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КЕРЕШ СҮЗ  
 

Габдулла Буби (Габдулла бине Габделгалләм бине 

Нигъмәтулла бине Монасыйп) – мәшһүр татар дин галиме, 

мәгърифәтче, педагог, публицист, язучы, тәрҗемәче, җәмәгать 

эшлеклесе. Ул 1871 елның 9 (21) ноябрендә хәзерге Татарстан 

Республикасы Әгерҗе районы Иж-Бубый авылында мулла гаилә-

сендә дөньяга килгән. Төпле белемне атасының мәдрәсәсендә 

алганнан соң, 1895 елда Г. Буби Иж-Бубый авылына имам һәм 

мөдәррис итеп билгеләнгән. Мәдрәсәдәге укыту һәм тәрбия 

процессы тулысынча аның кулына күчкәч, Г. Буби төпле дини һәм 

дөньяви белем бирүче абруйлы мәгърифәт учагы булдырган. Аңа 

бу эштә бертуганнары Гобәйдулла (1866–1938) һәм Мөхлисә 

(1869–1937) Бубилар да нык ярдәм иткән. 1905–1906 елларда 

Г. Буби, Мәккә, Мәдинә, Каһирә, Бәйрут, Истанбул һ.б. шәһәрләр-

гә сәяхәт кылып, белемнәрен камилләштергән. Кызганычка 

каршы, кадимчеләрнең яла ягулары аркасында, 1911 елда данлык-

лы Иж-Бубый мәдрәсәсе ябылган, шәкертләре куып таратылган. 

Шуннан соң 1913 елда Г. Буби гаиләсе белән Кытайның 

Голҗа шәһәренә күченеп киткән, анда татар мәдрәсәсе оеш-

тырган. Февраль инкыйлабыннан соң Русиягә кайткач, ул 

Троицк шәһәрендә кызлар мәдрәсәсендә укыткан, соңыннан 1918 

елның җәендә исә туган авылындагы мәктәпне торгызган. Га-

лим 1922 елның 7 февралендә туган авылы Иж-Бубыйда вафат 

булган. Шундагы зиратта җирләнеп, газиз анасы Бәдрелбәнат 

абыстай белән икесенә бер кабер ташы куелган. Тексты 

түбәндәгечә: 

Алгы ягы (уеп язылган): 

1) «Лилләәһил-фәәтихәһ 

2) Бәдрелбәнат 

3) Иманкол кызы 

4) Буби 

5) вафат 1923 нче 

6) йылда 85 йәшендә 

7) Аллаһ рәхмәт кыйлсун». 

https://tt.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D3%99%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://tt.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D2%97%D0%B0
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA
https://tt.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D2%96%D3%99%D0%B9
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6-%D0%91%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B9
https://tt.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Арткы ягы (уеп язылган): 

1) «Бу тарафда 

2) Габдулла 

3) Габделгалләм углы 

4) Буби 

5) вафат 1922 сәнә 

6) 51 йәшендә 

7) гафәраллааһү зүнүүбәһ»1. 

Текстның хәзерге татар теленә күчермәсе:  

Алгы ягы: «Аллаһ ризалыгы өчен «Фатиха» сүрәсен укы. 

Бәдрелбәнат Иманкол кызы Буби 1923 елда 85 яшендә вафат. 

Аллаһ рәхим кылсын».  

Арткы ягы: «Бу тарафта Габдулла Габделгалләм улы Буби 

1922 елда 51 яшендә вафат. Аллаһ аның гөнаһларын кичерсен». 

Г. Буби байтак кыйммәтле хезмәтләр язып калдырган: 

«Мөкяләмәи гарәбия» («Гарәп телендә сөйләшү»), «Фәраиз» 

(«Мирас бүлү»), «Логия яхуд Мантыйк фәне» («Логика, яки 

Мантыйк фәне»), «Тәгаддеде зәүҗати хифзы сыйххәти тәтъ-

бикъ» («Күпхатынлылыкны сәламәтлек саклауга килештерү»), 

«Мохтасар нәхү гарәби» («Кыскача гарәп теле синтаксисы»), 

«Тәзәүвеҗдә сәгадәт» («Никахлашуда бәхет»), «Тәрәкъкые 

фөнүн вә мәгариф динсезлеке мөҗибме?» («Фәннәрнең һәм 

мәгарифнең алга китүе динсезлеккә сәбәпчеме?»), «Хакыйкать, 

яхуд Тугрылык» («Хакыйкать, яки Дөреслек») (8 кисәктән тора), 

«Замане иҗтиһад мөнкарыйзмы, дәгелме?» («Иҗтиһад заманы 

үттеме, юкмы?»), «Татарча хөтбә уку дөресме?», «Гыйльме 

хәл» («Ислам гыйлеме»), «Сарф гарәби» («Гарәп теле мор-

фологиясе»), «Бубый мәдрәсәсенең кыскача тарихы», «Зиндан», 

«Хатыннар» һ.б. Ләкин аның «Замане иҗтиһад мөнкарыйзмы, 

дәгелме?» дигән китабы башкаларыннан аерылып тора, чөнки 

анда, ул заманда гына түгел, хәтта хәзерге заманда да бик 

актуаль булган дини проблемалар күтәрелгән. Галимнең әлеге 

                                                           
1
 Кайбер төзәтмәләр белән: Мәрданов Р.Ф. Әгерҗе төбәгенең ташъ-

язма истәлекләре / Р.Ф. Мәрданов, И.Г. Һадиев. – Казан: «Тамга» нәшр., 

2008. – Б. 47. 
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бибәһа хезмәте 1909 елда атаклы «Милләт» типографиясендә 

басылып чыкканнан соң, бик күп мөселманнарның күзләре 

ачылуына һәм йөрәкләре фикер коллыгыннан азат ителүенә 

сәбәпче булган. Бу китап тулысынча иҗтиһад һәм тәкълид 

мәсьәләләренә багышланган. 

Иҗтиһад – нинди дә булса дини мәсьәләдә, Коръән һәм 

хәдисләргә таянып, үзлегеңнән хөкем, нәтиҗә чыгару, ә тәкълид 

дин галимнәренең фикерләренә сукырларча иярүне аңлата. 

Ислам динендә дүрт хокукый юнәлеш яки дүрт мәзһәб барлыкка 

килеп, алар ныклап тамыр җәйгәннән соң, Х–ХI гасырларда 

ислам дөньясында, хәзер беркем дә үзлегеннән, турыдан-туры 

Коръән һәм хәдисләргә мөрәҗәгать итеп, теге яки бу дини 

сорауга җавап эзләргә тиеш түгел, барысы да мәзһәб галимнәре 

тарафыннан өйрәнелгән, шуңа күрә аларга иярү мәҗбүри, дигән 

караш хасил булган һәм шул рәвешле «иҗтиһад ишекләре» 

ябылган. Әмма байтак акыл ияләре, шул исәптән татар 

галимнәре, моның белән килешә алмаганнар, әлбәттә. Берен-

челәрдән булып Габденнасыйр Курсави ХIХ йөз башында ук дини 

фикердә инкыйлаб ясаган: бөтен татар-ислам дөньясын тәкъ-

лид бәласеннән коткарырга ниятләгән, кәлям әһелләре булган 

матүридиләрнең өйрәтмәләренә каршы чыккан, «иҗтиһад 

ишекләре»н ачарга чакырган, халыкның акылына салынган 

богауларны өзәргә омтылган. Г. Курсави юлын күренекле галим 

Шиһабетдин Мәрҗани дәвам иткән һәм аның идеяләрен тагын 

да үстергән, популярлаштырган. Шиһабетдин хәзрәт үзенең 

хезмәтләре белән бөтен ислам галәмен диярлек тетрәндергән, 

уйланырга мәҗбүр иткән. Ул да халыкны аң-белемгә, 

иҗтиһадка, схоластика һәм тәкълидтән арынырга, Коръән һәм 

хәдисләргә мөрәҗәгать итеп, акылы булган һәр кешене 

шәригать мәсьәләләрендә хөкем чыгарырга, элекке галимнәрнең 

ялгыш фикерләреннән арынырга, мөстәкыйль рәвештә фикер 

йөртергә өндәгән. Шулай ук Ризаэтдин Фәхретдин, Галимҗан 

Баруди, Зыяэтдин Камали, Муса Бигиев кебек башка дин галим-

нәребез үзләренең хезмәтләрендә иҗтиһад һәм тәкълид 
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проблемасын шул рухта яктыртканнар. Гомумән, җәдид-

челәрнең күпчелеге мәзһәбләрне кире каккан2. 

Г. Буби да «Замане иҗтиһад мөнкарыйзмы, дәгелме?» 

хезмәтендә бу мәсьәләләрне энәсеннән җебенә кадәр җентекләп 

аңлаткан, үзенең сүзләрен куәтләү өчен бик күп дәлилләр 

китергән һәм бернинди шик-шөбһәләргә урын калдырмаган. Аны 

язганда, автор түбәндәге төп чыганакларны кулланган: Коръән, 

хәдисләр, мәшһүр гарәп галиме Ибне Каййим әл-Җәүзиянең 

(1292–1350) «Игълям әл-мөвәкъкыйгыйнә ган Рабби әл-галәмин» 

(«Галәмнәрнең Раббысы исеменнән имза куючыларга белдерү») 

китабы, гарәп дин һәм җәмәгать эшлеклесе Мөхәммәд Рашид 

Риданың (1865–1935) «Реформатор белән мөкаллиднең бәхәсе» 

хезмәте. Ни өчендер 1909 елгы басмада Ибне Каййим 

китабының исеме «Игълям әл-мөвәффәкыйн» дип бирелгән3, бу – 

типография хатасы булса кирәк. Шулай ук Г. Буби Шатый-

биның «Мүвәфәкать» («Муафыйклыклар»), Тафтазаниның 

«Хашия-и Гадудия» («Гадуди хашиясе»), Мәргыйнаниның «Әл-

Һидая» («Туры юл»), Мәхбубиның «Мохтасар әл-Викая» 

(«“Саклау” хезмәтенең кыскача аңлатмасы»), Хәләбинең 

«Мөлтәка әл-әбхүр» («Диңгезләр кушылуы»), Шәехзадәнең 

«Мәҗмәгъ әл-әнһәр» («Елгалар җыелмасы»), Ибне Һөмамның 

«Фәтх әл-Кадыйр» («Кодрәтле Аллаһның [хакыйкатьне] ачуы») 

хезмәтләренә дә мөрәҗәгать иткән.  

Кайбер тарихчылар, «Замане иҗтиһад мөнкарыйзмы, 

дәгелме?» хезмәтен Г. Буби үзе язмаган, фәкать мәшһүр гарәп 

галиме Ибне Каййимнең «Игълям әл-мөвәкъкыйгыйн» («Имза 

куючыларга белдерү») исемле китабын татарчага тәрҗемә 

иткән, дип ялгышалар. Бу сүзләре белән алар әлеге китап белән 

тулысынча танышып чыкмаганнарын, аны игътибар белән укы-

маганнарын күрсәтәләр. Чынлыкта исә, әлеге олуг хезмәтнең 

өчтән бере – Г. Бубиның үз сүзләре, үз иҗат җимеше. 69 битле 

                                                           
2
 Хакимов Р.С. Традиционный ислам у татар / Р.С. Хакимов. – 

Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015. – С. 28. 
3
 Буби Г. Замане иҗтиһад мөнкарыйзмы, дәгелме? / Г. Буби. – Казан: 

«Милләт» электро-типографиясе, 1909. – Б. 23, 63. 
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китапның 23 нче битендә ул болай дип язган: «Шул ук вакытта, 

бу тарихтан бик күп соң, ягъни һиҗрәттән 751 елда вафат 

булган Ибне Каййим, шәригать дәвам ителгән кебек, 

иҗтиһадның дәвам ителүен сөйләгән һәм тик бу турыда 

«Игълям әл-мөвәкъкыйгыйн» исемле бер китап язган. Менә 

минем бу дәрәҗә-максатым шул китапны тәрҗемә итеп, 

милләт улларыма күрсәтү һәм, иҗтиһад бетте, дигән заманнан 

соңгы галимнәр һәм бөек адәмнәр ни сөйләгәннәр – шуны 

мәйданга кую. Хәтта иҗтиһад заманы бетмәде, дигән сүз яңа 

сүз түгел, бәлки иске сүз икәнлек билгеле булсын! Менә минем 

максатым – бу. Әгәр тәкълиднең ислам һәм мөселманнар 

башына китергән бәлаләре минем йөрәгемне бу кадәр яндырып 

куырмаса, мин туп-туры бу китапның тәрҗемәсенә керешер 

һәм төрле китаплардан хәтеремдә калган бу озын кереш өлешне 

язып маташмас идем. Менә шул хәсрәтләр, менә шул ачы 

хакыйкатьләр минем каләмемне бу сүзләрне язарга мәҗбүр 

итте. Инде максатка килим дә Ибне Каййимнең сүзләрен 

тәрҗемә итүгә тотыныйм». Димәк, хезмәтнең 23 битендә 

Г. Бубиның үз фикерләре, уйланулары урын алган, 23 нче биттән 

алып 62 нче биткә хәтле өлешендә исә Ибне Каййимнең «Игълям 

әл-мөвәкъкыйгыйн» әсәренең кыскача тәрҗемәсе бирелгән. 

62 нче биттән 69 нчы биткә кадәр тагын Г. Буби сүзләре һәм 

«Әл-мәнар» («Маяк») журналында басылган Сәед Мөхәммәд 

Рашиднең «Реформатор белән мөкаллиднең бәхәсе» исемле 

китабының кыскача тәрҗемәсе китерелгән. Шулай итеп, 

«Замане иҗтиһад мөнкарыйзмы, дәгелме?» хезмәтен 

Г. Бубиныкы итеп санарга тулы нигез бар, Ибне Каййим 

китабыннан өзекләрне ул фәкать үзенең фикерен куәтләү өчен 

генә тәрҗемә иткәнлеге аның түбәндәге сүзләреннән аңлашыла: 

«Әгәр: «Иҗтиһад заманы үтмәде һәм билгеле бер имамның 

сүзенә тәкълид тиешле түгел», – дип әйтү сез [әйткән] кебек, 

көферлек һәм адашу булса, бездән элек кяфер, бездән элек азгын 

Ибне Каййим һәм дүрт имам үзләре булырга тиешле иде, азрак 

инсафлык кылыгыз!» 
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«Иҗтиһад заманы уздымы яки юкмы?» дигән мәгънәсез 

сорауга җавап бирүне хурлык дип санаса да, Г. Буби, үз халкына 

хакыйкатьне ачу һәм күрсәтү өчен, бу эшкә алынган. Аның 

фикеренчә, ислам диненең асылы – акыл һәм фикер, тәкълид исә 

акылга мөрәҗәгать итүне тыя, шул рәвешле, ислам бинасын 

җимерә, шәригатьне нигезеннән чыгара. Г. Буби, иманның 

максаты – хайванны бәйләгән кебек, кешене бер мәзһәбкә бәйләп 

кую түгел, бәлки кешеләрнең акылларын гыйлем һәм мәгърифәт 

дәрәҗәләреннән югары менгерү, дип санаган. Тәкълидкә 

ябышучыларны Г. Буби сарык көтүе белән чагыштырган. 

Көтүче бер сүз яисә тавыш бирсә – куйлар килә, башка бер аваз 

бирсә – китәләр, әмма моның килү-китү сәбәпләрен белмиләр; 

шуның кебек, мөкаллидләр дә, фәкыйһләренең сүзләренә 

сукырларча ияреп, һичбер нәрсә аңламыйча, диннәрен тоталар. 

Г. Буби юкка гына мондый чагыштыру китермәгән, чөнки 

Коръәннең «Бәкарә» сүрәсенең 171 нче аятендә хак сүзне 

аңларга теләмәүче кешеләр хайванга тиңләнә. «Замане 

иҗтиһад мөнкарыйзмы, дәгелме?» китабының ахыргы 

өлешендә автор: «Димәк, хайванлыктан һәм тәкълид дәрәҗә-

сеннән чыгып, кешелек һәм мәдәният дәрәҗәсенә җитү өчен, 

әлбәттә, акыл һәм фикерне файдаланырга кирәк», – дигән 

нәтиҗә чыгарган. 

Г. Буби тәкълиднең алга киткән башка милләтләрне ислам 

диненә чакыруда киртә булуын ассызыклаган. Әгәр дә аларга 

«Менә безнең шәригатебез бу: мөҗтәһидләр тарафыннан 

төзелеп беткән, Коръән белән хәдисне аңлау вакыты узган-

лыктан, сез боларны аңламассыз! Шуның өчен сез, Коръән белән 

хәдискә каршы булса да, фәкыйһләр сүзен алачаксыз һәм зама-

ныгыз файдасына муафыйкмы, түгелме – бер дә карамыйча, 

шуның белән гамәл кылачаксыз» дип әйтсәк, әлбәттә, ул милләт 

вәкилләренең исламны кабул итүдән баш тартачаклары көн 

кебек ачык, чөнки, Г. Буби язганча, алар үз акыл һәм фикерләрен 

үтереп, элекке фәкыйһләр сүзенә баш ияргә риза булмаячаклар. 

Әгәр динне мондый тар кысалар эчендә күрсәтсәк, ул вакытта 

чит милләтләрне исламга кызыктыру түгел, үз арабызда булган 
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мәгърифәтле кешеләр дә исламнан бизәчәкләр, дип санаган ул. 

Шуңа күрә галим бер генә юл күргән, ул – исламны тикшереп, 

аны пәйгамбәр заманындагы гадилегенә кайтару һәм һәркемгә үз 

акылынча аңларга рөхсәт бирү. Дөрес, бу вакытта Г. Буби 

төрле каршылыкларның күбәюен таныган, ләкин, аның каравы, 

мөселманнар арасында низаглар бетәчәк, чөнки сәхабәләр һәм 

табигыйннар заманында каршылыклар һичбер фанатизмсыз 

булган. 

Г. Курсави, Ш. Мәрҗани, Р. Фәхретдин һ.б. татар галим-

нәре язып калдырганча, дүрт мәзһәбкә нигез салучылар үзләренә 

тәкълид кылудан катгый рәвештә тыйганнар. Г. Буби да «Зама-

не иҗтиһад мөнкарыйзмы, дәгелме?» хезмәтендә бу турыда 

хөрмәтле имамнар Әбү Хәнифә, Шафигый, Мәлик һәм Әхмәднең 

сүзләрен китергән. Автор мәзһәбләргә иярүчеләрнең күплеге һәм 

электән үк булганлыгы белән алданмаска чакыра, чөнки, аның 

фикеренчә, дөреслек борынгылыкта һәм күплектә түгел.  

Кайбер галимнәр иҗтиһад кылырга лаек булу өчен төрле 

шартлар куялар, мәсәлән, Коръәнне, меңләгән хәдисләрне, гарәп 

телен һ.б. камил дәрәҗәдә белү. Ләкин Г. Буби, имам Шатый-

бига таянып, моның өчен гарәп гыйлемнәренең текстын һәм 

стилен аңлап, шәригать максатларын белү җитә, ди. Иҗтиһад 

кылыр өчен бөтен шәригать хөкемнәрен белүче мөҗтәһид булу 

шарт түгел икәнлеге хакыда Мәрҗани дә язган. Мәсәлән, галим 

Т. Ильяс аның «Назурател-хак» китабыннан «Бер адәмнең 

барлык шәригать хөкемнәрен чыгаруга көче җитмәсә дә, 

Коръән һәм пәйгамбәрнең хәдисләрен тикшереп, кайбер хөкем-

нәрне чыгаруы ярый»4, «Ягъни кайсы заманда гына булмасын, 

Кыямәт көненә кадәр һәрбер мөэмингә Коръән һәм пәйгам-

бәрнең хәдисе белән тотыну һәм иҗтиһад юлында булырга 

тиешле»5 дигән фикерләрен китергән. Г. Буби да иҗтиһад 

дигәндә, ниндидер авыр мәсьәләләрдә хөкем чыгаруны, катлаулы 

сорауларга җавап эзләүне түгел, ә гади дини мәрасимнәрне үтәр 

                                                           
4
 Ильяс Т. Фикыһ даирәсендәге хезмәтләре / Т. Ильяс // Мәрҗани: 

фәнни-популяр җыентык. – Казан: Җыен, 2010. – Б. 283. 
5
 Шунда ук . – Б. 284. 
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алдыннан, бу эшләргә Коръәннән яки хәдисләрдән дәлил эзләүне 

күздә тоткан. Фәлән имам шулай әйткән, төгән мулла болай 

әйткән, дип кенә аларның коры сүзләренә иярмичә, гыйбадәт 

белән бәйле булган һәр гамәлгә үзлегеңнән Коръән һәм 

хәдисләрдән дәлил эзләү, Г. Буби фикеренчә, үзенә күрә иҗтиһад 

була. Шул рәвешле, кайсы галимнең сүзләре Коръән-Сөннәткә 

яраклырак – ул шуны алырга куша. Г. Буби язганча, дини 

хөкемнәрне караган һәрбер акыл иясе шәригать дәлилләреннән 

үзе нәтиҗә чыгарырга тиеш, әгәр ул дөреслеккә ирешсә – ике 

саваплы, хата кылса – бер саваплы була. Әлеге сүзләрне галим 

атаклы бер хәдискә нигезләнеп әйткән. Шулай ук ул, кешенең, 

хөррият һәм ихтыяр хикмәтләрен саклап, хөкем чыгару белән 

шөгыльләнүе үз-үзен хаталы булу мөмкинлеге белән әсир итүдән 

хәерлерәк һәм иҗтиһадның киләчәге тәкълиднең киләчәгеннән 

иминрәк, дип санаган. 

XIX гасырда татарлар арасында бу тәкълид шулкадәр 

тамыр җәйгән булган ки, әгәр бер кеше теге яки бу дини 

мәсьәләдә Корән һәм хәдисләрдән җавап эзләргә чакырса, аны 

фанатик муллалар хаксыз рәвештә имансызлыкта гаепләгәннәр, 

хәтта олуг галимнәребез Г. Курсави һәм Ш. Мәрҗанигә дә 

кадимчеләр тарафыннан «кяфер мөһере» сугылган. Әгәр дә 

ислам тарихына күз салсак, нәкъ менә толерантлык җитмәү 

аркасында, мөселманнар арасында тарткалашулар һәм 

сугышлар чыккан, фетнәләр кубарылган, һәркем үз мәсләген 

таратырга һәм башкаларныкын юк итәргә керешкән, кешеләргә 

бик күп зарар һәм хәсрәт килгән. Ислам өммәте, исламның 

башлангыч чорында бик нык алга китсә дә, соңыннан тәкълид 

аркасында түбәнлеккә төшкән, ләкин Г. Буби ышанган ки, бер 

вакыт килер, тәкълид камыты мөселманнар муеныннан 

салыныр, алар Коръән кушкан саф иҗтиһад һәм дөрес фикерләү 

юлына басарлар, шул вакытта мөселманнарга рәхәт көннәр 

җитәр. 

Г. Буби язганча, Европа халкы, тиз арада уянып, тәкълид 

караңгылыгыннан чыгып, иҗтиһадка, фикерләүгә тотынган 

һәм шул рәвешле гыйлем-мәгърифәт ягыннан югары дәрәҗә-
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ләргә ирешкән. Шул ук вакытта, ул, аларның һәр яктан үсеш 

кичерүе белән алданып, Европага иярүдән дә тыйган. Моны 

Г. Буби, бер тәкълидне ташлап, икенче тәкълидкә керү, дип 

санаган. Галим М. Бигиев та 1913 елда бу турыда җентекләп 

язган һәм бу күренешне ул яңа тәкълид дип атаган6. Гомумән, 

Г. Буби әйткән фикерләрне шул заманда яшәгән башка татар 

галимнәре дә кабул иткәннәр һәм, үзләренең китапларында 

тагын да ныграк үстереп, халыкка тәкъдим иткәннәр. 

Һәр милләттәшебез «Замане иҗтиһад мөнкарыйзмы, 

дәгелме?» хезмәте белән танышып чыгу бәхетенә ия түгел, чөн-

ки, беренчедән, ул гарәп графикасында язылган, икенчедән, иске 

татар телендә, ягъни хәзерге телдән шактый аерыла торган 

рәвештә язылган. Шуңа күрә аны кириллицага күчереп, аңларга 

уңайлы булсын өчен, барлык архаик грамматик формаларны 

хәзерге әдәби тел нормаларына салып эшләргә булдык, ягъни 

мөмкин кадәр хәзерге гамәлдәге телгә якынайттык. Гарәп те-

лендәге җөмләләр татар теленә тәрҗемә ителде, аңла-

шылмаган сүзләргә яки терминнарга астөшермәләрдә аңлатма 

бирелде.  

 

 

 

 
  

                                                           
6
 Бигиев М.Д. Избранные труды / Муса Джаруллах Бигиев; сост. и 

пер. с осман. яз., введ., сн. и коммент. А. Хайрутдинова. – Казань: Татар. 

кн. изд-во, 2014. – С. 336. 
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БИСМИЛЛӘҺИР -РАХМӘНИР -РАХИМ  
 

Кешеләрнең акыллары көннән-көн үсеш тапкан һәм бу 

үсешнең әсәрләре дә иң надан һәм иң ахмак адәмнәрнең дә 

күзләрен камаштырыр дәрәҗәдә күренеп торган бер заманда бу 

сорауны бирү һәм «Коръәнне аңлау фәкать элекке кешеләргә 

махсус, алар беттеләр, Кыямәт заманына кадәр [Аллаһ] мондый 

адәмнәрне яңадан тудырмас» дип әйтү никадәр түбәнлек булса, 

аңа җавап бирү максаты белән алтыннан кыйммәтле гомерне 

әрәм итү дә, хакыйкаттә, шулкадәр ахмаклык. Ләкин эшнең ни 

вакытта хакыйкать көенчә торганы бар? Әгәр хакыйкать төрле 

хыяллар арасына кереп югалмаса, гыйлем исеменнән бу кадәр 

фикерләр язылмас һәм без дә бу китап карауны мәҗбүри күрмәс 

идек. Асылы акыл белән фикердән гыйбарәт булган һәм һәрбер 

хөкемендә акыл белән фикергә мөрәҗәгать иткән исламны 

иҗтиһад7 хөрриятеннән тәкълид8 боендырыгына [камытына] 

атарлар һәм Китап [Коръән] белән Сөннәт9 бөтенләй җимерелеп, 

болар урынына фәлән-фәләннең сүзе торыр, дип кемнең хәтеренә 

[башына] килер? Әгәр эш хәтергә килер дәрәҗәсендә генә калса, 

ул вакытта бер дә кайгырмас [идек], мөселманнар башына бу 

бәлаләр дә килмәс [иде], сабыйлар аталарының хәтта аракы эчүгә 

кадәр һәрбер кабәхәт эшләрен күркәм санаганнары кебек, безнең 

дә соңгыларыбыз элекке [кешеләрнең] максат һәм уйларын бер 

дә аңламыйча, һәрбер эшләгәннәрен, хәтта һәлакәткә китерә 

торган хөкемнәрен дә күркәм санап, тәкълид [кылырга] һәм 

иярергә тырышмаслар иде. Ләкин, бик зур кызганычка каршы, 

эш ул дәрәҗәдә генә калмаган. Бәлки мөкаллидлек10 бәласе дәһ-

шәтле сортта мәйданга чыккан, ислам бинасын җимергән, изге 

                                                           
7
 Иҗтиһад – нинди дә булса дини мәсьәләдә, Коръән һәм хәдисләргә 

таянып, үзлегеңнән хөкем, нәтиҗә чыгару. 
8
 Тәкълид – дин галимнәренең фикерләренә, дини мәзһәбләргә сукыр-

ларча иярү. 
9
 Сөннәт – Мөхәммәд пәйгамбәрнең өйрәтмәләре, гамәлләре һәм 

сүзләре (хәдисләре). 
10

 Мөкаллидлек – дин галимнәренең сүзләренә сукырларча иярү. 
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шәригатьне нигезеннән чыгарган һәм бу мөкаллидләрнең11 

золым камчылары астында ислам нуры бөтенләй сүнүгә 

якынлашкан. Соңгы фәкыйһләрнең12, Коръәндә юк [булмаган] 

хәез-нифас13 хөкемнәренә караган йөзләрчә сәхифә язган хәлдә, 

Коръәннең эче тулы кирәкле хөкемнәргә карамауларына сәбәп тә 

– менә бу тәкълид. Болар фикыһ14 хөкемнәренә сарыф иткән 

заманнарының [вакытларының] уннан берен Коръән Кәримнең 

бик күп җирдә әмер иткән кирәкле хөкемнәрен карауга сарыф 

итсәләр, бәлки мөселманнар бу кадәр наданлык һәм ахмаклыкка 

төшмәсләр иде. Әгәр болар, [һиҗри белән] беренче гасыр 

мөҗтәһидләре15 кебек, фәкать хаклыкка ирешүне таләп итсәләр 

[эзләсәләр], билгеле [булган] бу адашуда һәм көферлектә 

гаепләүләр, нәфрәт-ләгънәтләрнең һичберсе булмас иде. 

