын да әүлиә ерләнгән.
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ҠурғанөлкәһеӘлмәнрайоны:
Подъяз ауылы: Өфөнән килеп йөрөгән әүлиә ҡатын ерләнгән.

Иҫкәрмә:былмәғлүмәт,әлбиттәтулытүгел,әгәрһеҙҡайҙа,
ниндәй әүлиә йәшәгәнен, уларҙың тормош юлын, халыҡты
ойоштороу, милли үҙаңын үҫтереүҙә Аллаһ биргән көсөн ни-
сек ҡулланғанын, дауалау ысулдары хаҡында ишеткәнегеҙ
булһа,шулайуҡҡайҙа әүлиә тауы-шишмәләре барлығынбел-
һәгеҙ,түбәндәгеадрестарбуйынсаяҙыпебәрегеҙ.Аллабойорһа,
китап тулыландырылып, икенсе баҫма булып сыҡҡанда, ул
мәғлүмәттәрмотлаҡйыйынтыҡҡаинәсәк.

450054,Өфөҡалаһы,Октябрьпроспекты,71.
Тарих,телһәмәҙәбиәтинституты,фольклористикабүлеге. 

ФәнирәФәсхетдинҡыҙыҒайсинаға.
235-60-50,235-60-77,gais73@mail.ru

450001,Өфөҡалаһы,Октябрьпроспекты,2.
“Аманат”журналыредакцияһы.

СәлмәнШәкирйәнулыЯрмуллинға.
277-73-46,аmanat@yandex.ru

Мосолманбашҡорттарҙың 
әүлиәҡәберҙәрензыяратҡылыуйолаһы

Баш ҡортостан дың Әүеш ауылы янын дағы Әүеш тауын да 
бик борон ғо ҡәбер бар. Халыҡ хәтере буйынса, бын да изге әүлиә 
ерләнгән һәм 1904 йылда Зәйнул ла Рәсүлев ишан ҡушы уы менән 
ул ҡәбергә таш ҡуйыл ған. Мосол ман баш ҡорттар ҙың әүлиә 
ҡәберенә зыярат ҡылыу йолаһы тураһын да баш ҡорттар тормо-
шон революцияға тик лем үк өйрәнеүсе Р.Игнатьев үҙ яҙмаларын-
да аныҡ мәғлүмәт ҡалдырған.

Ғәрәп хәрефтәре менән уйыл ған ҡәбер ташын дағы яҙманан 
Берке хан ваҡытын да, хижрә буйынса 651 йылда, Әүеш тауын-
да Мөхәмәт Рамаҙан әүлиә үҙенең һуңғы төйәген тапҡан лығын 
беләбеҙ.

Тау итәген ән шишмә ағып сыға. Уны баш ҡорттар изге 
шишмә, тип йөрөтә. Май аҙағы-июнь башын да шишмә һы уын 
алып ҡалыу йолаһы бар, сөнки июн дә шишмә һы уы юғала. Май 
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айын да Әүеш тауы бөтөн Баш ҡортостан дан, хатта ҡаҙаҡ далала-
рынан килгән мосафир ҙар менән тула. Улар тау башын дағы әүлиә 
ҡәберенә зыярат ҡыла, Ал лаһ ризалығы өсөн доғалар уҡый, тик 
Хаҡ Тәғәләнән генә үҙ ҙәре, бала-сағалары, туған дары өсөн яр ҙам, 
еңел лек,һаулыҡ, байлыҡ, мәрхәмәт, иман ныҡлығы һорай, тирә-
яҡ ты йыйыш тыра. Йәнә бер баш ҡорт йолаһы бар – тау итәген дә 
ус аяһын дай таш ты ҡулына йомоп, теләк теләй-теләй өҫкә үрләп, 
ҡәберлек янына һалалар. Ун дай таш тар ҙан ҙур ғына бер түбә 
ҡалҡып сыҡҡан. Ҡайт ҡан дарын да изге шишмә һы уын тейәп 
алалар. Мосол ман баш ҡорттар борон дан зыярат ҡыл ған бын-
дай әүлиә ҡәбер ҙәре баш ҡорттар йәшәгән һәр төбәктә бар, улар-
ҙың матур ҡарал ған булы уы, халыҡ тың күпләп йөрөүе йоланың 
ныҡлығы тураһын да һөйләй.

Мосол ман баш ҡорттар ҙың изгеләр ҡәбер ҙәренә зыярат 
ҡылы уы тураһын да 18-се быуатта инглиз сауҙагәре Гок та яҙып 
ҡалдырған. Ул ҡараҡалпаҡ тарға барғанын да ҡаҙаҡ далалары-
нан һәм баш ҡорт иле аша уҙған. Илек тоҙон сығарған дала баш-
ҡорттарының һәм ҡаҙаҡ тар ҙың бейек тоҙ тауын “изге”, тигән-

ҺарытауөлкәһенеңКүсембәтауылыянындағыбөткәнИшембай
ауылызыяратындаерләнгәнҒатауллаишанХисаметдиновтың

ҡәберензыяратҡылыу
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дәрен ишет кән. “...ошо тау аҫтын да изге нуғай ята, ул ят ҡан 
ер гә тик лем,имеш, өңөлгән юл да бар. Шун да баш ҡорттар хәйер-
гә аҡса, көмөш әйбер ҙәр ырғыт ҡан бул ған. Ун дай хазиналар тау 
тишеген дә күп, тик хәҙер илек тоҙон Рәсәй кешеләре сығара...”.

Көньяҡ-көнсығыш мең баш ҡорттары риүәйәттәренә ҡараған-
да, Баш ҡортостан дың Миәкә районын дағы Нарыҫтауҙа баш ҡорт 
батыр ҙары Иҙеүкәй хан менән уның улы Мораҙым ерләнгән.Был 
тарихи шәхестәр тураһын да ҙур эпос та бар. Улар ҙың ҡәбере 
борон дан изге иҫәпләнә, тау итәген дә бик матур шишмә урғылып 
сыға, һы уы шифалы,тиҫтәләрсә сир ҙән дауа. Изге ҡәбер гә зыярат 
ҡылырға баш ҡорттар ғына түгел, ҡаҙаҡ далаларынан, Урта Азия-
нан күпләп килгән дәр. Иҙеүкәй хан Алтын Ур ҙа тарҡал ған дан һуң 
йәшәгән күренек ле тарихи шәхес икән леге билдәле. Мосол ман 
баш ҡорттар ҙың изге һанаған ата-бабаларының ҡәбер ҙәренә бы-
уаттар буйы зыярат ҡылы уы – халҡыбыҙ мәҙәниәтенең борон ғо 
йолаһы икән леге һис шикһеҙ. Баш ҡорттар ҙың изге ҡәберлектәр-
гә әл мисаҡ тан зыярат ҡылы уы, доғалар уҡып хәйер тараты уы, 
Ал лаһ ризалығы хаҡына ҡорбан салы уы, үҙе менән алып менгән 
теләк ташын ҡәбер янына өйөүе, изге шишмәлә йәнен,тәнен 
таҙартыу ниәтен дә доғалар уҡып һыу ҡойоноуы, Хаҡ Тәғәләнең 
ризалығын да йәшәр гә ниәт итеүе, Ал лаһ Тәғәләнән түл һеҙ ҙәр 
– бала, сирлеләр – сәләмәтлек һорауы – былар ҙың барыһы 
ла халҡыбыҙ изге һанаған, Ал лаһҡа яҡынайған,Уның һөйөк-
лөһөнә әйләнгән ата-бабаларыбыҙ ҙы ололау йолаһы. Изге ата-
бабаларыбыҙ мил ләтте һәр саҡ һаҡлап-яҡлап, хәүеф-хәтәр ҙе 
иҫкәртеп тора,тип иҫәпләнгән һәм иҫәпләнә.

Баш ҡортостан дың Күгәрсен районын дағы Төпсән ауылы эр-
гә һен дәге Әүлиә тауын да ла изге ҡәберлек бар. Яҡын-тирәләге 
ауылдар ҙың халҡы әлеге көн дә лә йыйылышып изге ҡәбер гә 
зыярат ҡыла, тирә-яҡ ты йыйыш тыра, доғалар уҡый,хәйер та-
рата, теләк ташын ҡәбер янына өйә. Бын да ла, Әүеш тауын-
дағылай, теләк таш тарынан ҙур түбә ҡалҡып сыҡҡан. Был 
район да Шәмиғол хәлфә Бикбаевтың изге ҡәбере айырыуса 
ҡәҙерләп һаҡлана. Шәмиғол хәлфә әле тере сағын да уҡ тирә-яҡ-
та ғына түгел, алыҫ-алыҫтар ҙа бик ҙур ихтирам ҡаҙан ған шәхес. 
Наҡшбән диә тәриҡәтен дә торған Шәмиғол хәлфә дини эшмәкәр 
генә түгел, баш ҡорт халыҡ им ләүен, шифалы үлән дәр ҙе ныҡлы 
белеүе менән дә таныл ған.Уның дауаһын ал ған хисапһыҙ рәхмәтле 
кешеләр ҙең хәтерләүенсә, Шәмиғол хәлфә айырыуса һөйәк сир-
ҙәрен һәм баш ҡа тән сир ҙәрен еңел дауалаған, үҙен дәге дауа-
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лау ҡөҙрәтен Ал лаһ бир гән көс,тип әйтер бул ған. Ин де Шәмиғол 
хәлфәнең вафатына ла ярты быуаттан ашыу ваҡыт үтеп кит-
те, ә даны һаман сағы уыраҡ балҡый бара. Йылдың нин дәй миҙ-
геле булыуға ҡарамаҫтан, уның изге ҡәберенә зыярат ҡылырға 
килеүселәр ағымы туҡ тамай.

Баймаҡ районы Манһыр ауылы зыярытын да ерләнгән 
Мөжәүир хәҙрәттең изге ҡәберен бел мәгән баш ҡорт юҡ тыр. 
Хәҙрәт бик намыҫлы, бар ғүмерен тамсыһына тик лем халҡына 
бағыш лап, халыҡ араһын да ихтирамға, баш ҡа мил ләттәр ҙең, 
баш ҡа дин ә һелдәренең хөрмәтләүенә ирешкән. Мөжәүир хәҙрәт 
тыумыш тан гипноз көсөнә эйә бул ған, күп сир ҙәр ҙе бер күреүҙән 
дауалаған. Хәҙрәт 1967 йылда Ал лаһ рәхмәтенә кит кән, халыҡ 
уны хәтерен дә әүлиә,тип һаҡлай. Изге ҡәберенә зыярат ҡыл ған-
да доғалар уҡып рәхмәт әйтә,хәйер тарата.

Өфөнән алыҫ түгел, Ауырғазы районын да, Йәғәфәр ишан 
ерләнгән зыярат бар. Ҡәбере бик ҡарал ған, семәрле суйын кәртә 
менән уратыл ған, уны 19 быуат баш тарын да мосол ман сауҙагәр-
ҙәр эш ләт кән бул ған. Әлегә тик лем изге ишан ҡәберенә мосол ман 
мосафир ҙар ҙың юлы өҙөл мәй.Ҡәберенән алыҫ түгел, Өршәк яры 
буйын дараҡ, ишан шишмә һе лә сылтырап ята. Уны ла мосол ман-
дар ҡарап, таш тар менән урат ҡан, изге шишмәнең һы уы бик ши-
фалы, мосол ман дар хатта ҡыш көнө лә уны эҙләп килә.

Мосол ман баш ҡорттар зыярат ҡыл ған бын дай изге ҡәбер ҙәр 
баш ҡорттар йәшәгән һәр төбәктә мотлаҡ осрай. Айырым әйт кән-
дә, экспедиция ваҡытын да беҙ Хәйбул ла, Ейәнсура, Көйөр гәҙе, 
Ишембай, Салауат, Әбйәлил, Бөрйән һәм республикабыҙ ҙың 
баш ҡа район дарын да ла күр ҙек. Был – күренеш, баш ҡорттар-
ҙың изге әүлиәләр ҡәберенә зыярат ҡылы уы киң тарал ған һәм 
ул баш ҡорт халҡын да Ислам дине килгәнсе үк ныҡ тамырлан ған 
бул ған. Шуныһы үкенесле, баш ҡорттар ҙың әүлиәләр гә зыярат 
ҡылыу йолаһы Баш ҡортостан ғалимдарының күҙ уңынан төшөп 
ҡал ған. Әлеге көн дә лә был матур йолаға иғтибар итеүсе юҡ, уның 
тураһын да баш лыса тыуған яҡ ты өйрәнеүселәр йә журналистар 
яҙа. Изге урын иҫәпләнгән әүлиәләр ҡәберлектәрен бер кем дә 
иҫәпкә ал маған, уларға бәйле тарихи риүәйәттәр ныҡлы өйрәнел-
мәгән. Республикабыҙ ҙың Шишмә районын дағы Хөсәйенбәк һәм 
Турахан кәшәнәләре генә, изге әүлиәләр ҡәберлектәре булараҡ, 
бер аҙ өйрәнелгән булыуҙары менән айырыла.

Мосол ман баш ҡорттар ҙың изге әүлиәләр ҡәберлектәренә 
зыярат ҡылыуҙарын өйрәнеү донъяуи ә һәмиәт кә лә эйә. Совет-
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тар Союзы тарҡалыу менән, ҡай һы бер элекке республикалар ҙа, 
имеш, “саф ислам ” өсөн хәрәкәт йә һәт тарала баш ланы. Төрки 
мосол ман халыҡ тарын да борон дан йәшәп килгән ҡағиҙәләр, 
халыҡ ты уҡмаш тырып, ойош тороп торған йолалар улар тара-
фынан инҡар ителә. “Саф исламсылар” айырыуса баш ҡорттар ҙа 
тарал ған изге әүлиәләр ҡәбер ҙәренә зыярат ҡылыуҙы күрал май. 
“Саф исламсылар” араһын да бигерәк тә ваһһабсылар халыҡ йо-
лаларына ҡаршы. Ваһһабсылар тыуҙырған ығы-зығы Рәсәйҙе лә 
урап үтмәне, ҡай һы бер төбәктәр ҙә улар күбәйеп тә бара. Шуның 
өсөн Баш ҡортостан да Ислам диненең артабан ғы үҫешен, бигерәк 
тә баш ҡорт халыҡ йолалары менән тәбиғи үрелеп үҫешен, ғил ми 
тикшереү бик ваҡытлы һәм ә һәмиәтле.

ЗәкирйәнӘМИНЕВ,
философияфәндәрекандидаты.

Зыяратҡылыутәртибе 44

Зыярат ҡылыу – ул кемделер, тере йәки мәрхүмде Ал-
лаһ ризалығы өсөн барып күреү. Ғәҙәттә, беҙ кемде ихтирам 
итәбеҙ, яратабыҙ, шул кешене күрер гә аш ҡынабыҙ. Халҡыбыҙ-
ҙа: “Тереләр ҙең ҡәҙерен бел, үлеләр ҙең ҡәберен бел!” тигән бик 
фә һем ле әйтем дә бар. Зыярат ҡылыр өсөн тәүҙә ихлас теләк һәм 
изге ниәт – фәҡәт Ал лаһ Тәғәлә ризалығы өсөн булырға тейеш. 
Иман Малик Әбү Иҙрис Әл-Хауләниҙең хәҙисен дә: “Ал лаһ Тәғәлә 
әйт кән: “Кемдер Минең ризалығым өсөн берен-берен ярата икән, 
Мин дә улар ҙы мотлаҡ яратасаҡмын… тигән”. Икенсе хәҙистә: 
“Кем-кемде ярата, Ҡиәмәт көнөн дә шулар менән ҡубарыласаҡ”, 
тиелгән.

Мөхәммәт бәйғәмбәр (с. ғ.с.): “Минеңҡәберемәкилгәнһәр
кемдеЯуапкөнөндәяҡлашырмын.Кемминеңҡәберемәкилә,ул
минетересағымдакилепкүргәнһымаҡбулыр”, –ти.

Зыярат ҡылыусылар юлда бул ған саҡ та, өйҙәренә әйләнеп 
ҡайт ҡансы фәреш тәләр улар өсөн тәсбих әйтеп торор ҙар, ә са-
уабы шул кешеләр гә яҙыла, ти. Ә ҡайтып инһәләр, фәреш-
тәләр улар ҙың гонаһтарын Ал лаһ Тәғәлә ярлыҡауҙы һорап доға 

44 Горская мудрость. Изречения выдающихся шейхов Дагестана / Сост. М.Омаров. 
Махачкала: ИАЦ «Фикр». 2009. 126 с.
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ҡылалар икән. Зыярат ҡылыу йолаһын күптәребеҙ бел мәй.Уның 
тәртибе былай:

1. Ниәт ихлас булы уы мотлаҡ. Фәҡәт “Ал лаһ Тәғәлә ризалығы 
өсөн”, тиер гә.

2. Нин дәйҙер кирәмәт күрер йәки әүлиәне һынар өсөн барырға 
ярамай. Әгәр, нин дәйҙер насар уйҙар кил һә, “Әстағафирул лаһ”, 
тип ихлас әйтегеҙ.

3. Тулы тә һәрәтле булыу лазым.
4. Зыярат ҡылыусы ҡәбер ә һелдәрен “Әссәләмү ғәләйкүм 

тәхийәтән минни иләйкүм”, тип сәләм ләр гә тейеш.
5. “Әл-Фәтиха” һәм 3 тапҡыр “Әл-Ихлас” сүрәләрен уҡып, 

Ал лаһ Тәғәлә ризалығы өсөн әруахтың рухына бағыш ларға кәрәк. 
Нисә ҡапҡа күрә һең, шул саҡлы уҡырға. Юлдағы ҡыйын лыҡ-
тар ҙы – Ал лаһ Тәғәләнең бүләге, тип ҡабул итегеҙ, сөнки беҙ ҙең 
маҡсатыбыҙ – Ал лаһ. Хәҙистәр ҙә әйтелеүенсә, мосол ман дар ҙы 
зыярат ҡа 70 000 фәреш тә оҙата бара.

6. Ҡәбер янын да торған да – ерләнгән әүлиәнең аяғы осон-
да тороғоҙ. Шул ваҡытта уны алдығыҙ ҙа тора, икән тип күҙ алды-
на килтерегеҙ, рабита, йәғни йөрәктәр менән бәйләнеш тойорға 
тырышығыҙ. Баҫып торған килеш “Әл-Фәтиха” һәм 11 “Әл-Ихлас” 
сүрәләрен уҡып, сауабын Мөхәммәт (с.ғ.с.) бәйғәмберебеҙҙең 
һәм шәйехтең рухына бағыш ларға. Шул ваҡытта шәйех менән 

Бохара.Әүлиәзыяратыныңҡапҡаһы 
(Беҙҙеңҡәберстандарыбыҙҙашулайбулһаине...)
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фәйез (Ал лаһтан килгән илаһи нур) тойорға тырышырға, 
үҙеңдең йөрәгеңде уныҡынан аҫтараҡ тора икән, тип күҙ алдына 
килтерер гә тырышығыҙ. Бәрәкәт аласағыңа ышан, үҙең тоймаһаң 
да мотлаҡ бәрәкәт киләсәк.

НурАтаәүлиәнеңкәшәнәһе

ҮзбәкстандыңНурАтаҡасабаһы. 
НурАтаәүлиәнеңзыяратыҡапҡаһы
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7. Кит кән дә тағы ла “Әл-Фәтиха” (1-се сүрә) һәм “Әл-Ихлас” 
(112-cе сүрә) сүрәләрен 3 йә 11 тапҡыр уҡы. Ҡайт ҡан да буш һүҙ-
ҙәр ҙе ҡуйып тор. Шәйех Ғәләүетдин Аттар: “Изгеләр ҙең ҡәбер-
ҙәренә яҡын лашыу кешеләр гә ҙур йоғонто яһай”, тигән.

Наҡшбән диә һәм Шазилийә тәриҡәттәренең шәйехе Сәйед 
әфән де әйтеүенсә: “Кем йома көн ата-әсәләренең зыяратына ба-
рып “Йәсин” сүрә һен уҡыһа, уға ошо сүрәләге күпме хәреф бар, 
шунса гонаһы ғәфү ителә”, тигән. Әгәр кемдер ата-әсә һе тере 
саҡ та уларға тейеш ле хөрмәт күр һәтмә һә, ә һуңынан үкенеп ғәфү 
үтенһә һәм Ал лаһтан улар ҙың гонаһтарын ғәфү итеүҙе һораһа, 
ул ата-әсә һен тере саҡ тарын да ҡыуан дырған һымаҡ буласаҡ. 
Әгәр кемдер “Аятел-Көрси” (2-се сүрә, “Баҡарә”нең 255-cе аяты) 
уҡып, Ал лаһ Тәғәләнән уның сауабын ошо зыяратта ятыусыларға 
биреүҙе һорай икән, һәр ҡәбер гә 40 нур төшөп, ҡәбер ҙәре 
киңәйтәсәк. Шулай уҡ, “Йәсин” (36-cы сүрә) уҡып, сауабын 
мәрхүмдәр гә бағыш лаһа, бөтә һенең дә ҡәбер ғазабы еңеләйтелә 
һәм сүрәне уҡыусыға зыяратта нисә кеше ерләнгән, шул хәтле са-
уап яҙыла.

Ал лаһ һәммәбеҙ ҙе лә тура юлдан барырға һәм изге эш тәр эш-
ләр гә насип итһен!

ФәнирәҒАЙСИНАәҙерләне.

