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МƏҮЛИД МӨБАРƏК БУЛСЫН! 
 
 

Əссəлəəмү галəйкүм үə рахмəтүллаһи үə 
бəракəəтүһ! 

Мөхтəрəм дин кардəшлəребез!  

Татарстан мөселманнары Диния нəзарəте һəм 
шəхсəн үз исемемнəн барлык мөселманнарны да 
Мəүлид бəйрəме белəн ихластан котлыйм! 

“Мəүлид” – туу, туган вакыт мəгънəсен 
аңлата. Мəүлид кичəсе дөньяга соңгы пəйгамбəр 
буларак җибəрелгəн сөекле Мөхəммəд пəйгамбəр 
(аңа Аллаһның рəхмəте вə сəламе булса иде) туган 
көне. Пəйгамбəребезнең (с. г. в.) туган вакыты 
милади исəпнең 571 нче елына туры килə. Мəүлид - 
рабигылəүвəл аеның 11-12 нче көннəре арасындагы 
кичə. Коръəндə əйтелə: “(Əй, Мөхəммəд)  Без сине 
галəмнəргə рəхмəт өчен генə җибəрдек” (“Əнбия” 
сүрəсе, 107 нче аять). Пəйгамбəребезнең (с. г. в.) 
тормышы, камил холкы һəр мөселман өчен өлге, 
үрнəк булып тора, нəсыйхəтлəре калеблəребезне 
ныгыта, күңеллəребезне нурлы итə. Хəдислəре 
гыйлемле булырга, сабырлыкка, юмартлыкка 
өйрəтə.  
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Мəүлид кичəсендə догалар уку, тыңлау, дини 
мəҗлеслəр корып салаватлар əйтү, хəер-догалар 
өлəшү – Бөек Раббыбыз һəм Аның Рəсүленə (с. г. в.) 
карата ихласлыгыбызны  күрсəтə. Пəйгамбəребез 
(с. г. в.) туган кичəне хөрмəт итү булып тора. 
Мəүлид кичəсе бер-беребезгə карата кардəшлек 
хислəрен ныгыту, хөрмəт итүне арттыру көне дə.  

Шушы күркəм Мəүлид кичəсендə шөкрана 
кылыйк, дин кардəшлəребез белəн бергə 
Пəйгамбəребезгə (с. г. в.) багышлап һəм бер-
беребезгə иминлек, бəрəкəт сорап догалар кылыйк. 
Барчабызга да Аллаһы Сүбхəəнəһү вə Тəгалəнең 
рəхим-шəфкате язсын! Өммəтебезгə 
Пəйгамбəребезнең (с. г. в.) сөннəтенə ияргəн хəлдə 
яшəргə насыйп итсə иде! 

  
                Үзəклəшкəн дини оешма – Татарстан 
мөселманнары Диния нəзарəте рəисе, Мөфти 

Камил хəзрəт СƏМИГУЛЛИН 
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Мəүлид бəйрəмен үткəрүнең 
дөреслегенə дəлиллəр 

 

Беренче дəлил: Пəйгамбəребезнең (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) мəүлиден 
үткəрү Аллаһ тарафыннан сайланган пəйгамбəргə 
шатланудыр, хəтта шундый шатлык аркасында 
кəфер дə файда тапкан. 

Тугызынчы дəлилдə без бу сорауны тирəнрəк 
карап китəрбез, чөнки асылда бу сораулар охшаш, 
гəрчə хəтта дəлиллəрне китерү ысуллары 
аерылсалар да, без үзебезнең бу тикшерүебездə, 
кабатлауны булдырмас өчен,  шул ысулны 
кулландык. 

Бохари риваять иткəн хəдислəр җыентыгында 
хəбəр ителгəнчə, Əбү Лəһəбнең һəр дүшəмбе 
көнендə газаплары җиңелəйтелə, чөнки ул 
Пəйгамбəребез (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) тууы хакында шатлыклы хəбəр китергəн 
Сувайбаны коллыктан азат иткəн. Əл-Хафиз 
Шəмседдин Мөхəммəд бине Насретдин əд-
Димашкый бу хакта болай дигəн:  “Хəтта шундый 
кабəхəт, кəфер булган кешегə дə (һəм Коръəндə дə 
аның турында “Тəббəт” сүрəсенең 1нче аятендə: 
“Əбү Лəһəбнең ике кулы корысын һəм һəлак 
булсын!” дип əйтелгəн ), шулай ук, бу кешегə 
мəңгелек җəһəннəм вəгъдə кылынуына карамастан, 
җəһəннəмдəге газап һəр дүшəмбе көнендə 
җиңелəйтелə, чөнки ул Пəйгамбəребезнең (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) тууына 
шатланды. Шуңа күрə, гади мөселман кешесенең 
хəле нинди булырга тиеш, ул бит гомере буе 
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Пəйгамбəребезнең (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) тууына (мəүлиденə) шатланып 
яшəде һəм бер Аллалык динендə, исламда вафат 
булды?!”  

Бохари үзенең “сахих”  риваятендə китерелгəн 
бу кыйсса  “Никах” турындагы бүлектə китерелə 
һəм ул хəдис мөрсəлдер1. Шул ук кыйссаны əл–
Хафиз бине Хəҗəр “Фатхул Бəри” китабында 
риваять итте. “Əл-Мөсəннəф”ендə имам 
Габдеррəззак əс-Синаний, үзенең “Əд-Дəлəлү” 
китабында əл-Байхакий, “Əл-Бидая вə əн-нихая”  
китабында Пəйгамбəрнең (аңа Аллаһның рəхмəте 
һəм сəламе булсын!) тормышын тасвирлаган 
өлешендə бине Касир, “Хадаику əл-Əнвəри” 
китабында Мөхəммəд бине Гомəр Бахрак,  “Шəрхе 
əс-Сөннəт” китабында əл-Хафиз əл-Багави,  “Əр-
Равду əл-Өнөфи” китабында бине Хишам һəм əс-
Сөхəйли, “Бəхҗəтү əл-мəхəфили” китабында əл-
Гамири шуны ук язганнар.  

Бу кыйсса мөрсəл булса да, ул барыбер асылда  
кабул ителə, чөнки бу кыйссаны Бохари риваять итə 
һəм шулай ук күпчелек ислам галимнəре шушы 
җыентыкка таяналар. Бу хəдистə хəлəл яки харам 
турында əйтелми, ə фазыйлəтлəр (мəнəкыйб) һəм 
хасыятлəр (Хасааис) турында əйтелə. Ə шəкертлəр 
һəм шаригать кануннарын өйрəнеп килгəн кешелəр, 
фазыйлəтлəр һəм əхкəмнəр арасындагы дəлиллəр 
китерүдə аерманы бик яхшы белəлəр. 

                                               
1  Мөрсəл – “калдырылган”, аны тапшыручылар  

чылбырында сəхəбə исеме булмаган хəдис. 
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Аларның игелекле гамəллəре өчен кəферлəргə 
файда китерү мəсьəлəсе буенча, илаһият 
галимнəренең төрлечə фикерлəре бар. Бу хезмəтнең 
максаты  аларны җентеклəп тикшерү түгел. “Сахих” 
китабында китерелгəн бу мəсьəлəнең нигезе – 
Аллаһның Рəсүле (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) үтенече буенча, Əбү Талипның 
тəкъдирен җиңелəйтү.   

Икенче дəлил. Аллаһның Рəсүле  (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) үзенең 
туган көнен үзе дə зурлаган,  туган көне өчен 
Аллаһка  зур рəхмəтен белдергəн, ул аны Аллаһның 
Пəйгамбəргə  (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!)  бүлəк иткəн бик олы нигъмəте итеп кабул 
иткəн,  Аңа бу дөнья тормышы төзеп бүлəк иткəне 
өчен чиксез рəхмəтле булган. Чөнки, Аллаһның бу 
рəхмəте, Пəйгамбəрнең  (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) бу дөньяга килүе аркасында, 
җирдəге бар җан иялəре дə зур шатлыкка ия 
булганнар, бəхеткə ирешə алганнар. Туган көнен 
олылауны Пəйгамбəр  (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) ураза тотып билгелəп үткəн. Бу 
турыда  Мөслимнең Əбү Катада тапшырган 
хəдисендə болай дип əйтелə:  “Пəйгамбəрдəн (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) дүшəмбе 
көнне ураза тоту турында сорагач, ул шулай дип 
җавап биргəн: “Дүшəмбе – минем  туган көн һəм бу 
көнне миңа вəхи иңдерелде”. Аллаһ Рəсүленең  (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) бу сүзлəре 
шундый мəгънəгə ия: димəк, аның туган көнен, 
ягъни, дүшəмбе көннəрен билгелəп үтү мөмкин 
гамəл, тик аны бəйрəм итү төрлечə булырга 
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мөмкин. Бу риваять Пəйгамбəрнең  (аңа Аллаһның 
рəхмəте һəм сəламе булсын!) туган көнен билгелəп 
үтү, нинди рəвештə булуына карамастан – ураза 
тотып билгелəнеп үтəме ул, əллə инде сый əзерлəп 
башка кешелəрне җыю, анда  Пəйгамбəрне  (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) искə алу, 
аңа салаватлар əйтү,  аның турында, күркəм əхлак 
сыйфатлары, өстенлеклəре һəм камиллеклəре 
турында  төрле хикəятлəр сөйлəү һəм  тыңлау  
рəвешендəме, - рөхсəт ителгəн гамəл булуын 
дəлилли.  

Өченче дəлил: Пəйгамбəрнең  (аңа Аллаһның 
рəхмəте һəм сəламе булсын!) дөньяга килүенə 
шатлык белдерү, Аллаһы Тəгалəнең шул сүзлəре 
бунча, - тиешле гамəл: 

 

 قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحواْ
 

(Мəгънəсе): “Ий Мөхəммəд г-м! Кешелəргə 
Аллаһның юмартлыгы вə рəхмəте илə иңдерелгəн 
Коръəн белəн сөйлə һəм аларны Коръəн белəн гамəл 
кылырга өндə! Коръəн иңдерелгəн өчен һəм аның 
белəн гамəл кылганнары, Аның рəхмəтлəре өчен 
шатлансыннар!” (10-чы сүрə, “Юныс”, 58 аять). 
Аллаһы Тəгалə безгə Үзенең рəхмəтлəре өчен 
шатланырга кушкан, ə  Мөхəммəд Пəйгамбəр  (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) – Аның 
кешелəргə кылган рəхмəтлəренең иң зурысы.  
Чөнки Раббыбыз шулай дигəн: 

 

 َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمةً لِّلَْعالَِمَني
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 (Мəгънəсе): “Ий Мөхəммəд г-м,  Без сине 
галəмнəргə рəхмəт өчен генə җибəрдек” (21-че 
сүрə, “Пəйгамбəрлəр”, 107 аять).  

Дүртенче дəлил: Пəйгамбəр  (аңа Аллаһның 
рəхмəте һəм сəламе булсын!) инде күптəн үк булган 
дини вакыйгаларны да игътибарсыз калдырмаган. 
Ул датаның килеп җитүе, бу вакыйганы кабат искə 
төшерү, билгелəп үтү һəм олылау өчен яхшы 
мөмкинлек бирү өчен хезмəт иткəн. Пəйгамбəр (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!)  мондый 
кагыйдəлəрне шəхсəн үзе урнаштырган, бу турыда 
сахих хəдистə əйтелə: “Пəйгамбəр (аңа Аллаһның 
рəхмəте һəм сəламе булсын!) Мəдинəгə килгəч, ул 
яһүдилəрнең Гашура көнендə ураза тотканнарын 
күргəн.  Ул алардан моның сəбəбен сораган һəм 
алар: “Бу  көнне Аллаһ Муса (аңа Аллаһның сəламе 
булсын!)  пəйгамбəрне коткарып калып, 
фиргавенне2 суда батырып үтергəн. Шуңа күрə без, 
Аллаһы Тəгалəгə рəхмəт йөзеннəн, бу көнне ураза 
тотабыз”, - дип  җавап биргəннəр. Моны ишеткəч, 
Пəйгамбəр (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!): “Без Муса пəйгамбəргə (аңа Аллаһның 
сəламе булсын!) сезгə караганда якынрак, безнең 
аңа хокукыбыз сезнекеннəн күбрəк”, - дигəн һəм шул 
көннəн башлап Гашура3 көнен ураза тотып олылый 
башлаган, башка мөселманнарга да бу көнне ураза 
тотарга кушкан.   

                                               
2  Фиргавен – Борынгы Мисыр хакиме. 
3  Гашура – һиҗри тəкъвим буенча мөхəррəм аеның  

унынчы кичəсе. 
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Бишенче дəлил: Изге мəүлид мөселманнарны 
Пəйгамбəргə (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) салават əйтергə һəм сəлам җиткерергə 
чакыра, болар да Аллаһы Тəгалəнең сүзлəре буенча, 
башкарылырга тиешле гамəллəр: 

 

َوَمالَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ إِنَّ اللََّه  
 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليماً 

 

(Мəгънəсе): “Аллаһ үзе вə фəрештəлəре 
пəйгамбəр г-мгə салават əйтəлəр, ий мөэминнəр, 
сез дə пəйгамбəргə салават əйтегез һəм 
тырышып сəлам җиткерегез” (33-чы сүрə, “Əхзаб 
(Гаскəрлəр)”, 56 аять). 

