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/1а/ 

Некролог яки кыскача сиярь 

Ягъни Казанда вә Казан губернасында вә һәм гомүмән Русияда иске заманнарда үткән 

голама вә мөдәррис вә ишаннардан мәшһүрракларының вә дәхи әгниядан диянәт бабында 

мөнфасатлы эш күрсәтеп үткән адәмнәрнең кыскача сир вә мәнакыйбләре вә кайсы 

заманда тереклеп кылып вә һәм вафатлары бәйан кылыныр. 

Мелла Габдеррәхим хәзрәт Казан губернасының мәшһүр голамасыннандыр. Чистай 

өязендә Утыз Имән дигән авылда имам фазыйл вә камил вә галим адәм иде дирләр. 

Вәладәте тәхминән 1730нче еллардадыр вә һәм вафаты 1815нче еллардадыр. Мәркаде 

шәрифә һәм шул авылдадыр. 1790нче елларда Суфи Аллаһйарның “Мөрадәл-гарифин” 

дигән китапны гарәпча шәрех иткәндер. Вә һәм бу шәрхенең тарихына үзендә бер бәйт 

ишарә кыладыр: “зәгре михнәт чыкты җисмәм тулды күзем зәграб. Зәгре гакәбе шәрхем 

улсын зәгре тарихтән җавап”. Зәгр ләфзе 1207 буладыр һәм 1790нче елга туры киләдер. Вә 

дәхи моннан башка мәзкүр Суфи Аллаһйарның “Сөбәтел-гаҗизин” дигән мәнзүм 

рисаләсенә гарәпчә шәрх иткәндер. Бу “Сөбәтел-гаҗизин”ның Габдеррәхим мелла ясаган 

гарәпчә шәрхе ошбу рәвештә ибтида кылынадыр: Әлхәмдүлиллаһ әлләзи һәдана илә-с-

сират әл-мөстәкыйм вәс-сәлатү вә-с-сәламү галә әссе әхсас би-л-холык әл-газыйм... Вә һәм 

хазер дә халык кулында мөстәгмәл усыле гакаид вә гыйбадат әхлак вә нәсаих хосусында 

рисаләе мөһиммә дигән бер китап бар. Бу һәм мелла Габдеррәхимнең 

мөсәннифатыннандыр. Ниндәен бер каза иләхи башына төшеп мәхбус булган хәлдә 

хәбестә. 

/1б/ 

Чагында тасниф кылган икән дип мәшһүрдыр. Вә янә балалар арасында мөстәгмәл 

Бәдавам китабы дирләр, бу һәм Габдерәхим мелланың мөсаннифатыннандыр. Зиядә 

мөтәшәрругъ вә мөтәдәйин адәм булгандыр. Шырдан мелла Габденнасыйр Рисаләи 

мөһиммә җанына Утыз Имән Габдеррәхим мелла хакында мәдехне ифадә кыла торган бер 

ничә гыйбарә язылмышдыр. Мона ул гыйбарәтләр: “Бу ысуле гакаид вә ысуле әхлак вә бу 

нәсаих вә әвгаз би-с-сәҗем вәл-вәзн фазыйл камил вә галим мелла Габдеррәхим әл-Утыз-

Имәнинең сүзләредер. Гаҗәп гамәл муафыйк сөннәт вә мөхтәсәб әгмал вә әквале әһле һәва 

вә бидгать иде дигән. Әмма кәвемнә фарыз гыйбадәттән гәйре сөннәт вә нафиләдән һич 

кыла вирмәде диләр. Гыйбадәт мәкамында үзенең кәвемнән береү мәсъәлә сораса: “шәтв 

тибә пашны пашы хәлеб еҗдә истәү” дип җавап бирер икән. Халык арасында мәшһүрдыр. 

Русияда тереклек кылучы мөселманнарга кырык бер фарыз – кырык беренчесе урысча 

белмек дир икән. Бу мәзкүр китаплардан башка һәм назым вә әбъятлар белән тасниф 

кылмыш. Күп рисаләләре бардыр. 

/2а/ 

Берсе тәшнигъ әс-сөфәһа назым белән язылмыш. Шул мелла Габденнәсыйр ахунднең 

намашругъ эшләрен тәшнигъ кылып беш (фәсл)не мөштәмел бер рисаләдер һәм дибаҗәсе 

фарсычадыр. Ошбу рәвеш: (фарсы). Әммә бәйтләрнең ибтидасы ошбу рәвәшчәдер: 
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сәна олсунки бездән ул ходайга 

дәруд олсун дәхи һәм әнбиягә 

Янә бер ничә әбйәт үткәчрәк: 

“Ишет тәхрир идем сиңа ул ире вә кул мелласы Габденасыйри”, дигән сүзе бардыр. Вә 

дәхи бу рисаләсенең сәхифәе уләсендә нөсхә кылып язучынең гарәпчә бер бәйте бар: 

(...) 