НурАтаәүлиәнеңҡәбере
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ҠУШЫМТА

Наҡшбәндиәтәриҡәте 
суфыйҙарывазифалары

(Тулыландырылғаникенсебаҫманың 
ҡыҫҡартылғанварианты)

СолтанәүлиәшәйехҒабдуллаһәд-Дағстани
күрһәтмәләренәнигеҙләнде

ШәйехНәзимәл-Хаҡҡаниәр-Раббани
инешһүҙеһәмаңлатмалары

Китап суфыйсылыҡтың бөйөк Остазы, шәйех Мөхәммәт
Нәзимәл-ХаҡҡаниүҙмөриттәренәтәҡдимиткәнНаҡшбәндиә
тәриҡәтесуфыйҙарывазифаларыменәнтаныштыра.Быуаттар
дауамында раҫланған, бик күп быуын мөриттәре  менән эш-
ләүҙең был ысулдары һөҙөмтәле икәнен иҫбатланы. Китапты
суфыйсылыҡюлына баҫҡандарҙың да,шулай уҡ уныңменән
ҡыҙыҡһыныусыларҙыңдаҡулланыуымөмкин.
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Инешһүҙ

Бөгөнгө Көнсығыш илдәрен өйрәнеүҙә суфыйсылыҡ – VII 
һәм XI быуаттар араһын да барлыҡҡа килгән, ХIV–ХVI быуаттар-
ҙа яңырыу кисер гән, XIX быуат уртаһына уңыш лы “көнсығыш 
экзотикаһына күскән Ислам- дағы мистик йүнәлеш иҫәпләнә. 
Әҙәбиәттә был термин ды төрлөсә аңлатыуҙарын осратырға 
мөмкин – ғәрәпсә “суф”, йәғни йөн, йәки “сафа” – эскәмйә, 
йәки грексә “софия” Һ.6.

Төптән уйланыусан уҡыусы был китапты уҡып, ошо мифтар 
менән мәңгегә хуш лашыр. Китап хәҙер ге заман дың күренек-
ле рухи Уҡытыусыһы, Наҡшбән диә тәриҡәте Остазы шәйех 
Мөхәммәт Нәзим әл-Хаҡҡаниҙың әйтеүенән яҙып алын ды 
һәм уны намыҫлы үтәгән һәр кемгә юғары рухи үҫеш кимәленә 
күтәрелә алырлыҡ өмөт бирелә. Шәйех Нәзим был вазифалар ҙы, 
үҙ сиратын да, Остазы шәйех Ғабдул лаһ әл-Фәиз  әд-Дағстаниҙан 
(с.ғ.с.) өйрәнгән. Ошо бөйөк шәхестәр биографияһы менән 
китаптан танышырға, ә Остаздың кешелек үҫеше барышын да 
тотҡан урыны хаҡын да тулыраҡ мәғлүмәтте шәйех Ғабдул лаһтың 
уҡыусыһы һәм Геор гий Гурджиевтың мөрите Джон Беннет яҙған 
«Тәрән аҡыл  остаздары» китабынан уҡырға мөмкин.

Был китапта автор бик борон дан остаздар етәк ләгән кешелек  
аңы үҫешенең туҡ тауһыҙ ағышында ғәйәт ҙур күренештәрҙе аса.

Бөтөн суфыйҙар ҙың Остазы Мөхәммәт бәйғәмбәр (с.ғ.с.) 
күп тапҡыр, ул үҙе бер нин дәй ҙә яңы тәғлимәт алып кил мәүе, 
ә киреһенсә, уға атабыҙ Әҙәмдән (с.ғ.с.) баш лан ған илаһи асыш-
тар ҙы аҙағынаса ет кереүҙә һуңғы бәйғәмбәр булыу бурысы 
йөкмәтелеүе хаҡын да әйтә килде.

Ал лаһ Тәғәләнең һәр илсеһе тәғлимәте нигеҙен дә ваҡыт 
емерә ал маған Йән ысынбарлығы ғилеме һалын ған. Наҡшбән-
диә тәриҡәтенә ингән дә Ғәбд ән–Нур (Илаһи нур ҡоло) исемен 
ал ған үт кән быуаттың беренсе яртыһын да йәшәгән билдәле 
мистик Геор гий Гурджиев, кеше Йәне бер нисә “йоҡа тән-
дән” тора, ти (ғәрәпсә “латифа” – йоҡаҡ). Беренсе “йоҡа тән”, 
физик тән үлеп, ҡырҡ көн үт кәс тарҡала. Икенсе “йоҡа тән” 
физик тән дән тыш бик оҙаҡ, бәлки, меңәр йылдар көн итә, ләкин 
ул да ваҡыт тәьҫиренә бирешә. Тик өсөнсө “йоҡа тән” генә, 
ысынын да, үлемһеҙ. Үҙенең Париждағы “Кеше институты”н да 
уҙғарған дәрестәрен дә Гурджиев ошо “йоҡа тән дәр”ҙе буй һон-
дороу маҡсатын ҡуя. Уны үтәү өсөн бик ҙур күләмдә көс талап 
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ителә. Гурджиев үҙ уҡыусыларын, быны булдырыу өсөн үҙеңдең 
тормош (йәки енси теләк) үҙәге менән идара итер гә өйрәнгән дә 
генә мөмкин, тип уҡыта. Был фекер ҙе аңлатыусы модель итеп йөк 
өҫтөн дә барыусы күсер ҙе килтерә.

Күсер был миҫалда – кеше аңы (йәғни, кеше үҙе); йөк – 
уның тәне, ә ат – бөтә ор ганизм эше, бер үк ваҡытта кеше менән 
идара итеүсе энер гетик үҙәк. (З.Фрейд өйрәтеүенсә, кешенең 
бөтә теләге ике нигеҙ гә ҡайтып ҡала – енси теләк (аҙғын нәфес) 
һәм бөйөк булыу теләге (тәкәбберлек). Гурджиев, кеше, дилбәгә-
һен таш лап, йоҡлай, ә ат уны билдә һеҙ ер гә алып бара,  маҡсатҡа 
барып етеү өсөн, иң тәүҙә, атты ауыҙлыҡлап алырға һәм уның 
менән идара итер гә өйрәнер гә тейеш, тип иҫәпләй. Ал лаһ Тәғәлә 
тарафынан тормош үҙәген ауыҙлыҡлау өсөн Муса бәйғәмбәр 
(с.ғ.с.) аша бирелгән тәғлимәт әт–Тәүрәт исеме аҫтын да билдәле.

Иң төп бурыстан – үҙ Ал лаңды яратыуҙан тыш, уның бөтә 
талаптары ла тип әйтерлек тыйыу рәүешендә:  “үлтермә, урлама, 
ял ған шаһитлыҡ итмә, зина ҡыл ма” Һ.6.

Кешенең тормош үҙәге  Исламда нәфес (һулыш) тип атала. 
Нәфесте ауыҙлыҡлай алыусы закон дар йыйыл маһы Шәриғәт, тип 
исем ләнә. Шәриғәт ҡуш ҡан дар ҙы үтәү Ҡәлб (йөрәк) латифаһын 
асырға булыш лыҡ итә.

Әт-Тәүрәтте үтәү һәм остаздар ҙың маҡсатлы эше һөҙөмтә-
һен дә  Кешелек аңы үҫә һәм икенсе “йоҡа тән” менән идара ит-
кән килә һе үҙәктәр ҙе асырға ваҡыт етә.

Ошо эш те баш ҡарыуҙы Ал лаһ, Кешелеккә әл-Инжил’ ебәреп, 
Ғайса бәйғәмбәр гә (с.ғ.с.) йөкмәтә. Быныһын да тыйыу бурыстары 
ғына аҙ, тип иҫәпләнә. Был осорҙа Ал лаһ кешенән күберәкте талап 
итә – иң ҙур бурыстан – үҙ Ал лаһыңды яратыуҙан тыш яңыһы 
––үҙ яҡыныңды яратыуға өндәү барлыҡҡа килә. Ошо бурысты 
үтәү өсөн кешенән бик ҙур рухи көс талап ителә, сөнки яратыу – 
тимәк, бүләк итеү, ҡорбан итеү. Был кимәлгә күтәрелеүгә дәғүә 
итеүсе оҙаҡ өйрәнергә тейеш. Исламда ул Тәриҡәт исеме алды 
(ғәрәпсә тәриҡә – юл). Тәриҡәт вазифаларын даими үтәп, Аллаһ 
юлында барыусы үҙен дә Сирр (Йәшерен Сер) һәм Сирр әс-Сирр 
(Йәшерен дә Йәшерен Сер) латифаларын йәки Рух аса.

Үҫешен тамам лауға яҡын лаш ҡас, Кешелек Ал лаһ Тәғәләнең 
Мөхәммәт (с.ғ.с.) бәйғәмбәр аша бирелгән һуңғы Васыяты – изге 
Ҡөрьән де ҡабул итеү кимәленә еткән. Был Васыятта бер нин-
дәй тыйыуҙарға ла, яҡыныңды яратыуға ла урын ҡал маған. Тик 
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бер генә Бурыс – Ал лааһу әҡбәр! – Ҡөрьән дең һәр сүрә һен дә 
яңғырай.

Ал лааһу әҡбәр! – Рух Юлын дағы  һуңғы Туҡ талыш ҡа, 
Фәнә Фил Ал лааһ Туҡ талышына, йәғни Ал лаһ янын да ҡалырлыҡ 
дәрәжәгә ет кән кеше ошоно ғына әйтә ала. Был Туҡ талыш ҡа 
етеп, кеше үҙен дә Әхфә латифаһын аса һәм Үәли (Ал лаһтың дуҫы) 
исеменә эйә була һәм Йыһан Аңы Океанын да мәңгелек тормош 
яулай.

ШәйехМөхәммәтНәзим 
әл-Хаҡҡаниәл-Кипруси

Шәйех Мөхәммәт Нәзим әл-Хаҡҡани Кипр ҙа, Лариакта, 
1922 йылдың 23 апрелен дә, шәмбе көн тыуған (мосол ман кален-
дары буйынса 1340 йыл шәғбән айының 26-һын да). Атаһының 

нәҫел тамыр ҙары Ҡәҙириә 
тәриҡәтен ой ош тороусы шәйех 
Ғабдул Ҡа дир Джиланиға 
барып тоташа, әсә һе яғынан 
– Мәүләүиә тәриҡәтенә нигеҙ 
һалыусы шәйех Джалалетдин 
Румиға. Шуның менән бер-
гә ул атаһы яғынан Мөхәммәт 
(с.ғ.с.) һәм Оттоман империяһы 
солтан дары нәҫеленә ҡарай.

Кипр ҙа үт кән бала сағын да 
шәйех Нәзим олатаһы, Ҡәҙириә 
тәриҡәте шәйехе менән йыш 
аралаш ҡан. Олатаһы уны 
дини вазифаларға өйрәтә. 
Малай кесе йәш тән үк иҫ кит-
кес сифаттар – түҙем лек, 
киң күңел лек, дини тәғлимәт-
кә ҡыҙыҡһыныу  менән 
айырылған, ҡалала һәр кемгә 
кәңәш бирер ҙәй һәм уның 
киләсәген әйтер ҙәй аҡыл-
лы кеше булып таныл ған. Биш 
йәш тән алып, ул йыш ҡына, 

Алтынтеҙмәнең40-сыоҫтаһы
мәүләнәСолтанәүлиәШәйех

МөхәммәтНәзимӘҙил 
әл-Хаҡҡаниәр-Раббани
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өйҙән китеп юғала торған. Әсә һе уны мәсеттән йәки Мөхәммәт 
(с.ғ.с.) сәхәбә һе Үммөлхират ҡәберенән барып табыр бул ған. өйгә 
ҡайтырға өгөтләүҙәр гә малай: “Мин бын да, Үммөлхират янын-
да,ҡалырға теләйем, ул – беҙ ҙең өләсәйебеҙ”, – тигән. Ҡай һы 
бер ҙә малайҙың тере кеше менән һөйләшкән кеүек Үммөлхират-
ҡа өн дәшеүен кишетәләр… Ҡайтайыҡ, тип саҡырыусыларға: 
“Ҡамасауламағыҙ, мин ошо ҡәбер ҙә ят ҡан ҡарт өләсәйем менән 
һөйләшәм”, – тигән.

Шул уҡ ваҡытта шәйех Нәзим донъяуи фән дәр ҙе лә сит кә 
ҡуймаған. Көн дөҙ мәктәптә уҡыған, ә кисен һәм төн дәрен дини 
белем ал ған. Ҡәҙириә һәм Мәүләүиә тәриҡәттәре вазифаларын, 
Шәриғәтте, Ислам ҡанундарын, хәҙистәр ҙе, Ҡөрьән тәфсирен 
өйрәнгән, кесе йомала һәм йомала Ҡәҙириә һәм Мәүләүиә 
тәриҡәттәре үҙәктәренә йөрөгән. Өлкән синыфтар ҙа телә һә нин-
дәй кимәлдәге дини темаға бәхәс ҡороуға һәләтле бул ған.

1940 йылда (1359 й.) Кияр ҙа мәктәпте тамам лағас, шәйех 
Нәзим Истанбул ға юл лана, бын дағы университетта уның ике 
ағаһы һәм апаһы уҡыған. Ул химия факультетына (Баязит урамын-
да) уҡырға инә, тиҙ ҙән бик һәләтле студент булып таныла. Бер үк 
ваҡытта Шәриғәт өлкә һен дә белемен тәрәнәйтә, уҡытыусыһы 
шәйех Джамалетдин әл- Аласуни етәкселеген дә ғәрәп телен 
өйрәнә. Университетты тик ’‘яҡшы’’ға тамам лай һәм профессор-
ҙар уға артабан фән менән шөғөл ләнер гә тәҡдим итә. “Мин заман 
фән дәре менән ҡыҙыҡһынмайым. Минең күңелем дини белемгә 
ынтыла”, – тип яуаплай Наҙим.

Университеттың беренсе курсын да уҡыған сағын да шәйех 
Нәзим беренсе остаҙын – шәйех Сөләймән Арзарумиҙы осрата 
(Наҡшбән диә тәриҡәте шәйехе, 1948 йылда (1368 й.) вафат). Уның 
менән осраш ҡан дан һуң, шәйех Нәзим көн дәлек ике тәриҡәт 
вазифаларын өйрәнеүҙән тыш, өсөнсөһөнә – Наҡшбән диәгә 
тотона.

Истанбулда шәйех Нәзимдең ярат ҡан мәсете ҡалалағы иң 
борон ғо һәм матур ҙар ҙың береһе – Солтан Әхмәт була. Ун да 
йыш ҡына төн дәр буйы ултыра.

Һөйләүенсә, ошо мәсеттә ғәйәт тәрән ҡәнәғәтлек тойғоһо 
кисерә. Йыш ҡына ике остазы – шәйех Джамалетдин әл-Аласуни 
һәм шәйех Сөләймән Арзаруми менән бер гә ғибәҙәт ҡыла.

“Улар мине дини фән дәр гә өйрәтте, йөрәгемә рухи осҡон 
һалды. Ошо ваҡытта изге Дамаск ҡалаһы менән бәйле күп нәмә 
күҙ алдыма килде, әммә шәйехемдән ун да барырға рөхсәт ал-
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мағайным. Зекер ваҡытын да күп тапҡыр мине үҙенә саҡырған 
Мөхәммәтте (с.ғ.с.) күр ҙем. Шул ваҡытта йөрәгем, бөтә һен дә таш-
лап, Бәйғәмбәр ҙең изге ҡалаһына китер гә теләне. Бер саҡ, ныҡлы 
кисереш тәр гә бирелгән мәлдә, шәйех Сөләймән пәйҙә булды. Ул 
яурыныма ҡулын һалын, миңә рөхсәт килеүе, әҙерлегем буйынса 
Оло шәйех Ғабдул лаһ әд-Дағстани менән осрашыу мөмкин булы-
уы хаҡын да хәбәр итте. “Йөрәгең асҡысы уның ҡулында, – тине 
ул, – Сирияға уға юл лан. Рөхсәт минән һәм Бәйғәмбәребеҙ ҙән 
бирелә (Шәйех Сөләймән Арзаруми Наҡшбән диә тәриҡәтен-
дәге 313 әүлиәнең береһе була)”. Ошо хәбәр ҙе ишет кәс, был хаҡ-
та әйтер гә үҙемдең шәйехемде эҙләп киттем. Уны ике сәғәттән, 
мәсет эр гә һен дә тапкас, йүгереп эр гә һенә бар ҙым. Ул мине 
ҡосағына алып: “Улым, күр гәнең менән ҡәнәғәтһеңме?” – тип 
һораны. Мин уның бөтә һен дә белеүен төшөн дөм.  “Оҙаҡлама. 
Аяҡ тарыңды Сирияға йүнәлт”, тине ул. Ул миңә адрес та, баш ҡа 
бер нин дәй ҙә мәғлүмәт  тә бирмәне, бары тик шәйех Ғабдул лаһ 
әд-Дағстани исемен генә атаны.

Мин поезд менән Истанбулдан Һәлебҡа (Алеппоға) килдем 
һәм ун да ҡала мәсеттәре буйлап бер аҙ йөрөнөм, ғибәҙәт ҡылдым 
һәм баш ҡа белем көҫәүселәр менән зекерҙә булдым, һуңғараҡ 
шун дай уҡ Һәлеб кеүек борон ғо ҡала, Хамафҡа, киттем. Минең 
Сирия буйлап сәйәхәт ҡылыу теләгем көслө ине, әммә быны эш-
ләү ҡыйын лаш ты: илде баҫып ал ған француздар Англия менән 
һуғыш ҡа әҙерләнә, шун лыҡ тан әлегә Хомсалағы Бәйғәмбәр 
(с.ғ.с.) көрәш тәше шәйех Хәлид ибн Вәлид кәшәнә һенә барырға 
булдым. Зыярат ҡылғандан  һуң мәсет кә ғибәҙәт ҡылырға ин-
дем. Ун да бер хеҙмәтсе миңә яҡын килеп: “Бөгөн төшөмдә 
Мөхәммәт бәйғәмбәр (с.ғ.с.) күрен де, уның бөйөк улдарының 
береһе ҡаршыма киләсәген әйтте һәм уны хәстәрләр гә ҡуш ты. Ул 
миңә Һеҙ ҙе күр һәтте”, – тине. Мин ҙур тулҡын ланыу менән был 
кешенең саҡыры уын ҡабул иттем. Ул мине бер бүл мәгә урынлаш-
тыр ҙы.

Бын да мин бер йыл йәшәнем, унан тик ғибәҙәт ҡылырға һәм 
Хомса мөриттәренең тәджүит, тәфсир һәм фикх, хәҙистәр өйрәнеү 
өсөн генә сыҡ тым. Дәрестәр ҙе шәйех Мөхәммәт Әли Үйүн әс-
Суд һәм шәйех Ғәбдел Ғәзиз Үйүн әс-Садх (ҡала мөфтөйө) алып 
бар ҙы. Бынан тыш, мин тағы ла Наҡшбән диә тәриҡәтенең ике 
шәйехе Ғәбдел Джәлил Морат һәм Сәид әс-Сүмәи дини тәжрибә-
һен өйрән дем, әммә йөрәгем Сирияға аш ҡыныуҙан туҡ таманы. 
Һуғыш һаман да тынманы. Мин дә Триполи ҡалаһына (Ливия) 
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барыу теләге тыуҙы, унан Бейрут ҡа, ә Бейруттан хәүефһеҙ юл 
менән Сирияға етеү мөмкин леге бар”.

1944 йылда (1364 й.) шәйех Нәзим автобус менән Триполиға 
килә. Ҡала пристанен дә, таныш бул маған ер ҙә, ҡайҙа барырға 
бел мәй торған да, ҡаршы яҡ урамдан уға табан килеүсе кешене 
шәйләп ҡала. Ул – Триполи мөфтөйө, ҡаланың бөтә суфыйҙар 
тәриҡәттәре шәйехе Мөнир әл-Малик була.

Һеҙ шәйех Нәзимме? – тип һорай мөфтөй, – мин төш күр-
ҙем, ун да Бәйғәмбәр (с.ғ.с.) миңә Һеҙ ҙе күр һәтте һәм Һеҙ ҙең тап 
ошо ер гә килерегеҙ ҙе алдан хәбәр итте. Ул миңә Һеҙ гә яр ҙам-
лашырға бойор ҙо.

Мин шәйех Мөнир әл-Малик янын да бер ай булдым, һуңынан 
ул мине Хомс аша Дамаск ҡалаһына оҙатты, – тип артабан 
һөйләй шәйех Нәзим, – Дамаскка 1945 йылда (1365 й.) килдем, 
йома ине, һижри кален дары буйынса йыл башы. Шәйех Ғабдул-
лаһ әд-Дағстани Билал әл-Хабаши һәм Бәйғәмбәр ҙең (с.ғ.с.) бик 
күп нәҫеле ерләнгән ер ҙән алыҫ түгел урын да, Хәй әл-Майҙан 
урамын да, борон ғо ҡомарт ҡылар менән тулы тарихи биҫтәлә 
йәшәүен бел мәй инем. Йорто ла миңә мәғлүм түгел, әммә ошо 
урамға яҡын лаш ҡас, алдымда шәйех һыны пәйҙә булды һәм 
мине йорт ҡа инер гә саҡыр ҙы. Кешеләр, өҫтән бомба таш лауҙан 
ҡурҡып, өйҙәрен дә генә ят ҡан ға  урам буш. Шәйехтең йортон 
күр һәтер ҙәй кеше бул маны... Шул саҡ икенсе һын пәйҙә булды 
һәм алдымдағы ябай бул маған ишек ле йортто күр ҙем. Ишекте 
таптым, уға яҡын килеүем булды, асылып китте, тупһаһын да 
шәйех күрен де. “Хуш килә һең, улым, Нәзим әфән де”, – тине ул. 
Уның тыш ҡы ҡиәфәте мине аптыратты: йөҙө нур ҙан балҡый, ә 
йыл майған саҡ та йөрәк йылыһы бөркөлә. Бын дай кешене мин 
элек бер ҡасан да күр гәнем бул маны. Ул йорт ҡа саҡыр ҙы һәм 
мине бын да көтөүҙәрен әйтте. Бәхеттән түбәм күккә тейҙе, әммә 
Бәйғәмбәр (с.ғ.с.) изге ҡалаһын һағыныу тойғоһо кәмемәне. 
Миңә ни эш ләр гә кәрәк лекте шәйех Ғабдул лаһтан һораным – ул 
бөгөнгә ял итер гә ҡуш ты.