Аллаһның рәхмәтен шайтан гына кызгана. Сезгә Аллаһның 

җәннәте тар булган кебек тоела, мине, кыйбла әһеленнән булган 

кардәшегезне, тик сезгә яисә элекке [замандагы] бер кешегә бер 

фикердә каршы булган өчен, адашуда һәм көферлектә гаепләргә 

тотынасыз? Хөрмәтле сәхабәләр16 һәм бөек имамнар17 иҗтиһадта 

бер-берсе белән каршы фикердә булырлар иде, ләкин һичберсе 

башка берәүне адашуда һәм көферлектә гаепләмәс, аны дошман 

санамас иде. Шуның өчен Әбү Хәнифә18 белән Шафигый19 

арасындагы фикер каршылыкларына караганда Әбү Хәнифә 

                                                           
11

 Мөкаллид – дин галимнәренең сүзләренә сукырларча иярүче. 
12

 Фәкыйһ – ислам хокукы һәм шәригать мәсьәләләре белгече. 
13

 Хәез-нифас – күрем һәм бала тапканнан соң кан килү вакыты. 
14

 Фикыһ – ислам хокукы. 
15

 Мөҗтәһид – үз тырышлыгы белән ислам чыганакларыннан хөкем 

һәм нәтиҗәләр чыгаручы галим. 
16

 Сәхабә – Мөхәммәд пәйгамбәрне күргән мөселман кеше. 
17

 Бу китапта «имам» сүзе кулланылганда, элекке замандагы мәшһүр 

дин галимнәре күздә тотыла. 
18

 Ногман Әбү Хәнифә бине Сабит әл-Куфи (699–767) – бөек дин 

галиме, ислам хокукы белгече, мөҗтәһид, хәнәфи мәзһәбенә нигез салучы. 
19

 Мөхәммәд Әбү Габдулла бине Идрис әш-Шафигый (767–820) – 

бөек дин галиме, ислам хокукы белгече, мөҗтәһид, шафигый мәзһәбенә 

нигез салучы. 
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белән ике шәкерте – Әбү Йосыф20 һәм Мөхәммәд21 – арасындагы 

каршылыклар күбрәк [булган], дигәннәр. 

Менә боларның каршылыклары фикер хөррияте һәм сүз 

хөррияте мәгънәсендә булганлыктан, Мөхәммәд (Аллаһ аны 

олыласын һәм сәламләсен) өммәтенә рәхмәт иде. Әмма соңра бер 

заман килде, Аллаһ Тәгаләнең Коръән Кәримдә яһүд һәм нәса-

раларны гаепләгән урынында: «Алар, Аллаһны ташлап, үзлә-

ренең галимнәрен һәм заһидләрен Раббы итеп алдылар» 

[Коръән, 9:31] дигән сүзенә карышып, шәригать дәлилләрен 

куеп, элекке кешеләрнең сүзенә дәлилсез тәкълид кылына баш-

лануы, һәрбер фирка бер имамны ияртүче [итеп] тотып, мәз-

һәбтә22 фанатизм куәтләнде. Һәрбер төркем үз мәзһәбенә каршы 

фикердә булган башка төркемгә дошманлык кыла башлады. Һич-

бер төркем башкасының дәлилен белмәс һәм хаклыкка ирешүне 

теләмәс бер хәлгә төште. Һәрбер фирка башкасын сүгеп һәм хур 

итеп, үз фикердәшләрен күбәйтү исәбенә керде, бер-береңне 

күралмау күбәйде, ызгыш-талаш артты. Һичберсенең максаты 

хаклыкка ирешү һәм ялганнан котылу түгел, бәлки каршы 

фикердә булган көндәшне җиңү һәм кеше арасында галим 

исемен чыгару иде. Димәк, фикердәге бу каршылыклар ислам 

милләтенә кая рәхмәт, киресенчә, ләгънәт булып китте. Гүя 

Аллаһ Тәгаләнең: «Кешеләрнең ислам динен үзгәртеп 

бозулары Аллаһтан аларга китап иңмәгәннән һәм рәсүл 

килмәгәннән түгел, бәлки китап иңдерелеп, рәсүл 

күндерелеп, ислам дине тулысынча ачык итеп аңлатыл-

ганнан соң инсафсыз галимнәр бер-берсенә хөсетләнеп, 

дошманлашып, Аллаһ хөкемнәренә хилафлык кылдылар, 

ислам динен бозып бетерделәр» [Коръән, 3:91], – дигән сүзе 

болар хакында иңде. Аллаһ Тәгалә һәрбер урында акылга 

мөрәҗәгать иткәнлектән, исламча мөстәкыйль фикер һәм тәклид 

                                                           
20

 Ягъкуб Әбү Йосыф бине Ибраһим әл-Куфи (731–798) – дин галиме, 

ислам хокукы белгече, мөҗтәһид, казый. 
21

 Мөхәммәд Әбү Габдулла бине Хәсән әш-Шәйбани (749–805) – дин 

галиме, ислам хокукы белгече, мөҗтәһид, казый. 
22

 Мәзһәб – мөселман хокук системасына нигезләнгән юнәлеш. 
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белән ислам капма-каршы куелган иде. Әгәр эш шул хәленчә 

барса, акыллар куәтләнер, хаклык ялганнан аерылыр һәм 

тәкълидтән дә качу булыр иде. Ләкин, кызганычка каршы, эш 

шул хәленчә бармады. Коръән-Кәрим «Китап әһелләре23 

китапларын үзгәрттеләр, куйдылар һәм, дин исемендәге 

кешеләрнең сүзләренә сукырларча тәкълид кылып, хәрамны 

хәләл, хәләлне хәрам иттеләр» дип әйтә торып, безнең дә соңгы 

дин исемендә булган кешеләребез, үз шәехләренең сүзләренә 

сукырларча тәкълид кылдылар. Боларның: «Имамнар сүзләренә 

тәкълид ваҗиб24 һәм аларның фәтваләрен шәригать текстларына 

тәкъдим итү тиешле», – дигән сүзләре белән гамәл кылдылар. 

Шул ук вакытта, үзләре башка тарафтан имамнар сүзләренә 

каршы булса да, бу шәехләрнең сүзләренә тәкълид кылалар һәм 

әйтәләр ки: «Болар безгә караганда Аллаһ сүзен һәм имамнар 

сүзләрен белүчерәк, шуның өчен болар сүзенең Аллаһ сүзе һәм 

имамнар сүзләренә каршы төсле күренүе безнең үз 

акылларыбызның җитешсезлегеннән». Менә шулай һәрбер 

фирканың иярүе: фәкать шәехләре дөрес күргән хөкемнәрдә генә 

имамнарына тәкълид кылдылар, иҗмаг25 буенча ялган булган 

мөкаллидкә26 тәкълидне ихтыяр кылдылар һәм Аллаһ Тәгалә 

«Аллаһ сезгә тарлыкны теләми» [Коръән, 5:6], «Аллаһ сезгә 

җиңеллекне тели, авырлыкны теләми» [Коръән, 2:985] дип 

әйтә торып, ислам шәригатен теләгән кадәр тарайттылар, 

иҗтиһад хакында бик күп мөшкел мәсьәлә турында Аллаһ 

китабы һәм Рәсүл27 сөннәтендә табылачак киң ишекләрне караң-

гы тәкълид пәрдәсе белән капладылар. Болар һичбер акыл 

йөртмәгәнлектән һәм һәрбер дәлилне наданлыклары белән кабул 

иткәнлектән, алар белән сөйләшергә дә мөмкин түгел, бәлки 

аларны тотып, туп-туры сырхауханәгә җибәрергә [кирәк]. Чөнки 

болардан, мөселманнар башына килгән зарар, файдаларына кара-

                                                           
23

 Китап әһелләре – христианнар һәм яһүдиләр. 
24

 Ваҗиб – мәҗбүри. 
25

 Иҗмаг – ислам галимнәренең бердәм фикерләре һәм карашлары. 
26

 Мөкаллид – дин галимнәренең сүзләренә сукырларча иярүче. 
27

 Рәсүл – Мөхәммәд пәйгамбәр (аңа Аллаһның сәламе булсын). 
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ганда, берничә мәртәбә күбрәк. Фәкать боларның залим солтан 

һәм әмирләргә файдалары тигән.  

Чөнки залимнәр һәрвакыт наданлыктан файдаланырлар һәм 

болганчык суда балык тотарга теләрләр. Залимнәрнең дөньяда иң 

курыккан нәрсәләре – гыйлем һәм мәгърифәт. Тәкълид кебек 

гыйлем һәм мәгърифәтне юк иткән башка һичбер нәрсә юк. 

Халыкны тунар һәм теләгән золымны йөртү өчен иң беренче юл 

– иҗтиһад һәм хөррият фикерне бетерү. Шуның өчен дә залим-

нәр: «Иҗтиһад заманы үтте», – дигән фәтване үз заманнарын-

дагы галимнәрдән я куркытып, я сатып алганнар. 

Бүген бу тәкълид бәласе шулкадәр гомумиләшкән һәм 

шулкадәр тамыр җәйгәндер ки, әгәр бер адәм Коръән белән 

Сөннәткә кайтуга чакырдымы, аннан нәфрәтләнәләр, качалар 

һәм төрле көферлекләр белән гаеплиләр. Шул ук вакытта, Аллаһ 

Тәгалә: «Сез: “Ибраһим, Исмәгыйль, Исхак, Ягькуб һәм башка 

пәйгамбәрләр яһүд динендә яки насара динендә иделәр”, – дип 

әйтерсезмени», – дип аңлаткан ки, хөрмәтле пәйгамбәрләрнең 

һичберсе тәкълид боендырыгына кермәгәннәр, бәлки тик 

дәлилдән аңлашылган хаклыкка ияргәннәр. Тәкълид, иярү һәм 

бер кешедән ишеткән яисә бер китапта күргән нәрсәләрне 

фонограф28 кебек сөйләп тору – һәммәсе пәйгамбәрләрдән 

(галәйһимис-сәлам) соң барлыкка килгән бидгатьләр29. Менә 

әфәндебез [Мөхәммәд] саллалаһү галәйһи вә сәлләм шул бид-

гатьләрне бетереп, дәлилләргә кайтару өчен торгызылган һәм: 

«Шул вакытта ияртүчеләр үзләре ияргән кешеләрдән 

бизәрләр һәм ерак булырлар» [Коръән: 2:166], – дип дәлилсез 

иярүчеләр гаепләнәләр һәм хурланалар. Аллаһ Тәгалә «Шайтан 

өндәгән ялган юлларга иярмәгез. Дөреслектә, ул шайтан – 

сезнең өчен ачык булган дошман. Шайтан сезгә явыз, гөнаһ 

эш белән, шәригатьтә һәм акыл буенча кабәхәт булган эшне 

кылырга өндәр. Шулай ук шайтан сезгә Аллаһ Тәгалә 

                                                           
28

 Оригинал басмада ялгыш «фотограф» дип язылган. 
29

 Бидгать – догмат һәм гыйбадәт мәсьәләләрендә Коръән һәм пәй-

гамбәр өйрәтүләренә туры килмәгән фикерләр, гамәлләр, йолалар һәм 

сүзләр. 
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хозурына сез белмәгән нәрсәгезне, ягъни потларга табыну, 

хәләл ризыкларны һәм киемнәрне хәрам дип әйтергә 

боерыр» [Коръән: 2:168–169] дип дәлилсез, гыйлемсез сөйләгән 

адәмнәрне, ягъни мөкаллидләрне шайтанга иярүчеләр дип гаепли 

торып, ахыргы буыннарның Коръән-хәдистән баш тартулары 

һәм, бер мәзһәбкә керделәрме, каршыларына тау кебек дәлилләр 

китерелсә дә, фикерләрендә һаман нык торулары – бик каты 

гаҗәпләндерә торган хәл. Болар, тулы ахмаклыкларыннан, 

тәкълид белән динне саклыйбыз, дип уйлыйлар. Шул ук вакытта, 

әгәр тәкълид белән һәм Аллаһ белән кол арасында арадашчы 

ясап, аять-хәдисләрдән баш тартулары һәм колларның 

йөрәкләрен ул Рәхимлеләрнең рәхимлесеннән [Аллаһтан] суыту 

белән динне саклау хасил булса, Аллаһ Тәгалә «Һәркайчан 

аларга: “Аллаһы Тәгалә иңдергән нәрсәгә иярегез”, – дип 

әйтелсә, мөшрикләр әйтерләр: “Аллаһы Тәгалә иңдергән 

нәрсәгә иярмибез, бәлки аталарыбыз нәрсәгә гыйбадәт 

кылдылар – без дә шул нәрсәләргә гыйбадәт кылабыз”» 

[Коръән: 2:170] дип тәкълиднең ялганын һәм тәкълид юлының 

бозыклыгын сөйләмәс һәм моннан соң «Аталары дин эшеннән 

бернәрсәне белмәсәләр дә, туры юлда булмасалар да, аларга 

иярерләрме?» [Коръән: 2:170] дигән сүзләрне аңламаган һәм 

дәлилләргә карамаган адәмнәрне хайван урынына иңдермәс иде. 

Әгәр мөкаллидләрнең аңлый торган йөрәкләре булса, менә бу 

аять берүзе дә тәкълидтән, иске гадәтләрне изге санаудан 

нәфрәтләндерүдә һәм Аллаһ китабы белән Рәсүл сөннәтеннән 

баш тартуның хәрам икәнлеген күрсәтүдә җитә.  

Бу аять аңлатадыр ки, боларның тәкълид кылган затлары, 

хаклыкка ирешү өчен һичбер дәлилгә карамаганлыктан, һәммәсе 

хатада. Хаклыкны белү өчен дәлилгә карый торган кешенең, 

бервакыт хатага төшсә дә, икенче вакыт тагын фикерләп, дөрес-

леккә кайту ихтималы бик якын. Шуның өчен акыллы адәмнең 

һәрберсе, ялган гозерләр күрсәтеп, Аллаһ иңдергән нәрсәләрне 

ташлап, башка бер кешегә, акылы никадәр камил булса да, 

тәкълидне, сукырларча иярүне дөрес күрмәс һәм бик ачык белер 

ки, кеше никадәр акыллы һәм никадәр үз-үзен тотышы яхшы 
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булса да, бервакыт фикерендә хата кылмыйча калмас. Шуның 

өчен [нәрсә дә булса] сөйләүчегә рухсыз тәкълид кылырга түгел, 

бәлки дәлилгә карап сүзенә иярергә тиешле. 

«Нәрсә сөйләгәннәренә кара, кем сөйләгәненә карама». Шу-

ның өчен дә Аллаһ Тәгалә хөрмәтле китабында: «Шундый кол-

ларыма сөенеч бир, ул колларым сүзне ишетерләр дә, ул 

сүзнең күркәмрәгенә иярерләр, бу сыйфаттагы коллар – 

Аллаһның хаклыкка күндергән коллары. Шулай ук бу 

сыйфаттагы коллар – саф акыл ияләре» [Коръән: 39:17–18], – 

дигән. Шуның өчен дә имам Газали, тәкълидтән чыгып, һәрбер 

мәзһәбнең дәлиленә карап сүз алуны мөкаллидләрнең тәлфыйк30 

дип әйтүләренә каршы, «Мәнкад минәд-даләл» исемле китабында 

тәкълид түбәнчелегеннән тикшерү урынына менүен бик 

шатланып, рәхмәт белдереп язган. Дөрес, бик мәгълүм 

мөкаллидләр тәлфыйкны хәрам диләр. Ләкин аның хөрмәтенә 

нинди дәлил бар? Әгәр бер кеше дәгъва кылса, рәхим итсен! Безгә 

күрсәтеп карасын. Боларның һичбер дәлилләре юк, фәкать болар 

Аллаһ Тәгаләнең «Яһүдләрдән Тәүратны белмәүчеләр дә бар. 

Алар ата-бабадан калган ялган хорафат сүзләрне генә 

беләләр. Алар хакны белмиләр, мәгәр ялган, ясалма динне хак 

дин дип төшенәләр һәм шул сукыр төшенүләре белән эш 

кылалар» [Коръән: 2:78] дигән адәмнәр кебек. Китап әһелләренең 

галимнәре дә китапларын үзгәрттеләр, төрле ялгыш аңлатулар 

белән Аллаһ хөкемнәреннән чыктылар. Үз хыялларын барлыкка 

китереп, шуны китаплары каршысында игътибар иттеләр. Туры 

юл вакытындагы элекке изге буын кешеләре белән мактандылар 

һәм шуны үз бәхетләренә җитә, дип уйладылар. Шул сәбәпле, 

аларның диннәре нигезеннән чыкты, бозылып бетте. Без менә бу 

хәбәрләрне укыйбыз, аларны мыскыл итеп көләбез, бик 

гаҗәпләнәбез. Әмма үзебезнең аларга тәмам ияргәнебезне һәм 

әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәламнең: «Сез һичшиксез 

үзегезгә хәтле яшәгәннәрнең гадәтләренә хәтта һәр карыш, 

һәр терсәк буе кадәр иярәчәксез» дигән сүзенә дәлил 

                                                           
30

 Тәлфыйк – төрле мәзһәбтәге карашларны бергә кушу, җыю, 

куллану. 
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булуыбызны бер дә сизмибез. Бу аятьләрнең ялган тәкълидкә 

дәлиллекләрен, әүвәлгеләр йөрәгенең шуңа туплануын, ул вакытта 

наданнан, галимнән ышануны фәкать дәлил белән хөкемнәрне тик 

риваять белән алуларын һәм, дәлилсез диелсә, ничек [аңа] һич 

тәкълид кылмаганнарын бер дә акылыбызга китермибез. Дөрес, 

шәригать туры юлда булучы акыл иясенә иярүдән тыймыйдыр, 

ләкин үз артыннан ияртүченең дәлилен белмичә торып, аның туры 

юлда булучы акыл иясе икәнен каян белергә кирәк? Шуның өчен 

дә Аллаһ Тәгалә югарыдагы аятьләрдә ата-бабаларына дәлилсез 

ияргән адәмнәрне гаепләгәннән һәм хурлаганнан соң: «Коръәнгә 

ышанмаучы яки аның хөкемнәрен тотмаучы кяферләрнең 

мисалы: бер кеше тарафыннан кычкырып чакырылган 

хайван кебек. Ул хайван тавышны ишетеп, чакыруны белсә 

дә, башка сүзнең мәгънәсен белми. Шул хайван сыман 

кешеләр хак сүзне ишетүдән саңгыраулар, хак сүзне сөйләүдән 

телсезләр һәм гыйбрәтләрне күрүдән сукырлар – шуның өчен 

Коръәнне һич аңламаслар» [Коръән: 2:171], – дип, бу 

чагыштыруны китергән. 

Ягъни бу мөкаллидләрнең хәле куй белән көтүче хәле кебек. 

Көтүче бер сүз, бер тавыш бирсә – куйлар килгән, башка бер аваз 

белән [бирсә] – киткән һәм бу тавышлардан һичбер нәрсә 

аңламаган, килү-китү сәбәпләрен һич белмәгән кебек, дәлилсез 

бер ышануны таныган һәм аңлатмасыз бер фикыһны кабул иткән 

адәмнәр дә килү-китүдән [башка] бернәрсә дә аңламаслар. Бу 

аять бик ачык күрсәтә ки, акылсыз тәкълид – кяферләр эше; 

динне дәлил белән белмәгән, бәлки коры тану белән кабул итеп 

алган адәм бу аять буенча мөэмин түгел. Иманның максаты – 

хайванны бәйләгән кебек, адәмне бер багана, бер мәзһәбкә 

бәйләп кую түгел, бәлки кешеләрнең акылларын гыйлем һәм 

мәгърифәт дәрәҗәләреннән югары менгезү. Димәк, менә бу адәм 

хәерлекне – хәерлек дип белеп эшләр һәм начарлыкны – 

начарлык дип, начар тәмамлануын белеп, кире кагар. 

Димәк, бу вакытта безгә алга киткән милләтләрне исламга 

чакыру да мөмкин булыр. Әгәр без бүген алга киткән мил-

ләтләргә: «Менә безнең шәригатебез бу: мөҗтәһидләр тарафын-
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нан төзелеп беткән, Коръән белән хәдисне аңлау вакыты узган-

лыктан, сез боларны аңламассыз! Шуның өчен сез, Коръән белән 

хәдискә каршы булса да, фәкыйһләр сүзен алачаксыз һәм зама-

ныгыз файдасына муафыйкмы, түгелме – бер дә карамыйча, шу-

ның белән гамәл кылачаксыз! Менә сезнең мөселманлыгыгыз 

шушында һәм адашуыгыз моның капма-каршысында», – дип 

әйтсәк, боларның исламга мәхәббәтләре төшәрме? Болар үз акыл 

һәм фикерләрен үтереп, элекке фәкыйһләр сүзенә баш ияргә һәм 

үзләрен ахмак һәм юләр дияргә риза булырлармы? Боларны 

Күһистаниларга31, Вәлвәлиҗиләргә32 ничек ышандыру кирәк? 

Юк, болар элекке фәкыйһләр сүзе белән түгел, бәлки акылга 

сыешлы юл белән йөриячәкләр. Әгәр динебезне, тәкълид ияләре 

уйлаган кебек, болай тар бер рам эчендә күрсәтсәк, ул вакытта 

кая алга киткән чит милләтләрне үзебезгә, исламга якынлаш-

тыру; киресенчә, үз арабыздан мәгърифәтле адәмнәребезне дә 

(Аллаһ күрсәтмәсен) исламнан биздерәчәкбез һәм үз аягыбызга 

үзебез балта орачакбыз. Димәк, боларны ислам даирәсендә җыю 

һәм милли көчебезне куәтләү өчен безгә тиеш булган нәрсә – 

исламны тикшереп, асылындагы гадилегенә кайтару һәм һәр-

кемгә үз акылынча аңларга рөхсәт бирү. Менә бу вакытта мөсел-

маннар Аллаһ Тәгаләнең «Без китап биргән кешеләр Аллаһ 

китабын хак уку белән укыйлар, һәр сүзенә ышанып гамәл 

кылалар, алар хак мөэминнәр» [Коръән: 2:121] дип мактаганы 

кебек, тышкы ягына катмаслар, тәкълидләргә ябышмаслар, хыял-

лар һәм карашлар белән канәгатьләнмәсләр, серле Коръәнне аң-

ларлар, йөкләмәләр файдасын һәм кануннар хикмәтен белде-

рерләр, иске фикерләрне изгеләштермәсләр. Димәк, боларның 

иманнары куәтләнеп, дөньяда һәм ахирәттә бәхетле булырлар, 

болар Аллаһ Тәгаләнең «Аллаһ китабына ышанмаучылар – 

һәлак булучылар» [Коръән: 2:121] дип гаепләгәне кебек, дин-

нәрен аңламыйча, төрле тәкълид һәм уйдырмалар белән измәс-
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 Шәмседдин Мөхәммәд әл-Күһистани (1546 елда вафат) – дин гали-

ме, ислам хокукы белгече. 
32

 Заһиреддин Әбү әл-Фәтех әл-Вәлвәлиҗи (1145–1146 елларда вафат) 

– дин галиме, ислам хокукы белгече. 
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ләр, бидгать төрләре һәм гадәтләр тоташтырып, бозмаслар, 

үзләре фикерләрләр, ләкин башкаларны үз фикерләренә чакы-

рып, фикер хөрриятенә каршы төшмәсләр. Бәлки һәркем Аллаһ 

китабы, Рәсүл сөннәтенә кайту максатында булыр, элекке имам-

нарның сүзен нигез [итеп] тотылып, Коръән белән хәдис төрле 

ялгыш аңлатулар белән аларга яраклаштырылмас, бәлки аларның 

сүзе Китап белән Сөннәткә муафыйк булса – кабул ителер, юк 

икән – кире кагылыр һәм сәхабәләр белән табигыйннарның, 

мөҗтәһид имамнарның: «Каршылыклы иҗтиһад мәсьәләләрендә 

һәркемгә хөррият», – дигән сүзләре белән дә гамәл булыр. Дөрес, 

бу вакытта, ихтимал, мәзһәб һәм каршылыклар күбәер, ләкин 

әүвәлге гасыр мөҗтәһидләре кебек фанатизмсыз булган вакытта 

низаг һәм аралар өзүдә һич мәгънә булмас. Димәк, бер адәм акыл 

иясеннән булдымы, иҗтиһад мәсьәләләрендә үз фикере белән 

гамәл кылыр, Коръән һәм Сөннәткә чакырган адәмнәрдән нәф-

рәтләнеп качмас һәм аны бозыклыкта, көферлектә [гаепләп], 

сүкмәс. Фәкать мөмкин кадәр һәрбер нәрсәне аңларга тырышыр, 

булдыра алганча көч куяр һәм шәригать дәлилләреннән шәригать 

хөкемнәрен чыгару өчен кодрәтен сарыф итәр. Элеккеләрне 

олылауда һәм соңгыларны күтәрүдә арттырып җибәрмәс; тәфсир 

гыйлеме, хәдис гыйлемендә элеккеләр ирешкән дәрәҗәгә ирешү 

мөмкин түгел, димәс; һәм белер ки: кайберәүләр мөҗтәһид булу 

өчен тәфсир гыйлемендә, хәдис гыйлемендә һәм болар туктаган 

гарәп гыйлемнәрендә тирән белем иясе булуны һәм кешеләр 

гадәтләреннән хәбәрдар булуны шарт дисәләр дә, Мохтар 

Шатыйбиның33 «Мүвәфәкат»ында34 әйтелгән кебек, гарәп гый-

лемнәренең текстын һәм стилен аңлап, шәригать максатларын 

белү җитәдер. Шуның өчен дә мөҗтәһид [китергән] бер хәдиснең 

сахих35 һәм зәгыйфь булганлыгы кебек, иҗтиһад чыганагы бул-

ган фәннәрдә дә мөҗтәһид булмаучыга иярүне дөрес күргәннәр. 

                                                           
33

 Ибраһим Әбү Исхак бине Муса әш-Шатыйби (1388 елда вафат) –

дин галиме, ислам хокукы белгече, гарәп теле белгече. 
34

 Әш-Шатыйбиның ислам хокукы мәсьәләләренә багышланган 

«Мүвәфәкат» («Муафыйклыклар») хезмәте. 
35

 Сахих – дөрес. 



22 

Хәтта имам Әбү Хәнифә дә бердәм рәвештә танылган мөҗтәһид 

була торып, аның заманында, аеруча Гыйракта хәдис риваять-

ләре күп булмаганлыктан, хәдисләрдән бик азын гына белергә 

бәхетле булган. Аллаһ Тәгаләнең бар иткән нәрсәләрендә булган 

сөннәте [кануны] көн саен прогресста, шуның өчен дә, 

диннәрнең ахыры булган ислам иң камил дин булганлыктан, бу 

заманда элеккеләр дәрәҗәсендә, бәлки алардан галимрәк кеше-

ләрнең бар булуы бик мөмкин һәм Аллаһ Тәгаләнең кодрәтенә 

һәм сөннәтенә бик муафыйк. Шуның өчен әфәндебез [Мөхәм-

мәд] галәйһиссәлам: «Кем безнең әмеребез булмаган нәрсәләрне 

сөйләсә, шулар кире кагылыр», – дип, дин турысында Аллаһ 

белән Рәсүленнән башкага таяныч юк икәнлекне аңлаткан кебек, 

дүрт имам үзләренә тәкълидтән тыйганнар. Әбү Хәнифә белән 

иярченнәре: «Безнең сүзләребез белән, аларны без кайдан ал-

ганны белмичә, фәтва бирергә беркемгә дә рөхсәт ителми», – 

дигәннәре кебек, икенче бер урында Әбү Хәнифә тагын: «Әгәр 

минем сүзем Китап һәм Сөннәткә каршы булса, сез аны таш-

лагыз!» – дип аңлаткан. Мәлик бине Әнәс36 әйткән: «Мин адәм 

булганлыктан, савабым да, ялгышым да булыр, шуның өчен сез 

минем карашым хакында фикерләгез! Әгәр Китап белән Сөн-

нәткә муафыйк булса – тотарсыз, юк икән – ташларсыз». Шулай 

ук бер мәртәбә имам Мәлик Хәрам мәчетендә хәдис сөйләгән 

вакытында Пакь бакчага [пәйгамбәр җирләнгән урынга] ишарә 

ясап: «Фәкать бу кабер иясенең сүзе кире кагылмас. Башка-

ларның һәммәсенең сүзе кире кагылыр», – дигән. Имам Шафи-

гый да: «Хәзрәти Рәсүлдән башка һичкемгә дәлилсез иярү дөрес 

түгел», – дигән кебек, имам Әхмәд37 тә: «Динеңдә һичкемгә 

тәкълид кылма! Рәсүлебез белән сәхабәләреннән риваять кылын-

ган нәрсәләрне генә тот!» – дигән һәм шулай ук бер урында: 

                                                           
36

 Мәлик Әбү Габдулла бине Әнәс әл-Әсбәхи (711–795) – бөек дин 

галиме, ислам хокукы белгече, мөҗтәһид, хәдис белгече, мәлики 

мәзһәбенә нигез салучы. 
37

 Әхмәд Әбү Габдулла бине Хәнбәл әш-Шәйбани (780–855) – бөек 

дин галиме, ислам хокукы белгече, мөҗтәһид, хәдис белгече, хәнбәли 

мәзһәбенә нигез салучы. 
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«Миңа да, Мәликкә дә, Шафигыйга да, Әүзагыйга38 да һәм 

Сәүригә39 дә тәкълид кылмагыз, бәлки алар алган җирдән (дәлил-

дән) алыгыз!» – дип аңлаткан.  

Менә дүрт имам үзләренә тәкълиднең дөрес булмавын 

бердәм рәвештә белдергәннәр. Болар иҗтиһад кылырлар һәм, 

карашыбыз шушы, дип бәян итәрләр, ләкин һичкемгә, моны алу 

тиешле, дип әйтмәсләр иде. Теләгән кеше алыр, теләмәгән кеше 

– юк, һәркем ихтыярлы иде. Әбү Хәнифә: «Бу минем карашым, 

әгәр бер адәм моннан хәерлене китерсә, мин аны кабул 

итәчәкмен», – дигән кебек, имам Мәлик тә, Һарун әр-Рашид40 

адәмнәрне «Әл-мөваттаъ»41 белән гамәлгә көчләү турысында 

киңәшендә: «Рәсүл сәхабәләре мәмләкәтләрдә таралдылар, һәр-

бер кавем алдында башкалар ишетмәгән хәдисләр бар», – дип 

аннан тыйды. Имам Шафигый да: «Әгәр бер адәмгә Рәсүл 

сөннәте билгеле булса, ул Сөннәтне һичкемнең сүзе белән кую – 

дөрес түгел», – дип, хәдис кабул итүендә үз сүзен ташларга 

киңәш итәр һәм үз шәкертләрен үзенә тәкълидтән тыяр иде. 