Ə Шəригать талəп иткəннəрне башкарырга 
чакыручы гамəллəр – дин талəп иткəн гамəллəр 
булып  саналалар һəм Шəригатькə туры килəлəр. 
Аллаһның Рəсүленə (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) салават əйтүдə күпме пəйгамбəр 
ярдəме һəм файда бар, ə бит  аларны  санап та,  
калəм белəн язып та бетерергə мөмкин  түгел! 

Алтынчы дəлил: Изге мəүлид вакытында 
мөселманнар гүзəл Пəйгамбəребезне (аңа Аллаһның 
рəхмəте һəм сəламе булсын!) искə алалар, аның 
могҗизаларын,  тормышын бəян итəлəр һəм алар 
белəн танышалар. Ə безгə Аллаһ Рəсүле (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) һəм аның 
гамəллəре  белəн танышырга, аңа тəкълид итəргə, 
аңа охшарга тырышырга, аның  гамəллəрен үрнəк 
итеп алырга,  аның могҗизаларына ышанырга, 
галəмəтлəрен акларга кушылмаганмы?!  Ə бит 
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мəүлид турындагы китаплар  бу максат һəм 
талəплəргə тулысынча җавап бирəлəр. 

Җиденче дəлил - аның камил сыйфатлары һəм 
мактарлык игелекле холкы турында сөйлəп, 
аңлатып, Пəйгамбəр (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!)  алдындагы бурычыбызның бик 
кечкенə генə өлешен булса да башкарып, аның өчен 
əҗерен алу.  Пəйгамбəр (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) заманында шагыйрьлəр Аллаһның 
Рəсүле  (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) янына килеп,  аңа багышланган  
мəдхиялəрен  аңа укый торган булганнар. 
Пəйгамбəр (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) аларның бу эшеннəн бик канəгать була 
торган булган һəм  бу гамəллəрне хуплаган. 
Шуннан соң ул аларга истəлекле ниндидер бер 
əйбер бүлəк иткəн, аларның гозерлəрен үтəгəн, 
аларга күп игелеклəр эшли торган булган.  Əгəр дə 
Аллаһның Рəсүле (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) аны мактап язган шагыйрьлəрдəн 
канəгать булган икəн, аның бик зур өстенлеклəрен  
җыйган һəм сөйлəгəн кешелəр белəн ул ни өчен 
канəгать булмаска тиеш əле? Ə бит аңа  якынлашу - 
нəкъ менə аның сөюен һəм канəгатьлеген алуда 
тора да бит инде.  

Сигезенче дəлил: Пəйгамбəрнең (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) 
камиллеклəрен һəм кылган могҗизаларын белү –  
аңа булган ышануны ныгыта, Пəйгамбəрне (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) сөюбезне 
арттыра һəм көчəйтə. Кеше үзенең табигате белəн  
матурлыкны, гүзəллекне сөя торган итеп яратылган. 
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Ə Пəйгамбəрнең əхлак сыйфатларыннан, 
камиллеклəреннəн, өстенлеклəреннəн дə  камилрəк, 
матуррак һəм гүзəлрəк  əхлак сыйфатлар, 
камиллеклəр һəм өстенлеклəр юк. Пəйгамбəргə  
(аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) булган 
мəхəббəтне арттыру, аңа булган ышанычны 
камиллəштерү  - Шəригать белəн талəп ителə, ə аңа 
ярдəм иткəн барысы да, шулай ук, - Шəригать 
талəплəре исəбендə.  

Тугызынчы дəлил: Пəйгамбəрне (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) олылауның   
Шəригатьтə кануни нигезе бар. Ə  затлы бу туган 
көн уңаеннан шатлык белдерү, сыйлар əзерлəп, 
мəҗлеслəр оештыру, Аллаһы Тəгалəне зикер итəр 
өчен кешелəрне җыю,  ярлы һəм мохтаҗларга 
ихтирам һəм ярдəм күрсəтү – Аллаһ  Пəйгамбəр 
(аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) аша 
безне Үзенең чын  туры диненə алып чыгуы,  
Мөхəммəд Пəйгамбəрне (аңа Аллаһның рəхмəте 
һəм иң яхшы сəламе булсын!) безгə җибəреп, безгə 
зур рəхмəт күрсəткəне өчен, Аллаһы Тəгалəгə бик 
зур олылавыбызны,  шатлыгыбызны, рəхмəтебезне 
белдерү ул.  

Унынчы дəлил: Аллаһның Рəсүле (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) җомга 
көненең үзенчəлеклəре һəм фазыйлəтлəре турында 
шулай дигəн: 

آَدُمَوِفيِه ُخِلَق   
 “Бу көнне Адəм (аңа Аллаһның сəламе булсын!)   

яратылган”. 
 Моннан шундый нəтиҗə чыгарырга була: əгəр 
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дə бу турыда анык билгеле булса,  Аллаһ 
пəйгамбəрлəренең (аларга Аллаһның сəламе 
булсын!) кайсысы да булса  дөньяга килгəн көнне 
Мөхəммəд Пəйгамбəр (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) зурлаган, олылаган.  Ə 
рəсүллəрнең иң лаеклысы, пəйгамбəрлəрнең иң 
яхшысы – Мөхəммəд Пəйгамбəр (аңа Аллаһның 
рəхмəте һəм сəламе булсын!) дөньяга килгəн көнне,  
ул вакытта,  нинди дəрəҗəдə олыларга кирəк соң? 

Мондый  олылау  бу көнгə генə кагылып калмый, 
ул, алда искə алынган шул җомга көне кебек, алар 
кабатланган вакытта,  шуңа охшашлы истəлекле 
башка көннəргə дə, шул исəптəн мəүлид көненə дə 
кагыла. Без мондый  көннəрдə пəйгамбəрлеклəрнең 
үзенчəлек һəм өстенлеклəрен чагылдырып, элек 
булып үткəн, бар кешелек дөньясы һəм ахирəт өчен 
əһəмиятле,  күренекле вакыйгаларны искə төшереп, 
Аллаһы Тəгалəгə шул вакыйгалар өчен рəхмəтебезне 
белдерəбез. Шуңа охшаш рəвештə, Пəйгамбəрнең 
(аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) туган 
урынын олылау да  бер вакыйгадан башланып 
киткəн.  Җəбрəил (аңа Аллаһның сəламе булсын!)   
Мөхəммəд Пəйгамбəргə  (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) Вифлеемда (Байтал-Ляхм)  ике 
рəкагəть намаз укырга кушкан һəм аннан шулай дип 
сораган: “Син үзеңнең кайда намаз укыганыңны 
белəсеңме?”. Пəйгамбəр (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) аңа: “Юк”, - дип  җавап биргəн. 
Җəбрəил дəвам иткəн: “Син Вифлеемда, Гайсə (аңа 
Аллаһның сəламе булсын!)   пəйгамбəрнең туган 
урынында намаз укыдың”, – дигəн. Бу турыда 
Шаддад бине Гавасның, əл-Баззар, Əбү Ягла һəм əт-
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Табарани  тапшырган  хəдисендə бəян ителə.  Əл-
Хафиз əл-Хайсамий “Мөҗмаг əз-зəваиди” китабында 
бу хəдисне  сахих хəдис дип атый.  Шул ук хəдисне  
əл-Хафиз бине Хəҗəр “Фəтху əл-Барий” китабында 
да китерə.  

Унберенче дəлил: Мəүлид, ул – бар иллəрнең 
дə дин галимнəре һəм мөселманнары хуплаган 
гамəл. Аны җир шарының һəр почмагында билгелəп 
үтəлəр, аны билгелəп үтү Шəригать буенча да (бине 
Мəсгуд əйтеп калдырган хəдис буенча 
урнаштырылган кагыйдəдə) талəп ителə. Ул хəдистə 
шулай диелгəн: “Мөселманнар яхшы дип исəплəгəн 
һəр нəрсə  Аллаһ алдында да яхшы, мөселманнар 
начар, лаексыз дип исəплəгəн əйберлəр – Аллаһ 
каршында да начар, лаексыз”. Бу хəдисне имам 
Əхмəд тапшырган.  

Уникенче дəлил: Мəүлид вакытында 
мөселманнар бер урынга җыелалар,  Аллаһны зикер 
итəлəр, бер-берлəренə бүлəклəр тараталар, 
Пəйгамбəргə (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) салават əйтəлəр, ə болар барысы да – 
сөннəт гамəллəр. Бу гамəллəр барысы да Шəригать 
тарафыннан бездəн талəп ителəлəр, алар мактауга 
лаек гамəллəр. Бу фикернең файдасына сахих 
риваятьлəр сөйли, алар безне шундый гамəллəр 
кылырга өндилəр. 

Унөченче дəлил: Аллаһы Тəгалə, шулай ук, 
тагын шул сүзлəрне əйткəн:   

ِه فَُؤاَدَكَوكُـالًّ نَّقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَنَباء الرُُّسلِ َما ُنثَبُِّت بِ  
(Мəгънəсе): “Ий пəйгамбəр! Рəсүллəрем 

турындагы хикəялəр белəн Мин синең күңелеңне 
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Əссалəəтү үəс-сəляямү, галəйкə,  
    йə, Хайри Халькыйллəəһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Сəййдəль-Əүүəлиинə үəль-Əəхыйриин.  
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Рахмəтəл лиль-гəəлəмиин. 
 
    * * * 
Бер Хода юктан бар итте дөньяны,  
Мостафаның нуры берлəн нурлады. 
Һəм бар итте элек шул нурыни ул,  
Һəм дə барлыкның зурысы булды ул.  
Ошбу нурдан күк йөзенең сафлыгы,  
Ошбу нурдан җир йөзенең барлыгы.  
Гарше Көрси ошбу нурдан бар була,  
Дөньяның күрке шушы нурдан гына.  
Булмаса ул булмас иде бер ни дə,  
Һəм яратмас иде җирне, күкне ди.  
Булмаса ул булмас иде бер адəм,  
Һəм яратмас иде дөньяны тəмам.  
Яратылды аның өчен һəммəсе.  
Аның өчен бар итте бəндəсени.  
Хак яратды хəзрəти Адəмне ул.  
Һəм балкыды маңгаендан ошбу нур.  
Шул сəбəпле мəртəбəле булды ул.  
Ошбу нур хəлифə итте һəм аны,  
Һəм фəрештəлəргə юлдаш итте аны.   
Сəҗдə кыйлды һəр фəрештə шул сəбəп,  
Күккə ашты хөрмəти һəм шул сəгать.  
Соңра бу хəл бар баласына күчеп,  
Килде Габдуллага хəтле ул үсеп.  
Һəм аның да маңлаенда чыкты нур,  
Нəкъ кояш кебек күк ялтырады ошбу нур.  
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Вакты җиткəч күчте нур Габдулладан,  
Балкыды ул хəзрəти Əминəдəн. 
Йөкле булды ул хəбибнең анасы, 
Җитте туар вакты энҗү данəсе. 
Əгəр шəфəгать кирəк исə эзлəгез, 
Ул Расүлнең сөннəтеннəн бизмəгез. 
Ий Мөхəммəд Мостафа син, ий Расүл,  
Кыл шəфəгать безлəргə яүмүн-нүзүл. 

 
 

Мəүлид мөнəҗəтлəре 

Рəсүлүлла намазда ул 
Башындадыр аның таҗы 
Өммəти, өммəти диеп 
Агадыр күзендин яше. 
 
Рəсүлүлла раузасында 
Зикер əйтеп сайрый кошлар 
Шул кошлардан гыйбрəт алып 
Салаватлар əйтик дуслар. 
 
Салаватларга кушылыгыз 
Салаватларын белгəннəр 
Җəннəт ишеген ача алмаслар 
Салаватлар əйтмəгəннəр. 
 

Салават 

Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Расүүлəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
    йə, Нəбийəллааһ. 
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Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
    йə, Хəбиибəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəляямү, галəйкə,  
    йə, Хайри Халькыйллəəһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Сəййдəль-Əүүəлиинə үəль-Əəхыйриин.  
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Рахмəтəл лиль-гəəлəмиин. 
 