Иртә таң менән шәйех Тә һәжжүдкә (төнгө намаҙ) уятты. 
Ғибәҙәт ҡыл ған да үҙемдә бығаса күрел мәгән көс һиҙ ҙем. 
Йөрәгемде Ал лаһ Тәғәлә яҡ тыртты, үҙемде шәйехкә ныҡлы яҡын 
тойҙом. Тағы ла алдымда кәүҙәләнеш күр ҙем. Үҙемде, арҡан-
дан яһал ған баҫҡыс буйлап, беҙ ғибәҙәт ҡыл ған Бәйт әл-Мамур-
ҙан күктәге Ҡәғбәгә табан күтәреләм, тип хис иттем, һәр аҙымым 
рухи баҫҡыс булып, шәйех бир гән, бығаса мин ишетмәгән, белем 
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менән нығытылды. Һүҙ ҙәр, һүҙбәйләнеш тәр сәйер рәүеш тә 
ойошоп ишетелгән һәр баҫҡыс мәғлүмәте йөрәгемә инеп ятты. 
Шул көйөнсә Бәйт әл-Мамурға еттек. Ун да мин имам сәййидинә 
Мөхәммәт (с.ғ.с.) менән бер гә ғибәҙәт кә баҫҡан 124 мең әүлиәне 
күр ҙем. Бәйғәмбәр ҙең (с.ғ.с.) 124 мең сәхәбә һе уның артын да 
теҙелгәйне. Улар артын да Наҡшбән диә тәриҡәтенең 7007 әүлиә-
һе тора ине. Бынан тыш, ун да тағы ла баш ҡа тәриҡәттәр ҙән 124 
мең әүлиә йыйыл ғайны. Әбү Бәкер әс-Сиддиҡ тың уң яғын да ике 
буш урын бар. Оло шәйех мине шун да баҫтыр ҙы һәм беҙ Ал лаһҡа 
бер гә табын дыҡ. Мөхәммәт бәйғәмбәр (с.ғ.с.) намаҙ ҙы иҫ кит кес 
матур уҡыны. Кисереш тәремде аңлатып бөт көһөҙ, беҙ ҙә Ал лаһ 
ҡөҙрәтен әйтеп бирерлек ун дай һүҙ ҙәр юҡ.

Намаҙ тамам лан ды, һын дар юғалды, шәйехтең мине иртәнге 
намаҙға аҙан әйтер гә саҡыры уын ишеттем. Ул тамам лау доғаһын 
уҡыны, мин дә шулай эш ләнем. Тыш та үҙ-ара һуғыш ҡан армиялар-
ҙың бомбаларының шартлауы ишетелде. Шәйех миңә Наҡшбән-
диә тәриҡәтенә инер гә тәҡдим итте. “Улым, – тине ул, – беҙ ҙең 
тәриҡәттә хаким лыҡ шун дай көслө, бер секун д эсен дә мөритебеҙ 
бөйөк аңға ирешә ала”. Шунан күҙ ҙәрен йөрәгемә төбәне. Баш-
та һары бул ған күҙ ҙәр, йөрәгемә нин дәй белем һалыуға ҡарап, 
тора-бара ҡыҙар ҙы, ағар ҙы, йәшел лән де, аҙаҡ ҡарайҙы, һары төҫ 
тәүгеһе ине, ул йөрәк кимәленә (Ҡәлб) тура килде. Шәйех миңә 
кешенең көн дәлек тормошон да кәрәгер ҙәй эске белем һалды, 
һуңынан Силсилә һе сәййидинә Ғәлиҙән баш лан ған бөтә ҡырҡ 
тәриҡәттең Сирр (Йәшерен Сер) мәҡәменә яраҡлы мәғлүмәт 
төшөн дөр ҙө. Бөтә тәриҡәттәр ҙең белемен үҙләштергәнемә 
төшөндөм. Ошо тәғлимәт йөрәгемә үтеп ингән дә шәйехтең күҙ-
ҙәре ҡыҙыл ине. Өсөнсө мәҡәм – Сирр әс-Сирр (Йәшерен-
дә Йәшерен) Наҡшбән диә шәйехтәренә генә асыла. Улар ҙың 
имамы сәййидинә Әбү-Бәкер әс-Сиддиҡ. Был мәғлүмәтте бир гән-
дә шәйехтең күҙ ҙәре аҡ ине. Аҙаҡ ул зиһенемде Хафи (Йәшерен) 
мәҡәменә күсер ҙе, күҙ ҙәре йәшел төҫкә ин де. Ниһайәт, мине 
бөтөн ләй юғалыуға дусар ит кән Әхфә (Тотош Йәшерен) мәҡәменә 
сол ғаны, ун да бер нәмә лә эш ләнмәй, күҙ ҙәре ҡараға әйлән де. 
Шун да ул мине Ал лаһ ҡаршыһына килтер ҙе һәм Ер тормошона 
ҡайтар ҙы.

Шәйехкә был минутта һөйөүем шул тик лем көслө ине, 
тормошомдо унан баш ҡа күҙ алдына килтерә ал маным, тик 
бер генә теләк менән ян дым – уның менән бер гә булырға һәм 
уға хеҙмәт итер гә. “Улым, кешеләр һиңә мохтаж. Мин һиңә әле 
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етерлек бир ҙем. Тиҙ арала Кипрға йүнәл”, – тигән һүҙ ҙәр ен 
ишет кәс, йөрәгем ярыла яҙ ҙы. Йыл ярым уның менән осрашыуҙы 
көттөм, әммә бер генә төн эргәһендә булдым. Мин биш йыл бул-
маған Кипрға китеүемде теләне ул. Минең өсөн ҡот осҡос ине, 
әммә тәриҡәттә мөрит (уҡыусы) үҙ шәйехенә тулыһынса буй-
һонорға тейеш. Уның ҡулын, аяғын үбеп, ризалыҡ ал ғас, өйөмә 
ҡайтыу юлдарын уйлай баш ланым.

Икенсе Бөтә донъя һуғышы тамам ланып килә. Транспорт 
менән ҙур проблема. Аптырап, шулай урамда уйланып торған да, 
яныма бер кеше килде:

– Эй, шәйех, Һеҙ гә ҡайтырға кәрәкме?
–Эйе.
–Ҡайҙа?
– Триполиға.
– Минең йөк машинам бар.
Ике көн дән һуң имен-аман Триполиға еттек. Унан мине 

диңгеҙ портына илтеп ҡуйы уын һорағас, һуғыш барыу сәбәпле, 
диңгеҙ ҙә йөрөүсе бул мауын әйтте. Мин һаман да ныҡыш тым: 
“Барыбер. Нисек бул һа ла миңә Кипр ҡайтырға”. Портта шәйех 
Мөнир әл-Маликты күреп бик ғәжәплән дем. Ул яңынан миңә 
ҡаршы атлай ине. “Һеҙ ҙе ҡарт олатайығыҙ нисек ярата! – тип 
ҡысҡырып ғәжәплән де ул. – Мөхәммәт бәйғәмбәр (с.ғ.с.) яңынан 
һеҙ ҙең ҡайты уығыҙ ҙы хәбәр итте һәм һеҙ гә яр ҙам итер гә ҡуш ты”. 
Шәйех Мөнир ҙә өс көн булдым, ул миңә карап табырға тырыш-
ты. Яғыулыҡ бул маған лыҡ тан, быны эш ләүе ауыр ине, һөҙөмтәлә 
сауҙа баркасы табыуға иреш тек. Шәйех бын дай сәйәхәттең үтә 
лә хәүефле булы уын киҫәтте, әммә үҙ һүҙемдә тор ҙом, сөнки был 
минең бурысым – шәйехем шуны талап итә. Баркас хужаһына 
ҙур ғына сумма түләп, мине ултыртырға ризалатты. Ғәҙәттә 
моторлы кәмә дүрт сәғәттә үт кән юлды, ете көн бар ҙыҡ.

Тыуған еремә етеп, ярға аяҡ баҫҡас, тағы ла күҙ алдымда 
Оло шәйех Ғабдул лаһ әд-Дағстани пәйҙә булды. “Улым, минең 
тәриҡәтемдән һине бер нәмә лә айыра ал маҫ. Ун да һин күп 
нәмәгә өлгәш тең. Ошо мәлдән баш лап, һин мине күрә алаһың. 
Бының өсөн йөрәгең ҡарашын миңә төбә. Һине ҡыҙыҡһын-
дырған бөтә һорауҙар менән туранан-тура Ал лаһ Тәғәләгә өн дәшә 
алаһың – яуап шун да уҡ киләсәк, һин үҙең теләгән рухи кимәлгә 
сыға алаһың, сөнки тулыһынса мөслим булдың (мөслим “күн-
дәм” тигән де аңлата). Барса әүлиәләр һинән ҡәнәғәт. Мөхәммәт 
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бәйғәмбәр (с.ғ.с.) һинән ҡәнәғәт”. Ысын лап та, ошо минуттан һуң 
Оло шәйехте һәр ваҡыт янымда тойҙом.

Шәйех Нәзим Кипр ҙа дини белем һәм Ислам тәғлимәтен 
тарата баш лай. Уға Наҡшбән диә тәриҡәтен үҙ итеүсе бик күптәр 
килә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы,  Төркиәлә дин (шул иҫәптән Кипр ҙың 
Төркиәгә ҡараған өлөшөн дә лә), хатта аҙан ғына уҡыу ҙа тыйылған 
осоро була. Тыуған иленә ҡайт ҡас, шәйех Нәзим иң тәүҙә мәсет кә 
бара һәм ғәрәпсә аҙан әйтә. Уны шун да уҡ ҡул ға алалар һәм бер 
аҙнаға төрмәгә ултырталар. Иреккә сығыу менән ул Никоссияның 
үҙәк мәсетенә юл лана һәм уның манараһынан аҙан әйтә. Власть 
вәкилдәре ныҡлы ризаһыҙлыҡ бел дерә һәм суд эше аса. Суд 
аша эҙәрлек ләүгә ҡарамаҫтан, шәйех Нәзим, манаралар ҙан аҙан 
әйтә-әйтә, тотош Никоссияны йөрөп сыға. Шулай итеп, тағы ла 
114  “тәртип боҙоу”осрағы ҡушылып, суд эше ҡатмарлаша. Суд 
приставтары унан аҙан әйтеүҙе туҡ татыуын талап итә, әммә 
ул: “Мин быны эш ләй ал майым, аҙан ды һәммә кеше ишетер-
гә тейеш”, – тип яуаплай. Суд көнө яҡын лаша. Шәйех Нәзимгә 
бөтә һе бер гә 100 йыл төрмәлә ултырыу янай. Суд була, тигән көн-
дә хәл ҡырҡа үҙ гәрә – һайлау һөҙөмтә һен дә Төркиәлә власҡа Аҙ-
нан Мен делес килә. Үҙенең беренсе бойороғон да ул мәсеттәр-

СолтанәүлиәҡатыныХүәджәӘминәинәйменән 
(сығышыбуйынсаМинзәләбашҡорто)
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ҙе асырға һәм ғәрәпсә аҙан әйтер гә рөхсәт бирә. Был Оло шәйех 
тыуҙырған мөғжизә була.

Шәйех Нәзим күп йылдар Кипр буйлап сәйәхәт итә, Мысыр, 
Диван, Сәүд Ғәрәбстанын да һәм баш ҡа бик күп урын дар ҙа булып, 
үҙ мөриттәрен тәриҡәттең дини вазифаларына өйрәтә. 1952 
йылда, Оло шәйехтең эшен дауам итеүселәр ҙең береһе Хәджә 
Әминә Әҙилгә өйләнә. Шәйех Нәзимдең ике улы, ике ҡыҙы бар.

Шәйех Нәзим йыл һайын, Кипр хаж ҡылыусылары етәксеһе 
булып, хажға бара. Бөтә һе 27 тапҡыр хаж ҡылған. Ул мөриттәрен 
уҡыта һәм Оло шәйех тәғлимәтен тота. Бер саҡ уныһы Дамасктан 
Һәлебҡа йәйәү сәйәхәт ҡылырға һәм һәр ҡасаба,кәрйәләрҙә 
туҡ тап Ислам, суфыйсылыҡ, Наҡшбән диә тәғлимәтен өйрәтер-
гә ҡуша. Был ара – 400 километр. Уны үтер һәм кире ҡайтыр 
өсөн шәйех Нәзимгә бер йыл ваҡыт үтеп китә. Һәр ауылда бер 
аҙнанан да кәм бул май, һәр ер ҙә Наҡшбән диә тәғлимәте тураһын-
да һөйләй, зекер үт кәрә һәм кешеләр ҙе дини вазифаларға өйрәтә. 
Тиҙ ҙән Иордания сигенән алып Төркиәгәсә шәйех Нәзимдең 
исеме телдән төшмәй.

Оло шәйех шулай ук Кипр ҙы йәйәү йөрөп сығырға ҡуша. 
Шәйех Нәзим, ауылдан -ауыл ға йөрөп, кешеләр ҙе Исламға 
ҡайтырға, аллаһыҙлыҡтан баш тартып, Ал лаһ Тәғәләгә йөрәк 
менән ҡушылырға өн дәй. Кипр ҙа шул тик лем абруй ҡаҙана 

ШәйехНәзимХаҡҡаниҙыңулдары 
шәйехСолтанМәхмәтменәншәйехБаһауетдин
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– уның ҡара йәшел сәл лә һе һәм ҡалпағы тураһын да “Шәйех 
Нәзимдең йәшел башы,” тип һөйләй баш лайҙар. Төркиәне лә 
онотмай ул. 1978 йылдан баш лап һәр йыл 3-4 айын ошо шөғөлгә 
бағыш лай. Илдең төрөө мөйөш тәрен дә була һәм Ал лаһ Тәғәләнең 
рухи нуры донъяны сафлаһын өсөн күп көс һала.

Ҡайҙа ғына бул маһын, уны ябай кешеләр ҙә, чиновниктар 
ҙа, эш ҡыуар ҙар ҙа, хөкүмәт ағзалары ла оҙатып йөрөй. Төркиәлә 
уны әл-Кипруси исеме менән таныйҙар. Уны ныҡ ихтирам итеүсе, 
Төркиәнең һуңғы президенты Төркөт Азалдың шәйехе була.

Бөгөн шәйех Нәзим Төркиәлә шулай уҡ киң билдәле. Аҙна 
һайын тип әйтерлек журналистар менән әңгәмәләшә,  Төркиәләге 
һуңғы ваҡиғалар һәм ил киләсәге хаҡын дағы фекер ҙәре менән 
ҡыҙыҡһыныусы репортер ҙар бихисап. Шәйех Нәзим Бәйғәмбәр 
(с.ғ.с.) күр һәт кән урта юлдан барыуҙы хуп күрә, шун лыҡ тан 
уға Хөкүмәт һәм Ислам төркөмдәре менән көстәр нисбәтен 
тейешенсә булдырыу еңел. Был ябай кешеләр һәм инсандар 
йөрәгенә шатлыҡ һәм тыныслыҡ килтерә.

1974 йылда шәйех Нәзим Европаға бара баш лай. Йыл 
һайын Лон дон да була, төрлө кешеләр, төрлө ҡатламдар менән 

осраша, төрөө кимәлдәге белем-
ле һәм мәҙәниәтле кешеләр менән 
әңгәмәләшә, улар бөтә һе лә Наҡшбән-
диә һәм Ислам юлы менән барырға 
ант (шә һәҙәт) итә. Уның йыл майы уы, 
нурлы йөҙө Европаны яҡ тырта һәм ун-
да йәшәүселәр гә  рухи тәм бирә. 1991 
йылда Америкаға юл тота. Тәү барыуҙа 
15-тән ашыу ш татта була, мосол ман, 
христиан, йә һүд, буддист, сикхтар, 
ин дустар, “Нью эйдж” хәрәкәтен-
дә ҡатнашыусылар менән аралаша, 
һөҙөмтәлә 15 Наҡшбән диә үҙәге 
асыла. Икенсе тапҡыр Америкаға 
1993 йылда бара, күп мәсет, сиркәү, 
синагога һәм костелда була. Уға өгөтө 
менән Төньяҡ Америкала 10 меңдән 
ашыу кеше Ислам динен ҡабул итә 
һәм Наҡшбән диә тәриҡәтенә бәйғәт 
ҡыла.

2010йылдаРим
ПапаһыБенедиктXVI
фатихаалырөсөн

Кипрғамәүләнәшәйех
МөхәммәтНәзим 

әл-Хаҡҡаниәр-Раббани
янынакилде
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1986 йылда шәйех Нәзим Яҡын Көнсығыш ҡа – Бруней, 
Сингапур, Һин достан, Пакистан, Шри-Ланкаға саҡырыу ала. Уны 
солтан дар, президенттар, парламент ағзалары, хөкүмәт вәкилдәре 
саҡыра. Ябай кешеләр үҙ йортон да күреүгә шат. Брунейҙа уны 
заманыбыҙҙың иң бөйөк әүлиәһе итеп таныйҙар. Халыҡ һәм 
Бруней солтаны Хажи Хәсән әл-Балкиаһ ололап ҡаршылай. 
Малайзияла шәйех Нәзимде Наҡшбән диә тәриҡәтенең иң баш 
шәйехтәренең береһе, тип атайҙар. Пакистан да уны тәриҡәтте 
яңыртыусы итеп иҫәпләйҙәр, был илдә уның меңләгән мөрите 
йәшәй. Шри-Ланкала ябай халыҡ һәм власть ә һелдәренән 20 
меңдән ашыу мөрите бар. Сингапур ҙа бик күптәр уның артынан 
эйәр ҙе, Диван да күп тапҡыр булды.

Ғабдуллаһәл-Фәизәд-Дағстани

Ул – Изге Ҡөрьән дең йәшерен мәғәнә һен аңлаған, 
суфыйсылыҡ ҡанына һеңгән шәхес ине. Мөхәммәт бәйғәмбәр 
(с.ғ.с.) уның йөрәге була. Уның йәне илаһилыҡҡа өҫтөнлөк 
бирә, ул донъяға килгән дә Ер яҡ тылыҡҡа күмелгән булыуын 
билдәләйҙәр. Кешеләр шәйехкә, фани донъяла ғына түгел, 
баҡыйлыҡҡа күскәс тә тыныслыҡ, бәхет табыу маҡсаты менән 
килгән, ул биргән мәғлүмәт, белем 
яр ҙамын да кешеләрҙең томаналығы 
юҡҡа сыҡҡан.

Шәйех Ғабдул лаһ 1891 йылда 
Дағстан да, врач ғаилә һен дә тыуа. Уны 
әсә һенең ағаһы шәйех Шәрәфетдин 
әд- Дағстани тәрбиәләй һәм уҡыта. 
Һеңлеһе ауырға ҡал ғас, шәйех 
Шәрәфетдин уға: «Һинең тыуасаҡ 
улың үт кән һәм буласаҡ ваҡиғалар-
ҙы күрәсәк. Ул үҙ осороноң «Әүлиә 
әл-Солтаны буласаҡ. Әүлиәләр 
«Мөхәммәт (с.ғ.с.) өммәте баш лығы,» 
тип ололаясаҡ тар.  «Минең бер йөҙөм 
Бар ҡылыусыға, икенсеһе Унан бар 
бул ған дарға ҡарай. Бер сәғәтте – 
Бар ҡылыусы, бер сәғәтте – Унан бар 
бул ған дар менән уҙғарам, итеп әйтер 

МәүләнәСолтанәүлиә
шәйехҒабдулла 

әл-Фәизәд-Дағстани
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ул». Тыуғас та Ғабдул лаһ, тип исем ҡуш, сөнки ул яңынан ғәрәп 
илдәренә тәриҡәт таратасаҡ».

Кесе йома, 12-се Раббиғел әүүәлдә, әсә һе Әминә улан таба 
һәм уға Ғабдул лаһ тип исем бирә. Сабый бер ҡасан да иламай, бер 
йәш лек сағын да башын иҙәнгә тик лем эйеп, тәбрик ләү–сәләм-
ләүгә оҡшаш хәрәкәтгәр яһап, ата-әсәһе,туғандарын, күршеләрен 
аптырауға һала. Ул ете айлыҡ сағын да һөйләшә баш лаһа, өс 
йәшен дә тәү күр гән ҡунаҡ тар ҙың исемен атай. Ете йәшен дә 
Ҡөрьән де өйрәнә. Йыш ҡына Шәрәфетдин бабаһы менән йән 
тыныслығы тапмай килеүселәр ҙең һорауҙарына яуап бирә. Уның 
яуабы шул тик лем дөрөҫ була,хатта  ғаилә ҡорорға теләүселәр, 
никахҡа Ал лаһ Тәғәләнең  ризалыҡ биреү– бирмәүен белер 
өсөн уға кәңәшкә килә. Һаулығы насар бул ған дар ҙы дауалай, әл-
Фатиха сүрә һен уҡып өшкөр һә, сирлеләр аяҡҡа баҫа.

Шәйех Шәрәфетдин  Ғабдул лаһты  уҡыта, тәрбиәләй. 
Өйләнеп, алты ай үт кәс, Ғабдул лаһҡа биш йыл ға көн дәлек 
тормош тан ситләшеп хәлүәт кә ултырырға ҡушыла. Ул : “Был 
турала белгәс, бик ҡайғырҙы, шәйехкә бар ҙы. Ҡатыным да үҙен 
бәхетһеҙ, тип уйланы, тик минең күңелем был ҡарарға ҡаршы 
түгел ине. Киреһенсә, кеше менән аралашмай, яңғыҙлыҡ та 
йәшәй алыу мөмкин легенә  ихлас шатлан дым. Әсәйем бер ҙән–
бер улы булы уымды, бабайымдың һаман да Рәсәйҙә, атайымдың 
баҡыйлыҡ та икән леге хаҡын да һамаҡлап иланы. Әсәйемде 
бик ныҡ йәл лә һәм дә, был минең өсөн шәйехтән генә түгел, 
Бәйғәмбәр ҙән (с.ғ.с.) килгән бойороҡ икән леген аңлай инем. Мин 
көн һайын алты тапҡыр һалҡын һыу менән ҡойонорға, көн дәлек 
бурысымдан тыш, Ҡөрьән дең 7–15 сүрә һен уҡырға, Изге Ал-
лаһтың исемен 148 мең тапҡыр ҡабатларға, Мөхәммәт бәйғәмбәр-
ҙе (с.ғ.с.) 24 мең тапҡыр сәләм ләр гә тейеш инем. Ҡарурман һәм 
ҡар менән ҡаплан ған тауҙың  тәрән мәмерйәһендә булдым, миңә 
тик бер кеше инә ала ине, ул көн һайын ете зәйтүн һәм бер телем 
икмәк килтер ҙе.

