
Кыям ад-Дин ал-Кадыйри. Шигырьләр 

1 
 

Кыям ад-Дин ал-Кадыйри (ок. 1882–1953) - имам мечети Марджани в Казани в годы 

Великой Отечественной войны. Сохранился сборник его стихов 1930х годов. 

Набор текста выполнен по рукописи Восточного Сектора ОРРК НБ КФУ 5940 Т. 

/1а/ 

Бисмиллаһи-р-рәхмани-р-рәхим 

Мәүлид шәриф 

Алләһүммә салли галә Мөхәммәд вә галә али Мөхәммәд 

Рабигъ әл-әүвәл аеның уникенче кичәсе, 

Дүшәмбе көн таң алдында хәбибенең[1] килмәге. 

Җибәрде хәбибен галәмә[2] рәхмәт индерер өчен, 

Кыямәттә өммәтенә[3] шәфәгать[4] итмәк өчен. 

Рәсүлаллаһның вөҗүде – бөтен галәмгә шатлык, 

Өммәт улып, сөннәт үзрә иманымызны таптык. 

Җәнаб[5] Аллаһ үз нурыннан хәбибенең нурыны, 

Бөтен галәм яратмастан яратты хәбибене. 

Хәбибенең нуры килде әнбияләр нурына, 

Хәбиб нуры галиб улды[6] әнбияләр нурына. 

Диде әнбияләр нуры: «Йә Рабби, ни гаҗәп нур!» 

Диде Аллаһ: «Хәбибем нуры вә нуры галә нур»[7]. 

Диде Аллаһ: «Хәбибем улмаса, яратмас идем, 

Җиде күк галәм, барча мәхлук, хәтта гарше көрсине»[8]. 

Диде Аллаһ: «Бу хәбибем сезнең соңда киләчәк, 

Ышанырсызмы? Сез аңа ярдәмме итәчәк». 

Диде әнбияләр нуры: «Йә Рабби, без ышанамыз 

Киләчәктә ярдәм бирү илә вәгъдә кыламыз». 

Диде Аллаһ: «Мин шаһид булыйммы?» ди аларга. 

Диде анлар да: «Йә Рабби, шаһид булың вәгъдәгә». 

Мөхәммәд саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм  

хәзрәтләренең дөньяга килер алды 

Исмәгыйльнең нәсленә хөрмәт, шәрәф[9], гыйззәт[10] теләп, 

Зур бабасы Ибраһим Хакка дога кылган иде. 

Фикерең фазлы белә вә ул дога мәкъбүл[11] улыб, 
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Рәхмәте һәркемгә Тәүратта гаян[12] булган иде. 

Белделәр Инҗил, Забурдан ул хәбәрнең растлыгын. 

Бер пәйгамбәр барлыгын һәркем ачык белгән иде. 

Рәсүлаллаһ килүеннән илле көн әүвәл генә, 

Мәккәдә зур сизеп фил җиргә тезләнгән иде. 

Начар уйдан туктатырга күп Әбабил кошлары, 

Әбрәһәнең гаскәрен яккан хәраб иткән иде. 

Әй туганнар, гафил улмыйк[13] ошбу мәүлид кичәсе! 

Бу кичәсе хәере буның гүя Кадер кичәсе. 

Хәбибенең килүеннән күп эшләре сизелде: 

Кисраның[14] сарайлары үзлегеннән җимерелде, 

Мәҗүсләрнең мең елдан артык янган уты сүнде, 

Хәбибенең хөрмәтенә бөтен галәм нур булды. 

Күп заманнар бирелеп торган суның суы кипте, 

Хәбибенең хөрмәтенә батыйлләр[15] заил улды[16]. 

Каһиннәрнең[17] мөхбирләрен[18] күк йөзеннән сөрелде, 

Мәрдүд,[19] мәлгунь шайтаннарны йолдыз илә өрелде. 

/1б/ 

Мөхәммәд саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм 

хәзрәтләренең дөньяга килүе 

Ислам диненең зоһүре[20] 

Кояш кеби зоһүр итте ислам дине хаклыгы. 

Батыйл китте, хаклык килде, ислам диненең балкыгы, 

Кояш кеби зоһүр итте ислам диненең юллары, 

Күрми күзле, гүя күзсез, кальбе[21] күзсез булганы. 

Әй гафилләр, күрмисезме ифтираңыз[22] милләткә? 

Рәхмәт өчен тугды иман кояшы бу өммәткә.[23] 

Зоһүр итте[24] дине ислам хәбибнең килүе илә, 

Кяферләрнең сынамнары[25] егылды җир йөзенә. 

Тәшриф итте[26] бу галәмгә фәрештә ярдәме илә, 

Йөзен куеп күк йөзенә, дога кылды өммәтенә. 
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Мөбарәк[27] кендеге киселеп, сөннәтле улдыгы хәлдә, 

Шәфәгатьле[28] улдыгы өчен тели үз өммәтенә. 

Хәбибенең[29] зоһүре илә нур балкыды галәмә, 

Төште нуры Сарай-и Басра вә Кисра-и Касраә. 

Җәнаб Аллаһ күк йөзен тудырды йолдызларны, 

Күк йөзеннән сөрмәк өчен җеннәр вә шайтаннарны. 

Хәбибенең килүеннән бөтен галәм сөенде, 

Һавада кош, җирдә мәхлук вә нәбатат[30] сөенде. 

Олуг зат булачагыны симасыннан[31] зоһүр итте[32], 

Кырык яшьне тәмамында рәсүллекне ирсал итте.[33] 

Бәндәнең зур бәхеттән иманлы улдыгы өчен, 

Шөкер кылсын мәүласына[34] хәбибе өммәте[35] өчен. 

Тәгъзыйм итсен[36] сөннәтне хәбибе хөрмәтенә, 

Сәҗдә кылсын мәүласына хәбибе өммәте өчен. 

Кылды таулар хозурына[37] алтын хәзинә улып, 

Һәммәсеннән әгъраз итте[38] гали шан[39] шәрәф[40] илә. 

Синнән көн тугды, рәхмәт ул – Мөхәммәд Мостафа, 

Бетте золмәт[41] вә җәһаләт[42], улды галәмнәр сафа. 

  

Аллаһүммә салли галә Мөхәммәд вә галә али Мөхәммәд 

Догаң өчен тиешле шартлар 

Һәр мөэминнең дөнья-ахирәт морады[43] булыр имеш, 

Морадына ирешү өчен тәүбә тәзәррыг[44] тиеш. 

Диде Рәсүл: «Догагыз(н)ы ихласы илә кылыгыз, 

Кабул булуына шиксез өмет илә булыгыз». 

Белең, Аллаһ гафилләрнең кабул итми догасын, 

Шул сәбәптән бәндә гаҗиз[45] таба алмый морадын. 

Һәр кирәк вә хаҗәт теләү Исламның сөннәтеннән, 

Ихлас илә дога кылган Мөхәммәд өммәтеннән[46]. 

Дидә Рәсүл: «Әй, өммәтем, дога гыйбадәт булыр, 

Дога кылган өммәтемә күп әҗер-савап булыр». 
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Догадан сөекле нәрсә юктыр Аллаһ кашында, 

Дога кылучы хөрмәтле улыр Җәнаб Аллаһ каршында. /2а/ 

Җибәргәнсез бу урынга зур өмет-теләк илә, 

Иншааллаһ, кайтачаксыз зур өлеш-бүләк илә. 

Әй, кардәшләр, күрәсез, ни сәҗдәле йөз нурыгыз, 

Киләчәктә, иншааллаһ, җәннәттә булуыгыз. 

Диде Аллаһ: «Бәндәләрем, разый улдым сезләрдән, 

Кыямәт көн күп эчәрсез суны күлем Кәүсәрдән». 

Диде Аллаһ: «Бәндәләрем, онытмагыз мин барын, 

Дөрес итегез үзегезгә пәйгамбәр варисларын[47]. 

Җибәрдем хәбибем сезгә – аны якын дус күрең, 

Сөннәтемне тотар булсаң, яктырыр синең күзең». 

Аллаһ илә пәйгамбәр, динне сөймәк тиештер, 

Бу нигъмәтләр[48] бездә булса, рәхмәттән күп өлештер. 

  

Әй, газиз карендәшләрем, салават күп укыгыз, 

Шәфәгатен[49] өмет итеп, күп изгелек кылыгыз. 

Әй, газиз карендәшләрем, бер Аллаһтан куркыгыз, 

Тәүбә итеп, хозурында җәһәннәмнән котылыгыз. 

Диде Аллаһ: «Бәндәләрем, киләчәктә килерсез, – 

Шул килүдән кайту булмас, җавабыгыз бирерсез». /3а/ 

  

Сез, дусларым Миңнулла илә сеңлем Зәйнәп, үткән  

гомерләрдә миңа кылган изгелекләрне [истә тотып], 

шуңар тәшәккәрән[50] язган касыйдәи гаҗизәмдер[51] 

Сез гыйзәтле кардәшләрем Миңнулла илә Зәйнәп, 

Габдулла илә Мөхәммәд, барчагызга күп сәлам! 

Сез, туганнар, зур илтифат,[52] күп нигъмәтләр[53] бирдегез. 

Тәшәккәр вә догам сезгә, максудыгызга[54] ирешегез. 

Бар иде бер заманнарда сездә кунак булганым. 

Зур илтифат, төрле нигъмәт, кәеф-сафа кылганым. 

Вакытлы-вакытсыз килеп, сезне бик күп борчыдым, 

Һич күрмәдем сездән тарлык. Гафу итегез, борчыдым. 
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Нинди генә вакытта килсәм дә, кабул күрдегез, 

Якын итеп, кадер-хөрмәт атагыз тик[55] күрдегез. 

Зиндандагы хәлем 

Бар иде бер заманнарда зиндандагы битләрем. 

Еглый-еглый яза идем хатыныма хатларым. 

Бар иде бер заманнарда минем газиз әнкәем. 

Еглый-еглый, үксеп-үксеп сагынып сөекле бәбкәем. 

Бар иде таш зиндан эчрә (бик) ямансу чакларым. 

Шул чакларда, якын дустым, сездән башка күрмәдем. 

Сез, дусларга 

Хөрмәтле дусларым, Миңнулла илә сеңлем Зәйнәп! 

Сездән ашлар килгән көнне була иде зур бәйрәм. 

Ашый идек ул ашларны төрле дус-әхбаб илә. 

Бераз вакыт үтеп җитми, янә передача килә. 

Ничә чыксам мин капкага, күрә идем Зәйнәпне, 

Сорый иде: «Җизни, сиңа дәхи[56] ниләр кирәктә?» 

Бер заманда килгән идегез әһлия[57] Һимая илә. 

Еглый Һимая, дия миңа: «Озак торма, кайт өйгә». 

Шулай итеп, миңа ярдәм сез кылдыгыз үзегез. 

Кыямәт көн якты булсын, сәҗдә кылган йөзегез. 

Бер гарибнең[58] сәфәргә чыгуы, анда төрле хәл булуы 

Бер көнне мин ният иттем иртә торып китәргә. 

Еглый ике мәүсүм[59] балам, белмим нихәл итәргә. 

Гаиләмлә[60] видагълашып[61] иң өстемдә багажым. 

Еглый-еглый озаттылар ике балам җанашым. 

  

Гарибнең Аллаһка мөнаҗәте 

Раббым Аллаһка тәвәккел[62], ни күрсәм дә сәфәрдә, 

Кыйсмәтемә[63] разый улдым мин гаҗиз, зәгыйф[64] бәндә. 

Диям «Аллаһ һавадагы кошларын да туйдыра 

Җир-күк, бар мәхлукны рәхмәтенә сыйдыра». 

Шул җөмләдән мин үзем дә бер зәгыйф бәндәсемен. 
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Чиксез күп нигъмәтне[65] күрәм, тәшәккердән[66] гаҗизмен. /3б/ 

Иртә оча, кич кайта – бу кошларның гадәте. 

Минем дә гадәтем кош кебек, мин канатсыз, мин ятим. 

Кич кайта кошлар тук булып, тук карын илә төн-кич. 

Минем дә ризыгымны бирә, ач йоклатмый бер кичә. 

Ризыкларның патшасы, ул минем Тәңрем торыр, 

Һич вакыт та ул онытмый, ризыгымны биреп торыр, 

Меңнәрчә күп нигъмәтләрен биреп килде ул затым, 

Моннан соң да бирмәк илә вәгъдәсе хак ул затның. 

Аллаһ үзе шундаен зат, аның заты пакъ торыр. 

Аның биргән әмерләре барчамызга хак торыр. 

Сәфәрнең дәвамы 

Өйгә кайтмак нияте илә төштек без Русиягә, 

Китәр өчен парохут юк, белмим нихәл итәргә. 

Күп бәла, мәшәкать илә утырдык без парохутка, 

Хәмд иттек[67] без Аллаһка, эшләребездер хутта. 

Сиздерми бара парохут, гаҗәп гүзәл йөреше, 

Белми бәндә тәкъдирләрен[68], үлек икән күбесе. 

Йөрим парохут буйлап, белмим ни-нәрсә уйлап, 

Диям имеш, үз-үземә: «Йоклатма углың, уян». 

Җәнаб Аллаһ тәкъдире илә туктый безнең парохут, 

Кинәт чыгып яна башлар, коточкыч хәл – яна ут. 

Куркыштылар бар халык та, белми нихәл итәргә, 

Берсе өстенә берсе меңгән тиз чыгышып китәргә. 

Ыҗгыра ут ялкынланып, әллә ниләр шарт-шырт итә, 

Бәгъзесе[69] шашкан диванә[70], тик бәгъзесе суга төшеп китә. 

Бәндәнең бәгъзеләренең тәкъдирләре күрәсең: 

Бәгъзесе суга төшеп үлә, бәгъзе – утта күрәсең. 

Аллаһка тапшырып, үзем багажымны күтәрдем, 

«Әйдә, углым, калма артымнан, янсак утта нишләрмен?» 

Коточкыч ут үкереп яна, чолгап алган күбрәген. 

Кайсы «Башым!» дип еглый, кайсы тоткан күкрәген. 
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Риваятьләр дөрес булса, янмыш күп мәрхүм була, 

Кайсы каютта бикләнеп, кайсы юлда таптала. 

Бер хатын, ике баласы йоклап каютта кала, 

Кайсы югалткан анасын, кайсы суда югала. 

Гаскәр кеби[71] халыкларны куалар тауга таба, 

Коточкыч пожар: чаткылары[72] оча халыкка таба. 

Шундый көн тугды безгә гүя бүген кыямәт, 

Кайсы кул, аягы пешкән, кайсы кыла нәдамәт[73]. 

Хәмд[74] улсын бер Аллаһка – коткарды гарибләрен, 

Хозурында[75] сәҗдә кылып, тәгъзыйм итеп[76] кибарын[77], 

Күр Аллаһның тәкъдирләрен[78], ниләр күрә бәндәләр, 

Гыйбрәтләнмәк тиеш булыр һәр көннән, бәндәләр. /4а/ 

* * * 

Хөрмәтле эшне кылучы үзе дә хөрмәтле булыр. 

Зикер-дога илә үлсә, кабере дә нурлы булыр. 

Дога илә мәшгуль булса[79], Рәсүл өммәте булыр. 

Зикре Аллаһ[80] илә булса, кальбе[81] дә нурлы булыр. 

Диде Рәсүл: «Өндимме сезне шундый нәрсәгә? 

Дошманыгыздан коткарамын ризкыңызның килүенә. 

Морадыны[82] тиз җиткерер өммәтемнең догасы. 

Дога кылыгыз, әй өммәтем, дога – мөэмин коралы». 

Диде Рәсүл: «Бәланы кайтаручы – дога гына. 

Догаларыгыз булсын күбрәк иманыгыз хакына». 

Файда бирә иңгән вә иңмәгән нәрсәдән. 

Файда шулдыр, сабыр итсәк бәла иңгән нәрсәгә. 

Тугрысында, дога файда бирә бәндәгә. 

Сабыр итсә казасына, савап булыр бәндәгә. 

Сезнең тәрбияче Раббыгыз – терек вә юмарттыр. 

Оялыр бәндәсен кулыны буш кайтарудан. 

Дисәң, «Ничә елдан бирле теләп дога кыламын, 

Кабул булмый теләкләрем, кулым буштан гаҗизмен»[83]. 

Ничә еллар дога кылып морадыңнан гаҗизсең, 
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Һичберсе буш кайтмый аның, савабыны алырсың. 

Дөньяда теләкнең булмавы бер хикмәт өчен, 

Ахирәттә савапны күп итеп бирмәк өчен. 

Доганың кабуллыгы хәләл ашап вә эчү өчен, 

Хәләл киеп вә пакъ булмак дога мөстәҗаб[84] өчен. 

Чикләнсә бер өммәтемә[85] хәрамнан әтгыймасы[86], 

Кырык көнсез кабул булмас ул өммәтем догасы. 

Доганың әүвәлендә Аллаһка хәмде сәна[87] 

Хәбибенә салават итеп сәлам илә башлана. 

Моннан соңда кулларын күтәрепсен догага. 

Дога соңра хәмд итер вә салават Рәсүлгә. 

Һимаягә сәлам 

Минем әһлиям[88] Һимаягә миннән сәлам диегез. 

Кайда калсам мин, Аллаһыма бәхил[89] булсын диегез. 

Минем әһлиям Һимая – габидәи салихә[90]. 

Аллаһ «Разый булдым» дисен, разыятән, мардыятан[91]. 

Мәгълүм[92] булсын Аллаһ хозурында шакирәтән, хәмидәтән[93]. 

Намазыңда каимәтән, ракыйгатән, саҗидәтән. 

Сабыр итсен бер күргәнгә, җанлыклы бәндә булып. 

Иншааллаһ, бер күрешермез бөтен максатлар бүлеп. 

Мәгълүм булсын бу эшләрдә минем аңар вәгъдәм бар. 

Вәгъдәсендә ышанычлы, бирдем дигән нигярем[94] бар. 

Моңарчы күп нигъмәтләрен[95] биреп килде ул затым. 

Моннан соң да бирмәк илә вәгъдәсе хак ул затың. 

Гәр[96] гонаһым Каф[97] тик[98] улса, мин гаммәмдер[99], йә Җәлил[100]. 

Рәхмәт бәхергә нисбәтән иннәһү шәйүн калил[101] /4б/ 

Мәүлам гүзәл 

Мәүлам[102] үзе гүзәл улган өчен гүзәл яратмыш 

Бөтен галәм[103], мәхлукатны гүзәл итеп яратмыш. 

Җир йөзенә үсеп чыккан хәтфә[104] тик[105] үләннәр, 

Төрле чәчкә, ямьле гөлләр, хайран кала күргәннәр. 
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Бу үләннәр төрле төстә вә хушбуй тик ислеләр, 

Хушлану өчен өзеп алып, борынга куеп исниләр. 

Бу чәчкәләр яфрагында бардыр Аллаһ әсрары[106], 

Бу бер гүя дәресханә – бөтен гыйлем мәбнаге[107]. 

Арасында төрле кошлар сайрый, былбыл вә тургай, 

Эчләрендә бала өчен оя ясыйлар булгай. 

Күл буенда күренеп тора гали[108] үскән агачләр, 

Ботагына кунып сайрый былбыл вә сандугачлар. 

Безнең болын буйларында бәгъзе урыны – печәнлек, 

Печәнлектә җиләк җыеп савытны тиз тутырдык. 

Безнең болын буйларында тал-тирәк вә зирекләр, 

Китте яшьлек, килде картлык, үтте бездән ирекләр. 

Безнең болын буйларында өйдек-өйдек күллекләр, 

Ул күлләрнең тирәсендә өя ясый көртлекләр. 

Гаҗәп хикмәт: тәэсир бирә су, бакалар гөрләве, 

Күп мөридләр тәрбия кылды безнең ишан Кизләви. 

Иртә-кичә, ачы таңда зикер аша сәмагъ[109], 

Суда бака, һавада кош – бөтен мәхлук Аллага. 

Җомга кичләр, кадер кичләр, гаҗәб олуг бу кичләр, 

Җирдә мәхлук, күктә мәләк зикер әйтә Аллага. 

Әй, мөэминнәр, гафил улмыйк[110] без дә Аллаһның мәхлукы. 

Лә иләһә иллә Аллаһ: зикер – калеб тәсбихе. 

Шигырь укып җуануымның сәбәпләре 

Дияләр: язма шигыреңне, гомерегез бушка үтәр! 

Мин күргән хәсрәтләремә кем түзәр, сабырын итәр? 

Мәүлам илһам кылса иде, язмасмы идем күбрәк. 

Шигырь укып күңелем ачсам, киңәймәсме күкрәк? 

Гарибләрнең горбәтләре гаҗаеп хәл тудыра: 

Кайгысының ачылары бугазымнан будыра. 

Шигырь укып күңелем ачуым хаятыма бер чара. 

Язган була бу гарибтән игътибар юк бичара 

Тарихи дәвердән үтү өчен кирәк бер чара. 
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Гыйбрәтләнмәк тиеш булыр һәр күргәннән барча да. 

Горбәтнең файдасы шул яхшы балдан татлы. 

Рикка илә ялварын фәрештәләре күәтле. 

Тарихи дәвердән тиеш сабырлы булып яшәү. 

Чынлыклы бәндә улубән киләчәктә күп яшәү. 

 الزمان آخر نبي بحرمة القرآن تالوة علی بااليمان لي اختم و دينك علی قلوبنا ثبت اللهم

 سلم و صحبه و آله و محمد سيدنا علي هللا صلي و

[19]35 сәнә апрель тугызында. 

/10а/ 

[Пәйгамбәр сүзләре] 

 Сүи зан[111] кылмактан саклагыз вә үзегезне сүи заннан ерак кылыгыз, ягъни الظَّنَّ  و إيَاُكم  

кешегә бәдгәман[112] кылмагыз, 

ذَبَ  فإنَّ   .чөнки хакыйкаттә сүи зан хәбәрләрнең ялганрагыдыр ال َحديث   أك 

ُجواو ال  ,Бер берегездән дөреслек вә өлфәтне кисмәгез قَه 

 ,дәхи адәмнәрнең сөйләгән сөйләшкәнен читтән тыңлап тормагыз تََجسَُّسوا ال وَ 

 .вә адәмнәрнең гаибәтләрен тәфтиш кылмагыз[113] تََجسَُّسوا ال وَ 

 дәхи дөнья нәрсәләреннән булган бер нәрсәгә башка кеше تَنافَُسوا ال وَ 

рәгъбәтләнеп[114] хасыйл кылырга[115] теләгән вакытта ул нәрсәне ул кешедән алып вә 

аңа бирмәенчә үзегезгә хасыйл итергә теләмәгез, 

 дәхи көнчелек кылышмагыз, ягъни бер берегездә булган تَحاَسدُوا ال و

нигъмәтнең[116] иясеннән китмәгене яки иясеннән китеп, шул нигъмәтнең үзегезгә 

булганын хасыйл булмакны [теләмәгез], /10б/ 

اَغُضواتَب ال و  дәхи бер берегезгә ачуланышмагыз, 

 ,дәхи дә бер берегездән киселешмәгез تَقَاَطعُوا ال و

 дәхи бер берегезне ташлашып вә бер берегездән мәхәббәт вә өлфәтне تَدابَُروا ال و

кисешмәгез, 

 дәхи дә бәгъзегез бәгъзегезнең сатуы үзеренә нәрсә сатмагыз, ягъни بَعض   بَي ع   على بَع ُضُكم   يَب ع   ال و

бер нәрсәне сатып алучыга «бу нәрсәлекне иясенә кайтарып бир, миндә ул нәрсә бар 

арзанрак бирермен» димәк, яки «миндә ул нәрсәнең яхшысы бар, аның бәясенә бирермен» 

димәк кеби, яки «аның малы начар була» димәк кеби. Вә Аллаһү әгъләм. Бу эшләр һич 

кайсы дөрест түгел, кардәшлеккә вә камил мөселманлыкка хилафтыр. 

وانا هللا   عباد ُكونُوا و  ,Әй, Аллаһның бәндәләре, кардәш булыгыз هللا أَمرضُكم   كما إخ 

нитәк[117] Аллаһы Тәгалә әмер итте, кардәш булырга. /11а/ 

ل مُ  ل م   أُخو الُمس   .Һәрбер мөселман икенче мөселманның кардәшедер الُمس 

ل ُمهُ  ال  ,һичбер мөселман икенче мөселманга золым кылмас يَظ 
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ذُ  ال و  дәхи нәсырәт вә ярдәм бирдем өмет ителгән вакытта нәсырәт вә ярдәм бирмәенчә لَهُ  يَخ 

хур вә рисвай итеп калдырмас. 

ق ُرهُ  ال و  .дәхи хурламас вә хур күрмәс يَح 

رُ  و هُهنا التَّق وى ه   إلى بُش   Рәсүлаллаһ, саллә Аллаһ галәйһи вә сәлләм, күкрәгенә َصد ر 

 өч мәртәбә әйтте: «Тәкъвалык[118] бу урындадыр» дию, ягъни тәкъвалык күңел َمّرات   ثاَلثَ 

сыйфатыдыр. Һәркемнең күңел яхшы, төзек булса, ул кемсәнең көллесе[119], тәне төзек 

булыр. Вә һәркемнең күңел бозык булса, көлле тәне бозык булыр. Бәс тәкъвалык күңел 

сыйфаты булса, һичбер мөселман икенче мөселманга хур күрмәк хәләл булмас, чөнки 

күңелендә булган нәрсә мәгълүм[120] түгелдер. Адәмнең Аллаһ кашыннан хөрмәтле 

булмагы, тәкъвалы берлә генәдер. /11б/ 

رئ ب َحس ب   نَ  إم  ّر   م  ق رَ  أن   الشَّ  ,Иргә җитәр явызлыктан мөселман кардәшне хур күрмәк الُمسل مَ  أخاهُ  يح 

ягъни һәркем җиңелгә саеп мөселман кардәшне хур күрсә, явызлык кылмадык дип 

әйтмәсен. Мөселман кардәшне хур күрмәк бик олуг явызлыктыр. 

ل م   ُكل   لم   على الُمس  ُضهُ  و مالُهُ  و دَُمهُ  حرام   الُمس  ر   Һәрбер мөселманның икенче мөселманга канны ع 

түкмәк хәрамдыр, ягъни үлтермәк – хәрам вә малны алмак – хәрамдыр. Вә йөз суыны 

түкмәк – хәрам, ягъни хаксыз малны алмак хәрамдыр. Урлап яки талап алмак яки сату-

алуда сыйлә вә хыянәт берлә алмак. Вә бәгъзе йөзен кызарту вә намусын тукыну эшен 

кылмак – хәрамдыр. 

ُكم   الى يَن ُظرُ  ال هللا إنَّ  ساد   .Хакыйкаттә Аллаһ Тәгалә сезнең тәннәрегезгә карамас أج 

ُكم   إلى ال و  .дәхи сурәтләрегезгә вә малларыгызга карамас أموال ُكم   و ُصَور 

ن   و مال ُكم   و قُلُوب ُكم   إلى يَن ُظرُ  لَك   /вә ләкин күңелләрегезгә вә гамәлләрегезгә карар. /12а أع 

ع   زا   تَفُز   هللا   َرسولَ  أط   َعظيما   فو 

ب رُ   ягъни «кәбирнең хакыйкати хак булган нәрсәне кабул итмәенчә рәдд الَحّق   بََطرُ  ألك 

кылып[121], аннан баш тартмактыр», 

طُ  وَ   .ягъни «вә адәмнәрне хур күрмәктер», диде النَّاس   َعم 

لَ  ال ة ال و َحو   ягъни «бер хәлдән икенче хәлгә дүнмәк[122] һичбер юк, дәхи һичбер بالل   إال قُوَّ

күәт юк, мәгәр Аллаһның ярдәме илә генә дүнмәк вә күәт булыр». /13а/ 

Рәсүлаллаһның килү хәбәре 

Язды каләм бер пәйгамбәрнең киләчәген, 

Дин юлында күп мәшәкатьләр күрәчәген. 

Язды каләм пәйгамбәрнең чакырачагын, 

Дошманнарның динсез мәхрүм калачагын. 

Рәсүлаллаһның туар алдыннан булган хәлләр 

Язды каләм Ибраһим булачагын, 

Мәккәгә килеп һәлак улачагын. 

Язды каләм Әбабил кошларны, 
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Агазында[123] улачак ташларны. 

Язды каләм Ибраһимнең филләрен, 

Сәҗдә итеп Кәгъбә тәгъзыймнәрен[124]. 

Язды каләм Ибраһимнең гаскәрен, 

Аллаһның гаскәре җиңде гаскәрен. 

Язды каләм залимнәрә[125] хәйәт юк, 

Газап итеп ахирәттә рәхәт юк. 

Язды каләм мәрдүд-мәлгүн шәйтанны 

Сөрләчәк күк йөзеннән гаскәрне. 

Язды каләм фарисларның[126] утларын, 

Сүнде сусыз, гүя анда су барын. 

Язды каләм су, аның суларыны 

Кипте гүя ут якмышлары. 

Язды каләм җиһанның[127] патшаларын, 

Коткара алмаслар аңсыз башларын. 

Язды каләм Кәйсарәнең сарайны, 

Егылып, мәңге җыелмассызларны. 

Рәсүлаллаһның (саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм)  

киләчәк хәбәре 

Язды каләм бер пәйгамбәрнең киләчәген, 

Бөтен галәмгә рәхмәт биреләчәген. 

«Вә мә әрсалнакә иллә рәхмәтән лил-галәмин»[128] 

Язды каләм бер пәйгамбәрнең киләчәген, 

Мәккәдә зур эшләрнең сизеләчәген. 