    * * * 
Əминə хатын - Мөхəммəд анасы, 
Ул сəдəфтəн туды энҗе данəсе. 
Ул – Мөхəммəд, дөньяга хөрмəт итəр, 
Вакыт җитте килмəккə хəйрел – бəшəр. 
(Кешелекнең иң хəерлесе) 
Инде аның килүе булды анык, 
Күп галəмəт пəйда булды алдан ук. 
Ул рабигыль – əүвəл аенда иде,  
Уникенче киче, дүшəмбе иде. 
“Күрдем” – диде, ул Мөхəммəд анасы, 
“Бер гаҗəп нур, нəкъ кояшның яктысы! 
Ялт итеп чыкты өемнəн шул заман, 
Күклəргə тик нур белəн тулды җиһан. 
Һəмдə һавада түшəлде бер түшəк, 
Аты сөндүс, түшəгəн аны мəлəк. 
Өч əлəм тагын куйдылар өч җиргə,  
Аралары бик ерак бер беренə. 
Бере мəшрикъ, бере мəгърибтə аның, 
Бересе нəкъ уртасында Кəгъбəнең. 
Белдем аннан ул мөбəрəкнең нурын, 
Заһир булды килмəсеннəн əүвəллин. 
Иңде күктəн күп фəрештə сафи саф, 
Кəгъбə кебек кылдылар өем таваф. 
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Кинəттəн өч хур кызы пəйдə булды, 
Кайдан кергəннəрен, аңлап булмады. 
Өчесе дə яныма утырдылар, 
“Мостафа килə!” – диеп гəп кордылар. 
Диделəр: “Углың кебек хөрмəтлене, 
Ул Ходай һичбер анага бирмəде! 
Бик олугъ дəүлəт иясе буласың, 
Холкы күркəм бер угыл тудырасың! 
Бу угыл гыйлме лəдүн солтаныдыр, (Аллаһыдан 
бирелгəн гыйлем иясе) 
Бу угыл тəүхиде гыйрфан кянидер!” 
Сыйфатын шул рəвешчə аңлаттылар, 
Ул мөбəрəк нур белəн шатландырдылар!” 
Диде Əминə: “Вакыт җитте тəмам, 
Килə инде дөньяга хəйрел – əнəм. (кешелəрнең иң 
хəерлесе) 
Эсселектəн сусадым гаять катый, 
Шул вакыт эчерделəр бер ширбəти. 
Ап - ак иде, кардан да салкын иде, 
Бу кеби тəм дөньяда һич юк иде. 
Эчтем аны, барча эгъзам булды нур, 
Эчемə һəм тышыма да тулды нур. 
Килде бер аккош канат илə очып,  
Аркамнан ул сыйпады, монда төшеп. 
Тугъды шул сəгатьтə ул солтани дин, 
Нурга тулды барлык сəмəват – зəмин. 
(күклəр – җир) 
Əгəр шəфəгать кирəк исə эзлəгез, 
Ул Расүлнең сөннəтеннəн бизмəгез. 
Ий Мөхəммəд Мостафа син, ий Расүл,  
Кыл шəфəгать безлəргə яүмүн-нүзүл. 
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Мəүлид мөнəҗəтлəре 

Рəсүлүлла намазда ул 
Башындадыр аның таҗы 
Өммəти, өммəти диеп 
Агадыр күзендин яше. 
 
Рəсүлүлла раузасында 
Зикер əйтеп сайрый кошлар 
Шул кошлардан гыйбрəт алып 
Салаватлар əйтик дуслар. 
 
Салаватларга кушылыгыз 
Салаватларын белгəннəр 
Җəннəт ишеген ача алмаслар 
Салаватлар əйтмəгəннəр. 

 

Салават 

Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Расүүлəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
    йə, Нəбийəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
    йə, Хəбиибəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəляямү, галəйкə,  
    йə, Хайри Халькыйллəəһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Сəййдəль-Əүүəлиинə үəль-Əəхыйриин.  
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Рахмəтəл лиль-гəəлəмиин. 
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Мəхəле кыям (аягүрə басып) 
 Расүлүллаһ саллəллаһү галəйһи вə сəллəм 
хəзрəтлəренең тууы зикер ителгəн вакытта 
аягүрə торып, салават шəриф уку галимнəр 
күзлегеннəн бик күркəм эш итеп кабул ителгəнгə 
күрə, гарəп голямəлəре, бигрəк тə, Хəрəмəйни – 
шəрифəйни (Мəккə һəм Мəдинə шəһəрлəрендəге 
Хəрəм мəчетлəре) голямəлəре бу урында аягүрə 
басып, салават шəрифне укырлар. Түбəндəге 
бəетлəрне аягүрə торып басып уку тиешле була. 
Чөнки бөек галимнəрнең сүзлəре буенча 
Расүлүллаһ саллəллаһү галəйһи вə сəллам 
əфəндебезнең туу вакыты искə алынып 
сөйлəнелсə, шул зикер ителгəн мəҗлескə аның 
мөбəрəк рух шəрифлəре пəйда була диелə! 
 
Яратылмыш барча мəхлүк булды шат, 
Кайгылар китте галəмнəн, калды саф. 
Бар тереклек галəмнəргə кылып сəда, (аваз салып) 
Барсы берлəшеп диделəр: “Мəрхабə!” 
Мəрхəбə, ий гали солтан, мəрхəбə! (бөек солтан) 
Мəрхəбə, ий кяни солтан, мəрхəбə!(инанганнарның 
солтаны) 
Мəрхəбə, ий куррəтуль-гəйни хəлил! (күз шатлыгы 
булган дус) 
Мəрхəбə, ий хасси мəхбүби Җəлил! (Аллаһының 
сөеклесе) 
Мəрхəбə, ий җөмлəнең матлубы син! (барчасының 
телəге) 
Мəрхəбə,ий Халикъның мəхбүбе син!(Аллаһының 
сөеклесе) 
Мəрхəбə, ий җани җанан, мəрхəбə! 
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Мəрхəбə, ий дəрдə дəрман, мəрхəбə! (хастага шифа) 
Мəрхəбə, ий гасый өммəт мəлҗаи! (гөнаһлыларны 
сыендыручы) 
Мəрхəбə, ий чарасызлар əшфагый! (чарасызларның 
яклаучысы) 
Мəрхəбə, ий рахмəтəл лил галəмин! (галəмнəрнең 
рахмəте) 
Мəрхəбə син, ий шəфигуль музнибин! (гөнаһлыларның 
шəфəгатьчесе) 
Ий җəмали көн, йөзе бəдре мөнир! (тулган ай йөзле, 
көн кебек матур булган) 
Ий каму дүшəнлəрə син дəстəгир! (авырлыкка төшкəн 
һəммəсенə ярдəмче) 
Ий күңеллəр дəрдəнең дəрманы син! (күңел 
хасталарының дəвасы) 
Ий яратылмышларның солтаны син! (дөнья 
мəхлүклəренең солтаны) 
Ий Мөхəммəд Мостафа син, ий Расүл,  
Кыл шəфəгать безлəргə яүмүн-нүзүл. 
 

Мəүлид мөнəҗəтлəре 

Рəсүлүлла намазда ул 
Башындадыр аның таҗы 
Өммəти, өммəти диеп 
Агадыр күзендин яше. 
 
Рəсүлүлла раузасында 
Зикер əйтеп сайрый кошлар 
Шул кошлардан гыйбрəт алып 
Салаватлар əйтик дуслар. 
 
 



w
w

w
.d

ar
ul

-k
ut

ub
.c

om

 56

Салаватларга кушылыгыз 
Салаватларын белгəннəр 
Җəннəт ишеген ача алмаслар 
Салаватлар əйтмəгəннəр. 

 

Салават 

Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Расүүлəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
    йə, Нəбийəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
    йə, Хəбиибəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəляямү, галəйкə,  
    йə, Хайри Халькыйллəəһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Сəййдəль-Əүүəлиинə үəль-Əəхыйриин.  
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Рахмəтəл лиль-гəəлəмиин. 
 
    * * * 
Мəккə халкының олугълары рəвах, 
Кылдылар Кəгъбəне бер кич таваф. 
Күрделəр Кəгъбəне, сəҗдə кылды ул, 
Төшмəде бер ташы, кире торды шул. 
Кəгъбəнең почмаклары бирде сəлам, 
Диделəр: “Кем, тугъды ул хəйрел – əнам!” 
Кəгъбəтулладан ишетелде сəда, (аваз) 
Диде: “Тугъды бу кичə нур əл һуда!”(һидаять нуры) 
Яланаяк, башы ачык, сафи саф,  
Итəчəк өммəтлəре мине таваф. 
Чистартып поттан, кяфердəн ул Расүл,  
Коткарачак мине мөшриклəрдəн ул!” 
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Фəхре галəм җитте кырык яшенə, 
Пəйгамбəрлек таҗын киде башына.  
Иңде Коръəн Аллаһтан аять – аять, 
Пəйда булды ничə төрле могъҗизəт. 
Əүвəле ул кем, мөбəрəк тəненең, 
Күлəгəсе төшмəде җиргə аның. 
Чөнки аның нур иде бар гəүдəсе, 
Нурның булмас һичкайчан күлəгəсе. 
Аның мөбəрəк баш өстендə һəрзаман, 
Күлəгəлəп бер болыт йөрде һаман. 
Мөхəммəд туган көненең кичəси, 
Тулды нур белəн бөтен дөнья дəхи. (тагын) 
Шəүлəсе итте аның Шамда зуһур, 
Əһле Мəккə күрделəр, кем, юк кусур. (кимчелек) 
Сүнде фарси магъбүденең утлары, 
Чыкты ташып Бохəйраның сулары. 
Күп гаҗəеп могъҗизалар күрделəр, 
Тугъдыгы көн икəнлеген белделəр. 
Фəхре галəм тууынча барча җан, 
“Бик зур шатлык безгə, - диделəр – һаман!” 
Ий Мөхəммəд Мостафа син, ий Расүл,  
Кыл шəфəгать безлəргə яүмүн–нүзүл! 

Мəүлид мөнəҗəтлəре 

Рəсүлүлла намазда ул 
Башындадыр аның таҗы 
Өммəти, өммəти диеп 
Агадыр күзендин яше. 
 
Рəсүлүлла раузасында 
Зикер əйтеп сайрый кошлар 
Шул кошлардан гыйбрəт алып 
Салаватлар əйтик дуслар. 
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Салаватларга кушылыгыз 
Салаватларын белгəннəр 
Җəннəт ишеген ача алмаслар 
Салаватлар əйтмəгəннəр. 
 
 

Салават 

Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Расүүлəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
    йə, Нəбийəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
    йə, Хəбиибəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəляямү, галəйкə,  
    йə, Хайри Халькыйллəəһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Сəййдəль-Əүүəлиинə үəль-Əəхыйриин.  
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Рахмəтəл лиль-гəəлəмиин. 
 

Мəүлид мөнəҗəтлəре 

Рəсүлүллаһ бораклары 
Көмештəндер тояклары 
Ихлас белəн гамəл кыйлың 
Без бу дөнья кунаклары. 
 
Ходайга гашыйк булганнар 
Зикердə булганнар алар 
Шулар белəн булыр өчен 
Зикер əйтик мөселманнар! 
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Шəфəгатен өмет итеп 
Салаватлар əйтсəк иде 
Бер Ходаем кабул итеп 
Морадларга җитсəк иде. 
 
Ходайның дусты — Пəйгамбəр 
Туган ай бу мөселманнар 
Бу ай — бəйрəм һəркөн шатлык 
Мөкатдəс бик шəриф ай бу. 
 
Туды Мəккə шəһəрендə 
Рабигуль əүүəл аенда 
Дүшəмбе көн, уникенче сəхəр 
Вакыты иде таң алдында. 
 
Рəсүлүллаһ туган чакта 
Сөннəтле күзе сөрмəле 
Туу белəн сəҗдə кылды 
Яуды Аллага рəхмəте. 
 
Аңар өммəт булу белəн 
Безне хөрмəтлəде 
Вə көн төн хайри өммəт дип 
Хəбəр бирде үзе. 
 
Рəсүлүлла намазда ул 
Башындадыр аның таҗы 
Өммəти, өммəти диеп 
Агадыр күзендин яше. 
 
Рəсүлүлла раузасында 
Зикер əйтеп сайрый кошлар 
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Шул кошлардан гыйбрəт алып 
Салаватлар əйтик дуслар. 
 
Салаватларга кушылыгыз 
Салаватларын белгəннəр 
Җəннəт ишеген ача алмаслар 
Салаватлар əйтмəгəннəр. 
 

Салават 

Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
      йə, Расүүлəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Хəбиибəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Сəййдəль-Əүүəлиинə үəль-Əəхыйриин.  
Үə саллүү галəə җəмиигыль-Əнбиəə-и  
    үəль-мурсəлиин. 
Үəльхəмдү лиллəəһи раббиль-гəəлəмииин. 
 

Мəүлид укыганда һəркем үзенə охшаган бер 
салаватны да əйтеп укый ала.  

 

Тəмамлау догасы 
 

Йə, Рəхмəтле Раббым, укылган Коръəн 
аятьлəребезнең, салаватларыбызның хата-
кимчелеклəрен гафу итеп, Үзеңнең киң рəхмəтең 
белəн кабул кылсаң иде.  