Имам Әхмәд тә үзенең фәтваләрен язудан һәм җыентык төзүдән 

баш тартыр иде. Болар үзләренең кайбер хөкемнәрдә хата 

кылачакларын бик ачык белерләр һәм бик ачык әйтерләр иде, 

болар һичбер вакытта үз фәтваләрен: «Менә бу хөкем катгый 

рәвештә Аллаһ белән рәсүленең хөкеме», – дип әйтмәсләр иде. 

Әгәр Әбү Хәнифәнең хөкеме билгеләнгән Аллаһ хөкеме булса, 

аңа Шафигый да, Мөхәммәд тә, Әбү Йосыф та һәм башкалар да – 

һичберсе каршылык кылмаслар иде. Әгәр ахыргылар уйлаган 

кебек, остазны олылау дип әйтү аның һәрбер сүзен һәм һәрбер 

фигылен дәлилсез, хәтта дәлилгә каршы булып, тәкълидтән 

гыйбарәт булса, иң элек сукырларча тәкълид кылган [кешеләр] 

                                                           
38

 Габдрахман Әбү Гамр бине Гамр әл-Әүзагый (704–774) – дин 

галиме, ислам хокукы белгече, мөҗтәһид. 
39

 Суфъян Әбү Габдулла бине Сәгыйдь әс-Сәүри (716–778) – дин 

галиме, ислам хокукы белгече, мөҗтәһид, хәдис белгече. 
40

 Һарун Әбү Җәгъфәр бине Мөхәммәд әр-Рашид (766–809) – габ-

басилар династиясеннән булган гарәп хәлифе, дәүләт башлыгы. 
41

 «Әл-мүвәттаъ» – имам Мәлик бине Әнәс төзегән хәдисләр җыен-

тыгы. 



24 

Мөхәммәд белән Әбү Йосыф булырлар иде. Сез, мөкаллидләр! 

Остазыгызны олылауда арттырып: «Изге ул, хата кылмас» – дип, 

сез дә иң надан бер ахмакка сукырларча тәкълид кыласыз һәм 

пәйгамбәрләрдән башка һичбер изгенең хатадан азат түгеллеген 

хәтерегездән чыгарасыз һәм кыйбланы, күзе күргән вакытта да 

күзенә ышанмыйча, йолдыз белән нәтиҗә чыгарган адәм кебек 

кыланасыз. Аңлы күзегез белән шәригать дәлилләрен күрә 

торып, аннан качасыз һәм фәкыйһләр сүзенә тәкълид кыласыз! 

Шул ук вакытта, фәкыйһләр сүзен күргәндә шул үз күзегез иде, 

сез ышана торган кәлям42 китапларының һәрберсендә акыл 

гыйлем сәбәпләреннән санала торып, сез шәригать дәлилләрен 

аңлау турысында акылның гыйлем сәбәбе булуын инкяр итәсез! 

Бу сәбәпле, үзегез дәгъва кылган бу китапларга һәм бу хатасыз 

адәмнәргә тәкълидтән чыгасыз, сез үзегез бу имамнарга тәкълид 

тиешле дисез. Шул ук вакытта, боларның, элекке заман изге-

ләренең: «Һичкемгә тәкълид дөрес түгел», – дип бердәм рәвештә 

кабул ителгән фикерләренә һәм иҗмагларына каршы киләсез! 

Үзегез бу дүрт мәзһәбтән чыгу дөрес түгел, дисез, үзегез исә: 

«Алардан соң [һиҗри белән] бишенче гасыр ахырына кадәр 

иҗтиһад бар иде», – дип әйтеп торасыз! Хәтта бишенче гасырдан 

соң да бик күп галимнәрнең иҗтиһадлары тапкырлык дәрә-

җәсендә нык булган нәрсәләрдән: Тафтазани43 «Хашия-и Гаду-

ди»дә44 әйткәндер ки: «Кавем сүзеннән, фәкыйһ мөҗтәһид бул-

мыйча һәм мөҗтәһид фәкыйһ булмыйча, күз алдына китермәү 

аңлашыла, мөфти фәкыйһ булырга тиеш иде. Димәк, мөҗтәһид 

булуы да мәҗбүри булырга тиеш. Хәтта шафигыйлар казыйга да 

мөҗтәһид булуны шарт иткәннәр, хәнәфиләрдә45 иҗтиһад 

иясеннән булмаган казыйны, иҗтиһад иясе булган мөфтинең кул 

                                                           
42

 Кәлям – фәлсәфә һәм акыл белән шәригать текстларын аңлатуга 

нигезләнгән схоластик дин белеме системасы. Кәлям ияләре булып 

могтәзилиләр, матүридиләр, әшгариләр һ.б. санала. 
43

 Сәгъдеддин Мәсгудь бине Гомәр әт-Тафтазани (1322–1390) – гарәп 

философы, дин галиме. 
44

 Тафтазаниның дини фәлсәфәгә, кәлямгә багышланган «Хашияи 

Гадудия» («Гадуди хашиясе») хезмәте. 
45

 Хәнәфи – имам Әбү Хәнифә мәзһәбенә иярүче. 
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астында булса гына, билгеләү дөрес, дигәннәр, «Һидая»46 

[китабы] казыйның иҗтиһад иясеннән булуын шарт иткән. 

«Шәрхе Һидая» «Мохтасар әл-викая»47 һәм «Мөлтәка әл-

әбхүр»48 [китаплары] иҗтиһадны фәкать яхшырак шарт дисәләр 

дә, «Фәтх әл-кадыйр»49 [китабы]: «Мөҗтәһид булмаган кешенең 

хөкеменә иярү Шафигый, Мәлик, Әдһәм50 мәзһәбләре һәм безнең 

галимнәребездән Мөхәммәд алдында дөрес түгел», – дип аңлат-

кан. «Мәҗмәгыль-әнһәр»51 [китабы] «Фәтх»тән: «Карар кылын-

ган кануни караш нигезендә: мөфти – ул мөҗтәһид», – дигән 

сүзне тапшырган. Димәк ки, мөҗтәһид булмаган кеше казый 

итеп билгеләнүнең дөреслегендә капма-каршы фикерләр булса 

да, мөҗтәһид булмаган кешене мөфти итеп билгеләү бердәм 

рәвештә дөрес түгел. Димәк, әгәр шулай икән, мөфтиләр һәм 

казыйларны хезмәткә билгеләү һичбер вакытта бетмәгән иде. 

Шуңа күрә иҗтиһад заманы да һичбер вакытта бетмәскә тиеш. 

Шуның өчен дә «Фәтхел-кадыйр» [китабы]: «Фикыһны белүче, 

Китап һәм хәдис иясе, сәләтлелеге яхшы, кешеләр гадәтләрен 

белгән адәмнең иҗтиһад итүе ваҗиб, һичкемгә тәкълиде дөрес 

түгел», – дип катгый [рәвештә] әйтелгән. 

Сез, мөкаллидләр! «Дүрт имам бик борынгы һәм үзләренә 

иярүчеләр бик күп, димәк, аларның сүзләренә ышану тиеш», – 

дип, күплек һәм борынгылык белән дәлил эзлисез! Шул ук 

вакытта, әгәр дөреслек күплек һәм борынгылык белән булса, 

                                                           
46

 Борһанеддин Гали бине Әбү Бәкер әл-Мәргыйнаниның ислам 

хокукына багышланган «әл-Һидая» («Туры юл») хезмәте. 
47

 Гобәйдулла бине Мәсгудь әл-Мәхбубиның ислам хокукына 

багышланган «Мохтасар әл-викая» («“Саклау” хезмәтенең кыскача 

аңлатмасы») хезмәте. 
48

 Ибраһим бине Мөхәммәд әл-Хәләбинең ислам хокукына багыш-

ланган «Мөлтәка әл-әбхүр» («Диңгезләр кушылуы») хезмәте. 
49

 Мөхәммәд Камаледдин бине Габделвахид Ибне Һөмамның ислам 

хокукына багышланган «Фәтхел-кадыйр» («Кодрәтле Аллаһның 

[хакыйкатьне] ачуы») хезмәте. 
50

 Ибраһим Әбү Исхак бине Әдһәм әл-Гыйҗли (718–776) – дин 

галиме, аскет. 
51

 Габдрахман бине Мөхәммәд Шәехзадәнең ислам хокукына багыш-

ланган «Мәҗмәгъ әл-әнһәр» («Елгалар җыелмасы») хезмәте. 
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насаралык һәм аннан күбрәк мәҗүсилек дөрес булырга тиеш иде. 

Ихтимал, сез әйтерсез: «Табиб дару үләннәренең табигатьләрен 

[сыйфатларын] тәҗрибә кылырга йөкләнгән булмаган кебек, без 

дә өлешчә хөкемнәрдә иҗтиһад белән йөкләнмәгәнбез», – дип, 

ләкин табиб тәмам аңлашылган һәм табибларның бердәм фикере 

белән хасил булган нәрсәләрне генә яңадан тәҗрибә кылырга 

йөкләнмәгән; әмма тәмам аңлашылып җитмәгән нәрсәләрне, 

хаклыкка ирешү өчен, кабат тәҗрибә кылып карарга, анысына 

тырышу һәрбер табибка тиеш. Безнең имамнарыбыз исә бик күп 

каршылыкларга кергәннәр, тәһарәт, гаурәт каплау мәсьәләләрендә 

дә бер бердәм фикергә килмәгәннәр; хәтта Шафигый иярченнәре: 

«Шафигый элекке мәзһәбен куеп, яңа мәзһәбкә кайтты», – дигән-

нәре, хәнәфиләрнең Әбү Хәнифәдән бер мәсьәлә турысында 

капма-каршы сүзләрен сөйләгәннәре кебек, бу имамнарның 

һәрберсе бер вакытта бер хөкемне кылып, икенче вакытта аңа 

бөтенләй башка икенче хөкемне биргәннәр. Димәк ки, болар 

хөкемнәрне кылып, катгый дип карау дәрәҗәсенә һич якын 

килмәгәннәр. 

Шуңа күрә дини хөкемнәрне караган һәрбер акыл иясе 

шәригать дәлилләреннән үзе нәтиҗә чыгарырга тиешле. Дө-

реслеккә ирешсә – ике саваплы, хата кылса – бер саваплы булыр. 

Димәк, кешенең, хөррият һәм ихтыяр хикмәтләрен саклап, хөкем 

чыгару белән шөгыльләнүе үз-үзен хаталы булу мөмкинлеге 

белән әсир итүдән хәерлерәк. Димәк, мөкаллидләрнең «Заман 

ерак киткән, тикшерергә безнең кодрәтебез юк. Шуның өчен 

дөрессезлекне бездән артык белгән һәм хатасы бездән азрак 

булган элекке бер имамга тәкълид дөреслеккә якынрак» дип 

әйтүләре – ялган сүз һәм ялгышлыгы да үз-үзләренә мәгълүм. 

Чөнки элеккеләр каршылыклы фикерләргә кергән нәрсә дә – бер 

тарафны, сезнең әйтүегезчә, дәлилсез, хәтта шәригатьнең ачык 

текстына каршы булса да, алуга өстенлек бирү, хәтта кире 

кагылган өстен күрү һәм Аллаһ йөкләмәгән нәрсәне йөкләү. 

Ихтимал, сез мөкаллидләр тагын әйтерсез: «Әгәр без Китап, 

Сөннәт һәм иҗмагтан дәлилен тапмаган бер нәрсәне шәрига-

тебездән санамасак, гыйбадәтебездә дә, мөгамәлә итүебездә дә 
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шәригать хөкемнәре бик тараерга [мөмкин] һәм хокукый 

эшләребез дә шәригать җавабы белән бәйләнгән булмыйча, 

һәрберебез гыйбадәт һәм мөгамәләләр өлешләрендә фикеребез 

белән гамәл кылырга мәҗбүр булырга тиешле булабыз. Шул ук 

вакытта, мөгамәләләр тәртибе тәртип булмаудан хәерлерәк», – 

дип, ләкин сез үзегез дә, бәлки аңларсыз ки, тәртип кәгазьгә 

тәкълид кылуда түгел, бәлки иҗтиһад һәм хөррияттә. Гыйбадәт 

һәм мөгамәләләрдә, бер мәзһәбтә булмаса, дүрт мәзһәб арасында 

каршылыксыз бер мәсьәләгез юк ки, хәтта тәкълидегездә тәртип-

фәлән күз алдында булсын. Әгәр иҗтиһад һәм хөррият юлын 

тотсагыз, шәригать дәлилләрен карар, заман хәлләрен һәм урын 

табигатенә муафыйк булган якны ихтыяр кылыр [идегез] дә, бу 

тәртип юклыктан котылыр идегез. Дөрес ике-өч адәмнең 

сүзләренә туры килгән гамәл чикләнмәгән адәмнәрнең сүзләренә 

туры килгән гамәлдән асатрак төсле күренә, шул ук вакытта, 

хакыйкатьтә, ике капма-каршы булган сүз арасын җыю нәкъ үзе 

шикелле үк капма-каршы сүз арасын җыю кебек мөмкин түгел. 

Шул ук вакытта, сезнеңчә дә иҗтиһад заманы [һиҗри белән] 

бишенче гасыр ахырына кадәр үтмәгәнлектән, сез иярү дөрес 

күргән мөҗтәһидләр дә чикләнмәгән. Шул ук вакытта, бу әмер 

турысында һичкем гади фикере белән эш йөртүе мөмкин түгел, 

бәлки Китап белән Сөннәткә һәм яхшы кешеләргә мөрәҗәгать 

итәргә кирәк. Бу вакытта мөҗтәһидләр бер урында җыелып, 

күпчелекнең карашлары белән хөкем һәм карар бирүләрендә, кая 

капма-каршы сүзләр, бәлки ике капма-каршы сүз чыгарга да 

мөмкин түгел. Менә бу вакытта ун гасыр элек узган кешеләрнең 

исәпләре белән йөрү ахмаклыгы ихтыяр кылынмас, халык һәм 

җәмгыятьнең югары катлавы карашында изге шәригатьнең 

кадер-хөрмәте китмәс, Бохара халкы кебек, Мәхкәмәи шәргыя-

дән качып, Иван хөкеменә бару булмас. 

Сез Аллаһ йөкләмәгән нәрсәләр белән үзегезне йөкләп 

маташасыз! Әгәр исламда мәгълүм йөкләмәләрдән күбесе хәерле 

булса, Аллаһ Тәгалә аны игътибарсыз калдырмас һәм сезне 

аннан тыймас иде. Шул ук вакытта, Аллаһ Тәгалә бер урында 

дингә караган эшләр турында «Китапта һичнәрсәне язмыйча 
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калдырмадык» [Коръән: 6:38] дип дини әмерләрне тәмамла-

ганын сөйләгән хәлдә, тагын бер урында: «Менә бүген 

динегезне, төзеп бетереп, тулы иттем, бирәсе нигъмәтләремне 

дә ислам дине белән бергә биреп бетердем һәм риза булып 

ислам динен сезгә ихтыяр кылдым» [Коръән: 5:3], – дип Аллаһ 

йөкләмәгән нәрсәне йөкләүдән тыйган. 

Менә Аллаһ Тәгалә сезгә булган хәерлекне өйрәтте. Заман 

белән урынның каршылыгы сәбәпле, төрле булган хөкемнәрне 

сезнең өйрәнүегезгә һәм ихтыярыгызга куйды, хәтта кеше 

тормыш гамәлләрен мөбах52 дип белеп эшләсен! Тәкълид тәкъ-

дирендәге кебек, Аллаһ әмеренә ирештемме, юкмы дип дул-

кынламасын! Һәрбер заман һәм һәрбер урынга мөнәсәбәт булган 

хөкемнәр кылып, катылык һәм тарлыклардан котылсын! Ләкин 

сез болай кылмадыгыз! Бәлки бөтенләй Аллаһ әмеренә каршы 

[булдыгыз], тәкълид сәбәпле харап булдыгыз! Нәкъ яһүд һәм 

насара юлларына иярдегез! Боларның да папа һәм монахлары, 

дин исеменнән төрле катылыклар кылдылар да, кешеләрне изеп, 

хайваннан ким бер дәрәҗәгә төшерделәр, болар нишләсәләр – 

[кешеләр] шуңа иярделәр. Халыкка фарыз һәм илаһи китапларны 

карау, хәрам һәм өчаллалык мәгънәләрен исәпләү көферлек иде. 

Европага Әндәлүс мөселманнары аркылы гыйлем, мәгърифәт 

керә башлагач, гыйлем белән берләшүе мөмкин булмаган наса-

ралыкның югары катлау янында кадере бетте, гыйлем ярдәм-

челәре һәм насаралык ярдәмчеләре арасында бик дәһшәтле, 

канлы вакыйгалар узды, ахырдан, гыйлемнең насаралыкны 

җиңүе белән тәмам булды. Менә хәзрәти Гайсә галәйһис-

сәламнең дине, үзгәртелеп, гыйлемгә каршы бер хыянәткә сугыл-

ганы өчен, шушы кызганыч хәлгә очрады. Сез! Менә боларны 

белергә һәм тәкълидтән, ислам гыйлемгә каршы, дип әйтүдән 

тәүбә кылырга кирәк иде! Ләкин, кызганычка каршы, сез шул 

юлда һаман дәвам итәсез, сез! Шушы бозык юл белән исламны 

сакламакчы буласыз, әгәр сез бу юлда дәвам итсәгез, насаралык 

башына килгән бәлане (Аллаһ күрсәтмәсен) ислам башына 

                                                           
52

 Мөбах – тыелмаган һәм боерылмаган эш; андый гамәлне үтәсәң дә, 

үтәмәсәң дә ярый. 
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китерәчәксез! Ислам нигезләрендә гыйлемгә каршы һичбер сүз 

юк, бәлки ислам һәрвакыт акылны мактаганлыктан, бүген 

игътибар белән өйрәнүчеләрнең аңлаганнары кебек, ачылган 

хакыйкый гыйлемнең һәрберсе Коръәндә ачык я ишарә [белән] 

искә алынганлыктан, гыйлем арткан саен ислам куәтләнәчәк, аңа 

иман артачак һәм Коръән мәхлук [кеше] эше түгел, бәлки Аллаһ 

сүзе икәнлеге тәмам аңлашылачак. Менә Коръәннең һәрбер 

заманда могҗизалы булуының сере – бу. Чыннан да, грек фило-

софлары аңлаткан, кешеләрнең акыллары меңнәрчә ел раслаган, 

хакыйкать дип белгән кагыйдәләренең бик күбесенең хорафат 

икәнлеге бүген тәмам мәйданга чыккан хәлдә, Коръән һәм Сөн-

нәтнең көн саен ачылган нык хакыйкатьләргә муафыйк булып 

баруы, әлбәттә, иң зур галимнәр каршында бик кабул ителгән, 

гыйльми булган могҗизалардан. Элекке һәм хәзерге философ-

лардан иң галим бер адәмнең хикмәткә караган сүзләреннән 

фәкать бармак белән санарлык бик азы хакыйкать булган хәлдә, 

әхлак һәм канунга, сәясәт һәм өйрәтүгә, моннан башкаларга 

караган санап бетерүе мөшкел [булган] Коръән һәм Сөннәт 

кагыйдәләренең һәрберсе муафыйк гыйлем һәм белем булып 

чыгуы, әлбәттә, философларның акылларын шаштырачак һәм 

алар каршында Коръән белән Сөннәтнең кадер-хөрмәтен бик 

арттырачак хәлләрдән. Ләкин бу хакыйкатьләр һәм бу могҗи-

залар тәкълид белән түгел, фәкать иҗтиһад белән мәйданга 

чыгачаклар, мәдрәсәләр тулы укый торган шәкертләребезнең 

мөселманлыклары да тәкълид белән түгел, бәлки әүвәлге исламга 

каршы хорафат, бидгать һәм басымнары бетү белән сакла-

начаклар. Андый хорафатлар ки, габбаси хәлифәләре заманында 

башланып, бүгенгә кадәр арта-арта килгәннәр. 

Кайсыдыр вакытта ки габбаси хәлифәләре кәлям гыйлеменә 

тирән карый башладылар һәм бу турыда чит ил кешеләре дә бик 

күп хезмәт иттеләр. Менә шул вакытта «әйтелде», «әйттеләр» 

күбәйде, кәлямдә башланган бәхәсләр фикыһка да керде: кайсы 

мәзһәб беренче? Шуннан бәхәскә тотындылар. Әбү Хәнифә 

белән Шафигый арасындагы каршылыклар турында бәхәсләр 

башланды, фетнәләр кубарылды, сугышлар ачылды, һәркем үз 
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мәзһәбен тарату һәм башкаларны бетерергә кереште. Хәтта гарәп 

утравында Зәйд белән Әхмәд, көнбатышта Мәлик, Бохара һәм 

Төркестанда сыйнфый мәзһәбләреннән башка мәзһәбләр кал-

мады. Бу мәзһәбләрдә китаплар һәм әсәрләр күбәйде, һәрбер 

адәм: «Мин шәригать нечкәлекләрен ачам һәм кимчелекләрне, 

мәзһәбләрне аңлатам», – дип, эш башлады, һәрбер язучы үз фа-

зыйләтен күрсәтергә тырышты. Бәхәсләр, каршылыклар күбәйде; 

хәтта галим, изгеләрдән дә кайберләре, үзләре сизмичә, боларга 

катышкалады. Бу мескеннәр төзеклек шунда диделәр; ләкин 

аның бөтенләй тулысынча бозыклык икәнлегеннән ваемсыз 

булдылар да, Аллаһ Тәгаләнең «Җир өстендә фетнә чыгарып, 

кешеләр арасын бозмагыз, диелсә аларга, «Юк, без 

бозмыйбыз, бәлки төзәтәбез», – диләр. Аң булыгыз! Шул 

монафикълар – кешеләр арасын бозып, җир өстендә 

бозыклык кылучылар, ләкин шуны үзләре сизмиләр» 

[Коръән: 2:11-12] дигән сүзләренә дәлил булып киттеләр. 

Чыннан да, болар «Әйт: “Мин сезгә хәбәр биримме гамәлдә 

алданучырак, каты хәсрәткә тиешлерәк кешеләр турында? 

Ул алданучы кешеләрнең дөньяда гамәлләре ялган булды, 

ягъни барча эшләре Аллаһка каршы булды, шулай булса да, 

яхшы эш эшлибез, изге гамәл кылабыз, дип уйлыйлар”» 

[Коръән: 98:133-130] дигән хөрмәтле аять дәлил кылган кебек, 

гамәлләре белән үзләренә генә түгел, бәлки бөтен мөселманнарга 

зарар һәм хәсрәт китергән адәмнәр.  

Менә шушылай шәригать хөкемнәренең даирәсе төрле 

хыяллар белән киңәйтелде дә соңгылар, кая нигезгә мөрәҗәгать, 

хәтта нигез булмаган нәрсәләрдән дә, илтифаттан да гаҗиз 

калдылар. Димәк, өммәт тәкълидкә карарланды, галим исемендә-

геләр шул дин исемендәге хыялларда тирәнгә ябышты. Һичкем-

нән дәлил таләп итмәгәнлектән, мөфәссирләр53 тәфсир китап-

ларын гаҗәеп вакыйгалар һәм җен хикәяләре белән тутырды. 

Сәнәд54 сорау гадәте киселгәнлектән, мөхәддисләр55, теләсә 

                                                           
53

 Мөфәссир - Коръәнгә аңлатма язучылар. 
54

 Сәнәд – хәдисләрнең кемнән кемгә тапшырылу чылбыры. 
55

 Мөхәддис – хәдис белгече. 
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мәүдугта56 булсын, һәрбер кызыклы хикәяләр-хәбәрләрне җыяр-

га тотынды. Хөкем чыгару рәвешен сорау формасы күптән бет-

кәнлектән, фәкыйһләр дә төрле-төрле шөбһәләр белән хөкем 

чыгарырга тотынды. Димәк, дәртләр кимеде, бетте. Шул кадәр 

[бетте] ки, хәтта иман белән көферлек арасын аеручы һәм ислам 

нигезе булган тәүхид57 мәсьәләсендә дә тәкълид ихтыяр кы-

лынды. Адашу нурдан, хаклык ялганнан аерылмады. Китаплар 

катыргысы арасында ни күренсә, шул яхшы дип табыла башла-

ды. һәрбер наданлык тәкълид һәм каршылыксыз тану белән 

өретелде, һәрбер фирка үзенең элекке шәехе чыгарган китап-

ларга, ачык текстка [Коръән һәм хәдисләргә] каршы булса да, 

фанатизм кыла башлады, каршылыкларны [нәфес-]һаваларына 

[яраклаштырып] куллануны нигез итте, һичберсе адәмнәргә дин 

өлкәсендә ясаган авырлыкларны муенына алудан курыкмады. 

Болар: «Өммәттәге төрле карашлар – рәхмәт», – диделәр. Дөрес, 

рәхмәт, ләкин әгәр дөрес кулланылса; әмма, әгәр бүген Казан 

һәм Бохара халкы белән Иран халкы арасында булган кебек, 

диндә бүленү һәм бер-берсен күрәлмауга сәбәп булса, ул 

вакытта, кая рәхмәткә сәбәп булсын, киресенчә, ләгънәт һәм 

һәлакәт сәбәбе. Болар һәрберсе үзләрен котылган фирка һәм 

башкаларны яңалыклар кертүче дип [гаепләп], бәхәсләр генә 

түгел, хәтта сугышлар кылыштылар. Димәк, Аллаһ Тәгалә хөр-

мәтле Китабында һәрбер урында берләшергә куша һәм сәхабәләр 

йөрәкләренең өлфәтен Аллаһның рәхмәтеннән саный торып, 

кайсы акыл бу бүленүне рәхмәт дип әйтер? 

Дөрес, элеккедәге каршылыклар һичбер фанатизмсыз һәм 

Китап белән Сөннәттән башка һичбер нәрсәгә багланусыз бул-

ганлыктан, бик файдалы һәм өммәткә бик бөек рәхмәт иде. 

Чөнки һәрбер фәкыйһ үзенең тарафындагы халыкның хәлләренә 

һәм хәерлегенә карап хөкем йөртер иде. Һичкем бер мәзһәбкә 

багланып, ул мәзһәбнең хөкемнәре бер кавемнең әхлакына яки 

тормыш хәлләренә яисә илләрнең табигатенә муафыйк, мөлаем 

килсен-килмәсен, хөкеме бирмәс иде. Һәрбер фәкыйһ һәрбер 
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 Мәүдуг – ялган хәдис. 
57

 Тәүхид – ихласлык белән бер Аллаһка гына табыну. 
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мәзһәбнең дәлиленә карар, тикшерер һәм кайсысының дәлиле 

куәтле булса, шуның белән хөкем бирер иде. Соңра бер заман 

килде, һәрбер кавем я өстен күрү яки варислык яисә гади 

фанатизм белән мәгълүм мәзһәбләрдән бер мәзһәбне ихтыяр 

[итте] һәм шул мәзһәбнең һәрбер хөкеменә, теләсә – мөлаем, 

теләсә – мөлаем булмасын, сукырларча тәкълид кылдылар. Бер 

хөкем үзләренә зарар, аны йөкләү бик авыр булса да, икенче 

мәзһәбтә аның киресенә бик ачык дәлилләр күренсә дә, бер 

мәзһәбкә, мөкаллиднең икенче мәзһәбтән кайбер хөкемнәр 

алуын – тәлфыйк58 һәм тәлфыйк – дин белән уйнау мәгънәсендә 

хәрам, диделәр. Болар аңламадылар ки, дәлилләрне дикъкатьләп 

караудан күчереп һәм гомуми файдаларны саклап, төрле 

мәзһәбтән төрле хөкем алу бер дә дин белән уйнау түгел, бәлки 

тулысынча дөреслек. Шул ук вакытта, боларның «тәлфыйк» 

дигән нәрсәләре һәрбер яктан бөтенләй тәкълид иде. Бер адәм 

мөкаллид булдымы – мәзһәбләрне бергә кушучы булмыйча 

мөмкин түгелдер, чөнки һәрбер мөселман ки бер дини мәсьәләдә 

үзе туры юл табудан гаҗиз булдымы, аны галимнән соравы, 

ягъни ул турыда бер мөҗтәһидкә тәкълид кылуы ваҗиб. 

Табигый, мөҗтәһидләрнең берсен башкасыннан өстен күрүне 

булдыра алган һичбер мөкаллид юк ки, шуңа күрә һәрбер 

мөкаллид үзе белмәгән бер дини мәсьәлә турысында нинди 

мөҗтәһид туры килсә, шуңа тәкълид кылырга мәҗбүр. 

Әгәр бер мөкаллид, мәлики59 [мәзһәбендәге] галим әйт-

кәнчә, ике савыттан ким суга бер тамчы хәмер төшсә, аны таза 

[чиста] дип, шуның белән коенса; хәнәфи галим әйткәнчә, 

ышкымаса; шафигый60 галим әйткәнчә, тәһарәте бозылганнан 

соң, башының кайбер чәчләренә мәсех кылса; хәнбәли61 галим 

әйткәнчә, бераз кан чыкканнан соң, иртәнге намазны укыса; 

зәйди галим әйткәнчә, бу намазны кояш чыкканнан соң укыса; 
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 Тәлфыйк – төрле мәзһәбтәге карашларны бергә кушу, җыю, 

берләштерү. 
59

 Мәлики – имам Мәлик мәзһәбенә иярүче. 
60

 Шафигый – имам Шафигый мәзһәбенә иярүче. 
61

 Хәнбәли – имам Әхмәд бине Хәнбәл мәзһәбенә иярүче. 
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җәгъфәри галим әйткәнчә, әүвәлге фарыздан чыкмыйча, икенче 

намазга кушса, бу мөкаллиднең намазы Аллаһ каршында дөрес 

түгел, дип кем исбат итәр? Һичкем [исбат] итә алмас. Хәтта бу 

намазның беренче каршылыгына да дәлил табу мөшкел; чөнки 

һичбер мөкаллид дини әмерләренең һәммәсен билгеле бер 

галимнән алырга шәригатьчә беркайчан да мәҗбүр түгел. 