Кешеләр ҙән ситләшкән мәлдә миңә 15 йәш бул һа, унан 
сыҡҡан да 20 йәш ине, мин бик ябыҡ тым – ауырлығым 40 
килограмм ҡалды.  “Үл һәм дә, хәлүәтемде бүл мәйәсәкмен, һин 
уны белер гә тейеш. Минең фекеремде үҙ гәртер гә тырышма,»- 
тинем үҙ-үҙемә.

Мин бик аҙ йоҡланым, был кәрәк тә түгел ине һымаҡ, сөнки 
өҫтән Бәйғәмбәр ҙең (с.ғ.с.) яр ҙамын тойҙом. Бер көн буран баш-
лан ды, ел тауышын, ағастар ҙың гөр һөлдәп ауғанын, ямғыр 
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яуғанын, аҙаҡ тан уның ҡапыл ҡарға әйләнгәнен ишеттем. 
Мәмерйәгә ауыҙын кейемем менән ҡапланым, тик көслө ел уны 
осор ҙо, һәм  мәмерйә эсенә ҡар яуа баш ланы. Миңә шул тик-
лем һалҡын ине, доғанан баш ҡа йылытыусы бул маны, туңдым, 
ә ҡар һаман яуҙы. Өшөүҙән бармаҡ тарым тиҫбе төймә һен дә 
ҡыбырлата ал май баш ланы, йөрәгем туҡ таған дай тойолдо. Ҡар 
яуған тишекте ҡаплау теләге тыуған да, миңә шәйех Шәрәфетдин 
һыны күрен де. Ул: «Әй, улым, һин үҙең менән мәшғүл ме, әл лә 
һине Бар ҡылыусы менәнме? Әгәр ҙә һин һалҡын да туңып үл һәң, 
үҙең өсөн унан йәшенеүгә ҡараған да яҡшыраҡ буласаҡ», – тине. 
Был һын минең йөрәгемде йылытты, һайлаған юлымдан барыу 
өсөн ныҡлыҡ, көс өҫтәне.

Ел шәбәйҙе, эскә ҡар күберәк тулды.  «Үл һәм дә доғамды 
бүл мәйем», – тинем эстән генә. Ошо һүҙ ҙәр ҙе әйтеү менән ел 
тымды, ҡар яумай баш ланы, аҙаҡ тан мәмерйәнең тишегенә ағас 
ауҙы. Ваҡытым тул ғас, хәлүәттән сыҡ тым. Ошо осор ҙа Оттоман 
армияһына хеҙмәт кә алдылар,  Дарданел лала Сәфәр Барлик 
алышын да ҡатнаш тым. Беҙ 100 генә кеше, дошман атакаһын 
кире ҡаға ал майбыҙ, ә улар көслө. Ҡапыл тимер ҡурғаш тың тап 
йөрәгемә үтеп ингәнен һиҙеп, үлемесле яранан ер гә ауғанымды 
тойҙом. Ошо мәл Мөхәммәт бәйғәмбәр (с.ғ.с.) хасил булды. 
«Әй, улым, һиңә ошон да үлеү яҙған ине, тик һин   һаман да Ер-
ҙә кәрәкһең. Мин бары тик үлем кеше йәнен үҙенә ал ғанын күр-
һәтер гә теләнем».

Аяҡ бармаҡ тарымдан баш лап, күҙәнәк артынан күҙәнәктең, 
һуңынан йәнемдең тән дән айырыл ғанын күр ҙем. Мин тәнемдә 
нисә к үҙәнәк, улар ҙың эше һәм һәр ҡай һыһының нин дәй көскә 
эйә икән леген, уларға нин дәй дауа барлығына инан дым. Йәнем 
тән дән айырыл ған мәлдә, кешенең нисек үлгәнен һиҙ ҙем, уның 
өс төрө бар: үлемдең ауыртыу аша килеүе, еңел үлем һәм бәхетле 
үлем.  «Һин–бәхетле үлем төрө менән баҡыйлыҡҡа күсеүселәр-
ҙең береһе. Ал лаға шөкөр, беҙ – Уныҡы һәм кире Уға әйләнеп 
ҡайтабыҙ», – тине Бәйғәмбәребеҙ. Мин үҙемдең һуңғы һулыш 
алы уымды аңланым, үлем фәрештәләренең һорауҙарын ишеттем, 
ошо хәлдә баҡыйлыҡҡа күсеүсенең ишет кән–күр гән дәрен 
тойҙом, шул уҡ ваҡытта мин үҙ аңымда – тере инем.

Йәнемдең өҫтән аҫҡа, тәнемә төбәлгәнен күр ҙем, Мөхәммәт 
бәйғәмбәр (с.ғ.с.) мине үҙ артынан саҡыр ҙы. Ул ете ҡат күктә 
миңә күр һәтер гә теләгән бөтә нәмәне лә күр ҙем. Беҙ ун да бөтә 
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бәйғәмбәр ҙәр ҙе, әүлиәләр ҙе, ғазапланыусы һәм дин дар ҙар ҙы 
күр ҙек.

Ошонан һуң Бәйғәмбәр (с.ғ.с.): «Улым, минең һиңә тамуҡ-
ты күр һәт кем килә!» – тине. Бын да мин яза китабын дағы бөтә 
нәмәләр ҙе лә һәм тамуҡ тағы ыҙалар ҙы күр ҙем. «Эй, бәйғәмбәрем! 
Был кешеләр ҙе нисек ҡот ҡарып була?”-тинм. «Эйе, улым, улар ҙы 
тик минең яр ҙамым менән генә ҡотҡарып була, мин һиңә үҙем 
ҡурсалай ал маған кешеләр яҙмышын күр һәттем. Улым минең, 
хәҙер һине ер гә, тәнеңә кире ҡайтарам», – тине. Ун да бүртенгән, 
шешенгән кәүҙәмде күр ҙем. «Ал лаһ илсеһе, мин Һеҙ ҙең менән 
бәхетле. Теген дә булдым, күр ҙем, тағы ни өсөн ун да кире ҡайтырға 
кәрәк һуң?» – тип һораным. «Был – һинең бурысың, һин кире 
ҡайтырға тейеш һең!» – тине ул. Һәм мин кире ҡайттым. 

Алыш үт кән ялан да медиктар ҙың яралылар ҙы эҙләгәнен күр-
ҙем, улар ҙың береһе: «Тере, тере!» – тине. Минең ҡыбырларлыҡ, 
ниҙер өн дәшерлек тә хәлем юҡ ине, кәүҙәмдең бын да ете көн ят-
ҡанын аңланым. Дауалан ғас, кире бабайыма ҡайттым, ул иһә 
беренсе сиратта: «Шунан,сәфәр оҡшанымы?”, – тип һораны. 
Тик уның нимәне күҙ уңын да тот ҡанын ғына аңламаным, шун-
лыҡ тан яуапһыҙ ҡалдым. Ул яңынан: «Әй, улым, Бәйғәмбәр ҙең 
(с.ғ.с.) һине оҙаты уы менән ҡәнәғәтһеңме?» – тип һораны. Шун-
да  ғына минең менән бул ған бөтә нәмә тураһын да уға билдәле 
икән легенә төшөн дөм. Йүгереп барып, уның ҡулдарынан үптем 
һәм: «Эй, шәйехем, Бәйғәмбәр (с.ғ.с.) менән бар ҙым һәм, әйтер гә 
тейешмен, Ер гә яңынан ҡайт ҡым кил мәне, әммә ул бының бурыс 
икән леген аңлатты»,–тинем.

Шәйехкә көн дә йөҙләп кеше килә, күптәре Дағстан дан. 
Ҡунаҡ тар араһын да Рәсәйҙән килгән Геор гий Гурджиев та бар, 
Төркиәго, революция ваҡытын да власть ә һелдәренән ҡасып 
килгән. Ул суфыйҙар менән осрашып, Кавказ буйлап сәйәхәт 
ҡыла. Дағстандың  Наҡшбән диә сылбыры вәкилдәре менән 
танышыуға ул үҙен ихлас бәхетле итеп тойҙо.

Шәйех Шәрәфетдин шәйех Ғабдул лаһтан ҡунаҡ ты ҡабул 
итеүен һораны. «Һеҙ ҙе 9 төрлө белем ҡыҙыҡһын дыра. Беҙ был 
турала иртәнсәк, намаҙ ҙан һуң һөйләшербеҙ, ә хәҙер гә ял итегеҙ», 
– тине осрашҡанда шәйех Ғабдуллаһ..

Намаҙ ҙан һуң шәйех Ҡөрьән дән “Йасин” сүрә һен уҡып бөт-
кәс, Гурджиев янына килеп, әле генә нимә кисереүе тураһын да 
һөйләүен һораны һәм үҙ әңгәмә һен баш ланы: «Мин, һеҙ намаҙ 
уҡып бөтөү менән, эр гәмә килеп, ҡулымдан етәк ләп, рауза 
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сәскәләре үҫкән баҡсаға ин дер гәнегеҙ ҙе күр ҙем. Был сәскәләр-
ҙең уҡыусыларығыҙ икән леге хаҡын да әйттегеҙ. Иң ситтәге рауза 
сәскә һенә яҡын килеп: «Был һинең рауза, бар, еҫкә!» – тинегеҙ. 
Хуш еҫле сәскәне еҫкәү менән, раузаның таждары асылды һәм 
мин үҙем дә ошон дай сәскәгә әүерелдем, уның тамыр ҙарына ет-
кәс, бер киҫәксә, өлөшкә әйләнеп, һеҙ ҙең йөрәккә ет кәнемде 
һиҙ ҙем. Рухи көсөгөҙ аша туғыҙ төрлө белем аңлауға иреш тем. 
Һуңынан таныш бул маған тауыш: «Был яҡ тылыҡ һәм белем Ал лаһ 
тарафынан бүләк ителде, тик уның менән файҙаланырға тейеш 
түгел һең», – тип өн дәш те. Тауыш миңә имен лек теләп һаубул-
лаш ҡас, һын юҡҡа сыҡ ты».

Шәйех Ғабдул лаһ: «Йасин” сүрә һе – Ҡөрьән дең йөрәге, уны 
Бәйғәмбәр (с.ғ.с.) шулай тип атаған. 9 төрлө белем шуның аша 
асыла. Улар ҙың һәр береһе туғыҙ изге бәйғәмбәр ҙең береһе яр-
ҙамын да ет керелә. Был кешенең эске көсө, изге асҡысы, тик улар-
ҙы файҙаланырға ярамай. Был Мә һди (с.ғ.с.) килгән дә һәм Ғайса 
(с.ғ.с.) ҡабаттан ҡайтҡан да һуңғы көн дәр ҙә генә асыла торған 
сер. Беҙ ҙең осрашыуға ризалыҡ, фатиха бирелде. Быны йөрәк 
түреңдә сер итеп һаҡла һәм бер кемгә лә һөйләмә», – тине.

Шәйех Ғабдул лаһ үҙ ғүмерен дә 20 тапҡыр (40 көн дән биш 
йыл ға тик лем ваҡыт ҡа) кешеләр менән аралашмай, бер үҙе 
бикләнә. Дамаск, Бағдад, күп тапҡыр ҙар Мәҙинәлә үт кәргән 
хәлүәттәр ҙә рухи көсөн арттыра. Шәйех Ғабдул лаһтың ҡу наҡ-
тары араһын да инглиз Джон Беннет булды. Үҙенең китаптарын-
да ул шәйех Ғабдул лаһ менән осрашы уын ошолай тип һүрәтләй:

«Шәйех мине йортоноң ҡы йығын да ҡаршыланы. Был 
ҡаланың бейек түбәһендә урын лаш ҡан лыҡ тан, күҙ алдымда иҫ 
кит кес матурлыҡ асылды, мин шун да уҡ үҙемдең яҡшы кеше эр-
гә һен дә икән легемде тойҙом.

Минең төрөк телен дә иркен аралашы уыма маҡ тау һүҙ ҙәре 
әйт кәс, ул бын да ни өсөн апайымды килтермәүемде  һорап, шаҡ 
ҡатыр ҙы. Элизабет тураһын да бер кемгә лә һөйләгәнем бул мағас, 
мин тағы ла нығыраҡ аптыраным. «Һеҙ – мосол ман, шун лыҡ тан 
эр гәгеҙ гә сит ҡатын– ҡыҙ ҙы килтереү уңай һыҙлыҡ тыуҙырыр, 
тип уйланым», – тинем.

“Йола һәм сик ләүҙәр наҙан дар ҙы һаҡлау өсөн. Икенсе 
тапҡыр апайыңды мотлаҡ алып кил», – тине ул. Беҙ оҙаҡ ваҡыт 
һөйләшмәй ултыр ҙыҡ. Шәйех Ғабдул лаһ һөйләй баш лағас, 
миңә татлы хыял донъяһынан сығыу ҡыйын булды.  «Мин бөгөн 
кемден дер килерен һиҙ ҙем, көттөм, тик уның Һин икән легеңде 
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бел мәнем. Бер нисә төн элек фәреш тә минең һиңә өс хәбәр ет-
керер гә тейеш легемде әйтте, һин Ал лаһтан ҡатыныңды яҡлау 
һорағанһың, был үтәлде. Икенсеһе – һинең йортоңа бәйле. 
Һин Ал лаһтан үҙ юлың буйынса барырғамы, әл лә ҡал ған дарға 
ҡушылырғамы, тип кәңәш һорағанһың. Үҙ–үҙеңә ышан.

Иң мөһиме – сираттағы хәбәр. Донъяла насарлыҡ күп икән-
леген белер гә тейеш һең. Кешеләр матди байлыҡҡа табына, Ал лаһ 
Тәғәләгә буй һоноу теләге юҡҡа сыҡҡан. Хоҙай Тәғәлә һәр ваҡыт 
ошонан сығыу өсөн үҙенең илсеһен ебәрә, бөгөн ул Ер ҙә. Баш та 
ул Көнбайыш та пәйҙә булыр, уға яр ҙам лашыр кешеләр әҙер, һин 
– шулар ҙың береһе. Элекке һымаҡ хата ҡыл маһын өсөн илсе 
һинең илеңә, хатта йортоңа үҙе киләсәк. Икенсеһе, һин үтәй ал-
маған дини йола, бурыстар ҙы ат ҡарасаҡ. Үҙ алдыңа «лә иләә һә 
ил ләл лааһ,» тип ҡабатла, тип кәңәш бирер инем.

“Мине Бәйғәмбәр (с.ғ.с.) саҡыра» – тине миңә 1973 йылда 
шәйех Ғабдул лаһ. Мин уның янына барырға тейешмен. Һул 
күҙемә операция эш ләт кәс, килер гә ҡуш ты» – тине. Бер ни 
тик лем ваҡыттан һуң шәйех Ғабдул лаһҡа операция эш ләнеләр, 
ошонан һуң ул ауыҙына тәғәм ризыҡ ҡапмай баш лай. Беҙ-
ҙең өгөт–нәсихәттәр гә: «Ул мине үҙенә саҡыра, йәшәгем кил-
мәй, тиҙерәк Бәйғәмбәр (с.ғ.с.) эр гә һен дә бул ғым килә», – тине. 
Васыят яҙғас, «Килә һе йәкшәмбе мин китәм», – тип өҫтәне. 
Иҫәп буйынса был 1973 йылдың 30 сентябре (4–се рамаҙан) ине. 
Бөтәбеҙ ҙә ҡурҡып, шәйехтең күрәҙәлеге тормош ҡа ашыу–
ашмауын көттөк. Йәкшәмбе сәғәт ун дар тирә һен дә ҡунаҡ бүл-
мә һен дә йыйылдыҡ. Ул йөрәк тибешен тотоп һанарға ҡуш ты. 
Йөрәге минутына 150 тапҡыр һуға ине. “Әй, улым, был минең 
тормошомда һуңғы секун дтар. Бөтәгеҙ ҙә осрашыу өсөн оло бүл-
мәгә барығыҙ», – тине аҙаҡ тан шәйех. Шул саҡ бүл мәгә ике 
врач ин де. Уның янын да иң яҡын дары ғына ҡалды. «Атайым 
вафат булды!» – тип ҡыҙының: ҡысҡыры уы ишетелде. Врач 
шәйехтең йөрәгенә укол ҡаҙарға теләне, тик икенсеһе уны туҡ-
татып, уның 7 минут элек баҡыйлыҡҡа күсеүе хаҡын да әйтте. 
Беренсеһе, шәйехтең йәнһеҙ кәүҙә һе тирәләй йүгереп, һаман да 
укол яһау мөһим леген дәлил ләне. Ҡапыл шәйех күҙ ҙәрен асып, 
ҡулын өҫкә күтәр ҙе һәм төрөк телен дә: “Етте!» – тине. Бөтәбеҙ 
ҙә һүҙһеҙ ҡалдыҡ, сөнки быға тик лем бер кемдең дә үлгән дәр ҙең 
һөйләшкәнен ишет кәне юҡ ине.

Бын дай серле тылсым кө сө менән Ал лаһ Тәғәлә үҙ бат-
шалығына сәйәхәт ҡыл ған изгеләр ҙе генә бүләк ләй. Шәйехтең 
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вафаты тураһында тиҙ арала Дамаск, Алеппо, Иордания, Бейрут  
тарафтарына етте, төрлө яҡтан шәйех менән бәхил ләшер гә 
теләүселәр ағыл ды.

Беҙ шәйехтең тәнен йыу-
ҙыҡ, унан амбра, мускус, сан-
дал еҫе аңҡый ине. Шәйехте 
ерләү шәйех Нәзим килеп ет-
кәс кенә ат ҡарыласаҡ, тигән 
хәбәр алдыҡ. Уның Грецияла 
икән леген, бәйләнеш юҡ-
лығын белә инек. Кисен шә йех 
Нәзимдең бик тиҙ килеп етеүен 
күр гәс, аптырап ҡалдыҡ. Ул 
бөтә шарттарын үтәп, шәйех 
Ғабдул лаһты үҙе ерләне. Ошо 
уҡ төн дә шәйех Нәзим Бейрут 
аша Ҡаһирәгә кире осто.

Уныңкүҙаллауҙары

Шәйех Ғабдул лаһтың күрәҙәлек һәләте бул ған – ул һис 
яңылышмай, буласаҡ ваҡиғалар ҙы алдан әйт кән.

Мәҫәлән, 1966 йылда Израил һәм ғәрәптәр араһын да һуғыш 
ҡубып, ул ғәрәптәр ҙең еңеүе менән тамам ла насағы тураһын да.

Шулай уҡ шәйех ҡыҙы Мәдиә Бейрутта йорт һатып алырға 
теләк белдер гәс, бын да күп ҡан ҡойоласағы, ҡаланы һуғыш уты 
ял маясағы, емерек лектәр була сағы тураһын да һөйләй. Был турала 
Ғабдул лаһ 1972 йылда әйтә, ә Бейрутта һуғыш 1975 йылда баш-
лана.

Вафаты алдынан ул ҡыҙына: «Мин һеҙ ҙе Ливияның төньяғын-
да, Триполиҙа күрәм”, – ти. Ис лам Англияға инәсәк, тип әйтә. 
Король ғаилә һе Ислам ға яр ҙам итәсәге, сөнки улар ҙа ғәрәп ҡаны 
булы уы тураһын да әйтә. Был иһә, рух үҫешенә этәр гес көс булып, 
төрлө дини мәнфәғәт кә ҡыҙыҡһыныу уятасағына ысын дәлил.

Ул шулай уҡ Ҡытай, Мә һди (с.ғ.с.) һәм Ғайса (с.ғ.с.) осорон да,  
бөйөк Әүлиә власы ҡанаты аҫтын да булы уын алдан күрә.

Ул бөйөк әүлиәнең исеме Аб рур Рәүф әл-Ямаш. Уның тәьҫире 
аҫтын да Ҡытай Көнбайыш менән ядро ҡоралын ҡул ланмау 
тураһын да килешеү төҙөйәсәк. Ул күп һан лы ваҡ илгә бүленәсәк. 

МәүләнәСолтанәүлиәшәйех
Абдуллаәл-Фәиз 

әд-Дағстаниҙыңмәҡәме
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Алыҫ Көнсығыш, Корея ярымут-
рауын да проблемалар барлыҡҡа 
килә, уны артабан үҫтермәү маҡ-
сатын да Бөйөк Көс тәьҫире ҡул-
ланыласаҡ.

Ғәрәп бул маған Яҡын Көн-
сығыш илдәре Фарсы ҡултығы 
районына һөжүм итәсәк, был бө-
төн донъяның ҡара алтын ки-
леүе туктатылы уын ҡурҡып көтө-
үенә килтерәсәк. Ул шулай уҡ 
“Ҡаһирә һыу аҫтын да ҡаласаҡ», 
– тигән. Һуңғараҡ урыҫтар иҫ 
китмәле күп һыу һыйыр ҙай Асуан 
плотинаһын тҙөй, яңыраҡ иһә 
уның нығытмаларын һыу ашауы 
асыҡланған. Кипр һыу аҫтын да 
ҡалып, Бурса эр гә һен дә Олимп 
тауы барлыҡҡа киләсәге тураһын-
да ла әйтә. Уның аҫтын да ике 
элемент – газ һәм ут бар, улар 
әлегә тик лем айырым – әүлиәләр 
һәр ваҡыт, ошо ике көстөң бер гә 
ҡу шыл мауын теләп, доға ҡыла. Кире осраҡ та был шартлауҙан йө-
ҙәрләгән мең кеше зыян күрәсәк.