Ошбу Коръəн аятьлəреннəн, 
салаватларыбыздан хасил булган əҗер вə 
савапларны фани дөньядан мəңгелек ахирəткə 
күчкəн иң камил кеше, бөтен галəмнəргə рəхмəт 
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буларак җибəрелгəн, барлык пəйгамбəрлəрнең 
имамы булган сөекле Пəйгамбəребез Мөхəммəд 
саллаллаһу галəйһи вə сəлламнең рухына, атабыз 
Адəм галəйһиссəлəм һəм анабыз Һавадан алып 
бүгенге көнгə кадəр килгəн бөтен пəйгамбəрлəрнең, 
əүлиялəрнең, галимнəрнең рухларына ирештерсəң 
иде. Шулай ук безнең догаларыбызга мохтаҗ булган 
газиз əти-əнилəребезнең, əби-бабаларыбызның, дəү 
əти-дəү əнилəребезнең, кыз һəм ир 
туганнарыбызның, барча мөэмин-мөселман кабер 
əһеллəребезнең, мəрхүм-мəрхүмəлəребезнең  
рухларына ирештереп, аларның гөнаһларын, хата-
кимчелеклəрен гафу итеп, рухларын шатландырсаң 
иде.  

Йə, Кодрəтле Раббым, аларның каберлəрен 
нурландырып, хисапларын җиңелəйтсəң иде. 
Аларга Синең сөекле бəндəлəреңнəн, җəннəт 
əһеллəреннəн булырга насыйп итсəң иде. 

Йə, Рəхим-шəфкатьле Раббым, укылган 
Коръəн аятьлəребез, əйтелгəн салаватларыбыз, 
игелекле гамəллəребез хөрмəтенə, белеп һəм 
белмичə кылган гөнаһларыбызны, хата-
кимчелеклəребезне, ялгышларыбызны Үзеңнең киң 
рəхмəтең белəн гафу итсəң иде.  

Хосусан, сөекле Пəйгамбəребезнең туган 
вакытын бəян иткəн касыйдəсен укучыларга һəм 
тыңлаучырга Пəйгамбəребез шəфəгатен насыйп 
итсəң иде! Шулай ук барча дин кардəшлəребезгə 
һəр урында һəм һəрвакыт Рəсүлүллаһ саллаллаһу 
галəйһи вə сəлламнең Сөннəтен тотарга һəм Аңа 
ияреп яшəргə насыйп итсəң иде. 

Килəчəктə дə шушы мəҗлес кебек хəерле 
мəҗлеслəрне күрергə һəм үткəрергə насыйп итсəң 
иде! 
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Йə, Раббым, йөрəклəребезгə көчле иман, 
җаннарыбызга тынычлык, тəннəребезгə исəнлек-
саулык биреп, һəрбарчабызга хəерле һəм бəракəтле 
гомерлəр насыйп итсəң иде. Сиңа гына гыйбадəт 
кылабыз һəм Синнəн генə ярдəм сорыйбыз. Синең 
кушканнарыңны ихлас күңелдəн үтəп, тыйган 
гамəллəреңнəн тыелып, иксез-чиксез рəхмəтеңə һəм 
ризалыгыңа ирешергə, ике дөньяда да бəхетле 
бəндəлəреңнəн булырга насыйп итсəң иде. 

Һəркайсыбызны хəвеф-хəтəрлəрдəн, 
сугышлардан, ачлык хəсрəтеннəн, сихерлəрдəн, 
табигать гарасатларыннан Үзең сакласаң иде. Ил-
көннəребезгə тынычлык, иминлек насыйп итсəң 
иде. 

Йə, Рəхмəтле Раббым, балаларыбызга, 
оныкларыбызга күркəм тəрбия биреп, алар өчен 
сөенеп, шатланып яшəргə, аларның игелеген, 
миһербанлыгын күрергə насыйп итсəң иде.  

Йə Раббым, һəркайсыбызга бу дөньядан тулы 
иман, кальби сəлим белəн китəргə, соңгы 
сулышларыбызда да: “Лəə илəəһə иллə ллааһу 
Мөхəммəдүррасүлүллаһ”, - дип əйтергə насыйп 
итсəң иде. Кыямəт көнендə сөекле Пəйгамбəребез 
Мөхəммəд галəйһиссəлəмнең шəфəгатенə ирешеп, 
җəннəтлəреңə керергə, Синең дидарыңны күрергə 
насыйп итсəң иде.    

Раббəнəə əəтинəə фиддүнйəə хəсəнəтəү үə 
фил əəхыйрати хəсəнəтəү үə кыйнəə гəзəəбəн-нəəəр. 

Вəссалəəтү вəссəлəəмү галəə расүүлиллəһ үə 
галəə əəлиһи үə əсхабиһи əҗмəгыйн. 
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(ихтыяр көчеңне) ныгытмак буламын. Һəр 
нəрсəне сиңа аңлатам. Аларда синең өчен 
хакыйкать, мөэминнəр өчен кисəтү вəгазе бар” 
(11-че сүрə, “Һуд”, 120 аять).  

Моннан Аллаһы Тəгалəнең Пəйгамбəргə (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) башка 
пəйгамбəрлəр (аларга Аллаһның сəламе булсын!)   
тарихындагы вакыйгаларны аның мөбəрəк 
күңелендəге иманын ныгыту һəм камиллəштерү 
өчен сөйлəве ачыклана.  

Һəм безнең барыбызның да, пəйгамбəрлəрнең 
иң яхшысының  тормышы һəм тормыш эшчəнлеге 
турындагы хикəятлəрне тыңлап, күңеллəребездəге 
иманны ныгыту һəм камиллəштерүдə аннан күпкə 
мохтаҗрак икəнебезгə бернинди дə шик юк. Чынлап 
та, безнең моңа ихтыяҗыбыз бик зур.   

Ундүртенче дəлил:  Бездəн алда яшəгəн тəкъва  
мөселманнар (сəлəфсалихун)  эшлəмəгəннəрнең, 
Исламның беренче чорында булмаганнарның  
барысы да тыелган гамəл дə, кире кагылырга 
тиешле гамəл дə, начар бидгать тə түгел. Лəкин, һəр 
яңалыкны, һəр яңа кертелгəнне Шəригать 
дəлиллəре белəн  тикшереп чыгарга кирəк. Анда 
дин өчен яхшылык (мəслəхəт) бармы, ул вəҗиб 
гамəлме, анда  хəрам (тыелган гамəл) өлеш юкмы, 
шуның нəтиҗəсендə ул хəрам гамəл түгелме, əллə 
инде анда хупланмаган өлеш бармы һəм шуның 
нəтиҗəсендə ул хупланмаган (мəкруһ) гамəлме, яки 
ул рөхсəт ителгəн өлешлəрдəн генə торамы һəм  
рөхсəт ителгəн (мөбах) гамəлме, яки анда хупланган 
өлешлəр генə  һəм дə ул хупланган   (мандуб)  
гамəлме. Ə кулланылган чаралар өчен, максатлар 
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өчен кулланыла торган шул ук Шəригать карарлары 
кулланыла.  

Дин галимнəре яңалык кертүлəрне биш төргə  
бүлгəннəр.  

1. Зарури яңалык кертүлəр. Мəсəлəн, хак юлдан 
язган агымнарның фикерлəрен  кире кагу һəм 
аларның вəкиллəренə каршы чыгыш ясау; Изге 
Коръəн һəм  Пəйгамбəребезнең  (аңа Аллаһның 
рəхмəте һəм сəламе булсын!) хəдислəрен укыган 
вакытта ялгышмас өчен,  гарəп теленең 
грамматикасын өйрəнү.   

2. Хуплана торган яңалык кертүлəр. Мəсəлəн, 
ятимнəр йортлары, мəктəплəр төзүлəр, намазга 
чакырып, манаралардан азан əйтү һəм башка 
игелекле эшлəр эшлəү. Алар Исламның башлангыч 
чорында булмаганнар. 

3. Хупланылмаган яңалык кертүлəр: алар  
мəчетлəрне һəм Изге Коръəн битлəрен орнаментлар 
белəн артык бизəклəү кебек гамəллəр.  

4. Рөхсəт ителгəн яңалык кертүлəр. Мəсəлəн, 
онны илəр өчен илəктəн файдалану, төрле яңа 
ризык һəм эчемлеклəр куллану һ.б. 

5. Тыелган яңалык кертүлəр. Болар –  Сөннəткə 
каршы килгəн, Шəригать дəлиллəренə туры 
килмəгəн, Шəригатькə файда, яхшылык  китермəгəн 
гамəллəр. 

Унбишенче дəлил: Һəрбер яңалык кертү дə 
тыелган була алмый. Əгəр бу шулай булса, Əбү  
Бəкер, Гомəр һəм Зəедлəрнең (Аллаһ алардан риза 
булсын!) Изге Коръəн текстларын җыеп туплавы, 
аннан соң бу текстларны, Коръəнне яттан укучылар 
(Аллаһ алардан риза булсын!)   вафатыннан соң 
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югалтмас өчен, кəгазь битлəрендə теркəүлəре, 
шулай ук, тыелган гамəл булып исəплəнгəн булыр 
иде.  Шулай ук, Гомəрнең (Аллаһ аңардан риза 
булсын!), “Нинди гүзəл яңалык кертү бу!”, - дип 
əйтеп,  кешелəрне Рамазан аенда тəравих намазы 
уку өчен бергə җыюы да, шулай ук, тыелган гамəл 
булып исəплəнер иде. Гыйлемнең төрле файдалы 
өлкəлəре буенча хезмəтлəр дə тыелган булырлар 
иде, алар утлы корал, артиллерия, танклар, авиация, 
су асты көймəлəре һəм диңгез флоты белəн 
сугышкан вакытта, безгə каферлəргə каршы ук һəм 
җəялəр белəн сугышырга туры килер иде.  

Манаралардан азан əйтү дə,  ятимнəр йортлары, 
мəктəплəр, шифаханəлəр, ашыгыч ярдəм, төрмəлəр 
өчен биналар төзү дə тыелган булыр иде.  
Пəйгамбəрнең  (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) шундый бер хəдисе бар: 

 كُلُّ بِْدَعةٌ َضالَلَة
“Һəрбер бидгать – юлдан язудыр”. 
Дин галимнəре аны начар яңалык кертү дип 

исəплəгəннəр. Лəкин андый чиклəү  Пəйгамбəрнең  
(аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) өлкəн 
сəхəбəлəре һəм аларның дəвамчылары 
(табигыйннар) керткəн гамəллəргə рөхсəт биргəн. 
Лəкин, ул гамəллəр Аллаһның Рəсүле (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!)  вакытында 
булмаганнар. Без үзебез дə бүгенге көндə бездəн 
элек яшəгəн тəкъва мөселманнарда булмаган күп 
яңалык кертүлəр кулланабыз. Мəсəлəн, тəравихтан 
соң, бер имам артыннан тəхəҗүд намазы укыр өчен, 
төн ахырында кешелəрне җыю, анда Коръəн укуны 
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тəмам итү,  Коръəн укуны тəмамлаган вакытта 
Аллаһка ялвару, егерме җиденче кичəдə тəхəҗүд 
намазында имамның вəгазь укуы, дингə 
чакыручының шундый сүзлəр белəн мөрəҗəгать 
итүе: “Төнге намазга басыгыз, Аллаһ безгə моның 
савабын бирсен!”. Боларның берсен дə  Пəйгамбəр 
(аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) дə, 
бездəн алда яшəгəн тəкъва мөселманнар да 
башкармаганнар. Ə мондый очракларда безнең бу 
гамəллəргə тəкълид итүебез тыелган гамəл булып 
санала аламы? 

Уналтынчы дəлил: Мəүлидне билгелəп үтү, 
гəрчə ул Мөхəммəд Пəйгамбəр (аңа Аллаһның 
рəхмəте һəм сəламе булсын!) чорында булмаса да, 
яңалык кертү булып тора, тик яхшы яңалык кертү. 
Чөнки, ул Шəригать дəлиллəренə һəм абсолют 
кагыйдəлəргə  туры килə. Мəүлид аның состав 
өлешлəре буенча түгел, ə аны үткəрү формасы 
белəн, ягъни, аны үткəрү өчен кешелəрне махсус 
җыю буенча, - яңалык кертү.  Чөнки мəүлидне 
билгелəп үткəн вакытта булганнарның барысы да, 
Пəйгамбəр (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) вакытында булганнар. Бу турыда мəүлид 
файдасына  без китергəн уникенче дəлилдə бар.  

Унҗиденче дəлил: кешелəрне җыю кебек, 
Исламның башлангыч чорында  булмаган, лəкин 
аның структур  өлешлəре ул вакытларда булган һəр 
гамəл, Шəригать буенча зарур гамəл булып 
исəплəнə, чөнки ул законлы өлешлəрдəн тора. Ə 
законлы өлешлəрдəн торган һəр əйбер үзе дə 
законлы була. Һəм бу беркем өчен дə сер түгел.  

