
Жалоба на джадидов 

1 
 

Без ки Уфа губернасы Бора өязе Байкыбаш волосе Иске Акбулак кариясына ашагыйда 

мәзкүр волослардан биш йөздән зиядә голама вә мәсҗед әһелләре җәмгъ булынып 

иттифак берлән Байкыбаш волосе, Кубьяз волосе, Балыкчы волосе, Балтач волосе 

тарафыннан мәзкүр Мәхкәмәи Галиягә түбәнчелек илән гаризә. 

Шул хосуста безем дин исламия әһл әс-сүннә вә-л-җәмагать мәзһәбтә булган мөкътәдә 

биһи имамнарымыз вә мөдәррисләремез табигыйн заманнан бирле мөтәсәлсел булып, 

сәләфе салихүннар тәртибенчә һәркемгә дәрәҗәсенчә хөрүф һәҗадан башлап мәгърүф 

фәннәр тәмаменә кадәр тәснифат сәләфе салихунда булган китапларны миннәт вә әҗерсез 

тәгълим кыла килделәр вә һәркаюларымыз рәис мәзһәб булган имамнарымызга иттибагъ 

илән гамәл кылып вә һәм остазларымызга тәкрим вә тәгъзыйм илән зәһирән вә батыйнән 

хезмәт итеп, дөньяның төзеклегенә вә һәм шаһи әгъзам хәзрәтләренең сәләмәтлегенә дога 

кыла килдек. 

Әммә бу заманда бер фиркә тәгълим бабында сәләфе салихүн тәртипне тәгайер кылып 

өсүле җәдидә диярәк исем вирделәр вә һәм ошбу өсүле җәдидә тарафыннан булган 

могаллимнәр 1906нче сәнә 16нче гыйнварда Бора өязе Әсән волосенә табигъ Әсән 

кариясында җәмгъ булынып, үзләренең рәйләренә мөэфыйкъ тәгълим хакында проекта 

төзеп игълан иттеләр. Вә бу төзелмеш проекталары Дума мәхкәмәсендә макъбүл булынып 

утвердить булынса, безем сәләфе салихүн вә аннара табигъ хәләфләремез тәсниф иттек 

китапларны тәгълим кылмак вә бу юлча укыган толабаларга имам-хатыйб вә мөдаррис 

булмак хакы вирелмез. Шул сәбәптән сез хөрмәтле мәзкүр идарәи руханиямездә улан 

һиммәтле әкабирләремезгә үтенәмез, өсүле җәдидәдә булганнарның максаты тәрәккыяте 

дөньявиядер һәм тәгълим бабында тариклары тарикы хөрәфәт вә һөнердер. Үзләренең 

касде мәүҗүбенчә анлара хөрәфәт тарикы вирелсен, зира дөньяның заһирдә төзеклеге 

хөрәфәтә мәүкүкътер вә һәм хөрәфәтнең файдасы дар-е дөньяйә махсүстер. Ләкин безем 

сәләфе салихун юлына мәзхәмә кылмасыннар, чөнки безем сәләфе салихун юлы рухани 

юлыдыр. Заһирән вә батинән мөхәккәм вә кавви вә мөһим юлдыр. Әүәл безем рухани 

юлымызда булган имам вә остазларымыз әмре мәгърүф вә нәһъи мөнкәр илән дөньяның 

заһирда төзеклеге багәстер. Вә һәм рәисе мәзһәб булган имамнарыбызга иттибагъ илән 

гамәл кылып бунларның вә мәшаих-и гыйзам хәзрәтләренең рухыннан истимдад илән 

догалар кылып дөньяның батинән төзеклегенә мәфзый вә мөвәссыйлдер. 

Вә саниян безем рухани юлымызның тәгълим вә тәдрис баблардан вә гамәлдан максаты 

тәрәккыять ухравия булдыгыннан тәгълим вә тәдрис бабларын сәләфе салихун тәртибенчә 

кылмак вә һәм гамәлдә безгә иттибагъ ләземдер. 

Салисән рәисе мәзһәб булган имамнарга шәрган ваҗиб булган иттибагъ вә һәм хезмәте 

тәгълим вә тәдрис анлара мөвәфыйкать илән игътикадә вә гамәлдә иттибагъ илән вә һәм 

анлара тәгъмим дога илән табыладыр. 

Вә рабиган, тарик // (одной строки нет?) улмаеп, даре бакая чок гали дәрәҗәләргә 

мөфәззый булачактыр. 

Вә хәмсән, сәләфе салихуннарның вә һәм дин имамнарымызның дөньяның төзеклегенә 

файдалары хәрәҗдә әсбаб вә әләләт илән мәръи булмаса да батында әсбаб вә әләләте 

мәгънәвия илән дин вә дөньямызның мәхкәм хифз итмәкне ан Рәсүле икрам саллә Аллаһ 

галәйһи вә сәлләм заманыннан бирле ошбу заманга кадәр динемез тәгәйер тымай вә һәм 

көтбе сәмәвиямыза тәхриф төшмәве зур кави вә шаһтер. 
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Мәзкүр Байкыбаш волосе, Кубъяз волосе, Балыкчы волосе, Балтач волосе тарафыннан 

җыелмыш голамаларның сәркәтибе Кубъяз волосе Үтәш авылында имам Шигъя 

Исмагыйл углы ошбу гаризаны китабәт иттем. 1906 сәнә 16нче фебральдә имам Шигъя 

Исмагыйл углы. 

Иске Балтач волосе һәм бәлдәсеннән указлы имам Җиһангир бине Шаһсултан 

Кубъяз волосенең выборщик Кыгази авылының икенче мәсҗед кашында имам хатыйб 

Ахунҗан Йоныс углы. 

Чураш авылы Бора өязе Балыкчы волосе Дума мәҗлесенә сайланмыш выборщик имам 

хатыйб мулла Исхак бине мулла Йар. 

Кубъяз авылы беренче мәсҗед мәдрәсәсендә Галимҗан хәзрәт могаллиме Мәрвия бине 

Гирфан 

Борай волосе шулук Борай авылында имам хатыйб Мөхәммәд Закир Әхмеров 

Байкыбаш волосенә табигъ Иске Акбулак авылында имам җамигъ вә хатыйб вә могаллим 

һәм Байкыбаш волосеннән Дума мәҗлесенә выборщик ошбу җәмагатьгә председатель 

Төхфәтуллаһ Акбулаков. 

 