Фарсы ҡултығы районын да баш лан ған һуғыш ҡа күп дәү-
ләттәр ҡушыласаҡ. Европала Гер  мания һәм Англия өҫтөн лөк 
итәсәк.

Германияла Мә һди (с.ғ.с.) һәм Ғайса (с.ғ.с.) ҡалдырған әүлиә 
йәшәй, ул кешене рухилыҡҡа өй рәтәсәк, кешеләр араһын да бул-
һа ла, әлегә уның барлығын бел мәйҙәр.

Израил һәм ғәрәптәр Америка яр ҙамын да ярашасаҡ – Рәсәй 
империяһы һәм коммунизм юҡҡа сығы уы – ошоға билдә. Ғәрәп 
илдәренең күбеһе Америкаға һыйынасаҡ. Ер йө ҙөн дәге көсөр-
гәнеш яйлап юҡҡа сыға һәм тыныслыҡ урын ла шасаҡ. Бөтә һе лә 
бәхетле буласаҡ. Ҡапыл күрше ил, Төркиәгә һөжүм итеп, һуғыш 
сығасаҡ. Был Төркиәлә урын лаш ҡан Америка хәрби базаларына 
хәүеф тыуҙыра һәм емерек лектәр, кеше ҡорбан дарына килтерә. 
Тап ошо мәлдә Ер гә Мә һди (с.ғ.с.) һәм Ғайса (с.ғ.с.) рухилыҡ, 

МәүләнәСолтанәүлиә
шәйехҒабдулла 

әд-Дағстаниүҙенең
уҡыусыһыәүлиәшәйех

МөхәммәтНәзим 
әл-Хаҡҡанименән
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тыныслыҡ, хаҡлыҡ алып килә, 
тиран лыҡ, террор, ҡурҡыу юҡ-
ҡа сығасаҡ.

Бөйөк Ал лаһ ҡөҙрәте яр-
ҙамын да Мә һди (с.ғ.с.) һәм 
Ғай са (с.ғ.с.) көсө менән Ер-
ҙә тыныслыҡ, имен лек урын ла-
шасаҡ.

Алтын Сылбыр (Силсилә) 
сере шәйех Мөхәммәт Нәзим 
Әҙил әл-Кипруси әр–Раббани 
ән–Наҡшбән ди әл-Хәҡҡаниға 
күсә.

Беренсебүлек

Вазифалар

Рәхмәтле һәм Рәхим ле 
Ал лаһ исеме менән.

Сикһеҙ Бөйөк һәм 
Сикһеҙ Ҡөҙрәтле Ал лаһтан 
тыш көс тә, хакимлыҡ та юҡ.

Беҙ әңгәмәне «бисмил-
ләә һ»тән һәм Аллаһ 
Тәғәләләге Сикһеҙ  Бөйөк 
һәм Сикһеҙ Ҡөҙрәттән тыш 
баш ҡа көс һәм хакимлыҡ 
бул мауҙы раҫлауҙан баш-
лайбыҙ.

Ал лаһ Тәғәлә Мөхәммәт 
бәйғәмбәр ҙе (с.ғ.с) – яҡшы 
ғәҙәттәр гә өйрәтте, был хаҡ-
та изге бәйғәмбәр былай 
ти: «Ал лаһым мине яҡшы 
ғәҙәттәр гә өйрәтте, уның 
уҡыты уы тамам лан ды.»

ШәйехНәзимХаҡҡани
үҙенеңөлкәнулыншәйех
СолтанМәхмәттевазифауи
вариҫытипиғланитте

Алтынтеҙмәнең40-сыоҫтаһы,
СолтанәүлиәШәйехМөхәммәт

НәзимӘҙиләл-Хаҡҡаниәр-Раббани
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Шәриғәт һәм Тәриҡәт хаҡын да мәғлүмәт ал ғансы беҙ ҙә әҙәп 
һаҡлауҙа шулай уҡ эҙмә–эҙлек ле булырға тейешбеҙ.

Тағы бер тапҡыр ҡа бат лайым: -беҙ тәртипкә эләгеп йығыл-
майбыҙ, ә уны ҡабул итәбеҙ. Ошон дай һығымтаға килгәс, ва-
зифалар ҙан баш лайыҡ, һәр ваҡыт баш тан баш ларға кәрәк, 
был осраҡ та – Шәриғәт һәм Тәриҡәт араһын дағы айырманы 
төшө нөүҙән. Шәриғәт белеме – һәр дин дарға мотлаҡ тейеш-
ле ҡағиҙәләр ҙе белеү. Шәриғәт – Ал лаһ ҡуш ҡан ды үтәүҙе һәм 
тыйған дан тыйылыуҙы көн һайын баш ҡара торған вазифа. Был 
ике ҡанунды ҡабул иткәндәргә Ал лаһ уҡытыусы буласаҡ.

Хәҙер Тәриҡәт. Ул ҡәтғи теләкте күҙ уңын да тота, сөнки 
Тәриҡәт мөрит шәйехкә, йәки остаҙына ышана һәм уның ҡушы-
уы буйынса эш ләй, ти. Мөрит шәйехкә уның бойороҡ тары 
буйынса һорау бирә ал май. Бынан тыш, ул шәйех бойороҡ тарын 
үтәр гә һәр ваҡыт әҙер булырға тейеш. Бәйғәмбәр (с.ғ.с) Ал лаһ 
Тәғәләнән илаһи асылыу (үәхи) килгәнен көт кән кеүек, мөрит тә 
мөршиттең бойороҡ тарын һәр хәрефенә тик лем үтәр гә бурыслы. 
Ул һиҙенеү Әҙәбенә эйә булырға, йәғни Остаҙынан һәр ваҡыт 
бойороҡ көтөр гә, ғибәҙәттә лә һунарсы кеүек аңдып торорға 
һәм  ситтәрҙең  күр һәтмәләрен ҡабул итмәҫкә тейеш. Уның күҙе, 
ҡолағы һәм уйҙары, бөтә бул мышы яңы бойороҡ алырға һәм үтәр-
гә әҙер булырға бурыслы. Бына шун дай ул Наҡшбән диәнең юғары 
тәртибе, остазды тыңлау, мөриткә Таджал ли шулай асыласаҡ.

“Мин һеҙ гә, үҙем Таджал ли тәжрибә һе ал май тороп, бер нин-
дәй ҙә туҡ талыш (мәҡәм), Таджал ли йәки Кимәл-(Рутбә һ) тураһын-
да хәбәр ит мәйәсәкмен. Мин, баш ҡалар ҙан айырмалы, күреү 
һәләтен йөрәгемдән айырмайым, туҡ талыш тар ҙы (мәҡәмдәр), 
улар ҙың ысынбарлығын (Хәҡиҡә һ) бел мәй тороп, иҫәпләмәйем. 
Юҡ! Тәүҙә был юлды үттем һәм өйрән дем. Мин юлымда осраған 
күренеш тәр ҙе һәм сер ҙәр ҙе өйрән дем һәм Ышаныс белемен /
Ил мүл – Йәкин/, Ышаныс күҙен /Әйнүл – Йәкин/, Ышаныс 
хаҡлығын /Хәҡҡүл – Йәкин/ өйрәнеп, улар араһын да үҙ юлымды 
һалдым. Тик шунан һуң ғына үҙемдә бул ған дар ҙы һеҙ гә биреп, 
туҡ талыш тарға етеүҙә артыҡ көс түкмәүҙә һәм яфаланмауҙа яр-
ҙам итеү өсөн һеҙ ҙең менән һөйләшәм,-ти  Шәйех хәҙрәт.  Бөтә 
тереләр ғорурлығы, остазыбыҙ  Мөхәммәттән (с.ғ.с) «Әджәлүл 
– Кәрамәт»те (Мөғжизә өсөн тәғәйен ләнгән ваҡыт) нисек 
аңларға,-тип һораған остазыбыҙ Әбү Бәкер әс-Сиддиҡ. «Дәүәмү 
Тәүфиҡ» (сәбәбе бул ған да) “Дәүәмү Тәүфиҡ»ты нисек аңларға? 
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Вазифа баш ҡарған мөрит, бер сит кә лә тайпыл май мөршиттең 
бойороғона буй һона, -тип яуап биргән Бәйғәмбәр (с.ғ.с).

Һауала осҡан да, һыу өҫтөн дә йөрөгән дә, ут аша имен-аман 
сыҡҡан да йәки кеше йөрәге сер ҙәрен өйрәнеүҙә маҡ танырлыҡ 
бер ни ҙә юҡ, сөнки шайтан да был эш тәр ҙе шулай уҡ баш ҡара ала. 
Ысынбарлыҡта  был күренеш тәрҙе беҙ ҙең уҡытыусылар  ҡатын-
ҡыҙҙың  таҙа бул маған осоро менән сағыштыра: «Мөғжизәләр – 
ир ҙәр күреме мәғәнә һе».

Наҡшбән диә остаздары, улар ҙан тере килеш тиреһен һыҙыр-
һаң да, мөғжизә күр һәтмәйәсәк. Беҙ ҙең шәйех мәүләнә Ғабдул-
лаһ әл-Фәиз (Ал лаһ уның көн дәрен оҙайтһын): «Минең телем 
– Шәриғәт сере һәм Ҡөрьән сере теле. Ә кемдәр ул Ҡөрьән де 
яҡлаусы һәм һаҡлаусылар? Кем үҙ аяғын туҡ талыш тарға йүнәлт-
кән һәм улар ҙы аңлаған. Балаларым минең, был туҡ талыш тар ҙы  
табыу өсөн һеҙ гә юлдар күр һәтеп мин дөрөҫ эш ләмәйемме ни?»

Ә хәҙер  һеҙ гә туҡ талыш тар фәлсәфә һен аңлатыр өсөн Әүрәт 
мәғәнә һе аша Әүрәт Әҙәбе нимә икән де күр һәтәм, һеҙ улар ҙы, 
был Әүрәтте, үтәп аңығыҙға һеңдерер һегеҙ, иншал лааһ. Улар ике 
төрлө була – Дин дә үҙен тапҡан дар өсөн (Әхмүл – Әҙә һим) һәм 
беренсе төр ҙө үтәүгә үҙен дә көс тапмаусы баш ҡалар өсөн.

Беренсетөрәҙәп 
(24сәғәткәиҫәпләнгән)

1.Һәрмосолманға, ир йәки ҡатын-ҡыҙ бул һынмы, көнөнә өс 
тапҡыр Шә һәәдә һ ҡабатлау мотлаҡ. Шә– һәәдә һтең ике һөйләме 
Бәйғәмбәр (с.ғ.с.) уның (йәғни, Шәриғәт) менән алып килгән дең 
бөтә Әҙәбен һәм Асылын сағылдыра.

2.Әстәғфируллааһ: Ал лаһтан ғәфү итеү тураһын да үтенес (70 
тапҡыр).

3. Фатихатүл – Китаб – беренсе тапҡыр Мәккәлә күн-
дерелгән был мөрәжәғәт менән килгән Таджал ли һәм илаһи 
бәрәкәт табыу теләге, унһыҙ бөтә һе лә файҙаһыҙ.

Беҙ ҙең хөрмәтле Уҡытыусыбыҙ былай ти: «Әгәр динһеҙ 
тормошон да бер тапҡыр бул һа ла әл-Фатиханы уҡыһа, был 
донъянан үҙ илаһи бәрәкәтен ал май китмәҫ, сөнки Ал лаһҡа 
динһеҙ йәки гонаһлы, дин ле йәки мосол ман араһын да айырма 
юҡ. Аят ҡа теркәлгән дә (Ал лаһ миңә яр ҙам итһен) Уның алдын да 
бөтә һе лә тигеҙ: «Беҙ Әҙәм улдарының бөтә һенә лә хөрмәт күр-
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һәттек». Әҙәм улдарының бөтә һенә лә хөрмәт күр һәт кәнен Ал-
лаһ (Тел тейҙер геһеҙ һәм Иң юғары) иғлан  итә.Әл-Фатиха менән 
Таджал ли сүрәһенең мәғәнәләре туранан–тура бәйле, йәғни 
кафыр илаһи бәрәкәттең үҙ өлөшөн аласаҡ. Әл-Фатиха сүрә һе 
менән килгән Таджал ли бер ҡасан да бөтмәҫ, ул мәңгелек һәм әл-
Фатихаға аныҡ бәйләнгән. Ал лаһ Тәғәләнән һәм Уның Рәсүленән 
(с.ғ.с.) тыш улар ҙың күпме икәнен берәү ҙә бел мәй. Таджал лиға 
ылығыу теләге менән әл-Фатиха сүрә һен ҡабатлаусы һәр кем 
юғары баһа ала, ә ун ы теләкһеҙ генә ҡабатлаусы – тик илаһи 
мәрхәмәтлек – артығын түгел. Был сүрә Ал лаһ Тәғәләгә юлда 
иҫәпһеҙ–һанһыҙ күп туҡ талыш аса.

4. «Бисмилләәһ»һәм«Әәмәнәр–расүүлү» (әл-Бәҡара сүрә-
һе, 2:285–286) аҙаҡҡа тик лем.

Был аяттар ҙы бер тапҡыр бул һа ла уҡып сығыусы ҙур 
дәрәжәгә ирешер һәм был донъяла ла, Әхирәттә лә әл- Хәннәән-
дә (Ал лаһта) яҡлау табыр. Ул Ал лаһ ихтыяры менән һаҡсылар 
иҫәбенә инер һәм Наҡшбән диәнең юғары тәртиптәре туҡ талыш-
тарының  бөтә һен дә үтер. Ул бәйғәмбәр ҙәр һәм әүлиәләр ал маған-
ды алыр, «Мин – Хәҡиҡәт» (әл-Хәҡҡ) тигән имам Әбү Йәзид әл-
Бистами баҫҡысына күтәрелер.

Бына ул – ошо һәм уға тиң баш ҡа аяттар менән бәйле – 
бөйөк Таджал ли. Беҙ ҙең тәриҡәт имамдарының береһе, мәүләнә 
Хәлид әл-Бағдади, Ал лаһ булдырған йәшкә ет кәс, изге эш тәр аша 
уға ирешә.

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

Был сүрәлә Ал лаһ әйтә (Ал лаһ миңә яр ҙам итһен): «Фә’иннә 
мәғәл-ғүсри йүсраа. Иннә мәғәл-ғүсри йүсраа» – «Ауырлыҡ-
тан һуң, ысын лап та, еңел лек килә; Ысын лап та ауырлыҡ тан һуң 
еңел лек килә»

Һәр мөрәжәғәт, һәр аят баш ҡаларға оҡшамаған үҙ Таджал-
лийы менән килә. Һәр мөрәжәғәтең – үҙ Ал лаһ фәреш тә-
һе. Илаһи мул лығы бул ған Таджал ли алыу өсөн, ен дәр гә һәм 
кешеләр гә оҡшап ғибәҙәт ҡыл ған бер генә Ал лаһ ҡоло ла, Әл-
Инширах сүрә һен уҡымай тороп, бер нин дәй туҡ талыш ҡа ла етә 
ал маҫ. Шулай итеп, Ҡөрьән дән мөрәжәғәт йәки аят уҡыусы, ошо 
аят йәки мөрәжәғәтҡә  бәйле илаһи мул лыҡ ала.

Балаларым минең, туған дарым, ҡәҙерлеләрем, белегеҙ, мин 
һеҙ гә Ышаныс (Ил мүл–Йәкин) һәм Ал лаһ Тәғәлә – Үҙе артынан 
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Үҙ хеҙмәтселәрен эйәртеүсе һәм уларға илтифат күр һәтеүсе – 
Остаз икәнен белеп әйтәм.

Туҡ талыш тар тураһын да кемдеңдер һүҙен һөйләмәйем – 
мин уларға ин дем, улар ҙы һиҙ ҙем һәм улар ҙың иң йәшерен яҡ-
тарын өйрән дем.

Белегеҙ, балаларым минең, әгәр динһеҙ йәки ике йөҙлө  был 
сүрәне йәки берәр аятын уҡыһа, бигерәк тә (Ал лаһ миңә яр ҙам 
итһен) «Фә’иннә мәғәл-ғүсри йүсраа. Иннә мәғәл-ғүсри йүсраа», 
тиһә ул илаһи шәфҡәтлектең  нимә һен булһа ла - Таджал лиҙы йә 
саф күңел де аласаҡ, сөнки Ал лаһҡа кафыр йәки ике йөҙлө, әүлиә 
йәки бәйғәмбәр араһын да айырма юҡ. Уның алдын да бөтә һе лә 
тигеҙ һәм бөтә һе лә иҫкә алына:

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

Эйе, бөтә һе лә бер кәлимә һүҙгә ингән. Ал лаһ, кемде Үҙенең 
хеҙмәтселәре араһын да күрер гә теләй, шуға хөрмәт. Шайтан дан 
был йәшерелгән, ул Ал лаһ Үҙ ҡолдарын яҡлаған Таджал ли һәм 
Бөйөк илаһи шәфҡәтлек тураһын да бел мәй. Һеҙ гә шуны белер-
гә кәрәк, был көстәр ҙе һәм саф күңел де эҙләүселәр Әҙәп һәм 
Әүрәтте тоторға тейеш, шул ваҡытта ғына ул мәңгелек дөрөҫ 
тормош то табасаҡ.

Туҡ талыш тар һәм илаһи шәфҡәтлек үҙ–ара тығыҙ 
бәйләнеш тә һәм бер нисек тә бүленмәй, сөнки Әҙәптәге ҡапма–
ҡаршылыҡ тар беҙ гә ебәрелгән илаһи шәфҡәтлек менән үҙенән–
үҙе ҡаршылыҡ тар барлыҡҡа килтерер ине. Был тә һәрәт ал ған дағы 
кеүек. Әгәр торбалар үҙ–ара тоташмаған бул һа, күпме  көтһәң дә  
һыу аҡмаясаҡ, ә кран ға етмәй ҡомға һеңәсәк. Мин шуны әйтер гә 
теләйем, бөтә Таджал ли һәм бтә илаһи шәфҡәтлекте  ал майынса 
тороп, Әҙәп менән бер нин дәй ҙә үҙбелдек ҡылырға ярамай.

6.Әл-ИхлаасШәриф (112–се сүрә) –11 тапҡыр.
Был сүрәне уҡыусы Матурлыҡ тың (Әсмә үл–Джала– лааһ) 

ике исем ле Таджал лийын алырға тейеш: Әл-Әхәд (Бер ҙән–бер) 
һәм Әс-Самәдте (Мәңгелек). Әгәр быны кафыр эш лә һә лә Таджал-
лиҙең бер өлөшөн аласаҡ, һәм киреһенсә, кешеләр гә һәм ен дәр гә 
оҡшатып ғибәҙәт ҡыл ған Ал лаһтың тоғро ҡоло, Әл-Ихлаас сүрә-
һен уҡымай тороп, илаһи шәфҡәтлеккә тулыһынса өмөт итә ал-
май.

7. Яҡлау тураһында берәр тапҡыр ике сүрә. ‘‘Ҡуль 
әғүүҙүбираббил–фәләҡ» (113–сө сүрә), «Ҡульәғүүҙүбираб–
биннәс» (Ҡөрьән дең һуңғы сүрә һе)
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Шәйех хәҙрәт былай ти: «Ал лаһтың бөйөк исеме Сере 
(Исмүл лә һәл-Әҙәм) һәм уның Камил лығы (Камал) ошо сүреләр 
менән бәйләнгән, Ҡөрьән де уҡып бөтөп, улар тамам ланыуҙы, 
илаһи шәфҡәтлекте һәм Таджал лиҙы күҙ алдына килтерә.

Был Әҙәп аша Наҡшбән диәнең Юғары тәртиптәре остаздары 
белем һәм фәлсәфә сығанағына әүерелде.

Туған дар! Балалар! Хәҙер һеҙ Ҡөрьән Кәримдең һәр аяты, 
һәр сүрә һе үҙенсәлек ле, баш ҡа аяттар һәм сүрәләр менән 
ҡабатланмаған илаһи шәфҡәтлек һәм Таджал ли алып килә икәнен 
белдегеҙ. Ал лаһ Рәсүле (с.ғ.с.) был турала ошолай тигән: «Мин үҙ 
өммәтемә өс әйбер ҡалдыр ҙым –  үлем ҡурҡынысын, хәйерле 
яңылыҡ тар килтереүсе киләсәкте аңғарт ҡан төш һәм йүнәлеш 
биреүсе Ҡөрьән».

Борон ғо ваҡытта Ал лаһ Тәғәлә Ҡөрьән мәғәнә һе аша изге 
Бәйғәмбәр осорон да ла, уның сәхәбәләре заманын да ла, Хәлифәт 
ваҡытын да ла, мәүләнә Хәлид әл-Бағдади йәшәгәнгә тик-
лемге Әүлиәләр заманын да ла тиңе бул маған илаһи шәфҡәтлек 
ҡапҡаларын  асты. Беҙ был донъяла ла, Әхирәттә лә бәхетле бул-
һын өсөн Ал лаһ туҡ талыш тар (мәҡәмдәр) булдыр ҙы.

Бынан тыш, һәр төн  беҙ Ал лаһ тарафынан беҙ ҙең заман 
кешеләре өсөн асыл ған Ҡеүәтлелек төнө Таджал– лиҙы алабыҙ. 
Беҙ ҙең өммәт – улар ҙың иң һуңғыһы – Ал лаһ Рәсүле (с.ғ.с.) 
юлынан барыусылар өммәте һәм беҙ ҙең һәр беребеҙ тыныс ҡына 
Ал лаһҡа ғибәҙәт ҡылып, өммәт файҙаһына үҙ эшен дә уңыш  
һораһа, Ал лаһ Тәғәлә был үтенесте шун да уҡ ҡабул итә..