Унсигезенче дəлил: Имам əш-Шəфигый 
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(Аллаһ аңарга  рəхимле булсын!) шулай дигəн: 
“Барлык яңалык кертүлəр дə ике төргə бүленə. 
Аларның беренчесе - Коръəнгə, Сөннəткə, иҗмагка4 
яки асарга5 каршы килүче яңалык кертүлəр. Андый 
яңалык кертүлəр юлдан язу булып торалар. 
Икенчелəре – яхшы яңалык кертүлəр, алар алда 
саналганнарның берсенə дə каршы килмилəр.  
Андый яңалык кертүлəр  рөхсəт ителəлəр һəм 
мактауга  лаеклар”. Имам əл-Иззу бине  Габд əс-
Сəлам, əн-Навави, бине  Асирлар да  яңалык 
кертүлəрне без алда күрсəткəн төрлəргə бүленəлəр 
дип язалар.  

Унтугызынчы дəлил: Шəригать дəлиллəренə 
туры килгəн һəр игелекле гамəл, аны кулланышка 
кертү – Шəригатькə каршы килүне максат итеп 
куймый, əгəр дə анда тыелганнар булмаса, ул дингə 
кабул ителə. 

Бездəн алда яшəгəн тəкъва мөселманнар 
(сəлəфсалихун)  боларны башкармаганнар, – дигəн 
фанатиклар фикере, гомумəн дəлил була алмый, 
киресенчə, бу – дəлиллəрнең булмавын аңлата. Һəм 
дə бу диннең нигезлəрен (үсүл) өйрəнү белəн 
шөгыльлəнгəн кеше өчен, гомумəн сер түгел. Безгə 
кануннар урнаштыручы -  Пəйгамбəр  (аңа 

                                               
4  Иҗмаг –мөселман дин галимнəренең бертавыштан 

уртак фикергə килүлəре. 
5  Асар – Пəйгамбəрнең  (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 

сəламе булсын!)  сəхəбəсе  чыгарган дини фəтва яки  
Мөхəммəд Пəйгамбəрнең (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) аның аша тапшырылган  сүзлəре яки 
гамəллəре.           
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Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!), аны 
башкарган кешегə савап вəгъдə иткəн, чөнки аның 
хəдисендə шулай диелгəн: “Исламга яхшы 
традиция керткəн кеше, аның өчен савабын алыр, 
һəм аның үрнəгенə ияргəн кешелəрнең савапларын 
да. Бу вакытта  аның артыннан барган кешелəрнең 
саваплары кимемəс”. Мөслим  тапшырган хəдистə 
шулай диелгəн.  

Егерменче дəлил: Пəйгамбəрнең   (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) мəүлиден 
олылау – Аллаһ Рəсүле  (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) турындагы хатирəлəрне торгызу 
булып тора, ул  Исламда рөхсəт ителгəн һəм 
законлы гамəл. Хаҗ кылырга барган вакыттагы күп 
йолаларны   башкару да, истəлекле хатирəлəрне, 
вакыйгаларны хəтердə яңарту,  мактаулы тарихи 
урыннарга сəяхəт кылу  булуын барыбыз да күрəбез 
бит. Мəсəлəн,  Сафа һəм Мəрвə6 таулары арасыннан 
үтү, ташлар ыргыту, Мина7 үзəнендə корбан чалу - 

                                               
6  Сафа һəм Мəрвə – Мəккəдəге таулар. Анда, я бер 

тауга, я икенчесенə йөгереп менеп, Исмəгыйль (аңа 
Аллаһның сəламе булсын!) пəйгамбəрнең əнисе Хəҗəр 
кечкенə баласы өчен  су  эзлəп йөргəн. Ул җиде тапкыр 
шулай йөгереп үткəн. Шуннан соң,  Исмəгыйль (аңа 
Аллаһның сəламе булсын!) пəйгамбəр янында изге Зəм-
зəм чишмəсе бəреп чыккан. Һəм бу җиде тапкыр йөрүне 
Аллаһы Тəгалə соңыннан  хаҗ кылу йолаларының берсе 
иткəн.  

7  Мина – Мəккəдəн ерак түгел бер урын. Анда 
Ибраһим (аңа Аллаһның сəламе булсын!) пəйгамбəр, 
Раббыбыз кушуы буенча үзенең яраткан улы Исмəгыйль 
(аңа Аллаһның сəламе булсын!) пəйгамбəрне корбан 
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болар барысы да,  бик күптəн булып үткəн 
вакыйгалар белəн бəйлелəр. Мөселманнар, хəзер дə 
элекке замандагы кебек итеп аларны башкарып,  
алар турындагы хəтерне яңарталар. Ə Аллаһы 
Тəгалəнең  Ибраһим һəм Исмəгыйль (аларга 
Аллаһның сəламе булсын!)  пəйгамбəрлəр 
вакыйгасы турында сөйлəгəндə əйткəн сүзлəре  
моңа, шулай ук,   дəлил булып тора: 

  

 َوأَذِّن ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ
 

(Мəгънəсе):  “Мөселман булган җəмəгатькə 
хаҗ гамəллəрен кылуны игълан ит” (22-нче сүрə, 
”Хаҗ (Хаҗ)”, 27 аять). 

 

 َوأَرَِنا َمَناِسكََنا
 

(Мəгънəсе):  “Безгə гыйбадəт урыннарын һəм 
ысулларын өйрəт” (2-че сүрə, ”Бакара (Сыер)”, 128 
аять). 

Егерме беренче дəлил: Мəүлиднең законлы 
икəне файдасына без алда китергəн бар дəлиллəр 
дə, мəүлиднең тыелган һəм аларны кире кагарга 
кирəк булган  аспектлардан азат булган гамəл 
икəнлеге турында сөйлилəр. Əгəр дə мəүлидне 

                                                                                                 
итəргə əзерлəнгəн булган. Аларның бу сынауны  лаеклы 
үтүлəрен күргəч, Җəбрəил (аңа Аллаһның сəламе 
булсын!), Аллаһ Тəгалəнең рөхсəте белəн, Җəннəттəн бер 
сарыкны аңа китереп биргəн. Ибраһим (аңа Аллаһның 
сəламе булсын!) пəйгамбəр  үзенең улы урынына шул 
сарыкны корбанга китергəн. 
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үткəргəн вакытта ирлəр белəн хатын-кызларның 
бергə җыелуы,  гөнаһлар кылу, артыгын исраф итү 
кебек, мəүлид Хуҗасы канəгать булмаслык,  кире 
кагарга тиешле гамəллəр була икəн, мондый 
мəүлиднең, əлбəттə, тыелган һəм хупланмаган  
гамəл булуында бернинди дə шик юк. Лəкин, бу 
вакытта  тыю  аерым бер тискəре очракларга гына 
кагыла, ə мəүлиднең үзенең асылына түгел. Һəм дə 
бу, бу турыда фикер йөрткəн кеше өчен, сер була 
алмый.  

 
Бөек ислам галиме, дүрт мəзхəб белгече, сəед 

  (Пəйгамбəребез Мөхəммəд галəйһиссəлəмнең 
 нəселеннəн булган), Мəккəдə һəм Мəдинəдə иң 

   зур хөрмəткə лаек булган Шəех Мөхəммəд 
             ибне Галəви əл-Мəлики (1946-2004  
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Мəүлидүн-нəби бəйрəме хакында 
бер-ике сүз 

 

  Элеккеге заманнарда Пəйгамбəребез 
Мөхəммəд Расүлүллаһ саллəллаһү галəйһи вə 
сəллам хəзрəтлəренең туган көнен аерым - ачык 
билгелəп бəйрəм итү һəм шул көндə фəкыйрь – 
мескеннəрне ашлар ашатып, аларны сəдакалар 
биреп шатландыру, Расүлүллаһ саллəллаһү галəйһи 
вə сəлламнең тууы, үсүе хакында гарəп яки төрки 
теллəрдə бəян ителгəн касыйдəлəрне укылганы 
төгəл билгеле түгел.  
  Əмма һиҗри исəп белəн алтынчы гасырда, 
Ирбиль падишаһы, Мəлик Мозаффар Əбу Сəгыйт 
Күкбүре бине Гали бине Биктəгин8, Мөхəммəд 
Расүлүллаһ саллəллаһү галəйһи вə сəлламне ихлас 
күңеленнəн яратканга һəм үзе дə бик юмарт кеше 
булганга күрə, шушы “Мəүлид - шəриф касыйдəсе”н 
укуны һəм зур табыннар – ашлар əзерлəп, халыкны 
җыеп ашатуны, шунда күп изгелек кылып, сəдакалар 
таратып, кешелəргə ярдəм итүлəрне гадəткə кертə. 
Ул һəр ел саен “Мəүлид – шəриф” көнендə 
галимнəрне, мəшəехлəрне һəм дə күп санлы 
фəкыйрьлəрне җыеп зур аш мəҗлесе ясый. “Мəүлед 
– шəриф” касыйдəлəрен укучыларга һəм голямə, 
мəшəехлəргə яхшы, матур киемнəр бүлəк итеп, 
якынча, өч йөз мең алтын микъдарында мал сарыф 
итə. Расүлүллаһ саллəллаһү галəйһи вə сəлламне бик 

                                               
8 Əбү Сəгыйд Күкбүре бине Гали бине Биктəгин – Əрбил 
хөкемдары (1190–1232). Ул беренчелəрдəн булып 1207 
елны Мəүлидне бəйрəм буларак оештырган. 
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тə яратканга күрə, күңеле тулып, аның өммəтен, 
бихисап фəкыйрьлəрне һəм гыйлем əһеллəрен, бу 
“Мəүлид – шəриф” бəйрəме сылтавы белəн, 
шулкадəр күп маллар сарыф итеп, шатландыра 
торган була.  
  Хафиз ибне Рəҗəп “Лəтаифүл – мəгариф” 
исемле китабында дүшəмбе көн ураза тотуның 
мөстəхəб булуы хакында хəдис шəриф бəян итеп, 
“Мəүлид шəриф бəйрəме” нə һəм анда, ачык 
рəвештə халыкка белдереп, шөкераналар кылырга 
кирəклегенə дəлиллəр булганлыгын күрсəтə. 
Хəдислəр җыентыгы “Мөслим”дə, Əбү Котада, 
радыйаллаһү ганһүнең, риваять итүенчə, Расүлүллаһ 
саллəлаһү галəйһи вə сəлламнəн, аның дүшəмбе көн 
ни өчен ураза тотуы турында сорагач: “Зəликə 
йəүмүн вулидтү вə унзилəт галəйə фиһи əн 
нүбүвəтə!”- дип əйткəн. Тəрҗемəсе: “Бу көн мин 
туган һəм миңа пəйгамбəрлек иңдерелгəн көн!” – 
дип җавап бирə. 
   Димəк, бу Расүлүллаһ саллəлаһү галəйһи вə 
сəллам үзенең туган көнен һəм пəйгамбəрлек килгəн 
көнен аерым гыйбадəт белəн хөрмəт итүе, шушы 
олы нигъмəт өчен (кешелəргə сөекле пəйгамбəрен 
җибəргəне өчен), мөселманнарның Аллаһы Тəгалəгə 
шөкерана кылырга тиешлеген күрсəтə.  Шуңа күрə, 
ай хисабы буенча да аның туган көнен, шəригать 
кысаларыннан чыкмыйча, нинди рəвештə булса да 
хөрмəт итү нигезсез түгел, ə киресенчə дөрес 
икəнлеге исбатлана. 

      Телгə алынган Хафиз ибне Рəҗəпнең 
“Лəтаифүл – мəгариф” ендə, “Мөслим” дə Əбү 
Котада, радыйаллаһү ганһүнең риваяте буенча, 
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китерелгəн хəдислəргə таянып исбат ителгəннəн 
соң, шулай ук мөхəддис, фəкыйһ галимнəрне дə искə 
алып үтмичə булмас. Сүюти, Гаскалани вə 
Касталани хəзрəтлəренең дə, бу мəсьəлəдə хəдис 
шəрифлəр китереп, Пəйгамбəребез галəйһис салəтү 
вəс сəламнең туган көнен ихтирам итүне, рөхсəтле 
һəм күркəм эш икəнлегенə фəтва биргəннəрен дə 
күрə алабыз. Боларны төгəл итеп белергə телəгəн 
кешелəр, шəех Йосыф бине Исмəгыйль 
Нəбаһəнинең ”Хуҗҗəтуллаһи галəл галəмин фи 
мугъҗизəт сəйидиль мурсəлин” китабына 
мөрəҗəгать итə алалар!  
Вəффəканə-ллаһу вə иййəкүм бимə фиһи ридаһү! 
(Аллаһ безгə һəм сезгə Аның ризалыгын алырга 
ярдəм итсен!) 

 
Бу мəкалə Дамелла Галимҗан хəзрəт əл-Барудинең 

«əд-Дин вə-л-əдəб» журналыннан алынды 
 
 

Пəйгамбəребез Мөхəммəд 
галəйһиссəлəм – иң камил кеше  

 

Безнең эраның алтынчы гасырында, бу 
дөньяга бөтен кешелек өчен үрнəк камил кеше 
җибəрелə – соңгы Пəйгамбəр Мөхəммəд 
галəйһиссəлəм. Бөек Аллаһ изге Коръəндə җирдəге 
һəм Ахирəттəге тормыш бəхетле булсын өчен, 
барлык кешелəргə Пəйгамбəребез Мөхəммəд 
галəйһиссəлəмгə иярергə куша. 