Язды каләм филләрнең киләчәген, 

Йиргә тезләнеп сәҗдә итәчәген. 

Язды каләм бер пәйгамбәр килүен, 

Исеме шәрифе Мөхәммәд улуын. 

 /13б/ (مرات ثالث) هللا رسول يا عليك السالم و الصالة

Язды каләм исемедер Тәүратта Әхмәд, 

Саллә Аллаһу галәйһи ул, Мөхәммәд! 

 (مرات ثالث) هللا رسول يا عليك السالم و الصالة

https://eu.spb.ru/#_ftn123
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Язды каләм Мәккәдә туачагын, 

Мәккәдән Мәдинәгә күчәчәген. 

Мәүлид шәриф 

Язды каләм нур илә галәм тулачагын, 

Дүшәмбе көн иңеп, сәҗдә итәчәген. 

Язды каләм фәрештәләр иңәчәген, 

Хәбибенә сәлам бирәчәген. 

 (مرات ثالث) هللا رسول يا عليك السالم و الصالة

Язды каләм Әминәнең хәлене, 

Фәрештәләр аңар ярдәмләшүне. 

Язды каләм Әминәнең дидеген, 

Фәрештәләр кадәх[129] илә килдеген. 

Язды каләм фәрештәнең дидеген, 

Нурлы кадәх илә шәраб бирдеген. 

Язды каләм Әминәнең дидеген, 

Рәсүлаллаһның туар алдында ныгына идеген. 

Язды каләм, диде Әминә: «Эчтем, 

Шул сәгатьтә күп гаҗаепләр сиздем». 

Язды каләм Рәсүлаллаһның иңүне, 

Фәрештәләр алып аны сәер итүне[130]. 

 (مرات ثالث) هللا رسول يا عليك السالم و الصالة

Язды каләм өммәтем диячәген. 

Багышлагыл өммәтем киләчәген. 

Мөхәммәд саллә Аллаһу галәйһи вә  

сәлләмнең ятим булып калуы 

Язды каләм ятим улачагын, 

Тәрбиясе Хәлимәдә улачагын. 

Язды каләм күкрәге ярылачагын, 

Иман нуры илә юып, нурлы булачагын. 

Язды каләм бабасына кайтасын, 

Шәфәгате атасының-анасын. 

Язды каләм дәхи ятим каласын, 

Бабасының җеназасына барасын. 

https://eu.spb.ru/#_ftn129
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Язды каләм Әбү Талибкә барасын, 

Тәрбиясе шунда улып, зур булганчы каласын. /32а/ 

Мөхәммәд саллә Аллаһу галәйһи вә  

сәлләмнең Хирагә чыгуы 

Диде Аллаһ: яз, каләмем, пәйгамбәр булачагын, 

Вәхи[131] өчен Җәбраил Хирадә юлыкачагын. 

Диде Аллаһ: яз, каләмем, пәйгамбәр булачагын, 

Ләүхе мәхфуздән[132] Җәбраилнең Коръән иңдерәчәген. 

Мөхәммәд саллә Аллаһу галәйһи вә  

сәлләмнең Шам сәфәре 

Диде Аллаһ: яз, каләмем, Шам сәфәр идәчәген, 

Анда гаҗәеп вә хикмәтле күренү булачагын. 

Диде Аллаһ: яз, каләмем, ак болыт булачагын, 

Хәбибемә[133] эссе көндә күләгә булачагын. 

Диде Аллаһ: яз, каләмем, рәһибнең[134] диячәген 

Аң булыгыз, ахыр заман пәйгамбәре булчагын. 

Диде Аллаһ: яз, каләмем, таулары илә ташл(а)ры, 

Хәл телләре илә килеп сәлам бирүләрене. /14а/ 

Язды каләм алып хайван карныны 

Килеп Рәсүл өстенә куячагын. 

Язды каләм Фатыйма килүене, 

Алып аны япанга атачагын. 

Язды каләм Билалның иза ителәчәген, 

Муенына бау салып йөртеләчәген. 

Дәхи язды эсселектә Билалы, 

Комга салып, таш бастырып куелачагын. 

Язды каләм ал-и Йәсир хәлләрен, 

Утка салып, ут илә газап ителәчәген. 

Язды каләм пәйгамбәр үтәчәген, 

Ал-и Йәсирнең хәлен күрәчәген. 

Язды каләм, диде Рәсүл анларә: 

Ал-и Йәсир, сабыр итең Аллаһка. 

Язды каләм Рәсүленең дидеген 
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Күрәм сезне җәннәт эчрә идеген. 

Язды каләм Рәсүлаллаһга килүен, 

Дога кылың Аллаһ носрат бирүен. 

Язды каләм, диде Рәсүл анләрә: 

Сез күргәнне күреп үтте анлар дә. 

Әнбияи гыйзамның иза күрүләре 

Язды каләм әнбияләр хәлене, 

Өммәтләренә килгән әхвалене 

Язды каләм анларның бәгъзеләрен, 

Тарак илә таралды әукаларын. 

Язды каләм бәгъзеләрнең башларын, 

Михфи илә яргучы мәлгуннәрен. 

Язды каләм хәзрәте Зәкәрияне, 

Кәферләр тотып һәлак итәчәген. 

Язды каләм хәзрәте Яхъяны, 

Кәферләр суеп һәлак итәчәген. 

 

  

Әсхабел-өхдүд вә хәлләре 

Язды каләм әсхабел-өхдүдләре, 

Газап өчен хәзерләнмеш утлары. 

Язды каләм чокыр казымышларын, 

Мөэминнәрнең шунда салынмышларын. 

Язды каләм бер бичара хатынны, 

Баласы илә утка тотып үтүне. 

Язды каләм хатынның кызгануны, 

Баласыны утка салмауларыны. /14б/ 

Язды каләм баласының диячәген, 

Анасына алда ут күрәчәген. 

Язды каләм һич сәбәпсез газапны, 

«Иллә-Ллаһу» дигән өчен газапны. 

Хәзрәте Нухның хәле 

Язды каләм хәзрәте Нух пәйгамбәре, 
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Кәферләр илә күп җафа чиккәне. 

Язды каләм Нух пәйгамбәр хәлләрен, 

Тотып кыйнап хәлләренең беткәнен. 

Язды каләм Нух пәйгамбәр кавемне[135], 

Балалары килеп кыйнауларыны. 

Язды каләм бу бәдбәхет[136] хәл нидән, 

Балаларына кушып кыйнауларын. 

Язды каләм Нухка изен[137] биргәнен, 

Көймә ясау илә мәъмүр[138] булганын. 

Язды каләм Нухның «бисмиллаһ» итеп, 

Көймә ясый башлый Аллаһны яд итеп. 

Язды каләм бу кавемнең дошманнарын 

Көймәгә әдәпсезлек кылуларын. 

Язды каләм хәзрәте Нухның догасын, 

Залимнәр(г)ә[139] каты газап киләсен. 

Язды каләм бирәчәген Аллаһның 

Тәннәренә рәнҗү-авыру анларның. 

Язды каләм аннарның бәгъзеләрен[140], 

Көймәдән шифа табып кайтуларын. 

Язды каләм анларның килүләрен, 

Эшләр илә көймәне тәмизләвен[141]. 

Язды каләм көймәнең булуы тәмам, 

Нухтан башка Хәм, Сам, Яфет – өч адәм. 

Язды каләм көймәнең җефет, 

Һәр мәхлуктан[142] икешәр җефет булачагын. 

Иншаллаһ, ахыры булыр. 

Таиф сәфәре 

Язды каләм Рәсүлаллаһның сәфәрен, 

Ишетмешлә дин исламның хәбәрен. 

Язды каләм анларның дошманнарын 

Рәсүлаллаһны таш атып кууларны. 

Язды каләм Зәйд бине Харисны 
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Рәсүлаллаһ өчен үзене фида[143] итүне. 

Язды каләм Рәсүлаллаһның хәлене, 

Таш илә үкчәсенең канавыны. 

Иншаллаһ, ахыры булыр. /15а/ 

Кошлар хәленнән 

Иртә оча кошлар, кич кайта. 

Язмыш вә ризыкларын өстәп көн бата. 

Карыннары тук булганнан соң, 

Кич үткәрә тыныч төн ката. 

Мин дә охшыймын кошларга, 

Иртә китәм, кич кайтам мин, кошлар да. 

Вә ләкин шунда гына аерма бар: 

Мин канатсыз, канаты бар ул кошларда. 

Күрең Аллаһның гаҗәб хикмәтен, 

Һәр мәхлукга ирештерә кыйсмәтен[144]. 

Шул җөмләдән гаҗиз[145] улан бәндәсе мин. 

Һәр көнне биреп тора кыйсмәтене. 

Һәр бәндә кыйсмәтенә җитештек тә, 

Кальбендәге иманына ирештек тә. 

Сәҗдә итеп шөкер кыйлун Раббысына, 

Һәр нигъмәтне[146] хозурында ул күргәндә. 

Ни гаҗәптер бу дөньяда бәндәсе күп, 

Тәүбә итеп хозурына кайтгучы күп. 

Шул җөмләдән гафил улып гасый[147] улган, 

Миннән башка гөнаһкяр[148] бәндәсе юк. 

Бу дөньяда горбәтлекне[149] мин җиңгәнмен. 

Җиһан гизеп Себерләрне мин кичкәнмен, 

Вә ләкин иң читене моннан да юк. 

Кыйсмәт өстәп гарзый намусны түккәннән. 

Мөнаҗәт 

Әй Илаһым, әсрарымы[150] сән беләсән, 

Гарибләрнең хәлләрене сән күрәсән. 
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Хозурыңда зәгыйф[151] колың мин торамын. 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм[152]. 

Әй Илаһым, зәгыйф, гаҗиз[153] бәндәң дә мин, 

Оча алмаган канатсыз кош тик гариб тә мин. 

Иманыма сәламәтлек биргәнен тик, 

Шул җөмләдән һич миннәтсез[154] кыйсмәтем бир. 

Хозурыңа кабул итгел син, Илаһым. 

Бәндәләреңә рәхимле син, Илаһым. 

Әгәр кабул булмаса мин нишләрем, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм.[155] 

Әй Илаһым, хозурыңда сорыйм синнән. 

Дин юлында хадим улан[156] остазларым. /15б/ 

Шул җөмләдән әкъраба-әхбабларым[157]. 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда сорыйм синнән 

Үземне зәгыйф гариб мәзлум[158] бәндәң. 

Шул җөмләдән ракыйкә[159] әүләдләрем[160]. 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда сорыйм синнән, 

Дин исламда яшәмеш карендәшем. 

Ахыр дәмдә бир аларның иманнарын, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда торсам иде, 

Кичтә каим, көндә саим улсам иде. 

Күп вакытлар сиңа сәҗдә кылсам иде. 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда торсам иде, 

Гонаһларымнан кайтып тәүбә кылсам иде. 

Күп вакытлар сиңа шөкер кылсам иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда торсам иде, 

Хәбибеңә салаватлар кылсам иде. 
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Яран көндә шәфәгатенә ирешсәм иде. 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда торсам иде. 

Кәгъбәңә йөземне себерсәм иде. 

Гарафәттә вөкуф тәваф кылсам иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда торсам иде, 

Хәбибеңнең раузасына[161] барсам иде. 

Чоп чамалын рөъямдә[162] күрсәм иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда торсам иде, 

Хәбибеңнең раузасында булсам иде. 

Ләва әл-хәмд хозурында торсам иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда торсам иде. 

Сиңа гашыйк бәндәләрең тик булсам иде. 

Күзләремнән катрә[163] яшьләр акса иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда зәгыйф бәндәң, 

Тәүбә итәм гонаһларым күллисеннән[164]. /16б/ 

Гафу итмәк мин бәндәңне, иллә синнән[165], 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Тәммәт, сентябрь [19]34. 

Дустыма җавап 

Әй дусткаем, самими[166] рәхәтем сиңа, 

Һәрвакытта нәсыйхәтең булсын миңа. 

Җәнаб Аллаһ тәкъдире илә яздым сиңа, 

Үтенәмен, гафуыгыз булсын миңа. 

Әй дусткаем, хаталарым күптер минем. 

Чын морадым сез уйлаган имәс минем. 

Бу язганнар бар да дустлык иде минем, 

Ни гаҗәптер, гафу ителмәс касыйрларым[167]. 

https://eu.spb.ru/#_ftn161
https://eu.spb.ru/#_ftn162
https://eu.spb.ru/#_ftn163
https://eu.spb.ru/#_ftn164
https://eu.spb.ru/#_ftn165
https://eu.spb.ru/#_ftn166
https://eu.spb.ru/#_ftn167


Кыям ад-Дин ал-Кадыйри. Шигырьләр 

20 
 

Сөбхәналлаһ! Машааллаһ! Гаҗәп эшләр! 

Мин күп хата уйламыйм, дустым нишләр. 

Чын дустларымнан да якын бер дустым бар. 

Ни генә хаталарым булса, гафу итәр. 

Бәгъзе бер язганнарым сезгә ләтыйфә иде, 

Максат – күңелләрегезне хушландыру. 

Мәхәз вә ният бирмәк имәс мәсрүр иде, 

Бил-гакес[168] мәхәз вә ният мәнфүр[169] улмыш. 

Әй дусткаем, горбәт авыр, гомер бетмәс. 

Ачы хәсрәт ярасы йөрәктән китмәс. 

Гарибләрнең чын хәлләрен кем белмәс, 

Иллә-Ллаһ диюче кол мәйус[170] булмас. 

Кодрәт иләһия нурлы кояш анда, 

Гәҗаебе мәхлукат ни бар ниләр анда. 

Җәй башлары бөтен галәм җанланганда, 

Мәхкүм мәзлум[171] гарибләргә тәмугъ анда 

Җәйнең матур, ямьле фасылын күргәннәргә, 

Кадерен белеп, тәкъдир итеп белгәннәргә, 

Зикер Аллаһ илә мәшгуль булганнарга, 

Сынау мәүгуд[172] көннәремез димәк алда. 

Әй дусткаем, гөррияттән морадымыз, 

Гомер – газиз, бушка үткәрмик димәгемез, 

Сезнең илә ахирәт дуст булмагымыз, 

Шуны ирадә[173] кылып язган булганмыз, 

Аллаһ гафу итсен минем хаталарым. 

Тәүбә иттем, кайттым, инде аңлаганмын. 

Бер бәндә дә хали имәс[174] хаталардан, 

Мин бәндәсен гафу итсен бар хаталарым. /16б/ 

Хәмд улсын Җәнаб Аллаһ хәзрәтемә, 

Шифа бирсен йөрәгемнең җәрәхәтенә, 

Дустым сәбәп улды янә хәсрәтемә, 

Йөзем куйдым хозур Рабби дәргяһыңа[175]. 
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Әй Ходаем, хәлемне син беләсең, 

Гарибләрең хәлене син күрәсен. 

Садыйр булган хаталарым күптер минем, 

Гафу итгел, синнән башка юк мәлҗаэм.[176] 

Хатны бер язганда, язып булсын имеш, 

Бәгъзе вакыт язгаларга вакыт булмыш. 

Күп язылган хатны ганимәт[177] белү тиеш, 

Хат язмастай вакытлар да була имеш. 

Хатларымыз иншаллаһ зикердән бер. 

Күңелләремез күп вакытта фикердән бер. 

Түгел бит бу роман укып миңгрәү бәну 

Әһле инсаф уйлап карасын дөрестәнме? 

Дустым дия сән күтәрмә шан-шәрәфем[178], 

Мине мәҗбүр итә гыйлем вә шәрәфнең. 

Гыйлме гыйззәт хакын хөрмәт тәгъзыйм өчен, 

Тәкъдир итсәм иде милләтем шан шәрәфен. 

Кояш чыккан, һава аяз, җилләр исмәс. 

Иншааллаһ, мәхәббәтем һич сүрелмәс. 

Дустым, шелтәләрең улса, рухым төшмәс. 

Шулай булгалап торса да зыян итмәс. 

Әй дускаем, бик сагынам мин сезләрне. 

Никтер калеб якын итәдер сезләрне. 

Аллаһ өчен дуст итегез сез безләрне, 

Ахирәт-дуст булыйк, дим, шул мин сезләрне. 

Тәммәт. 

Үз хәлемнән 

Һич аңламыйм, бер нәрсә дә, аңым беткән. 

Күпне күреп авыр хәсрәт җәфа чиккән. 

Себер китеп, авыр хезмәт җиһан гизгән, 

Шул сәбәптән диванә тик мозгым бетте. 

Хәйәт галәменә баксам кайгым аша, 

Истикъбальләрем[179] уйласам, гакылым шаша. 
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Бер нәрсә дә язмый торсам эчем поша, 

Ни генә язсам да, гаҗәп бушка аша. 

Күп үкенеп, тәүбә итеп карасам да, 

Газиз дустым нәсыйхәтен тыңласам да, 

Һич чара юк, табигатем шуңа тарта. 

Аз-маз язгаласам, табигый, фикерем арта. 

Тәммәт. /17а/ 

  

Шифа теләп 

Әй дускаем, мин телимен сыйххәтеңне[180]! 

Җәнаб Аллаһ насыйп итсен сыйххәтеңне! 

Һич онытмыйм хөсне илтифат[181], һиммәтеңне[182], 

Аллаһ гали кылсын гыйлем гыйзәтеңне. 

Әй дускаем, Аллаһ бирсә авыруны, 

Янә бирә моның өстенә даруны. 

Сыйххәт биреп, тиз йибәрсен авыруыңны, 

Сыйххәткә сәбәп кылсын даруыңны. 

Аллаһ рәхим кылсын мариз[183] бәндәсенә, 

Сәламәтлек бирсен әһле әүләденә, 

Тәрбияи бәнәт, булушучы зәүҗәсенә[184], 

Йә Аллаһым, догамдыр бу һәммәсенә. 

Тәммәт. 

Картлык вә үлем 

Дөнья үзе гарибләр йорты имеш, 

Үлгәннәрне кабергә күмү имеш. 

Шул җөмләдән безләргә нәүбәт итмеш, 

Зур нәдамәт[185] гомерләремез бушка үтмеш. 

Дөнья-ахирәт сәгадәт, иман илә 

Иман нуры нурланадыр нияз илә, 

Кайту тиеш Аллаһыга тәүбә илә, 

Чөн[186] тәүбәнең хакыйкате нәдамәт илә. 

Картлык килгән башыма, һич аңламыйм. 
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Вәгазьләрне, нәсыйхатне тыңламыйм. 

Шул җөмләдән чигә чәчләрем аклыкны, 

Кабул итми нәфес, әммарәм[187] картлыгымны. 

Үлем кунса берәүнең ханәсенә, 

Һич карамый бәндәнең чарасына. 

Илтифат[188] юк бәндәнең нидасына, 

Әманәт рухны тапшыра мәүласына. 

Тәммәт. 

Игътизар вә нидамәт 

Әй дускаем, чын хакыйкать сүз әйттегез, 

Аллаһының хозурында йөземе оялттыгыз. 

Хатам сәбәпле кыйммәтеме югалттым. 

Гафу теләп, йә Аллаһым, сиңа кайттым. 

Кәшки[189] хаталарымны белгән булсам, 

Кайгым булмас иде әллә үлгән булсам. 

Ни була иде әдәп илә сәлам язсам. 

Әллә хатам булмас иде, Аллаһ дисәм. 

Гаҗәп хәлләр, авыр икән мондый эшләр. 

Инсаф кирәк булган икән, без гафилләр. 

Кыямәттә хасыйл булса мондый эшләр, 

Аллаһ сакласын ул көндә кыям итсәләр. /17б/ 

Хакыйки дуст вазыйфасын үтәдегез, 

Тәнбиһ итеп, без гафилне уйгатыгыз. 

Малаеңны язгалап узмый юаттым. 

Кайгым бетәр дисәм, янә бер җөрем[190] артыр. 

Аллаһ инсаф-тәүфыйк бирсен һәр бәндәгә, 

Гыйбрәт булсын безне күреп белгәннәргә. 

Тиеш хатадан сакланмак мөэминнәргә, 

Нәфсе әммарәмез «хәннәс»[191] дигәннәргә. 

Ашыгып язма, дуст, хатыңны соң язсаң да. 

Сабыр иттем күпме вакыт кичексәң дә, 

Кичектерүгә вәгъдә бирәм, ни дисәң дә. 
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Күп язышу булмас инде эш беткәндә. 

Тәммәт. 

Туган ил 

Ике айдан бәлки зыядә[192] мин торсам да, 

Печән саклап салкын көндә болыннарда. 

Малай чагым, яшьүсмерем борыннарда, 

Чиләк җыеп, йөгереп йөргән урыннарда. 

Мин үскәндә бар иде ямьле көннәр, 

Кондырча буйларында тирән күлләр. 

Әтрафында[193] таллар үсеп гүя гөлләр. 

Төрле бакалар тавышы гөр килүләр                                                                                 . 

Күл буйларында үсеп утырган агачлар, 

Меңләнеп утыра гүя карлыгачлар. 

Ботагында басып сайрый сандугачлар, 

Шуны уйлап, ямансылыйм юк агачлар. 

Бөтен болын буе тулган ямьле гөлләр, 

Ник ямансу була икән үткән көннәр? 

Гафиллек белән үткәрәмез гомерләр, 

Үлем якын, калды безгә аз гомерләр. 

Безнең илнең җөнүб тарафы – борма сулар, 

Шимал тарафы – биек текә таулар. 

Таулар өстен кыш көннәрендә карлар каплар, 

Үтте гомер, җитә алмас йөгерек атлар. 

Тәммәт. 

Гарәбстан шәриф 

Әй Аллаһым, иң сөекле – Гарәбстан. 

Хәбибеңнең килмәге – Гарәбстан. 

Әнбияләрнең килмәге – Гарәбстан. 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. /50а/ 

Рәхмәте назарның иңмәге – Гарәбстан, 

Коръән шәрифнең иңмәге – Гарәбстан, 

Җәбраилнең килмәге – Гарәбстан, 
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Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Кәгъбәнең булмагы – Гарәбстан, 

Хәбибеңнең раузасы – Гарәбстан, 

Фәрештәләрнең иңмәге – Гарәбстан, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Мөэминнәрнең кыйбласы – Гарәбстан, 

Гарибләрнең назары – Гарәбстан, 

Насыйп микән сәфәр кылмак Гарәбстан? 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, махсус бәндәң булсам иде, 

Гарәбстан чүлләрене кичсәм иде, 

Хәбибеңнең раузасында булсам иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

  

Аллаһтан мәгъфирәт[194] теләү 

Хата, гасый[195], биәдәп[196] аякларым, 

Ничек бассын ул мөкаддәс шәриф җиргә? 

Гәр сәфәр булмаса, мин нишләрмен? 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, гафу ит хаталарым, 

Дәхи газиз вә мөхтәрәм остазларым. 

Шул җөмләдән газиз ата-аналарым, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, гафу ит хаталарым, 

Дин юлында гыйлемгә әхбабларым. 

Шул җөмләдән рәфикә әүләдләрем[197], 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, гафу ит хаталарым, 

Дин исламда яшәмеш карендәшләрем. 

Ахирәттә шәфәгатьче әүләдләрем, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Аллаһның хозурына килүе 
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Әй Аллаһым, хозурыңда зәгыйф бәндәң, 

Рәхмәтеңә мохтаҗ булган гариб бәндәң. 

Бар өметем гафу итмәк аласыннан, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм /50б/. 

Әй Аллаһым, ишегеңдә зәгыйф колың, 

Күзен яшьле кылып караңгы кичләрен. 

Бусагаңда йөзен куйган көтә синнән, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, бир теләген бу бәндәңнең! 

Мәхрүм итеп кайтармагыл хозурыңнан, 

Чөнки аның бар теләге арасыннан, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Раузаи мотаһһәрә[198] вә шәрифне тамга итү 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Мәдинәнең капысында торсам иде, 

Нуры мөбарәк, рауза нурда күрсәм иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Хәбибеңнең раузасында булсам иде, 

Раузасына йөзем сөрсәм иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Хәбибеңнең раузасында торсам иде, 

Әдәп илә хуш сәламем бирсәм иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Хәбибеңнең раузасында торсам иде, 

Әһле бәйт әүләденә хуш сәламем бирсәм иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Хәбибеңнең раузасында торсам иде, 

Чәһар йар әсхабына[199] хуш сәламем бирсәм иде, 
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Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Хәбибеңнең раузасында торсам иде, 

Дин юлында шәһитләрне сәлам илә тәбрик итеп, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Кәгъбә мөгаззыймә шәриф 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Кәгъбәне күзем илә күрсәм иде, 

Йөземе Кәгъбәгә сөрсәм иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. /51а/ 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Гарафәттә вөкуф тәваф кылсам иде, 

Мәэ Зәмзәм шәрабын[200] эчсам иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Сафа илә Мәрвадә сәгый кылсам иде, 

Мәрдүд-мәльгүн шайтанны сөрсәм иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Гарафәт тауларына ашсам иде, 

Рәхмәтең нәзарына[201] ирешсәм иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Мәкаме Ибраһимдә торсам иде, 

Намаз укып сиңа сәҗдә кылсам иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Хозурыңда корбаннарым киссәм иде, 

Минага кайтып, намазымны кылсам иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

  

Кәгъбә мөгаззамны вәдгъ тәваф[202] 
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Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Кәгъбәне вәдгъ тәваф кылсам иде, 

Йөземне дәргяһеңә[203] куйсам иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Кәгъбәнең тоткасыны тотсам иде, 

Догаларым мөстәҗәб[204] булса иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Кәгъбәнең хозурында торсам иде, 

Күзләремнән катрә[205] яшьләр акса иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Һәр мөкаддәс[206] зыярәтләрдә булсам иде, 

Шул җирләрдә иңеп, намаз кылсам иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. /51б/ 

  

Хозур рабб әл-галәмин[207] 

Әй Аллаһым, хуш сәфәрем булса иде, 

Һәр морадымы мөстәҗәб кылсаң иде, 

Кәгъбәне кабат тәваф кылсам иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда торсам иде, 

Үз кашыңда салихләрдә[208] кылсаң иде, 

Син сөйгәнне мин бәндәң дә сөйсәм иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда торсам иде, 

«Кайт, әй бәндәм, хозурыма» дисәң иде, 

Иман илә газиз җаным бирсәм иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Әй Аллаһым, хозурыңда торсам иде, 

«Разый булдым, бәндәм, синнән» дисәң иде, 
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Шатлыгымнан «Йә Аллаһу» дисәм иде, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм. 

Амин. Тәмам. 

Рамазан 16 нчы җомга көн һиҗри 1352 нче сәнә[209]. 

Мөфти хәзрәткә 

Күрәм, остаз, яшь матур сирәтегезне[210], 

Даим Аллаһ насыйп итсен риядәтегезне[211]. 

Тәкъдир итә[212] милләт сезнең кыйммәтегезне, 

Каләм гаҗиз[213] язып бетми хезмәтегезне. 

Милләт мохтаҗ сез тик газиз аталарга, 

Аллаһ гыйльме нафигъ[214] бирсен балаларга. 

Тиз җитешсен васый[215] улып аталарга. 

Милләт мохтаҗ шундый газиз балаларга. 

Голәмаи[216] остаз – пәйгамбәрнең варислары[217]. 

Голәмаи остаз – юлында хадимнәре[218]. 

Чын хакыйкать, җәфа чиккән гарибләре, 

Аллаһының вәли[219] мөхлис[220] карибләре[221]. 

Тәслим улу[222] тиеш Аллаһының тәкъдиренә. 

Бәндә шөругъ итү[223] тиеш тәдбиренә[224]. 

Ләүхе мәхфуз[225] язган булса тәкъдиреннән, 

Бәндә үзе гаҗиз улыр тәдбиреннән. 

Әй остазымыз, мөфти хәзрәтемез, 

Күп бит без өстемездә хәсрәтемез. 

Тәүфыйк-бәхет бирсен Аллаһ хәзрәтемез. 

Башымыздан китсә иде авыр хәсрәтемез. 

Тәммәт. /52а/ 

  

Әһле иманны[226] бәян 

Бирде Аллаһ һәр мөэминнең кирәгенне. 

Ислах[227] тиеш дин исламның терәгеңе. 

Һәр кирәктән чын хакыйкать – морадымызы[228]. 
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Хәмд улсын[229], бирде Аллаһ иманымызы. 

Хакыкый мөэминнең вазыйфә[230] шартлары: 

Аллаһ илә пәйгамбәрне чын сөймәге, 

Һәр нәрсәдән артык итеп аң сөймәге, 

Өмет тәмам иманына ирешмәге. 

Диде Рәсүл: «Калдырдым өммәтем сезгә, 

Китабуллаһ[231] илә сөннәтемне сезгә. 

Алар илә гамәл кылмак фарыз[232] сезгә, 

Вәгъдәм хак – шәфәгатем[233] миннән сезгә». 

Белең мөэмин: шатлык үзерә, шатлык безгә, 

Китап Аллаһ илә сөннәт калды безгә. 

Пәйгамбәрнең васыяты һәммәмезгә, 

Чын хакыйкать, варис улдык[234] гыйлемемезгә. 

Аның Коръән – мөэминнәрнең бихак[235] өчен. 

Коръән нуры нурланадыр ләхет[236] өчен. 

Укың Коръән Аллаһының разыйсы өчен, 

Телә Аллаһтан җәннәт әл-фирдәүс өчен. 

Янә шатлан мөэминнәрнең бәхте өчен, 

Өммәт[237] булып бер Аллаһка хәмде[238] өчен. 

Сәгый итең[239] өммәт булып сөннәт өчен, 

Шәфәгате ваҗиб[240] булыр безем өчен. 

Тәмам. 