8.«Ләәиләәһәилләллааһ» – 10 тапҡыр.
Унан һуң өҫтәр гә: “Мүхәммәдүр расүүлүл лааһ. Сал ла– ал-

лааһу ғәләй һии үә сәл ләм».
9. «Аллааһүммә сал ли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә әәли 

Мүхәммәдиү үә сәл лим» – 10 тапҡыр.
«Иләә шәрафин нәбиийи (сал лал лааһу ғәләй һии үә сәл ләм) 

үә әәлииһи үә сахбиһил кираами үә иләә әрүәәхис–сәә’ирил 
әнбийәә’и үәл-мүрсәлин үә худәмәә’и шәраа’иғи– һим үә 
иләә әрүәәхи ә’иммәтил әрбәхә», – Ислам төҙөлөшөнөң дүрт 
имамын иҫкә алабыҙ – был мотлаҡ нигеҙҙәрҙең береһе, сөнки 
беҙ Шәриғәт кә ылығабыҙ, ә һуңынан Тәриҡәт кә – “үә иләә 
мәшәә’ихәнәә фит тарииҡатин – Наҡшбән дийәтил ғәлиййә һ 
хаасатән иләә әрүәәхи имәә– мит тарииҡати үә ғауҫил халииҡаһ 
шәә һ Бә һәә‘уддиин Нэҡшбән ди Мүхоммәдинил Ү’үәйсил 
Бүхаарии үә иләә мәүләнәә сүлтаанил әүлийәә’и әш шәйхи 
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Ғәбдил ләә һил Фәә’изид Дәәғастәәнии үә хәҙрәти үстәәҙинәә үә 
үстәәҙи үстәәҙинәә әл-Фатихә һ»

Бын да беҙ гә ебәрелгән айырым илаһи шәфҡәт һәм Таджал-
ли алыу теләге менән Мәҙинәлә икенсе тапҡыр күн дерелгән әл-
Фатиха ҡабатлана. Был шәфҡәтлек һанын Ал лаһтан (Сикһеҙ 
Бөйөк һәм Хаталанмаҫ) һәм Унын Бәйғәмбәре Мөхәммәттән 
(с.ғ.с.) баш ҡа берәү ҙә бел мәй.

Ал лааһу Ал лааһу Ал лааһу Хәҡҡ («Йәшәйеш тулыһынса Ал-
лаһҡа ҡарай»)

Ал лааһу Ал лааһу Ал лааһу Хәҡҡ! Ал лааһу Ал лааһу Ал лааһу 
Хәҡҡ! Бынан һуң Һеҙ гә кәрәк ле доға ҡылырға мөмкин.

Был Әҙәп – кәрәк леләр ҙең иң кәрәк леһе һәм уны көн дә 
үтәмәгән мөриттең тырыш лығы Остаҙға етмәгән кеүек күренәсәк.

Әҙәпте һәр 24 сәғәт һайын ҡабатлап торорға кәрәк. Ун да 
Бәйғәмбәр (с.ғ.с.) алып килгән бөтә әйбер ҙә бар һәм ул – Ал-
лаһҡа яҡын лашыуҙың иң тиҙ һәм яҡын юлы.

Бар Ҡылыусыға бөтә бәйғәмбәр ҙәр ҙә, илселәр ҙә, әүлиәләр 
ҙә ошо юл аша килде. Беҙ ҙә шулай уҡ Ал лаһ Тәғәләгә һәм уның 
иң юғары тәриҡәте туҡ талыш тарына яҡын лашабыҙ.

Юғары Наҡшбән диә тәриҡәте остаздары, мөрит, әгәр ул 
хәлүәт үтмә һә, Тәриҡәт кешеһе иҫәбенә ин дерә ал май, тип 
иҫәпләй.

Мәүләнә, беҙ ҙең бөйөк остазыбыҙ, Ахыры Заман кешеләренә, 
ғәҙәттә, мөриткә, хәлүәт һәм рухи күнегеүҙәр аша  юғары кимәл 
яулар өсөн, бик оҙаҡ ошо Әҙәпте һәм Вазифалар ҙы үтәр гә кәрәк, 
тип өҫтәй. Был Әҙәп менән Юғары туҡ талыш тарға йүнәлеш 
булдырыла.

Мөхәммәт (с.ғ.с.) өммәтенә ҡараған дин дә үҙен тапҡан-
дар вазифаһынан баш лайыҡ. Мөрит шуны белер гә тейеш: әгәр 
ул  көстө аҙ һал һа һәм ер ҙәге тормошон да Юғары туҡ талыш ҡа 
йәки дәрәжәгә етмә һә, был бурысты үтәмәйенсә  беҙ ҙең донъяны 
ҡалдырып китә ал маясаҡ. Шәйехтар уға үлем алды ғазабының 
етенсе һәм һуңғы һулыш тары араһын да был туҡ талыш ты асасаҡ. 
Һеҙ гә тағы шуны белеү мотлаҡ, Әҙәп менән баш ҡа рухи вазифалар 
араһын да хәрәм эш тәр ҙе булдырмаҫҡа кәрәк. Әҙәп ҡыл ған дан 
һуң тыйыл ған ды баш ҡарып, һеҙ яр буйын да йорт төҙөгән кешегә 
оҡшаясаҡһығыҙ, был өй, иртәме- һуңмы, барыбер аҫҡа ишелер. 
Хәләл менән хәрәм күҙлегенән баһалап, улар Ал лаһ Тәғәләнең 
асы уын килтермәҫме, тип беҙ үҙ ҡылыҡ тарыбыҙҙы ныҡ күҙәтергә 
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тейешбеҙ. Баш ҡарыр алдынан һәр эшебеҙ ҙе тәүҙә уйларға кәрәк, 
сөнки  нигеҙебеҙ ҙе һелкетерлек хәрәм ҡылырға хоҡуғыбыҙ юҡ.

«Тәфәкәрру сахәтин хәйрум миң ғибәдәти сабхинә сәнә һ» – 
«Бер сәғәт ентек ле күҙәтеү етмеш йыл ғибәҙәттән хәйерлерәк», 
– тигән хәҙистән эшмәкәрлегебеҙ ҙе ныҡлап уйларға кәрәк лекте  
аңларға мөмкин.

Үр ҙә әйтелгән де аңлар өсөн ошо миҫалды килтерәм: әгәр 
тегенсегә нин дәҙер  кейем тегергә бир һәләр, ул уны үтәүгә көн 
оҙоно ваҡытын сарыф итер гә  мөмкин. Беҙ ҙә шулай уҡ Әҙәпте, 
төрлө вазифалар һәм баш ҡа изге эш тәр менән, иртәнән кискә тик-
лем баш ҡара алабыҙ. Быны, бер нин дәй ҙә хәрәмһеҙ, дөрөҫ үтәр-
гә кәрәк. Уңайлы бул һын өсөн Ал лаһ Тәғәлә тәүлекте өс өлөшкә 
бүлгән: 8 сәғәтен Ал лаһҡа хеҙмәт итер гә, 8 – эшкә һәм тормош-
ҡа, 8 – йоҡоға. Бын дай бүленеш те ҡабул итмәүсегә ошо хәҙисте 
килтерәм: «Тарҡау мәңгелек ялҡыны менән юҡҡа сығарыласаҡ».

Тик үҙ теләге һәм фекере менән генә йәшәүсе  үҫешмәй, ә 
уға тик лем йәшәгән дәр хәлүәт һәм баш ҡа рухи күнекмәләр аша 
эш ләп ет кер гән Юғары туҡ талыш тарға, Кимәлгә һәм Баҫҡысҡа 
етер гә теләүсе Аллаһ Тәғәләне көн дауамын да иҫенән сығармаҫҡа 
тейеш.

Әүрәт

10.Зекерүл–Джалаллааһ: телдә Бөйөк исеме менән зекер: 
Ал лааһ, Ал лааһ, Ал лааһ (5000 тапҡыр);

11.Зекерүл–Джалаллааһ: йөрәктә Бөйөк исеме менән зекер: 
Ал лааһ, Ал лааһ, Ал лааһ (5000 тапҡыр);

      Ике зекер ҙе тамам лағас, Бәйғәмбәр (с.ғ.с.) доғаһын уҡырға 
мөмкин.

12.Саләүәәт: «Ал лааһүммә сал ли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә 
әәли Мүхәммәдиү үә сәл лим» (1000 тапҡыр)/

     Дүшәмбе, кесе йома, йома – (2000 тапҡыр).
13.Ҡөрьәндең бер джүзен уҡыу (утыҙ ҙан бер өлөшө);
14.ШәйехЙәзүлиҙең (ҡ.с.) «Дәләйил үл–Хайрат»ынан бер 

хизб (өлөш) уҡыу.
Һуңғы ике әйбер менән, әгәр етди сәбәп бул маһа, иҫәпләшмәй 

мөмкин түгел. Шәйех уны ошолай һүрәтләй: әгәр ҙә һеҙ гә Ҡөрьән-
дең бер джүзен уҡыған өсөн ике алтын тәңкә тәҡдим итеп тә, нин-
дәйҙер сәбәптән баш тартһағыҙ – был сәбәпте иғтибарға алыу 
лайыҡ, тип иҫәпләр гә мөмкин.
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Был осраҡ та һеҙ гә әл-Ихлаас Шәрифте Ҡөрьән урынына 
100 тапҡыр, Саләүәәт Шәрифте «Дәләйил үл–Хайрат» урынына 
–100 тапҡыр уҡырға кәрәк. Бын дай ал маш тырыу, мәҫәлән, ғәрәп 
телен тейешенсә бел мәгән дә үҙен аҡлай.

Икенсебүлек

Диндәүҙентапҡандарөсөн

1.Иртәнге намаҙға тиклем кәмен дә бер сәғәт алдан торорға. 
Был – Ал лаһ мәрхәмәте ҡапҡалары асыл ған һәм бөйөк шәйехтәр 
үҙ мөриттәрен күҙәт кән ваҡыт. Уян ғас та, тә һәрәт алырға, 
һуңынан ике рәҡәғәт Тә һәрәт намаҙы уҡырға, Ҡиблаға ҡарап 
Ал лаһ Тәғәләнән мин–мин лек асы уынан, нәфсенән таҙартыуҙы 
һорарға. Бының өсөн йөҙ тапҡыр ‘’Йәә Хәлиим» тип әйтер гә. 
Унан һуң шулай уҡ йөҙ тапҡыр «Йәә Хәфииҙ» тип ҡабатлап, тыш-
ҡы һәм эске дошман дар ҙан, Күктәге һәм Ер ҙәге уңай һыҙлыҡ тар-
ҙан яҡлау һорарға.

Дин дә үҙен тапҡан дар туҡ талышына етер гә теләгән һәр кем 
был вазифалар ҙы үтәр гә тейеш. Беҙ ҙең шәйех тәүлектең ошо 
ваҡыты ғәйәт ҡиммәтле икәнен әйтә, әгәр кеше иртәнге намаҙға 
тик лем бер сәғәт бер ни ҙә эш ләмә һә лә – намаҙ уҡымаһа, ҡулына 
тәсбих ал маһа, ә кофе эсер гә йәки иртәнге аш ашарға тор һа ла, 
ул Әхлүс–сәхәр (Йоҡомһорамаусы) менән бер гә юғарыға ол-
ғашасаҡ.

2. Шунан һуң ике рәҡәғәт Нәджәәт намаҙын (Ҡот ҡарыу 
хаҡын да намаҙ) уҡырға. Сәләм бир гән дән һуң сәждәгә ултырып 
Ал лаһ Тәғәләнән ғәҙәттәреңде – маҡ таулы, эш тәреңде – изге 
итеүҙе, нәфесеңде – ауыҙлыҡлауҙы  һорарға. Ал лаһҡа ышан-
ған кеше сәждәгә ултыр һа, Күктең һәм Ер ҙең бөтә фәреш тәләре 
лә ныҡ иғтибар менән баға. Фәреш тәләр уның доғаһын Ал лаһҡа 
(Тел тейҙер геһеҙ һәм Рухи юғары) алып бармай, бәлки, Ал лаһ 
Тәғәлә Үҙе Уның менән сәждәлә һөйләшкән мөрит кә туранан–
тура иғтибар итә.

«Йә, Хоҙай, ут ағасты ял маған кеүек, көнсөл лөк тә изге эш-
тәремде ял май. Мине унан азат ит, Хоҙай, мине шулай мин–мин-
легем асы уынан, бала саҡ мин–мин легем беленеүенән һәм насар 
ғәҙәттәр ҙән азат ит, Хоҙайым, минең ғәҙәттәремде – маҡ таулы, ә 
бөтөн эш тәремде изге ит.»
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Ошо ваҡытта Ал лаһ Тәғәләнән был донъяла ла, мәңгелек 
тормош та ла мөһим бул ған әйбер ҙәр ҙе һорарға мөмкин һәм 
кәрәк. Бын дай үтенес һис тә кире ҡағылмаясаҡ.

Нин дәйҙер сәбәп буйынса төн дә йоҡламай доға уҡыуҙан баш 
тарт ҡан мөрит вазифалар ҙы тулыһынса баш ҡарыуҙан алырға 
тейеш Таджал лиҙың бик ҙур өлөшөн юғалта.

Рухи вазифалар ҙың ҡай һы бер ҙәренә иғтибар һыҙлыҡ күр-
һәтеү, беҙ өҫтә әйтеп үт кән торбаларҙан аҡмаған һыу кеүек, 
ошо уҡ хәлгә килтерә. Әйт кән дәй, илаһи мәрхәмәтлек, иғтибар-
һыҙлығыбыҙ арҡаһын да был донъяла ала ал маһаҡ та, һыуҙан 
айырыл малы, юҡҡа сыҡмай, ә килә һеңдә мотлаҡ ҡайтасаҡ.

Беҙ ҙең мөршит былай ти: «Кем дә кем Әҙәп һәм Әүрәт 
вазифаларын даими үтәй, шул сумыу, тә һәрәт алыу яр ҙамын-
да маҡсатына ирешеү өсөн хаҡ тормош тоң һы уын ала. Бар шун-
дай бер кеше, ул бына утыҙ йыл ин де үҙен Тәриҡәт ағзаһы тап 
иҫәпләй, ләкин ул ошоға тик лем бер нәмә лә күрмәне лә, бер 
нәмәгә лә ирешмәне. Минең уға кәңәшем ошолай: йылдар  
буйы эш ләгән эш тәрен иғтибар менән ҡарап сыҡһын, бөтә-
һен дә тикшерһен. Күпме мөмкинлектәрҙән  тороп ҡал ған? Һәр 
кәмселектән ҡасығыҙ, шул саҡ тиҙ арала Ал лаһ Тәғәләгә етер-
һегеҙ. Вазифа буйынса шәйех әйт кән дәр ҙе ишетмәүсе мөрит   
үҫешкә һәләтен һәм элекке баҫҡысҡа кире ҡайтыуын юғалтып, 
туҡ талып ҡала. Был Вазифалар ҙы үтәүсе һәр кем, һис һүҙһеҙ, 
юғары кимәлдәр гә ирешәсәк».

Әгәр мөриттең иртәнге намаҙға тик лем тағы ваҡыты ҡала 
икән, ул түбән дәгеләр ҙе үтәй ала:

3.ҺигеҙрәҡәғәтТәһәжжуднамаҙы.
4.ДүртрәҡәғәтТәсбих намаҙы (Әгәр һәр төн һайын уҡый ал-

май икән, кәмен дә аҙнаһына бер тапҡыр).
Иртәнге намаҙға аҙан ишетелеү менән, өйҙә йәки мәсеттә, 

намаҙға йыйылыусыларға ҡушылығыҙ һәм, әгәр йоҡо баҫмаһа, 
Ишраҡ ты (таң) көтөгөҙ. Шуны иҫегеҙ ҙән сығармағыҙ: иртәнге 
намаҙ менән ишраҡ намаҙы араһын вазифалар үтәү өсөн ҡул-
ланмаған бәйғәмбәр – бәйғәмбәр, әүлиә – әүлиә, дин дар – дин-
дар булып китмәгән.

5. Ике рәҡәғәт Ишраҡ намаҙы уҡығыҙ. Әгәр һеҙ ҙең Духа 
намаҙы ваҡытына нин дәйҙер эш тәрегеҙ бар икән, Духаны шун да 
уҡ, Ишраҡ тан һуң, уҡығыҙ.
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6. Һигеҙ рәҡәғәтДуха намаҙы. Иң ҡулайлы ваҡыт – Өйлә 
намаҙына тик лем ике сәғәт.Дин дә үҙен тапҡан дар өсөн сөннәт 
намаҙ ҙары фарыз кеүек үк мотлаҡ.

Мөхәммәт (с.ғ.с), кешенең ҡотолоуы уның телен 
ауыҙлыҡлауҙа, тигән. Ул,  Әҙәпте һүҙһеҙ үтәп, баш ҡалар ҙың етеш-
һеҙлектәренә иғтибар итмәй, үҙ вазифаларын баш ҡарыуҙан тыш, 
бер нәмәгә лә албырғамай, ошо хәҙистең фатихаһын алыусы бер-
ҙән-бер кеше.

Ал лаһ, Әҙәм улдарына һоҡланабыҙ һәм маҡ тау йырлайбыҙ, 
тигәс, уларға өҫтән ҡараусының тәкәбберлеген юҡҡа сығарыр 
һәм ошо хәҙискә иғтибарын йүнәлттерер:

«Беҙ Әҙәм улдарын һан лайбыҙ, улар менән татыулыҡ-
та йәшәүсегә Аллаһ Тәғәлә, үҙ сиратын да, үҙен ихтирам ит кән 
кешеләр менән етәкселек итеүҙе тапшыра».

Үҙен дин дә тапҡан дарҙың вазифалары Ал лаһты маҡ тау 
менән тамам лана.

Инеш

“Беҙ ҙең остазыбыҙ һәм мәүләнәбеҙ, изгеләр ҙең Солтаны, 
Солтан әүлиә, Шәйех Ғабдул лаһ әд-Дағстани ән–Нәҡшбән-
ди тарафынан ин дерелгән был биттәр ҙе мин ул үҙе иҫән саҡта 
ҡабул иттем. Ал лаһҡа яҡын лашырға һәм Уның менән ҡушылып 
берләшер гә теләүсе түбән дәге күнекмәләр ҙе ныҡышмал үтәр гә 
тейеш».

Ул – Сикһеҙ Ҡөҙрәтле Ал лаһ, ә мин – уның тыңлаусан ҡоло.
Остаздарыбыҙ ҙың иң мөһабәте, үтенеп һорайым, беҙ ҙең 

ынтылыш тарыбыҙ ҙы Үҙеңә уңайлы бул ған әйбер гә йүнәлт.
Беҙ ҙең һуңғы үтенестәребеҙ ошолай:
Әй Бөйөк! Беҙ Һиңә, Һин лайыҡ бул ған кеүек ғибәҙәт ҡыл-

майбыҙ!
Әй Бөйөк! Беҙ һине, һин лайыҡ бул ған тик лем ҙурламайбыҙ!
Әй Фатиха биреүсе! Беҙ һиңә тейешенсә рәхмәт 

белдермәйбеҙ!
Әй Бөйөк! Беҙ Һин үҙең арттырған кеүек Һинең даныңды 

арттыра ал майбыҙ!
Шәйех Мөхәммәт Нәзим әл-Хаҡҡани әр–Раббани.
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Хатмүүлхаүәәджәкәән 
–хатмүлхуаджаган
(Кесейомазекере)

1.АллаһТәғәләнеризалатыуөсөнХәтмҡылыуниәте.
2.Кәлимәтүшшәһәәдәһ: Әш һәдү әл ләә иләә һә ил ләл- лааһү 

үә әш һәдү әннә Мүхәммәдән ғәбдүһүү үә расүүлүһ (3 тапҡыр)
Шым ғына: сал лал лааһу ғәләй һии үә сәл ләм. (Шаһитлыҡ 

ҡылам: Ал лаһтан баш ҡа илаһ юҡ, Мөхәммәт Уның ҡоло һәм 
илсеһе.)

Шым ғына: (Ал лаһтың уға сәләме һәм ризалығы бул һын).
3.Истиғфар: Әстәғфирул лааһ (25 тапҡыр)
(Үтенес: Ал лаһтан ғәфү үтенәм).
25 тапҡыр ҙан һуң (имам артынан): Әстәғфирул лааһәл-

ғәҙыйиимәл-ләҙии ләә иләә һә ил ләә һүүәл-хәййүл ҡаййүм үә 
ә’түүбү и’ләй һи иннә һү һүүәт тәүүәәбир–рахиим.

(Ал лаһ Тәғәләнән баш ҡа илаһ юҡ: Мәңге тере, Үлемһеҙ һәм 
мин Уның алдын да тәүбә итәм).

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

лааһ иннәл лааһа бәсыирум бил ғибәәд
(Әй Сәбәптәр ҙең Сәбәбе! Әй Ишектәр ҙе асыусы! Әй Күңел 

һәм күҙ ҙәр ҙе үҙ гәртеүсе! Әй Аҙаш ҡан дарға юл күр һәтеүсе! Әй 
Яр ҙам эҙләгән дәр гә яр ҙам күр һәтеүсе! Әй Тере! Әй Үлемһеҙ! 
Әй Ҡөҙрәтле һәм Йомарт! Мин эш тәремде Ал лаһҡа тапшырам. 
Ысынлап та, Ал лаһ үҙ ҡолдарын белә).

4.(Имам)Раабитатүш–шәриифәһ.
Үҙ йөрәгеңде Оло шәйех йөрәгенә ҡаршы йүнәлт.
5.Әл-Фатиха (7 тапҡыр)
6. Саләүәәт:Ал лааһүммә сал ли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә 

әәли Мүхәммәдиү үә сәллим (10 тапҡыр).
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(Әй Ал лаһ! Мөхәммәт кә һәм уның ғаилә һенә ризалыҡ бир 
һәм тыныслыҡ бүләк ит).