Хөрмәтле сәхабәләр дә иҗтиһад һәм хөкемнәрдә каршылыкларга 

керделәр һәм, шулай була торып, берсе башкасына оеп намаз 

укыды. Шул ук вакытта, болар, үз иҗтиһадларына нигезләнеп, 

имамның намазы дөрес түгел һәм аның дөреслеге имамга оючы 

намазының дөреслегенә шарт, дип хөкем итәләр иде. Димәк, 

бөек сәхабәләрнең, гомумән, болай эшләүләреннән соң, Әбү 

Хәнифә имам Мәликкә оюдан, Җәгъфәрнең суйган малын 

ашаудан сакланыр, шушындый фанатизм-наданлыкка капланыр 

иде, дип әйтергә кем батырчылык итәр? Шул ук вакытта, бу 

мәзһәбләрдән һәрбер мәзһәбтә өстенлек бирүче исеме белән 

танылган бик күп фәкыйһләр бар ки, аларның һәрберсе мөҗтә-

һид һәм һичберсе тәмам үз имамының мәзһәбе белән чиклән-

мәгән, азмы-күпме хөкемнәрдә аңа каршы килеп, икенче мөҗтә-

һиднең дәлиле яисә үз имамы тапкан бер дәлилне алыр иде. 

Чөнки ислам һәрбер мәсьәләдә имамга түгел, шәригатькә иярү 

һәм иҗтиһад урынында, үзеннән артык булса да, башканың 

иҗтиһады белән түгел, үз иҗтиһады белән гамәлгә кушу. Шуның 

өчен Әбү Хәнифә дә һәм башка һәммә фәкыйһләр дә, Әбү 

Бәкер62 һәм Гомәр63 кебек, бөек сәхабәләрнең зурлык һәм 

фазыйләтләрен ачык белә һәм таный торып, үзләре аларга бик 

күп иҗтиһад хөкемнәрендә каршы киткәннәр. Шул ук вакытта, 

һәрбер мәзһәбтә булган фәкыйһләр бүгенгә кадәр һәм бүген дә 

кайбер хөкемнәрдә имамның, мәсәлән, Әбү Хәнифәнең үз сүзе 

һәм кайберләрендә ул имамның иярчене, мәсәлән, Әбү Йосыф 
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 Әбү Бәкер әс-Сиддыйк Габдулла бине Әбү Кухафә (572–634) – 

Мөхәммәд пәйгамбәрнең дусты, иярчене, беренче тугры хәлиф, бөек дин 

галиме. 
63

 Гомәр Әбү Хәфс бине әл-Хаттаб (585–644) – Мөхәммәд пәйгам-

бәрнең дусты, иярчене, икенче тугры хәлиф, бөек дин галиме. 
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яки Мөхәммәд сүзе белән алуны дөрес күрүдә һәм алуда. Менә 

моннан артык тагын нинди тәлфыйк кирәк? Димәк, әгәр шулай 

икән, сезнеңчә, бу тәлфыйк дөрес, чөнки сез үзегез дә Әбү 

Хәнифә иярченнәрен Шафигыйлар, имам Мәликләр һәм ибне 

Габбаслардан артык, дип әйтмисез! Димәк, Әбү Хәнифә, 

Шафигый, имам Мәлик һәм ибне Габбас сүзләре арасында 

беренче юл белән тәлфыйк дөрес булырга тиеш. Дөрес максат 

белән булган вакытта тәлфыйкта нинди зарар булсын? Шул ук 

вакытта, тәлфыйк, фәлән хәрам дип, диндә катылык һәм надан 

фанатизм сәбәпле, мөселманнар арасында бүлгәләнү, хәтта 

Мәккәнең Хәрам [мәчетендә] дүрт имамга дүрт урын һәм 

Мәдинәнең Хәрам [мәчетендә] дүрт михраб ясап, зур бүленү 

галәмәтләре кую – Аллаһ Тәгаләнең «Динне тотыгыз һәм төрле 

фиркаларга бүленмәгез» [Коръән: 42:13] дигәне кебек, 

сүзләренә каршы бик зур гөнаһ. Чәч һәм мыек кебек бик вак һәм 

әһәмиятсез эшләрдә һәрбер төрле тикшерүләргә, элекке ислам 

галимнәренең хәзрәти Рәсүлдән һәм тугры хәлифәләрдән бирле 

бер михрабта бер имам артында укылып килгән намазны дүрт 

михрабта дүрт имам артында укып җибәрүләре һәм Хәрам 

[мәчете] эчендә дүрт урын һәм дүрт михраб ясауга кадәр 

батырчылык итүләре ни кадәр гаҗәп хәл булса, бу дүрт урын һәм 

дүрт михрабны фәкать дүрт имам өчен ясап, алардан бөек һәм 

алардан хөрмәтле тугры хәлифәләр, фәкыйһ сәхабәләр өчен 

ясамаулары да – шул кадәр гаҗәп булачак бер эш. Диндә уйнау, 

тәлфыйк түгел, бәлки менә бу – тәлфыйк. 

Шул ук вакытта, тәлфыйкның зарурлыгы фәкыйһләрнең 

хуплаулары һәм хакыйкать белән исламга бик зур гарьлек булган 

шәригать хәйләсенең зарурлыгыннан мөһимрәк. Болар Аллаһ 

Тәгаләнең хәзрәти Әюп хакында антын үтәү өчен, «Бер уч 

салам алып хатыныңа сук, Аллаһ исеме белән әйткән 

антыңны үтәмичә гөнаһлы булып калма» [Коръән: 38:44], 

дигән сүзе белән дәлил сорап, рибаны хуплау һәм зәкятне 

төшерүгә кадәр шәригать хәйләсен дөрес күрәләр һәм шушылай 

итеп шәригатьне бетерүгә кадәр баралар. Шул ук вакытта, 

тулысынча бер шәхескә кагылышлы булган гөнаһ белән гомум 
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халыкка кагылышлы бер шәригатьне юк итү арасында 

чагыштыру – аерма белән чагыштыру. Аллаһ Тәгалә яһүдләрнең 

хәйлә белән шимбә көн балык тотуларына шул кадәр ачуланган 

хәлдә, безнең фәкыйһләрнең моның кебек мең хәйләне дөрес 

күрүләре бик артык гаҗәп хәл. Әгәр бу бозык тәкълид урынына 

дөрес тәлфыйк ихтыяр кылынса; мөгамәләләргә кагылышлы 

иҗтиһад мәсьәләләрендә һәрбер заман һәм һәрбер хәлнең 

кирәклегенә карап, иҗтиһад дөрес күрелсә; күпчелек фикере һәм 

элекке солтан белән бер билгеләнгән хөкем кабул ителсә; икенче 

заман икенче хөкем мәслихәт икән, аның өчен тагын бу 

шәригатькә һәм хикмәткә муафыйк чарага мөрәҗәгать булса; 

һәрбер мәзһәб тигез каралып, фәкыйһләр арасында бу фанатизм 

һәм бу бүленүләр булмас; шәригать хәйләсе исемендәге бу «дин 

белән уйнаулар»га хәҗәт төшмәс; изге шәригатебез бу 

каршылыкларга һәм казыйлык белән фәтва бирүдә бу кадәр 

дошманлыкка ияртелергә [юл] куелмас иде. 

Ләкин ни кыласың? Башка диннәр башына килгән каза 

ислам башына да килде, күзләр сукырайды, тарафларны тәкълид 

золымлыгы басты, хәтта [һиҗри белән] бишенче гасырдан соң 

иҗтиһад бетте, дип әйтүгә кадәр барылды. Шул ук вакытта, бу 

тарихтан бик күп соң, ягъни һиҗрәттән 751 елда вафат булган 

Ибне Каййим64, шәригать дәвам ителгән кебек, иҗтиһадның 

дәвам ителүен сөйләгән һәм тик бу турыда «Игълям әл-

мөвәкъкыйгыйн»65 исемле бер китап язган. Менә минем бу 

дәрәҗә-максатым шул китапны тәрҗемә итеп, милләт улларыма 

күрсәтү һәм, иҗтиһад бетте, дигән заманнан соңгы галимнәр һәм 

бөек адәмнәр ни сөйләгәннәр – шуны мәйданга кую. Хәтта 

иҗтиһад заманы бетмәде, дигән сүз яңа сүз түгел, бәлки иске сүз 

икәнлек билгеле булсын! 

                                                           
64

 Ибне Каййим әл-Җәүзия (тулы исеме Шәмседдин Әбү Габдулла 

Мөхәммәд бине Әбү Бәкер бине Әюб бине Сәгъд әд-Димәшкый) (1292–

1350) – бөек дин галиме, хәдис белгече, Коръәнне тәфсир кылучы, ислам 

хокукы белгече. Аның йөздән артык хезмәте билгеле. 
65

 Оригинал басмада ялгыш «Игълям әл-мөвәффәкыйн» дип язылган. 
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Менә минем максатым – бу. Әгәр тәкълиднең ислам һәм 

мөселманнар башына китергән бәлаләре минем йөрәгемне бу 

кадәр яндырып куырмаса, мин туп-туры бу китапның тәрҗе-

мәсенә керешер һәм төрле китаплардан хәтеремдә калган бу 

озын кереш өлешне язып маташмас идем. Менә шул хәсрәтләр, 

менә шул ачы хакыйкатьләр минем каләмемне бу сүзләрне 

язарга мәҗбүр итте. Инде максатка килим дә Ибне Каййимнең 

сүзләрен тәрҗемә итүгә тотыныйм. 

 

 
[Ибне Каййимнең «Игълям әл-мөвәкъкыйгыйн» хезмәте] 

 

Мөкаллидләргә әйтәм: «Әгәр сез тәкълидегезгә дәлил белән 

барсагыз, мөкаллид түгел, дәлилләүче буласыз! Әгәр дәлилсез 

бердәмлек юлы белән барсагыз, сезнең тәкълид яклы торган 

дәлилләрегезнең мәгънәсе калмый. Моның өстенә, әгәр шулай 

икән, сез дәлил белмәссез, сезнең тәкълидегез дә фәкать анык 

булмаган уй һәм чамалау дәрәҗәсендә кала. Димәк ки, сездә 

тәкълиднең хаклыгын дәгъва кылырга да көч юк; әмма сездән 

башка һәрбер төркем, хаклык бездә, дип дәгъва кылуда. Димәк, 

сез нинди йөз белән үзегезнең анык булмаган уй дәрәҗәсеннән 

узмаган фикерегезгә ышануларында катгый булган адәмнәрне 

өндисез? Шул ук вакытта, сезнең ияртүчегезгә тәкълидегез үзе 

тәкълидне хәрам кыла; чөнки сез тәкълид кыла торган имамнар 

үзләренә һәм башкаларга тәкълидтән бердәм рәвештә тыйдылар 

һәм каршысына дәлил торган сүзләрен куярга куштылар. Шуның 

өчен тәкълиднең ялган һәм тыелганлыгы белән үз китапларыгыз 

да туп-тулы. Хәтта, мөфти белән казыйның мөҗтәһид булулары 

шарт, дип һәрбер китабыгызда аңлатылган. Димәк, әгәр шулай 

икән, үзегез бу имамнарга җыйган мәзһәбләрендә тәкълидне 

дәгъва кыласыз! Нигә аларга асыл һәм нигез булган бу сүзләрендә 

тәкълидне кире кагасыз?! Хәтта аңа бар котыгыз белән каршы 

торасыз? Шул ук вакытта, сез дә һәм без дә беләбез ки, сәхабәләр 

һәм табигыйннар һәм тәбгы-табигыйннар заманында бер адәмнең 

һәрбер сүзенә тәкълид [кылган] һәм башкаларның сүзеннән 
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бөтенләй баш тарткан һичкем булмаган һәм бу бозык бидгать 

фәкать әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәлам хурлаган [һиҗри 

белән] 4 нче гасырда чыккан. Мөкаллидләр! Сез бу сүземнең 

ялганын дәгъва кылсагыз, бу хөрмәтле гасырлардан тәкълид 

турында берәр мисал күрсәтегез! Һәрберегезнең дә һичбер 

мисалыгыз юк; бәлки болар Китап белән Сөннәттән башкага 

иярмәделәр, Аллаһ белән Рәсүленең сүзен сәхабә хәбәренә, сәхабә 

хәбәрен башкаларга тәкъдим иттеләр һәм фәлән-фәләннең 

сүзләренә һич иярмәделәр. Менә бу сезнең фәләннәрегездән элек 

килеп кичкән өммәтнең олуг кешеләре, әлбәттә, туры юлда 

иделәр, боларның юлын дөрес түгел, адашу дип, табигый, сез дә 

әйтәчәк түгелсез! Димәк, әгәр шулай икән, боларның юлы – туры 

юл, әгәр шулай икән, туры юлның капма-каршысы – адашу; 

димәк, сезнең тәкълидегез дә адашу булып чыга. Шул ук вакытта, 

сезнең башлыкларыгыздан Әбү Бәкер, Гомәр, Госман, Гали, Ибне 

Мәсгудь, Ибне Габбас, Ибне Гомәр66 һәм Гайшә67 хәзрәтләре, 

билгеле, гыйлемлерәк, хәтта Сәгыйдь бине Мөсәййиб, Шәгъби, 

Гата, Тавус68 кебекләр дә яхшырак иделәр. Димәк, нигә сез дин, 

гыйлем һәм хәбәр нәрсәләренең һәммәсен җыелган бу бөекләргә 

иярмисез һәм аларның сүзләреннән йөз чөерәсез дә алардан ким 

[булган] башка адәмнәргә тәкълид кыласыз? 

Ихтимал, сез әйтерсез, нигездә, һәрбер мөкаллид әйтәчәк ки: 

«Безнең иябез борынгы изгеләр юлыннан йөргән һәм алар юлына 

кергән», – дип. Бу тәкъдирдә, башка имамнар бу эштә сезнең 

ияртүчегезгә катнашмаган, дисәгез, үзегезнең хайваннан да ким 

бер дәрәҗәгә төшүегезне исбатлаган булачаксыз! Әгәр катнашу-

ларын танысагыз, ни өчен сез бу вакытта гүя ияртүчегез бөтен 

дөреслекне җыйганда, бөтен хата башкаларга калган кебек, 

ияртүчегезнең һәрбер сүзен кабул [итәсез] һәм аның кебек, бәлки 

                                                           
66

 Әбү Бәкер, Гомәр, Госман, Гали, Ибне Мәсгудь, Ибне Габбас, Ибне 

Гомәр – Мөхәммәд пәйгамбәрнең үзеннән гыйлем алган хөрмәтле мөсел-

маннар, аның иярченнәре (сәхабәләре). 
67

 Гайшә бинте Әбү Бәкер – Мөхәммәд пәйгамбәрнең хөрмәтле 

хатыны. 
68

 Сәгыйдь бине Мөсәййиб, Шәгъби, Гата, Тавус – сәхабәләрдән гый-

лем алган мөселманнар (табигыйннар), бөек дин галимнәре. 
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аннан гыйлемле [булган] башкаларның һәммә сүзләрен кире 

кагасыз? Әгәр без тәкълид кылган затның гыйлеме күп һәм дине 

куәтле булганлыктан, әгәр борынгы изгеләргә каршы китсә, 

билгеле, бик куәтле дәлил тапканы өчен булырга тиеш, дисәгез, 

ул вакытта моның дәлиле куәтле; әмма моннан яхшырак булган 

хөрмәтле борынгы изгеләрнең дәлилләре зәгыйфь икәнлеген 

кайдан беләсез? Әгәр тәкълид белән, дисәгез, дөреслек – түбәнгә 

түгел, бәлки яхшыракка тәкълид кылу. Әгәр дәлил белән, 

дисәгез, тәкълидтән чыгып, капма-каршы дәгъвагыз – дәлилгә 

таяну юлына керәсез! Әгәр безнең иябез бер яшерен ысул белән 

өстенлек таба, дисәгез, ул вакытта сезнең ияртүчегезгә нисбәт 

белән шәригатьне төзүчегә [пәйгамбәргә] якынрак һәм шуңа күрә 

шәригатьнең сере азрак булган Гомәр, Гали һәм ибне Мәсгудь 

кебек хөрмәтле сәхабәләр беренче юл белән өстенлек табарга 

тиеш, сез начарракның сүзе белән яхшырак һәм гыйлемлерәккә 

каршылыкны дөрес күргәнче, гыйлемлерәк һәм яхшыракның 

сүзе белән начарракка каршылыкны дөрес күрсәгез, бәлки 

тәкълидегезгә бик яраклы эш кылган булыр идегез! Чөнки сезнең 

ияртүчегез белән аңа каршы булган мөҗтәһиднең берсе Гомәр 

яки Гали сүзен алган хәлдә, башкасы ибне Габбас яисә Гайшә 

сүзен алуда. Шуңа күрә, әгәр шулай икән, болар сәхабәләр 

сүзеннән чыкмаганнар. Димәк, безгә дә алар мөрәҗәгать иткән 

урынга мөрәҗәгать итәргә тиешле, дип, хөрмәтле сәхабәләргә 

иярүегез, бик дөрес һәм бик муафыйк. Шул ук вакытта, кайбер 

мәсьәләләр бар ки, сезнең ияртүчегез ул турыда Гомәр, Гали һәм 

Гайшә кебек сәхабәләрнең һәммәсенә каршы булган хәлдә, аңа 

каршы ахыргы мөҗтәһид аларга каршы булмауда. Димәк, әгәр 

шулай икән, бу ике зур галимнең берсенең сүзе сәхабәләргә 

муафыйк һәм башкасының сүзе сәхабәләргә каршы, әлбәттә, 

сәхабәләргә муафыйк булган сүзгә иярү тиешле һәм мәҗбүри. 

Әфәнделәр! Бераз инсафлык кирәк, сез фәкать үз ияртү-

чегезнең сүзен таратасыз! Аның сүзенә каршы булган сәхабәләр 

һәм табигыйннар сүзләренә һич илтифат итмисез! Аның сүзенә 

яраклаштырабыз, дип, Китап белән Сөннәтне төрле-төрле ялгыш 

аңлатулар белән ачык билгеле булган [нәрсәдән] чыгарасыз! 
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Шул ук вакытта, Коръән Кәрим сезнең ияртүчегезнең фикеренә 

туры килү өчен түгел, бәлки аннан хөкем чыгару өчен 

иңдерелгән. Сез бу эшегез белән – үзегез беләсезме, юкмы – 

Аллаһ китабын, Рәсүл Сөннәтен, хөрмәтле сәхабәләр һәм бөек 

табигыйннар хәзрәтләренең һәммәсен хурлыйсыз һәм мыскыл 

итәсез! Шул ук вакытта, каршыгызда бу ияртүчегезнең заман-

дашларыннан иң гыйлемлесе булуына һәм аннан соң аннан 

гыйлемлерәк кеше килмәячәгенә дә дәлилегез юк. Димәк, сезнең 

ияртүчегезгә тәкълид дип кешеләр хокукларындагы хөкемнәре-

гез һәм каннарны, малларны хәләл һәм хәрам кылуыгыз бик 

дәһшәтле, бик куркыныч бер нәрсә; чөнки сез бу хөкемнәрегез 

өчен Кыямәт көнендә, әлбәттә, соралачаксыз! 

Сез дөньяда алдап котыласыз, әмма ахирәттә алдау мөмкин 

булмаганлыктан, ул җәза йортында бу хөкемнәребез Аллаһ һәм 

рәсүлләренең әмеренә муафыйк дип, тоткан ялган бер сүзне, 

әлбәттә, сөйләмәячәксез! Бәлки: «Бу хөкемнәребез Аллаһ һәм 

Рәсүленең әмеренә каршы», – дип, үз зарарыгызга үзегез шаһит-

лек итәчәксез! Әгәр: «Без аны Әбү Хәнифә яки Шафигый яисә 

Әбү Йосыф сүзеннән яисә соңыннан килгән берәрсенең кита-

быннан алдык», – дисәгез, ул вакытта: «Сез аны Минем әмерем 

беләнме яисә Минем әмеремнән башка алдыгызмы», – дип 

соралачаксыз! Менә шул вакытта, әгәр сез: «Без аны Синең һәм 

Рәсүлеңнең әмере белән алдык», – дип белсәгез, бик хуш булыр 

иде. Ләкин, әгәр шулай икән, моны исбатлау өчен Китап белән 

Сөннәттән һичбер дәлилегез юк. Шуның өчен сез, бу сүзне: «Ул 

бары [Аллаһ] Тәгалә алдында», – дип әйтмәячәксез! Димәк, сез 

дөреслекме, хатамы икәнен аңлы белмәгән бер нәрсә белән 

Аллаһ коллары арасында хөкем кылганыгыз өчен, Аллаһның 

хөкем һәм газабына очраячаксыз! Әмма ияртүчегез үзе Шафи-

гыйның: «Дәлилсез гыйлем алган адәм, кулында фонаре булган 

хәлдә, яндырмыйча, караңгыда елан өстенә басып, үз-үзен 

чактырган адәм шикелле», – дигәне кебек, «Дәлилсез һичкемгә 

тәкълид кылмагыз», – дип әйтеп куйганлыктан, сезгә үз яхшы-

лыкларыннан [савапларыннан] берәр нәрсәне бирү яисә сезнең 

гөнаһларыгыздан берәр нәрсәне алу ихтималы юк. Сез, мөкал-
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лидләр, бик гаҗәп бер төркем! Әгәр Аллаһ китабыннан яисә 

Рәсүл хәдисләреннән ияртүчегезнең фикеренә муафыйк берәр 

сүз тапсагыз, аны аласыз һәм аның белән дәлил китерәсез; әгәр 

аятьләр, хәдисләр ияртүчегез сүзенә каршы булса, ун аять һәм 

йөз сахих хәдис күрсәгез дә, аңа иярмисез, бәлки аятьләрне 

ялгыш аңлатып, хәдисләрне бөтенләй илтифатсыз куясыз! Хәтта 

бер хәдиснең эчендә ияртүчегезнең сүзенә муафыйк булган 

хөкемне алып, каршы булганын кире кагасыз: «Йокыдан 

торгач, берегез дә кулын, өч тапкыр юмыйча, савытка 

тыкмасын» хәдисе белән очрашулар сәбәпле, суның нәҗеслә-

нүенә дәлил ала торып, үзегез: «Юмыйча тыкса да, су 

нәҗесләнми, кулны юу ваҗиб түгел», – дисез! «Берәрегезнең 

савытыннан эт яласа, аны ул савытны җиде мәртәбә юыгыз» 

хәдисе белән, эт ялаган савытның нәҗесләнүенә дәлил ала 

торып, үзегез: «Өч мәртәбә чайкау җитә, җиде мәртәбә мәҗбүри 

түгел», – дисез! (Ибне Каййим шул турыда бу нәрсә өчен 

алтмыш алты шаһит [мисал] китергән, без, кыскартыр өчен, 

фәкать икесен тәрҗемә иттек). Димәк ки, сезнеңчә нигез аять-

хәдис түгел, бәлки ияртүчегез сүзе. Болар фәкать ияртүчегез 

сүзенә муафыйк булсалар, хәҗәт, әгәр муафыйк булмасалар, 

хәҗәт түгел. Моннан да аңлашылды ки, сез: «Без Аллаһ сүзе 

белән Рәсүл сүзеннән хаклыкны аңлый алмыйбыз, шуның өчен 

каршыбызда намусы һәм гыйльми куәте нык булган бер адәмгә 

тәкълид кылабыз», – дигән сүзегездә дә ялганлыйсыз! Сез 

ияртүчегез сүзенә муафыйк булган аять һәм хәдисләрне бик 

аңлыйсыз, хәтта омтылган нәрсәгезне исбатлау өчен аларга нык 

тотынасыз! Фәкать, әгәр ияртүчегез сүзенә каршы хакыйкать 

булса һәм аятьләр, хәдисләр белән төрле тарафтан кысылсагыз, 

менә шул вакытта сез аларны аңламаганга салынасыз һәм үз-

үзегезне наданга һәм ахмакка чыгарырга тотынасыз! 

Менә шушылай сез үзегезгә җай килгән җирдә иң галим һәм 

иң өстен киселә торып, бераз җайсыз килдеме, шунда ук 

койрыгыгызны борасыз, һичбер нәрсә белмәгәнгә салына баш-

лыйсыз! Сез гаҗәп бер фирка! Иң матур һәм шуңа күрә иң ачык 

Аллаһ сүзе белән Рәсүл сүзеннән максатны аңламыйча, хаталар 
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белән, каршылыклар һәм каршы килүләр белән тулы башка бер 

кеше сүзеннән максат аңлавыгыз ни кадәр ерак һәм ни кадәр 

хакыйкатькә каршы булганлыгын азрак исәпләп карасагыз, үзегез 

дә белерсез! Аңа ияртүчең мәҗбүрилегенә һәм сүзенең 

дөреслегенә һичбер дәлил тормаган бер кешегә иярәбез, дип, 

башка һәрбер сүздән баш тартуыгыз, хәтта иң куәтле дәлил – 

Аллаһ сүзе белән Рәсүл сүзен дә ташлавыгыз – сезнең 

ахмаклыгыгыз һәм наданлыгыгызга иң куәтле дәлилләрдән. Шул 

ук вакытта, сез үзегез дә Әбү Хәнифәнең хатасын дөрес күрәсез, 

хәтта фарсыча Коръән уку дөрес, дигән сүз кебек, кайбер 

мәсьәләләрдә, чыннан да, хата кылып, соңра хатасын белеп, ике 

имам сүзенә кайтканлыгын да әйтәсез! Димәк, бик ихтимал ки, 

әгәр Әбү Хәнифә дөньяда озак торса, бәлки электән хөкем кылган 

тагын бик күп эшләрендә хатасын аңлап, икенче имамнарның 

сүзләренә кайтыр иде. Әмма Аллаһ сүзе белән Рәсүл сүзендә һич 

хата ихтималы юк. Димәк, сезнең хата ихтималы белән тулы бер 

сүзгә ияреп тә, һич хата ихтималы булмыйча, иң катгый бер сүзне 

куйганлыгыгызны «Саңгыраулар, телсезләр һәм сукырлар, 

шуның өчен һич аңламаслар» [Коръән: 2:171] җөмләсенә 

кертүдән башка һичбер мөрәҗәгать итү мөмкин түгел. Димәк, 

чөнки эш бу рәвештә. Сез бу тәкълид һәм бу хөкемнәрегезне, 

әлбәттә, Аллаһ һәм Рәсүленең шәригате, димәячәксез! Чөнки 

шәригать сезнең ияртүчегезнең сүзе түгел, бәлки Китап белән 

Сөннәттән гыйбарәт. Табигый, сез бу хөкемнәрегезне шулай ук 

шәригатькә каршы димәячәксез! Димәк, өченче бер як калды ки, 

анысы шәригатьчәме, түгелме икәнен белмәүдән гыйбарәт. Шул 

ук вакытта, кешеләр хокуклары һәм шәригать эшләрендә белмичә 

хөкем кылуның бик начар һәм бик зур гөнаһ икәнлеген сез үзегез 

дә бик гүзәл беләсез. 

Шулай ук әйтәбез: сез тәкълидчеләр, Аллаһ һәм Рәсүленең 

әмеренә, хөрмәтле сәхабәләрнең туры юлына, имамнарыгызның 

хәленә, гыйлем әһелләре юлына каршы киттегез! Сезнең эшегез 

Аллаһ әмеренә каршы, чөнки Коръән, мөселманнар бер нәрсәдә 

низаглашсалар, ул нәрсәне Аллаһ белән Рәсүленә кайтаруга куша. 

Шул ук вакытта, сез аны ияртүчегез сүзенә кайтарасыз! Һәм Рәсүл 
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әмеренә каршы, чөнки әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәлам бер 

мәсьәләдә каршылык чыкса, үзе һәм тугры хәлифәләр сөннәтенә 

[гадәтенә] ябышырга, аны азау тешләр белән тешләргә кушты. Сез 

исә бер нәрсәдә каршылык булдымы, аны тик ияртүчегез сүзенә 

кайтарып, башка сүзләрнең һәммәсеннән баш тартасыз. Шул ук 

вакытта, Аллаһ Тәгалә: «Әгәр аларга: “Аллаһ иңдергән 

Коръәнгә һәм рәсүлнең хөкемнәренә килегез”, – дип әйтелсә, 

шул вакытта күрерсең: алар синнән нык баш тартырлар» 

[Коръән: 4:61], – дип, сезнең кебек, Аллаһ һәм Рәсүленең сүзенә 

риза булмыйча, башка хөкемгә ияргән адәмнәрне монафикъ исеме 

белән атап, гаепләгән. Һәм сәхабәләрнең туры юлына каршы, 

чөнки сәхабәләр арасында, башкаларның һәммәсеннән баш 

тартып, бер адәмнең бөтен сүзләрен муенына таккан һичкем юк 

иде. Бәлки алар Аллаһ Тәгаләнең «Арагызда сезне хәерле 

эшләргә чакыручылар, яхшы эшләрне кылырга әмер 

итүчеләр һәм начар гамәлләрдән тыючылар булсын. Нәкъ 

менә шулар өстенлек табар» [Коръән: 3:130] дигән сүзе белән 

гамәл кылып, фәлән-фәләннең фикеренә түгел, бәлки тулы 

хәерлек булган Аллаһ сүзе белән Рәсүл сөннәтенә өндәрләр иде. 