Чын иман 

Атам-анамнан сөекле пәйгамбәр, 

Җан, тән илә сөйсәм иде гаиләмнән. 

Әй Аллаһым, бир мәхәббәтен калбемә[241], 

Гашыйк уты янса иде чын калбемдә. 

Чын моның мөэминнең вазыйфасы – салават әйтмәк, 

Пәйгамбәрне һәрнәрсәдән артык сөймәк, 

Мөэминнең нишаны[242] – сөннәтне тотмак, 

Өмет хакыйкать иманы тәмам булмак. 

Үтенечемез Җәнаб, сез газизләрдән, 
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Дәфтәр биреп, дога алмак гарибләрдән, 

Гаҗиз[243] булып табалмадым әүраклардан[244]. 

Һәрни улса, гафу итегез гарибләрдән. /52б/ 

Әһлиям[245] Һимая 

Һимая мөкәррәмә[246] әт-талига[247], син рәфикам[248]. 

Хәвва кызым, Зәйнәп, Әнниса һәм Фатыйма, 

Фәүзи, Әхмәт углым, җаным, йөрек парәм, 

Һәрвакытта бик сагынам мин сезләрне. 

Мин мохтаҗмын хәлегезне ишетмәгә, 

Зар буламын йөзегезне бер күрмәгә. 

Аллаһ канат бирсә иде миңа очарга, 

Кош тик[249] очып кайтыр идем бер күрмәгә. 

Гариб булып җәфа чигәм мин горбәттә[250], 

Себер китеп җиһан гиздем мин картлыкта. 

Балаларымнан аерылдым мин кайттыкта, 

Ни чара бар, ризыкларым дәхи читтә. 

Гарибләрнең бар ышанычы, Аллаһ, синдә. 

Йөзен куеп ялварадыр, Аллаһ, сиңа, 

Чөнки аның өмете, Аллаһ, синдә. 

Шунсыз Аллаһ рәхим итмәс бәндәсене. 

Аллаһының хозурында гарибләр елый, 

Күрә Аллаһ хозурында даим аны. 

Теле тәсбих, кальбе Аллаһ хозурында. 

Булсаң шул бәндә тик мөхлис кариб. 

Аллаһ сабыр җәмил бирсен бәндәсенә, 

Бәхет, тәүфыйкъ һәм һидаять әүләденә, 

Хөсне әхлак, рәхим шәфкать[251] зәүҗәсенә, 

Кыйсмәтләрен[252] Аллаһ кылсын хуш-мөбарәк[253]. 

Гаҗәп хикмәт, ни сәбәптән гамем[254] бетмәс, 

Йөрәктәге хәсрәтемә һичкем түзмәс. 

Кайгы илә[255] бу дөньяда һичкем үлмәс, 

Тәкъдир итеп ирешмәсә әҗәлләрдән. 
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Яна йөрәк гүя буның уты сүнмәс, 

Гарибләрне төрки ватан ихтияр итмәс. 

Сезнең өчен яшь агызып еглавымыз, 

Йөрәгемдә фирак[256] уты янгалыктан. /53а/ 

Ник килми икән сәлам хатыгыз миңа? 

Сезнең өчен хәсрәттән йөрәгем яна. 

Кайчан булыр бу хәсрәттән шифа-дәва? 

Аллаһ сакласын булудан мин диванә. 

Килер булса иде сәлам хатыгыз миңа, 

Кайгы хәсрәтемә булыр кебек дәва. 

Михнәтемнән кайчан хәлас итер Аллаһ, 

Хәсрәтемне һичкем белмәс, иллә Аллаһ[257]. 

Тәүбә 

Бер көнемез кайтачакмыз Аллаһымызга, 

Гамалләрне табачакмыз алдымыздан. 

Тәүбә итеп кайтик Аллаһ хозурына, 

Кулымызда форсатымыз булындыкта. 

Тәүбә итеп кайтса бәндә Раббысына, 

Күзен яшьле кылып караңгы кичләрдә 

Акырын гына нида[258] итсә Раббысына, 

Һич шөбһәсез кабул итер тәүбәсене. 

Аллаһ сорар бәндәсенең нидасыны, 

Кабул итәр тәүбә илә догасыны. 

Нурлы улып фәрештәләр тәсбихеннән, 

Гафу итәр бәндәсенең гөнаһыны. 

Тәкъдир[259] 

Күрең Аллаһның тәкъдирен хикмәтене, 

Тәкъдир итми милләтем кыйммәтеме. 

Ни өчен йөкләдем авыр горбәтемне[260]? 

Бер Аллаһтан башка белми хәсрәтемне. 

Сабыр теләү 

Күргәннәремезгә бирсен әҗер Аллаһ. 
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Әүләдләремезгә бирсен тәүфыйкъ Аллаһ. 

Мосыйбәтемезә[261] бирсен сабыр Аллаһ. 

Ахырәттә шафигемез[262] – Рәсүлаллаһ. 

Гафу итә шиксез хәлдә хәлләремезе, 

Аллаһ сөя гафу әйткән бәндәсене. 

Аллаһ куша гафу итмәк бәндәсенә, 

Шул сәбәптән мин үтенәм гафугызны. 

Берәү дә белми Аллаһының тәкъдирләрен. 

Миннән сезгә бәхил[263] изге догам. 

Васыятем дәхи миннән, шуны үтенәм. 

[...] /53б/ 

  

  

Мәрсияи остазымыз мөфти хәзрәт Галимҗан әл-Баруди 

Бар иде бер остазымыз мөфти Галимҗан, 

Дин юлында хадим[264] иде ул, гали зат[265]. 

Кайтты Аллаһ хозурына шәһит улып, 

Рухы шәриф тыныч булсын җәннәттә шат. 

Дин юлында, дин мөсабәка[266] мәйданда, 

Иҗтиһады[267] сабикать итте[268] мөгассирендә[269]. 

Каләм, тәдрис[270] милләтенә файдасыннан, 

Һич шөбһәсез бу җиһанда булучыдан. 

Беренче остазы – хәзрәт дамулла Салахетдин, 

Мәдрәсәсе күл буенда дамулла Салахетдин. 

Укып дәрес хозурында хезмәт итте остазына, 

Фатихасен бирмеш аңа дамулла Салахетдин. 

Пирнең беренче хәлфәсе Нургали, 

Пороховой-Баруди дия мәгърүф[271] иде. 

Хөсне[272] әхлак тәрбиясе күркәм улып, 

Башкаларга үрнәк алу булмыш иде. 

Соңра китте Бохарага тәхсыйль[273] өчен, 

Гыйлем, хикмәт шәрабен эчмәк өчен. 
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Күп остазлар хозурында[274] дәрес укып, 

Җимешене милләтенә чәчмәк өчен. 

Шәрикләр[275] арасында әдәп иде, 

Остазлары хозурында шәриф[276] иде. 

Ләбиб[277] улып, милләтенә самим[278] иде, 

Дин юлында хезмәтләре моңа шаһит. 

Иң мөкаддәс сәфәрләре – Гарәбстан. 

Рауза[279] нурын күрүче бу гали зи шан[280]. 

Гарафәттә вөкуф[281] тәваф идән[282] бу зат. 

Кыл, Аллаһым, бу остазның рухын шат. 

Дияр[283] ислам шәһәрләрен сәфәр итеп, 

Истанбулы, Мисыр, Хиҗаз җиһан гизеп. 

Көллесеннән[284] дәрес укып, өлеш алып, 

Милләтенең фәрденә[285] тәкъсим итте[286]. 

Аллаһыны зикер идән бу гали зат. 

Пәйгамбәрне сөюче бу гали зат. 

Дин юлында хадимнәрне ихзар[287] өчен, 

Милләт эчендә каһарман бу гали зат. 

Күп остазы, мәшәехләр хозурында, 

Гыйлем-хикмәткә серләре тулы анда /54а/. 

Эчеп калса шәрабны, булып калды. 

Һич шөбһәсез, милләт остаз дип таный. 

Һәртөрле мөхтәрәм остаз хозурында 

Тәхсыйль итеп гыйлем, хикмәт, аң фәүкында[288], 

Һәр фәннәрне укып имтихан вирдектә[289], 

Мәъзүн улып[290] , тәшриф итмеш[291] ватанында. 

Толуг итте[292] гүя кояш мәркәзе ислам[293] шәһренә. 

Ак мәчеткә имам улып, вагыйз-насих милләткә. 

Тәэсис итте[294] милләте өчен мәдрәсәи Мөхәммәдия, 

Гыйлем эстәп килүчеләр бәләде[295] ислам һәм бадия[296]. 

Гыйлем-хикмәт мәнбәгыдыр[297] мәдрәсәсе. 
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Галим фазыйл чын мөдәррис хәлфәләре. 

Иҗтиһадлы талибләр[298] – Рәсүлаллаһның варислары[299]. 

Гыйлме кыйраәттән хәзер, бик сөекле мәкамнәре[300]. 

Биш йөздән зыядә[301] шәкерт таләбәләр. 

Гүя ислам гаскәре, арысланнар. 

Араларында Юлбарсы һәм Капланнар. 

Дин юлында дошманнары каршы килсә, 

Һич шөбһәсез, 

Изеп-теткәлеп ташларлар. 

Мәдрәсәнең бер бүлмәсе – дәресханә. 

Остазымыз дәрес өчен шунда була. 

Хозурында ике йөзләп шәкерт була, 

Моның өстенә самигысы[302] дәхи була. 

Ибтидаи рушдия[303] дүрт сыйныфтан[304], 

Әгъдадия[305] һәм галия[306] дүрт сыйныфтан. 

Дәрес өчен шәкертләре сафландыкта. 

Нур балкыйдыр гүя фәрештә бар анда. 

Гыйлме сарыф[307], гыйлме нәхү[308] кавагыйттән[309], 

Гыйлме гаруз[310] һәм кафия[311] әдәбият гарәбидән, 

Гыйлме бәдигъ[312], гыйлме бәян мәганидән, 

Гыйлме каләм[313], игътикаттан гакаиддән. 

Гыйлме фикһ, ысуле фикһ – һәр гыйлемнең ысулыннан. 

Гыйлме хикмәт һәм фәлсәфә моның соңында, 

Хәдис, тәфсир укытылар тәмам өчен, 

Аша башлар фәрештә тик галиингә. 

Остазымның гадәт шәрифәсе: 

Һәр иртәнге намазының тәмамында 

Мәсҗед җамигъ чәнд[314] шәкертләргә 

Дәрес итә тәфсир-хәдисләр. /54б/ 

Ишетермен ул остазның дәрсендә - 

Бәян итәр[315] һәр хикмәтле аятләрне. 

Һәм күрерсең хозурындагы шәкертләрне, 
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Зан итерсең[316] гүя фәрештә аларны. 

Хикмәт иләһия вакыйга бер көндә, 

Тәфсир дәрсемез иде ул көндә. 

«Җәәүкә фәстәгъфирү»[317] аятендә, 

Белгәен ни истишһад[318] диде бунда. 

Шәкертләрдән берәү чыгып диде: «Остаз, 

Мохтаҗдан гаябәгә һәм илтифат[319], 

Бу кауль[320] Аллаһыга хитаб итеп гаябә илә тәгъбиреннән[321], 

Рәсүлаллаһның шан шәрифене тәгъзыйм[322] өчен. 

Моның кебек гаҗәп гариб һәм хикмәтләр 

Булып тора остазымыз хозурында, 

Гүя Аллаһ илһам итәдер калбенә. 

Әй Аллаһым, тыныч булсын ул каберендә! 

Гыйлме хикмәт тулып остазның садрына[323], 

Аллаһ сари сәфәр кылды кабренә. 

Иңгәй иде рәхмәт назарның калбенә. 

Йә Аллаһым, догамдыр бу остазыма. 

Тәхсыйль[324] өчен Аллаһ сари[325] йөзен куеп, 

Сәфәр кылмак ниятле булды остаз. 

Гыйлем эстәп кичте ислам диярыны. 

Шул җөмләдән Самарканд вә Бохараны. 

Шул мөбарәк[326] сәфәрендә дәвам итеп, 

Истанбулы кичеп, Мысыр, дәхи Һиҗаз. 

Гарәбстан зыярәт итеп[327] мәсҗид әл-Әкъса. 

Шәм Шәриф вә мөкаддәс хәрамәйн[328]. 

  

Гадәт шәрифәсе[329] 

Әтгыймә[330] мәэкүләттән[331] иң сөекле – 

Сөт илә бәйзаны[332] ихтыяр итү иде. 

Ашны ашап, чәйне күп эчмәс иде. 

Нигъмәт[333] соңда шөкерне күп кылучан иде. 
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Сөкүнәт вәкарьле[334] газиз остаз. 

Хәлим[335], сабыр һәм өлфәтле[336], тәвазыгле[337]. 

Кул күтәреп дога кыла Раббысына. 

Һәркем илә илтифатән[338] тәсадефтә[339]. 

Сәерәте[340] хуш кылмас вә эшләр ул остазның, 

Симасыннан[341] сәҗдә нуры балкыр иде. 

Бу руза шәрифе бераз эссе калгу[342] иде. 

Йөзе рәүшан[343], кыйгач кашлы иде. /55а/ 

Күп вакытта кайгылар килер иде. 

Соңда корып вөзуэ[344], намаз кылыр иде. 

Гадәте илә[345] зикер-тәсбихтә булганнан соң, 

Гыйлем, китап илә мәшгуль булыр иде. 

«Видаг сәфәр[346] күршемдә», диде остаз. 

«Кыям, син уйлысың, бәлки, гани[347] остаз. 

Һич нәрсәм калмады иллә,[348] иманым бар. 

Аллаһ газиз иманымнан аермасын». 

Гает шәриф, бәйрәм мөбарәк[349] көннәрдә 

Ишегендә «мәрхәбән»[350] дип язу була. 

Өстәлендә төрле нигъмәт[351] куелган була. 

Хөрмәт итә хозурында кунакларны. 

Голамаи остаз[352], әгъния[353], талибләре[354], 

Хәттә рөэүса[355], хөкәма[356], гасакирдән,[357] 

Көллесе[358] дә зыярәт итә[359] ул остазны. 

Тантана илә дәвам итә тәсадефән[360]. 

Табигатен һич үзгәртмәс берәүгә дә, 

Хәттә дошманнары килсә хозурына. 

Мәҗлесеннән мәмнүн[361] улыр көллесе дә, 

Дус, дошманы тәхсин кылыр[362] кәндисенә[363]. 

Һич шөбһәсез, борадәре[364] өч остазның: 

Дамулла Салихҗан илән[365] Газизҗан, 

Габдерәхман, әткәләре Мөхәммәдҗан. 
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Бар хаваи[366] Баруди нам илә Галеев. 

Галим иде, хөсне әхлак сахибе[367] иде. 

Милләтенә хадим[368] улып самим[369] иде. 

Имтиязлы[370] каләм илә остазымыз, 

Нәшер итте[371] «Әд-дин вә-л-әдәб»не. 

Тарикатьтән[372] Нәкышбәнди остазлары: 

Зияэтдин Гөмешханәви Истанбули, 

Мәшәех Зәйнулла хәзрәт Троиски 

Һәм шаһи Закир хәзрәт Чистави. 

Дин юлында күп мәшәкать күрде остаз. 

Һич рәхимсез сәгый итеп[373] дошманнары, 

Өч ел мөддәт илә[374] нәфи кылындыкта[375], 

Җибәрелде Вологда шәһәренә. 

Күп заманнар тәдрис итеп яшәдектә[376], 

Милләт аны мөфти итеп сайладыкта, 

Шәех әл-ислам гали зи шан[377] булганнан соң 

Вафат итте ул мөхтәрәм, газиз остаз. /55б/ 

Әй остазым, тыныч булгыл мәркадеңдә[378]. 

Рух шәрифең булсын җәннәт әл-фирдәүстә. 

Тайран итегез[379] Аллаһының хозурында. 

Рәфикың[380] булсын Аллаһының Рәсүле дә. 

Сабикъ[381] фазыйл[382] вә мөҗтәһид[383] остазларым 

Имам Әгъзам, имам Малик, имам Шафигый, 

Имам Әхмәд, имам Зөлфикар, имам Әбү Йосыф, 

Имам Мөхәммәд, имам Химад, имам Мөхәммәд вә Бохари. 

Мәдрәсәи Мөхәммәдия мәшһүр мөдәррис-хәлфәләре: 

Остазымыз Галимҗан вә Мәгани Әхмәтҗанов, 

Шәһәр Шәрәф, Шәмсевәли, Мөнир Таһар, Кәмал кари[384], 

Дәүләтшаһ Йосыф, Борһан Шәрәф, Садыйк кари, 

Фатих Саррах, Гата Габдуллаһ, Сафа кари, 

Рәхим Кәрим, Борһан сани[385], Фәйзелкадыйр, 
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Зәкәрия Шәвали, Фатих сани, Җәмали кари 

Ибраһим, Габдуллаһ кари, Вәли кари. 

Мәдрәсәи Мөхәммәдия иҗтиһад корралары[386]: 

Кәмал кари, Садыйк кари Галикеев, 

Ибраһим хафиз[387], Габдулла кари, Вәли кари, 

Закир кари, Сафа кари, Кәрим хафиз Дебердиев. 

Хәтеремә килми калган остазларым булса кирәк, 

Гафуларын үтенәмен рухларыннан. 

Моннан башка остазларым булган булса, 

Яд итәмен Аллаһ каршында дога белән. 

Иншаллаһ, ахыры булса кирәк. 

Тәммәт 

Дустым әһлиясы[388] абыстайга 

Тәшәккер итәм[389] ул мөхтәрәмә абыстайга. 

Нигъмәт[390] илә хөрмәт итмәк булган миңа. 

Җәнаб Аллаһ разый булсын абыстайдан, 

Җәннәт илә сөендерсен абыстайны. 

Җәнаб Аллаһтан зур нигъмәт бәндәсенә, 

Кадерен белеп шөкер кылсын Мәүласына. 

Аллаһ рәхмәт итсен дустым зәүҗәсенә[391]. 

Зур илтифат[392] Аллаһының бәндәсенә. 

Милләт мохтаҗ абыстай кебек аналарга. 

Аллаһ бәхет тәүфыйк бирсен балаларга. 

Дустым мисле[393] һәм мөхтәрәм аталарга, 

Ахирәттә юлдаш булыгыз, салихләр[394]. /56а/ 

  

  

Дустыма 

Дустым, мәсмүгым[395] аягың авыруыны. 

Җәнаб Аллаһ бирсен сиңа даруыны. 

Сәгый итеп изге юлда бу авыруыңны, 

Шифа биреп тиз җибәрсен авыруыңны. 
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Әйтте Рәсүл: «Өммәтемнең аягына 

Гәр[396] тигәнәк кергән булса табанына, 

Аллаһ өчен сабыр итсә җәзасына, 

Һич шөбһәсез кәффарәттер[397] гөнаһыннан». 

Дустымны картлык илән тәбрик 

Тәбрик итәм, дустым, синең картлыгыңны, 

Дин исламда сакалың аклыгыны, 

Сәҗдә кылып Раббыгыз Аллаһ хозурында, 

Нур мөбарәк[398] йөзләрнең аклыгыны. 

Дустым, сиңа самиманә[399] васыятем: 

Аллаһ гомер биргән булса алтмыш өч яшь, 

Хәмд улсын Рәсүлаллаһ яшенә ирештегез. 

Әдәп илә зыядәгә[400] ирешегез! 

Булсын ул көндә сезнең бәйрәмегез. 

Рәсүлаллаһның рухын котлап салаватыгыз. 

Даим зикер Аллаһ илә мәшгуль булып, 

Коръән укып, бер Аллаһка ялварыгыз. 

Дустым, картлык илә курыкыгыз, 

Дия Сабит имам, намаз укыгыз. 

Милләтеңә вагиз – насих[401] һәм булдыгыз. 

Иншааллаһ, җәннәттә һәм булыгыз. 

Дустым, инде хуш сәламым сиңа булсын. 

Үтенәмен, фатихагыз[402] миңа булсын. 

Бәндәчелек косурларым[403] күптер минем. 

Һәрни булса, гафугыз дәхи булсын. 

Тәммәт 

Дустым әйтте 

Дидегез, миндә иншааллаһ Кыямым бар. 

Мин үлсәм дә, иншааллаһ, догачым бар. 

Тәхсин[404], дустым, хөсне тәвәҗҗүһ[405] кылырыгызга, 

Бәрәкаллаһ, хуш мөбарәк[406] кылсын Аллаһ. 

Хәмд улсын, без сездә зур ифтихармыз[407]. 
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Әшна кариб[408] Хәйруллаһ хәзрәт догачымыз. 

Дин юлында ахин-әхбабемез[409]. 

Ахирәттә бирсен генә иманымыз. /56б/ 

Хәйрулла хәзрәт, зиһендә[410] азайрак, 

Өстемдә хәсрәт, җырлыйм шул әзрәк: 

Казан нахиясен, Утар кариясен[411], 

Хәйрулла хәзрәтне күрмәк булырмы? 

Дустым илләрен, моңсу җырларын, 

Дустым мәчете күрмәк булырмы? 

Дустым илләрен, моңсу җырларын, 

Текә тауларын күрмәк булырмы? 

Дустым илләрен, инеш суларын, 

Татлы чишмәсен эчкәм булырмы? 

Дустым юлларын, борма суларын 

Мокъбәрәләрен[412] зыярәт[413] булырмы? 

Дустым сәерәтен, хөсне әхлагын, 

Нурлы йөзләрен күрмәк булырмы? 

Дустым сөхбәтен,[414] гыйлем-хикмәтен, 

Татлы нигъмәтен йимәк булырмы[415]? 

Дустым зәүҗәсен[416], милләт анасын, 

Изге догасын алмак булырмы? 

Дустым ханәсен[417], дөхтәр-бәнатын[418], 

Фәрештә канатын күрмәк булырмы? 

Өметемез – гафу итмәгеңне, 

Яд итәмез сез вәли нигъмәтине. 

Тәммәт. 

Рөэямдә[419] күрдем, дип әхбәр иттең[420] син мине. 

Мин дә күрдем рөэямдә гаҗәп гүзәл һәмдәне[421]. 

Тәгъбиреннән гаҗиз[422] булып мөмкин ирмәс һәмдәни, 

Булса булыр, Ибне Сирин хозурында һәмдәни. 

Тәммәт. 
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Бәйрәмне тәбрик итү 

Аллаһ мөбарәк[423] кылсын бугенге гает көннәремезне, 

Насрәте хак якты кылсын йөзләремезне. 

Киләчәктә шатлыклы кылсын көннәремезне, 

Иман нуры нурландырсын күңелләремезне. 

Үткән көннәремез булсын гыйбрәт өчен, 

Телик Аллаһыдан бәхет-тәүфыйк һидаят өчен. 

Бу күргәннәремез бар да гыйбрәт өчен, 

Килсәк иде бер беребезгә зыярәт[424] өчен. 

Кадерен белик, мөселманнар, насрәтемезнең[425], 

Китү дия өстемездән хәсрәтемезнең. 

Шөкер итик җәнаб Аллаһ хәзрәтебезгә. 

Олуг нигъмәт җәнаб Аллаһ хәзрәтебезнең. /57а/ 

Тәбрик итәм сез мөселман карәндәшемезне, 

Гариб мәзлум юлында юлдашымызны, 

Себер китеп, җәфа чигән моңдашымызны, 

Аллаһ гали кылсын газиз милләтемезне. 

Тәммәт. 

Коръән Шәриф 

Куй син Коръән аятләрен сыйфатлауны, 

Заһир мөхкәм аятеннән башкаларын. 

Тау башына кичтә яккан ут нуры кебек, 

Ялкынлы хикмәтле мөгъҗиз аятләрен. 

Коръән сөйли аятнең мәгънәләрен, 

Дәрья күбегеннән күп хикмәтләрен. 

Җәүһәрдән өстен гали кыйммәтләрен, 

Әй Аллаһым, бир илһамын, без – гаҗиз[426] бәндәләрең. 

Саный алмас берәү дә кыйммәт хикмәтләрен, 

Һич ялыкмас укучысы ул Коръәнне. 

Һәм искермәсе күп укудан әхкәмнәре, 

Кыямәткә сабит итәр хикмәтләре. 

Күрең укучының йөзе нурлануны, 
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Диең : «Олугладың Аллаһының Коръәнене!» 

Чын ябышу илә ябыш Коръәненә, 

Һич шөбһәсез син ирештең иманыңа. 

Укыр булсаң, ләза[427] куркып, Коръәнне, 

Ләза уты сүнәр Коръән укуыннан. 

Тәүбә итеп кайтың Аллаһ хозурына, 

Укың Коръән Аллаһыдан куркуыңнан. 

Гүя Коръән хәвызе[428] мөбарәк елгасыдыр, 

Гасыйларның[429] йөзләрене нурландырыр. 

Күмер кеби кара булган йөзләрене, 

Ай күк рәүшан йөзле кылыр үзләрене. 

Сырат-мизан кеби гадел, белең Коръән. 

Коръән юлыннан башка юк гадәләт юлы. 

Тыныч табылмас Коръәннән башка нәҗат[430] сиңа, 

Чын хакыйкат нәҗат юлы, белең – Коръән. 

Гаҗәп моңа, хәсәденнән Коръәнне инкяр итүчегә, 

Игътибар юк, надан ишәк, гакылсызга. 

Коръән җәүһәрен кыямәтдар булдыгыннан, 

Бирә Аллаһ үзе дигән бәндәсенә. 

Коръән инкяр итү хәле вә мисалы, 

Кояш нурын күрә алмаган күзсез. 

... /57б/ 

Аллаһ тәүфыйк бирсен һидия бәндәсенә, 

Җөмлә мөэмин вә мөэминәт әүләденә. 

Укып Коръән хәтем итеп рухларына, 

Остазы, әткәсе илә әнкәсенә. 

Коръән укучыга тиеш шайтаннан Аллаһка сыенырга, 

Укып Бисмилла соңда әдәп илә шөрүгъкә. 

Шәвагыйлдән калеб тыныч булганнан соң, 

Укы Коръән хөшүгъ[431] илә Аллаһ хозурында. 

Башлау тиеш Коръәннең уңыннан, 

Салават укып Аллаһының хәбибенә. 
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Ялынып-ялварып Мәүла Раббысына, 

Ярдәм итсен өчен Мәүла бәндәсен. 

Коръән уку – мөэмин өчен иң бәхеттер, 

Кыйммәтен чикләү булмаган олуг тәмүдд[432]. 

Коръән нуры: җир, күк, кырлар, хәттә ләхет[433], 

Аллаһның назаре – моннан да зур бәхет. 

Коръән шатландыра мөэмин бәндәләрне, 

Дин юлында голама, фазыйл остазларны. 

Мөхлис кариб тәкъва[434] габид егетләрне, 

Дин исламда картаеш карт-карчыкларны. 

Коръән куркытыр залим[435] шайтаннарны, 

Дингә каршы сәгый иткән әгъваннарны[436]. 

Вәгыйде[437] – хак, керәчәкләр җәһәннәмгә, 

Көферендә әсрар иден бөндар бәндә. 

Укучының йөзе була Коръән үзрә, 

Теле Коръән, калбе Аллаһ хозурында. 

Мөнаҗәте гүя Аллаһның үзенә, 

Һич шөбһәсез Аллаһ сорар үзеннән. 

Коръән нуры зияда нур кояшында, 

Бер хәрфе бирегез җиһанның[438] кыйммәтенә. 

Чын кыйммәтдар[439] җәүһәрдән өстен кыйммәттә, 

Һич ялыкмас укучысы, тыңлаучы да. 

Күңелләрен ачар Коръән укучының, 

Әгъзалары тетрәер Коръән тәэссиреннән. 

Вөкуф итеп ялвар җәнаб Раббысына, 

Куркытучы аятләрен укыдыкта. 

Күз яшьләре Коръән укучының 

Йөзләре нурланыр калеб күз ... 

Иман нуры хасыйл булыр кәндисенә, 

Гафу итеп разый булыр ...[440] /58а/ 

Фәрештәләр иңәр Коръән мәҗлесенә, 

Аллаһының назаре мөэминнең калбенә. 
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Коръән юлдаш булыр мөэминнең каберендә, 

Ахирәттә шәфәгатьчедер үзенә. 

Коръән хафиз рух шәрифе галәмендә, 

Хәлилуллаһ Ибраһим хозурында. 

Рух шәрифен тәрбияче хәлилуллаһ, 

Өммәтенең шан шәрифе Рәсүлаллаһ. 

Ганимәт[441] бел син хафиз Кәламуллаһ, 

Садрыңда[442] нуры балкый Кәламуллаһ. 

Синдә бәхет хафиз улдың Кәламуллаһ, 

Кыямәттә шәфәгатьчең Рәсүлаллаһ. 

Хафизләрнең кыйраэте аша күккә 

Фәрештә тик дәрәҗәсе галәмендә. 

Коръән нурын гарше-р-рәхман[443] ... 

Ләүх каләм язып бетми савабы да. 

Аллаһ вәгъдә кыла Коръән укучыга, 

Бердән унга, уннан йөзгә, йөздән меңгә. 

Меңнән артыкка юк мисле чиксез савап, 

Савабының чигенә ирешу мисле җавап. 

Әй Аллаһым, ингам-ихсан[444] итмәк синнән, 

Итмәк ингам, итмәк әнба[445] сиддыйкына. 

Шөһәдәи салихин, тәкъваи габидингә, 

Шул җөмләдән безгә гаҗиз[446] габидкә. 

Әй Аллаһым, гафу ит хаталарым, 

Хозурыңда кабул ит мөнаҗәтем. 

Бәндәчелек күптер минем, косуратым, 

Хөсне хатимә бир бәндәңә, Кыям атым. 

