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[Фрагменты описания рукописей сочинения в собрании Казанского университета, 

выполненные Альбертом Фатхи. Оригиналы рукописей пока не обнаружены] 

 

Мөхәммәд-Хәнәфия ибне дамулла Фәтхулла әл-Ташлыяри (1820-1889, 19 гыйнвар) 

  التاشلیاری هللا فتح دامال بن حنفیه محمد

  

Насихәт-намә (Үгет). 1886, сәүернең 25 көнендә тәкдир вә тәсниф итә. 

Маһиәнвәрә Шәйхетдин кызы Фәтхуллина (Ташлыяр ав.). Мөслим АЭ-1972. 

239 кгз (478 бит), 10,7х17,7. 

Кәгазе «Фабрика Платунова №6. 

1940-50 елларда варислардан берсе язып куйган 189б кгз. хашиясендә искермә: 

«Мөхәммәд-Хәнәфия мәрхүм Фәтхулла угылы, Фәтхулла Шәмсетдин угылы, Шәмсетдин 

Сәйфетдин угылы. Мөхәммәд-Хәнәфия бабай вафат була 1889 ел милади искечә белән 19 

гыйнварда. Заманында күп китаплар язган». 

190а кгз. хашиясендә XIX гасыр азыкларында язылган искермә: “Мелла Мөхәммәд-

Хәнәфия Фәтхулла угылы мәрхүм була 89 елда, гыйнварның 19 көнендә, дарел-фәнадан 

дарел-бакайа интикал әйләде”. 

1950 елларда варислардан берсе карәп карандаш белән: “Хәнәфия бабайның үзе тәсныйф 

кыйлган китабы, нәзым берлә язган” – дип куйган (167а кгз). 

Шуның өстә мондый язу: “Камалетдин ага, сиңа сүзем ошбудыр: зинһар яхшы тотып укый 

күргәйсезләр”. 

Бу – авторның үз кулы белән язган соңгы сүзе – васыятедер, рисаләсенең язмышын 

кайгырткан”. 

 

 

 

1874, 13 октябрь 

1 кгз. 17,2х22; Маһи-Әнвәрә Шәйхетдин кызы Фәтхуллина (Ташлыяр авылы), 1972. 

Һу Аллаһ ел-массыйл 

Сезки сәвеклү вә мөкәррәм фәрзәндәи газиземез фирак утига баткан вә падишаһ 

хезмәтендә улгучи углымыз мелла Мөхәммәт-Хафыйзга безки әткәгездин вә һәм 

әнкәңездин вә һәм барча туганнарыңдин би-хәдд вә би-ниһайа сәламләремези әйләп вә 

догаи фатихаларымызы әйләдек. Һәр беремез еглай-еглай сагынмаклык илән хак тәбәрәкә 

вә тәгалә фазыйл вә кәрәмә илән саг вә сәләмәт сәфәреңездә йөреп дин вә шәригатең илә 

карибтә кайтмакыңызы мөйәссәр әйләй ирде. Әмин, йә мөҗибәс-саилин вә бәгъдә 

үземездин истихбалел-хал улынса хәмдулла барча эв җәмәгатьләремез илән саг вә 

сәләмәтләрмез вә һәм барча Кабан авыл күршеләр вә һәм Ташлыярдагы ага-эне туганнар 

вә гәйре кардәш-оруглар барча сахих вә сәлимләрдер вә һәм Ташлыярдангы авыл күрше 

остадлар сәләмәтләрдер вә бәгдә әл-хәмд-лиллаһи Чыршылы авылының Гибадулла хаты 



Мөхәммәд-Хәнәфия Ташлыяри. Нәсыйхәтнамә 

2 
 

илән вә һәм Дөреш авылы хат илән хатыңыз бергә безләргә юлыкты. Әл-хәмд-лиллаһи 

рабб-ел-галәмин, исәнлегеңезне ишетеп еглай-еглай сәвенештек. Каю тарафка 

киткәнлегенегезне белмәй бик кайгыда ирдек. Мондин мөкәтдәм ике хат язган идек. Берсе 

Саклау башы мөәззине аркылы йибәргән идек. Ул мөәззин әллә вармай калды – 

хатымызны үземезгә кире кайтырдылар дәхи икенче хатымызны Тәкермән авылы указ 

алырга баручы мулла аркылы йибәргән идек. Ул дәхи убратна кире кайтты. Өфәдән 

салдатлар чыгып китмешләр дәю юкса хат йибәрмәй тормадык. И газиз балакаемыз, әллә 

үпкәләгәнсез дә безне оныттылар дәю. Мәгәр еллар бик мөшкел улды. Пуштыга акча илә 

хат салырга да магиз улмады. Игенне саткалай торгач ким калды. Йәйгә вакытка нәфкәлек 

сатып алып ашадык вә һәм углымыз Мөхәммәт-Шакир кәҗүннәй урманда матруска 

тотылып зур расхутка юлыктык. Хәзер әл-хәмделиллаһи яңы икмәк йитешкәч иркенләдек 

вә бәгдә мәхфи улмая арыш игенләремез бик килешеп уңды вә һәм сабан ашлыкларымыз 

һәм яхшы улды, уңды вә һәм чикләвек һәм бик уңды, мәгәр без ике йирдә йөрү илә җыя 

алмадык вә кәнә мәхфи улмая Камалетдин аркылы муенына чеш чыкып рәнҗү дәю 

ишеттек. Аның өчен бик кайгы вә хәсрәттә улдык. Мондан түбән хат язсаң төзәлгәнене 

язасызлар. Өфәдән чыкканыңны ишетеп бик кайгыда улдык. Газиз әнкәңез намаз 

артындин еглай-еглай теләктә ултырадыр. Вә кәнә мөхфи улмая. Ошбу хат сезләргә 

сәләмәт барып йитсә йиреңезә барып урнашкач улса да сәләмәтлегеңне вә һәм хат 

йиткәнлекне язасын. 

Ошбу хат язылды 1874нче елында уктәбрнең ун өченче көнендә кәләм йөрткүче Кабан 

авылында имамел-мөэминин әткәңез дәю беләсезләр. 

Вә кәнә мәхфи улмая хатка бер сум көмеш салдык. Хак тәбәрәкә вә тәгалә фазыл вә 

кәрәмә илән кулыңыза ирештергәй иде. Әмин, йә мөҗибед-дагин. Вә кәнә мәхфи улмая 

Мәндәй егете бик зур чыгыш илән набурдин килган иде. Хәзер ул егет вафат улды. 

 

 

[Комментарий Альберта Фатхи:] 

Мәҗмәгъ – татар язма китап культурасында үзенчәлекле бер энциклопедик җыентык – 

татар тарихының бик бай бөек хәзинәсе. КДУ ФК Көнчыгыш кулъязмалары секторында 

алар дистәләрчә, йөзләрчә (Казан арты укымышлылары төзегән мәҗмәгъләр төрле 

чорныкылар бар – 18нең урталары, 19 беренче чиреге, урталары, 80 еллар – татарның 

төрле төбәкләрендә синхроник өйрәнү кирәк. Фәндә әле аның өйрәнелгәне юк. Хәнәфия 

Ташлыяриның ике мәҗмәгы -- әнә шуның Минзәлә төбәгендәгесенең бер үрнәге, бу төбәк 

мәҗмәгы, Ташлыяр мәҗмәгы. Гомумтатар стихиясе белән бергә җирле – төбәк стихиясе 

булу безнең өчен бик әһәмиятле. 

 