Менә котылу шушында. Сезнең тәкълидләрегездә, бидгать-

ләрегездә түгел. Һәм имамнарыгыз хәленә дә каршы, чөнки алар 

үзләренә һәм башкаларга тәкълидтән бик каты тыярлар, 

куркытырлар иде. Болар Аллаһ Тәгаләнең «Ий, рәсүлләр, Без 

биргән ризыкларның хәләл, пакь булганын ашагыз һәм изге 

гамәлләр кылыгыз, Мин, әлбәттә, сезнең кылган 

гамәлләрегезне беләмен. Сезнең динегез – бер дин, ә Мин – 

сезнең Раббыгыз, Миннән куркыгыз» [Коръән: 23:51–52] дигән 

сүзе буенча йөрерләр: яхшыны ашарлар, изгелекне кылырлар һәм 

тик бер Аллаһка буйсынырлар, вак каршылыкларны диндә 

бүленүгә һәм төрле фиркалар ясауга юл куймаслар, бәлки тик 

хаклыкны эзләрләр, аны башкаларның һәммәсенә тәкъдим 

итәрләр, хакны таптылармы, хәзер [үк] ул турыда бердәмлеккә 

килерләр иде. Кыскасы, боларның максатлары бер һәм юллары да 

бер иде. Сезнең кебек, җитмеш юлга һәм җитмеш фиркага 

аерылмаганнар иде, болар кебек башка гыйлем иясе дә галимнәр 
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сүзләрен тикшерерләр һәм аларны Аллаһ китабы белән Рәсүл 

сөннәтенә тәкъдим итәрләр. Димәк, әгәр муафыйк булса, алырлар, 

муафыйк булмаса, куярлар иде. Әгәр яраклы дип танулар, ачык 

каршы килүләр булмаса, аны иҗтиһад мәсьәләләреннән санарлар 

һәм аңа иярүне һичкемгә ваҗиб, димәсләр һәм бу – хаклык, 

моннан башка һәммәсе ялган, дип һич әйтмәсләр иде. Соңра бер 

заман килде, мөкаллидләр дәвере ачылды, болар элекке юлны 

ташладылар, билгеләнгән динне үзгәрттеләр, Аллаһ китабы белән 

Рәсүл сөннәтен бер тарафка ташладылар һәм Аллаһ Тәгаләнең 

«Алар диннәрен бүлгәләп бетерделәр, һәрбер адашкан фирка 

үзенең ялган дине белән мактаныр һәм аны хак дип белер» 

[Коръән: 23:53] дигәне кебек, эшләрен фәкать язмаларга, ягъни 

язылган китапларга сөяделәр. Һәрбер мәсьәләне фәкать 

ияртүчеләренең сүзләренә тәкъдим иттеләр. Димәк, аралар 

аерылды, фиркалар күбәйде, һәрбер фирка үз ияртүчесенең сүзенә 

каршы аятьләрне, хәдисләрне кире кагарга тотындылар, аларны 

кире кагу өчен һәрбер төрле хәйләләргә төштеләр; ләкин бу 

хәйләләр дошманнарыннан чыкса, ул вакытта шәригать 

текстларын моның кебек ихтималлар белән кире кагу дөрес түгел, 

дип мыгырдый. Менә алар бу хәйләне үзләре кылдылар. Әгәр 

дошманнары кылсалар, аны төрле юллар белән кире кагарга 

тырыштылар. Шул ук вакытта, бу хәйләләрнең һичберсе ислам 

нигезләрендә һәм сәхабәләр заманында юк иде. Хөрмәтле 

сәхабәләр ул хөрмәтле Хәзрәттән [Мөхәммәд галәйһиссәламнән] 

ишеткән сүзләрне һичбер адәмнең фикеренә яраклаштырып 

карамаслар һәм аны кабул [итү] турысында һичбер муафыйкның 

яраклы булуына тукталып тормаслар иде. Менә аларга ваҗиб бу 

иде. Әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәламнең чакыруы, ул 

Хәзрәткә замандаш булган һәм Кыямәткә хәтле аның замандашы 

булмаган һәркемгә, сәхабәләргә мәҗбүри шикелле үк, соңгыларга 

да мәҗбүри булганлыктан, Кыямәткә кадәр безгә дә ваҗиб бу иде. 

Билгеледер ки, бу эш аларга махсус түгел һәм алардан соң 

гамәлдән чыгарылган да түгел иде, ләкин сез боларның һичберсен 

карамадыгыз! 
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Аллаһ һәм Рәсүле ваҗиб кылган юлдан чыгып, башыбызны 

бубларга суктыгыз! Аллаһ Тәгаләнең: «Әгәр бу Коръән 

Аллаһтан башка бер кешенең сүзләре булса иде, әлбәттә, 

кешеләр анда бер-берсенә каршы булган сүзләрне күп табар 

иделәр» [Коръән: 4:82] дигәне һәм имамнарыгызның бердәм 

рәвештә «Низаг урынында хаклык бер» дип аңлатулары кебек, бу 

каршылыклы сүзләр һәммәсе Аллаһ дине булуы мөмкин түгел 

иде, сез мөселманнарны шул бер-берсен бетергән каршылыклар 

эченә дин дип аттыгыз! Коръән белән Сөннәттән һәм ачык 

акылдан чыктыгыз! Динне наданнар фикеренә иярүче бер уенчык 

кебек иттегез! Шул ук вакытта, ислам Китап белән Сөннәттә бер 

әмер бәян ителгән: мөҗтәһид дөреслеккә ирешсә – ике әҗерле, 

әгәр хата кылса – бер әҗерле иде. Бу хакыйкать белән хаклыкны 

теләү, аңа ирешү өчен мөмкинлек дәрәҗәсенә иҗтиһадның 

мәҗбүрилеген һәм көч дәрәҗәсенә тәкъвалыкның да мәҗбү-

рилеген сез үзегез дә таный идегез. Тәкъвалыкның Аллаһ әмер-

ләрен тоту һәм Аллаһ тыюларыннан тыелудан гыйбарәт булган-

лыгы, бер нәрсәне кылу яисә кую өчен белүнең билгеле мәҗ-

бүрилеге, белүнең дә иҗтиһадсыз мөмкин түгеллеге сезнеңчә дә 

ышанычлы мәсьәлә булган хәлдә, бу саваплы иҗтиһадны 

куюыгыз һәм бер-берсен ныгыткан Аллаһ китабы һәм Аллаһ 

Рәсүленең сөннәтеннән йөз чөереп, каршылыклар һәм каршы 

килүләр белән тулган китапларга, фәлән-фәләннең сүзләренә 

мөрәҗәгатегез бик артык гаҗәпләнү булачак бер мәсьәлә. Бу 

кадәр төрле сүзләрне, фәкыйһләрнең кайсысы дөрес икәнлеген 

Китап белән Сөннәткә мөрәҗәгатьсез ничек белергә кирәк? Безне 

бу кадәр капма-каршы сүзләр арасына атудан һәм дә хатадан «сез 

мөкаллидләрчә дә» кимчелексез булмаган бер адәмнең бар 

сүзләренә иярергә әмер итүдән Аллаһ белән Рәсүле пакь. Менә эш 

шушылай була торып, сез тәлфыйкны дөрес күрмәсәгез дә, Әбү 

Хәнифә белән Шафигыйдан, имам Мөхәммәд белән Әбү 

Йосыфтан теләсә кайсысына тәкълидне дөрес күрәсез һәм билгеле 

берсенә тәкълид ваҗиб түгел, дисез! Билгеле ике капма-

каршының һәр икесе [дә] дөрес түгел, димәк, әгәр беренчесе дөрес 

булса, хаклыктан ялганга күчүне, әгәр икенчесе дөрес булса, 
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хаклыкка каршы нәрсәдә дәвамлыкны дөрес күрәсез; соңра сез, 

боларның берсенә, әлбәттә, дөрес дип иярәсез, сез моның 

дөреслеген кайдан беләсез? Әгәр дәлил белән белдек, дисәгез, 

мөкаллид түгел, дәлил эзләүче сез! Әгәр тәкълид белән белдек, 

чөнки аның гыйлеме куәтле һәм диндарлыгы бик мәшһүр 

булганлыктан, хаклыктан башканы, билгеле, сөйләмәс, дисәгез, ул 

вакытта, әгәр аны кимчелексез, дисәгез, аның «Мин кимчелексез 

түгел» дигән үз юлын ялган кыласыз, әгәр аңа хатаны дөрес 

күрсәгез, бу билгеле мәсьәләдә фәкать аның сүзе дөрес, башка 

каршыларның һәммәсенең сүзе хата, дип кайдан белдегез? 

Ихтимал, сез ул, хата кыйлса да, саваплы бит, димәк, бу саваплы 

эштә иярүебездән без дә саваплы, диячәксез! Дөрес, ул саваплы, 

ләкин хатасы өчен түгел, аңа әмер ителгән булган иҗтиһадны 

кылганы өчен саваплы, сез исә бу әмер ителгәнне кылмаганыгыз 

өчен саваплы түгел, бәлки гөнаһлы. Әгәр мәгърифәт-хаклыкка 

ирешү өчен сез дә иҗтиһадыгызны сарыф итсәгез, ул вакытта сез 

дә саваплы булыр идегез; ләкин сез көчегезне сарыф итмәдегез! 

Хәтта ачык фанатизмга чумып, ияртүчегез сүзенә каршы булган 

Китап белән Сөннәтне дә кире кагуга кадәр батырлык иттегез! 

Турысы, сез ияртүчегезнең сүзенә сукырларча иярдегез, аның 

хөкемнәрен сөйләдегез, җаваплылыгы сөйләүчедә, дип уйла-

дыгыз, шушы гозерегез белән хөкем итүчеләрнең иң гадел хөкем 

итүчесе [Аллаһ] каршында котылмакчы булдыгыз?! Шул ук 

вакытта, ияртүчегез: «Дәлилсез миңа иярмәгез», – дип, бу җавап-

лылыкны үз өстеннән төшергән иде; шуңа күрә сез адәмнәр 

арасында белмичә кылдыгыз, бу хөкемнәрегез өчен Аллаһ 

каршында соралачаксыз һәм газапланачаксыз! 

Шулай ук сез мөкаллидләргә әйтәбез: ияртүчегезнең сүзе 

тик үз сүзе булу ягыннан һич шәригатьчә түгел, димәк, бу сәбәп-

ле, аның белән һич гамәл кылмаячаксыз! Әгәр бу сүзне: «Әфән-

дебез [Мөхәммәд] галәйһиссәламнән сөйләнелә», – дисәгез, бу 

сүзне һич әйтмәгән хәзрәти Рәсүлгә дә, «Моны хәзрәти Рәсүл 

әйтте» димәгән ияртүчегезгә дә яла яккан булачаксыз! Әгәр 

шулай икән, хәзрәти Рәсүл үзебездән гыйлемлерәккә иярү, 

белмәгәнебезне белгән кешеләрдән сорау һәм гыйлем ияләренең 
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хөкем чыгаруына мөрәҗәгать [итү] белән әмер итте. Димәк, без 

бу тәкълидебездә Рәсүл әмеренә иярүче дисәгез, бик тугры, без 

дә Рәсүл әмеренә иярү тиешле, дип дәгъва кылабыз. Ләкин, әгәр 

бер урында Рәсүл әмере белән ияртүчегез сүзе кара-каршы 

килсәләр, бу вакытта сез кайсысын алачаксыз? Әгәр Рәсүл 

әмерен алып, ияртүчегез сүзен диварга суксагыз, ул вакытта 

тәкълидтән чыгып, дәлил эзләүче булып китәсез! Әгәр ияртү-

чегез сүзен алсагыз, Рәсүл әмерен Аллаһка тапшырсагыз һәм: 

«Безнең иябез Рәсүл әмерен бездән яхшырак белүче, әгәр Рәсүл 

әмере гамәлдән чыккан яки башка бер куәтлерәк дәлил каршы 

[булса] яисә аның алдында дөрес булмаса, әлбәттә, ул аңа 

каршылык кылмас иде», – дисәгез, бу вакытта сез ияртүчегезнең 

сүзен нык һәм Рәсүл сүзен зәгыйфь [санап], кире каккан 

булачаксыз! Дөрес, гыйлем әһелләреннән сорау тиешле; ләкин 

ул коры гыйлемнән гыйбарәт түгел, бәлки Аллаһ Тәгаләнең 

«Өегездә укылган Аллаһның аятьләрен һәм хөкемнәрен 

зекер итегез» [Коръән: 33:34] дип, Рәсүл хатыннарына әмер 

ителгән гыйлем кебек, Коръән һәм хәдистән гыйбарәт. Менә без 

шушы гыйлемгә иярергә әмер ителгәнбез. Димәк, әгәр бер кеше 

үзе белмәсә, гыйлем ияләренә, ягъни хәзрәти Рәсүлгә иңгән гый-

лемне белгән адәмгә мөрәҗәгать итәр һәм ул хәбәр биргән 

нәрсәгә иярер, билгеле бер кешене максат итеп тотмас. Борынгы 

изгеләр һәммәсе бу юлда иделәр, аларның һәрбер сүзенә иярә 

торган билгеле бер ияртүчеләре юк иде. Габдулла бине Габбас 

хөрмәтле сәхабәләрдән фәкать хәзрәти Рәсүлнең сүзеннән, 

эшеннән, сөннәтеннән сорар, башка һичбер нәрсәдән сорамас 

иде. Сәхабәләр дә мөэминнәр аналарыннан [пәйгамбәр хатынна-

рыннан], аеруча хәзрәти Гайшәдән ул Хәзрәт салләллаһү галәйһи 

вә сәлләмнең өендәге эшләрен генә сорарлар һәм табигыйннар, 

фикыһ имамнары да шушылай эшләрләр иде. Шафигыйның 

Әхмәдкә: «Син хәдисне миннән артык беләсең, әгәр бер хәдис 

синең алдыңда сахих булдымы, теләсә Шамнан, теләсә Куфидан, 

теләсә Басрадан булсын, син аны миңа белдерә күр! Мин аңа 

барачакмын», – дигән кебек, гыйлем ияләренең һичберсе билгеле 

бер адәмнең карашыннан һәм мәзһәбеннән сорамас һәм башка-
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ларның һәммәсеннән йөз чөереп, билгеле берсенә багланмас иде. 

Шул ук вакытта, тәкълид, бердәм рәвештә кабул ителгәнчә, 

гыйлем түгел һәм гыйлемсез фәтва биргән адәм хакында 

әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәлам: «Алар аны үтерде, Аллаһ 

аларны үтерсен», – дип бәддога кылган иде, берәр нәрсәгә Рәсүл 

бәддога кылдымы – ул нәрсә билгеле хәрам. Димәк, бу Рәсүл 

әмере буенча да тәкълид хәрам булып чыга. 

Әгәр сез: «Хәзрәти Гомәр килялә69 хакында: «Мин Әбү 

Бәкернең каршысына барудан Аллаһ Тәгаләдән ояламын», – дип, 

Әбү Бәкергә тәкълид кылган бит», – дисәгез, әйтербез: моның 

белән хәзрәти Гомәрнең хәзрәти Әбү Бәкергә фәкать бер 

мәсьәләдә тәкълиде нык була. Моннан исә сезнең әйткәнегез 

кебек, бер адәмнең һәрбер сүзенә шәригать текстларына да 

илтифат итмәү һич тиеш түгел». Барсын, хәзрәти Гомәрнең 

хәзрәти Әбү Бәкергә һәрбер сүзендә тәкълиде нык та булсын! Бу 

вакытта да сезнең өчен һичбер файда юк. Чөнки сез сәхабәләргә 

һич тиң булмаган кешеләргә тәкълид кыласыз, ияртүчелә-

регезнең сүзенә ияреп, бер дә оятсыз [рәвештә] Әбү Бәкер белән 

Гомәргә каршы китәсез, хәтта, Шафигыйның кайбер нигез 

китапларында күренгән кебек, кайберләрегез бар ки, Әбү Бәкер 

белән Гомәргә тәкълид хәрам һәм Шафигыйга тәкълид ваҗиб, 

дисез, Шафигыйга һәм башка имамнарга тәкълид турысында 

һичбер сүз булмыйча, бу икесенә иярү хакында күп хәдисләр 

барлыгын бөтен хәтерегездән чыгарасыз! Сез менә хәзрәти 

Гомәрне үрнәк итеп тотыгыз! Ул оялган нәрсәдән оялыгыз да 

Әбү Бәкергә тәкълид кылыгыз! Бәлки ул вакытта сездән Аллаһ та 

һәм Рәсүле дә риза булыр. Шул ук вакытта, сез бу хәдисне 

кыскарттыгыз һәм үзегезгә җайсыз җирен алып ташладыгыз! 

Хәдиснең ахыры болай: Әбү Бәкер, килялә турысында: «Мин [үз] 

фикерем белән хөкем кыламын, дөрес булса, Аллаһтан, хата 

булса, миннән һәм шайтаннан. Килялә дию – бала һәм ата-анадан 

башка нәрсә дип әйтү», – дигән хөкеменнән соң, хәзрәти Гомәр: 

«Мин Әбү Бәкернең каршысына барудан Аллаһ Тәгаләдән 

ояламын», – дигән. Димәк, бу хәдис буенча Гомәрнең Әбү 
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Бәкергә каршылыгыннан ояты бу хөкемне кылу турысында үзенә 

түгел, бәлки сүзенең һәммәсенең дөрес түгеллеге һәм эшләргә 

яраклы хата белән әйтү турыларында. Шуның өчен дә хәзрәти 

Гомәр вафат алдыннан: «Мин килялә турысында һичбер нәрсә 

аңламадым», – дигән һәм яшәгән вакытында хәзрәти Әбү Бәкергә 

бик күп җирдә каршы киткән. Әбү Бәкер диннән чыккан 

мөртәдне әсир иткән иде, Гомәр, өмме вәләдтән70 башкаларын 

азат итеп, ияләренә кайтарды. Әбү Бәкер басып алынган җирне 

бүлде, Гомәр вакыф итте. Әбү Бәкер бүләк итеп бирүдә тигезләр, 

Гомәр сайлауны дөрес күрер иде. Әбү Бәкер берәүне үз урынына 

билгеләгән иде, Гомәр исә, хәзрәти Рәсүлгә ияреп, аннан баш 

тартты һәм Әбү Бәкер сүзен, хәзрәти Рәсүл сөннәте каршысында, 

диварга сукты. Менә борынгы изгеләр сезнең кебек түгел, бәлки 

Рәсүл сөннәте каршысында һичбер нәрсәне кабул кылмаслар 

иде. Фәкать бу зарарлы бидгатьләрне соңра сез чыгардыгыз да 

мөселманнарның башын бу кадәр бәлаләргә суктыгыз! 

Дөрес, Гомәр Әбү Бәкергә: «Безнең карашыбыз синең 

карашыңа бәйле» дигән, ләкин бу сүзне «Сахих Бохари»да 

Тарикъ бине Шиһабтан риваять кылынган озын бер хәдис 

арасында искә алган ки, ул хәдиснең үзеннән Гомәрнең Әбү 

Бәкергә кайбер җирләрдә каршы булуы бик ачык аңлашыла. 

Чөнки ул хәдистә Әбү Бәкер, диятне71 алмауны хөкем кылган 

хәлдә, Гомәр диятне алуны сөйләгән иде. Димәк, хәзрәти 

Гомәрнең бу сүзендәге иярү тәкълид мәгънәсендә түгел, бәлки 

«Синең карашыңны, дәлиленә карап, дөресрәк итеп таптык та 

шуңа иярдек» мәгънәсендә. Мәсрукның: «Мин Ибне Мәсгудь 

сүзләрен башка кеше сүзләре кебек кире какмадым» дигән 

сүзенең дә мәгънәсе – бу. Ибне Мәсгудь белән Ибне Гомәрнең, 

үз сүзләрен куеп, Гомәр сүзе белән һәм дә Зәеднең, үз сүзен 

куеп, Гали сүзе белән алулары да тәкълид түгел, бәлки фикерләр 

берләшкән вакытта галимнең галимгә туры килгәнлеге туры-

сында иде. Шуның өчен дә болар, бер сөннәт билгеле булса, 

аның каршысында һичкемнең сүзен кабул итмәсләр иде, 
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каршысындагы кешенең дәлил куәте билгеле булса, сезнең 

кебек, надан фанатизмга барып, аны кабул итүдән баш та 

тартмаслар иде. Шуның өчен дә Зәед белән Ибне Гомәр дәлил 

каршысындагы Гомәр сүзен кабул итмәгәнлекләре кебек, Ибне 

Мәсгудь тә Гомәрнең бер талак дип әйткән хәрам сүзен ант 

дигән. (Ибне Каййим бу күләмдә Ибне Мәсгудьнең Гомәргә йөз 

мәсьәләдә фикер каршылыгы барлыгын искә алган). Ибне Габбас 

та бер сөннәт каршысында: «Әбү Бәкер һәм Гомәр әйтте», – 

дигән кешегә: «Башыгызга таш явар, мин: «Рәсүлүллаһ әйтте», – 

дигән хәлдә, сез Әбү Бәкер һәм Гомәр сүзләрен каршы куюда!» – 

дип ачуын белдергән. Шул ук вакытта, сез мөкаллидләр! Сөннәт 

каршысында сәхабәләрдән бик күп дәрәҗә түбән кешеләрнең дә 

сүзләрен кабул итүдә! Бу бозык юлыгызга хәзрәти Рәсүлнең: 

«Мөгаз сезгә нәрсә боерса, шуңа иярегез», – дигән сүзе белән 

дә дәлил эзләүдә. Шул ук вакытта, бу хәдиснең мәгънәсе 

«Мөгазга һәрбер эшендә иярегез» дигән сүз түгел, бәлки 

әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәламнең белгән билгеле бер 

эшендә иярегез, дип әйтү ки, хәдис сүзе шуны таләп иткән кебек, 

бу иярүнең тиешлеге дә Мөгаз эшләгәнлек өчен түгел, бәлки ул 

хәзрәти салләллаһү галәйһи вә сәлләмнең әмере белән нык. 

Шуның өчен дә хәзрәти Мөгаз үзе: «Динегезне туры юлда булган 

галимнән дә тәкълид белән алмагыз, Коръәннең, юлкүрсәткеч 

кебек, бик ачык аңлаешлы җирләре бар, аларны һичкемнән 

сорамагыз, белмәгән җирләрен галименә тапшырыгыз!» – дип, 

тәкълидтән тыйган һәм ачык аңлаешлы Коръәнгә иярергә һәм 

авыр булганда туктарга әмер иткән. 

Әгәр сез: «Аллаһ Тәгалә башлыкларыгызга буйсынырга 

кушты, алар галимнәр иде, димәк, аларның фәтваләренә тәкълид 

ваҗиб», – дисәгез, җавап: башлыклар фәкать галимнәр түгел, 

бәлки галимнәр белән әмирләр. Дөрес, боларга буйсыну ваҗиб, 

ләкин Аллаһ һәм Рәсүле кушкан эшләрдә ваҗиб. Элекке галим-

нәр Аллаһ һәм Рәсүле кушкан эшләрне ирештерүдә һәм вазый-

фаларын үтәгән әмирләр дә бик ирештерерләр иде. Моннан, сез 

уйлаган кебек, кешеләрнең уйларын Рәсүл сөннәтенә тәкъдим 

итү һәм аларга тәкълиднең тиешлеге бер дә аңлашылмый. Хәтта, 



50 

киресенчә, бу аять тәкълиднең бик ачык ялган икәнен күрсәтүдә. 

Чөнки бу аять Аллаһ һәм Рәсүленә буйсыну, ягъни әмерләрен 

тоту һәм тыйганнарыннан тыелырга киңәш бирә. Димәк, Аллаһ 

һәм Рәсүленә буйсыну өчен Аллаһ әмерен һәм Рәсүл әмерен 

белергә кирәк. Шуңа күрә, әгәр бер кеше, сез мөкаллидләр кебек: 

«Мин Аллаһ һәм Рәсүленең әмерләрен белмимен, бәлки фәкать 

гыйлем ияләренә тәкълид кыламын», – дисә, ул кешенең Аллаһка 

буйсынуының һәм Рәсүлгә буйсынуының дөреслеге мөмкин 

түгел. Шуның өчен Мөгаз бине Җәбәл, Габдулла бине Мәсгудь, 

Габдулла бине Гомәр, Габдулла бине Габбас, Әбү Хәнифә, 

Шафигый, Мәлик, Әхмәд кебек сәхабәләр һәм имамнар, үзләре 

башлык була торып, үзләренә тәкълидтән тыюлары нык булган. 

Инде әгәр боларның бу сүзләренә буйсыну ваҗиб булса, 

тәкълидегез ялган, әгәр ваҗиб булмаса, дәлил китерүегез бозык. 

Шул ук вакытта, Аллаһ Тәгалә, моның өстенә: «Әгәр бер дини 

мәсьәләдә бәхәсләшсәгез, ул вакытта Аллаһка һәм рәсүлгә 

мөрәҗәгать итегез! Әгәр Аллаһка һәм ахирәт көненә 

ышансагыз» [Коръән: 4:59], – дип, бәхәсләшү, иҗтиһад белән 

табылган мәсьәләләрне Аллаһ сүзе һәм Рәсүл сөннәтеннән башка 

һәрбер фикер һәм һәрбер мәзһәбне кире каккан һәм тәкълидтән 

тыйган. Шуңа күрә башлыкларга Аллаһ һәм Рәсүле хәбәр биргән 

нәрсәләрдә генә буйсыну тиешле. Димәк, бу вакыт боларга 

буйсыну нигезле, Аллаһ һәм Рәсүленә буйсыну булып чыга. 

Шуның белән бергә, бу вакытта да сез уйлаганча, башлыкларга 

буйсыну мәгънәсе калмый түгел, бәлки һаман кала, бу шәригать 

текстына иң муафыйк [итеп] ияреп буйсыну мәгънәсе кала, 

чөнки бу текст боларга нигезле түгел, бәлки ияреп буйсынырга 

әмер иткән һәм шуның өчен, гамәл кылучыны кайтармыйча, 

Рәсүлгә буйсынуына чагыштыру китергән. Әмма Рәсүлгә иярү 

башлыкларга иярү кебек, ияреп түгел, бәлки нигезле икәнлеген 

аңлату өчен анысын гамәл кылучы белән аерым итеп китергән 

һәм Коръәндә булсын-булмасын, Рәсүл әмеренә буйсынуның 

мәҗбүрилеген аңлаткан. 
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Әгәр сез: «Аллаһ Тәгалә мөһаҗирләр72 белән әнсарларга73 

ияргәннәрне «Һәм алар артыннан иярүчеләр» [Коръән: 9:100] 

дип мактады, боларга яхшылык белән иярү – тәкълид бит», – 

дисәгез, җавап: юк, бер дә тәкълид түгел, бәлки аларның 

юлларына керү. Чөнки алар тәкълидтән тыйдылар, мөкаллидне 

акыл иясеннән түгел, диделәр. Алар арасында бу мөкаллидләр 

мәзһәбендә булган бер кеше дә юк иде, алар шәригать текст-

ларын кешеләрнең фикерләренә кайтарудан бик ерак иделәр. 

Димәк, боларга яхшылык белән иярүчеләр шундый галимнәр ки, 

алар Аллаһ китабы һәм Рәсүл сөннәтенә һичкемнең сүзен алдан 

куймаслар һәм һичкемгә сукырларча тәкълид кылмаслар. Димәк, 

бу аять, сез әйткәнчә, тәкълиднең файдасына түгел, бәлки аңа 

каршы дәлил. Әгәр бу аятьтәге иярү, сез әйткәнчә, сукырларча 

тәкълидтән гыйбарәт булса, Әбү Йосыф белән Мөхәммәд Әбү 

Хәнифәгә, Бохари белән Мөслим кебек Әхмәд иярченнәре 

Әхмәднең үзенә бик күп җирдә каршы булганнар. Димәк, надан 

һәм сукырларча тәкълид дәгъвасында булган сезнең Әбү Хәнифә 

белән Әхмәдкә иярүегез аларның иярүләреннән куәтлерәк булса 

кирәк. Сез моны әйтергә, табигый, үзегез дә батырчылык 

итмәячәксез! 

Әгәр сез: «Әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәламнең: «Ми-

нем сәхабәләрем йолдызлар шикелле: аларның кайсына иярсәгез 

дә, туры юлны табарсыз», – дигән сүзе тәкълиднең дөреслегенә 

ачыклык бит», – дисәгез, җавап: бу сүзнең әфәндебез [Мөхәммәд] 

галәйһиссәламнән [ирешүе] дөрес түгел. Дөрес булган тәкъдирдә, 

сез үзегез йолдызларны куйдыгыз да алардан бик күп мәртәбә ким 

булган кешеләргә тәкълидне ихтыяр иттегез, дүрт имамга 

тәкълидне дүрт хәлифәгә тәкълид кылудан олы күрдегез һәм 

шушылай итеп хәдис бик ачык дәлилләгән нәрсәгә каршы 

киттегез. Шул ук вакытта, сәхабәләр арасында бик күп хөкем-

нәрдә каршылыклар бар иде, кайберләре өч талакны бер дигән-
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нәре хәлдә, кайберләре өч дигәннәр иде. (Ибне Каййим бу күләмдә 

тагын уналты каршылыклы һәм капма-каршы хөкемнәрне 

санаган. Без кыскартып, аларны калдырдык). Инде сез, әгәр 

боларның һәммәсенә иярүне дөрес күрсәгез, ул вакытта теләсә кем 

теләсә кайсы сүзне алсын, ихтыярлы булырга һәм мәзһәбегезгә 

каршы киткән кешеләрне ачуланмаска кирәк. Әгәр боларның 

һәммәсенә иярүне дөрес күрсәгез, ул вакытта бу хәдисне бозган 

һәм аңа каршылык кылган кеше иң элек үзегез буласыз. Шуңа 

күрә бу хәдиснең дөреслеге дә сезгә файда түгел, бәлки зарар. 