7. (Имам): Бисмил ләә һир–рахмәәнир–рахиим. Әләм 
нәшрах...

(Бөтә һе лә): Әл-Инширах сүрә һе (7 тапҡыр).
8.(Имам): Бисмил ләә һир–рахмәәнир–рахиим. Ҡуль һүүәл-

лааһу әхәд...
(Бөтә һе лә): Әл-Ихлаас сүрә һе (11 тапҡыр).
9.Әл-Фатиха (7 тапҡыр).
10. (Имам): Саләүәәт (Бөтә һе лә):Ал лааһүммә сал ли ғәләә 

Мүхәммәдиү үә ғәләә  әәли Мүхәммәдиү үә сәл лим (10 тапҡыр).
(Әй Ал лаһ! Мөхәммәт кә һәм уның ғаилә һенә ризалыҡ бир 

һәм тыныслыҡ бүләк ит).
11.(Имам): Әғүүҙү бил ләә һи минәш–шәйтаанир–раджиим, 

бисмил ләә һир–рахмәәнир–рахиим. Раббии ҡад әәтәйтәнии 
минәл-мүлки үә ғәл ләмтәнии миң тәьүиилил– әхәәдииҫи 
фәәтыирас–сәмәәүәәти үәл-ардыи әңтә үәлиййии фиддүнйәә 
үәл-әәхирати тәүәффәнии мүслимәү үә әлхиҡнии бис–саалихиин 
(12:101). Әәмәннәә бил лааһи. Садәҡаал лааһүл ғәҙыйиим.

(Таш атып ҡы уылған шайтан дан Ал лаһ Тәғәләгә һыйынам. 
Рәхмәтле һәм Рәхим ле Ал лаһ исеме менән. Раббым! Һин миңә 
батшалыҡ бир ҙең һәм мине ваҡиғалар ҙы аңлатырға өйрәттең. 
Күктәр ҙе һәм Ер ҙе барльгкка килтереүсе, Һин донъяла һәм 
Әхирәттә минең яҡлаусым, мине мосол ман бул ған хәлдә вафат 
ҡыл һәм мине изге кешеләр араһына ин дер! (12:101) Беҙ Бөйөк 
Ал лаһҡа ышанабыҙ. Ал лаһ Тәғәләгә фиҙа ҡылам).

(Имам): Сүбхәәнә Раббикә Раббил ғиззәти ғәммәә йәсыифүүн  
үә сәләәмүн ғәләл-мүрсәлиин үәлхәмдүлил ләә һи Раббил 
ғәәләмиин.

(Раббыңа – бөйөк лөк Раббыһына, – дан. Улар ҡушып 
һөйләгән дән пак Ул! Һәм рәсүлдәр гә сәләм! Һәм Ғаләмдәр 
Раббыһы Ал лаһҡа дан!)

12.Доға (Имам):
Иләә шәрафин–нәбиийи (сал лал лааһу ғәләй һии үә сәл ләм) 

үә әәлиһи үә сахбиһил кираами үә иләә әрүәәхиил әнбийәә’и 
үәл-мүрсәлиин үә худәмәә’и шәраа’иғиһим үә иләә әрүәәхил 
ә’иммәтил әрбәғә һ үә иләә мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин–
Наҡшбән диййәтил ғәәлиййә һ хаассатән иләә әрүәәхи ә һлил 
хаүәәджәкәән.
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(Үтенес: Бәйғәмбәр гә (Ал лаһтың уға сәләме һәм ризалығы 
бул һын), Шәриғәт кә хеҙмәт ит кән уның ғаилә һенә һәм көрәш тәш-
тәренә, бәйғәмбәр һәм илселәр; дүрт имам (билдәле мәктәптәр); 
Наҡшбән диә тәриҡәте шәйехтәре, бигерәк тә Остаздар 
рухтарына дан).

Әл-Фатиха.
13.(Имам): Фәәғләм әннә һү ләә иләә һә ил ләл лааһ ...
(Имам: Белегеҙ, Ал лаһтан баш ҡа илаһ юҡ)
(Бөтә һе лә): Ләәиләәһәилләллааһ (100 тапҡыр)
Мүхәммәдүр расүүлүл лааһ (шым ғына: сал лал лааһу ғәләй һии 

үә сәл ләм).
(Бөтә һелә: Ал лаһтан баш ҡа илаһ юҡ.
Мөхәммәт Ал лаһтың илсеһе (шым ғына: Ал лаһтың уға сәләме 

һәм ризалығы бул һын). ,
(Имам): Хәсбүнаал лааһу үә ниғмәл-үәкиил үә ләә хәүлә үә 

ләә ҡуүәтә ил ләә биил ләә һил ғәлиййил ғәҙыйиим.
(Имам): Беҙ гә Ал лаһ ет кән, һәм Ул – һаҡлаусылар ҙың иң 

яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Ал лаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә баш ҡа юҡ).

14.Доға (Имам):
Иләә шәрафин–нәбиийи (сал лал лааһу ғәләй һии үә сәл-

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

(Үтенес: Бәйғәмбәр гә (Ал лаһтың уға сәләме һәм ризалығы 
бул һын), уның ғаилә һенә, көрәш тәш тәренә һәм беҙ ҙең бөтә 
остаздарыбыҙ һәм тәҡүәлеләр рухтарына дан).

Әл-Фатиха.
15.Зекер«Джалалааһ»:
(Бөтә һе лә): Ал лааһ. Ал лааһ. Ал лааһ (100 тапҡыр).
(Имам): Хәсбүнаал лааһу үә ниғмәл-үәкиил үә ләә хәүлә үә ләә 

ҡуүәтә ил ләә биил ләә һил ғәлиййил ғәҙыйиим.
(Имам): Беҙ гә Ал лаһ ет кән, һәм Ул – һаҡлаусылар ҙың иң 

яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Ал лаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә баш ҡа юҡ).

16.Һүү: («Ул» мәғәнә һен дә тәржемә ителә)
Һүү! Һүү! Һүү! (33 тапҡыр),
(Имам): Хәсбүнаал лааһу үә ниғмәл-үәкиил үә ләә хәүлә үә ләә 

ҡуүәтә ил ләә биил ләә һил ғәлиййил ғәҙыйиим.
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(Имам): Беҙ гә Ал лаһ ет кән, һәм Ул – Һаҡлаусылар ҙың  иң 
яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Ал лаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә баш ҡа юҡ).

17.Хәҡҡ: («Хаҡлы»)
(Бөтә һе лә): Хәҡҡ! Хәҡҡ! Хәҡҡ! (33 тапҡыр).
(Имам): Хәсбүнааллааһу үә ниғмәл-үәкиил үә ләә хәүлә үә ләә 

ҡуүәтә ил ләә биил ләә һил ғәлиййил ғәҙыйиим.
(Имам); Беҙ гә Ал лаһ ет кән, һәм Ул – Һаҡлаусылар ҙың иң 

яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Ал лаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә баш ҡа юҡ),

18.Хәйй: («Мәңге тере»)
(Бөтә һе лә): Хәйй! Хәйй! Хәйй! (33тапҡыр).
(Имам): Хәсбүнаал лааһу үә ниғмәл-үәкиил үә ләә хәүлә үә ләә 

ҡуүәтә ил ләә биил ләә һил ғәлиййил ғәҙыйиим.
(Имам): Беҙ гә Ал лаһ ет кән, һәм Ул – һаҡлаусылар ҙың иң 

яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Ал лаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә баш ҡа юҡ).

19.АллааһҺүү Ал лааһ Хәҡҡ... (10–12 тапҡыр).
(Әй Хәҡиҡәтте иғлан итеүсе)
20.АллааһХәйй Ал лааһ Хәйй... (10–12 тапҡыр).
(Әй Мәңге тере)
21.АллааһХәйй йәә Ҡаййүм... (10–12 тапҡыр)
(Имам): Хәсбүнаал лааһу үә ниғмәл-үәкиил үә ләә хәүлә үә ләә 

ҡуүәтә ил ләә биил ләә һил ғәлиййил ғәҙыйиим.
(Имам): Беҙ гә Ал лаһ ет кән, һәм Ул – Һаҡлаусылар ҙың иң 

яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Ал лаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә баш ҡа юҡ).

22.(Имам): Йәә һүү йәә һүү йәә Дәә’им
Йәә һүү йәә һүү йәә Дәә’им
Йәә Һүү йәә Һүү йәә Дәә’им
Ал лааһ йәә Һүү йәә Дәә’им
(Әй Үҙ гәреш һеҙ)
23.ЙәәДәә’им йәә Дәә’им йәә Дәә’им йәә Ал лааһ (2 тапҡыр).
(Әй Үҙ гәреш һеҙ әй Үҙ гәреш һеҙ әй Үҙ гәреш һеҙ әй Ал лаһ – 2 

тапҡыр)
24. Йәә Хәлиим йәә Хәлиим йәә Хәлиим йәә Ал лааһ (2 

тапҡыр).
(Әй Сабыр әй Сабыр әй Сабыр әй Ал лаһ – 2 тапҡыр)
25. Йәә Хәфииҙ йәә Хәфииҙ йәә Хәфииҙ йәә Ал лааһ (2 

тапҡыр).
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(Әй Һаҡлаусы әй Һаҡлаусы әй Һаҡлаусы әй Ал лаһ – 2 тапҡыр)
26.ЙәәЛәтииф (2 тапҡыр)
(Әй Йоҡаҡ – 2 тапҡыр)
27.ЙәәҒаффәәр (2 тапҡыр)
(Әй Ғәфү итеүсе – 2 тапҡыр)
28.ЙәәСәттәр (2 тапҡыр)
(Әй Йәшереүсе – 2 тапҡыр)
29.ЙәәФәттәх (2 тапҡыр)
(Әй Асыусы – 2 тапкыр)
30.ЙәәМүджииб (2 тапҡыр)
(Әй Яуап биреүсе – 2 тапҡыр)
31.ЙәәМүғиин (2 тапҡыр)
(Әй Яр ҙам итеүсе – 2 тапҡыр)
32.ЙәәМүғииҫ (2 тапҡыр)
(Әй Ҡот ҡарыусы – 2 тапҡыр)
33.ЙәәҮәдүүд (2 тапҡыр)
(Әй Яратыусы – 2 тапҡыр)
34.ЙәәРахмәән (й^Тапҡыр)
(Әй Рәхмәтле – 2 тапҡыр)
35.ЙәәХәннәәнйәәМәннәән
Йәә Хәннәән йәә Мәннәән (2 тапҡыр)
(Әй Наҙлы әй Фиҙа ҡылыусы – 2 талҡыр)
36.ЙәәДәййәәнйәәСүбхәән
Йәә Дәййәән йәә Сүбхәән (2 тапҡыр)
(Әй Хөкөм итеүсе әй Дан лыҡлы – 2 тапҡыр)
37.ЙәәСүбхәәнйәәСүлтаан
Йәә Сүбхәән йәә Сүлтаан (2 тапҡыр).
(Әй Данлыҡлы әй Хаким – 2 тапҡыр)
38. Йәә Сүлтаан йәә Сүлтаан йәә Сүлтаан йәә Ал лааһ (2 

тапҡыр).
(Әй Хаким әй Хаким әй Хаким әй Ал лааһ – 2 тапҡыр)
39.ЙәәӘмәәнйәәӘмәән йәә Әмәән йәә Ал лааһ (2 тапҡыр).
(Әй Яҡлаусы әй Яҡлаусы әй Яҡлаусы әй Ал лаһ – 2 тапҡыр)
40.ЙәәАллааһ йәә Ал лааһ йәә Ал лааһ йәә Ал лааһ (2 тапҡыр).
(Имам): Хәсбүнаал лааһ үә ниғмәл-үәкиил үә ләә хәүлә үә ләә 

ҡүәтә ил ләә биил ләәһил ғәлиййил ғәҙийиим.
(Имам): Беҙ гә Ал лаһ еткән, һәм Ул – Һаҡлаусылар ҙың иң 

яҡшыһы. Сикһеҙ Ҡөҙрәтле һәм Сикһеҙ Бөйөк Аллаһтыҡы кеүек 
көс тә, ҡөҙрәт тә баш ҡа юҡ).
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41.Саләүәәт: Ал лааһүммә сал ли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә 
әәли Мүхәммәдиү үә сәл лим (10тапҡыр). (Әй Ал лаһ! Мөхәммәт кә 
һәм уның ғаилә һенә ризалыҡ бир һәм тыныслыҡ бүләк ит).

42. Доға (Имам): Сал ли йәә Раббии үә сәл лим ғәләә 
джәмииғил әнбийәә’и үәл-мүрсәлиин үә әәли күл лин әджмәғиинә 
үәлхәмдүлил ләә һи Раббил ғәәләмиин.

(Үтенес: Әй Хоҙайым! Бөтә бәйғәмбәр ҙәр гә һәм илселәр гә, 
улар ҙың һәр береһенең ғаилә һенә ризалыҡ һәм тыныслыҡ бул-
һын. Ғаләмдәр хужаһы Ал лаһҡа маҡ тау).

Имам:
Ғәләә әшрафил ғәәләмиинә сәййидинәә Мүхәммәдинис 

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

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

саләүәәт (с.ғ.с.)
(Беҙ ҙең Остазыбыҙ Мөхәммәт кә (с.ғ.с.) – заттар ҙың иң 

күркәменә – дан.
Беҙ ҙең Остазыбыҙ Мөхәммәт кә (с.ғ.с.) – заттар ҙьщ иң 

юғарыһына – дан.
Беҙ ҙең Остазыбыҙ Мөхәммәт кә (с.ғ.с.) – заттар ҙың иң 

камилына – дан).
Саләүәәтүл лааһи тәғәләә үә мәләә’икәтиһии үә әнбийәә’иһи 

үә рүсүлиһии үә джәмииғи халҡиһи ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә 
әәли Мүхәммәдин ғәләйһии үә ғәләй һимүс сәләәм үә рахмәтүл-
лааһи тәғәәләә үә бәракәәтүһ үә радыйал лааһу тәбәәракә үә 
тәғәәләә ғән сәәдәәтинәә әсхәәби расүүлил лә һи әджмәғиин үә 
ғәнит тәәбиғиинә биһим би’ ихсәән үә ғәнил ә’иммәтил мүджтә-
һидиинәл-мәәдыиин.

Үә ғәнил ғүләмәә’ил мүхтәҡиин үә ғәнил әүлийәә’иссаали 
хиин үә ғән мәшәә’ ихинәә фит тарииҡатин Наҡшбән диийәтил 
ғәлиййә һ ҡаддәсәл лааһу тәғәәләә әрүәхә һүмүз–зәкиийә һ үә 
нәүүәрал лааһу тәғәәләә әдрихәтә һүмүл мүбәәракә һ үә ә’ғәәдал-
лааһу тәғәәләә ғәләйнәә мин бәракәәтиһим үә фүйүүдаатиһим 
дәә’имән үәлхәмдүлилләә һи Раббил ғәәләмиин.

(Аллаһтың (Ул – Маҡ таулы), Уның фәреш тәләренең, Уның 
бәйғәмбәр ҙәренең, Уның илселәренең һәм Уның өммәтенең 
дан лауын да Мөхәммәт һәм Мөхәммәттең ғаилә һе көн итһен. 
Сикһеҙ фатиха биреүсе, Сикһеҙ юғары күтәреүсе Ал лаһ, беҙ-
ҙең Остаздарыбыҙ ҙың, Ал лаһ илсеһе көрәш тәш тәренең,  улар 
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артынан дин юлын да эйәр гән дәр ҙең  һәр береһе менән риза 
бул һын. Беренсе ҡыйыу имамдар ҙың (Ул риза бул һын), дин-
дар ғалимдар ҙьң, әүлиәләр ҙең һәм Наҡшбән диә тәриҡәте 
шәйехтәренең Ал лаһ (Ул –Маҡ таулы) улар ҙың таҙа күңелдәрен 
изгеләр ҙән итһен һәм ҡәбер ҙәренә нур төшөр һөн. Ал лаһ (Ул – 
Маҡ таулы) беҙ ҙе улар ҙың байлығынан һәм бөтмәҫ ҡөҙрәтенән 
мәңгелеккә мәхрүм итмә һен. Ғаләмдәр хужаһы Ал лаһҡа маҡ тау).

Әл-Фатиха.
43. Доға (Имам): Иләә хәдратин нәбиийи (сал лал лааһу 

ғәләй һии үә сәл ләм) үә әәлииһи үә сахбиһил кираами үә иләә 
әрүәәхиссәә’ирил әнбийәә’и үәл-мүрсәлиин үә худә–мәә’и 
шәраа’иғиһим үә иләә әрүәәхи мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин–
Наҡшбән диййәтил ғәлиййә һ хаасатән иләә әрүәәхи имәәмит 
тарииҡати үә ғауҫил халииҡаһ шәә һ Бә һәә’уддиин Наҡшбән ди 
Мүхәммәдинил Ү‘үәйсил Бүхаарии үә иләә мәүләнәә сүлтаанил 
әүлийәә’и әш шәйхи Ғәбдил ләә һил Фәә’изид Дәәғастәәнии үә 
үстәәҙинәә Ғәбдиил Хаалиҡил Ғудждәүәнәә үә иләә үстәәҙинәә 
үә үстәәҙи үстәәҙинәә үәс сиддикиин.

(Үтенес)(Имам): Бәйғәмбәр гә (Ал лаһтың уға сәләме һәм 
ризалығы бул һын), Шәриғәт кә хеҙмәт ит кән бәйғәмбәр ҙәр гә һәм 
илселәр гә, Наҡшбән диә тәриҡәте шәйехтәре дүрт имам, бигерәк 
тә тәриҡәт имамдары шаһ Баһауетдин Наҡшбән ди Мөхәммәт әл-
Үүәйси әл-Бухари, остазыбыҙ солтан әүлиә шәйех Ғабдуллаһ әл-
Фәиз әд-Дағстани, остазыбыҙ Ғабдулхалиҡ әл-Ғудждәүән һәм 
баш ҡа остаздарыбыҙ һәм улар ҙың остаздары рухтарына дан).

Әл-Фатиха.
44.Доға (Имам):
Әл-Фатиха.

Олонамаҙ
(Көнһайынбашҡарыла)

1. Иртәнгенамаҙғатиклемберсәғәталданторорға.
2. Тәһәрәталырға.
3. Тәһәрәтнамаҙы – ике рәҡәғәт сөннәт намаҙы
ҠалғандарыҠиблағаҡарапбаҫҡанкилешбашҡарыла.
4. Доға:
Ал лааһүммә таһһирнии мин ғадабин–нәфс
(Үтенес: Әй Ал лам! Мине мин–мин легем асы уынан таҙарт).
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5. ЙәәХәлиим (100 тапҡыр).
(Әй Сабыр!)).
6. Доға:
Ал лааһүммә әғүүҙү бикә миң шәррин–нәәси үә әғүүҙү бикә 

миң фитнәтид–дүнйәә үә ғәҙәәбил әәхираһ.
(Үтенес: Әй Ал лам! һин дә мин–мин легемдең асы уынан һәм 

кешеләр асы уынан яҡлау эҙләйем. Мине был донъяла һынауҙан 
һәм килә һен дә – язанан һаҡла).

7. ЙәәХәфииҙ (100 тапҡыр)
(Әй Һаҡлаусы!).
8. Нәджәәтнамаҙы – Ҡот ҡарыу хаҡын да
Беренсе рәҡәғәттә:
Аятүл күрси: Әғүүҙү бил ләэһи минэш–шәйтаанир–

раджиим, бисмил ләә һир–рахмоэнир рахиим... Әл-Фатиха.
(Таш атып ҡы уыл ған шайтан дан Ал лаһ Тәғәләгә һыйынам. 

Рәхмәтле һәм Рәхим ле Ал лаһ исеме менән. Әл-Фатиха)
Үә иләә һүкүм иләә һүү–үәәхидүл–ләә иләә һә ил ләә түуәәр–

рахмәәнүр рахиим (2:163). Ал лааһу ләә иләә һә ил ләә һүүәл-
хәййүүл–ҡаййүүмү ләә тәьхуҙүһү синәтүү үә ләә нәүмүл  лә һү 
мәә фис–сәмәәүәәти үә мәә фил–ард мәң ҙәл  ләҙии йәшфәғү 
ғин дә һүү ил ләә би’иҙниһи йәғләмү мәә бәйнә әйдииһим үә мәә 
хәлфә һүм үә ләә йүхиитуунә би–шәй, им мин ғил миһии ил-
лә бимәә шәә’ә үәсиғә күрсиййүһүс–сәмәәүәтти үәл-ард үә ләә 
йә’үүдүһү хифҙуһүмәә үә һүүәл-ғәлиййүл ғәҙыйиим. (2:255)

(Һеҙ ҙең илаһығыҙ – бер ҙән–бер илаһ! Унан, рәхмәтле һәм 
шәфҡәтленән, баш ҡа илаһ юҡ! (2:163). Ал лаһ, Унан, тере һәм 
мәңге бул ған дан баш ҡа, – илаһ юҡ. Уны йоҡомһорау ҙа, йоҡо ла 
баҫа ал май; Күктәр ҙә һәм Ер ҙә бул ған нәмәләр – Уныҡы. Уның 
алдын да. Үҙ рөхсәтенән баш ҡа, кем яҡлаша алыр? Ул уларға тик-
лем бул ған дар ҙы ла һәм улар ҙан һуң бул ған дарын да белә, ә улар, 
Уның теләгенән тыш, Уның белеменән бер нәмә ла аңлай ал май. 
Уның тәхете Күктәр ҙе һәм Ер ҙе биләй, һәм улар ҙы һаҡлау Уға 
ауыр түгел, – Ул бөйөк, олуғ!) (2:255).

Шә һидәл лааһу әннә һү ләә иләә һә ил ләә һүүә үәл-
мәләә’икшүүә үлүл ғил ми ҡаа’имәм билҡистыиләә иләә һә ил-
ләә һүүәл-ғәзиизүлхәкиим, Иннәд-диннә ғин дәл-лааһил исләәмү 
(3:18; 19).