Татарчасы: 

Әгәрдә моны нөсхә кылып язучыдан сөәл кылсагыз 

Бу назымның исясе кемдер, дип, Габдерәхимгә изафә кылсагыз 

Назымның исемен табарсыз дигән сүз тәрҗемәсе булыр. 

Янә китап “Тәнзиятәл-әфкар фи нәсаихәл-әхъяр” тәсниф Габдерәхим мин әһл әл-Болгар 

дигән бер рисаләсе бар. Кәзаликә назым белән тәсниф кылынмыш. Вәгаз вә нәсыйхәт 

бәянендә мәнзүм бер рисаләдер. Ибтидасы ошбу рәвәшчә: 

Фәсахәттән кемә кем тиксә бәһре 

Нәсаих иткәй әһле диярә 

Дәхи бу рисалә эчендә үзенең бер авылда Гришка дигән рус йөртында кунак булып дин 

хакында мәкаләмә кылганы мәзкүрдер. 

/2б/ 

Дәхи “Гавәрифәз-зәман” дигән бер мәнзүм рисаләсе бар. Ибтидасы ошбудыр: “Сәна ул 

тәңгрейә җәббаре галәм көдрәтедән бу ничә адәм”. Җәһел таифәсеннән булган әһле 

тәсаввуф хакында бер рисаләдер. Вә дәхи бер мәнзум рисалә гакында “Нәшерәт-тәкриб” 

дигән бер рисалә бар. Назымлы рисаләсенә шәрех мәнзәләсендә бәян кылынганда бу 

мәзкүр “Нәшерәт-тәкриб” рисаләсе мәтбугъ “Рисаләе мөһиммә” эчендә һәм бар. Ибтидасы 

ошбудыр: “Вә бәгд: Әй мөэмин кәрдәшләр, дин юлында юлдашлар”, илә ахириһ. “Сайфәс-

сарым” дигән бер рисалә бар. Бу һәм Габдерәхим эфенденең... 

Янә “Җинахәл-фәлах фи зәммәл-мөбах” дигән бер рисаләсе бу һәм мәнзүм рисаләдер. 

Ибтидасы ошбудыр: 

Әй мөбахдә юк зыян дигән каны 

Гел иштәгел бу сүзе белгел аны 

Илә ахириһ. 

Янә бер тәгбирнамә тәрҗемәсе бар “Төхфәтел-мөлек” кылынмышдыр. Фарсыдан төркигә 

тәрҗемә кылгандыр. Елле җиде бабны мөштәмел бер рисаләдер. 

Вә дәхи “Дөррәтел-фахирә” дигән бер рисаләсе бар. Гәер теленнән төрки теленә тәрҗемә 

кылынмыш бер рисаләдер. Бәндәгә бәгдәл-мәүт вакәгъ булачак әхваләт бәянендә. 

Ибтидасы: “Әлхәмдулиллаһ вә сәлам галә гыйбадиһ әлләзина әстафа вә бәгд: бу дөррәтел-

фахирәнең тәрҗемәседер. Төрки тәрҗемә әйләдек, төркиләрнең гаммәсе файда олсуннар 

өчен” илә ахириһ. 
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Янә “Ахырат-намә” дигән бер рисаләсене күрелгәне бар. Бу һәм назым белән язылмыш 

бер рисаләдер. 

Ибтидасы ошбудыр: “Әлхамдулиллаһ вә сәлам галә гыйбадиһ әлләзина әстафа. Сәна ул 

тәңгрия җәббаре галәм яратты көдрәттән бу ничә адәм” илә ахириһ. 

Чәй бәйтләре бар. Бу бәйтләрнең мәҗмүгасы Печән базары мөәззин Исхак эфендедә бар. 

Бу зур вә калын мәҗмүгадыр. 

/3а/ Утыз-Имән Габдерәхим мелланең Баллыкүл Габденнасыйр ахундны тәшнигъ кылып 

чыгарган әбйәтләре – “Назме тәшнигъ әс-сөфәхә” дигән бер рисаләдер. Беш фаслы 

мөштәмелдер һәм дибаҗәсе фарсыча. (фарсы). “Бәйтләренең ибтидасы сәна олсынкә 

бездән ул ходайга дөруд олсын дәхи һәм әбниягә.” Янә түбәнрәк бер бәйт: “Ишет тәхрир 

идем сиңа ул ире Баллукүл мелласы Габденнасыйри”. 