Әгәр сез Габдулла бине Мәсгудьнең: «Әгәр дә сезнең бе-

рәрегез кемдер артыннан иярергә теләсә, үлгән кешеләр артыннан 

иярсен, алар – Мөхәммәд сәхабәләре», – дигән сүзе белән дәлил 

эзләмәкче булсагыз, җавап: бу сүз дә сезнең файдагызга түгел, 

бәлки зарарыгызга дәлил, чөнки бу сүз исәннәргә иярүдән тыйган 

иде, сез исә исәннәр һәм үлгәннәрегезнең һәммәсенә тәкълид 

кыласыз, моннан башка Ибне Мәсгудь аларга иярү белән кушкан 

адәмнәр яхшы холыклы һәм өммәтнең иң гыйлемлеләре булган 

хөрмәтле сәхабәләр иделәр. Сез исә, аларга тәкълид урынына, 

алардан бик күп дәрәҗә ким булган фәлән-фәләннәргә тәкълид 

кылуда! Шул ук вакытта, иярү дип әйтү – сәхабәләргә иярү 

булган, алар кылган нәрсәнең үрнәген эшләү белән алар 

һичкемнең сүзен дәлилсез кабул итмәделәр, хәтта башка 

сәхабәләр кебек, Ибне Мәсгудь үзе дә тәкълидтән бик ачык [итеп] 

тыйган иде. Димәк, аның бу сүзендәге иярүнең максаты, әлбәттә, 

сукырларча тәкълид түгел. Шуңа күрә сәхабәләр кебек, сезгә дә 

һичкемнең сүзен дәлилсез кабул итмәүлек тиеш. Әгәр сез 

әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәламнең: «Сез минем сөннә-

темне һәм миннән соң туры юлдан барган тугры хәлифәләр 

сөннәтен тотыгыз», һәм: «Миннән соң килгәннәрне үрнәк итеп 

алыгыз», – дигән сүзләре белән дәлил эзләүче булсагыз, бу 

хәдисләр дә сезнең файдага түгел, бәлки сезгә каршы. Чөнки алар 

арасында бер билгеле Сөннәт булган вакытта аңа каршы булган 

сүзгә тәкълид кылган һичкем юк иде, димәк, сезнең тәкълидегез 

аларның сөннәтенә каршы. Моннан башка әфәндебез [Мөхәммәд] 

галәйһиссәлам мәҗбүри иярүдә тугры хәлифәләр сөннәтен үз 
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сөннәте белән чагыштырды. Димәк, боларның сөннәтен алу 

боларга сукырларча тәкълид түгел, бәлки ул хөрмәтле Рәсүлнең 

сүзенә иярү. Шул ук вакытта, сез бу хәдистә ачык искә алынган 

тугры хәлифәләргә түгел, бәлки шафигыйларга, хәнәфиләргә 

тәкълид кылуда, хәтта кайбер галимнәрегез болар каршысында 

тугры хәлифәләргә тәкълид дөрес түгел, дип әйтүдә сез! Димәк, 

сез бу сукырларча тәкълидләрегездә бу хәдисләргә муафыйк 

түгел, бәлки каршы. Бу хәдис фикер каршылыкларының күплеге 

вакытында әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәлам белән тугры 

хәлифәләрнең сөннәтләренә ябышырга кушкан хәлдә, сез 

фәләннең фикеренә һәм фәләннең мәзһәбенә ябышырга кушасыз. 

Бу хәдис эшләрнең яңалыкларыннан куркытып, һәрбер яңалык – 

бидгать һәм һәрбер бидгать – адашу дигән хәлдә, сез тәкълид итеп 

һәм фәләннең сүзен Китап белән Сөннәткә дә тәкъдим итеп, иң 

зур һәм иң кабәхәт бидгатьләргә төштегез. Бу хәдис эчендә: 

«Чынлыкта, сезнең арагызда миннән соң яшәүчеләр бик күп 

фикер каршылыклары күрәчәк», – дип төрле фикерле кешеләрне 

гаепләгән хәлдә, сез сукырларча тәкълидегез белән каршы-

лыкларны күбәйттегез, динне аердыгыз, төрле-төрле фиркалар 

ясадыгыз. Үз юлыгызны мактарга һәм башкаларны орышырга 

тотындыгыз, китапларыбыз, динебез, пәйгамбәребез һәм 

Раббыбыз бер була торып, икенче мәзһәб сүзе белән гамәл дөрес 

түгел, дип, аларны бөтенләй ахыргы милләт кебек санадыгыз. 

Әгәр сез тәкълид һәм фанатизмны куеп, арабызда Китап һәм 

Сөннәтне хаким итсәгез һәм арабызда бертигез булган бу сүздә 

җыелсагыз һәм кайберләрегез кайберләрегезне Аллаһтан тыш 

тагын бер Хуҗа итеп тотмасагыз, билгеле бу низаглар азаер һәм 

бу кадәр бүлгәләнүләр калмас иде. 

Дөрес, хәзрәти Гомәр Шөрәйхкә: «Аллаһ китабы белән, анда 

булмаса, Рәсүл сөннәте белән, анда да булмаса, изгеләр хөкем 

кылган нәрсә белән хөкем кыл!» – дип язды. Ләкин бу сүздә 

Китап белән Сөннәттә табылмаса гына, сәхабәләр сүзләренә һәм 

башкаларга баруның дөреслеген бик ачык аңлатканлыгыннан, 

кая тәкълиднең файдасына булсын, киресенчә, тәкълидкә каршы 

бик ачык дәлил. Менә сәхабәләрнең юлы – бу, хәзрәти Гомәрнең 
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бу сүзе шул хөрмәтле борынгы изгеләр юлын билгели. Соңра бер 

заман килде, кайберәүләр бер хәл булса, Китап белән Сөннәткә 

мөрәҗәгать итмичә һәм сәхабә сүзләренә күптән карамыйча, 

хәтта Китап белән Сөннәткә каршы булса да, фәлән-фәләннәрнең 

сүзләрен ала башладылар һәм кайберәүләр: «Әгәр мөфтигә бер-

бер хәл күренсә, иң элек бу мөфти шул хәлдәге мөҗтәһидләр 

сүзләрен карар, әгәр каршылыклары булмаса, Китап белән 

Сөннәткә карамас, бәлки иҗмагны алып, шуның белән фәтва 

бирер. Әгәр каршылыклы булса, кайсы сүз дәлилгә якынрак, 

шуны алыр һәм хөкем кылыр», – дип аңлаттылар. Шул ук 

вакытта, бу сүз Мөгазның хәдисенә, Гомәрнең язуына, бөтен 

сәхабәләр сүзләренә һәм ачык Китап белән аңлаешлы Сөннәткә 

каршы. Болар адәмнәргә тәкъдир кылынган юлны күрсәткән 

хәлдә, бу мөкаллидләр һич мөмкин булмаган бер юлны 

күрсәтүдә. Чөнки мөҗтәһиднең Китап белән Сөннәттән максат-

ны аңлавы бу хөкемгә көнчыгыш һәм көнбатыш галимнәре – 

һәммәсе бердәм фикердә булган, дип белүдән мең мәртәбә 

ансатрак. Ихтимал, бу хөкемдә каршылыклар булыр; ләкин 

мөҗтәһидкә ирешмәгән юк гыйлемне дәлил итеп тоту һич 

мөмкин түгел. Аллаһ Тәгалә ирешүе авыр булган мондый эшләр 

белән йөкләүдән, әлбәттә, пакь. Мөкаллидләр, мондый шикле 

бер нәрсәгә мөрәҗәгать иткәнче, бик ачык булган Китап белән 

Сөннәткә ябышсалар, билгеле, бик күп мәртәбә артык файда 

алырлар иде. Шул ук вакытта, боларның кайберләре иҗмаг 

төзеклегендә җыелган галимнәрнең заманы үтүен шарт итүдә ки, 

бу тәкъдирдә, ул заман узып та, һичбер ачык каршылык 

булмаганын белмичә торып, иҗмаг белән дәлил эзләү мөмкин 

түгел. Аллаһ Тәгалә колларына энә белән кое казу кебек мөшкел 

һәм бик шикле мондый бер юлны күрсәтүдән пакь. Менә 

мөселманнар Китап белән Сөннәт кебек ачык бер юлны куеп, бу 

чыга алмас юлга кергәннәре, булмаган иҗмагларны дәгъва 

кылганнары һәм шул билгесез иҗмаг белән шәригать текст-

ларына каршы килүенә кадәр барганнары өчен бу кадәр фирка-

ларга аерылдылар. Шул ук вакытта, имам Мөхәммәд белән 

Бәшәр әл-Мәриси: «Иҗмагны дәгъва кылган адәм ялганчы, 
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ихтимал, адәмнәр каршы фикердәдер», – дигән. Кайберәүләр: 

«Каршы фикерне белмимен, дияргә мөмкин; әмма иҗмаг кыл-

дылар, дияргә мөмкин түгел», – дип аңлатканнар. Ислам имамна-

рыннан бу мәгънәдә башка сүзләр дә сөйләнелгән, аларның 

һәммәсенең юлы Китап белән Сөннәтне иҗмагка тәкъдим итү 

иде. Имам Шафигый һәм Әбү Хатим әр-Рази дәлилне иң элек 

Китап, соңра нык Сөннәт, соңра иҗмаг һәм имамнарның бердәм 

фикере, дип, фәкыйһләр сүзләренә Китап белән Сөннәттән дәлил 

табылмаган вакытта гына баруны дөрес күргәннәр. Тәһарәттән 

тәяммүмгә74 бару кебек ки, ул да тәһарәттән гаҗиз булган 

вакытта гына дөрес. Ләкин моны соңгылар аңламадылар, тәһа-

рәттән гозерсез [сәбәпсез] фәкыйһләр сүзләренә күчтеләр, хәтта 

«Мөфтинең Аллаһ китабы һәм Рәсүл сөннәтендә карашы дөрес 

түгел, бәлки аңа тәкълид кылган кешенең сүзенә иярү тиешле. 

Хәтта бу сүз Китап, Сөннәт һәм сәхабәләр сүзләренә каршы да 

булса да. Әгәр мөфти куәтле дәлил таптым, [дип,] ышануы белән 

имамының сүзеннән күчсә, фәтва [бирү] вазыйфасыннан 

чыгарылыр» дип әйтүгә кадәр батырчылык иттеләр. 

Әгәр: «Өмме вәләдне сатудан тыю һәм өч талак турысында 

сәхабәләр хәзрәти Гомәргә тәкълид кылдылар бит», – дисәгез, 

җавап: юк, тәкълид кылмадылар, бәлки кайберләре, Ибне 

Мәсгудь кебек, өмме вәләдне сату хакында, Ибне Габбас кебек, 

өч талак турысында хәзрәти Гомәргә каршы киттеләр һәм 

ияргәннәре дә сукырларча тәкълид белән түгел, бәлки үз иҗти-

һадлары шуңа барганлык өчен иярделәр. Дөрес, хәзрәти Гомәр 

җитлеккән булганда Гамру бине Гас аңа кием алмаштырырга 

киңәш иткән иде, ул хәзрәт исә, әгәр алыштырсам, сөннәт булыр, 

дип баш тартты. Ләкин бу эшне Гомәр, Рәсүлдән күрмичә яки 

ишетмичә эшләмәс, дип, адәмнәрнең иярүеннән куркып, кире 

какты. Шуңа күрә бу вакыйгалардан Китап, Сөннәт алмашында 

да хәзрәти Гомәргә тәкълиднең дөреслеге һич аңлашылмый. Шул 

ук вакытта, бу тәкълид нык булган тәкъдирдә, хәзрәти Гомәргә 

тәкълидне исбатлый. Сез исә аннан һәм аның сүзеннән качып, 

фәлән-фәләннәрне асыл итеп тотуда! 
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Дөрес, хәзрәти Әбү [Мөнзир]нең: «Аңлашылмаган нәрсә 

булса – аңа ышан да белгән кешегә калдыр» дигән сүзе бар, 

чыннан да, бер адәм, Китап белән Сөннәттән тапмадымы һәм 

кыяска75 көче җитмәдеме, аны белүчегә тапшыру тиешле, ләкин 

бу сүзнең ахыры, ягъни: «Сиңа нәрсә аңлашылды – шуның белән 

гамәл кыл. Аңлашылмаган нәрсә булса – аңа ышан да белгән 

кешегә калдыр», – дигән сүз дәлилләгәнчә, Сөннәт билгеле бул-

ган җирдә тәкълид дөрес түгел, бәлки Сөннәткә иярү тиешле. Сез 

исә бик ачык сөннәтләрне куеп, имамнарыгызга тәкълид кылуда! 

Шикле мәсьәләләрне дә, аларны иң галим кешеләргә тапшыру 

тиешле булган хәлдә, сез гыйлеме, наданлыгы мәгълүм булган үз 

кешеләрегезгә тапшыруда!  

Дөрес, әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәламнең тормы-

шында да хөрмәтле сәхабәләр фәтва бирерләр һәм фәтва 

сораучылар да аларга иярерләр иде. Ләкин боларның фәтваләре 

Аллаһ һәм Рәсүленең хөкемнәрен ирештерүдән гыйбарәт булган 

кебек, сораучылар да шәригать текстларына каршы була торып 

сукырларча тәкълид кылмаслар. Бәлки: «Рәсүл моны кушты һәм 

моннан тыйды», – дигән сүзләргә генә иярерләр, ягъни фәтва 

бирүчеләр ул Хәзрәт салләллаһү галәйһи вә сәлләмнән арадаш-

чысыз ишеткән нәрсәне фәтва сораучылар арадашчысыз ише-

терләр иде яисә фәтва бирүче бер фәтване биреп, әфәндебез 

[Мөхәммәд] галәйһиссәлам аны аңлатыр [иде]. Әгәр ул фәтва 

Сөннәткә каршы исә, зина кылган гыйффәтлене ташлар атып 

үтерергә [дип] фәтва биргән адәмгә каршы чыккан кебек, аны 

кире кагар һәм тыяр иде. Кыскасы: нигез Китап белән Сөннәт 

иде. Сез исә болардан качасыз һәм фәләннәргә иярүдә. 

Әгәр Аллаһ Тәгалә «Нигә һәрбер фиркадан бер төркемне 

дин белемен өйрәнү һәм, шулай ук, сугыштан кайтканнарны 

вәгазьләү өчен җибәрмәскә» [Коръән: 9:122] дип, аларның 

кисәтүләрен кабул итеп, тәкълид кылуны ваҗиб итте бит, дисәгез, 

әйтербез: бу аять җиһад өчен юкка чыкканнары вакытта иңгән 

кисәтүләр аятьләрен кабул [итү] турында. Сезнең һәм һәммәгез 

кебек, кешеләр фикерләрен вәхигә тәкъдим итү бу аятьтән һич 
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аңлашылмый. Хәтта «тәфәккаһү» дип әйтү «дәлил белән белү» 

мәгънәсендә булганлыктан, бу аять үзе дәлилсез кисәтүләр – 

кисәтүләр түгеллек икәнлекне аңлатуда һәм тәкълиднең ялганына 

дәлил китерүдә. Чөнки сез, тәкълидне «бер кешене ияртүче тотып, 

аның сүзен дәлилсез булса да, кабул [итү] һәм башкаларныкын 

дәлилле булса да, кире кагу» мәгънәсендә алуда! 

Дөрес, Ибне Зөбәер бабай белән аның абыйсы хакында 

сораганда, Әбү Бәкер сүзенә барып, әфәндебез [Мөхәммәд] 

галәйһиссәламнән: «Әгәр дә мин җирдә яшәүчеләр арасында 

үзем өчен иң сөекле кеше итеп берәрсен алсам, ул Әбү Бәкер 

булыр иде», – дигән сүзен сөйләде. Ләкин Ибне Зөбәер аңа 

сукырларча тәкълид белән иярмәде, бәлки дәлиле куәтле бул-

ганы өчен аның сүзенә барды һәм Сиддыйкның [Әбү Бәкернең] 

күпвакытта сүзе туры чыкканлыкка ишарәт өчен бу хәдисне 

сөйләде. Шул ук вакытта, Ибне Зөбәернең хата ихтималы 

булганлыктан, аның бу сүзе тәкълид турысында булса да, аны 

дәлил итеп тоту дөрес түгел. Аллаһ Тәгаләнең шаһит сүзен кабул 

итәргә кушуы тәкълидкә дәлил булырга шулай ук дөрес түгел. 

Чөнки: «Шаһитнең шәһадәтен кабул итегез», – дип хакимнәргә 

Аллаһ Тәгалә кушкан кебек, әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһис-

сәлам үзе дә шаһитләр сүзе белән хөкем итте. 

Димәк, без шаһитнең сүзен, тик ул шәһадәт биргән өчен 

түгел, бәлки Аллаһ һәм Рәсүле кушкан өчен кабул итәбез. Әмма 

сез имамыгызның сүзен шәригать Хуҗасы кушкан өчен түгел, 

бәлки ул әйткән өчен изге саныйсыз. Шуңа күрә бу мәсьәләне 

Китап һәм Сөннәттән качып, кешеләр фикеренә тәкълид туры-

сында дәлил итеп тотуыгыз бик гаҗәп һәм бик зур ахмаклык. 

Шәригатьнең: «Бүлүче һәм бәяләүче сүзләрен, сукырның 

кыйблада һәм [намаз вакыты] кергән вакытта башкаларга 

иярүен, адәмнәрнең [намаз вакыты] кергән вакытта һәм авыз ачу 

белән уразада мөәзингә карауларын, тәрҗемәи хәлләр китап-

ларында да «тәгъдил вә җәрех»тә76 иярүне, бүләктә, ир янына 

хатынын кертүдә һәм хәез каны туктавында бер хатынның сүзенә 

                                                           
76

 Тәгъдил һәм җәрех – кемнең дә булса хәдис тапшырырга лаек-

лымы, юкмы икәнен тикшерү. 
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ышануны» дөрес дип күрүне тәкълидкә дәлил итеп тотуыгыз да 

аннан ким ахмаклык түгел. Чөнки болар хисләре белән сизеп, 

билгеле, белгән нәрсәләрдән хәбәр бирәләр. Шәригать Хуҗасы 

исә дөреслеге һәм гаделлеге билгеле булган хәбәр итүченең 

хәбәрен кабул итәргә куша. Димәк, боларга иярү – Аллаһ һәм 

Рәсүленең әмерләренә муафыйк һәм гыйлемгә иярү. Сез исә тик 

уйлаудан хәбәр биргән бер кешегә иярүдә һәм Китап белән 

Сөннәткә каршы булса да, аның сүзен кабул итүдә! Һәм дә 

яһүдидән яки нәсарадан яисә имансыздан итләрне, киемнәрне 

һәм тәгамнәрне сатып алган вакытта, боларның сүзе җитәрлек 

булып, хәләллек һәм хәләллек сәбәпләрен тикшермәвебездә 

сукырларча тәкълид түгел, бәлки Аллаһның әмере һәм хәзрәти 

Гайшәнең: «Әй, галәмнең Рәсүле! Кайбрәүләр ит китерә, 

бисмилла әйтеп суелганмы, юкмы – мәгълүм түгел, ашыйкмы?» 

– дигән сүзенә каршы ул Хәзрәт салләллаһү галәйһи вә сәл-

ләмнең: «Сез «бисмилла» әйтегез дә ашагыз», – дигән сүзе белән 

гамәл. Шул ук вакытта, әгәр сезнең бу дәлил китерүләрегез дөрес 

булса, суелган корбаннарыгыз белән ашамлыкларыгыз да 

көферлек, имансызлык белән кан киселүендә кяфергә, имансызга 

тәкълид дөрес булган кебек, боларга дин турысында да тәкълид 

дөрес булырга тиеш. Димәк, сез бу бозык юлыгызны куегыз, 

кешеләр сүзләренә тәкълидне куеп, Аллаһ китабы һәм Аллаһ 

Рәсүленең сөннәтенә кайтыгыз! Менә шул вакыт үзегез дә 

бәхетле булырсыз, өммәтне дә бәхеткә ирештерерсез! 

Әгәр сез: «Әгәр адәмнәр һәммәсе иҗтиһад белән йөкләнгән 

булсалар, колларның яхшылыклары югалыр һәм эшләр дә, 

сәүдәләр дә ташландык хәлдә калыр иде. Моңа исә шәригать 

буенча да, акыл буенча да юл юк бит», – дисәгез, җавап: 

һәркемгә ваҗиб булган нәрсә – үзеңә хас булган хөкемнәрне генә 

белү. Бу хөкемнәр исә фәкать хәзрәти Рәсүл китергән дини 

гыйлемнәрдән гыйбарәт булганлыктан, колларның яхшылык-

лары югалырлык һәм эшләр, сәүдәләр дә ташландык хәлдә 

калырлык күп түгел, бәлки хөкемнәр нигезләрендә фәкать биш 

йөз хәдис микъдары, бик аз һәм бик җиңел. Шуның өчен Аллаһ 

Тәгалә «Коръәнне укырга һәм аңларга җиңел иттек, аның 
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белән вәгазьләнеп гамәл кылучы бармы?» [Коръән: 54:17] 

дип, исламның җиңеллеген бәян иткән кебек, хөрмәтле сәхабәләр 

дә һәрбер яхшылыкларын, тормышларын игенлек, мал-туар, сату 

һәм базар эшләрен – һәммәсен карый торып, үзләренә кирәкле 

дин эшләренең барысын да бик ачык белгәннәр. 

Әмма соңра бер заман килде, диндә фарыз исеме белән 

төрле бидгатьләр чыкты, нигез булган нәрсәләрдә, тармакла-

рында адашулар күбәйде дә ислам танылмас, аңлашылмас һәм, 

гомер буенча өйрәнеп тә, беленмәс бер хәлгә килде. Менә болар 

һәрвакыт артып килде һәм һаман артуда; әмма дин нигезе һичбер 

вакытта артачак та, кимеячәк тә түгел. Без бу адашуларны түгел, 

бәлки исламны белергә әмер ителгәнбез, әгәр шулай икән, һәрбер 

мөселман Рәсүл хәбәрләрен расларга һәм Аллаһ әмерләренә 

буйсынырга йөкләнгән һәм, әгәр шулай икән, бу хәбәрләрне, 

әмерләрне белмичә буйсыну мөмкин түгел. Димәк, боларның 

һәммәсен белү һәрбер мөселманга ваҗиб. Дин һәм дөньябызны 

саклау һәм хәлләребезне яхшырту, бу нәрсәләрдә тоткарлык һәм 

боларны оныту һәрбер эшебезне бозык иткәнлектән, Аллаһ 

аларны безгә мәрхәмәт-фарыз иткән. Бер мәмләкәт, бер шәһәр 

түрәләренең, ияләренең яхшылыгы гыйлем сәбәпле һәм харап 

булуы ияләренең бозыклыгы, наданлык сәбәпле. Гыйлемсез адәм 

хайван кебек, аның гыйлемгә ихтыяҗы ашау һәм эчүгә 

ихтыяҗдан күбрәк. Кеше, ашау белән эчүгә көнгә фәкать ике-өч 

мәртәбә мохтаҗ булган хәлдә, гыйлемгә һәр сәгать һәм һәр 

минут мохтаҗ булуда. Галим адәмнең һичбер дини һәм дөньяви 

яхшылыгы югалмас, һичбер эше һәм сәүдәсе тукталмас, бәлки 

боларның юкка чыгуы һәм Аллаһ әмерләренең дә игътибардан 

төшүе дөреслеккә дә ирешә, хата да кыла торган бер кешенең 

һәрбер сүзенә сукырларча тәкълид кылуда. Димәк, Аллаһ 

Тәгаләнең безне тәкълид белән түгел, бәлки карау һәм дәлил 

китерергә йөкләве безгә шәфкать һәм мәрхәмәтеннән. Әгәр без 

тәкълид белән йөкләнгән булсак, дөнья һәм ахирәтнең яхшы 

нәрсәләреннән һичберсе калмас, һәммәсе юкка чыгар, бетәр иде. 

Чөнки ислам бөтен көнчыгыш белән көнбатышны тутырган һәм 

мөфтиләр, фәкыйһләр бик артык күбәйгән. Әгәр без боларның 
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һәммәсенә тәкълид белән йөкләнгән булсак, боларны табып 

бетерү мөмкин булмаганлыктан, башка бер нәрсәне хәләл дә, 

хәрам да, ваҗиб та, кимчелекле дә итү тиеш була. Әгәр болар 

арасында иң галименә тәкълид белән йөкләнгән булсак, тәкълид 

шартлары җыелган, иң галимне сайлаудан Китап белән Сөннәт 

дәлилләгән нәрсәне белү меңнәрчә мәртәбә ансатрак. Мондый 

шартларны җыючы бер кешене, аеруча бу кадәр мөҗтәһидләр 

арасыннан табу сукыр тавык кебек булган мөкаллидкә түгел, 

тирән белемле кешегә дә мөмкин түгел. Әгәр без теләсә кай-

сысына тәкълид белән йөкләнгән булсак, ул вакытта ислам 

Аллаһ әмере һәм аның Рәсүле әмере түгел, бәлки безнең теләк 

һәм шәһвәтебезгә иярүче булып чыга ки, моны әйтергә сез үзегез 

дә риза булачак түгел. Шулай була торып, үзегез аять һәм 

хәдисләрдән баш тартуда һәм кәефегезгә карап хөкем кылуда 

сез! Әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәлам Гукбә бине әл-

Харискә: «Мин сине дә, хатыныңны да имездем», – дигән 

хатынның сүзенә ышанырга һәм хатынын аерырга кушкан хәлдә, 

сез ул хәдистән баш тартуда һәм мондый бер хатынны иренә 

хәләл дип фәтва бирүдә. Аның өстенә, үзегез бу хәдис белән 

тәкълидкә дәлил эзләп, әһәмиятле бер хәдисне ышанычлы да, 

ышанычсыз да итәсез! Шул ук вакытта, бу эшнең тәкълид 

булмыйча, шаһитнең шәһадәте кебек, хис әмереннән хәбәрнең 

кабул булуы һәм Гукбәнең дә, хатынын һичкемгә ияреп түгел, 

бәлки фәкать әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәламнең сүзе 

буенча аеруы бик ачык мәгълүм булган бер мәсьәлә.  