(Ал лаһ, Үҙенән баш ҡа илаһ юҡ, тип шаһитлыҡ итә, һәм 
фәреш тәләр, һәм ғәҙел лектә ныҡ бул ған ғилем эйәләре: «Ал-
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лаһтан – бөйөк һәм хикмәтленән – баш ҡа илаһ юҡ!» – ти. 
Ысынлап та, Ал лаһ ҡаршыһын дағы дин – Ислам ).

Ҡулил лә һүммә мәәликәл-мүлки түьтил мүлкә мәң тәшәә’ү 
үә тәңзиғ үл–мүлкә миммәң тәшәә’ү үә түғиззү мәң тәшәә’ү үә 
түҙил лү мәң тәшәә’ү бийәдикәл-хайру иннәкә ғәләә күл ли шәй’иң 
ҡадиир. Түүлиджүл–ләйлә финнә һәәри үә түүлиджүннә һәәра 
фил ләйли үә түхриджүл–хәййә минәл-мәййити үә түхьриджүл 
мәййитә минәл-хәййи үә тәрзүҡу мәң тәшэә’ү биғайри хисәәб 
(3:26;27).

(«Әй Ал лаһ, батшалыҡ тың батшаһы! Һин теләгән кешегә 
хакимиәт бирә һең һәм теләгән кешенән тартып алаһың, теләгән 
кешене өҫкә күтәрә һең, теләгән кешене түбәнһетә һең, Һинең 
ҡулыңда яҡшылыҡ; ысын лап та, Һин һәр нәмәгә ҡөҙрәтле! Һин 
төн дө көнгә ин дерә һең, көн дө төнгә ин дерә һең, Һин үлектән 
терене сығараһың, Һин теренән үлекте сығараһьң, һәм теләгән 
кешене иҫәп– хисапһыҙ ризыҡлан дыраһың!”)

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

9. Сәждә (сәләм ләүҙән һуң).
Сәждәлә доға:
Йәә Раббии кәмәә тәә’күлуннәәрул хәтабә һәкәҙәл-хәсәдүл 

мүтәә’әссилү фиййә йә’күлү джәмииғи әғмәәлии хал лиснии йәә 
Раббии минһү үә хал лиснии әйдан минәл-ғадабин–нәфсәәнии үә 
мин нәфсиит–тифлил мәҙмүүмә һ үә минәл-әхләҡиҙ–ҙәмиимә һ. 
Йәә Раббии бәддил күл лү әхләәҡии илә әхләәҡин хәмиидәтиү үә 
әфғәәлиң хәсәнә һ.

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

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

Сәждәлә доға:
Әй, Хоҙай, ут ағасты ял маған кеүек, көнсөл лөк тә изге эш-

тәремде ял май. Мине унан азат ит, Хоҙай, мине шулай мин–мин-
легем асы уынан, бала саҡ мин–мин легем беленеүенән һәм насар 
ғәҙәттәр ҙән азат ит, Хоҙайым, минең ғәҙәттәремде – маҡ таулы, ә 
бөтә эш тәремде изге ит.

йәки
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Әй, Хоҙай, мин дә көнсөл лөк үҫә, ут ағасты ял маған кеүек, 
изге эш тәремде ял май. Әй, Хоҙай, Һинең хозурлыҡ күренешең 
миңә иғтибар итһен, көнсөл лөктө минән ал. Йөрәгемдәге бала 
саҡ мин–мин легем сифаттарынан һәм насар ғәҙәттәр ҙән таҙарт. 
Ғәҙәттәремде – маҡ таулы, ә эш тәремде изге ит).

Бынан һуң Аллаһтан йөрәгегеҙ ҡуш ҡан ды, баш ҡа нәмә 
теләй һегеҙ - шуны һорағыҙ, сөнки сәждәлә саҡ та әйтелгән үтенес, 
фәреш тәләр ҙе урап, Ал лаһ Тәғәләнең үҙенә туранан–тура етә.

10.Тәһәжжуднамаҙы: 2–2–1–2 (8 рәҡәғәт).
11.Тәсбихнамаҙы: 2–2 (4 рәҡәғәт)
(Был намаҙ ҙы баш ҡарыу буйынса түбән дә махсус ҡул-

ланманы ҡарағыҙ).
12.Шөкөрнамаҙы: 2 рәҡәғәт.
Шөкөр намаҙын баш лар алдынан шәйех Нәзим, ғәҙәттә, 

ошоно уҡый:
Раббәнәә мәә шәкәрнәәкә хәҡҡа шүҡрикә, йәә Мәшкүүр
(Әй Хоҙайыбыҙ! Беҙ Һиңә Һин лайыҡ бул ған тик лем рәхмәтле 

түгелбеҙ. Әй Бөйөк!)
13.Иртәнгенамаҙ: 2 рәҡәғәт сөннәт 2 рәҡәғәт фарыз.
14.Ишраҡнамаҙы: 2 рәҡәғәт.
15.Духанамаҙы: 4–4 (8 рәҡәғәт).

Кесенамаҙ
(Көнһайыниртәнгенамаҙҙанһуңбашҡарыла)

1.КәлимәтүшШәһәәдәһ (3 тапҡыр)
(Иман шарты – 3 тапҡыр)
2.Истиғфар: Әстәғфирул лааһ (70 тапҡыр)
   (Үтенес: Әстәғфирул лааһ)
3.Әл-Фәтиха
4.Әәмәнәр–расүүлү... (2:285, 286).
5.Әл-Инширахсүрәһе (94–се сүрә). (7 тапҡыр)
6.Әл-Ихлаассүрәһе (112) (11 тапҡыр)
7.Әл-Фәләҡсүрәһе (113)
8.Ән–Нәәссүрәһе (114)
9.Ләәиләәһәилләллааһ (10 тапҡыр)
Унынсыһынан һуң:
Мүхәммәдүр расүүлүл лааһ (сал лал лааһу тәғәәләә ғәләй һии 

үә сәл ләм).
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(Ал лаһтан баш ҡа илаһ юҡ. Унынсыһынан һуң: Мөхәммәт 
уның илсеһе, Ал лаһтың уға сәләме һәм ризалығы бул һын)

10.Саләүәәт: Ал лааһүммә сал ли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә 
әәли Мүхәммәдиү үә сәл лим (10 тапҡыр).

(Салауат: Әй Ал лаһ! Мөхәммәт кә һәм уның ғаилә һенә 
ризалыҡ бир һәм тыныслыҡ бүләк ит – 10 тапҡыр.

11. Доға (Имам): Иләә шәрафин нәбиийи (сал лаллааһу 
ғәләй һии үә сәл ләм) үә әәлииһи үә сахбиһил кираами үә иләә 
әрүәәхиссәә’ирил әнбийәә’и үәл-мүрсәлиин үә худәмәә’и шәра-
иғиһим үә иләә әрүәәхи мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин–
Нэҡшбән диййәтил ғәлиййә һ хаасатән иләә әрүәәхи имәәмит 
тарииҡати үә ғауҫилхалииҡаһ шәә һ  Бә һәә’уддиин Наҡшбән ди 
Мүхәммәдинил Ү’үәйсил Бүхаарии үә иләә мәүләнәә сүлтаанил 
әүлийәә’и әш шәйхи Ғәбдил ләә һил Фәәизид Дәәғастәәнии үә 
үстәәҙинәә Ғәбдиил Хаалиҡил Ғудждәүәнәә үә иләә үстәәҙинәә 
үә үстәәҙи үстәәҙинәә үәс сиддииҡиин.

/Үтенес/Имам/: Бәйғәмбәр гә (Ал лаһтың уға сәләме һәм 
ризалығы бул һын), Шәриғәт кә хеҙмәт ит кән бәйғәмбәр ҙәр гә һәм 
илселәр гә, Наҡшбән диә тәриҡәте шәйехтәре дүрт имам, бигерәк 
тә тәриҡәт имамдары шаһ Баһауетдин Наҡшбән ди Мөхәммәт әл-
Үүәйси әл-Бухари, остазыбыҙ солтан әүлиә шәйех Ғабдул лаһ әл-
Фәиз әд-Дағстани, остазыбыҙ Ғабдулхалиҡәл-Ғудждәүән һәм 
баш ҡа остаздарыбыҙ һәм улар ҙың остаздары рухтарына дан.

12.Әл-Фатиха
13.Аллааһһүү,Аллааһһүү,Аллааһһүү.Хаҡҡ.
Ал лааһ Һүү, Ал лааһ һүү, Ал лааһ Һүү. Хаҡҡ.
Ал лааһ Һүү, Ал лааһ Һүү, Ал лааһ һүү. Хаҡҡ.
(Ал лаһ – Ул, Ал лаһ – Ул, Ал лаһ – Ул. Хаҡлы
Ал лаһ – Ул, Ал лаһ – Ул, Ал лаһ – Ул. Хаҡлы
Ал лаһ – Ул, Ал лаһ – Ул, Ал лаһ – Ул. Хаҡлы)
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Өсөнсөбүлек

Диндәүҙентапҡандарөсөнзекер
(Көнһайынбашҡарыла)

1.Илаһиисемдеишеттерепәйтеүменәнзекер:Аллааһ,Ал-
лааһ,Аллааһ... (5000 тапҡыр).

2. Йөрәктә Илаһи исем менән зекер: Аллааһ, Аллааһ, Ал-
лааһ... (5000 тапҡыр).

3.Саләүәәт: «Ал лааһүммә сал ли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә 
әәли Мүхәммәдиү үә сәл лим» (1000 тапҡыр). Дүшәмбе, кесе йома, 
йома – (2000 тапҡыр).

(Салауат: “Әй Ал лаһ! Мөхәммәт кә һәм уның ғаилә һенә 
ризалыҡ бир һәм уларға тыныслыҡ бүләк ит“(1000 тапҡыр).

Дүшәмбе, кесе йома, йома – (2000 тапҡыр).
Ҡөрьән дең бер джүзен уҡыу (утыҙ ҙан бер өлөшө).
Шәйех Йәзүлиҙең (ҡ.с.) «Дәләйил үл–Хайрат”ынан бер хизб 

(өлөш) уҡыу.
Джүзде уҡый ал маусыға әл-Ихлаас сүрә һен 100 тапҡыр 

ҡабатларға, ә хизб урынына 100 тапҡыр салауат әйтер гә рөхсәт 
ителә.

Әҙерлеклеләрөсөн
(Көнһайынбашҡарыла)

1. Илаһи исемде ишеттереп әйтеү менән зекер:
Аллааһ,Аллааһ,Аллааһ... (2500 тапҡыр).
2. Йөрәктә Илаһи исем менән зекер:
Аллааһ,Аллааһ,Аллааһ... (2500 тапҡыр).
3. Саләүәәт: «Ал лааһүммә сал ли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә 

әәли Мүхәммәдиү үә сәл лим» (300 тапҡыр).
Дүшәмбе, кесе йома, йома – (500 тапҡыр).
(Салауат: “Әй Ал лаһ! Мөхәммәт кә һәм уның ғаилә һенә 

ризалыҡ бир һәм уларға тыныслыҡ бүләк ит» (300 тапҡыр).
Дүшәмбе, кесе йома, йома – (500 тапкыр).
4. Ҡөрьән дең бер джүзен уҡыу (утыҙ ҙан бер өлөшө).
5. Шәйех Йәзүлиҙең (ҡ.с.) «Дәләйил үл–Хайрат»ынан бер 

хизб (өлөш) уҡыу.



324

Джүзде уҡый ал маусыға  әл-Ихлаас сүрә һен 100 тапҡыр 
ҡабатларға, ә хизб урынына 100 тапҡыр салауат әйтер гә рөхсәт 
ителә.

Башлаусыларөсөн

Тәриҡәт кә баҫҡан яңы ағзалар өсөн рухи күнекмәләр түбән-
дәгесә:

1. КәлимәтүшШәһәәдәһ (3 тапҡыр)
(Иман шарты – 3 тапҡыр)
2. Истиғфар: Әстәғфирул лааһ (25 тапҡыр)
(Үтенес: Ал лаһтан ғәфү үтенәм)
3. Әл-Фәтиха
4. Әл-Ихлаассүрәһе (112) (11 тапҡыр)
5. Әл-Фәләҡсүрә һе (113)
6. Ән–Нәәссүрәһе (114)
7. Ләәилэәһәилләллааһ (10 тапҡыр)
Унынсыһынан һуң:
Мүхәммәдүр расүүлүл лааһ (сал лал лааһу тәғәәләә ғәләй һии 

үә сәл ләм).
(Ал лаһтан баш ҡа илаһ юҡ. Унынсыһынан һуң: Мөхәммәт – 

уның илсеһе, Ал лаһтың уға сәләме һәм ризалығы бул һын)
8. Саләүәәт: Ал лааһүммә сал ли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә 

әәли Мүхәммәдиү үә сәл лим (10 тапҡыр).
(Салауат: Әй Ал лаһ! Мөхәммәт кә һәм уның ғаилә һенә 

ризалыҡ бир һәм тыныслыҡ бүләк ит)
9. Доға (Имам): Иләә шәрафин нәбиийи (сал лал лааһу 

ғәләй һии үә сәл ләм) үә әәлииһи үә сахбиһил кираами үә иләә 
әрүәәхиссәә’ирил әнбийәә’и үәл-мүрсәлиин үә худә– мәә’и 
шәрәә’иғиһим үә иләә әрүәәхи мәшәә’ихинәә фит тарииҡатин–
Наҡшбән диййәтил ғәлиййә һ хаасатән иләә әрүәәхи имәәмит 
тарииҡати үә ғауҫил халииҡаһ шәә һ Бә һәә’уддиин Наҡшбән ди 
Мүхәммәдинил Ү’үәйсил Бүхаарии үә иләә мәүләнәә сүлтаанил 
әүлийәә’и әш шәйхи Ғәбдил ләә һил Фәә’изид Дәәғастәәнии үә 
үстәәҙинәә Ғәбдиил Хаалиҡил Ғудждәүәнәә үә иләә үстәәҙинәә 
үә үстәәҙи үстәәҙинәә үәс си ддииҡиин.

/Үтенес/Имам/: Бәйғәмбәр гә (Ал лаһтың уға сәләме һәм 
ризалығы бул һын), Шәриғәт кә хеҙмәт ит кән бәйғәмбәр ҙәр гә һәм 
илселәр гә, Наҡшбән диә тәриҡәте шәйехтәре дүрт имам, бигерәк 
тә тәриҡәт имамдары шаһ Баһауетдин Наҡшбән ди Мөхәммәт әл-
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Үүәйси әл-Бухари, остазыбыҙ солтан әүлиә шәйех Ғабдул лаһ әл-
Фәиз әд-Дағстани, остазыбыҙ Ғабдулхалиҡәл-Ғудждәүән һәм 
баш ҡа остаздарыбыҙ һәм улар ҙың остаздары рухтарына дан.

10.Әл-Фатиха
11.АллааһҺүү,Аллааһһүү,АллааһҺүү.Хәҡҡ.
Ал лааһ Һүү, Ал лааһ Һүү, Ал лааһ Һүү. Хәҡҡ.
Ал лааһ Һүү, Ал лааһ Һүү, Ал лааһ Һүү. Хәҡҡ.
(Ал лаһ – Ул, Ал лаһ – Ул, Ал лаһ – Ул. Хаҡлы
Ал лаһ – Ул, Ал лаһ – Ул, Ал лаһ – Ул. Хаҡлы
Ал лаһ – Ул, Ал лаһ – Ул, Ал лаһ– Ул. Хаҡлы)
Һуңынан көн дөң теләгән ваҡытын да:
1. Илаһи исем менән зекер:
Аллааһ...Аллааһ...Аллааһ... (1500 тапҡыр).
2. Саләүәәт: Ал лааһүммә сал ли ғәләә Мүхәммәдиү үә ғәләә 

әәли Мүхәммәдиү үә сәл лим (100 тапҡыр).
Дүшәмбе, кесе йома һәм йома – (300 тапҡыр).
3. Ҡөрьәндеңберджүзенуҡыу (утыҙ ҙан бер өлөшө).
4. Шәйех Йәзүлиҙең (ҡ.с.) “Дәләйил үл–Хайрат”ынан бер 

хизб (өлөш) уҡыу.
Джүзде уҡый ал маусыға әл-Ихлаас сүрә һен 100 тапҡыр 

ҡабатларға, ә хизб урынына 100 тапҡыр салауат әйтер гә рөхсәт 
ителә.

Силсиләтүттарииҡатин
наҡшбәндиййәтилғәәлиййәһ

(Наҡшбәндиәтәриҡәтенеңалтынсылбыры)

АллааһуТәғәлә
СәййидинәәүәМәүләнәәМухәммәд (с.ғ.с.) 
СәййидинәәӘбүүБәкерәс-Сиддииҡ (р.ғ.)
Сәлмәән әл-Фәәрси (р.ғ.)
Ҡаасим бин Мүхәммәд (р.ғ.)
Джәғфәр әс-Саадиҡ (р.ғ.)
Тайфуур Әбүү Йәзиид әл-Бәстаамии (ҡ.с.)
ӘбүүлХәсән әл-Хараҡаани (ҡ.с.)
Әбүү Ғәлии әл-Фәәрмәдии (ҡ.с.)
Йүүсүф әл-Һәмәдәәнии (Ҡ.С.)
Әбүүл Ғәббәәс Сәййидинә әл-Хидар (ғ.с.)
Ғәдүл Хаалиҡ әл-Ғүдждәүәәнии имаам үл–Хатм (ҡ.с.)
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Ғәәриф әл-Рииүкәрии (ҡ.с.)
МәхмүүдФәғнәәүии (ҡ.с.)
Ғәлии әр–Раамиитәнии (ҡ.с.)
Мүхәммәд Бәәбәә әс-Сәмәәсии (ҡ.с.)
Сәййид Әмиир Кәләәл-(ҡ.с.)
ХаүәәджәһМүхәммәд Бә һәә’үддиин Наҡшбән дии (ҡ.с.) 
Ғәләә’үддин әл-Ғәттаар әл-Бүхаарии (ҡ.с.)
ХаүәәджәһЙәғҡууб әл-Чархии (ҡ.с.)
ХаүәәджәһҒәбәйдүүллааһ әл-Әхраар (ҡ.с.)
Мүхәммәдәз–Зааһид әл-Бүхаарии (ҡ.с.)
ДарүиишМүхәммәд (ҡ.с.)
ӘхмәдХауджакиилил Әмкәнәкии (ҡ.с.)
МүхәммәдБәәҡый бил–лааһ (ҡ.с.)
Әхмәдәл-Фәәруҡ әл-Сир һин дии (ҡ.с.)
МүхәммәдМәғсуум (ҡ.с.)
ШәйехСәйфүддиин (ҡ.с.)
НүүрМүхәммәд Бәдүәәнии (ҡ.с.) 
Шәмсүддиин, Хәбибул лааһ Джәәни Джәәнәән (ҡ.с.)
Ғәбдуллааһ әд-Дә һләүии (ҡ.с.)
ШәйехДийәә’удиинХаалид әл-Бәғдәәдии (ҡ.с.)
       Исмәәғиил әд-Дәәғистәәнии (ҡ.с.)
Хаас Мүхәммәд әд-Дәәғистәәнии (ҡ.с.)
ШәйхМүхәммәд Йәраағии әд-Дәәғистәәнии (ҡ.с.) 
СәййидДжәмәәлуддиин әл-Ғамүүҡии әд-Дәәғистәәнии (ҡ.с.)
ӘбүүӘхмәдәс-Сағуурии әд-Дәәғистәәнии (ҡ.с.)
ӘбүүМүхәммәдәл-Мәдәнии (ҡ.с.)
СәййидШәраафуддиин әд-Дәәғистәәнии (ҡ.с.) 
МәүләәнәәШәйхҒәбдуллааһәд-Дәәғистәәнии (ҡ.с.) 
МәүләәнәәШәйхунәәМүхәммәдНәәҙимәл-Хәҡҡаанииәр–

Раббәәнииән–Наҡшбәндии(ҡ.с.)

Тәүәссүл

Йәә Сәййидәс сәәдәәти үә нүүрал мәджүүдәәт йәә мәң 
һүүәәл-мәлджәә’ү лимәм мәссә һү даймүү үә ғаммүү үә’әләм. Йәә 
әҡрабәәл-үәсәә’или и’ләәл лааһи тәғәәләә үә йәә әҡүәәл мүстәнәди 
әтәүәссәлү иләә джәнәәбикәл әғҙам биһәә үләә иссәәдәәти 
үә ә һлил лааһи үә ә һли бәйтикәл кираами лидәфғидүрил ләә 
йүдфәғү ил ләә биүәәситатикә үә рафғи даймил  ләә йүрфәғү ил-
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ләә бидәләәтикә би Сәййидии үә Мәүләәййи йәә Сәййидии йәә 
Расүүлал лааһ йәә Рахмәтәл лил ғәәләмиин.

Ҡабулитеүдоғаһы

(Әй Остаздар ҙың хужаһы һәм Нур ҙар булдырыусы! Әй 
ҡайғыға батҡан дар ҙы, бәләгә осраған дар ҙы, сир менән яфалан-
ған дар ҙы ҡотҡарыусы. Әй Ал лаһ Тәғәләгә яҡын дар ҙың да 
яҡыны. Әй яр ҙамыңдың иң көслөһө. Остаҙым һәм хужам, Ал лаһ 
илсеһе һәм Ғаләмдәр бәрәкәте, зыян ды төҙәтеү, яфаланыуҙар ҙы 
кәметеү һинең ҡатнаш лығыңдан тыш тормош ҡа ашмауын аңлап, 
остаздар, Ал лаһ кешеләре һәм күркәм ғаиләң араһын да ҡеүәтле 
булы уыңды ялбарып һорайым). Әл-Фәтиха.

Башҡортсаварианттыңмөхәррире–СәйфуллаӘмиров.
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