Тәммәт. /26б/ 

Милләттән сөаль[447] 

Әй, милләтем, тәбрик итеп телим синең яшәвеңне, 

Тәрбияле балалардан ихтияр ит[448] яшьләрне. 

Әй, милләтем, бармы синдә тәрбияле аналар? 

Тудыручы милләт өчен тәрбияле балалар. 
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Әй, милләтем, бармы синдә тәрбияле аталар? 

Тәрбияле бала калса, гафу кылына хаталар. 

Әй, милләтем, бармы синдә тәрбияле остазлар? 

Аллаһ разый булсын аннан яхшылыкка кушканнар. 

Әй, милләтем, бармы синдә тәрбияле шәкертләр? 

Тәкъва[449] галим булучылар, үз остазлары кебекләр. 

Әй, милләтем, бармы синдә тәрбияле егетләр? 

Тәрбияле егет булыр милләтенә хадимнәр. 

Әй, милләтем, бармы синдә төрле-төрле чәчәкләр? 

Чәчәкләре нурлы улып бирсен татлы җимешләр. 

Әй, милләтем, бармы синдә картаймыш карт картларың? 

Дин юлында сәфәр өчен җиккән яхшы атларын. 

Әй, милләтем, бармы синдә картаймыш карт карчыклар? 

Зикер-тәсбих илә мәшгуль дога кылган карчыклар. 

Әй, милләтем, бармы синдә дин юлында хадимнәр? 

Кеме мөфти? Кеме казый? Кеме галим? Кеме гасый[450]? 

Кеме гадел? Кеме залим[451]? Кеме мәзлум[452]? Кеме гариб? 

Кеме багый[453]? Кеме гасый? Кеме гакыйль[454]? Кеме гафил! 

Әй, милләтем, сорыйм синнән, бирең миңа җавабың, 

Киләчәктә ни буласын языр микән каләмең? 

Әй, милләтем, телим сиңа: Аллаһ кылсын дәвамың, 

Тарих көтә, язар өчен тиз җитештер җавабың. 

Әй, милләтем, үтенәмен, бераз мине вәгазьлә[455], 

Ни күрсәм дә күрәм инде, тәкъдирем[456] шул әзәлдә[457]. 

Милләтнең җавабы 

Диде милләт: ишет миннән тәфсилән[458] итәм бәян, 

Язарым мин тәртип илә милләткә булсын гаян[459]. /18а/ 

  

Шәехелислам мөхтәрәм мөфти  

хәзрәт Җәнабләренә тәһния[460] 

(Бу Агыйде(л)нең кашында биек текә таулар бар, 

Ул тауларның башында Уфа дигән шәһәр бар. 
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Уфа тауның башында, дин Исламның кашында, 

Шәйхелислам мөфти хәзрәт нәзарәт бинасында.)[461] 

Сәлам яздым мөфти хәзрәт сыйххәтегезне[462] теләп, 

Милләт сезне тәкъдир итә[463], сезнең хакта зур теләк. 

Рәсүлаллаһ хәлифәсе чәһар ярлар[464] булганнар, 

Бу көннәрдә хәлифләре шәехелислам булганнар. 

Хәмд улсын бер Аллага, милләтем бәхетле улмыш, 

Сабикъ[465] казый Риза хәзрәт милләткә мөфти улмыш. 

Милләтебез фәхер итә[466], чөнки бардыр ризасы, 

Тәкъва галим, габид[467] мөфти, чиксез күп нәшрияты[468]. 

Мөфти хәзрәт, сезне иттек хаклыкны хаклау өчен, 

Күп хезмәтләр сарыф иттең милләтең саклау өчен. 

Мөнтәхаб иттең[469] милләткә син «Җәвамигъ әл-кәләм», 

Аллаһ разый булсын сездән, кылсын җәннәт ән-нәгыйм[470]. 

Күп хезмәтләр сарыф иттең, бөтен гомерең, бар көчең, 

Күп иҗтиһад[471], сагый гайрәт[472] кичә-төннәр-көндезен. 

Тарих сезне яд итәчәк, каләм хезмәт нәшрегезне, 

Гомерегезгә бәрәкәт биреп, зыядә[473] кылсын яшегезне. 

Әй, Аллаһым, бир максудын[474], ошбу шәехем үзләре, 

Гарасатта[475] нурлы булсын сәҗдә кылган йөзләре. 

Сәҗдә кылган йөзегездән нур балкысын мәхшәрдә[476], 

«Симәһүм фи вөҗүһиһим»[477] тәбашир[478] өчен мәшхәрдә. 

Әй, Аллаһым, телим синнән, бир теләген остазның, 

Хурелгаян[479] вә гыйлманнар[480] вә җәннәт әл-фирдәүсең. 

Моны язмактан максудым остазлар догасы өчен, 

Бир илһамың бер бәндәгә мөфти догасы өчен. 

Бу тәхриремнән[481] максудым[482] – күз нурың шәүләсе илә, 

Мөбарәк[483] әнфүсегез[484] (и)лә мөшәррәф улмак[485] илә. 

Әй остазым, каләме гаҗиз[486] тәкъдир итү[487] затыңны[488]. 

Насыйп булсын бер Аллага иман илә кайтуыны. 

Әмин /18б/ 
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Мөхтәрәм Кәшшаф казый  

Тәрҗемани Җәнабләре тәһния[489] 

Әй мөхтәрәм Кәшшаф казый, Аллаһ булсын сездән разый, 

Дин юлында гайрәт[490] кылдың – бөтен милләт сездән разый. 

Күрең исламның шәрәфен[491]: тудырды милләт баласын, 

Егет мисле[492] арслан тик, сәгый итәр[493] Тәрҗемани. 

Аллаһ сөйсә бер бәндәсен, бирә аңа гыйлем-гыйззәт[494], 

Дин юлында сәгый итәр өчен каһарман Тәрҗемани. 

Диде Рәсүл: «Өммәтемнең[495] аягының тузаннары 

Сәгый итсә дин юлында, Аллаһ кылмас җәһәннәмне». 

Бирә Рәсүл өммәтенә ятимнәрнең тәрбиясен, 

Кыямәт көн булсын өчен ятимнәрнең шәфәгатен[496]. 

Ышандак[497] милләт аяныч гүя ятим, тәрбиясез, 

Шәфәгать илә кулың суздың чын атасы Тәрҗемани. 

Аллаһ сөйсә бер бәндәсен, кыла өммәт Хәбибенә[498], 

Өммәт улдыгына, шөкрән[499], кыла хезмәт Тәрҗемани. 

Дисә Рәсүл: «Өммәтемнән, Ибраһим милләтеннән, 

Әда кылды[500] сөннәтемнән, ул өммәтем, Тәрҗемани. 

Милләтеңә самимият[501] изһар иттек[502] Тәрҗемани, 

Дин юлында сәгый гайрәт син күрсәттең, Тәрҗемани. 

Җәнаб Аллаһы химаясы[503] хәмиятнең[504] саясендә[505], 

Мәхкәмә[506] ишеген ачып, милләтең теләген иттең. 

Милләтебез фәхер итә[507] картлыкта сәгый гайрәте, 

Дин юлында сәгый итте чын хакыйкать Тәрҗемани. 

Әй, газизем, сәгый иттең Аллаһ өчен дин юлында, 

Каһарман, тик нәгърә итеп[508] булдың корбан, Тәрҗемани. 

Җәнаб Аллаһы даим кылсын ошбу хөсне гадәтеңне[509] 

Гадәтеңне әда итеп, булың милләт Тәрҗемани. 

Тарих зикер итә[510] мисле сез сәгый гайрәтеңне, 
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Тәкъдир итеп куәтли синең талигъ-икъбалеңне[511]. 

Милләт вәкиле булуың сыйфат илә Тәрҗемани, 

Милләтнең теләген үтәп, син аталдың Тәрҗемани. 

  

  

Мөхтәрәм Зыяэддин казый  

Кәмали Җәнабләрене тәһния[512] 

Милләтнең чын хадименнән[513] Зыяэддин Кәмали, 

Милләтеңә хезмәтеңнән мөкяфәтең[514] әбәди[515]. 

Милләт өчен тәэсис иттең[516] мәдрәсәи Галия: 

Яхшыны син тараттың бәләде[517] ислам, бадия[518]. 

Милләтеңне син яктыртың намың[519] зыясы илә[520], 

Хәмиятең[521] тәэсир итте[522] картына вә яшенә. 

Милләт гали фәхр итә[523] дине ислам зыясы[524] илә, 

Тәкъдир итә[525] милләт сезне Зыяэддин нам илә. 

Каләм илә нәшер иттең[526] чын хакыйкать гыйлемеңне, 

Милләтеңә самим[527] улдың, тиз таныдык үзеңне. 

Күп хикмәт, фәлсәфә яздың милләтеңә багышлап, 

Хезмәтеңдә сабит[528] булың, кодсият[529] эш башлап. 

Милләтеңә хезмәт иттең сәгый вә гайрәт илә, 

Чын каһарман, аямадың[530] хезмәтең милләтеңә. /19а/ 

Пәйгамбәрнең тәүсиясе[531] варис[532] булган гыйлеменә, 

Шәфәгате ваҗиб[533] булыр өммәте хадименә. 

Тарих шанын[534] зикер итә, мәрхүм, мәдрәсә Гали. 

Булсын Аллаһ хозурында мәкамыгыз[535] да гали[536]. 

Мөхтәрәм Мәһди казый  

Мәгъкули Җәнабләрене тәһния[537] 

Казакъстан сахрасында[538] яши безнең милләтләр, 

Тарих бәян итә[539] безгә: алар – безнең тиндәшләр. 

Мөстәбидләр[540] дәверендә[541] берләшми идек аларга, 

Хәмд улсын, шимди-хәзер берләштеләр алар да. 
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Казак кардәшләр вәкиле казый хәзрәт Мәгъкули, 

Милләтеңә ит хезмәтең, син бит милләт вәкиле! 

Күптән бирле хезмәт иттең милләтеңә Мәгъкули, 

Тәкъдир итә[542] милләт сезне, дин хадиме, Мәгъкүли. 

  

  

Мөхтәрәмә казыя Мөхлисә апай Җәнабләрене тәһния 

Мөхлисә апай, сез бәхетле – тарихка кердегез, 

Тәкаддес[543] итеп милләтегезгә күп хезмәтләр кылдыгыз. 

Хатын галәм(е)[544] исеменнән сез вәкиле улдыгыз, 

Гаишә – садыйка[545] тик сез казыя улдыгыз. 

Мөхлисә апа, мин телимен хезмәтеңдә дәвамың, 

Милләтеңә үрнәк улдың, кодсият[546] – мәкамың[547]. 

Мөхлисә апай, ит хезмәтең Аллага ихлас илә, 

Кайтыр булсаң хозурына, кайт тулы иман илә. 

Милләтенә чын хадимә Мөхлисә апай казыя, 

Аллаһ «разый булдым» дисен разыятән мәрзыя[548]. 

  

  

  

Игътизар[549] 

Казый Мәгъкули илә вә казыя Мөхлисә, 

Гафу итегез, бу гарибтән сезең хакта аз кыйсса.[550] 

Җәнаб Аллаһ бирсә иде бу бәндәгә илһамын, 

Тәүкыйфсез[551] язар идем барчагызның ихсанын[552]. 

Инша Аллаһ, киләчәктә өметләребез бар әле, 

Милләтебезнең хадимнәрен тәкъдир итәрбез әле. 

Мөхтәрәм мөфти-хәзрәт – милләтнең бөтен әфрадына[553] үрнәк 

Яшьләребез гафил[554] улмай, үрнәк безгә шәехебез, 

Шәехебезнең хезмәтеннән үрнәк алыйк һәммәбез[555]. 

Безнең остаз-мөфтиебез – бөтен милләт атасы, 

Әй, Аллаһым, гафу итгел, һич калмасын хатасы. 
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Бу җиһанда[556] остазлар – күк йөзендә күләгә, 

Бер Аллаһка мөхлисләре[557], һич шөбһәсез күбәя. 

Олуг остаз догасыны алу тиеш бәндәләр, 

Рәхмәтенә ирешүбән[558] тәмугъ утын пәрдәләр. 

  

Мөфти-хәзрәтнең вәгазына бер мөляхәзә[559] 

Мөфти хәзрәтнең вәгазе хакыйкый, гүзәл өслүб[560], 

Тәэсир итте бар халыкка, яшь агызды сил[561] кебек. /19б/ 

Моннан вәгазьгә халык сусамышлар бигаять[562], 

Язгансызлар төрле хәдис, күп хикмәт вә риваять. 

Кәндигезе[563] мәсгуд[564] белең, гыйлем, хикмәт бирелмеш, 

Вәгазегез тәэссиреннән һәркемгә мактау килмеш. 

Аллаһның рәхмәт нәзаре[565] иңгән вакыт укылды, 

Карты-яше сез остазга күп хәер дога кылды. 

Нәзарәт 

Әй, Нәзарәт, сез бәхетле, сездә җиһангир[566] Шәрәф. 

Тәкъдир итегез затларны сезгә гыйззәт[567] вә шәрәф[568]. 

Милләтемез шатланадыр Нәзарәтның барына, 

Тели Аллаһдан ялварып Нәзарәт дәвамына. 

Милләт, исламның мәркәзе[569] – безнең Нәзарәтемез, 

Тәэминәт[570] вә милләт илә яши Нәзарәтемез. 

Авыр тарихи дәвердә[571] яши безнең Нәзарәт, 

Мөфти, казәт саясендә[572] милләт күрми мәзаррәт.[573] 

Милләт үзе фәхер итә[574] бу күрелгәннәр өчен, 

Мөфти, казаәт сәгый итә[575] милләтен саклау өчен. 

Җәнаб Аллаһ разый улсын мөфти, казат үзләре, 

Гарәсатта[576] нурлы булсын сәҗдә кылган йөзләре. 

Әй, казыйлар, сабит[577] булыгыз шәргы шәрифтә[578] даим[579], 

Милләт тә сезне онытмас, тарихта язар даим. 

Бәндә булсын дин хадиме милли хәмият[580] илә 

Яшәсен вә милләте ислам нур-иман фәләк[581] илә. 
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Тәкъдир[582] 

Хәмд улсын бер Аллага гаделәт[583] тәкъдирләре, 

Ачуына сабикать итте[584] рәхмәт вә рәхимнәре. 

Тәкъдиренә тәслим улмак[585] мөэминнәр вазыйфасы, 

Бәлаләрә[586] сабыр итмәк – пәйгамбәр тәүсиясе[587]. 

Мөэмин өчен һич кайгы юк, чөнки аның тәкъдире 

Тәкъдиренә тәслим улып булса изге тәдбире[588]. 

Өммәт 

Күрең Алланың хикмәтен, сөй Рәсүл өммәтен, 

Хәбибенең өммәтләре күрә авыр гарибтән. 

Тугрылыкны һич тапмассың иллә[589] ислам милләтеннән, 

«Милләтем(н)е кабул итте», дисә Рәсүл өммәтемнән. 

Дустының калды өммәте бу дөньяда чын өммәт, 

Өммәтенә калды сөннәт, ни бәхетле бу өммәт. 

Сөннәттән ачы горбәт, бәла-каза, күп михнәт[590], 

Михнәтенә сабыр итсә өммәт үтәүче сөннәт. 

Горбәт 

Бу күрелгән горбәтләребез[591] һәммәбезгә вакытлы, 

Яхшылар дә күргән моны, ганимәттер[592] вакыты. 

Бөтен кеше күргән чакта без генә күрми калсак, 

Бик зур үкенеч була иде без генә мәхрүм калсак. /20а/ 

Бу күрелгән хәлләребез мөкяфәттер[593] үзләре, 

Гарәсатта[594] якты булыр шул минләрнең (?) йөзләре. 

Алланың вәгъдәсе хактыр нәзарәт[595] илә бәндәгә, 

Сабыр илә шөкер итсен күргәненә бәндә дә. 

Мөселманнарны гает шәриф вә җомга илән тәбрик 

Әй, кардәшләр, тәбрик итәм сезне бу бәйрәм илә, 

Киләчәктә шатлык илә күрүне теләү илә. 

Килгәнсезләр бу урынга зур өмет-теләк илә, 

Инша Аллаһ, кайтачаксыз зур өлеш-бүләк илә. 

Әй, кардәшләр, күрәм сезне – сәҗдәи йөз нурыгыз[596], 
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Киләчәктә, инша Аллаһ, җәннәттә булуыгыз. 

Дисә Аллаһ: «Бәндәләрем, разый улдым сезләрдән, 

Кыямәт көн күп эчәрсез суны күлем Кәүсәрдән». 

Диде Аллаһ: «Бәндәләрем, онытмагыз мин барын, 

Дус итегез үзегезгә пәйгамбәр варисларын[597]. 

Җибәрдем хәбибем[598] сезгә, аны якын дус күрең, 

Сөннәте[599] тотар булсаң, яктырыр синең йөзең». 

Аллаһ илә пәйгамбәрне, динне сөймәк тиештер, 

Бу нигъмәтләр[600] бездә булса, рәхмәттән күп өлештер. 

Әй, газиз карендәшләрем, салават күп укыгыз. 

Шәфәгатен[601] өмет итеп күп изгелек кылыгыз. 

Әй, газиз карендәшләрем, бер Аллаһтан куркыгыз, 

Тәүбә итеп хозурында[602] җәһәннәмнән котылыгыз. 

Диде Аллаһ: «Бәндәләрем, киләчәктә килегез. 

Шул килүдән кайту булмас, хисабыгызны бирерсез». /21а/ 

Мөнаҗәт 

Әй, Аллаһым, мин торамын хозурыңда, күрәсең, 

Бир минем теләгәнемне дә, һәркемеңә бирәсең. 

Ямансулы көннәремдә мин ялварам үзеңә, 

Синнән башка юк мәлҗаэм[603], син сыендыр үзеңә. 

Әй, Аллаһым, мин гасый[604] булсам да, синең бәндәң дә бит? 

Син чиксез рәхим, Аллаһым, рәхмәтеңнән калмам бит? 

Син бәндәңә миһербанлы ата-ана баладан, 

Син Тәңремә гасый улдым, тумасамчы анадан. 

Әй, Аллаһым, гафу итгел[605], мин гөнаһлы бәндәңне, 

Гафу итеп кабул итгел минем кылган тәүбәмне. 

Әй, Аллаһым, мин оялам хозурыңа килүемнән, 

Газабыңнан имин түгел, гөнаһымның күбеннән. 

Синең вәгъдә кылуың хак ярлыкамак[606] бәндәңне, 

Мин, бәндәңе дә ярлыка, мин дә синең бәндәң бит? 

Әй, нәфсем, өметсез булма гөнаһының күбеннән, 

Күп гөнаһы юкка чыгар рәхмәтең ирешүеннән. 
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Җибәрсә Аллаһ рәхмәтне бераз тузан кадәрен, 

Бөтен галәм өчен җитәр, бетмәс артып та калыр. 

Бирсә Аллаһы рәхмәтне бәндәсенә өлешләп, 

Бирсә кирәк рәхмәтеңне гөнаһыңнан күберәк. 

Йә, Рабби, рәхмәтләреңнән мәхрүм калсам, нишләрем? 

Кыямәттә файда бирмәс минем дусым-ишләрем. 

Йә, Рабби, сабит[607] кыл мине иман илә тәүбәмдә, 

Кыямәттә, куркынычта тәүбә бозган һәр бәндә. 

Хәбибенең шәфәгатен[608] насыйп иткел[609] һәркемгә, 

Һич шөбһәсез кайтачакмыз хозурыгызга бер көндә. 

Әй, Аллаһым, телим синнән тәүфыйк[610] һидаят илә, 

Хозурыңа кайтсам иде саф калеб, иман илә. 

Амин. 

  

Сез мөхтәрәм остазымыз(дан) дога үтенәбез 

Әй, гариб карәндәшеңез, үтенечем сезләрдән, 

Дога кылыгыз җамигъдә[611], «Әмин» дисен барча адәм, 

Аллаһ илә пәйгамбәрне, динемне сөйсәм иде, 

Китап илә сөннәтене тәмәссек кылсам[612] иде. 

Җәнаб Аллаһ, Коръәннең әсрарын[613] белсәм иде, 

Милләтемә вәгазь итеп әхкям[614] өйрәтсәм иде. 

Кәләмуллаһны[615] һәрвакыт укучы булсам иде, 

Могҗиз[616], вәгыйд[617] аятләрен укып егъласам иде. 

Ата-ана, остаз хакын хаклаучы булсам иде, 

Берәүгә дә җәбәрәм димәй, ярдәмдә булсам иде. 

Үземнән башкаларны олуг күрсәм иде, 

Үземне кечкенә күреп, нәфсем(н)е җиңсәм иде. 

Нәфсе имарәма[618] алданып, гафил[619] улмасам иде, 

Мәүгуд[620] мәхшәр[621] көннәрендә мәхҗүб[622] булмасам иде. 

Дөнья йорты вакытлы йорт икәнлеген белсәм иде, 

Киләчәктә мәңгелек йортта гыймарәт[623] кылсам иде. /21б/ 

«Лә иләһә иллә-ллаһ»ны телдән салмасам иде, 
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Хаталардан тәүбә итеп, Аллаһка кайтсам идем. 

Мөкаддәс Гарәбстанга сәфәр булса иде, 

Хәрамәйн[624] зыярәт кылып[625] мөшәррәф[626] улсам иде. 

Кәгъбәне тәваф итеп[627], тәзәррыг[628] кылсам иде, 

Сафа илә Мәрва арасын сәгыйче[629] улсам иде. 

Биэре Зәмзәм коесыннан эчүче булсам иде, 

Кыямәт көн сыйратыннан[630] кичүче булсам иде. 

Хәбибене зыярәт итеп мөшәррәф[631] улсам иде, 

Шәфәгатен[632] өмет итеп, сәламем бирсәм иде. 

Аллаһының хозурында зикердә[633] булсам иде, 

Хошугъ[634] илә йөзләремне сәҗдәгә куйсам иде. 

Игътизар[635] 

Әй, газизләр, игътизарам, гафуыгыз риҗам[636] илә, 

Чарасыздан яздым буны кальбем[637] инкисар[638] илә. 

Үзем дә мин гариб[639], мәзлум[640] галәмдә[641] бик кечкенә, 

Күп нәрсәләр язып сезгә, вөҗданыма көч килә. 

Ихтирам илә догаларны үтенүче вә гариб карәндәшеңез вә мөхлисегез Кыямеддин 

(Гаскәри) Гафури. 

[19]39 ел 4 апрель 

Бик ашыгыч яздым, гафу итәсез. 

Сәфәрнең дәвамы 

Киттем Казан юлы илә, җиттем Утар иленә, 

Иң өстемдәге багажым көч китерде билемә. 

Бераз юанып дәрсемдә хәлләндем мин шул көндә. 

Шөкер улсын үз Мәүламма[642] йөртә мине иркемдә. 

Самими дустым Хайрулла хәзрәт илә шул көндә. 

Моталәга[643] күп мәсьәлә хәл ителде шул көндә. 

Дустымның әһлиясе[644] абыстайга күп тәшәккер[645]. 

Әй гариб, күп йидек[646] аның нигъмәтләрен, тәфәккер[647]! 

Без гарибкә, безләр өчен күп нигъмәтләр тездыгыз. 

Мәүгуд[648] мәхшәр[649] көннәрендә Кәүсәрдән күп эчегез! 
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Дустым илә видагъләшеп[650], аерылам мин алардан. 

Янгырлы көн, аякта менеп булмый таулардан. 

Күп мәшәкать илә барып җиттем чуен юлына. 

Билет алып, утырып киттем, «Сау бул», дип илемә. /22а/ 

Шул төнне сәгать өчләрдә поезд туктый Казанда, 

Тәәссеф иттем[651] шуңарга, ишетелми азан да. 

Туктар булу җәһәттән өч көн тордым Казанда, 

Дустларым(н)ы зыярәт әйләп[652] бәгъзе вакыт базарда. 

Гарибнең яман мәҗлескә очравы 

Бер дустым юлыгып[653] миңа, диде: «Яхшы, син очрадың, 

Әйдә безгә зыяфәткә[654], әле дә ничек очрадың». 

Һич нәрсә сиздермәс борын алып барды юлдашым, 

Ихтыярсыз барып кердем, ничек котылыр бу башым. 

Мәҗлесләре ирләр илә хатын-кызлар аралаш, 

Алларында[655] төрле нигъмәт[656]: шәрап, хәмер, кабих аш[657]. 

Тәклиф итеп[658] кыстыйлар мине хәмердән эчәргә, 

Машаллаһ! Үзең сакла, ничек чыгып китәргә? 

Араларыннан берәве чыгып мине күрсәтте, 

Диспутта бу каршы чыгып безем илә көрәште. 

Җүнсез адәм әллә марид[659] кыла ифтира[660] милләткә. 

Чыгар өчен чара эзлим сорыйм бераз мөһләттә[661]. 

Маридкә җавап 

Әй гафилләр, күрәсезме ифтирагыз милләткә? 

Рәхмәт өчен тугды иман кояшы бу өммәткә. 

Аллаһка тәзәррыг[662] 

Бичарадан гаҗиз улубән ялварам мин Аллаһка, 

Барып, «Син коткар мине бу хәлдән», дим Аллаһка. 

Вакыт илә мин ялварам Раббым Тәңремә. 

Хәляс[663] идең бу фетнәдән[664] карышмам мин аңа. 

Хәмед булсын бер Аллаһка, коткарды гарибләрдән. 

Хозурында сәҗдә кылдым тәгъзыйм итеп[665] кибарын[666]. 

Мокъбәрәләрә[667] зыярәт 
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Остазларым зиярат итеп[668] бардым мокъбәрләр(г)ә. 

Дәһшәтләр[669] хасыйл улубән[670] гамь-хәзин[671] нәфсемләрә[672] 

Инкисар[673] илә сәлам бирмеш идем алар(г)а. 

Аллаһның вәгъдә хактыр, нә күргәндер алар да. 

Булдым остаз хозурында йөзе йөземә каршы. 

Нур балкысын мәркадеңнән[674] җир-күк, галәм вә гарше[675]. 

Кәламнән тиләвәт кылдым[676] Мөлек вә Ясин. 

Дия кальбем:[677] «Ихлас илә[678] укы, сыйддык[679] илә бәс»[680]. 

Дидем остазыма: «Тәгълим[681] белмәгәнмен кадереңне, 

Инде калды елау миңа һәр күргәндә кабереңне». /22б/ 

Каберстан[682] – олуг аянычым 

Каберстан хәрабә[683] хәлдә – бөтен хәле хәрабәлек. 

Хөрмәте сакланылмаган, зур хәвеф[684] бар – һәлаклек.[685] 

Чын кыйммәтдар[686] савыт 

Һәр мөэмингә яратмыштыр Аллаһ бер гүзәл савыт. 

Ул савытта сакланадыр мислесез[687] кыйммәт якут[688]. 

Аң булыгыз, савыттан морадым[689] – сезнең кальбегез. 

Кальбегездә сакланадыр мәңгелек иманыгыз. 

Ганимәт[690] белең кәрдешләребез, сездә зур хәзинә. 

Шөкер итеп, сәҗдә кылың тәгъзыйм[691] өчен... 

Кальбеңезе искертмәгез, тузан үрмә көч илә. 

Хәрабә иске йорт кеби[692] байгыш оялар. 

Гыйбадәт зикерсез калеб тиз эргүчән керләнер. 

Хаша[693] иман сүнгәннән соң фикере үзгәрер. 

Аллаһыны зикер илә калеб йөзе нурланыр, 

Сабит улса[694] зикер Аллаһта, кыямәт көн олугланыр. /23а/ 

Үткән гомер 

Әй, вафасыз[695] фани дөнья[696], кайда китте дусларың? 

Басты туфрак тар ләхеттә[697], ник белмисең хәлләрен? 

Әй, туганнар, алданмагыз, бу дөнья мәңгеле имәс[698], 

«Бир кулың, дөньям», дисәң дә, ул сиңа кулын бирмәс. 
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Бар иде бер заманнарда бабай илә атайлар, 

Язгы сабан өсләрендә колын, бияләр, тайлар. 

Бар иде бер заманнарда тешсез әби-әнкәйләр, 

Изүләрен зиннәт[699] өчен төзәр иде тәнкәләр. 

Бар иде бер заманнарда яшүсмер матур кызлар, 

Йөзләрене күреп булмый, әллә микән бу хурлар[700]? 

Бар иде, бер заманнарда сабан алды туйлары, 

Үлән утлап кайтыр иде симез сыер, куйлары. 

Бар иде бер заманнарда яшүсмер малай чагым, 

Атларымыздан сөйдегем җирән[701] илә чаптарын[702]. 

Бар иде бер заманнарда мәдрәсәдә чакларым, 

Яза идем әнкәемә сәлам хатларын. 

Бар иде бер заманнарда кондырчалык буйлары, 

Көязләнеп су килтерә кара кашлы кызлары. 

Бар иде бер заманнарда безнең болын буйлары, 

Малай чагым йөгереп йөргән Мәмыймарта тугае. 

Бар иде бер заманнарда Игълал күлнең буйлары, 

Тезелешеп печән чапкан яшь егетләр көннәре. 

Бар иде бер заманнарда безнең болын буйлары, 

Сабыма[703] тагып, печән җыйган яшьүсмер чак кызлары. 

Бар иде бер заманнарда тау буйлары балтырган, 

Күплегеннән уйлый идек: «Кызлар җыймый калдырган». 

Ишетә идек бабалардан Иделша, Кучма тамагын, 

Хатын-кызлар җиләк җыеп тиз тутыра табагын. 