Сез Мөхәммәд бине Хәсәннең: «Галимнең үз ишенә 

тәкълиде дөрес булмаса да, үзеннән галимгә тәкълиде дөрес», 

һәм Шафигыйның: «Мин монда Гомәргә, монда Госманга һәм 

монысында Гатага тәкълид кылдым», – дигән сүзләрен дә 

сөйлисез. «Шуның белән имамнар да тәкълидне дөрес күргәннәр 

бит», – дип дәлил эзлисез. Әмма сәхабәләр һәм табигыйннарның 

үзләренә һәм башкаларга тәкълид кылуны гаепләү һәм тыю 

турында сөйләнгән хисапсыз сүзләренә һич илтифат итмисез. Бу 

исемнәрен искә алганыгыз; Мөхәммәд бине Хәсән белән 

Шафигыйның тәкълидне бик күп инкяр итүләрен, дәлилдән 
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башка нәрсәгә иярүне беркайчан да кабул итмәүләрен, Китап 

белән Сөннәттән башка нәрсәгә һич өндәмәгәннәрен; Әбү 

Хәнифә Мөхәммәд белән Әбү Йосыфтан гыйлемлерәк булган 

хәлдә, боларның аңа каршы булуларын һәм аның кебек, 

үзләренең дә: «Кайдан алынганлыгын белмичә безнең сүзебез 

белән фәтва бирмәгез!» – дигәннәрен; Шафигыйның: «Сәхабә-

ләрнең акыллары күп һәм иҗтиһад гыйлеме, диндарлыклары 

бездән өстен», – дип [әйтеп] торып, аларга бик күп җирдә 

каршылыкта булуын хәтерегезгә дә китермисез. «Имамнарның 

башкага тәкълидләре дөрес түгел» дип әйтүегез һәм: «Шафи-

гыйның фарызларда Зәедкә буйсынуын иҗтиһадның иҗтиһадка 

туры килүе турысыннан», – дип ялгыш аңлаткан хәлдә, үзегез, бу 

дәрәҗәдә Шафигыйны Гомәр, Госман, Гатага мөкаллид ясап, бик 

гаҗәп бер каршылыкка төшәсез. Сезнең бик зур ахмаклыгы-

гыздан, Шафигый мөҗтәһид була торып, тәкълид кылып, бу өч 

затка үзегез мөкаллид булган хәлдә дә, тәкълидегезне дөрес 

күрмәүдә, билгеле Шафигыйны имам [итеп] тотуда, Шафигый 

боларга каршы булган җирләрдә, шиксез, аларның сүзләрен кире 

кагуда һәм үзегез: «Шафигыйга тәкълид кылабыз», – дип [әйтеп] 

торып, шушылай аңа каршы баруда! Шул ук вакытта, бу сүзләр 

бу имамнардан ышанычлы булган тәкъдирдә, болар Аллаһ белән 

Рәсүленнән бер нәрсә дә белә алмыйча һәм төрле сүзләр һич 

сөйләмичә, бик аз мәсьәләләрдә генә тәкълид кылырлар, үзлә-

реннән галим санаган кайбер адәмнең сүзен кабул итәрләр, 

шушылай зарурлык вакытында тәкълиднең дөреслеген күрсә-

терләр иде. Сез исә бу юлны бөтенләй куйдыгыз, Китап белән 

Сөннәттән дәлилләр күренә торып, тәкълидне ихтыяр иттегез, 

гүя чалынган корбан урынына үләксәне малыгыз башы кебек 

кабул иттегез! Төрле-төрле бозык аңлатулар белән максаты-

гызны алга җибәрергә тырыштыгыз! Хәтта имам Шафигыйның: 

«Сәхабәләр фикере безнең өчен үз фикеребездән хәерле», – 

дигән сүзе белән дәлил эзләп «Димәк, имамнар фикере дә безнең 

өчен үз фикеребездән хәерлерәк» дип әйтүгә кадәр батырчылык 

иттегез! Үзегез исә сәхабәләргә тәкълид урынына, Әбү Бәкер, 

Гомәр, Госман, Гали сүзләрен ташлап, Шафигыйга ияреп, аның 
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бу сүзенә каршы киттегез, имамнарның үзләренә тәкълидтән 

тыеп, сәхабәләр сүзләре белән гамәл кылырга кушканнарын 

бөтенләй оныттыгыз, һичбер мөселман алдында бу имамнарның 

сүзләре дәлилсез кабул ителмәүне хәтерегезгә дә китермәдегез, 

сәхабәләр белән имамнарыгыз арасында бертигез чагыштыру 

ясадыгыз! Шул ук вакытта, сәхабәләр дин турысында гыйлем-

лерәк, фикыһны белү белән өстенрәк иделәр, вәхине күрделәр, 

Рәсүлдән арадашчысыз кабул итеп алдылар, Китап белән Сөн-

нәткә, берәр мөшкел [хәл] чыкса, ул хөрмәтле Хәзрәткә [Рәсүлгә] 

мөрәҗәгать иттеләр. Шуның өчен дә ул Хәзрәт салләллаһү 

галәйһи вә сәлләм: «Кешеләрнең иң яхшылары минем заман-

дашларым, аннан соң минем заманыма якын булган гасырда, 

аннары аңа якын булган гасырда. Соңыннан шундый кешеләр 

килер: аларның шаһитлыклары антларыннан, ә антлары шаһит-

лыкларыннан алда йөрер», «Минем сәхабәләремне хурламагыз, 

әгәр дә сезнең берәрегез Аллаһ юлында Өхед тавы кадәр 

алтынны сәдака итсә дә, аларның берсе, хәтта яртысы кадәр дә 

дәрәҗәгә ирешмәс», – дигән, тугры хәлифәләр сөннәтенә иярергә 

әмер иткән; Ибне Мәсгудкә гыйлем белән һәм Ибне Габбаска: Я 

Аллаһ, аны динне аңлаучы ит һәм аны Коръәнне тәфсир кылырга 

өйрәт», – дип дога кылган; «Мин сезгә Ибне Мәсгуд риза булган 

нәрсәдән риза» дигәне кебек, Әбү Бәкер белән Гомәргә 

буйсынырга да кушкан; Гомәрнең куышында бер савыттан эчеп, 

тәмам туйганын, гыйлем белән йөргәнен һәм: «Аллаһ Тәгалә 

хаклыкны Гомәр телендә кылды, әгәр миннән соң пәйгамбәр 

булса, Гомәр булыр иде», – дип әйткән. Димәк, эш болай бул-

ганда, сәхабәләргә тәкълиднең дөреслегеннән соңгы имамнарга 

тәкълидеңнең дөрес булуы ничек тиешле булсын? Шул ук 

вакытта, Шафигый үзе сәхабәләргә бик күп җирдә каршы булып 

киткән иде. Димәк, аларга каршы китү дөрес булгач, имамнарга 

каршы китү күптән дөрес булырга тиеш. 

Әгәр сез: «Һәрбер эш һәм һәрбер гыйлемдә шәкерт 

мөгаллимгә тәкълид кыла, Аллаһ Тәгалә моны кешедә тумыштан 

ук беркеткән», – дисәгез, җавап: ләкин моннан Аллаһ динендә 

тәкълиднең, ияртүче сүзен дәлилсез кабул итүнең һәм аны 
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үзеннән гыйлемлерәк сүзенә дә тәкъдим итүнең дөреслеге һич 

тиешле түгел. Аллаһ Тәгалә колларына һәрбер нәрсә турында 

дәлил сорауны тумыштан ук сеңдергән өчен, һичбер кеше 

дәлилсез сүзне кабул итмәс. Шуның өчен дә Рәсүлләр кеше-

ләрнең иң эчкерсез, иң галим һәм иң камилләре була; өммәтләре 

дә аларны кешеләрнең иң эчкерсезе дип танып, Аллаһ Тәгалә 

аларның эчкерсезлегенә ачык аятьләр һәм ышандырырлык дә-

лилләр китергән һәм дәгъва кылучыларын дәлил белән 

ныгытканнан соң, нәтиҗәдә, аларга буйсынырга әмер иткән. 

Димәк, болар вәхи белән куәтләнгән булган хәлдә, сүзләре 

дәлилсез кабул ителмәгәч, башкаларның сүзләре дәлилсез 

беренче юл белән кабул ителмәскә тиеш, дәлилгә буйсыну һәм 

дәлил иясенең сүзен кабул [итү] – адәм баласында табигый эш. 

Әгәр кеше үз хәленә куелса, һичкемгә тарафдарлык итмәсә, ул 

вакытта дәгъва кылучы ачык дәлилләр белән ныгытылган 

адәмнең сүзен кабул итмичә калмый. Ләкин күп кеше бер 

фикергә һәм бер шәхси мәнфәгатькә хезмәт иткән өчен, шуңа 

каршы [булган] исбатлы бер сүзне дә ташлауда һәм һәрбер 

җаваплылыкны өсләренә алуда. 

Әгәр сез: «Аллаһ Тәгалә, төрле гәүдә кебек, зиһеннәрне дә 

төрлечә бар итте, димәк, һәркемне һәрбер мәсьәләдә хаклыкны 

дәлиле белән белергә көчләмәү Аллаһ Тәгаләнең хикмәт һәм 

гаделлегенә муафыйк түгел бит», – дисәгез, җавап: бик дөрес, без 

үзебез дә: «Аллаһ Тәгалә дини мәсьәләләрнең билгеле булган-

нарын һәм билгеле булмаганнарын һәркемгә дәлиле белән 

белүне мәҗбүри кылган», – дип әйтмибез. Без фәкать сезнең 

имамнарыгызны ияртүче [итеп] тотуны; аларның һәрбер 

фәтвасен шәригать текстлары дәрәҗәсендә, бәлки аннан элек 

кылуны; шәригать хөкемнәрен Китап белән Сөннәттән алмыйча, 

тик аларның сүзләреннән алуны; һич белмичә, «Аларның һәрбер 

сүзе Китап белән Сөннәттән алынган» дип шәһадәт бирүне; 

боларга каршы: «Ни кадәр галим һәм хөрмәтле булса да, 

аларның сүзе Китап белән Сөннәттән алынмаган», – дип, 

сукырларча диварга сугуны инкяр итәбез. Сезнең кебек: «Ислам 

дине кешеләр фикерләренә һәм кешеләрнең адашуларына нигез-
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ләнгән», – димибез, бәлки әйтәбез ки: «Аллаһ Тәгалә колларына 

булдыра алганча тәкъвалык кылырга кушты». Тәкъвалык – эшне 

белеп, соңра аның нәтиҗәсе буенча гамәл кылу. Димәк, һәрбер 

адәм иң элек исламның әмерләрен һәм тыюларын белеп, соңра 

Аллаһ һәм рәсүленә буйсынырга тиеш. Аллаһ Тәгалә күтәрә 

алмаслык нәрсә йөкләмәгәнлектән һәм хәзрәти Рәсүлдән соң 

һичбер дини әмер яшерен калмаган бер адәм дә табыл-

маганлыктан, Ул Хакимнәрнең Хакиме [Аллаһ] һәрбер гыйлем 

иясенә булдыра алганча тырышканнарыннан соң, хаталансалар, 

болай бер савап билгеләгән. Әгәр бер адәм үз фикерен йөртүдән 

бөтенләй гаҗиз булса, ул вакытта теләсә нинди ышанычлы 

шәригать галименә мөрәҗәгать итәр һәм мәсьәләне аннан дәлиле 

белән алыр, сезнең кебек фәкать бер имамны ияртүче итеп 

тотмас һәм аның һәрбер сүзенә сукырларча ияреп, вәхи 

урыныннан баш тартмас. 

Сез тәкълидне имам артына баскан кешенең намазда имамга 

[оюы] һәм җәмәгатьнең хаҗда юл күрсәтүчегә буйсынуы белән 

чагыштырасыз. Шул ук вакытта, имам артына баскан кеше 

намазны имам укысын-укымасын һәм хаҗда җәмәгатьне юл 

күрсәтүче озатсын-озатмасын, җиренә җиткезәчәкләр. Боларның 

намазлары, хаҗлары имам һәм юл күрсәтүче өчен түгел, бәлки 

Аллаһ әмерләренә буйсыну. Шуңа күрә моны тәкълид димибез 

һәм сезнең имамыгыз сүзенә, Рәсүл әйткән өчен түгел, бәлки ул 

[имам] әйткән өчен иярүегезне моның [белән] чагыштыру 

мөмкин түгел. Әгәр сез моны тәкълид [дип] санасагыз, әфәндебез 

[Мөхәммәд] галәйһиссәлам Габдрахман бине Гауфка оеп намаз 

укыган һәм фарыз булган һиҗрәт өчен бер юл күрсәтүче тоткан. 

Димәк, ул Хәзрәт [Мөхәммәд] салләллаһү галәйһи вә сәлләм дә 

мөкаллид булса кирәк, сез бу нәтиҗәне әйтергә, табигый, үзегез 

дә риза булмаячаксыз! Бер галим бер наданга оеп намаз укый 

һәм намазы шәригать буенча дөрес хисаплана. Ләкин сез үзегез 

дә [моңа] кергән булган хәлдә, галимнең наданга тәкълиден 

дөрес күргән дөньяда һичкем юк. Шул ук вакытта, имамга оючы 

кеше белән хаҗилар имам эшләгән нәрсәләрне тулысынча 

эшлиләр һәм, болай эшләмәгән тәкъдирдә, иярүче түгел дип 



65 

хисапланалар. Димәк, әгәр сез тәкълидне моның белән чагыш-

тырсагыз, ул вакытта сез дә имамнарыгызга алар китергән 

дәлилләрне китерүдә дә, кайда гына булса да, дәлилне тәкъдим 

итүдә дә иярергә һәм мөҗтәһидләрнең асылы булып торган бу 

юлдан чыксагыз, аларга иярү булмаганлыкны бик ачык белергә 

[тиеш]. Шуның өчен үзегезгә зарарлы [булган] мондый чагыш-

тырулардан ваз кичәчәксез! 

Әгәр сез: «Рәсүл сәхабәләре ачкан [яулап алган] шәһәрнең 

яңа мөселманнарына фәтва бирерләр, ләкин бу фәтвадә хак-

лыкны дәлилдән эзләгез, димәсләр иде», – дисәгез, җавап: 

сәхабәләр аларга үз фикерләре белән фәтва бирмәделәр, бәлки 

фәкать әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәлам әйткән әмерләрне, 

ул хөрмәтле Хәзрәт эшләгән нәрсәләрне ирештерделәр һәм: 

«Моны безгә пәйгамбәребез бурыч итте, безнең дә сезгә буры-

чыбыз бу», – диделәр. Димәк, боларның ирештергән нәрсәләре 

Коръән белән Рәсүл сөннәтеннән гыйбарәт, бу да үзе дәлил һәм 

хөкем. Шуңа күрә бу хакыйкатькә сезнең бу замандагы 

тәкълидегезне чагыштыру, хәтта якын китерү болай мөмкин 

түгел. Чөнки сез, мөкаллидләр, бүген үз ияртүчегезнең сүзен 

алып, аннан башка һәрбер дәлил һәм һәрбер хакыйкатьне инкяр 

итүдә; соңгы галимнәрдән алып элеккеләренең һәрбер сүзләрен 

кире кагуда; хәтта Шафигый һәм Әбү Хәнифәгә иярүләрегездә 

аларның сүзләренә һәркемнән артык карышуда; һәрбер гасырда 

якыннан якын булган сүзе белән фәтва бирүдә һәм заман ни 

кадәр озак китсә, элекке сүзне шул кадәр ташлауда. Шуның өчен 

элекке имамнарның китапларын китапханәләрегездә һич тә 

булдырмауда сез! Шул ук вакытта, сәхабәләр, табигыйннар һәм 

элекке замандагы башка изгеләр һичберсе «Сез үзегезгә үз 

арагыздан бер ияртүче тотыгыз да, башкаларга илтифат итмәгез! 

Китаптан, Сөннәттән хөкем алып маташмагыз! Әгәр Аллаһтан 

һәм Рәсүленнән риваять кылынган нәрсә ияртүчегезнең сүзенә 

каршы булса, ул риваятькә карамагыз! Һаман ияртүчегез сүзен 

алыгыз!» дип әйтмәгәннәрен сез үзегез дә бик ачык белүдә! 

Әгәр сез: «Тәкълид, шәригать тә тәкъдирнең тиешле булган 

нәрсәләреннән, шул кадәр ки, югарыдагы кайбер хөкемнәр дә 
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узган кебек, тәкълидне инкяр итүләр дә аңа барырга мәҗбүр», – 

дисәгез, әйтермен: ихтимал, сезнең башыгызга төшкән бу инкяр 

ителгән һәм хурланган тәкълид тәкъдирнең тиешле эшләреннән 

булса булыр. Ләкин без моның шәригатьнең тиешле эшләреннән 

булмыйча, шәригать буенча бозыклык һәм ялган [икәнен] бик күп 

дәлилләр белән исбатладык. Әгәр сез моны да тәкълид дип 

әйтсәгез, без инкяр иткән тәкълид бу мәгънә белән тәкълид түгел, 

бәлки билгеле бер адәмнең һәрбер сүзенә, дәлилгә каршы булса 

да, сукырларча ышану мәгънәсендә булган тәкълид. Моның исә, 

кая үзе, киресенчә, ялган, шәригатьнең тиешле эшләреннән 

булмавы – бик ачык мәгълүм булган бер мәсьәлә. Әгәр тәкълид 

шәригатьнең тиешле эшләреннән булса, иҗтиһадта дәлилләр 

китерү аңа капма-каршы булганлыктан, ике капма-каршы 

[нәрсәдән] берсенең дөреслеге икенчесенең дөрес булмавын таләп 

иткәнлектән, тәкълид урынына дәлил китерү һәм дәлилгә иярү 

дөрес булмас иде. Әгәр берсе башкасына капма-каршы булган 

тәкълид белән дәлил китерүнең бер мәсьәләдә ике кеше 

тарафыннан яисә бер кешедән ике вакытта җыелулары дөрес, 

дисәгез, ул вакытта, әгәр бу икесе тигез булсалар, сезгә: «Иҗтиһад 

заманы үтмәде», – дигән кешеләрне сүгәргә урын калмый. 

Әгәр иҗтиһад яхшырак булса, сезнең тәкълидкә күчүегез – 

яхшыракны куеп, яхшыга бару була. Әгәр тәкълид яхшырак 

икән, иң ахмак бер мөкаллид иң яхшы бер дәлилләүчедән Аллаһ 

каршында саваплы һәм дәрәҗәлерәк булырга тиеш. Шул ук 

вакытта, сезнеңчә, иҗтиһад юлы киселгән, беткән булгач, бу 

кабатлауга хәҗәт тә юк, бәлки тәкълидтән дәлилләүгә, 

иҗтиһадка күчү – начарлык һәм бик зур гөнаһ. Димәк ки, бу 

заманда гыйлем юлы киселгән, Аллаһ дәлиле беткән һәм җир 

йөзендә Аллаһ дәлилләрен белгән [кеше] калмаган. Моның исә 

бозыклыгы һәм ялганы – көн кебек мәгълүм булган бер нәрсә. 

Аны әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәламнең: «Минем өммә-

темнән бер төркем ачыктан-ачык хаклыкта булудан туктамас, 

үзләренә каршы чыгучылар аларга зыян итмәс. Кыямәт көненә 

хәтле шулай булыр», – дигән сүзе дә раслый. 
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Чөнки бу төркем – хаклыкны белүче бер төркем. Сукыр 

тәкълидчеләр үз шәһадәтләре буенча да гыйлем ияләреннән 

түгел. Кыскасы, шәригатьнең тиешле эшләреннән булган иярү – 

шәригать текстларын кешеләр фикеренә тәкъдим итү һәм 

гыйльми низаг кылган мәсьәләләрне Китап белән Сөннәткә 

кайтару. Әмма кешеләр фикерләренең шәригать текстларыннан 

булуы һәм аны Китап белән Сөннәткә тәкъдим итү – анысы кая 

диннән булсын, киресенчә, динне хурлау. Дөрес, без ялган 

тәкълидкә дәлил итеп китергән әсәрле дәлилне үзләрендә 

тотучылардан, риваять кылучылардан алдык. Ләкин галим – 

риваять кылучыга, хаким – шаһиткә мөкаллид түгел, бәлки дөрес 

хәбәрне һәм гадел шәһадәтне дәлил иткән Аллаһ әмере Һәм 

Рәсүл әмеренә иярү. Сез тәмам ахмак һәм наданлыгыгыздан 

аерма дәрәҗәсен һич карамыйча, тәкълид исемендә уртаклыкны 

күрәсез дә, тәкълиднең дөрес төре белән бозык төренә дәлил 

китерәсез! Шушылай итеп иң начар адәмнәрнең юлы булган 

хәйлә белән алдауны өстегезгә йөклисез! Шул ук вакытта, әгәр 

галимнең риваять кылучыга иярүе тәкълид булса,сәхабәләрдән 

соң җир йөзендәге һәркем, хәтта икенче сәхабәләрнең риваять-

ләренә ияргән мәсьәләләрдә сәхабәләр үзләре дә мөкаллид 

саналырга тиешле булыр иде. Әгәр хаким шаһиткә мөкаллид 

[булып] хисапланса, әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәлам дә 

шаһит сүзе буенча хөкем кылганлыктан, ул Хәзрәт салләллаһү 

галәйһи вә сәлләм дә (Аллаһ сакласын) сезнең кебек мөкаллид 

[булып] хисапланыр иде. Бу кабәхәт сүзне исә, уйлавымча, сез 

үзегез дә әйтергә риза булачак түгел! 

Ихтимал, сез әйтерсез: «Сез тәкълидне тыйдыгыз! Хак-

лыкны эзләүдә карауны һәм дәлил китерүне мәҗбүри иттегез! 

Ияртүче фәтвасендә хата кылган булыр да, мөкаллид шуңа 

ияреп, хатага төшәр, дип курыкканыгыз өчен. Шул ук вакытта, 

бер нәрсә сатып алачак кешенең үзеннән артык белгән үгетләүче 

сүзе белән алган вакыттагы дөреслеге үзе генә карап алган 

вакыттагы дөреслектән якынрак булган кебек, бер кешенең 

үзеннән гыйлемлерәк булган бер имамга тәкълидендәге дөрес-
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леге дә үз иҗтиһадындагы дөреслегеннән якынрак». Без моңа 

җавапта әйтәбез ки: без тәкълидне, фәкать хатадан куркып түгел, 

бәлки Аллаһ һәм Рәсүленә ияреп, тыябыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә 

Коръән Кәримендә тәкълид ияләрен шелтәләп гаепләде, Китап 

һәм Сөннәтне дәлил [итеп] тотарга, өммәт низаглашкан нәрсә-

ләрне Аллаһка һәм Рәсүленә кайтарырга кушты, хөкем тик 

Аллаһныкы, дип хәбәр бирде, Аллаһ һәм Рәсүленнән башка 

хуҗалар һәм әүлияләр тотып, аларның хәләл дигәннәрен хәләл, 

хәрам дигәннәрен хәрам кылудан тыйды, Рәсүленә иңгән 

нәрсәләрне белмәгән адәмнәрне надан көтү дәрәҗәсендә диде, 

җитәкчеләргә дә алар Рәсүл әмеренә ияргән һәм Рәсүл шәригатен 

хәбәр итүче булган вакытта гына иярергә кушты, тарткалашу 

барлыкка килгән тәкъдирдә: «Хәзрәти Рәсүлне хаким итмичә һәм 

кылган хөкеменнән тынычланмыйча торып, һичкем мөэмин 

булмас», – дип ант итте. Ул [Аллаһ] Хәзрәтнең [пәйгамбәр 

галәйһиссәламнең] хөкеменә каршы булган хөкемгә иярүдән һәм 

аннан башканы хаким итүдән бик күп куркытты. 

Менә бу хөкемнәр ул хөрмәтле Рәсүлнең тормышында нык 

булган кебек, үлеменнән соң да нык. Бу хөкемнәргә иярү һәм ул 

хөрмәтле Рәсүлне хаким итү [үзе] исән чагында мәҗбүри булган 

кебек, үлеменнән соң да мәҗбүри. Чөнки бу заманда ул Рәсүл 

Мостафаның хөрмәтле шәхесе булмаса да, аның туры юлы 

булган Китап белән Сөннәт безнең арабызда мәңге сәламәт. 

Аллаһ Тәгалә ислам нигезе булган Коръәнне үзгәрүсез саклады, 

«Бу Рәсүлдән соң башка рәсүл килмәс, шәригате гамәлдән 

чыкмас», – диде, Рәсүл әмеренә каршы чыккан адәмне фетнә һәм 

каты газап белән куркытты. Аллаһ белән Рәсүле хөкем кылган 

бер эштә мөэминнәргә һичбер ихтыяр юклыгын бик ачык бәян 

итте һәм моны һичбер заман белән чикләмичә, Коръән белән 

Сөннәткә иярү сәхабәләргә мәҗбүри булган кебек, безгә дә 

мәҗбүри булуын аңлатты. Димәк, безгә Аллаһ белән Рәсүленең 

хөкеменә һәм тәкъдиренә иярү, билгеле, мәҗбүри. Моны сез 

мөкаллидләр дә инкяр итәчәк түгел! Димәк, билгеле бер имамга 

тәкълид тиешле булыр шул вакытта: әгәр аның һәрбер хөкеме 
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Аллаһ белән Рәсүленең хөкеменә туры килсә. Шул ук вакытта, 

мондый бер адәм имамнар арасында түгел, бөтен сәхабәләр 

арасында да юк иде. Әбү Бәкер шәһид өчен дият77 барлыгын 

белмәгән иде, Гомәр сүзенә кайтты. Гомәр «син дә мәет, алар да 

мәет» мәгънәсендәге аятьтән игътибарсыз булган иде, Әбү Бәкер 

сүзенә кайтты. Госман авырлы булуның иң аз вакытын белмәгән 

иде, Ибне Габбас сүзенә кайтты. Гали ир баланың шәһадәте 

атасы файдасына кабул ителмәүне хәтерләмәгән иде, Шөрәйх 

сүзенә кайтты. Моның кебек, башта белмичә фәтва биргән хәлдә, 

соңра белгән адәмнәрнең сүзләренә кайтулар сәхабәләр арасында 

бик күп, санап кына бетерерлек түгел.  

Ибне Каййим бу күләмдә тагын кайбер мәсьәләләрне искә 

алса да, кыскартып калдырдык. 

Инде аңлашылды: һәрбер хөкеме Аллаһ белән Рәсүленең 

хөкеменә һәм карарына туры килгән бер адәм сәхабәләр арасында 

да булмаган. Димәк, сезнең имамнарыгызга да Аллаһ белән 

Рәсүленең карарларыннан кайберләренең билгеле булмыйча 

калуы табигый. Менә шушы сурәттә, ягъни Аллаһ әмере һәм 

Рәсүл әмере имамыгызга билгесез калып, ялгыш фәтва биргән 

вакытта, я аның фәтвасен кире кагу, кабул итү сезнең ихтыяры-

гызда калыр, яисә ихтыярыгыз киселеп, Аллаһ һәм Рәсүле карар 

кылган нәрсәнең үзе белән гамәл кылумы ваҗиб булыр? Менә бу 

бер сорау, сезнең аңа бер канәгатьләндерерлек җавап та юк. Шул 

ук вакытта, сезнең бәхәсегездә сез искә алган бер кешенең 

үзеннән гыйлемлерәк булган бер имамга тәкълидендәге дөреслеге 

үз иҗтиһадындагы дөреслегеннән якынрак, дигән дәгъвагыз да – 

бик ачык бер ялган әмер. Әгәр сезнең имамыгызга, мәсәлән, 

Шафигыйга үзенең тиңдәше яки аннан гыйлемлерәк бер имам 

каршы булса, ул вакытта тәкълидегездә дөреслеккә ирештегезме, 

хата кылдыгызмы – кайдан белү кирәк? Бу вакытта сез Шафи-

гыйның әйткәне кебек төндә утын кисүче буласыз ки, кулыгызга 

таяк урынына елан алудан да хәбәрсез каласыз! Димәк, әгәр 

                                                           
77

 Дият – берәүнең үтерелгәне өчен түләнгән мал. 



70 

бердәм рәвештә дөреслеккә ирешсәгез, бер савап юк. Әгәр хата 

кылсагыз, акылыгызны, фикерегезне файдаланмаган өчен, Аллаһ 

каршында газапланачаксыз! Әмма мөҗтәһид уңышка ирешсә – 

ике саваплы, хата кылса – бер саваплы. Димәк, иҗтиһадның 

киләчәге тәкълиднең киләчәгеннән иминрәк. 

Дөрес, әгәр бу мәсьәләдә дөреслек билгеле имамыбыз белән, 

башкасы белән түгел, дип белсәгез, ул вакытта дөреслеккә 

якынрак булыр. Ләкин моны белү, шиксез, дәлил белән 

булачагыннан, сез бу вакытта мөкаллид түгел, бәлки дәлилгә 

ияргән булачаксыз! Нигездә, гыйльми [рәвештә] низаглашкан 

мәсьәләләрдә дөреслеккә якынаю – ул мәсьәләне ияртүче сүзенә 

кайтарып, башка имамнарның һәммәсенең сүзен, күпчелек 

аларда була торып, кире кагу түгел, бәлки ул мәсьәләне, Аллаһ 

кушканча, Китап белән Сөннәткә кайтару. 

Шул ук вакытта, сез искә алган мисалда сезгә файда түгел, 

бәлки сезгә зарарлы иң зур бер дәлил. Чөнки әгәр бер кеше бер 

нәрсә алырга яисә бер юлга керергә теләсә һәм ул турыда ике 

кеше яисә күбрәк кешеләр бер-берсе белән каршылыкка кереп, 

һәрберсе башкасы кушканның капма-каршысын кушса, бу 

вакытта бу адәм боларның һичберенә иярмичә, икеләнү эчендә 

кала һәм дөреслекне эзләргә үзе керешә. Әгәр болар мәгърифәт 

һәм диндә дә бертигез була торып, берсен сукырларча кабул итүгә 

көч куйса яисә тигезлек һәм тигез булмауны белмичә, дәлилсез-

нисез зәгыйфрәген игътибарына алса, ул вакытта бу адәмне 

дөреслеккә ирештерсә дә, фикерсез ахмак һәм игътибарсыз дип 

шелтәләнә. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә дәлилсез, сукырларча 

бер имамның сүзен кабул итүдән тыйган һәм төрле кешеләрнең 

сүзен өстен күрү өчен тыштан бер дәлил эзләүне әмер иткән. Инде 

без сездән сорыйбыз: сез борынгы һәм хәзерге һәрбер галимгә 

тәкълиднеме яисә фәкать кайберсенә [генә] тәкълиднеме дөрес 

күрәсез? Әгәр һәрберсенә тәкълидне дөрес күрсәгез, сезнең 

имамыгызга кебек, башкаларга да тәкълид дөрес булырга тиеш. 

Димәк, сезнең фәкать бу имам сүзен кабул итеп, аның кар-

шысындагы башкаларның сүзләрен кире кагуыгыз акылга сыя 
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торган бер эш түгел. Әгәр шулай икән, сез боларга иярүне дөрес 

күрдегез һәм диннән башкага иярү, шиксез, дөрес түгел иде. 

Димәк, боларның сүзләрен кире кагу динне кире кагу булып 

чыга. Моннан башка, сез имамыгыздан ике [төрле] сүз риваять 

кылынса, аларның кайсы белән булса да гамәлне дөрес күрәсез! 

Бу сүзләрнең икесен дә үз мәзһәбегездән хисаплыйсыз! Ихтимал 

ки, имамыгызның тиңдәше [булган] икенче мөҗтәһиднең сүзе иң 

өстенрәк һәм Китап белән Сөннәткә муафыйграктыр. Димәк, ни 

өчен аның сүзен имамыгызның ике [төрле] сүзенең берсе кебек 

итеп үз мәзһәбегездән хисапламыйсыз! Моннан башка, имамы-

гызга үзегез кебек тәкълид кылган кайбер ияртүчеләрегезнең сүз 

һәм фикеренә каршы чыккан яисә чыгарган бер сүзе белән, ничек 

булса да бер юл табып, фәтва бирәсез, хөкем кыласыз, кирәк-

сенгәнен тиешле итәсез! Әгәр мондый бер хилафлык имамы-

гызның тиңдәше [булган] яисә аннан өстен бер имамнан чыкса, 

аңа илтифат та итмисез, кире кагасыз! Имамыгызның тиңдәше 

[булган] бу имам – имамыгызның әүвәлге һәм ахыргы иярчен-

нәреннән иң югарырак, бөегрәк булуын хәтерегездән чыгарасыз. 