Мөхəммəд галəйһиссəлəм, пəйгамбəрлəр 
имамы буларак, барлык пəйгамбəрлəрнең иң матур 
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сыйфатларын үзендə туплаган. Ул мул сулы елгалар 
койган диңгез кебек. Һəрбер кеше аның тормышын 
үзенə үрнəк итеп алырга мөмкин. Мөхəммəд 
галəйһиссəлəм үзенең бер хəдисендə: “Мин күркəм 
əхлакны камиллəштерү өчен җибəрелдем”, – дип 
əйткəн (Əхмəд бин Хəнбəл, Муснад). Аллаһы  
Раббыбыз да Коръəн Кəримендə Пəйгамбəребез 
Мөхəммəд галəйһиссəлəмне мактап:  

 َوإِنََّك لََعلى ُخلُقٍ َعِظيمٍ 
“Хакыйкатьтə, син – югары əхлак иясе”, – 

дигəн. (“Калəм” сүрəсе, 4нче аять). 
Ул игелекле, итагатьле, шəфкатьле, 

миһербанлы, сабыр, киң күңелле, юмарт, 
ышанычлы, тыйнак була. Бу сыйфатлар 
Пəйгамбəребез галəйһиссəлəмдə иң камил дəрəҗəдə 
була. Коръəндə əйтелгəн:  

 

 لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ
لَِّمن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم الْآِخَر َوذَكََر اللََّه كَِثًري   

 
“Тəхкыйк, Аллаһ Расүлендə сезгə иярергə 

тиешле булган күркəм холык вə яхшы сыйфатлар 
бардыр, Аллаһтан савапны һəм ахирəттə 
җəннəтне өмет иткəн хəлдə, Аллаһны күп зекер 
итүче мөэминнəр өчен” (“Əхзаб” сүрəсе, 21нче 
аять). 

 Аллаһ илчесе галəйһиссəлəмнең əхлак 
чыганагы – Коръəн булган. Шуңа күрə, 
Расүлебезнең холкы нинди иде соң? – дигəн сорауга 
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Гайшə анабыз (Аллаһ аннан разый булса иде): 
“Аның холкы – Коръəн иде”, – дип җавап биргəн. 
Ул Коръəн Кəрим тыйган нəрсəгə ачуланып караган 
һəм Коръəн Кəрим кушкан нəрсəдəн канəгатьлəнү 
тойган. Ул Аллаһка ошамаган гамəл кылучыларны 
хөкем иткəн һəм шелтəлəгəн. Расүлебез 
галəйһиссəлəм Аллаһ риза булмаган нəрсəлəр өчен 
генə ачуланган. 

Аллаһ расүле галəйһиссəлəм югары дəрəҗəдə 
намуслы һəм ышанычлы, кешелəр белəн 
мөнəсəбəттə йомшак һəм дустанə кеше булган. Ул 
əхлакый, саф фикер йөртергə яраткан. Аллаһ илчесе 
галəйһиссəлəмгə тупаслык, əдəпсезлек һəм 
оятсызлык ят булган. Ул беркайчан да явызлыкка 
явызлык белəн җавап бирмəгəн, дошманнарын 
кичерə белгəн. Əгəр кемдер аннан берəр нəрсə 
сораса, яки берəр нəрсə белəн кызыксынса, Аллаһ 
илчесе галəйһиссəлəм һəрвакыт йомшак һəм төпле 
итеп җавап биргəн, тупас һəм ихтирамсыз бер сүз 
дə кулланмаган. Ул беркайчан да əңгəмəдəшен ярты 
сүздə бүлдермəгəн. Əгəр берəрсенең сүзе чамадан 
чыкса, ул аны я кире каккан, я торып киткəн. 

Аллаһның расүле гəлəйһиссəлəм əйткəн: 
“Миңа тəрбияне Аллаһ үзе бирде, һəм бу тəрбия 
нинди күркəм булды”, – дигəн (Суюти “Җəмиг əс-
сəгыйрь”). Сəхабəлəр Пəйгамбəребез 
галəйһиссəлəмнең күркəм яшəү рəвешен, əдəбен 
күреп бик сокланганнар. Əнəс бин Мəлик (Аллаһ 
аннан разый булса иде) дигəн сəхабə əйткəн: “Мин 
Аллаһның расүле гəлəйһиссəлəмгə ун ел хезмəт 
кылдым. Бер мəртəбə дə ямьсез сүз сөйлəгəнен 
ишетмəдем. Беркайчан да: ”Бу эшне ник болай 
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эшлəдең?” – дип ачуланганын күрмəдем”, – дигəн 
(Мөслим). 

Аллаһ расүле галəйһиссəлəм күршелəрен 
хөрмəт иткəн һəм кунакларын ихтирам белəн кабул 
иткəн. Аның Аллаһ өчен хезмəт итмəгəн яки яхшы 
гамəл кылмаган бер генə минуты да булмаган. 
Пəйгамбəребез Мөхəммəд галəйһиссəлəм килəчəккə 
өмет белəн караган, төшенкелеккə бирелүне 
яратмаган. Ул ике эшнең берсен башларга кирəк 
булганда, аларның иң файдалысын сайлаган. Ул 
бəлагə төшкəннəргə ярдəм итəргə һəм мəзлүмнəрне 
коткарырга яраткан. 

Аллаһ илчесе галəйһиссəлəм үзенең 
сəхабəлəрен бик яраткан, алар белəн еш 
киңəшлəшкəн һəм алар турында кайгырткан. Əгəр 
сəхабəлəреннəн берəрсе авырып китсə, ул аларның 
хəлен белергə бара торган булган. Əгəр берəрсе 
югалып торса, Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм аны 
эзлəгəн. Берəрсе вафат булса, аның хакына дога 
кылган. Ул һəрвакыт башкаларның гафу үтенүен 
кабул иткəн, аның өчен көчле дə, көчсез дə үз 
хокукларында тигез булган. Сүз остасы буларак, 
Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм күп төрле гыйбрəтле 
хикəялəр һəм тарихлар сөйли торган булган. Ул 
һəрвакыт дөресен генə сөйлəгəн. 

Аллаһ расүле галəйһиссəлəмнең тəрбиялеге 
һəм əдəплелегенə килгəндə, ул сəхабəлəренə бик 
мəрхəмəтле, хөрмəтле мөнəсəбəттə булган, кысан 
җирдə һəрвакыт башкаларга күбрəк урын 
калдырган. Берəрсен күрсə, ул аны һəрвакыт 
беренче булып сəламлəгəн. 

Аллаһ илчесе галəйһиссəлəм бик тыйнак 
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булган. Кешелəр җыелган җиргə яки җыелышка 
килгəч, ул урын бар җиргə утырган һəм моның 
белəн барысының да бертигез хокуклы икəнлеген 
ассызыклаган. Əңгəмəдəше белəн утырганда, 
беркайчан да аннан алда торып басмаган. Ашыккан 
вакытта һəрвакыт гафу үтенгəн. 

Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм беркайчан да 
ярлыларга фəкыйрьлеклəре өчен җирəнеп 
карамаган, байлар алдында түбəнчелек күрсəтмəгəн. 
Ул  һəрвакыт иминлекне югары куйган. Ашаганда, 
эчкəндə уң кулын файдаланган, чөнки аңа Аллаһ 
шулай кушкан. Ул хуш ислəрне яраткан: суган, 
сарымсак кебек начар ис таратучы нəрсəлəрне 
сөймəгəн. Аллаһ илчесе галəйһиссəлəм үзенең 
сəхабəлəреннəн киеме белəн дə, җыелышларда 
утырган урыны белəн дə аерылып тормаган. 
Берəрсе килсə: “Ə сезнең кайсыгыз Мөхəммəд 
соң?” – дип сорый торган булган. 

Пəйгамбəребез Мөхəммəд галəйһиссəлəм 
киемнəрдəн ашык сөягенə кадəр җитүче озын 
җилəн киеп йөрергə яраткан. Кием-салымда да, 
ризыкта да бернинди  артыклыкны кабул итмəгəн. 
Башына чалма һəм башлык кия торган булган, ə уң 
кулының чəнчə бармагында көмеш балдагы булган. 

Аллаһы Тəгалə Коръəндə əйтте:  

 لَقَْد َجاءكُْم َرُسولٌ مِّْن أَنفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه
َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُم بِالُْمْؤِمنَِني َرُؤوٌف رَِّحيٌم   

 

“Ий кешелəр, тəхкыйк, сезгə үз арагыздан 
пəйгамбəр килде, Аллаһка карышуыгыз аңар 
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авырдыр, сезнең иманга килүегез өчен ул бик 
тырышучы, мөэминнəргə шəфкатьледер” (“Тəүбə” 
сүрəсе, 128нче аять). 

“Күңелебездə пəйгамбəребезгə мəхəббəт 
бармы?” - дигəн сорау бирəсе килə. 

Ни өчен без бəхетсез соң? Бездəн Раббыбыз 
канəгатьме? Тормышыбыз кая бара? Без кешелəр 
белəн нинди мөнəсəбəттə? Без аларга ярдəм 
итəбезме, аларны аңлыйбызмы? Яисə без үзебез 
турында гына уйлыйбызмы? 

Сорауларга җавап табыйк та, тормышыбызны 
үзгəртик, җəмəгать. 
 

Нияз хəзрəт Сабиров 
 
 

Пəйгамбəребез Мөхəммəд 
галəйһиссəлəмгə карата булган əдəп 

 

Сəхабəлəр сөекле Пəйгамбəребез 
галəйһиссəлəмгə карата һəрвакыт əдəпле булганнар. 
Алар: “Без Аллаһның расүле галəйһиссəлəмнең 
нəсыйхəтлəрен тыңлаганда, күңеллəребез Раббыбыз 
Аллаһка һəм Аның пəйгамбəре Мөхəммəд 
галəйһиссəлəмгə карата мəхəббəт һəм əдəп белəн 
тула иде, əйтерсең лə  башларыбызга кошлар кунган 
һəм əгəр без хəрəкəтлəнсəк, ул кошлар очып китəр 
иде”, – дигəн (Ибн Мəҗə).  

 Сəхабəлəр Пəйгамбəребез галəйһиссəлəмгə 
сорау бирергə һəм аның күзлəренə туры карарга да 
оялганнар. Хəтта Аллаһның расүле Мөхəммəд 
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галəйһиссəлəм янəшəсендə еш булган сəхабəлəр дə, 
аңа карата əдəп саклап, аның күзлəренə ачык карый 
алмаганнар. Имам Тирмизи (Аллаһның рəхмəтендə 
булсын) хəбəр иткəнчə, бары тик Əбү Бəкер белəн 
Гомəр (Аллаһ алардан разый булсын) генə аның 
күзлəренə карап сөйлəшə алганнар, калган 
сəхабəлəр Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм белəн 
сөйлəшкəндə күзлəрен читкə ала иделəр. 

 Гамр бин Гас (Аллаһ аннан разый булсын) үз 
гомеренең соңгы минутларында сөйлəгəн: “Мин 
озак вакыт Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм янында 
тордым, лəкин аны бик хөрмəт иткəнгə һəм 
оялганга күрə, башымны күтəреп аңа озак карый 
алмадым. Əгəр бүген миннəн аның йөзе турында 
сорасалар, ышаныгыз миңа, сөйлəп бирə алмас 
идем”, – дигəн (Мөслим).   

 Коръəндə пəйгамбəрлəрнең исемнəре 
китерелгəн булса да, Аллаһы Тəгалə соңгы 
пəйгамбəргə бер тапкыр да “Йə Мөхəммəд” дип 
мөрəҗəгать итмəде. Аллаһы Раббыбыз аңа “Йə 
нəби”, “Йə Расүл”, дип эндəште. Аллаһы Тəгалə 
барлык мөселманнарга Пəйгамбəребез 
галəйһиссəлəмгə карата əдəпле булырга боерды. Бу 
турыда “Нур” сүрəсенең 63нче аятендə əйтелгəн: 

 

 لَا َتْجَعلُوا ُدَعاء الرَُّسولِ َبْيَنكُْم كَُدَعاء َبْعِضكُم َبْعًضا 

قَْد َيْعلَُم اللَُّه الَِّذيَن َيَتَسلَّلُونَ ِمنكُْم ِلَواذًا فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن  
ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَن  
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“Бер-берегезне чакырган кебек, Пəйгамбəрне 
дə шулай чакырмагыз. Арагыздан бəгъзелəрегез 
юкны сылтау итеп, мыштым гына (рөхсəтсез) 
качып киткəннəрне Аллаһ белə. Аң булыгыз, Аның 
əмереннəн качып китеп (бу дөньяда) үзегезгə 
фетнə-бəла чакыра күрмəгез яки (Ахирəттə) 
андыйларга бик хəтəр җəза китереп сугуы бар”. 