Булган икән бер заманда безнең урман уртлавык[704]. 

Уртлавыктан җыя идек бик күп кенә чикләвек. 

Бар иде бер заманнарда күл буенда зирекләр, 

Ихтыяр юк кулымызда, китте бездән ирекләр. 

Бер заманда сайрый иде әрәмәдә сандугач, 

Бу җырларны мин җырлыйм шул, эчемә хәсрәт тулгач. /23б/ 

  

Кич 
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Әй, кичләрем, мин нишләдем, гафиллектә кичләдем[705], 

Кадерен белү тиеш икән гүя Кадер Кичләрнең. 

  

Таң 

Әй, таңым, ник таң атмысың, кайчан ата таңнарны? 

Кайгыларымны таркаттым, син белгертмә хәлләрем. 

Таң алдыннан ачы таңда өзелеп сайрый сандугач, 

Сабыр итми ни чарам бар, тәкъдиремдә[706] язылгач. 

Таң, таң ата йолдыз бата, таңны кояш югалта, 

Горбәтемә[707] сабыр белән күргән хәлем җуата. 

Рамазан шәрифнең китүе мөнәсәбәтле 

Әй, Рамазан, шатлык илә хуш килдегез, мәрхәбә, 

Кайттык Аллаһ хозурына, разый булсын Мәүла да. 

Дин, Аллаһ хозурында хәбибене яд итеп, 

Хәбибенең хөрмәтенә разый булсын барчадан. 

Йә, Рабби, ди, бәндәләрең тәүбә итте барчасы, 

Күзләреннән яшь агызып, гафу итсен барчасын. 

Гасый[708], мөэмин бәндәләрең саим улып барчасы, 

Намаз укып, сәҗдә кылды – кабул итсен барчасын. 

Әй, Рамазан, вакты сәхәр, кайттыгыз сез әлвидаг[709], 

Киләчәктә шатлык илә хуш килегез, мәрхабә. 

Әй, Ходаем, иман илә кайтсак иде кашыңа 

Рузамызны кабул итгел иманыбыз хакына. 

Бәндәләрең ямансулый Рамазан китүенә, 

Хатамызы гафу итгел Хәбибең хөрмәтенә. 

Җөмлә хайван вә нәбатат[710] егълашырлар, әлвидаг, 

Сез мөэминнәр егълашыгыз китүенә Рамазан. 

Хәтта ташлар вә ягачлар егълашырлар, әлвидаг, 

Әй, мөэминнәр, безгә тиеш егълашырга, әлвидагъ. 

Җирдә, күктә мәлаикләр егълашырлар, әлвидаг, 

Әй, мөэминнәр, гафил улмай[711] егълау тиеш, әлвидаг. 

Гарше көрси[712] һәм мәлаик егълашырлар, әлвидаг, 
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Әй, мөэминнәр, безгә тиеш иң егъларга, әлвидаг. 

Әй, Ходаем, мин телимен дөнья-ахирәт максудым[713], 

Шул җөмләдән бөтен остаз, күлле мөэмин[714] максудын. 

Тәммәт. /24а/ 

Остазым Шәһәр Шәрәф хәзрәтне тәгъзия-и гаҗизанәм 

Аллаһ сөйсә бер бәндәсен – бирә аңа хәсрәт, 

Әй, остазым Шәһәр хәзрәт, сезгә гыйззәт вә шәрәф. 

Әй, остазым, йөрек парәң кайтмыш икән Аллаһка, 

Барчамыз да кайтачакмыз, иң сөекле – Аллаһка. 

Йөзең, парәң кәримәгез булсын нәгыйм җәннәттә, 

Аллаһ сабыр җәмил бирсен сез остазым хәзрәткә. 

Әй, остазым, әгәр хәсрәт килмеш икән башыңа, 

Килсен мәүгуд[715] көннәреңдә, нурлы улып кашыңа. 

Әй, остазым, ни чара бар тәкъдир, язмыш, әзәлдә[716], 

Тәкъдир язмышы буенча ирешәчәкмез әҗәлгә. 

Әй, остазым, җиргә баксаң, җирдә кайгы мисле[717] күк, 

Кайгырмаска вәгъдә тиеш бар халык та сезнең күк. 

Иншаллаһ, рикъкать[718] илә яшәргәндер күзләрең, 

Кыямәттә нурлы булсын сәҗдә кылган йөзләрең. 

Әй, остазым, бер Аллаһка чын сөекле гарибләр, 

Әҗәл килсә, бер бәндәгә дәва тапмас табиблар. 

Әй, остазым, бер көнне без кайтачакмыз Аллага, 

Әҗерене[719] табачакмыз, сабыр итик Аллага. 

Рәсүлнең күз нуры хәзрәте Ибраһим да кайтты. 

Шәфкатеннән[720] нур мөбарәк[721] күзеннән катрә[722] тамды. 

Әй, Ходаем, сабыр биргел бу остазыма даим[723], 

Милләтенә хадим улсын вә иманында сабит[724]. 

Остазның сыйххәтне теләп 

Әй, остазым, мин телимен авыруыңнан сыйххәтең[725], 

Җәнаб Аллаһ тиз көннәрдә насыйп итсен сөхбәтең[726]. 

Әй, остазым, һич гамь чикмә[727], Аллаһ бирсә авыруын, 

Иншаллаһ, тиз көннәрдә бирер кирәк даруын. 
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Диде ул кергән булса, аягына тигәнәк, 

Сабыр итсә изасына[728], гөнаһына кәффарәт[729]. 

Әй, остазым, Аллаһ бирсә бер бәндә(г)ә авыруын, 

Изасына сабыр итсә, соңра бирә даруын. 

Әй, Ходаем, сыйххәтен бир бу остазыма даим, 

Олуг остазым хәләфә булсын мәкамдә[730] каим[731]. /24б/ 

  

Дәрвишләр хәле 

Бу дөньяда иң хозурлы[732] дәрвишләрнең тормышы, 

Иншаллаһ, булса кирәк Рәсүлаллаһның күршесе. 

Гарибләрнең бар эшләре – гозләт[733] дәрвиш хәлләре, 

Теләк вә максудын[734] табар дикъкать[735] хасыйль көннәре, 

Зикре Аллаһ илә мәшгуль булса дәрвиш көннәре, 

Таба алмас буның мислен[736] бөтен дөнья җәүһәре. 

Сандугач 

Әй, сандугач, син сайрысың, зикер әйтеп Аллага, 

Син сайрыйсың, мин моңаям, син сайраган таңнарда. 

Әй, сандугач, син сайрысың гашыйк улып Аллага, 

Син сайрысың, мин егълыймын, син сайраган таңнарда. 

Әй, сандугач, син сайрысың, зикер әйтеп Аллага, 

Мин дә син тик сайрар идем, кяшки[737] мин дә кош булсам. 

Әй, сандугач, син сайрысың, зикер әйтеп Аллага, 

Мин зәгыйф кол гасый[738] улдым тәрбиячем Аллага. 

Әй, сандугач, син сайрысың, зикер әйтеп Аллага, 

Син сайрысың, мин ялварам, үзем сөйгән Мәүлага[739]. 

Әй, сандугач, син сайрысың ошбу ачы таңнарда, 

Син сайрысың, мин күрмимен, ояларың кайларда? 

Әй, сандугач, сорыйм синнән, әйтче миңа фикреңне, 

Мин дә барып сайрар идем син сайраган зикреңне. 

Әй, сандугач, син бер мәхлук[740], Аллаһның сөйгән кошы, 

Зикер әйтеп сайравың Аллаһны сөйгәнгә охшый. 

Әй, сандугач, син бәхетле, зикер әйттең Аллага, 
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Син сайрадың, мин тыңладым ошбу ачы таңнарда. 

Әй, Ходаем, бу кошыңа нинди гаҗәп тел бирдең, 

Ник минем телем зәгыйф соң, ник булмаган кош кеби? 

Әй, Ходаем, ни гаҗәптер, мин телимен кош теле, 

Зикер әйтеп сайрар идем, мин дә ошбу кош кеби. /25а/ 

Әй, сандугач, зикер әйттең таң атканчы Аллага, 

Син сайрадың, мин тыңладым ошбу ачы таңнарда. 

Әй Аллаһым, бир илһамың, ошбу кошның зикрене, 

Мин дә кош тик[741] әйтер идем ошбу таңда зикреңне. 

Әй, сандугач, син сайрадың, зикер белән таң аттың, 

Син сайрадың, мин тыңладым, кайгыларым таркаттым. 

Гаҗәп Аллаһның хикмәте, сайрый төрле кошлары, 

Кызыл гөлгә гашыйк улып сайрар былбыл кошлары. 

Җәнаб Аллаһ тәкъдир[742] илә торган чакта каравыл, 

Чут-чут итеп сайрый былбыл күңелем тели каравын. 

Кичәләрдән бер кичәне күп хикмәтләр күрелде, 

Сайрый былбыл, сандугачлар, су, бакалар гөрелди. 

Кодрәте илаһия[743] илән тугды ае, ялт итеп, 

Бөтен мәхлук[744] зикер әйтте бер Аллага яд итеп[745]. 

Күл йөзләре нурланганда сайрый былбыл, сандугач, 

Шул вакытта зикер башлый әтәч, кошлар таң булгач. 

Күрсәң Алланың хикмәтен, сүкмә Рәсүл өмметен, 

Кинәт күрдем Кондырчаң түбән агып китмәген. 

Сәбәп – Кондырча агуының буесы аның китмеш, 

Бераз вакыт эчләрендә сулары агып бетмеш. 

Сулар ага шаулашып, сандугачлар сайрашып, 

Зикер әйтә бакалар һәм әтәчләр таң ашып. 

Бу җиһанда бәндәнең гомере суга охшамыш, 

Тиз килеп, тиз китмәктән төш күргәнгә охшамыш. 

Әй, Ходаем, бу галәмдә ул кошың өчәү имеш, 

«Икесе аның башка булса, берсен мине кыл», димен. 

Әй, Ходаем, мин зәгыйф бәндәң кош буласым килә, 

https://eu.spb.ru/#_ftn741
https://eu.spb.ru/#_ftn742
https://eu.spb.ru/#_ftn743
https://eu.spb.ru/#_ftn744
https://eu.spb.ru/#_ftn745


Кыям ад-Дин ал-Кадыйри. Шигырьләр 

63 
 

Зикер әйтеп хозурыңда сәҗдә кыласым килә. 

Әй, Ходаем, мин бәндәңә кош булырга мөмкин имәс[746], 

Үз Коръәнеңнән артык зикерең булуы имәс. 

Әй, Ходаем, бир илһамың үз Коръәнең аңларга, 

Фәрештәләр иңсә иде укыганда тыңларга. 

Ул Коръәнне чын бәхетле мәхлукына бирелгән, 

Өммәтене сөйдеге өчен Хәбибенә[747] иңелгән. 

Ләүхе мәхфуздә[748] сакланып иңдерелгән Коръән ул, 

Коръән укып дога кылса, догасын тик сез кабул. /25б/ 

Йөзләрендә нур балкыныр укучының мәхшәрдә[749], 

Шәфәгате[750] ваҗиб[751] булыр укучыга мәхшәрдә. 

Коръән нуры нурландырыр гарше әгъзам көрсине[752], 

Хәлла[753] соңра таҗ кидерелер гарәсатта беренчемне. 

Коръән – шифа мөэминнәргә, залимнәргә[754] – хәсрәт, 

Укучыга булмаячак дөнья-ахирәт хәсрәт. 

Коръән шатландыра мөэминнәрне дөнья ахирәт, 

Гыйлем нәфигъне[755] теләп өлеш алырга кирәк. 

Әй, Аллаһым, бу галәмдә күреп булмас затыңны, 

Иман илә насыйп итгел хозурыңа кайтуны. 

Сыйрат күпере 

Диде Рәсүл: «Ирештереңез өммәтемнең хаҗәтен, 

Солтанына ирештерүдән гаҗиз[756], зәгыйф өммәтем. 

Беремез ирештерсә минем өммәтемнең хаҗәтен, 

Кичер сыйрат күпереннән, табар фәүзе нәҗатын[757]». /27а/ 

Остазлар хакында җавабы 

Олуг остазлар догасы – пәйгамбәрләр догасы, 

Милләтенә дога кылса, мәкъбүл[758] булыр догасы. 

Бу җиһандагы остазлар гүя күләгә алар, 

Остазларның догасы илә тәмугъсыз булганнар. 

Бу җиһанда остазлар – күк йөзендә күләгә, 

Бер Аллаһка мөхлислары[759] һич шөбһәсез күбәя. 

Олуг остазлар догасын алу тиеш бәндәләр, 

https://eu.spb.ru/#_ftn746
https://eu.spb.ru/#_ftn747
https://eu.spb.ru/#_ftn748
https://eu.spb.ru/#_ftn749
https://eu.spb.ru/#_ftn750
https://eu.spb.ru/#_ftn751
https://eu.spb.ru/#_ftn752
https://eu.spb.ru/#_ftn753
https://eu.spb.ru/#_ftn754
https://eu.spb.ru/#_ftn755
https://eu.spb.ru/#_ftn756
https://eu.spb.ru/#_ftn757
https://eu.spb.ru/#_ftn758
https://eu.spb.ru/#_ftn759


Кыям ад-Дин ал-Кадыйри. Шигырьләр 

64 
 

Рәхмәтенә ирешүбән тәмугъ утын пәрдәләр. 

Остазларның зыядәсе[760] бер Аллаһка кайттылар, 

Михнәт[761] йорты бу дөньяда ялгыз калдым гасыйлар[762]. 

Әй, остаз, бик сагынам, белмәгәнмен кадереңез, 

Инде калды егълау миңа һәр күргәндә кабереңез. 

Әй, Аллаһым, разый булың остазларым барчасын 

Хаталарыны гафу итеп, нурлы кылың барчасын. 

Остаз диеп сүзләрем, кыямәттә эзләрем, 

Җәнаб Аллаһ хозурында нурлы булсын йөзләрең. 

Картлык вә яшьлек 

Әй, туганнар, мәгълүм эшләр әүвәл бәндә яшь бәндә. 

(Күп заманнар үтү илә ул бәндә карт була). 

Җәнаб Аллаһ хикмәте илә бирә картлык, яшьлекне, 

Кадерен белү тиеш булыр карт дәвер[763] вә яшьлекне. 

Гомер – нигъмәт, һич мисле юк бөтен дөнья җәүһәрдән, 

Чөнки нигъмәт үлчәнелгән ләүхе мәхфуз[764], күкләрдән. 

Картлык чөнки бер кунактыр, киләчәктер һәркемгә, 

Кадерен белеп каршы алмак тиеш булыр һәркемгә. 

Картлыкның җимеше шулдыр – гыйбадәтнең артмагы, 

Чөнки хәзер якын калды бер Аллаһка кайтмагы. 

Бирә Аллаһ ул картлыкны гомернең актыгыда, 

Атта йөрешне артыра үз йортына кайттыгыда. /27б/ 

  

Аллаһка кайту вә ышану 

Без – Аллаһның бәндәләре, кайтачакмыз үзенә, 

Һәр хөкеменә разый улып ышанабыз сүзенә. /28а/ 

  

Аллаһ яңалык бирә 

Аллаһ үзе вәгъдә кыла, бер авызга – ике аш, 

Яңалыгын бирү белә сабыр итергә тиеш. 

Хәя[765] вә иман 

Бәндәнең башында булыр имеш күңел көзгесе, 
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Хәя илә зиннәтләнеп булыр бәндә изгесе. 

«Хәя – иманның бер җөзье[766]», диде буны нәбиемез[767], 

Тәүфыйк безгә хәя тәхет, иман солтан сәетегез. 

Бәндә(не)ң әгъзаларыннан бер кисәге ит имеш, 

Ул ите төзек улырса, бөтен әгъза төз имеш. 

Ул ит кисәгеннән морады[768], аң булыгыз, – калбеңез, 

Калбеңезне саф кылыңыз, әй өммәтем, һәммәгез. 

Югарыда язганнарым – бар да Рәсүл сүзләре, 

Укучы вә тыңлаучының нур(л)ы булсын йөзләре. 

  

Бәхет 

Гаҗәпсенәм мин шул меңнәргә, уйлый үзен бәхетсез, 

Бар мәхлук[769] бәхетле, иллә[770] гакылсыз вә фәһемсез[771]. 

Бер бәндә дә уйламасын үзен диеп бәхетсез, 

Чөнки тәбәссүмәт[772] чикләнелмәс берәүгә дә ләүхәсез[773]. 

  

Тарих вә дәвер 

Бу тарихи дәверемез мислесез[774] зур бәхеттән. 

Сәгый иттек дин юлында, нур балкысын ләхеттән. 

Сынау бара үземездән, бу – имтихан дәвере, 

Сабыр итик һәр күргәнгә, булмыйк кяфер кавеме. 

Бу җиһан – бер дәресханә 

Бу җиһан – бер дәресханә, укучы алыш ала. 

Иҗтиһадсыз талиб[775] тик гафил[776] мәхрәмнәр[777] кала. 

Дөнья 

Дөнья үзе михнәт йорты, рәхәте күп күрелмәс, 

Михнәтенә сабыр итәр мөэмин бәндә, көенмәс. 

Рәхәте күп булмаган тик михнәте дә күп булмас, 

Шатлыгы аз булган кеби кайгысы да күп булмас. 

Нәфес имарәмез[778] 

Нәфес имарәмез куркып бер Аллаһтан, еламый, 

Михнәтенә чыдаса да, рәхәтенә чыдамый. 
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Хәләл ризык 

Әй, Ходаем, бир хәләлен ризыкларың хушларын, 

Җирдә мәхлук ризыкланыр, һавада вә кошларың. 

Әй, Ходаем син падишаһ, ризыкларың хуҗасы, 

Җир йөзенә таратмыш син гарибләр әтгыймәсен[779]. 

Хәяткә[780] ризык сәбәп улып, гыйбадәткә зур куәт, 

Кыл шөкер, сәҗдәләрегез, заигъ[781] улмасын куәт. 

Ачлык вә ту(к)лык 

Әй, Ходаем, син кушасың ашау илә эчәргә, 

Машаллаһ, үзең сакла, тик ачлыкка түзәргә. /28б/ 

  

Шөкер 

Хәмд улсын бер Аллаһыга, күрдек ачлык, ту(к)лыкны, 

Әй, туганнар, безгә гыйбрәт: кылмыйк хәрам мотлакны[782]. 

Гыйбрәт 

Күптән түгел үтте бездән егерменче еллар, 

Күп мәхлук үлеп ризыксыз, хәтта мәет ашадылар. 

  

Гыйбрәтсез өммәт 

Бу михнәтемездән соңра Аллаһ бирде күп нигъмәт, 

Нигъмәтенә шөкер итми сарыф кылды бу өммәт. 

Ошбу хәләл, хуш нигъмәттән кылды хәрам эчемлек, 

Сорар җәһәннәм эчендә бер йотым су, эчемлек. 

  

  

Ахирәттә эчмәс 

Бу дөньяда эчкәннәргә ахирәттә эчертмәс, 

Кәүсәреннән эчу түгел, хәвызенә[783] дә керәлмәс. 

Файдасыз үкенүләр 

Без үземез гафил улсалар[784], Аллага мәгълүм эшләр, 

Гарәсат[785] көннәрен күргәч, бәндә терсәген тешләр. 
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Әдәп 

  

Дөньядан күп китүчеләр – ахирәттә ялангач, 

Япсын хатын-кызларыгыз, йөрмәсеннәр яланбаш. 

Залим[786] утта 

Диде Рәсүл: залимнәргә ярдәмчеләр утта, 

Әй, өммәтем, саклагыз сез, кермәгез ул утка. 

Ялган дәгъва[787] 

Ялган дәгъвагыз илә килмәгез минем хозурыма[788], 

Дәгъвагыз(н)ы исбат иткәч, малын бирсәм үзегезгә. 

Ул кемсәгә алып биргән малы уттан бер өлеш, 

Әй, өммәтем, батыйл[789] дәгъвалардан саклан вә тырыш. 

  

  

  

  

Әйзан[790] 

Дәгъвагыз илә үземә килер булсаңыз, 

Хәйлә илә бер мөселман малын алмак булсагыз, 

Дәгъвасыны исбат илә малын бирсәм мин аңа, 

Гүя уттан бер өлешен алып бирмешем аңа. 

Кыйсса илаһи 

Хикмәте илаһия илә бер вакыйга күрелде, 

Кар төшеп күп ашлыклар, яшелчәләр кырылды. 

Шул сәбәптән күп халыклар мәҗбүр улды китәргә, 

Бөтен халык гаҗиз улды, белми нихәл итәргә. 

Хикмәте илаһия 

  

Сөбханаллаһ, бу ни гаҗәп: бәла соңра бәлаләр, 

Җиһан тулды гариб, мәзлум[791], ятим-үксез балалар. 

  

Сабыр 
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/29а/ 

Җәнаб Аллаһ сабыр илә үзе куша бәндәгә, 

Сабыры Аллаһ өчен булса, үкенү юк бәндәгә. 

Әй, мөэминнәр, шөкер итик, бу хәл – ислам нигъмәте[792], 

Сабыр итик һәр эштә, без – пәйгамбәр өммәте. 

Бәлаләр(г)ә сабыр итү – әнбияләр сөннәте, 

Сөннәтене әда итсә,[793] ул пәйгамбәр өммәте. 

Без күргәннәрнең күбрәген әнбияләр күргәннәр, 

Без күргәннән артык күреп сабыр белән түзгәннәр. 

Һәр күргәнгә сабыр итә әнбияләр сөннәте, 

Безгә шатлык вә сөенеч, без – пәйгамбәр өммәте. 

Сабыр иткән бәндәсенә әҗер-савап күп бирә, 

Тәүфикълы, иманлы бәндә рәхәт-рәхәт күп күрә. 

Һәр күргәнгә сабыр белән – пәйгамбәр тәүсиясе[794], 

Иза-җафаны күп күрде пәйгамбәр сәхабәсе[795]. 

Аллага гыйбадәт 

Аллага син гыйбадәт кыл Аллаһны күргән кебек, 

Хакыйкать, син күрмәсәң дә, ул сине күргәне тик[796]. 

  

Аллаһны тәгъзыйм[797] 

Иманның җимеше шулдыр – Аллаһны тәгъзыйм итмәк. 

Нигъмәтенә шөкер өчен хәмд вә тәсбих итмәк. 

Бәндә белсен үзенең бер бар итүчесе барын. 

Сәҗдә кылып хозурыңда тәгъзыйм итсен кибарын[798]. 

  

Аллага шөкер 

Бер Аллага ялварсыннар сәҗдәсенә йөз куеп, 

Нигъмәтенә шөкер кылсын, ашны ашагач туеп. 

  

Рәсүлаллаһ (саллә Аллаһу  

галәйһи вә сәлләм) салават 

Әй, мөэминнәр, гафил улмыйк Рәсүлемезне күр, 
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Салават укып рухын кувәтлик нур мөбарәктер[799] күр. 

Пәйгамбәрне сөючеләр сөннәттә әда итмәк[800], 

Рух шәрифенә салават укып шәфәгать[801] өмет итмәк. 

Ике йортта өммәт өмет итмәле шәфәгатьне, 

Йөзен куеп гарш әр-рәхман[802] телибез өммәтене. 

Икътисад[803] 

Күрсәң бер әдәмнең рәхмәтен икътисадлы булган ул, 

Һәрвакыт Аллаһтан куркып чын мөселман булган (ул). 

Мөсриф[804] әдәм 

  

Күрсәң бер вөҗдансыз адәм икътисадсыз булган ул, 

Бар табуын сарыф итеп[805], эчеп сәкран[806] булган ул. 

Шундай вөҗдансыз адәмнәр бу дөньяда була, 

Гаиләсенә золым итеп[807] дөнья, ахирәт хур була. 

  

Мөнаҗәт 

Әй Аллаһым, бир һидаять[808] бу гариб[809] диндәшләрем. 

Тәүфик теләек без Аллаһтан сез бит карендәшләрем. 

Изге бәндә 

Җәнаб Аллаһның шанесе[810] сорый изге бәндәсене. 

Бирә ислам нигъмәтеннән чын кыйммәтдар[811] иманны. /29б/ 

Рәхмәт нәзары[812] ирешкән бәндә мөэмин мөкаррибтән[813], 

Кереп җәннәт сараена, эчәр Кәүсәр шәрабыннан. 

  

Казат[814] әл-ислам 

Мәхкәмәнең[815] казыйлары – пәйгамбәрнең варислары[816], 

Коръән илә тәэдип иткән[817], дин исламның багыйларын[818]. 

Дини галәм хадимнәре – пәйгамбәрнең наибләре[819]. 

Дин исламның багыйларны җитди тәэдип сез итмәле. 

Дин исламның галилеген[820] белсен мәрдуд[821]-мәдхурләре[822], 

Иншаллаһ, мәхрүм булмас ошбу гариб, мәзлүмнәре[823]. 
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Ислам гали наһи[824] сүнмәле иманлы зат диннән бизмәс, 

Иман кыйммәт, Аллаһ бирмәс йөрер хайван гүя хинзир[825]. 

Хаклык килде, батыйль[826] китте, батыйль китәргә тиеш, 

Пәйгамбәрнең варисалары хакны әйтергә тиеш. 

Алласын вә пәйгамберен, динен сөйгән бәндәләр, 

Хакыйкатьне әйтер даим[827], һич курыкмый бәндәдән. /30а/ 

Аллаһ насрәт[828] илә вәгъдә итер исә, бирә хәсрәт, 

Сабыр илә ирешүемез(г)ә дога кылсын мөфти-хәзрәт. 

Җәнаб Аллаһ тәкъдире[829] илә бу хәлләргә без төшкәнмез, 

Шатлык илә күрсәк иде киләчәктә, тиз көннәрдә. 

Аллаһ әкрам кылды[830] ислам динен гыйлем гыйззәт[831] илә, 

Тәгъзыйм итсә[832] шан шәрифен[833] эчәр хәвзе Кәүсәр[834] шәрабыннан. 

Аллаһның вәгъдәсе хактыр насрәт илә мөэминнәргә, 

Хәбибенең хөрмәтенә бирсә кирәк тиз көннәрдә. 

Әй, казыйлар, шатлык сезгә дин исламга сәгый[835] без дә, 

Сәгый итегез дин юлында, гәрчә шәһит булсагыз да. 

  

Мөнаҗәт 

Әй, Аллаһым, син беләсең бөтен мәхлук[836] хәлене, 

Заһир вә батыйнда[837] булган бәндәнең әсрарыны[838]. 

Әй Аллаһым, бар бит синең чын сөекле колларың, 

Тәкъва[839] галим, габид гариб, мәзлум[840] вә дәрвишләрең. 

Бар бит дин исламда сач[841] вә сакал агармышлары, 

Сәҗдә кылып сорый синнән тәкъдир-язмышларын. 

Бар бит дин исламда картаймыш карт вә карчыкларың, 

Ятим, тол, фәкыйрь мескен кул-аяксыз мәзлумнарың. 

Күрер синең бу галәмдә ватансыз мөһаҗирләрең[842], 

Ачы горбәт[843] җәфа чиккән гариб вә мәзлумнәрең. 

Бар бит мин – гасый[844] бәндәң, бар бит миннән яхшылар, 

Ачлыктан гаҗиз[845] бәндәләр, хәтта мәет ашыйлар. 

Әй, Аллаһым, кайчан икән насрәт[846] вәгъдә көннәрең, 
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Насрәтең кичегүеннән сүкмәсеннәр милләтне. 

Әй, Аллаһым, кайчан икән насрәт вәгъдә көннәрең, 

Төште хәсрәт милләтемә гүя гарәсат[847] көннәрем. 

Әй, Аллаһым, зур өметлә[848] көтәмез насрәтеңне, 

Насрәтең кичегүеннән сүкмәсен милләтене. 

Әй Аллаһым, бар имеш синең шундый якын колларың, 

Дин юлында сәгый итеп[849] тотар Рәсүл кушканын. 

Әй, Аллаһым, өстемездә караңгы зур болытлар бар, 

Китә безнең өстемездән яуса ихтимал бозлар бар. 

Әй, Аллаһым, мин гариб бәндәң, ник болай борчылам, 

Тактылар муеныма зинҗир[850], кайчан моннан ычкынам? 

Әй Аллаһым, бу тарихи дәверемез бик авыр. 

Яна йөрәк, кәеф, бәгырь, гүя өзелде бавыр. 

Әй, Аллаһым, ни гаҗәптер, балаларым күрә алмыйм, 

Балаларым исемә төшсә, бер сәгатьләр түзә алмыйм. 

Иманлы дип уйлыйсызмы? Һич бер бәла күрмичә, 

Фетнәсенә сабыр иткән кичәңдер кадер кичә. 

Бәлаләр(н)ең күберәге пәйгамбәрләрдә булган, 

Аннан соңра Хәбибең[851] өммәтләренә булган. 

Бәланың күбрәгене бирә Аллаһы дустларына, 

Соңра бирә фәкыйрь, мескен, гариб вә мәзлумына[852]. /30б/ 

  

Салават шәрифә 

Хәбибең килүе бу галәмә рәхмәт өчен. 

Әй, мөэминнәр, шатланың хәбибе өммәте өчен. 

Хәбиб өммәте булуың шатлыгы ошбу ирер, 

Сөннәтене әда итсә[853], чын өммәт ошбу ирер. 

Сөннәттән тәгъзыйм итеп салават күп укымак, 

Шәфәгатьсез[854] мәхрүм калудан дөнья-ахирәт куркынмак. 

Диде Рәсүл: «Өммәтемнең иң сараны шул кеше, 

Исемемне ишеткәннән соң салават әйтмәгән кеше». 