Тугры хәлифәләр, Ибне Мәсгудь, Ибне Габбас, Әби бине 

Кәгъб, Әбү әд-Дарда һәм Мөгаз бине Җәбәл кебекләрнең сүзләре 

белән фәтване [кабул итүгә караганда] имамыгыз шәехләреннән 

берсенең сүзе белән фәтване кабул итәргә хаклырак, [дип] 

хисаплыйсыз! Моңа исә мөкаллидләрдән башка һичкемнең риза 

булу ихтималы юк. Әгәр фәкать кайберсенә тәкълидне дөрес 

күреп: «Һәрбер фирка фәкать без тәкълид иткән имамга иярсен дә 

аның шикелле яки аннан гыйлемлерәк [булган] башкаларның 

һәммәсен кире каксын», – дисәгез, бу вакытта, аеруча һәрбер 

фирка бу дәгъваны дәгъва кылган хәлдә, сезгә үз имамыгызның 

тәкълид иясе булуын исбат [итү] өчен дәлил күрсәтү тиеш була. 

Шул ук вакытта, сезнең ни Китаптан, ни Сөннәттән, ни өммәт 

иҗмагыннан һичбер дәлилегез юк. Киресенчә, һәрбер фирканың үз 

мәзһәбен изгеләштерүе, башкаларны адаштыруы һәм, бу сәбәпле, 

өммәт арасына бүленү төшүе, ислам диненең төрле дулкын-

ланулары күз алдына куелуы һәм соңгы имамнарның сүзләре 
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каршысында сәхабәләрнең сүзләре диварга сугылуы – һәммәсе 

тәкълиднең ялган икәнен бик ачык исбат итә торган нәрсәләрдән. 

Аллаһ Тәгалә бер кешенең күңел күзен сукыр итсә, аны 

һичбер нәрсә эшләтер хәл юк. Менә сез мөкаллидләр шулкадәр 

азган һәм шулкадәр юлдан чыккансыз ки, имамыгызның сүзе 

дип, Аллаһ хөкеме, Рәсүл хөкеменә дә каршы хөкем кылуда һәм: 

«Хәзер җир йөзендә Аллаһ дәлилләре белән торучы кешеләр юк, 

күп заманнан бирле беткән», – дип бакыруда сез! Сездән бер 

төркем, ягъни хәнәфиләрнең күпчелеге «Әбү Хәнифә, Әбү 

Йосыф, Зөфәр78, Мөхәммәд бине Хәсән, Хәсән бине Зиядәдән79 

соң һичкемнең сүзе кабул ителмәс» дип, кайберәүләр «Әүзагый, 

Суфьян әс-Сәүри, Вәкигъ бине әл-Җәррах80, Габдулла бине әл-

Мөбарәктән81 соң һичкемгә ихтыяр юк» дип, кайберәүләр, ягъни 

шафигыйлар «Шафигыйдан соң һичкемгә иярү дөрес түгел» дип 

әйткәннәре кебек, Бәкер бине әл-Галяъ әл-Кушәйри әл-Мәлики82 

дә: «Һиҗрәттән ике йөз елдан соң һичкемгә ихтыяр юк», – дип 

аңлаткан. Менә болар иҗтиһад томалау заманында фикердә 

каршылыкка кергән кебек, кем сүзен кабул итәргә кирәк, шуның 

турында да бик күп сүзләргә аерылганнар. Боларча хәзер гыйлем 

турысыннан сөйләшә торган кешеләр бетте, Китап белән 

Сөннәттән хөкемнәр чыгару өчен фикер йөртү дөрес булган 

заманнар узды, шуңа күрә һичкем имамының сүзен Китап белән 

Сөннәткә түгел, бәлки бу икесен имамының сүзенә тәкъдим 

итеп, ул изге хөкемне, әгәр имам сүзенә туры килсә – кабул итәр, 

юк икән – кире кагар. Ягъни изге һәм ялгышмас шәригатькә 
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 Зөфәр Әбү Һөзәйл бине әл-Һөзәйл әл-Ганбәри (728–775) – дин 

галиме, ислам хокукы белгече, мөҗтәһид, казый. 
79

 Хәсән бине Зияд әл-Лүлүи (734–814) – дин галиме, ислам хокукы 

белгече, мөҗтәһид, казый. 
80

 Вәкигъ Әбү Суфъян бине әл-Җәррах әр-Руәси (746–812) – дин 

галиме, хәдис белгече, Коръәнне тәфсир кылучы. 
81

 Габдулла Әбү Габдрахман бине әл-Мөбарәк әл-Мәрвәзи (736–797) 

– дин галиме, хәдис белгече. 
82

 Бәкер Әбү Фазыл бине Мөхәммәд бине әл-Галяъ әл-Кушәйри әл-

Мәлики (874–955) – дин галиме, ислам хокукы белгече, казый. 
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хатасы дөреслегенә [караганда] күп [булган] бер адәмнең сүзе 

тәкъдим ителер. Шушылай итеп ислам нигезеннән чыгарылыр 

һәм төрле каршылыклар белән тутырылыр. Ләкин болар бу 

бозыклыкларын һәм бу билгеле каршылыкларын исбат [итүгә] 

һәм изге шәригатьне инкяр [итүгә] ни кадәр тырышсалар да, 

Аллаһ Тәгалә үз нурын тәмамламыйча куймас. 

Димәк, без боларга әйтәбез: әгәр шулай икән, бу вакыттан 

соң һичкемгә ихтыяр юк һәм, әгәр шулай икән, ике йөз елдан соң 

иҗтиһад бетәчәк. Ничек сез башкаларны һәм аларның Китап 

белән Сөннәткә муафыйк иҗтиһадларын куеп, моңа тәкълидне 

ихтыяр иттегез? Мәликнең сүзен алып, аның каршысында аннан 

хәерле сәхабәләр һәм табигыйннар сүзләрен диварга суктыгыз? 

Шул ук вакытта, бу ихтыярыгызга ни Китаптан, ни Сөннәттән, 

ни иҗмагтан, ни кыястан, ни ияртүчегез сүзләреннән һичбер 

дәлил юк иде. Дөрес, сез имамыгызны заманның алга баруы, 

аскетизм һәм диндарлык, шәехләр йөзе, иярүчеләренең күплеге 

белән өстен итмәкче буласыз. Ләкин ахыргы төркемнең дә бу 

дәлилнең урынына тотынганын һәм дә бу вакытта имамыгыздан 

артык, иң алдынгы, иң аскет, иң диндар, иярүчеләре бик күп, 

аның өстенә, әфәндебез [Мөхәммәд] галәйһиссәламнең үзенә 

юлыккан хөрмәтле сәхабәләргә иярү тиешлеген хәтерегездән 

чыгарасыз! Әбү Һөрәйрәдән имамы да булган, иярүчесе дә 

булган сигез йөз кешенең гыйлем алуын күңелегезгә дә 

китермисез! Ибне Габбас, Ибне Гомәр, Ибне Мәсгудь, Зәед бине 

Сабит, Мөгаз бине Җәбәл, Гомәр һәм Гали83 кебекләргә 

тәкълидне исегезгә дә алмыйсыз! Зәед бине Сабит гыйлем алган 

Габдулла бине Габбастан гыйлем алуны фикерегезгә дә керт-

мисез! Имамнарыгызга иярүчеләр арасында Гата, Тавус, Мөҗә-

һид, Гыйкримә, Гобәйдулла бине Габдулла, Җабир бине Зәед, 

Сәгыйдь Шәгъби, Мәсрук, Галькәмә, Әсвәд, Шәрих, Нәфигъ, 
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 Ибне Габбас, Ибне Гомәр, Ибне Мәсгудь, Зәед бине Сабит, Мөгаз 

бине Җәбәл, Гомәр, Гали – Мөхәммәд пәйгамбәрнең үзеннән гыйлем алган 

хөрмәтле мөселманнар, аның иярченнәре (сәхабәләре). 
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Сәлим, Касыйм, Гурвә, Хариҗә бине Зәед, Сөләйман бине Ясәр 

һәм Әбү Бәкер бине Габдрахман84 кебек һичкемнең юклыгына 

игътибар да итмисез! Боларның һәм иярүчеләренең гасырлары 

хөрмәтле һәм үзләре зур дәрәҗәле була торып, соңгы заманда-

гыларны үзләренә тәкълидтән тыюларына илтифат та итмисез! 

Фәлән-фәлән китаплардан күчермәсә, Аллаһ китабы һәм Аллаһ-

ның Рәсүле сөннәтеннән дәлил эзләгән адәмнең сүзенә колагы-

гызны да салмыйсыз! «Без Китап белән Сөннәтне аңламаган-

лыктан, тәкълид юлына керәбез», – дип үзегез әйткән хәлдә, 

галимнәр сүзләрен, Китап белән Сөннәткә тәкъдим иткән һәм 

муафыйк булса – кабул [иткән], каршы булса – кире каккан 

галимнәрне инкяр итәсез! Китап белән Сөннәтне сез белмәсәгез, 

Аллаһ Тәгалә бу заманда һәм сезнең арагыздан мондый галим 

кешеләрне бар итәргә кодрәтле түгелмени? Аллаһ сакласын, нигә 

кодрәтле булмасын? Кодрәтледер һәм бар иткән дә. Ләкин сез үз 

заманыгызда булган галимнән көнләшкәнлектән: «Аңа гыйлем 

тиешле түгел иде», – дип аны хурлауда һәм аның сүзләрен, 

никадәр туры булса да, инкяр итүдә! Шул ук вакытта, әфәндебез 

[Мөхәммәд] галәйһиссәлам: «Минем өммәтем яңгыр кебек: 

аның башы яки ахыры хәерлеме – белеп булмый», – дип һәм 

Аллаһ Тәгалә дә: «Ул [Аллаһ] укый-яза белми торган кавем 

эченнән үзләре кебек укый-яза белмәгән кешене 

[Мөхәммәдне] дөньяның барча кешеләренә рәсүл итеп 

җибәрде. Алар башта ачык адашуда булсалар да, ул рәсүл 

кешеләргә Аллаһ аятьләрен укый, аларны бозык 

игътикадлардан пакьлый һәм аларга Коръәнне, шәригать 

хөкемнәрен өйрәтә. Шулай ук ирешмәгән-күрмәгән, ягъни 

кыямәткә чаклы яши торган бөтен дөнья кешеләренә аны 

пәйгамбәр итеп җибәрде. Ул [Аллаһ] – Көчле һәм Хикмәт 
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 Гата, Тавус, Мөҗәһид, Гыйкримә, Гобәйдулла бине Габдулла, 

Җабир бине Зәед, Сәгыйдь Шәгъби, Мәсрук, Галькәмә, Әсвәд, Шәрих, 

Нәфигъ, Сәлим, Касыйм, Гурвә, Хариҗә бине Зәед, Сөләйман бине Ясәр, 

Әбү Бәкер бине Габдрахман – сәхабәләрдән гыйлем алган мөселманнар 

(табигыйннар), бөек дин галимнәре. 
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иясе. Аллаһның рәхмәте шундый, аны теләгән кешесенә 

бирер. Аллаһ – Олуг юмартлык иясе» [Коръән: 62:2-4], – дип, 

Аллаһның рәхмәте, шул җөмләдән, гыйлем, хикмәт һәм 

иҗтиһадның һичбер заманда сүнмәячәген аңлаткан. «Пәйгам-

бәрлек бу адәмдә булырга тиешле түгел иде» дигән 

кешеләргә каршы: «Әллә алар Раббыңның рәхмәтен 

билгелиләрме? Без әле аларның дөнья тормышларын Үзебез 

бүлдек, байлары ярлыларны хак биреп эшләтсеннәр өчен, 

аларның кайберләрен дөнья тормышындагы дәрәҗәдә 

кайберләреннән артык иттек. Раббыңның рәхмәте алар 

җыйган малдан хәерлерәк» [Коръән: 43:32], – дип Аллаһ 

рәхмәтенең теләсә кемдә чагылуын белдергән. 

 

 

*  *  * 

Менә хәзер һиҗри 751 елда, ягъни, иҗтиһад бетте, дигәннән 

бик күп заманнан соң вафат булган мәшһүр Ибне Каййимнең 

«Игълям әл-мөвәкъкыйгыйн» исемле китабының тәрҗемәсе бу 

күләмдә тәмам булды. Бик ачык күренде ки, Ибне Каййим 

тәкълидтән тәмам бизгән, иҗтиһадның чикләнмәгәнлеген һәм 

чикләнә алмаячагын бик ачык, бик катгый дәлилләр белән 

исбатлаган, исламның бидгатьләр белән тулып, нигезеннән 

чыкканын сөйләгән. Шуңа күрә төзәтү юлына кереп, мәзһәб-

фәлән [дип] карамыйча, ислам нигезенә кайтуны өстен күргән һәм 

киңәш биргән. Әгәр «Иҗтиһад заманы үтмәде һәм билгеле бер 

имамның сүзенә тәкълид тиешле түгел» дип әйтү, сез [әйткән] 

кебек, көферлек һәм адашу булса, бездән элек кяфер, бездән элек 

азгын Ибне Каййим һәм дүрт имам үзләре булырга тиешле иде, 

азрак инсафлык кылыгыз! Эшне уй белән түгел, бәлки дәлилгә 

карап йөртегез! Аллаһ Тәгаләнең хокукта тигезлекне һәм гадел-

лекне исбатлау өчен, кешеләр җәмгыятенә иң яхшы һәм иң 

муафыйк итеп җибәргән ислам ничек бу заманда килеп, 

мөселманнарга яхшы түгел булып китсен? Бу юләрлек һәм бу 
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көферлеккә чыгаруларыгызны бераз куеп торыгыз да, Китап белән 

Сөннәтне белмибез, дисәгез, һич булмаса, «Исламда иҗтиһад бар» 

һәм «Иҗтиһад чикләнгән» дигән ике заман арасындагы аерманы 

караш дикъкатегездән кичерегез! Исәпләгез ки, ни өчен 

мөселманнар исламның башлангыч чорында бу кадәр прогресс 

таптылар һәм ислам эченә мөселман һәм мөселман булмаган 

бөтен дөньяны рәхәт-рәхәт сыйдырдылар да, хәзер мөселманнар 

бу кадәр артка киттеләр һәм исламны хәтта үзләре дә сыймаслык 

бик тар итеп куйдылар? Әгәр сез бөтенләй риза булмасагыз, бу 

сорауның җавабын Аллаһ Тәгаләнең «Сездән алдагы кешеләр 

белән дә шундый ук хәлләр булды (кешеләр шундый ук 

сынауларга дучар булды). Җир өстендә йөрегез һәм карагыз» 

[Коръән: 3:137], «Элек яшәгәннәр өчен Аллаһның гадәте 

шундый булды. Аллаһ гадәтенең үзгәргәнен тапмассың» 

[Коръән: 33:62], «Әгәр аларга: “Аллаһ иңдергән Коръән 

хөкемнәренә һәм рәсүл гамәленә килегез”,  дип әйтелсә, алар: 

“Ата-бабаларыбызны нинди юлда, нинди гамәлдә тапсак, шул 

безгә җитә”, – дип җавап бирәләр. Аларның ата-бабалары хак-

лыкны белмәсәләр дә һәм туры юлда булмасалар да, шулай 

эшләрләрме?» [Коръән: 5:105] дигән сүзләрендә табачаксыз! 

Яшәешнең хакыйкатендә Аллаһның шундый бер сөннәте һәм бер 

кануны бардыр ки, аңа игътибар иткән адәм мәдәниятнең иң 

югарысына менгән кебек, аны игътибарсыз куйган адәм дә 

түбәнлекнең иң түбәненә төшүдә. 

Менә элекке мөселманнар исламның күрсәтмәсе буенча бу 

канунны аңлап, золым урынына гаделлекне, бозык әхлак урынына 

вөҗдан сихәтлеген, «Без һәркемнән өстен» дип уйлау урынына 

дуслыкны, тәкълид урынына иҗтиһадны һәм гыйлем белән хикмәт 

Кытай мәҗүсиләрендә булса [да], болай аны сезнең кебек кире 

какмыйча, кабул итүне ихтыяр иткәннәр. Шул сәбәпле, тормыш-

ларын саклаганнар иде. Соңра бер заман килде: мөселманнар ислам 

күрсәтмәсен оныттылар, золым һәм бозык әхлакка чумдылар, 

һәрбер дәүләттән аерылып, мәдәни эшләрдән мәхрүм калдылар, 

гыйлем һәм хикмәтне, кая мәҗүсидән алсыннар, хәтта яһүди һәм 
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нәсарада күрсәләр [дә], болай чиркана башладылар. Иҗтиһад һәм 

фикер йөртүне куеп, вәхшиләр, хәтта яшь балалар кебек, [болар] 

сукырларча тәкълидне ихтыяр иттеләр, яңа бер файдалы гамәлгә 

тотынган адәмне юләр [дип], бер китаптан бер мәгънә чыгаруы 

белән мәшгуль кешене ахмак [дип] санадылар һәм әйттеләр ки: 

«Кая безгә мондый гамәлләрне эшләргә, кая безгә бу китапларны 

аңларга?! Куй! Борынгыларга хас эш белән маташма! Инде 

иҗтиһад заманы узды, безгә тәкълидтән башка нәрсә калмады». 

Менә болар иҗтиһад һәм фикерләүне бетереп, тәкълидне 

исбат [итү] юлында шулкадәр тырыштылар ки, хәтта бер 

мөселманны үзләре каршысында тезләндереп, тәкълид киемен 

кияргә мәҗбүр иттеләр. Нигездә, кеше табигате үзе дә тәкълидкә 

тартым. Хәтта тәкълид сәбәпле, бер үсеш дәрәҗәсе дә таба. Яшь 

баланың хәрәкәте башта, тууыннан соң, төгәл һәм тигез булмаса 

да, үскән саен имезүчесенең һәм ата-анасының хәрәкәтләренә 

иярергә тырыша, шул вакытта гамәлендә беренче үзләштерү һәм 

беренче охшату күренә дә башлый. Тәрбияле кеше янында 

торган балаларның әхлаклы, тәрбиясез кеше янында торган 

балаларның әхлаксыз булулары һәм сыйныфтагы бер әхлаксыз 

баланың бөтен сыйныфташларына зарар биргәнлеге безнең бу 

дәгъвабызны, ягъни тәкълиднең кешедә табигый булуын бик 

ачык күрсәтүдә. Шуның өчен дә кешедә тәкълид әсәренең бәласе 

куәтле. Шул дәрәҗәдә ки, кеше тәкълид итә-итә фикерләүләрен 

куя, хөкем чыгаруларын югалта да, тәкълиде табигый хәрәкәте 

шикелле булып китә. Инде бер кеше бу дәрәҗәгә төштеме – сез 

аннан һич хәерлек көтмәгез! Һичбер гыйлем һәм һичбер эштә 

прогресс табар, дип исәпләмәгез! 

Димәк, ул табигый булган тәкълидтән котылу өчен билгеле 

бер чара кирәк ки, әүвәлдә ул – Рәхимлеләрнең Рәхимлесе 

[Аллаһ] биргән акыл һәм вөҗдан. Хайваннар акыллы булмаган-

лыктан, тәкълидләрендә һәм бер хәлләрендә калган хәлдә, кеше 

акылы белән аз-аз тәкълидтән чыгуда һәм шулай акрын-акрын 

прогресс табуда. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә, акылларын 
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файдаланмыйча, тәкълидләрендә калган адәмнәрне хайван кебек, 

бәлки хайваннан да начаррак, дигән. 

Димәк, хайванлыктан һәм тәкълид дәрәҗәсеннән чыгып, 

кешелек һәм мәдәният дәрәҗәсенә җитү өчен, әлбәттә, акыл һәм 

фикерне файдаланырга кирәк. Ләкин, кызганычка каршы, кеше-

ләрнең бик күбесе, бик күпвакыт бу кануннан чыкканнар һәм 

акылсыз, фикерсез тәкълидтә нык булып калганнар. Безгә тарих 

күрсәтә ки, бик элекке заманнан бирле вакыт-вакыт иҗтиһад 

нуры галәмне яктыртып, гыйлем белән эшне күтәреп җибәрсә дә, 

аннан соң тагын тәкълид караңгылыгы басып, дөньяны надан-

лык, әхлаксызлык белән тутырган һәм бу икесе, кичә белән 

көндез кебек, әйләнеп торган. 

Элекке греклар акылларын йөртеп, фәлсәфәне чыгарганнар 

иде, соңгылары аларга тәкълид итеп, фәлсәфәне юкка чыгарды-

лар. Соңра ислам килеп, фикерләүгә, акылны файдалануга юл 

күрсәткәннән [соң], мөселманнар акылларын йөрткәннәр һәм 

гыйлемне, эшне бик арттырганнар иде. Иҗтиһад кояшы соңгы 

мөселманнарда тагын батты, тәкълид юлына кереп, бүгенге 

хәлгә, бүгенге түбәнлеккә төштеләр. Әмма иң соңра Европа 

уянды, тәкълид караңгылыгыннан чыкты, теше-тырнагы белән 

иҗтиһад һәм фикерләүгә тотынды да, гыйлемнәр һәм эшләрне 

менә бүген шашып карап торган дәрәҗәләргә ирештерде. Менә 

электән бирле гыйлем, мәгърифәт, иҗтиһад һәм тәкълид шушы-

лай, көндез белән кичә кебек, үзгәреп, алмашынып килде һәм 

моннан соң да шулай китәчәк. Менә бу канун – бу үзгәреп торган 

галәмнең үзгәрмәгән бер кануны. Без бу канунны бер иҗтиһад 

һәм тәкълид турысында гына түгел, бәлки бу галәмнең башка 

җирләрендә дә күрәбез. Әгәр бер адәм тарих ишекләрен карауны 

дикъкатеннән кичерсә, өммәтләр, үзләренә килгән үзгәрүләр һәм 

алмашынуларны күреп, шакката. 

Болгар, Алтын Урда, Казан һәм Кырым хөкүмәтләренең 

куәт һәм көчләрен күргән бер адәм боларның юкка чыгуын, 

икенче, бик зәгыйфь һәм яртылаш мәдәни, хәтта вәхши бер 

милләтнең кул астына кереп китүен ничек акылына китерсен?! 
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Сарай шәһәре зиннәт һәм рәхәтлекләр эченә күмелеп, бер адәм 

бервакыт килеп тә, бу шәһәрнең таш өстендә таш та калмаячагын 

ничек тасвирласын?! Моннан алты ай элек Мәсина шәһәренең 

юкка чыгачагын һәм харап булачагын, бу кадәр байлыклар 

бетерелүеннән башка, ике йөз мең адәм туфрак астында калып, 

артларыннан миллионнарча хур булганнарның аһ-ваһлары 

кемнең фикеренә килгән иде?! 

Менә бу галәмнең кануны будыр ки, бер вакыт бер милләтне 

канаты астына алып тәрбияләсә, икенче вакыт үзе шул милләтне 

утлар эченә салып куыруда. Инде, әгәр шулай икән, бу нәрсә – бу 

галәмнең үзгәрми торган кануны. Димәк, бүген аның куәтле һәм 

аның мәдәни булган милләтләренең тәкълид бәлаләре һәм сәясәт 

дулкыннары астында юкка чыгып китүләре бик ихтимал булган 

кебек, иң ахмак һәм иң ваемсыз күренгән милләтләрнең дә 

иҗтиһад һәм мәдәнияттә иң югары дәрәҗәләргә менүләре һич 

булдыра алмаслык түгел. Димәк, бик мөмкин, безгә дә бер вакыт 

килер, сукырларча тәкълид боендырыгы муеныбыздан салыныр, 

Коръән кушкан саф иҗтиһад һәм дөрес фикерләү тоткасына 

ябышылыр. Менә шулвакыт безгә дә рәхәтлек ишекләре ачылыр. 

Ихтимал, безгә бу рәхәт көннәр якынлашкандыр ки, хәзер 

мөселманнар һәрбер җирдә бераз хәрәкәтләнүдә һәм тәкълидтән 

чыгып, иҗтиһадка таба баруда. Боларның иҗтиһадлары Коръән 

кушкан саф иҗтиһад һәм дөрес фикерләү булса, мин рәхәт 

көннәребезнең якынлашуын ихтимал гына димәс, бәлки катгый 

[рәвештә] әйтер идем. 

Ләкин, кызганычка каршы, эш болай ук түгел, бәлки безнең, 

тәкълидтән чыктык, дигәннәребезнең бик күбесе бер тәкълидне 

куеп, аннан да начар икенче бер тәкълидкә төшүдә. Элеккеләр 

хатыннар мәсьәләсендә бөтенләй хайванлык һәм коллыкны 

яхшы күргән кебек, бер фирка да, һичбер мәнфәгать һәм зарарын 

карамыйча, Европага тәкълидне өстен күрүдә. Бер фирка кабер-

ләрне тәбрикләүдә [изгеләштерүдә] бабаларына ияргән хәлдә, 

башка берсе Европага тәкълид кылып, мәйханә һәм фәхешха-

нәләрне зиярәт кылуда. Тәкълидчеләр бөтенләй рам эченә тыгып, 
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авызлыклауда, һәрбер гыйлемнән йөз чөерүдә, ноктасы-нокта-

сына [кадәр] элекке фикыһка иярүдә, яхшылыкны яшел чапан 

һәм зәңгәр читек киюдән гыйбарәт, дип хисаплауда. Тәкълид 

кылганнары кебек, иҗтиһад тарафдарларыбыз дигәннәр үзләре 

дә һәрбер бушлыкны, һәрбер юләрлекне ихтыяр кылуда һәм 

зарармы, файдамы – һәрбер форманы кабул [итәргә] тырышуда; 

фикыһтан гына түгел, бәлки шәригать исеменнән бөтенләй 

бизүдә һәм мәдәниятне катыргы яка куеп, кара эшләпә киюдән 

гыйбарәт, дип әйтүдә; Европаның кайбер түбән төркеменә 

тәкълид кылуда. Кызганыч ки, болар малларын комар [уеннары], 

акылларын маскарад белән бетерүдә, аталарын ата булганлык 

өчен ачулануда һәм һәрбер нәрсәне вөҗданы белән түгел, бәлки 

фәкать кәефе белән хөкем итүдә. 

Кыскасы: мөкаллидләр һәрбер яңаны фәкать яңа булганы 

өчен кире каккан кебек, «Тәкълидтән чыктык без» дип әйтүчеләр 

үзләре дә һәрбер искене, хәтта безнең өчен бик файдалы милли 

һәм дини гадәтләребезне дә фәкать иске булганнары өчен кире 

кагуда, тәкълидне, хакыйкатьтә, аңа ачуланып түгел, бәлки 

мөкаллид булган өчен куюда. Болар Аллаһ Тәгаләнең: «Әллә 

алар җир өстендә йөрмәделәрме, йөрсәләр гыйбрәт алырлар 

иде, күңелләре йомшарып Аллаһның газабын аңлар иделәр 

һәм колаклары да хак сүзләрне ишетә торган булыр иде. 

Чынлыкта, маңгай күзенең сукыр булуы Аллаһны танып 

мөселман булудан мәхрүм итмәс, күкрәк эчендәге күңел 

сукыр булса – ул мәхрүм итәр» [Коръән: 22:46] дигән сүзен 

хәтерләп, бу тәкълидләрдән ваз кичсәләр һәм шәригать кушкан 

саф иҗтиһадны кабул итсәләр, тәкълид һәм иҗтиһад исеменнән 

бу кадәр бозыклык, бу кадәр түбәнлекләр билгеле булмас иде. Бу 

ике фирка аңласын иде ки, ислам башка, фикыһ сүзе башка. 

Исламга иярү ваҗиб булса да, фикыһ сүзенә иярү мәҗбүри түгел. 

Коръәннән, Сөннәттән бик ачык күренеп торганлыктан, 

беләләр иде ки, ислам яңа булсын, иске булсын, адәм өчен 

файдалы һичнәрсә һәм һичбер мәгърифәттән тыю түгел, кире-

сенчә, һәрбер эш һәм һәр мәгърифәттә прогрессны, иҗтиһадны 
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үзе әмер [итә]. Исламча, Аллаһ Тәгалә яхшылыкны хәләл, яхшы 

әхлакны мәҗбүри һәм начарлыклар белән бозык әхлакны хәрам 

иткән. Ислам әхлагы һәм милли гадәтләрне саклау шарты белән 

гыйлем һәм эшләрне, Кытай мәҗүсиләреннән булса да, алу – 

ислам тарафыннан әмер ителгән бер хөкем. Исламның кануны: 

«Чынлыкта, Аллаһ һәр эштә гадел булырга, яхшы эшләр 

кылырга һәм якын кардәшләрнең хакын үтәргә боера. 

Аллаһ сезне бозыклыктан, хәрам эшләрдән һәм хаксыз 

золым итүдән тыя. Ул сезне вәгәзьли, бәлки, вәгазь-

ләнерсез!» [Коръән: 16:90], – дигән сүз ки, моңа зарар бирмәгән 

вакытта ислам һичбер нәрсәдән тыймый. 

*  *  * 

Хәзер аңлашылды ки, безгә бер тарафтан гыйлемнәр һәм 

эшләр өчен иҗтиһад мәҗбүри булган кебек, икенче тарафтан 

фикыһны төзәтү һәм исламны нигезенә кайтару өчен дә бик күп 

тырышу тиешле. Бу тиешлек безнең югарыда әйтелгән сүзлә-

ребездән дә бик ачык аңлашылган иде. Шулай булса да, мөсел-

маннарның үсеше, артта калуы шуңа бәйле булган мондый мө-

һим бер мәсьәләдә тагын җентекләп аңлатуларга керешү зарар 

түгел, бәлки файда биргәнлектән, без бу китапка өстәмә буларак 

сәед Мөхәммәд Рашиднең «Әл-мәнар»да «Реформатор белән 

мөкаллиднең бәхәсе» исемле язган китабын тәрҗемә итүне 

кирәкле күрдек. Һәрбер киләчәк нәрсә якын. 
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