 Ибн Габбас (Аллаһ аннан разый булсын) бу 
аять турында болай дигəн: “Кешелəр Аллаһның 
расүле галəйһиссəлəмгə “Йə Мөхəммəд”, “Йə 
Əбүлкасыйм” дип эндəшəлəр иде. Аллаһы Тəгалə 
аның дəрəҗəсен күтəрер өчен,  алай дип əйтергə 
тыйды, шуннан соң кешелəр Пəйгамбəребез  
галəйһиссəлəмгə “Йə нəби”, “Йə Расүл”, дип 
мөрəҗəгать итə башладылар. 

  Бер солтан тормышыннан мисал китерəм. 
Габделгазиз исемле солтан авырып, урын җирендə 
яткан вакытта, аңа нурлы Мəдинə шəһəреннəн 
хəбəр килə. Ул үз ярдəмчелəрен чакыртып: “Миңа 
аякка басырга ярдəм итегез.  Мəдинə шəһəреннəн 
килгəн хəбəрне басып тыңларга тиеш. Аллаһның 
расүле галəйһиссəлəмнең күршелəрен ятып тыңлау 
ярамас”, – дип əйткəн. Нурлы Мəдинəдəн хат 
килгəн саен, бу солтан тəһарəтен яңартып, кулына 
хат алып, аны үбеп, маңгаена куеп: “Бу хатта нурлы 
Мəдинəнең тузаны”, - дигəн һəм шуннан соң гына 
хатны укыган.  

Нияз хəзрəт Сабиров 
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Мəүлид кичəсенең фəзыйлəтлəре 
 

Хəзрəти Мəгъруф Əл-Кəрхый (Аллаһ аны үз 
рəхмəтеннəн аермасын) əйткəн: «Кем дə булса 
Мөхəммəд (саллаллаһу галəйһи вə сəллам) 
мəүлиден укытырга ризык хəзерлəсə һəм мəүлидне 
хөрмəтлəп, туган, дус-ишлəрен жыйса, өен ут белəн 
яктыртса, яңа киемен киеп, хуш ислəр, хуш 
ислемайлар белəн сөртенсə, Аллаһы Тəгалə Кыямəт 
көнендə ул бəндəне Пəйгамбəрлəр белəн бер 
төркемдə булдырыр һəм (аның урыны) югары 
Гыйллиййиндə (җиденче күктə) булыр», дигəн. 

Заманының бердəнбере, гасырында берүзе 
(сыйфатларына карата) булучы Имам Фəхретдин 
Əр-Рази болай əйткəн: «Мөхəммəд (саллаллаһу 
галəйһи вə сəллам) мəүлиден тоз, яисə бодай, яки 
башка бер ризык өстенə укыса шул ризыкка бəрəкəт 
иңер. Инде су өстенə мəүлид укылганнан соң, ул 
суны эчүченең кальбенə (йөрəгенə) мең нур һəм 
шəфкать хислəре керер, мең явызлык һəм авыру 
чыгып китəр. Мондый йөрəк, башка йөрəклəр 
үлəчəк көнне үлмиячəкдер». Сүз Кыямəт көне 
турында бара. 

Галимнəрнең солтаны Имам Жəлəледдин Əс-
Суйутий (Аллаһ аны үз рəхмəтеннəн аермасын) 
болай дип əйткəн: «Берəр йортта, яисə мəчеттə, яисə 
берəр мəхəллəдə (кварталда) Мөхəммəд (саллаллаһу 
галəйһи вə сəллам) мəүлиде укылса ул йортның, 
яисə  мəчетнең, яки мəхəллəнең тирə-якларын 
фəрештəлəр чорнап алалар һəм шушы урының 
халкына фəрештəлəр салават əйтеп торырлар һəм 
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барысына да Аллаһы Тəгалə тарафыннан мəрхəмəт 
һəм Аллаһының разыйлыгы насыйп булыр. 
Җəбраил, Микаил, Исрафил һəм Газраил 
(галəйһимис-сəлам) фəрештəлəр исə мəүлид укуга 
сəбəпче кешегə үзлəре салават əйтерлəр». Һəм аның 
хəбəр итүенчə: «Əгəр берəр мөселманның өендə 
мəүлид укылса, ул өйгə Аллаһы Тəгалə рəхмəте 
белəн корылык тимəс, вəба (чума) авыруы кермəс, 
ут тимəс, су (ташкын) тимəс, бəла-афəтлəр, нəфрəт, 
хөсет, явыз күз, караклардан имин булыр. Əгəр 
мəүлид укучы бəндə вафат булса, Аллаһы Тəгалə 
Мөнкир вə Нəкир сорауларына җавап бирүне 
җиңелəйтер, һəм ул бəндə кодрəтле Аллаһы 
Тəгалəнең хаклык урынында булыр». 

 
 

Мəүлидне үткəрү тəртибе 
 

Мəүлидтə укыла торган аять-сүрəлəр 

 
«Əл-Ихлас» сүрəсе 

     أَُعوذُ باهللا ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ
  بِْسمِ اللِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ

 }3{ لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد }2{ اللَُّه الصََّمُد }1{ ٌدقُلْ ُهَو اللَُّه أََح
 }4{ َولَْم َيكُن لَُّه كُفًُوا أََحٌد
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Əгүүзү биллəəһи минəш-шəйтаанир-раҗииим. 
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахииим 
Кульһү-əллааһү əхəде. Əллааһүс-самəде. Лəм 

йəлиде. Үə лəм йүүлəде. Үə лəм йəкүллəһүү күфү-үəн 
əхəде. 

 

Тəкбир  

(Бергəлəшеп əйтелə) 
 

اَُهللا أَكَْبُر اَُهللا أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اُهللا  اَُهللا أَكَْبُر  اَُهللا أَكَْبُر َو 
 ِللَِّه الَْحْمُد

 

Əллааһү əкбəр, Əллааһү əкбəр Лəəə илəəһə 
иллəəллааһү үəллааһү əкбəр. Əллааһү əкбəр. 
Үəлиллəəһил хəмде (өч тапкыр). 

 

«Əл-Фəлəк» сүрəсе 

  بِْسمِ اللِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ
َوِمن َشرِّ  }2{ِمن َشرِّ َما َخلََق   }1{قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ 

َوِمن  }4{َوِمن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الُْعقَِد  }3{ غَاِسقٍ إِذَا َوقَب
 }5{َشرِّ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد 

 

Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахииим 
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Куль əгүүзү бираббил фəлəко. Миң шəрри мəə 
халəко. Үə миң шəрри гаасикыйн изəə үəкабе. Үə миң 
шəррин нəффəəсəəти фил-гүкаде. Үə миң шəрри 
хəəсидин изəə хəсəде. 

 

Тəкбир  

(Бергəлəшеп əйтелə) 
 

لََه إِالَّ اُهللا  اَُهللا أَكَْبُر  اَُهللا أَكَْبُر َو اَُهللا أَكَْبُر اَُهللا أَكَْبُر الَ إِ
 ِللَِّه الَْحْمُد

 

Əллааһү əкбəр, Əллааһү əкбəр Лəəə илəəһə 
иллəəллааһү үəллааһү əкбəр. Əллааһү əкбəр. 
Үəлиллəəһил хəмде (өч тапкыр). 

 

«Əн-Нəс» сүрəсе 

  بِْسمِ اللِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ
 }3{إِلَِه النَّاسِ  }2{َمِلِك النَّاسِ  }1{بَِربِّ النَّاسِ  قُلْ أَُعوذُ

الَِّذي ُيَوْسوُِس ِفي ُصُدورِ  }4{ِمن َشرِّ الَْوْسَواسِ الَْخنَّاسِ 
 }6{ِمَن الْجِنَِّة َو النَّاسِ  }5{النَّاسِ 

  

Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахииим 
Куль əгүүзү бираббиннəəəс. Мəликиннəəəс. 

Илəəһиннəəəс. Миң шəррил үəсүəəсилханнəəəс. 
Əллəзии йү-үəс-үисү фии судүүриннəəəс. Минəл 
җиннəти үəннəəəс. 
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Тəкбир  

(Бергəлəшеп əйтелə) 
 

اَُهللا أَكَْبُر اَُهللا أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اُهللا  اَُهللا أَكَْبُر  اَُهللا أَكَْبُر َو 
 ِللَِّه الَْحْمُد

 

Əллааһү əкбəр, Əллааһү əкбəр Лəəə илəəһə 
иллəəллааһү үəллааһү əкбəр. Əллааһү əкбəр. 
Үəлиллəəһил хəмде (өч тапкыр). 

 
 

«Əл-Фəтихə» сүрəсе 
 

  بِْسمِ اللِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ
َمِلِك َيْومِ  }2{الرَّْحمنِ الرَِّحيمِ  }1{الَْحْمُد للِّه َربِّ الَْعالَِمَني 

اهِدَنا الصَِّراطَ  }4{اَك َنْعُبُد وإِيَّاَك َنْسَتِعُني إِيَّ }3{الدِّينِ 
ِصَراطَ الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيهِْم غَريِ املَغُضوبِ  }5{املُسَتِقيَم 

 َعلَيهِْم 

 }7{َوالَ الضَّالَِّني 
 

Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахииим 
Əгүүзү биллəəһи минəш-шəйтаанир-раҗииим. 

Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахииим. Əлхəмү лиллəəһи 
раббил гəəлəмииин. Əр-рахмəəнир-рахииим. Мəəлики 
йəүмиддииин. Иййəəкə нəгбүдү үə 
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иййəəкəнəстəгииин. Иһдинəссыйрааталь 
мүстəкыыыйм. Сыйрааталь-лəзиинə əнгəм-
тəгəлəйһим. Гайрил-мəгдууби гəлəйһим үəлəд-
даааалииин. Əəмиииин. 

 

«Əхзəб» сүрəсе, 40-48нче аятьлəр 
 

     أَُعوذُ باهللا ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ
َولَِكن رَُّسولَ اللَِّه مَّا كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد مِّن رَِّجاِلكُْم 

َيا أَيَُّها  }40{َوَخاَتَم النَّبِيَِّني َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما 
َوَسبُِّحوُه ُبكَْرةً  }41{ذْكُُروا اللََّه ِذكًْرا كَِثًريا الَِّذيَن آَمُنوا ا

ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم َوَملَاِئكَُتُه ِلُيْخرَِجكُم  }42{َوأَِصيلًا 
 }43{مَِّن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوكَانَ بِالُْمْؤِمنَِني َرِحيًما 

َيا أَيَُّها  }44{أََعدَّ لَُهْم أَْجًرا كَرًِميا َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم َو
َوَداِعًيا إِلَى  }45{النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا 

َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني بِأَنَّ لَُهم مَِّن  }46{اللَِّه بِإِذْنِِه َوِسَراًجا مُّنًِريا 
َولَا ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن َوالُْمَناِفِقَني َوَدْع  }47{اللَِّه فَْضلًا كَبًِريا 

 }48{أَذَاُهْم َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا 
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Əгүүзү биллəəһи минəш-шəйтаанир-раҗииим. 
40. Мə кəəнə Мүхəммəдүн əбəə əхəдим-

мирриҗəəликүм үə лəəкир-расүүлə-ллаһи үə хаатəмə-
ннəбиййнə үə кəəнə-ллаһү бикүлли шəйин гəлиимə. 
41. Йəəəə əййүһə-ллəзиинə əəмəнүүз-күруллааһə 
зикраң кəсиира. 42. Үə сəббихүүһү бүкратəү-үə 
əсыыйлə. 43. Һү-үəллəзии йүсаллии гəлəйкүм үə 
мəлəəəə икəтүһүү лийүхриҗəкүм минəззулүмəəти 
илə-ннүүүр үə кəəнə билмүъминиинə рахиимə. 44. 
Тəхиййəтүһүм йəүмə йəлкаунəһүү сəлəəəм үə əгəддə 
лəһүм əҗраң кəриимə. 45. Йəəəə əййүһəн-нəбиййү 
иннəəə əрсəлнəəкə шəəһидəү үə мүбəшшираү үə 
нəзиира. 46. Үə дəəгийəн иллəллааһи биʼизниһии үə 
сирааҗəм-мүниира. 47. Үə бəшширил-мүъминиинə 
биʼəннə лəһүм минəллааһи фəдлəң кəбиира. 48. Үə лəə 
түтыйгил-кəəфириинə үəл мүнəəфикыыйнə үə дəг 
əзəəһүм үə тəүəккəл гəлəллааһи үə кəфəə билəəһи 
үəкиилə. 