Хәбибенә салават әйтү – күңелгә хуш вә сафа[855], 
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Тәнгә рәхәт, җанга шатлык ул – Мөхәммәд Мөстафа, 

Салла Аллаһу галәйһи вә сәлләм. 

Аллаһның рәхмәте илә сәламы улсын, йә Хәбиб, 

Урының мәкам әл-мәхмүдтә[856] булса иде, йә Хәбиб. 

Аллаһның рәхмәте илә сәламы улсын, йә Рәсүл, 

Урының мәкам әл-мәхмүдтә булса иде, йә Рәсүл. 

Аллаһның рәхмәте илә сәламы улсын, йә Нәби, 

Телим Аллаһтан вәсилә[857], йә Хәбиби, йә Рәсүл. 

Хәбибең әленә[858] ләва әл-хәмд[859] бирелер, 

Кыямәттә өммәтләре хозурына җыелыр. /33а/ 

Әһлиям Һимая мөкәррәмә[860] әт-талигага[861] 

Алтын микән? Көмеш микән? 

Язу каләменең саплары. 

Әллә безем өчен бер-бер хәтере калды, 

Нигә килми икән сәлам хатлары? 

Ай үтте, хәлләр җитте, 

Белмим елның кайсы айлары, 

Бик сагынам, бик саргаям, 

Нихәл икән (Һәмай)ның хәлләре. 

Асыл да бизәр, гөл дә бизәр, 

Гөлнең чәчкәсене кем бизәр? 

Бик сагынам шул бик саргаям, 

Минем хәсрәтемә кем түзәр? 

Бу җиһанда затның иң кыйммәте – 

Сәдәфтәге[862] энҗе данәсе, 

Ник сагынмыйм мин, ник саргаймыйм, 

Минем (Һәмай) бит (былбыл) баласы. 

Ары да барсам, бире килсәм, 

Һич күрмимен җиһан шәүләсен. 

Үлсәм дә, әллә үкенмәс идем, 

Бер күреп калсам аның гәүдәсен. 

Туган илләремдә мин торсам да, 
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Асыл туганнарым юк янымда. 

Тәкъдир[863] тиеп әллә кайтып булса, 

Бер күрешү булыр язганда. 

Безеңдә сулар торгай, торгай, 

Һәр коргайларында без бугай. 

Беремез лә анда, беремез монда, 

Саргаешып бетәрмез бугай. 

Тәммәт /34а/ 

  

Дустым Хәйрулла хәзрәт аганың угълы  

Габдулла өчен мәрсия[864] 

Әй, дустым, әгәр хәсрәт төшмеш икән башыңа, 

Тәкъдир язмышы буенча әҗәл[865] килергә ашыга. 

Без үземез барчамыз кайтачакмыз Аллага, 

Тәслим улып[866] әмеренә, кул күтәрик догага. 

«Иннә лиллаһи вә инна иләйһи раҗигун»[867]. 

Борадәрең[868] Габдулла кайтмыш икән Аллага, 

Ходайның хозурында ба(р) өметем догада. 

Әй, Ходаем, сабыр бир бу мәрхүмнең әткәсенә, 

Лотыфы[869] күрмең белән нур урнаштыр калбенә. 

Әй, Ходаем бир һидаять, бәхет, тәүфикъ[870] алар(г)а, 

Кечекләрдән ятим улып мәхрүм калган алар да. 

Ходай үзе лотыфы белән бирсен аңар әҗер җәзил[871], 

Шәрәф әл-мәүт[872] шәхит улып, булсын җәннәт ән-нәгыйм[873]. 

Әй, дускаем, сабыр бул, сабыр – Аллаһ сыйфаты, 

Сабырлы мөэмин бәндәгә – Рәсүлаллаһ шәфәгате. 

Дустымның газиз абзыйсы, исеме – Зәйнелгабидин, 

Калебе Аллаһ хозурында, йөзе «вәсҗидү мәгас-сәҗидин»[874]. 

Хәтеремә гөлт итеп дидем Зәйнелгабидин, 

Ихванны[875] иттибагны[876] кылсын Аллаһ гамилин. 

Инде төште хәтеремә, исемедер – Зәйнелбәшәр, 

Истидгам[877] ул шәехтән мин кабле[878] йәүм әл-хәшәр[879]. 
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Тәммәт 

Дустымның кыз карәндәше хакында 

Аллаһ – рәхим итүче мәрхәмәтле затлар(г)а, 

Саллә рәхим итү өчен менсәк иде атларга. 

Бу җиһанда гарибләр – иң сөекле Аллага, 

Алдымызда вәгыйд бар, тәүбә итик Аллага. 

Шәфкать илә мәрхәмәт – иң сөекле Аллага, 

Бу нигъмәтләр бездә булса шөкер итик Аллаһка. 

Кыз карәндәше туганнар – Алланың хозурында алар, 

Алланың рәхмәтенә ирешә саллә рәхим кылганнар. 

Мөнәҗат 

Бу нигъмәтнең барчасын насыйп итгел, Илаһым, 

Бир һидаять, бир тәүфикъ барчамызга, Илаһым. 

Фәкыйрь буны язучы, күптер минем гөнаһым, 

Әгәр гафуың булмаса, нихәл итим, Илаһым. 

Син, Илаһым, хәлемне бик белгерче, Илаһым, 

Синнән башка сыенырга юк мәлҗаэм, Илаһым. /34б/ 

Хозурыңа капуыңа кабул итгел, Илаһым, 

Тәүбә иттем, кайттым инде, гафу итгел, Илаһым. 

Сорыйм Аллаһ хозурыңда Хәбибеңне яд итеп, 

Хәбибең хөрмәтенә гафу итгел, Илаһым. 

Тәммәт 

Коръән шәриф 

Иңеп Коръән рамазанның аенда 

Якты улып гүя кояш сәмадә[880]. 

Иңеп Коръән мислесез[881] нуры булып, 

Укучының шәфигъ[882] мәкъбүле[883] улып. 

Укып Коръән фарыз намаз соңда, 

Телә Аллаһтан нитәк изге синең. 

Белең: Коръән – Аллаһның кәлямедер[884]. 

Укучыны фәрештә сәламлидер. 

Иңеп Коръән халыкны өндәү өчен, 
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Аллаһның үзенә кайтмаклары өчен. 

Әй, мөэминнәр, ябышыгыз Коръәнгә, 

Аерылмагыз, бар ышаныч – Коръәндә. 

Бирә Коръән изге күңелне кылмага, 

Начарлыктан тыеп, аны куймага. 

Иңеп Коръән ләүх әл-мәхфуздән[885] сәмага, 

Җәбраил аны иңеп Рәсүлаллага. 

Иңеп Коръән батыйльга[886] әбтал[887] өчен, 

Әһле хакның[888] хаклыгын исбат өчен. 

Иңеп Коръән халыкны хаклау өчен, 

Мәзлүмнәрнең[889] хакын химая[890] өчен. 

Иңеп Коръән мөэминлә табышыр өчен, 

Әһл ән-нар[891] илә инзар[892] өчен. 

Иңеп Коръән галиб[893] улып галәмә[894], 

Әхкамне[895] бәян итте[896] галәмә. 

Иңеп Коръән даим[897] улып галәмә, 

Әхкәме сабит итер[898] кыямәттә. 

Иңеп Коръән нәсех итеп[899] әүвәлләрен, 

Кыссаны кылыр ахырын вә әүвәлен. 

Иңеп Коръән могҗиз[900] улып Аллаһтан, 

Мисленнән[901] гаҗиз[902] булыр күп адәмнәре. 

Иңеп Коръән нур үзрә галә нур[903], 

Укучының йөзе нурлы гүя хур[904]. /35а/ 

Иңеп Коръән мөэминнәр нурлар өчен, 

Әһле көфрә[905] хур итеп хурлар өчен. 

Иңеп Коръән Рәсүлаллаһның садрына,[906] 

Укы барып ата-анаңның каберенә. 

Иңеп Коръән мәхфуз[907] улып Аллаһтан, 

Саклан аны тәһаратсыз тотмадан. 

Әй, Коръән, син шәфигъ[908] улгыл Аллаһтан, 

Гафу теләп безем өчен Аллаһтан. 
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Тәммәт. 

Рамазан 

Әй, Рамазан, тәбрик итәм синең илә барчасын, 

Рузамызы кабул итеп, гафу итсен барчасын. 

Коръән иңде ошбу айда өммәт өчен Аллаһтан, 

Коръән укып, дога кылып, теләп калыйк Аллаһтан. 

Рамазанда бер кичә бар, исеме – Кадер кичәсе, 

Бер кичәсе – мең кичәдән артык аның кичәсе. 

Әй, Ходаем, иреш(т)ергел ошбу Кадәр Кичәсен, 

Үз кашыңда мәгълүм[909] улып, бәндәң белми ничәсен. 

Без бәхетле, без иманлы ошбу шәриф айларда, 

Үз кашыңа чакыр безне ошбу шәриф айларда. 

Үз кашыңа барыбызга насыйп микән айларда, 

Газиз җаннар тәндә икән, җәсәдемез[910] кайларда? 

Әй, туганнар, гафил улмай, ашыгыйк без тәүбәгә, 

Гөнаһлардан тәүбә итеп ялварыйк без Аллаһка. 

Әй, Ходаем, үз кашыңда шәриф икән рамазан, 

Бәндәләреңне шатландыр шәриф дигән рамазан. 

Әй, рамазан, синдә шатлык мисле җәннәт хурлары, 

Җәннәтенә дәхыйл уласында саим коллары. 

Кыл руза өчен хазин зиннәтле идер җәннәте, 

Шөкер идең әһле руза, бу да Аллаһның нигъмәте. 

Шайтан ләгыйн[911] багланыр ошбу шәриф айларда, 

Әһле руза[912] шатланыр гүя җәннәт аларга. 

Җәһәннәмнең капыларын баглар Малик[913] аларга, 

Җәннәт ишекене ачып: «Хуш килдегез, мәрхәбә!» 

Әй, Ходаем, насыйп итгел рамазан хөрмәтене, 

Хәбибенең хөрмәтенә гафу ит өммәтене. 

Рамазан, синдә бәрәкәт, тәсбих синдә күп, 

Гафил улып гасый[914] улган миннән башка бәндә юк. 

Әй дускаем, максудыңны[915] телә Алладан ялварып, 

Биреп сәлам Рәсүленә, шәфәгатедер[916] анык. 
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Әй дускаем, дәртең улса, гафил улма, Аллаһ бар, 

Каим улып, саим улсаң, алда шатлык алда бар. 

Әй Ходаем, сорыйм синнән җәннәт әл-фирдәүс(н)е, 

Хурелгаен[917] вә гыйлманнар[918] вә мөбарәк хәвызы[919]. 

Әй Ходаем, рамазан хакына 

Җисмем[920] зәгыйф, гөнаһым сәкел[921] Кыям атыма. 

Тәммәт. 

Рамазан 15ндә /38а/ 

  

Фәкыйрь вә көферлек 

Әй, Аллаһым, мин сыгынам[922], фәкыйрьлек вә көфердән, 

Җәһәннәмнән хәляс[923] итеп, кичер сыйрат күпереннән. 

Әй, Аллаһым, мин сыгынам нигъмәтеңнең[924] китүеннән, 

Гөнаһымның ачуңнан, сыйххәтемнең[925] китүеннән. 

Әй, Аллаһым, мин сыгынам, бу көнге шәр[926] эшемнән 

Һәр сәгать вә минутлар мөсбәтем[927] ирешүдән. 

Әй, Аллаһым, мин сагынам белеп белми эшемнән. 

Яман юлдаш, багый[928] дошман, залим[929] гозер күрмемнән. 

Тәммәт 

Хөсәен дустым һәдиясына[930] тәшәккер итеп[931] 

Әй, мөхтәрәм вәли[932], нигъмәт син, Хөсәен агамыз. 

Һәдиягез миңа иреште, кабул кылсын Ходаем. 

Аклы чиста аслы күлмәк һәдиягез иреште. 

Әй Ходаем, бу дусларымның морадына[933] ирештер. 

Җәнаб Аллаһ насыйп итсен киеп намаз укырга, 

Сәҗдә үзрә шөкер кылып, хәер дога кылырга. 

Җәнаб Аллаһ ихсан итсен[934] сезгә хәттә киемнән, 

Һәм сакласын җәһәннәмнән, бәла-каза килүеннән. 

Бу кадәр һиммәтегез[935], гаҗиз мин тәкъдиреннән[936]. 

Кыямәттә нурлы улып, кичегез сыйрат күпереннән. 

Сез газизләремә Аллаһ бирсен хәлла бәраклар 
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Эчерсен Кәүсәр шәрабын нур мөбарәк[937] улактан. 

Җәнаб Аллаһ разый булсын, сез, мөхтәрәмә абыстайдан, 

Җәннәт илә сөендерсен, сез, мөхтәрәмә абыстайны. 

Татлы нигъмәтегез[938] илә күп хөрмәтләр иттегез. 

Иншаллаһ, без гарибләр догамыздан онытмыйбыз. 

Ничә сезгә килгәне кадәр хөрмәт күргәнмен. 

Сезгә шөкер ителмәгән, гафиллектә булганмын. 

Тәсдыйк итәчәбез[939] мөэминнәр бер Аллаһның затыны. 

Насыйп булсын иманыгыз илә үз хозурына кайтуыгыз. 

Бу изгелегегез барчасын кабул итсен Аллаһым, 

Балаларыгызга бәхет-тәүфыйк бирсен Ходаем. 

Бу җиһанда[940] гарибләр гүя Чыңгыз гаскәре. 

Минем бәрадарым исеме – Мөхәммәд Рәшид Гаскәри. 

Буны язмактан максудым[941] фатиха кылмак[942] өчен. 

Беремез сөйсә дустларны, сарыф итәр[943] бар көчен. 

Тәммәт /46а/ 

Тәрҗемәи хәлем вә вәладәтем[944] вә сабаватым[945] 

Җәнаб Аллаһ тәкъдир төзмеш ата-ана балага. 

Диянәтле[946] ана булса, дога кыла балага. 

Җәнаб Аллаһ хикмәте илә төзелмеш тәкъдиремнән, 

Шул җөмләдән тәкъдир итеп мин туганмын әнидән. 

Анам мине тапканнан соң котлап мине туй итмеш, 

Аллаһ исемене зикер итеп исемемне Кыям куймыш. 

Анам мине тапканнан соң юып бишеккә салган. 

Күп кенә авырыр күргәнмен, ник кенә үлми калган. 

Көннәрдә бер көн анам басмада минем керем юмыш[947]. 

Очраган ике кызлар минем ана хәдимеш. 

Димешләр: «Галимә әби, кем керен юасың?» 

Димеш анам: «Шәкертем бар, шуның керен юармын». 

Ошбу кызлар гаҗәпсенеп уйламышлар: «Бу ни хәл? 

Яңа туган сабыйны шәкерт дип йөри фәл. 

Әйдә барып карыйк әле бу әбинең шәкертен, 
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Чу-чу, иптәш! Каты дәшмә, уйганмасын, әкертен[948]». 

Ошбу кызлар кергән чакта ятам икән бишегемдә. 

Кызык өчен ком сөрткәч, юанганмын бишегемдә. 

Күп тә үтми, шул арада анам кайтып карамыш, 

Ятам икән бишегемдә бөтен битем каралмыш. 

Димеш анам: «Сөбхәналлаһ, моны кемнәр каралтмыш?! 

Әәә, белдем хәзер, шул кызлар моның битен каралтмыш». 

Кечкенәдә мин авырткан авыруым көчле улмыш. 

Анам дигән: «Үлсә әле бу, ничек булыр» имеш. 

Шуңар каршы атам димеш: «Үлмәсен әле бала, 

Әле безем өчен догачы булучы була». 

Әткәемнең басма өстендә догасы мәкъбүл[949] улмыш. 

Җәнаб Аллаһ тәкъдир илә безләр дә шакир[950] булмыш. 

Җитеп Аллаһның вәгъдәсе шәкерт булганым чакта, 

Шәһадәтән[951] ике кызлар исән иде ул чакта. 

Әйттеләр: «Кыям, синең атаң шулай» дия иде: 

«Балаларым арасында шәкертем», – дия иде. 

Әйттеләр: «Без кергән чакта бишектәге бер бала, 

Бу көннәрдә шәкерт булдың догаларның кылуына». 

Атам тарафыннан нәсәбем[952] 

Атам тарафыннан нәсәбем сөекле бабалар, 

Рухларның шатлыгы өчен исемнәрен язамын. 

Нам[953] Ногман бине Габделгафур – якын бабамыз. 

Сәфәр мелла, Баязит, Сөләйман сәбәпче дип каламыз. 

Мөтәва ардашы ерак бабамыздан ары бабамыз. 

Исемнәрен белүче юк, язмаенча каламыз. /46б/ 

Анам тарафыннан нәсәбем 

Анам тарафыннан нәсәбем шул газиз бабалар: 

Ишмөхәммәд Һибатулла рәк рәхмәттә кол анлар. 

Дәхи ерак бабамыздан Габдерәхман Кәкретавый, 

Күренәдер тарихында милләтнең мактавы. 

Без үземез ун туган арасында мин булган, 
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Анамның кече баласыннан элегесе мин булган. 

Бер ата, бер анадан туганнармыз ошбулар: 

Фатих агам, җумарт адәм[954], күп изгелек иттеләр. 

Закир акыл, Хәлим, Зияэтдин, Нәгыймә, 

Локман хаким, Пәрвәзә, Закир Сани, Закирә. 

Туганнарым барчасы бер Аллаһка кайттылар. 

Михнәт[955] йорты бу дөньяда ялгыз калдым гасыйлар[956]. 

Әй, туганнар, үзләрем кыямәттә эзләрем. 

Мин туганыгызга кушканда нурлы булсын йөзләрең. 

Әй, туганнар, кайттыгыз, гыйлемегез(н)е таптыгыз. 

Хәмд[957] улсын бер Аллага, дин исламга кайттыгыз. 

Әй, туганнар, бик сагынам, беләм канымыз(г)а кадерен. 

Инде калды егълау миңа һәр күргәндә каберегез. 

Әй, туганнарым, газизләр җибәреп изгелек иттегез. 

Шушы кадәр авыр хәлдә мине ташлап киттегез. 

Әй, Аллаһым, разый булың туганнарым барчасын, 

Хаталарын гафу итеп нурлы кылың барчасын. 

Анам илә атам 

Әй, газиз атам-анам, сагынам сезләрне. 

Кыямәттә кавыштырсын сезнең илә безләрне. 

Әй, газиз ата-анамыз, калды гасый[958] балагыз. 

Аллаһ һидаять бирсә иде, юкса – мәхрүм каламыз. 

Әй, сез мәраби аталар һәм шәфкатьле аналар, 

Күтәрдегез иңегезгә калдырганча әгъзалар. 

Әй, сез газиз ата-анамыз, калды зәгыйф балагыз. 

Аллаһ гыйлем нәфигъ[959] бирсен, юкса – надан каламыз. 

Әй, әткәем-әнкәем, разый сездән бәбкәең. 

Бәбкәеңне еглатмадың, сөт имездең, әнкәем. 

Әй, әткәем-әнкәем, дия моны бәбкәең. 

Тугры юлны күстәрдең, иман тапты бәбкәең. 

Әткәем-әнкәем, ник белмәдем хәлләрнең? 

Иң өстәмемә күтәрәсемдә, бетмәс икән хәлләрем. 
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Бар иде бер көннәрдә бик авырткан чакларым, 

Гакылсызлык сабаватым, шаян булган чакларым. 

Бар иде бер көннәрдә бик авырткан чакларым 

Кайтса анам бәгъзе җирдән, муеныдан кочакладым. 

Авыру вакыт көннәремдә түзгән иде анам 

Атам-анам яхшы иде, мин күрмәдем ят анам /47а/ 

Ни дә булса, бер хәл килсә, килә анам кашыма, 

Хәлләремне белер өчен кулын куя башыма. 

Әй, шул көннәр, тәмле сүз, кайда китте ул көннәр? 

Анам кулын куйган чакта керә тәнгә күп хәлләр. 

Булган икән аталар һәм шәфкәтьле аналар. 

Хәмд улсын бер Аллага, дин исламда булганнар. 

Әйтте Рәсүл: «Һәр бала туа иман үзерә, 

Ата-анасы нинди булса, бала шуңар өйрәнә». 

Хәмд улсын бер Аллага, ата-ана – мөселман. 

Шул сәбәптән без бәхетлебез, булганмыз мөселман. 

... белең, әй мөэминнәр, дин ислам нигъмәтене. 

Табу булмас, сарыф итсәң бөтен мал-мөлкәтеңне. 

... барлыгы бөтен дөнья кыйммәте, 

Кыямәтнең мисле юктыр иман ислам нигъмәте. 

... атасы һәм сөекле анасы, 

Фатихасы[960] кыйммәт аның –бөтен дөнья бәһасы. 

Ата-ана догасы – пәйгамбәрләр догасы, 

Баласы өчен дога кылса, мөстәҗабтер догасы. 

Дия Рәсүл: «Җәннәтне сез эстәсәгез, табарсыз, 

Җәннәт анаң аягы өстендә, эзләп шуннан табарсыз». 

Ата-ана барлыгы безем өчен сәбәбе. 

Рәнҗәтмәгез ата-анагызны, бар күк сезгә рәнҗи. 

Ата-анасы булганнар күкрәге иман тулганнар. 

Намаз сәҗдәсен кылганнар, иң бәхетле туганнар. 

Мөэминнәрнең бәхетләре малда түгел, туганнар. 

Бөтен мөэминнәр бәхетле иман илә булганнар. 
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Ата-ана, туганнар, гүя күләгә алар. 

Ата-ана догасы илә тәмугсыз булганнар. 

Күп кенә генә авыртсам да, атам-анам иркәли, 

Урын җыеп, ястык салып, «Ят, бәбкәм», дигәле. 

Ата-анамның бар сүзе бу «бәбкәем-төпчегем». 

Баш астына йомшак булсын, салыгыз аңа күпчәгем. 

[...] 

/67б/ 

طان الرجيم بسم لل الرحمن الرحيماعوذ بالل من الشي  

 اللهم صل علی محمد و علی آل محمد صلی هللا عليه و سلم

135нче рабигъ әл-әүвәл аенең 27-28нче кичәләрендә, ләкин көндез сәгать 9–10 нар 

чамаларында «Дәлаил әл-хәйрат» кыйраәт иттегемдә хикмәт илаһия илә күземә йогым 

килеп, бигаять ихтиярымнан тыш булып, чарасыздан ятып вакыйгамда бөйлә күрдем: 

хикмәт Хода бер бүлмәдә бер бигаять гүзәл нурлы яшел киемнән башында фәс бу зат 

шәриф мине тотып, аркамны үзенә куеп күкрәгемнән ике ... кулы илә кочаклап кысты. 

Минем такатым калмады. Гаять күәт илән мин ... гаҗәпсендем, үзеннән борылып карадым. 

Бигаять нурлы, өстендә яшел кием, башында фәс. Шул заманда Аллаһ калбемә салды 

Хәзрәте Рәсүл икәнен. Шул заман салават шәрифен укыдым. Ошбу салават шәрифә иде: 

 ,соңда уяндым. Әлхәмдүлиллаһи Раббел-галәмин! Йә Рабб اللهم صل علی سيدنا محمد و علی آله و سلم

шәфәгате насыйп итеп кылгай идең, тәкрар вә тәкрар мөшәррәф[961] булсам иде. Әмин. 

Икенче көндә рәбигъ әл-әүвәл аенең 28–29нчы көндез ... вакытта төш күрдем. Садыйк 

абзый йорты. Күк-шук (?) өендә булдым. Түбән инең (?) ике бүлмәсе бар икән дим. 

Беренче кибетчеләр тора торган, икенче әсхәдләр тора торган икән. Сыраулар (?) тора 

торган өйгә дип /68а/ бардым. Кулымда, үзем гадәттә укый торган мөхтәсар, кулда 

Коръәне Кәрим икән вә башка касыйдәләрем дә бар икән дип. Бардым. Бүлмә ишекләре 

алдында ике адәм бар. Берсе – кара утта ятып тора, икенче – аяк өстендә тора. Боларга 

дустыммы, бер касыйдә берлән сөйләп аңлатам икән, дим. Алар әйтәләр: хаҗга барырсын, 

дип. Мин әйттем: «СөбхәнАллаһ! Син ничек минем морадымны белдең?» дип. Алар 

тәкрар «барырсын» диделәр. Мин әйттем: «Бер хаҗ булырмы?» ягъни «Мин гомеремдә 

хаҗ кылырмынмы?» дип сорадым. «Бер хаҗ булачак, ләкин тиз түгел», диделәр. 

Әлхәмдүлиллаһ, сүммә әлхәмдүлиллаһи Рабб әл-галәмин. Йә Раббым, үзенең разый 

булган, үзенең сөйгән хаҗ насыйп ит, үзенең булган, үзенең сөйгән бәндәң ит, мин 

зәгыйфь гасый бәндәңне. Иншаллаһ Тәгалә киләчәктә би-риза Аллаһ хаҗ сәфәрем булып 

Кәгъбә мөгътәне тәваф, Рәсүлаллаһ зыярәт[962] насыйп вә мөэссәр кылгай идең. Амин. 

Көннәрнең берендә бер төш күрдем. Бер дәрья янында булам. Дәрья бигаять матур. Яр 

кырыенда бер көймә йөзүне күрдем. Шулай да миңа белмим кайдадыр барам икән. Уң 

ягымда әлекке дәрья, сул ягымда тау сузылып киткән матур яшел тау өстеннән болын 

буйлап барам икән! Үзем эзлим, бара торган җирем ерак, бер җирләренә барып кунармын 

дип, мин бер заман артымнан бер озын буйлы бер егет килеп үзе белән бер тау башына 

бөек бер йортка кертте. Үзе ни сәбәптәндер алан ансып миңа кадәр кереп китте, мин дә 

https://eu.spb.ru/#_ftn961
https://eu.spb.ru/#_ftn962


Кыям ад-Дин ал-Кадыйри. Шигырьләр 

83 
 

артыннан кердем. Керсәм, бер зур матур нуры ... картлары. Сакаллары агара башлаган. 

/68б/ Мин: «Исәнмесез, – дип, – Әлхәмдүлиллаһ», – диләрбез боларга. 

  

[1] Хәбиб – сөекле кеше, монда: пәйгамбәр. 

[2] Галәм – дөнья. 

[3] Өммәт – бер пәйгамбәрнең дингә өндәгән халкы. 

[4] Шәфәгать – яклау, химая. 

[5] Җәнаб – олуг. 

[6] Галиб улу – җиңү, өстен чыгу. 

[7] Нурын галә нур – нур өстенә нур. 

[8] Гарше көрси – Аллаһ тәхете. 

[9] Шәрәф – мактаулы эш, югары дәрәҗә, дан; кадер, хөрмәт; абруй. 

[10] Гыйззәт – кадер, хөрмәт, мәртәбә, күңелгә якынлык. 

[11] Мәкъбүл – кабул күрелгән. 

[12] Гаян – күзгә күренеп тора торган, ап-ачык, билгеле. 

[13] Гафил булу – ваемсыз, гамьсез; саксыз, игътибарсыз булу. 

[14] Кисра – цезарь, патша. 

[15] Батыйль – бозык; дөрес түгел, чын түгел. 

[16] Заил улу – югалу. 

[17] Каһин – күрәзәче. 

[18] Мохбир – хәбәрче, хәбәр бирүче, хәбәр китерүче. 

[19] Мәрдүд – куылган, кабул ителмәгән. 

[20] Зоһүр – чыгу, күренү. 

[21] Кальб – йөрәк, күңел. 

[22] Ифтира – яла ягу, берәү өстенә ялтай гаеп ташлау. 

[23] Өммәт – бер пәйгамбәрнең дингә өндәгән халкы 

[24] Зөһур итү – барлыкка килү. 

[25] Сынамнар – потлар. 

[26] Тәшриф итү – дан казану. 

[27] Мөбарәк – бәрәкәтле. 

[28] Шәфәгать – яклау, химая. 
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[29] Хәбиб – сөекле кеше, монда: пәйгамбәр. 

[30] Нәбатат – үсемлекләр. 

[31] Сима – билге. 

[32] Зоһүр итү – барлыкка килү. 

[33] Ирсал итү – ирештерү. 

[34] Мәүла – ия, хуҗа; Аллаһ Тәгалә. 

[35] Өммәт – бер пәйгамбәрнең дингә өндәгән халкы. 

[36] Тәгъзыйм итү – олуглау. 

[37] Хозур – каршы. 

[38] Әгъраз итү – киңәйтерү. 

[39] Гали шан – бөек дәрәҗәле, кадерле, мәртәбәле. 

[40] Шәрәф – мактаулы эш, югары дәрәҗә, дан; кадер, хөрмәт. 

[41] Золмәт – караңгылык. 

[42] Җәһаләт – наданлык. 

[43] Морад – максат. 

[44] Тәзәррыг – түбәнчелек белән ялыну-ялвару. 

[45] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[46] Өммәт – бер пәйгамбәрнең дингә өндәгән халкы. 

[47] Варис – берәүнең эшен үз өстенә алып дәвам иттерүче кеше. 

[48] Нигъмәт – монда: байлык. 

[49] Шәфәгать – яклау, химая. 

[50] Тәшәккәр – рәхмәт. 

[51] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[52] Илтифат – олылау, хөрмәт күрсәтү, яхшы кабул итү. 

[53] Нигъмәт – монда: мул тормыш өчен кирәкле әйберләр; ашамлык-эчемлек. 

[54] Максуд – максат. 

[55] Тик – кебек. 

[56] Дәхи – тагын. 

[57] Әһлия – хатын. 

[58] Гариб – беркемсез, ялгыз калган, горбәттә калган кеше, ватаныннан еракта йөрергә 

мәҗбүр булган кеше. 
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[59] Мәүсүм – исемләнгән. 

[60] Гаиләмлә – гаиләм илә, ягъни гаиләм белән. 

[61] Видагълашу – хушлашу. 

[62] Тәвәккел – Аллага тапшырылу, Аллага таяну. 

[63] Кыйсмәт – язмыш. 

[64] Гаҗиз, зәгыйф – көчсез, аптырап калган. 

[65] Нигъмәт – муллык; мул тормыш өчен кирәкле әйберләр, байлык. 

[66] Тәшәккер – рәхмәт. 

[67] Хәмд итү – олылау. 

[68] Тәкъдир – язмыш. 

[69] Бәгъзе – кайбер. 

[70] Диванә – гакылсыз. 

[71] Кеби – кебек. 

[72] Чаткы – янып торган яки утлы матдәнең бер вак кисәге (гадәттә сибелеп оча). 

[73] Нәдамәт – үкенү, үкенеч. 

[74] Хәмед – мактау. 

[75] Хозур – каршы. 

[76] Тәгъзыйм итү – олуглау. 

[77] Кибар – бөеклек. 

[78] Тәкъдир – язмыш. 

[79] Мәшгуль булу – шөгыльләнү. 

[80] Зикре Аллаһ – Аллаһы Тәгаләне зикер итү, яд итү. 

[81] Кальб – йөрәк. 

[82] Морад – максат. 

[83] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[84] Мөстәҗаб – җавап бирелгән булу. 

[85] Өммәт – бер пәйгамбәрнең дингә өндәгән халкы. 

[86] Әтгыйм – ашамлыклар. 

[87] Хәмде сәна – мактау, олулау сүзләре. 

[88] Әһлия – хатын. 
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[89] Бәхил – махсус. 

[90] Габидәи салихә – яхшылык эшли торган һәм Аллага буйсына торган хатын кыз. 

[91] Разыятән, мардыятан – риза булып. 

[92] Мәгълүм – белгеле. 

[93] Шакирәтән, хәмидәтән – рәхмәтле һәм олулаучы. 

[94] Нигяр – күч. пот, санәм. 

[95] Нигъмәт – Аллаһ тарафыннан бирелгән муллык. 

[96] Гәр – әгәр. 

[97] Каф – Каф тавы. 

[98] Тик – кебек. 

[99] Гаммәм – гади кеше. 

[100] Җәлил – иң югары, иң югары дәрәҗәле, Аллаһ Тәгаләнең сыйфаты. 

[101] Рәхмәт бәхергә нисбәтән иннәһү шәйүн калил – (Аллаһның) рәхмәт диңгезе белән 

чагыштырганда ул (ягъни гонаһлар саны) вак нәрсә. 

[102] Мәүла – Аллаһ Тәгалә. 

[103] Галәм – дөнья. 

[104] Хәтфә – куе саргылт чәчәкле берьеллык үлән үсемлек; амарант. 

[105] Тик – кебек. 

[106] Әсрар – серләр. 

[107] Мәбна – нигез. 

[108] Гали – бөек. 

[109] Сәмагъ – тыңлау; суфиларда тыштан ритмга кушылып, эчтән Аллаһ исемнәрен 

зикер әйтеп, мәгънәле хәрәкәтләр ясау. 

[110] Гафил булу – ваемсыз, гамьсез; саксыз, игътибарсыз, кайгыртусыз, гамьсез рәвештә 

тору. 

[111] Суи зан – начар уй. 

[112] Бәдгәман – ышанмау. 

[113] Тәфтиш кылу – тикшерү. 

[114] Рәгъбәтләнү – кызыгу. 

[115] Хасыйл кылу – килү. 

[116] Нигъмәт – Аллаһ тарафыннан бирелгән муллык. 
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[117] Нитәк – чөнки. 

[118] Тәкъва – гөнаһка төшүдән бик нык саклану, дини гамәлләрне ихлас башкару. 

[119] Көллесе – бөтенесе. 

[120] Мәгълүм – белгеле. 

[121] Рәдд кылу – кире кагу. 

[122] Дүнмәк, дүнү – бер нәрсәдән икенче нәрсәгә, бер төрдән икенче төргә әверелү. 

[123] Агаз – авыз. 

[124] Тәгъзыйм – зурлау. 

[125] Залим – җәбәр итүче. 

[126] Фарис – фарсылар. 

[127] Җиһан – дөнья. 

[128] Вә мә әрсалнакә иллә рәхмәтән лил-галәмин – «Без сине җибәрмәдек, мәгәр 

галәмнәргә рәхмәт өчен генә җибәрдек» (Коръәне Кәрим, 21:107). 

[129] Кадәх – шәрап эчә торган савыт. 

[130] Сәер итү – карап, күзәтеп тору яки йөрү. 

[131] Вәхи – берәр фикерне Аллаһ тарафыннан пәйгамбәрнең күңеленә салу. 

[132] Ләүхе мәхфуз – кешеләргә дөньяда вакытта нинди эшләр булачагы, кешеләр ни 

эшләячәкләре турында язган такта; язмыш тактасы. 

[133] Хәбиб – сөекле кеше, монда: пәйгамбәр. 

[134] Рәһиб – хөрмәтле. 

[135] Кавем – халык. 

[136] Бәдбәхет – уңышсыз. 

[137] Изер – рөхсәт. 

[138] Мәъмүр – әмер бирелгән. 

[139] Залим – җәбәр итүче. 

[140] Бәгъзе – кайбер. 

[141] Тәмизләү – аклау, чистарту. 

[142] Мәхлук – җан иясе. 

[143] Фида – корбан. 

[144] Кыйсмәт – монда: өлеш. 

[145] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 
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[146] Нигъмәт – Аллаһ тарафыннан бирелгән муллык. 

[147] Гасый – гөнаһлы. 

[148] Гөнаһкяр – гонаһлы кеше. 

[149] Горбәт – ялгызлык. 

[150] Әсрар – серләр. 

[151] Зәгыйф – көчсез. 

[152] Мәлҗаэ – сыена торган урын, ышыклану урыны, котылу урыны. 

[153] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[154] Миннәт – берәүгә иткән яхшылыгын, ярдәмен һаман искә төшереп тору, шуның 

белән битәрләү. 

[155] Мәлҗаэ – сыена торган урын, ышыклану урыны, котылу урыны. 

[156] Хадим улан – хезмәт иткән. 

[157] Әкъраба-әхбаб – якыннар. 

[158] Мәзлум – изелгән, җәберләнгән, рәнҗетелгән, кыерсытылган. 

[159] Ракыйкә 

[160] Әүләд – балалар. 

[161] Рауза – бакча. 

[162] Рөъя – төш. 

[163] Катрә – тамчы. 

[164] Күллисеннән – барысыннан. 

[165] Иллә синнән – синнән башка. 

[166] Самим – саф күңелле. 

[167] Касыйр – җитешсезлек. 

[168] Бил-гакес – киресенчә. 

[169] Мәнфүр – җирәнгеч. 

[170] Мәйус – өметсез. 

[171] Мәхкүм мәзлум – изелүгә дучар ителгән. 

[172] Мәүгуд – вәгъдә ителгән. 

[173] Ирадә – теләк. 

[174] Хали имәс – азат түгел. 

[175] Дәргяһ – ишек төбе. 
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[176] Мәлҗаэ – сыена торган урын, ышыклану урыны, котылу урыны. 

[177] Ганимәт – уңыш, бәхет. 

[178] Шан-шәрәф – дәрәҗәле исем. 

[179] Истикъбаль – киләчәк. 

[180] Сыйххәт – сәламәтлек. 

[181] Хөсне илтифат – олы хөрмәт күрсәтү. 

[182] Һиммәт –кайгыртучанлык күрсәтү. 

[183] Мариз – авырулы. 

[184] Зәүҗә – хатын. 

[185] Нәдамәт – үкенеч. 

[186] Чөн – чөнки. 

[187] Әммарә – хөкем итүче. 

[188] Илтифат – олылау, хөрмәт күрсәтү, яхшы кабул итү. 

[189] Кәшки – эх, әгәр дә. 

[190] Җөрем – гөнаһ. 

[191] Хәннәс – аздыручы, кызыктыручы. 

[192] Зыядә – күбрәк. 

[193] Әтрафында – як-ягында. 

[194] Мәгъфирәт – ярлыкау, кичерү, гафу итү. 

[195] Гасый – гөнаһлы. 

[196] Биәдәп – әдәпсез. 

[197] Рәфикә әүләдләрем – назлы, сөекле балаларым. 

[198] Раузаи мотаһһәрә – чиста, пак бакчалар. 

[199] Чәһар йар – Пәйгамбәрнең дүрт сөекле сәхабәләре. 

[200] Мәи Зәмзәм шәрабы – Мәккәдәге Зәмзәм чишмәнең суы. 

[201] Нәзар – күз карашы. 

[202] Вәдгъ тәваф – хушлашу тәвафы, соңгы тапкыр Кәгъбәне әйләнеп чыгу. 

[203] Дәргяһ – капка, бусага. 

[204] Мөстәҗәб – кабул ителгән, канәгатьләндерелгән. 

[205] Катрә – бер тамчы. 
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[206] Мөкаддәс – изге. 

[207] Рабб әл-галәмин – ике дөнья Раббысы, Хуҗасы. 

[208] Салих – изге, яхшылар. 

[209] 16 рамазан 1352 һиҗри = 2 гыйнвар 1934 милади. 

[210] Сирәт – тормыш юлы. 

[211] Риядәт – фәнни тикшерү. 

[212] Тәкъдир итү – ихтирам итү, кадерле күрү, эшен тану, бәя бирү. 

[213] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[214] Гыйлме нафигъ – файдалы белем. 

[215] Васый – васыять итүче, васыйять әйтүче. 

[216] Голәма – галимнәр. 

[217] Варис – мирасчы. 

[218] Хадим – хезмәтче. 

[219] Вәли – изге. 

[220] Мөхлис – ихласлы. 

[221] Кариб – якын булган кеше. 

[222] Тәслим улу – бирелү, тапшырылу. 

[223] Шөругъ итү – башлап керешу. 

[224] Тәдбир – эшне ахырын уйлап эшләү, алдан күрү. 

[225] Ләүхе мәхфуз – кешеләргә дөньяда вакытта нинди эшләр булачагы, кешеләр ни 

эшләячәкләре турында язган такта; язмыш тактасы. 

[226] Әһле иман – мөселманнар, динле кешеләр. 

[227] Ислах – төзәтү, реформа. 

[228] Морадымызы – безнең максат. 

[229] Хәмд улсын – Аллага шөкер. 

[230] Вазыйфә – өскә йөкләнгән бурыч, вазифа, хезмәт, тиешле сыйфат. 

[231] Китабуллаһ – Аллаһның китабы, Коръән. 

[232] Фарыз – тиешле эш. 

[233] Шәфәгать – яклау, химая. 

[234] Варис улу – мирасны кабул итү. 

[235] Бихак – бәясез, кыйммәтле, кадерле. 
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[236] Ләхет – гүр, кабернең үлекне куяр өчен уелган өлеше. 

[237] Өммәт – бер пәйгамбәрнең дингә өндәгән халкы. 

[238] Хәмед – мактау. 

[239] Сәга итү – тырышу. 

[240] Ваҗиб – тиешле эш. 

[241] Калеб – йөрәк. 

[242] Нишан – билге, галәмәт. 

[243] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[244] Әүрак – кәгазь бите. 

[245] Әһлия – хатын. 

[246] Мөкәррәмә – хөрмәтле. 

[247] Әт-талига – бәхетле. 

[248] Рәфикә – иптәш хатын. 

[249] Тик – кебек. 

[250] Горбәт чигү – ялгызбаш калып, туган җирдән аерылып, илләр-юлларда җәфа чигеп 

йөрергә калу. 

[251] Шәфкать – дуслык, мәхәббәт. 

[252] Кыйсмәт – кимчелек. 

[253] Мөбарәк – кадерле; бәхетле, хөрмәтле. 

[254] Гамь – хәсрәт, кайгы. 

[255] Илә – белән. 

[256] Фирак – аерлашу. 

[257] Иллә Аллаһ – Аллаһыдан башка. 

[258] Нида – өндәү. 

[259] Тәкъдир – язмыш. 

[260] Горбәт – ялгызлык. 

[261] Мосыйбәт – аңсыздан килгән кайгы, бәла. 

[262] Шафигъ – яклаучы. 

[263] Бәхил – махсус. 

[264] Хадим – хезмәтче. 

[265] Гали зат – бөек кеше. 
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[266] Мөсабәка – ярышу, узышу. 

[267] Иҗтиһад – тырышу. 

[268] Сабикать итте – үтте, узды. 

[269] Мөгассир – авырлыкка дучар булган. 

[270] Тәдрис – укыту. 

[271] Мәгърүф – билгеле. 

[272] Хөсен – матур. 

[273] Тәхсыйль – өйрәнү, гыйлем алу. 

[274] Хозур – каршы. 

[275] Шәрик – дус. 

[276] Шәриф – хөрмәтле. 

[277] Ләбиб – зирекле, акыллы, белемле. 

[278] Самим – саф күңелле. 

[279] Рауза – җәннәт бакчасы. 

[280] Гали зи шан – бөек, мәртәбәле кеше. 

[281] Вөкуф – тору. 

[282] Идән – иткән. 

[283] Дияр – җир. 

[284] Көллесе – бөтенесе. 

[285] Фәрд – шәхес, берәү. 

[286] Тәкъсим итү – өләшү. 

[287] Ихзар – хәзерләү, әзерләү, бар итү. 

[288] Фәүкъ – өст. 

[289] Вирдектә – биргәндә. 

[290] Мәъзүн улу – таныклык алу. 

[291] Тәшриф итү – дан казану. 

[292] Толуг итү – чыгу, туу, күренү. 

[293] Мәркәзе ислам – ислам диненең үзәге. 

[294] Тәэсис итү – ачу, нигез салу. 

[295] Бәләд – шәһәр. 
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[296] Бадия – кыр, дала. 

[297] Мәнбәгъ – чыганак. 

[298] Иҗтиһадлы талибләр – тырышучан шәкертләр. 

[299] Варис – берәүнең эшен үз өстенә алып дәвам иттерүче кеше. 

[300] Мәкам – көй. 

[301] Зыядә – күбрәк. 

[302] Самигъ – ишетүче. 

[303] Ибтидаи рушдия – башлангыч мәктәп. 

[304] Сыйныф – бүлем. 

[305] Әгъдадия – урта мәктәп. 

[306] Галия – югары мәктәп. 

[307] Сарыф – морфология. 

[308] Нәһү – синтаксис. 

[309] Кавагыйд – кагыйдәләр, монда – гареп теле кагыйдәләре. 

[310] Гаруз – шигырь үлчәве турындагы белем. 

[311] Кафия – рифма. 

[312] Гыйльме бәдигъ – риторика. 

[313] Гыйлме каләм – богословие. 

[314] Чәнд – берничә. 

[315] Бәян итү – аңлату. 

[316] Зан итү – уйлау. 

 :Коръәне Кәрим, 4:64. Бу аятьнең мәгънәсе (Ногъман тәфсире) َجآُؤوكَ  فَاْستَْغفَُرواْ  [317]

«Рәсүлләрдән һичберсен җибәрмәдек, мәгәр җибәрсәк, Аллаһ әмере буенча, кешеләр 

Аллаһыга һәм расүлгә итагать итсеннәр өчен генә җибәрдек. Аллаһуга карышып, үзләренә 

золым итүчеләр әгәр сиңа килеп тәүбә итсәләр, гөнаһларын икърар кылып, Аллаһыдан 

ярлыкауны сорасалар һәм расүл дә алар өчен ярлыкауны Аллаһыдан сораса, әлбәттә, 

Аллаһы Тәгаләне – тәүбәләрне кабул итүче, гөнаһларны ярлыкаучы һәм рәхмәт кылучы – 

табар иделәр. (Бу хәерле эшне бүгенге көндә дә күп кешеләр эшләмичә, әлбәттә, 

алданалар)». 

[318] Истишхад – исбат өчен дәлилләр китерү. 

[319] Илтифат – олылау, хөрмәт күрсәтү, яхшы кабул итү. 

[320] Кауль – сүз. 

[321] Тәгъбир – бер мәгънә белдергән гыйбарә. 
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[322] Тәгъзыйм – зурлау. 

[323] Садыр – күкрәк. 

[324] Тәхсыйль – укыту. 

[325] Аллаһ сари – Аллаһыга сари. 

[326] Мөбарәк – кадерле; бәхетле, хөрмәтле. 

[327] Зыярәт кылу – күрергә, күрешергә бару, хәл белә бару. 

[328] Мөкаддәс хәрәмәйн – изге Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләре. 

[329] Гадәт шәрифәсе – игътибарга лаек гадәтләр. 

[330] Әтгыймә – ашамлыклар. 

[331] Мәэкүләт – ашала торган әйбер. 

[332] Бәйзаэ – ак. 

[333] Нигъмәт – Аллаһ тарафыннан бирелгән муллык. 

[334] Сөкүнәт вәкарьле – таләпчән. 

[335] Хәлим – йомшак кеше, ачусыз, сабыр, юаш. 

[336] Өлфәтле – аралашучан, дуслашучан. 

[337] Тәвазыгле – тыйнак, үзен түбән дәрәҗәле итеп күрсәтүче. 

[338] Илтифатән – ягымлы. 

[339] Тәсадефтә – очрашканда. 

[340] Сәерәт – хәрәкәт. 

[341] Сима – төс, чырай. 

[342] Калгу – йокымсырау. 

[343] Рәүшан – нурлы. 

[344] Вөзуэ кору – таһарәт алу, билгеле йола буенча юыну. 

[345] Гадәте илә – гадәте буенча. 

[346] Видәг сәфәр – аерылышу сәфәре, үлем. 

[347] Гани – бай. 

[348] Иллә – шуннан башка. 

[349] Мөбарәк – кадерле; бәхетле, хөрмәтле. 

[350] Мәрхәбән – хуш килдегез. 

[351] Нигъмәт – монда: ризыклар. 
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[352] Голамаи остаз – галимнәр. 

[353] Әгъния – байлар. 

[354] Талибләр – шәкертләр. 

[355] Рөэүса – рәисләр, башлыклар. 

[356] Хөкәма – хакимнәр, казыйләр, хөкем итүчеләр. 

[357] Гасакир – хәрби кешеләр. 

[358] Көллесе – бөтенесе, бар халык. 

[359] Зыярәт кылу – күрергә, күрешергә бару, хәл белә бару. 

[360] Тәсадефән – көтмәгәндә. 

[361] Мәмнүн – шат, разый. 

[362] Тәхсин кылу – хуплау. 

[363] Кәндисенә – үзенә. 

[364] Борадәр – ир туган. 

[365] Илән – белән. 

[366] Хави/ хаваи – эченә алган. 

[367] Сахиб – ия. 

[368] Хадим – хезмәтче. 

[369] Самим – саф күңелле. 

[370] Имтиязлы – өстен булган, аермалы. 

[371] Нәшер итү – бастыру. 

[372] Тарикаттан – суфичылык юлында. 

[373] Сәгый итү – тырышу. 

[374] Мөддәт илә – ара белән. 

[375] Нәфи кылу – читкә кую, сөрелү. 

[376] Тәдрис итеп яшәдектә – укытып торганда. 

[377] Гали зи шан – хөрмәтле, бөек шәхес. 

[378] Мәркад – кабер. 

[379] Тайран итү – очу. 

[380] Рәфикъ – дус. 

[381] Сабикъ – әүвәлге, үткәндәге. 
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[382] Фазыйл – мөхтәрәм. 

[383] Мөҗтәһид – дин китаплары буенча яңа хөкемнәр чыгаручы. 

[384] Кари – Коръәне Кәрим белгече. 

[385] Сани – икенче. 

[386] Корра – Коръәне Кәрим белгечләре. 

[387] Хафиз – Коръәне Кәримне ядтан белүче. 

[388] Әһлия – хатын. 

[389] Тәшәккер итү – яхшылыкка каршы рәхмәт белдерү. 

[390] Нигъмәт – Аллаһ тарафыннан бирелгән муллык. 

[391] Зәүҗә – хатын. 

[392] Илтифат – игътибар, дикъкать. 

[393] Мисле – кебек. 

[394] Салих – изгелек эшләүче. 

[395] Мәсмүгәм – ишеткәнем. 

[396] Гәр – әгәр. 

[397] Кәффарәт – гонаһтан арыну өмете белән кылынган яки кылынырга тиешле эш. 

[398] Мөбарәк – кадерле; бәхетле, хөрмәтле. 

[399] Самиманә – чын күңелдән. 

[400] Зыядәгә – күпкә. 

[401] Вагиз – насих – нәсихәт итүче. 

[402] Фатиха – дога. 

[403] Косур – кимчелек. 

[404] Тәхсин – яхшы күрү, мактап яхшы дип әйтү. 

[405] Хөсне тәвәҗҗүһ – матур, яхшы караш. 

[406] Мөбарәк – кадерле; бәхетле, хөрмәтле. 

[407] Ифтихармыз – горурланабыз. 

[408] Әшна кариб – якын дус. 

[409] Ахин-әхбаб – яраткан туган. 

[410] Зиһен – аң, хәтер. 

[411] Кария – авыл. 
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[412] Мокъбәрә – каберстан, каберләр. 

[413] Зыярәт кылу – күрергә, күрешергә бару, хәл белә бару. 

[414] Сөхбәт – аралашу, сөйләшу. 

[415] Йимәк булырмы – ашап булырмы. 

[416] Зәүҗә – хатын. 

[417] Ханә – йорт. 

[418] Дөхтәр-бәнат – кыз-балалар. 

[419] Рөэя – төш. 

[420] Әхбәр итү – хәбәр бирү. 

[421] Һәмдән – ихласлы дуст. 

[422] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[423] Мөбарәк – кадерле; бәхетле, хөрмәтле. 

[424] Зыярәт кылу – күрергә, күрешергә бару, хәл белә бару. 

[425] Насрәт – җиңу; ярдәм. 

[426] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[427] Ләза – җәһәннәм уты. 

[428] Хәвыз – ясалма күл, су җыяр өчен ясалган чокыр. 

[429] Гасый – гонаһлы. 

[430] Нәҗат – котылу. 

[431] Хөшүгъ – итагать. 

[432] Тәмүдд – ара, вакыт. 

[433] Ләхет – гүр, кабернең үлекне куяр өчен уелган өлеше. 

[434] Тәкъва – гөнаһка төшүдән бик нык саклану, дини гамәлләрне ихлас башкару. 

[435] Залим – җәбәр итүче. 

[436] Әгъван – ярдәм итүчеләр. 

[437] Вәгыйд – түбәнлек, хурлык. 

[438] Җиһан – дөнья. 

[439] Кыйммәтдар – кадерле, югары дәрәҗәле. 

[440] Бу урын кулъязмада укырлык түгел. 

[441] Ганимәт – уңыш, бәхет. 
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[442] Садр – күкрәк. 

[443] Гареш – Аллаһ тәхете урнашкан иң югары тугызынчы кат күк. 

[444] Ингам – бүләкләү, игелек кылу. 

[445] Әнбаэ – хәбәр, мәгълүмат. 

[446] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[447] Сөаль – сорау. 

[448] Ихтияр итү – ирекле итү. 

[449] Тәкъва – гөнаһка төшүдән бик нык саклану, дини гамәлләрне ихлас башкару. 

[450] Гасый – гонаһлы. 

[451] Залим – җәбәр итүче. 

[452] Мәзлум – изелгән, җәберләнгән, рәнҗетелгән, кыерсытылган. 

[453] Багый – җәберләүче, хаксызлык итүче, изүче. 

[454] Гакыйл – гакыл иясе. 

[455] Вәгазьләү – үгетләү, өндәп сөйләү. 

[456] Тәкъдир – язмыш. 

[457] Әзәл – мәңгелек. 

[458] Тәфсилән – тәфсилләп. 

[459] Гаян – күзгә күренеп тора торган, ап-ачык, билгеле. 

[460] Тәһния – тәбрик итү, котлау. 

[461] Бу өлеш шигырьнең башка варианттан алынды, 26б бит. 

[462] Сыйххәт – сәләмәтлек. 

[463] Тәкъдир итү – ихтирам итү, кадерле күрү, эшен тану, бәя бирү. 

[464] Чәһар ярлар – «дүрт дуст», Пәйгамбәрнең дүрт хәлифәсе. 

[465] Сабикъ – әүвәлге, алда булган. 

[466] Фәхер итү – горурлану. 

[467] Габид – Аллаһка буйсынучы. 

[468] Нәшрият – монда: басылган китаплар. 

[469] Мөнтәхаб итү – төзү. 

[470] Җәннәт ән-нәгыйм – нигъмәтле, муллыклы җәннәт. 

[471] Иҗтиһад – тырышлык. 
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[472] Сагый гайрәт – көч, тырышлык. 

[473] Зыядә – күп. 

[474] Максуд – максат. 

[475] Гарасат – ахирәт көнендә барлык халык кубарылып җыелачак мәйдан. 

[476] Мәхшәр – кыямәт көнендә яңадан терелгән кешеләрнең җыелу урыны яки вакыты. 

 аларның йөзләрендә галәмәт булыр». Коръәне Кәрим, 48:29. Тулы» – ِسيَماُهمْ  فِي ُوُجوِهِهمْ  [477]

аятьнең мәгънәсе (Ногъман тәфсире): «Мөхәммәд г-м Аллаһуның рәсүледер, ул расүл илә 

бергә булган хак мөэминнәр кәферләргә катылардыр, аларга һич шәфкать итмәсләр, вә уз 

араларында бер-берсенә шәфкатьлеләрдер, күрерсең аларны рөкугъ сәҗдә кылып, 

Аллаһуның рәхмәтен вә ризалыгын эстәрләр, кыямәт көнендә аларның йөзләрендә намаз 

укуларының галәмәте булыр. Бу әйтелгән эшләр аларның сыйфатларыдыр, Тәүратта һәм 

Инҗилдә дә әйтелгәндер – тармакларыны чыгаручы иген кебиләрдер, ул тармак игенгә 

куәт бирде, һәм ул иген калынайды вә тураеп камылына басты, ул игеннең яхшы уңышы 

игенчеләрне гаҗәпләндерер, ягъни Сәхабәләр, яхшы уңган иген кеби бик тиз куәтләнделәр 

һәм Исламны дөньяга тараттылар. Аллаһ шулай кылды, сәхабәләрнең хәлен күреп 

кәферләр ачулансыннар өчен. Имансызлардан иман китереп изге гамәлләр кылучыларына 

Аллаһ гафу итүне һәм олугъ әҗерне, ягъни җәннәт нигъмәтләрен вәгъдә кылды». 

[478] Тәбашир – сөенечле хәбәр. 

[479] Хурелгаян – кара күзле, матур күзле кыз. 

[480] Гыйлман – ике дөнья өчен кирәкле белемнәр. 

[481] Тәхрир – язу. 

[482] Максуд – максат. 

[483] Мөбарәк – бәрәкәтле. 

[484] Әнфүсегез – үзегез, сез. 

[485] Мөшәррәф – кадерлеләнгән. 

[486] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[487] Тәкъдир итү – ихтирам итү, кадерле күрү, эшен тану, бәя бирү. 

[488] Затыңны – үзегезне. 

[489] Тәһния – тәбрик итү, котлау. 

[490] Гайрәт – батырлык, кыюлык белән бәйләнгән көч, дәрт. 

[491] Шәрәф – мактаулы эш, югары дәрәҗә, дан; кадер, хөрмәт; абруй, дәрәҗә, кешелек 

горурлыгы. 

[492] Мисле – кебек. 

[493] Сәгый итү – тырышу. 
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[494] Гыйззәт – кадер, хөрмәт, мәртәбә, күңелгә якынлык. 

[495] Өммәт – бер пәйгамбәрнең дингә өндәгән халкы 

[496] Шәфәгать – яклау. 

[497] Ышандак – шундый. 

[498] Хәбиб – Аллаһның яраткан дусты, пәйгамбәр. 

[499] Шөкрән – рәхмәт. 

[500] Әда кылу – эшләү, хезмәт итү. 

[501] Самимият – бик чынлык, чын күңеллелек. 

[502] Изһар итү – мәйданга чыгару. 

[503] Химая – яклау, саклау. 

[504] Хәмият – намуслык. 

[505] Сая – күләгә, ышык. 

[506] Мәхкәмә – хокем йорты, идарә. 

[507] Фәхер итү – горурлану. 

[508] Нәгърә итү – каты тавыш чыгару. 

[509] Хөсне гадәт – матур гадәт, йола. 

[510] Зикер итү – исемә төшерү. 

[511] Талигъ-икъбал – бәхет. 

[512] Тәһния – тәбрик итү, котлау. 

[513] Хадим – хезмәтче. 

[514] Мөкяфәт – хезмәт бәрабәренә бирелгән бүләк, яхшылыкка каршы эшләнгән 

яхшылык. 

[515] Әбәди – мәңгелек, һичбер бетми торган. 

[516] Тәэсис итү – нигез салу. 

[517] Бәләд – шәһәр. 

[518] Бадия – кыр, дала. 

[519] Нам – исем. 

[520] Илә – белән. 

[521] Хәмият – намуслык. 

[522] Тәэсир итү – йогынты ясау. 

[523] Гали фәхр итү – горурлану. 
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[524] Зыя – яктылык, нур. 