 

Салəүəəтүл макбүүлə 

 

    ُعوذُ باهللا ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِأَ

َيا أَيَُّها الَِّذيَن  .ِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّآإِنَّ اللََّه َوَملَ
 اآَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًم
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ـُمَّ  َوِاَمامِ .َوالَْعَجمِ َربِاْلَع َسيِِّد ُمَحمٍَّد َسيِِّدَنا َعلَى َصلِّ اَللَّه
 السَّلَِف ِلَساِن َوَتْرُجَماِن .َوالَْحَرمِ الُْمَنوََّرِة َوالَْمِديَنِة َمكَّةَ

 .آَدُم َوَنْسلُُه ُنوٌر ْصلُُهأَ .َيْعلَْم َمالَْم اِْالْنَسانَ َوَعلََّم .َوالْكََرمِ
 َعلَى َمكُْتوٌب يُفالشَّرِ إِْسُمُه .ُمقَدٌَّم َوَخلْقُُه ُمَؤخٌَّر َبْعثُُه
 الشَّرِيُف جِْسُمُه .َوالْقَلَمِ الَْجْوَهرِ بَِياقُوِت الَْمْحفُوِظ اللَّْوحِ
 ِلَمْن ىطُوَب ثُمَّ ،فَطُوَبى .َوالَْحَرمِ الُْمَنوََّرِة الَْمِديَنِة ِفى َمْدفُونٌ
 .َوالنََّدمِ الَْحْشرِ َيْوَم الشَّفَاَعِة َمْنَبُع .أَْسلََم َوِلَمْن َوَتاَبَعُه َرآُه

 لَْيَت َيا َيْوَم .َسلِّْم َربِّ َيا :قَآِئالً ِللْعاِصَني الشَّفَاَعِة َوَمْنَبُع
 اَو ،اُمَِّتى ،اُمَِّتى :َيقُولُ َيْوَم .الْقََدمِ َتْحِت ُتَراَب كَْتَحلَْناا

 ِقَبلِ ِمْن الُْمَناِدى فَُيَناِدى .َوالْكََرمِ الُّلطِْف ذَى َيا ،اُمََّتاْه
 اُْدُخلُوا .الُْمْحَتَرمِ َنبِيَّ َيا َشفَاَعُتَك قُبِلَْت .اْالَْرَحمِ الرَّْحَماِن
 اُهللا َرِضَي ثُمَّ .اَلٌَم َوالَ َحَزنٌ َوالَ َعلَْيكُْم َخْوٌف الَ الَْجنَّةَ
 ذَوِى َعِليٍّ َوَعْن نَُعثَْما َوَعْن ُعَمَر َوَعْن َبكْرٍ أبِى َعْن َتَعالَى
 اِْالَمامِ ِةالشَّرِيَع َخاِدمِ َعْن الَىَتَع اُهللا َرِضَي ثُمَّ  .مَِرالْكَ

 .َوالُْمْرَسِلَني اْالَْنبَِياِء َجِميعِ َعلَى َتَعالَى اُهللا َوَصلَّى .اَْألْعظَمِ
 ِمْن .اَْجَمِعَني طَاَعِتَك اَْهلِ َوَعلَى .الُْمقَرَّبَِني َمالَِئكَِتَك َوَعلَى
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 َمَعُهْم َواْحُشْرَنا َواْرَحْمَنا .َواْالَْرِضَني السََّماَواِت اَْهلِ
  .الرَّاِحِمَني اَْرَحَم َيا بَِرْحَمِتَك
 َعلَى َوَسالٌَم * َيِصفُونَ َعمَّا الِْعزَِّة َربِّ َربَِّك ُسْبَحانَ

  الَْعالَِمَني َربِّ ِللَِّه َوالَْحْمُد *الُْمْرَسِلَني
َسَنةً َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َح

 َعذَاَب النَّارِ

 
Əгүүзү биллəəһи минəш-шəйтаанир-раҗииим. 
Иннəллааһə үə мəлəəəə-икəтəһүү йүсаллүүнə 

гəлəннəбиййи, йəəəə əййүһə-ллəзиинə əəмəнүү саллүү 
гəлəйһи үə сəллимүү тəслиимə. (“Əхзəб” сүрəсе, 56 
аять). 

Əллааһүммə салли гəлəə сəййидинəə Мүхəммəдиң 
сəййидил гəраби үал гəҗəм. Үə имəəми Мəккəтə үəл 
Мəдиинəтил мүнəүүəрати үəл хəрам. Үə тəрҗүмəəни 
лисə-əниссəлə-фи үəл кəрам. Үə гəллəмəл иңсəəнə мəə 
лəм йəглəм. Əслүһүү нүүруү үə нəслүһүү əəдəм. 
Бəгсүһүү мү əххаруү үə халькуһүү мүкаддəм. Исмүһүш 
шəриифү мəктүүбүң гəлəл лəүхил мəхфуүзый би 
йəəкуутил җəүһəри үəл калəм. Җисмүһүш шəриифү 
мəдефүүнүң фил Мəдиинəтил мүнəүүəрати үəл хəрам. 
Фəтуубəə суммə туубəə лимəрраааһү үə тəəбəгəһү үə 
лимəн əслəм. Мəмбəгүшшəфəəгəти йəүмəл хəшри 
үəннəдəм. Үə мəмбəгүшшəфəəгəти лилгəəсыыйнə каааа 
илəй йəəраббəссəлəм. Йəүмə йəə лəйтə иктəхəлнəə 
түраабə тəхтил кадəм. Йəүмə йəкуулү үммəтии үммəтии 
үə үммəтəəһ йəəзəл лүтфи үəлкəрам. Фə йүнəəдил 
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мүнəəдии миң кыйбə-лиррахмəəнил əрхəм. Кубилəт 
шəфəəгəтүкə йə нəбийй-əл мүхтəрам. Үдхулүл җəннəтə 
лəə хаүфүн гəлəйкүм үə лəə хəзəнүү үə лəə əлəм. Сүммə 
радыйə-ллааһү тəгəəлəə гəн Əбии Бəкриү үə гəн Гүмəра 
үə гəн Гүсмəəнə үə гəн Гəлиййи зəүил кирам. Сүммə 
радый-əллаһү тəгəəлəə гəн хаадимиииш шəриигəтиһил 
имəə-мил əгзам. Үə саллəллааһү тəгаалə гəлəə җəмиигил 
əмбийəəəə и үəл мүрсəлиинə үə гəлəə мəлəəикəтикəл 
мукаррабиин. Үə гəлəə əһли таагəтикə əҗмəгыйн. Мин 
əһлис ссəмəəүəəти үəл əрдыйн. Үəрхəмнəə үəхшүрнəə 
мəгəһүм бирахмəтикə йəə əрхəмəр рраахимиин. 
Сүбхəəнə раббикə раббил гиззəти гəммə йəсыйфүүн  үə 
сəлəəмүн гəлəл мүрсəлиин үəлхəмдүлиллəəһи раббил-
гəəлəми-иин. 

Раббəнəə əəтинəə фиддүнйəə хəсəнəтəү үə фил 
əəхыйрати хəсəнəтəү үə кыйнəə гəзəəбəн-нəəəр. 

 
 

 

Расүл əкрамның нəсел - нəсабы 
шəрифе 

 
Дүртесенең исмене белмəк ваҗип, (тиешле) 
Əһле инсан (кешелəр) санадылар ап – ачык. 
Габдулла иде Мөхəммəд атасы, 
Габделмуталлиб иде һəм бабасы. 
Һашим иде ул баба өченчесе, 
Габдеманаф булды тəмам дүртесе. 
Сабыр итегез, хəзер əйтəм калганын,  
Бишенчесе иде Кусай, бабаның. 
Алтынчысының иде исме Килəп, 
Мурратдыр җиденчесе, би – инкыйлап. (үзгəрешсез) 
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Сигезенчесе Кəгъб иде бабаларның, 
Һəм Лүъəйдер тугызынчысы аның. 
Исме Гаалибдыр унынчы бабаның, 
Унберенчесе Фиһрдер, бел, аның. 
Уникенчесе Мəликтер, исме шəп, 
Унөченчесе Надрдер, кылма шəк. (шиклəнмə) 
Ундүртенчесенең исме Кинанə, 
Ки унбишенчесенеңдер, Хузəймə. 
Ки Мүдрикəдер уналтынчы, бəс, 
Ки унҗиденчесенең исме Ильяс. 
Мудар унсигезенчедер бабаның, 
Низар унтугызынчыдыр, бел, аның. 
Мəгадь инде егерменче бабадан, 
Егерме бер тəмам булды ки, Гаднəн. 
 
Болардан башкалары Исмəгыйль галəйһиссəлəмгə 
кадəр бик ачык мəгълүм түгелдер. 
 

 
 

“Мəүлидүн-нəби” касыйдəсе 
 

Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахииим 
Əүвəл Аллаһ исмен зикер итəем, 
Соңра башлап, һəр эшкə керешəем! 
Эш башында кем аны зикер итəр, 
Ул эшен Аллаһ аңа ансат итəр. 
Аллаһ исмен зикер итеп эш башламак,  
Һəркемгə ваҗип тиештер аңламак. 
Булса Аллаһ исме берлə һəр эшең,  
Бушка китмəс эшлəгəн һəрбер эшең! 
Шаукъ илə “Аллаһ” дисə кемнең теле,  
Барча гөнаһы түгелер яфрак кебек! 
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Пакь булыр Аллаһ исмен зикер иткəн,  
Ирешер максадына “Аллаһ” дигəн! 
Килегез, чын күңелдəн “Аллаһ!” диик, 
Күзлəрдəн яшьлəр түгеп без аһ итик. 
Шулай итсəк, буш куймас Аллаһ безне,  
Рахмəте киң, ярлыкар һəммəбезне. 
Бердер Аллаһ, берлегенə шөбһə юк, 
Сөйлəгəннəр ялгышып – дөнья тулук. 
Барча галəм юк икəн, Ул бар иде,  
Һəм əзəлдəн бай иде, Җəббар иде. 
Җен – фəрештə һəм адəм – берсе дə юк, 
Һəм янə тугыз фəлəк – һичберсе юк! 
Гарше – көрси, ай – кояш һəм юк иде,  
Барча җаннан əүвəл ук Ул бар иде. 
Кодрəт белəн боларны бар əйлəде, 
Берлегене барча икърар əйлəде. 
Бу хосуста күп сүзгə хаҗəт тə юк,  
Аллаһ бердер, бардыр Ул, башкасы юк! 
Əгəр шəфəгать кирəк исə эзлəгез, 
Ул Расүлнең сөннəтеннəн бизмəгез. 
Ий Мөхəммəд Мостафа син, ий Расүл,  
Кыл шəфəгать безлəргə яүмүн-нүзүл. 
 

Мəүлид мөнəҗəтлəре 

Рəсүлүлла намазда ул 
Башындадыр аның таҗы 
Өммəти, өммəти диеп 
Агадыр күзендин яше. 
 
Рəсүлүлла раузасында 
Зикер əйтеп сайрый кошлар 
Шул кошлардан гыйбрəт алып 
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Салаватлар əйтик дуслар. 
 
Салаватларга кушылыгыз 
Салаватларын белгəннəр 
Җəннəт ишеген ача алмаслар 
Салаватлар əйтмəгəннəр. 
 

Салават 

Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Расүүлəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
    йə, Нəбийəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
    йə, Хəбиибəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəляямү, галəйкə,  
    йə, Хайра Халькыйллəəһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Сəййдəль-Əүүəлиинə үəль-Əəхыйриин.  
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Рахмəтəл лиль-гəəлəмиин. 
 
    * * * 
 
Əй газизлəр, инде килде сүз башы, 
Тыңлагыз сез агызып күз яше. 
Бер васыять сөйлəмəкче буламын, 
Ул васыять ошбудыр тот колагың. 
Һəркем аны тыңласа, тотар исə, 
Ул кешедəн һəрзаман хушбуй исə. 
Кылыр Аллаһ шул кешегə рахмəтен, 
Мəүледин-нəбинең кылса хөрмəтен. 
Тыңлаганнар һəм табыр фазыйлəтен, 
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Укыса нəсел-нисап шамаилен! 
Рухыны шат итəек салəт илə, 
Əһле бəйте, əсхаблəр белəн бергə.  
Ул туган көннəрене хөрмəт иткəн, 
Тыңлар шул кыйссасыны ихлас белəн. 
Ий Мөхəммəд Мостафа син, ий Расүл,  
Кыл шəфəгать безлəргə яүмүн-нүзүл. 

 

Мəүлид мөнəҗəтлəре 

Рəсүлүлла намазда ул 
Башындадыр аның таҗы 
Өммəти, өммəти диеп 
Агадыр күзендин яше. 
 
Рəсүлүлла раузасында 
Зикер əйтеп сайрый кошлар 
Шул кошлардан гыйбрəт алып 
Салаватлар əйтик дуслар. 
 
Салаватларга кушылыгыз 
Салаватларын белгəннəр 
Җəннəт ишеген ача алмаслар 
Салаватлар əйтмəгəннəр. 
 

Салават 

Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə,  
    йə, Расүүлəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
    йə, Нəбийəллааһ. 
Əссалəəтү үəс-сəлəəмү, галəйкə, 
    йə, Хəбиибəллааһ. 