[525] Тәкъдир итү – ихтирам итү, кадерле күрү, эшен тану, бәя бирү. 

[526] Нәшер итү – монда: тарату. 

[527] Самим – чын, саф. 

[528] Сабит – нык торучы. 

[529] Кодсият – изгелек. 

[530] Аяу – кызгану, хәленә керү, җәзадан, берәр авырлыктан коткарып калдыру. 

[531] Тәүсия – васыять. 

[532] Варис – берәүнең эшен үз өстенә алып дәвам иттерүче кеше. 

[533] Ваҗиб – тиешле эш. 

[534] Шан – дәрәҗә, мәртәбә; игътибар, әһәмият. 

[535] Мәкам – урын. 

[536] Гали – югары. 

[537] Тәһния – тәбрик итү, котлау. 

[538] Сахра – дала, кыр. 

[539] Бәян итү – аңлату, күрсәтү. 

[540] Мөстәбид – изүче. 

[541] Дәвер – чор, вакыт, заман. 

[542] Тәкъдир итү – ихтирам итү, кадерле күрү, эшен тану, бәя бирү. 

[543] Тәкаддес – изгелек; диндарлык. 

[544] Галәм – дөнья. 

[545] Садыйка – туры, дөрес, чын, эчкерсез. 

[546] Кодсият – изгелек. 

[547] Мәкам – урын. 

[548] Разыятән мәрзыя – риза булып. 

[549] Игътизар – гафу үтенү. 

[550] Кыйсса – риваять, хикәя. 

[551] Тәүкыйфсез – туктаусыз. 

[552] Ихсан – изгелек, яхшылык. 

[553] Әфрад – шәхесләр, кешеләр. 
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[554] Гафил булу – ваемсыз, гамьсез; саксыз, игътибарсыз, кайгыртусыз, гамьсез рәвештә 

тору. 

[555] Һәммәбез – бөтенебез. 

[556] Җиһан – дөнья. 

[557] Мөхлис – чын күңелле. 

[558] Ирешүбән – ирешү белән. 

[559] Мөляхәзә – игътибар белән уйлау, фикер йөртү. 

[560] Өслүб – стиль, ысул, рәвеш, кыяфәт. 

[561] Сил – таулы җирдә көчле яңгыр яки кар эрү сәбәпле барлыкка килә торган хәтәр 

ташкын. 

[562] Бигаять – чиксез. 

[563] Кәндигезе – үзегезне. 

[564] Мәсгүд – бәхетле, игелекле. 

[565] Нәзар – карау, күз ату, күз салу, игътибар. 

[566] Җиһангир – дөньяны үзенә каратучы, дөньяны яулап алучы. 

[567] Гыйззәт – бөеклек. 

[568] Шәрәф – мактаулы эш, югары дәрәҗә, дан; кадер, хөрмәт; абруй, дәрәҗә, кешелек 

горурлыгы. 

[569] Мәркәз – үзәк. 

[570] Тәэминәт – 1) Булдыру, җитештерү. 2) Тынычландыру, куркусызландыру, иминлек 

бирү. 

[571] Дәвер – чор, вакыт, заман. 

[572] Сая – күләгә, ышык. 

[573] Мәзаррәт – зарарлык, зыян. 

[574] Фәхр итү – горурлану. 

[575] Сәгый итү – тырышу. 

[576] Гарәсат – ахирәт көнендә барлык халык кубарылып җыелачак мәйдан. 

[577] Сабит – нык торучы. 

[578] Шәрге шәриф – изге канун, шәригать. 

[579] Даим – һәрчак. 

[580] Хәмият – намуслык. 

[581] Фәләк – бәхет, язмыш, тәкъдир. 
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[582] Тәкъдир – язмыш. 

[583] Гаделәт – турылыклылык, гаделлек. 

[584] Сабикать итү – узу, үтү. 

[585] Тәслим улу – бирелү, тапшырылу. 

[586] Бәла – каза, зыян, афәт. 

[587] Тәүсия – васыять. 

[588] Тәдбир – саклык белән, алдан күреп эш итү, хәстәрлелек. 

[589] Иллә – башка. 

[590] Михнәт – хәерчелек. 

[591] Горбәт – ялгызлык. 

[592] Ганимәт – уңыш, бәхет. 

[593] Мөкяфәт – хезмәт бәрабәренә бирелгән бүләк, яхшылыкка каршы эшләнгән 

яхшылык. 

[594] Гарәсат – ахирәт көнендә барлык халык кубарылып җыелачак мәйдан. 

[595] Нәзарәт – карау, күзәтү. 

[596] Сәҗдәи йөз нурыгыз – сәҗдәдә йөзегездән нур балкып тора. 

[597] Варис – берәүнең эшен үз өстенә алып дәвам иттерүче кеше. 

[598] Хәбиб – сөекле кеше, монда: пәйгамбәр. 

[599] Сөннәт – Мөхәммәд пәйгамбәрнең вәгазьләре күрсәтмәләре, эш гамәле, йоласы. 

[600] Нигъмәт – монда: байлык. 

[601] Шәфәгать – яклау, химая. 

[602] Хозур – каршы. 

[603] Мәлҗаэ – сыена торган урын, ышыклану урыны, котылу урыны. 

[604] Гасый – гонаһлы. 

[605] Гафу итгел – гафу ит. 

[606] Ярлыкамак – кичерү, гафу итү, аклау, гөнаһларын йолу. 

[607] Сабит – нык торучы. 

[608] Шәфәгать – яклау, химая. 

[609] Насыйп иткел – насыйп ит. 

[610] Тәүфыйк – әдәплелек, тәрбиялелек, тыйнаклык, яхшы әхлаклылык. 

[611] Җамигъ – мәчет. 
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[612] Тәмәссек кылу – бернәрсәгә ябышу, тотыну. 

[613] Әсрар – серләр. 

[614] Әхкям – дини карарлар. 

[615] Кәламуллаһ – Коръәне Кәрим. 

[616] Могҗиз – гаҗиз итүче, кешенең кулыннан, көченнән килмәслек, аптырауда 

калырлык итеп эшләнгән нәрсә, күренеш, хәл. 

[617] Вәгыйд – куркыттыра торган. 

[618] Нәфсе имарәэ – кешенең нәфесе кушкан әйберләр. 

[619] Гафил – ваемсыз, гамьсез; саксыз, игътибарсыз, кайгыртусыз кеше. 

[620] Мәүгуд – вәгъдә ителгән. 

[621] Мәхшәр – үлекләрнең терелеп тупланулары көне. 

[622] Мәҗхүб – пәрдәле, пәрәнҗәле, өртүле. 

[623] Гыймарәт – бина, йорт. 

[624] Хәрамәйн – ике изге урын, ягъни Мәккә һәм Мәдинә. 

[625] Зыярәт кылу – күрергә, күрешергә бару, хәл белә бару. 

[626] Мөшәррәф – кадерлеләнгән. 

[627] Тәваф итү – әйләнеп йөрү. 

[628] Тәзәррыг – түбәнчелек белән ялыну-ялвару. 

[629] Сәгыйче – чабуче. 

[630] Сыйрат – күпер. 

[631] Мөшәррәф – мөхтәрәм. 

[632] Шәфәгать – яклау, химая. 

[633] Зикер – Аллаһны искә төшерү. 

[634] Хошугъ – түбәнчелек, күңел, белән түбәнчелек итү; Алладан курку. 

[635] Игъзар – гафу үтенү. 

[636] Риҗа – сорау. 

[637] Кальб – йөрәк, күңел. 

[638] Инкисар – күңел кайту, сыну. 

[639] Гариб – беркемсез, ялгыз калган, горбәттә калган кеше, ватаныннан еракта йөрергә 

мәҗбүр булган кеше. 

[640] Мәзлум – изелгән, җәберләнгән, рәнҗетелгән, кыерсытылган. 
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[641] Галәм – дөнья. 

[642] Мәүла – ия, хуҗа; Аллаһ Тәгалә. 

[643] Моталәга – уку, өйрәнү. 

[644] Әһлия – хатын. 

[645] Тәшәккер – рәхмәт. 

[646] Йидек – ашадык. 

[647] Тәфәккер – уйла! 

[648] Мәүгуд – вәгъдә ителгән. 

[649] Мәхшәр – кыямәт көнендә яңадан терелгән кешеләрнең җыелу урыны яки вакыты. 

[650] Видагъләшү – хушлашу. 

[651] Тәәссеф итү – кайгыга төшү, үкенү, кайгыру. 

[652] Зыярәт әйләү – күрешү, килү. 

[653] Юлыгу – көтмәгәндә берәр кешегә яки нәрсәгә очрау, туры килү. 

[654] Зыяфәт – кунак итү, сыйлау, хөрмәтләү. 

[655] Ал – күз караган як. 

[656] Нигъмәт – ашамлык-эчемлек. 

[657] Шәрап, хәмер, кабих аш – ярамаган эчемлек, аракы, тыелган ашлар. 

[658] Тәклиф итү – көчләү, көчләп кушу. 

[659] Мәрид – кире, тискәре, үзсүзле. 

[660] Ифтира кылу – яла ягу, берәү өстенә ялтай гаеп ташлау. 

[661] Мөһләт – кичектереп тору, кичектерергә рөхсәт биру. 

[662] Тәзәррыг – түбәнчелек белән ялыну-ялвару. 

[663] Хәляс – котылу, коткарылу, азат булу. 

[664] Фетнә – чуалыш, гауга, башбаштаклык, җәнҗал. 

[665] Тәгъзыйм итү – олуглау. 

[666] Кибар – олуг. 

[667] Мокъбәрә – каберстан, каберләр. 

[668] Зыярәт кылу – күрергә, күрешергә бару, хәл белә бару. 

[669] Дәһшәт – куркынычны эченә алган нәрсә. 

[670] Хасыйл булу – барлыкка килү. 
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[671] Гамь-хәзин – көенеч, кайгы, хәсрәт. 

[672] Нәфсемләрә – үзебезгә. 

[673] Инкисар – күңел кайту, сыну. 

[674] Мәркад – кабер. 

[675] Гарше – Аллаһ тәхете урнашкан иң югары тугызынчы кат күк. 

[676] Тиләвәт кылу – Коръәне Кәримне матур тавыш белән уку. 

[677] Кальб – йөрәк. 

[678] Ихлас илә – ихласлык белән. 

[679] Сыйддык – турылык. 

[680] Бәс – шулай булгач. 

[681] Тәгълим – укыту. 

[682] Каберстан – зират. 

[683] Хәрабә – җимерекләр, ватыклар; таш ватыклары. 

[684] Хәвеф – курку. 

[685] Һәлаклек – бетә торган, юкка чыга торган; үлгән. 

[686] Кыйммәтдар – кадерле, югары дәрәҗәле. 

[687] Мислесез – тиңдәшсез. 

[688] Якут – кызыл, зәңгәр һәм сыек зәңгәр төсләрдәге кыйммәтле асылташларның 

гомуми атамасы. 

[689] Морад – максат. 

[690] Ганимәт – уңыш, бәхет. 

[691] Тәгъзыйм – олуглау. 

[692] Кеби – кебек. 

[693] Хаша – һич, беркайчан да, ризасызлыкны һәм инкарьне аңлатучы ымлык. 

[694] Сабит улу – нык тору. 

[695] Вафа – ышаныч, гаделлек. 

[696] Фани дөнья – вакытлы дөнья, җир өстендә вакытлы гомер. 

[697] Ләхет – гүр, кабернең үлекне куяр өчен уелган өлеше. 

[698] Имәс – түгел. 

[699] Зиннәт – бизәк, бизәү әйбере, матурлау, гүзәлләү әйбере. 

[700] Хур кызы – оҗмах кызы, гомерлек яшь, гүзәл кыз. 
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[701] Җирән – кызгылт сары. 

[702] Чаптар – ялы һәм койрыгы чал булган, аксыл җирән (ат төсе тур.). 

[703] Саба – капчыкка охшаган тире яки күн савыт, турсык. 

[704] Уртлавык – үләнле җир, көтүлек. 

[705] Кичләү – кайда да булса кич һәм төн уздыру, куну. 

[706] Тәкъдир – язмыш. 

[707] Горбәт – ялгызлык. 

[708] Гасый – гонаһлы. 

[709] Әл-видагъ – хушлашу, аерлашу. 

[710] Нәбатат – үсемлекләр. 

[711] Гафил булу – ваемсыз, гамьсез; саксыз, игътибарсыз, кайгыртусыз, гамьсез рәвештә 

тору. 

[712] Гарше көрси – Аллаһ тәхете. 

[713] Максуд – максат. 

[714] Күлле мөэмин – бөтен мөэминнәр. 

[715] Мәүгуд – вәгъдә ителгән. 

[716] Әзәл – мәңгелек. 

[717] Мислен – тиңдәшең. 

[718] Рикъкать – нечкәлек, күңел йомшаклыгы. 

[719] Әҗер – савап. 

[720] Шәфкать – дуслык, мәхәббәт. 

[721] Мөбарәк – бәрәкәтле. 

[722] Катрә – бер тамчы. 

[723] Даим – һәрчак. 

[724] Сабит – нык. 

[725] Сыйххәт – сәләмәтлек. 

[726] Сөхбәт – аралашу. 

[727] Гамь чигү – эчтән кайгыру, борчылу, ачыну, пошынулар. 

[728] Иза – җәза, газап. 

[729] Кәффарәт – гонаһтан арыну өмете белән кылынган яки кылынырга тиешле эш. 

[730] Мәкам – урын. 
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[731] Каим – торучы. 

[732] Хозурлы – күңелле, рәхәт. 

[733] Гозләт – кешедән читләшү, кешеләр белән аралашмау, ялгызлыкка бирелү. 

[734] Максуд – максат. 

[735] Дикъкать – игътибар. 

[736] Мисле – кебек. 

[737] Кяшки – эх, әгәр дә. 

[738] Гасый – гөнаһлы. 

[739] Мәүла – Аллаһ Тәгалә. 

[740] Мәхлук – җан иясе. 

[741] Тик – кебек. 

[742] Тәкъдир – язмыш. 

[743] Кодрәте илаһия – илаһи көч. 

[744] Мәхлук – җан иясе. 

[745] Яд итү – истә тоту. 

[746] Имәс – түгел. 

[747] Хәбиб – сөекле кеше, монда: пәйгамбәр. 

[748] Ләүхе мәхфуз – кешеләргә дөньяда вакытта нинди эшләр булачагы, кешеләр ни 

эшләячәкләре турында язган такта; язмыш тактасы. 

[749] Мәхшәр – кыямәт көнендә яңадан терелгән кешеләрнең җыелу урыны яки вакыты. 

[750] Шәфәгать – яклау, химая. 

[751] Ваҗиб – тиешле эш. 

[752] Гарше көрси – Аллаһ тәхете. 

[753] Хәлла – зиннәтләү. 

[754] Залим – җәбәр итүче. 

[755] Гыйлем нәфигъ – файдалы белем. 

[756] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[757] Фәүзе нәҗат – җиңеп чыгу, котылу чарасы. 

[758] Мәкъбүл – кабул күрелгән. 

[759] Мөхлис – чын күңелле. 

[760] Зыядәсе – күбесе. 
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[761] Михнәт – хәерчелек. 

[762] Гасый – гөнаһлы. 

[763] Дәвер – чор, вакыт, заман. 

[764] Ләүхе мәхфуз – кешеләргә дөньяда вакытта нинди эшләр булачагы, кешеләр ни 

эшләячәкләре турында язган такта; язмыш тактасы. 

[765] Хәя – оят. 

[766] Җөзье – өлеш. 

[767] Нәби – пәйгамбәр. 

[768] Морад – максат. 

[769] Мәхлук – җан иясе. 

[770] Иллә – башка. 

[771] Фәһемсез – аңламаучы. 

[772] Тәбәссүмәт – елмаю, көлү. 

[773] Ләүхә – язмыш. 

[774] Мислесез – бердәнбер, уникаль. 

[775] Иҗтиһадсыз талиб – тырышсыз шәкерт. 

[776] Гафил – ваемсыз кеше. 

[777] Мәхрәм – тыелган. 

[778] Нәфсе имарәэ – кешенең нәфесе кушкан әйберләр. 

[779] Әтгыйм – ашамлык. 

[780] Хәят – тормыш, яшәү. 

[781] Заигъ – югалткан. 

[782] Хәрам мотлак – катгый тыелган. 

[783] Хәвыз – ясалма күл, су җыяр өчен ясалган чокыр. 

[784] Гафил булу – ваемсыз, гамьсез; саксыз, игътибарсыз, кайгыртусыз, гамьсез рәвештә 

тору. 

[785] Гарәсат – ахирәт көнендә барлык халык кубарылып җыелачак мәйдан. 

[786] Залим – җәбәр итүче. 

[787] Дәгъва – чакыру. 

[788] Хозур – каршы. 

[789] Батыйль – бозык; дөрес түгел, чын түгел. 
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[790] Әйзан – шулай ди, тагын. 

[791] Мәзлум – изелгән, җәберләнгән, рәнҗетелгән, кыерсытылган. 

[792] Нигъмәт – Аллаһ тарафыннан бирелгән муллык; мул тормыш өчен кирәкле 

әйберләр, байлык; ашамлык-эчемлек. 

[793] Әда итү – үтәү. 

[794] Тәүсия – васыять. 

[795] Сәхабә – Пәйгамбәрнең замандашы булып, аңа ияргән кешеләр. 

[796] Тик – кебек. 

[797] Тәгъзыйм – зурлау. 

[798] Кибар – олуг. 

[799] Мөбарәк – бәрәкәтле. 

[800] Әда итү – үтәү. 

[801] Шәфәгать – яклау, химая. 

[802] Гареш – Аллаһ тәхете урнашкан иң югары тугызынчы кат күк. 

[803] Икътисад – әйберне, малны сак тотучылык. 

[804] Мөсриф – малны кирәксезгә тотучы. 

[805] Сарыф итү – исраф, әрәм итү. 

[806] Сәкран – исерек. 

[807] Золым итү – кысу, җәбер итү, урынсыз рәнҗетү, изү. 

[808] Һидаять – туры юл. 

[809] Гариб – беркемсез, ялгыз калган, горбәттә калган кеше, ватаныннан еракта йөрергә 

мәҗбүр булган кеше. 

[810] Шан – дәрәҗә, мәртәбә; игътибар, әһәмият. 

[811] Кыйммәтдар – кадерле, югары дәрәҗәле. 

[812] Нәзар – караш. 

[813] Мөкарриб – якынлаштыручы, якын иттерүче. 

[814] Кадат – хөкем, карар итүчеләр. 

[815] Мәхкәмә – монда: Диния Нәзарәте. 

[816] Варис – берәүнең эшен үз өстенә алып дәвам иттерүче кеше. 

[817] Тәэдип итү – әдәпкә кертү, әдәпле итү, әдәп өйрәтү. 

[818] Багый – җәберләүче, изүче. 
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[819] Наиб – урынбасар. 

[820] Галилек – бөеклек. 

[821] Мәрдуд – кире кагылган. 

[822] Мәдхур – җиңелгән. 

[823] Мәзлум – изелгән, җәберләнгән, рәнҗетелгән, кыерсытылган. 

[824] Наһи – тыючы. 

[825] Хинзир – дуңгыз. 

[826] Батыйль – бозык; дөрес түгел, чын түгел. 

[827] Даим – һәрчак. 

[828] Насрәт – ярдәм. 

[829] Тәкъдир – язмыш. 

[830] Әкрам кылу – яхшылык күрсәтү. 

[831] Гыйззәт – бөеклек. 

[832] Тәгъзыйм итү – олуглау. 

[833] Шан шәриф – дәрәҗә, мәртәбә; игътибар, әһәмият. 

[834] Хәвзе Кәүсәр – Кәүсәр чишмәсе. 

[835] Сәгый – тырыш. 

[836] Мәхлук – җан иясе. 

[837] Заһир вә батыйн – ачык һәм яшерен хәлдә. 

[838] Әсрар – серләр. 

[839] Тәкъва – гөнаһка төшүдән бик нык саклану, дини гамәлләрне ихлас башкару. 

[840] Мәзлум – изелгән, җәберләнгән, рәнҗетелгән, кыерсытылган. 

[841] Сач – чәч. 

[842] Мөһаҗир – башка илгә күчүчеләр. 

[843] Горбәт – ялгызлык. 

[844] Гасый – гөнаһлы. 

[845] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[846] Насрәт – ярдәм. 

[847] Гарәсат – ахирәт көнендә барлык халык кубарылып җыелачак мәйдан. 

[848] Өметлә – өмет илә. 
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[849] Сәгый итү – тырышу. 

[850] Зинҗир – чылбыр, богау. 

[851] Хәбиб – сөекле кеше, монда: пәйгамбәр. 

[852] Мәзлум – изелгән, җәберләнгән, рәнҗетелгән, кыерсытылган. 

[853] Әда итү – эшләү, хезмәт итү. 

[854] Шәфәгать – яклау, химая. 

[855] Сафа – рәхәтлек. 

[856] Мәкам әл-мәхмүд – олылаган урын. 

[857] Вәсилә – чара, юл, әмәл. 

[858] Әл – кул. 

[859] Ләва әл-хәмд – мактаулар. 

[860] Мөкәррәмә – хөрмәтле. 

[861] Әт-талига – бәхетле. 

[862] Сәдәф – сәдәп, чын сәдәп, энҗе кабыгы. 

[863] Тәкъдир – язмыш. 

[864] Мәрсия – үлгән кешенең яхшы сыйфатларын күрсәтеп сөйләнгән сүз, яки шигырь. 

[865] Әҗәл – гомернең соңы, үлем вакыты. 

[866] Тәслим улу – бирелү, тапшырылу. 

[867] Иннә лиллаһи вә инна иләйһи раҗигун – кешенең үлү хәбәрен ишеткәч укыла торган 

дога. Мәгънәсе: чынлыкта без Аллаһ өченнәр һәм аңа кайтачакбыз. 

[868] Борадәр – ир туган. 

[869] Лотыф – гүзәллек; мәрхәмәт, киң күңеллелек. 

[870] Тәүфикъ – әдәплелек, тәрбиялелек, тыйнаклык, яхшы әхлаклылык. 

[871] Җәзил – күп. 

[872] Шәрәф әл-мәүт – абруйлы үлем. 

[873] Җәннәт ән-нәгыйм – нигъмәтле, муллыклы җәннәт. 

[874] Вәсҗидү мәгас-сәҗидин – «сәҗдә кыла». Коръәне Кәрим аятенә охшатылган 

гыйбарә. Мәсәлән, 3:43:  َاِكِعين  ,Мәгънәсе: «И Мәрьям يَا َمْريَمُ  اْقنُتِي ِلَرب ِكِ  َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمعَ  الرَّ

Раббыңа итагать кыл һәм рөкүгъ, сәҗдә кылып намаз укучылар белән намаз укыгыл!» 

[875] Ихван – дин кардәшләре. 

[876] Иттибаг – буйсыну, иярү. 
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[877] Истидга – ялынып, ялварып сорау. 

[878] Кабле – алдан. 

[879] Йәүм әл-хәшәр – кыямәт көне. 

[880] Сәма – күк. 

[881] Мислесез – бердәнбер, уникаль. 

[882] Шәфигъ – арадашлык итүче, яклап арага керүче. 

[883] Мәкъбүл – кабул күрелгән. 

[884] Кәлям – сүз. 

[885] Ләүх әл-мәхфуз – кешеләргә дөньяда вакытта нинди эшләр булачагы, кешеләр ни 

эшләячәкләре турында язган такта; язмыш тактасы. 

[886] Батыйль – бозык; дөрес түгел, чын түгел. 

[887] Әбтал – бәясенә, урынына алмаштырырга яраклы әйбер. 

[888] Әһле хак – дөреслек ияләре, суфилар. 

[889] Мәзлум – изелгән, җәберләнгән, рәнҗетелгән, кыерсытылган. 

[890] Химая – яклау, саклау. 

[891] Әһл ән-нар – ут ияләре, гөнаһлы кешеләр. 

[892] Инзар – алдан куркытып тыю, алдан ук кисәтеп кую; киләчәге бик начар булу белән 

янау, котны алу. 

[893] Галиб – җиңүче, өстен чыгучы, өстенлекле, (көрәштә җиңеп) өстенлек алучы. 

[894] Галәм – дөнья. 

[895] Әхкам – дини карарлар. 

[896] Бәян итү – аңлату. 

[897] Даим – һәрчак. 

[898] Сабит итү – ныгыту. 

[899] Нәсех итү – алмаштыру, үзгәртү, бозу, бетерү, юкка чыгару. 

[900] Могҗиз – гаҗиз итүче, кешенең кулыннан, көченнән килмәслек, аптырауда 

калырлык итеп эшләнгән нәрсә, күренеш, хәл. 

[901] Мисленнән – аннан. 

[902] Гаҗиз – көчсез, аптырап калган. 

[903] Нурын галә нур – нур өстенә нур. 

[904] Хур – җәннәт кызы. 
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[905] Әһле көфер – кәферләр. 

[906] Садыр – күкрәк. 

[907] Мәхфуз – сакланган, сакланыла торган. 

[908] Шәфигъ – арадашлык итүче, яклап арага керүче. 

[909] Мәгълүм – белгеле. 

[910] Җәсәд – гәүдә. 

[911] Ләгыйн – каргыш төшкән, юньсез, мәрхәмәттән мәхрүм ителгән. 

[912] Әһле руза – ураза тотучылар. 

[913] Малик – Ия, Аллаһ Тәгаләнең исеме. 

[914] Гасый – гөнаһлы. 

[915] Максуд – максат. 

[916] Шәфәгать – яклау, химая. 

[917] Хурелгаен – кара күзле, матур күзле кыз. 

[918] Гыйлман – ике дөнья өчен кирәкле белемнәр. 

[919] Хәвыз – ясалма күл, су җыяр өчен ясалган чокыр. 

[920] Җисем – гәүдә. 

[921] Сәкел – авыр. 

[922] Сыгынам – сыенам, качам. 

[923] Хәляс – котылу, коткарылу, азат булу. 

[924] Нигъмәт – Аллаһ тарафыннан бирелгән муллык. 

[925] Сыйххәт – сәламәтлек. 

[926] Шәр – начар, явыз. 

[927] Мөсбәт – исбат ителгән, дөреслеге дәлил белән күрсәтелгән. 

[928] Багый – җәберләүче, хаксызлык итүче, изүче. 

[929] Залим – җәбәр итүче. 

[930] Һәдия – бүләк. 

[931] Тәшәккер итү – яхшылыкка каршы рәхмәт белдерү. 

[932] Вәли – дус. 

[933] Морад – максат. 

[934] Ихсан итү – изгелек итү. 

https://eu.spb.ru/#_ftnref905
https://eu.spb.ru/#_ftnref906
https://eu.spb.ru/#_ftnref907
https://eu.spb.ru/#_ftnref908
https://eu.spb.ru/#_ftnref909
https://eu.spb.ru/#_ftnref910
https://eu.spb.ru/#_ftnref911
https://eu.spb.ru/#_ftnref912
https://eu.spb.ru/#_ftnref913
https://eu.spb.ru/#_ftnref914
https://eu.spb.ru/#_ftnref915
https://eu.spb.ru/#_ftnref916
https://eu.spb.ru/#_ftnref917
https://eu.spb.ru/#_ftnref918
https://eu.spb.ru/#_ftnref919
https://eu.spb.ru/#_ftnref920
https://eu.spb.ru/#_ftnref921
https://eu.spb.ru/#_ftnref922
https://eu.spb.ru/#_ftnref923
https://eu.spb.ru/#_ftnref924
https://eu.spb.ru/#_ftnref925
https://eu.spb.ru/#_ftnref926
https://eu.spb.ru/#_ftnref927
https://eu.spb.ru/#_ftnref928
https://eu.spb.ru/#_ftnref929
https://eu.spb.ru/#_ftnref930
https://eu.spb.ru/#_ftnref931
https://eu.spb.ru/#_ftnref932
https://eu.spb.ru/#_ftnref933
https://eu.spb.ru/#_ftnref934


Кыям ад-Дин ал-Кадыйри. Шигырьләр 

115 
 

[935] Һиммәт – 1) Ялкынлы дәрт, теләккә омтылу; эше белән кайгыртучанлык күрсәтү. 2) 

Тырышлык. 

[936] Тәкъдир – язмыш. 

[937] Мөбарәк – кадерле; бәхетле, хөрмәтле. 

[938] Нигъмәт – монда: ризык, ашлар. 

[939] Тәсдыйк итү – берәр нәрсәнең (мәс. сүзнең) дөрес булуын тану, дөрес дип әйтү. 

[940] Җиһан – дөнья. 

[941] Максуд – максат. 

[942] Фатиха кылмак – дога кылу. 

[943] Сарыф итү – бирү, чыгару. 

[944] Виладәт – дөньяга килүе. 

[945] Сабават – яшь чак. 

[946] Диянәтле – динле, дин тотучы. 

[947] Юмыш – юган иде. 

[948] Әкертен – әкрен. 

[949] Мәкъбүл – кабул күрелгән. 

[950] Шакир – рәхмәт итүче. 

[951] Шәһадәтан – шаһитләр. 

[952] Нәсәб – нәсел-ыру, ата-бабалар, чыгыш. 

[953] Нам – исем. 

[954] Җумарт – юмарт. 

[955] Михнәт – хәерчелек. 

[956] Гасый – гөнаһлы. 

[957] Хәмд – мактау. 

[958] Гасый – гөнаһлы. 

[959] Гыйлем нәфигъ – файдалы белем. 

[960] Фатиха – дога. 

[961] Мөшәррәф – кадерлеләнгән. 

[962] Зыярәт кылу – күрергә, күрешергә бару, хәл белә бару. 
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