Атасының вафаты хакында әйткән мәрсияседыр. 

Галәветдин Түкелбайи бине Гөбәйдуллаһ бине Сәйфуллаһ әл-Болгари 1058дә буның елле 

сигездә сале һиҗри аслы дунды Нарыфкат. 

Түкелбай кәриәсендә Галәветдин бине Сәйфуллаһ шагыйр адәм. Чәй хакында бәйтләре 

бар. Вә һәм атасының вафаты хосусында бәйтләре бар. Уфа губернасында. 

Утыз Имән Габдерәхим мелланең кыз сорашырга барганда бер таифә хатын-кыз 

җәмагатенә очрашып мөназарә кылашыйкны хакында бәйтләре бар: 

Варыр ирде юл илән бер нәүҗәван (=яшь) 

Бер ничә гаурәт яулыкта нагәһан 

Җәмал вә матурлык хосусында хатыннар таифасы белән мөназарә кылушып хатыннарны 

әлзам кылган бер бәйтдер. 

/3б/ таза 

/4а/ 

Шәмсетдин б. Шәмсевар әл-Күстрәмәви – мәрхүм Шәмсетдин Сәгыйт хәзрәтнең пеш 

шәкерте булып, Әхмәт хәзрәт заманысында дә мәдрәсәдән чыкмыйча мөкәррәр булып 

дәрес итеп гомер итте. Әхмәт хәзрәт мәрхүмнең пешкадәм шәкертләреннән һич 

Шәмсетдин меллага шәкерт булмаганы юк иде. Гаять мөхәккыйк вә мөдәккыйк адәм иде. 

Язуга бик оста иде. Эче-тышы әхлаке хәмидә белән тулган иде. Зиядә мөтәшәрругъ вә 

мөттәдин адәм иде. Дәресе вә сүзе бик әсерле иде. Нуктулмал (?) геби булмаган. Шәкерт 

аның дәресеннән һич бер истифадә кылмай калмас иде. Хосусән фикыһ гыйлемендә сәбак 

өйрәткәндә шәкертләре күп мөнтәфәгъ булыр иде. Гаҗәп мөстәҗаб әд-дәгва адәм иде. 

Аннан дәрес өйрәнгән адәмнәрдән кучар Габбас хәзрәт һич кайсы адәмлектән чыгып 

җуялып йөргәне юктыр. Хәттә кечкенә балаларга төрки китап укучы баларларга җаклы 

ихлас белән вә игътибар белән укытыр иде. Вә әйтер иде: “Мин төрки китапларын дөрест 

укыган кешене мелла дип әйтәм”, диер иде һәм бик хак сүздер. Мәдрәсә күршесе ишек 

алдына салган бер кечерәк йөрты бар иде. Актык гомеренә чаклы кич саен мәдрәсәгә 

кереп төн уртасына чаклы сәбак өйрәтер иде вә шөгелләнер иде. Вә һәм зиядә купшы адәм 

иде. Киемнең нәфис киер иде вә күп вакытны сары чишек киер иде. Сары чишек киясең 

дигән кешегә “Сап сары төс карашларны ала” (гарәпчә) диер иде. Бу адәм һәм мөҗәддид 
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маянең берседер. Вәладәте 1790нче елларда булып, вафаты 1848нче иде. Ваба зәхмәте 

белән вафат булды. 

/4б/ 

Таһир бине Сөбханкол “Адай хәзрәт” дип мәшһүр. Вятка губернасы Малмыҗ өязе Адай 

авылында имам вә мөдәррис мәхсүсән гыйлем кыйраәттә мәшһүр адәм булгандыр. 

Алтмыш ел гыйлем кыйраэттә дәрес итеп 1867нче елларда вафатдыр. Мөддәт гомере йөз 

дә ун җиде яшенә ирешмешдер. Бик күп имамнар вә талибләр аннан гыйлем кыйраэт 

тәглим алганнардыр. Гыйлем кыйраэттә маһир вә мәшһүр адәм иде. Аннан кыйраэт 

укыган адәмнәр риваят кылалар: Әгәр дә шәкертләрдән береү аңар кыйраэт укырга дип 

барса: “Әнем, син җырларга беләмесен?” сорыйдыр икән. Ул шәкерт әгәр дә “мин 

җырларга беләмен” дисә, “яхшы, бәракАллаһ! Әгәрдә җырга оста булсаң, кыйраэткә һәм 

каблиятең булса кирәк” дип кабул итәр икән. “Мин җырлаганым юк” дигән шәкертләргә 

әйтер икән: “Хәер, алай булса, тәҗрибә кылып кара, бәлки тәхсил кылырсын” диер икән. 

Вә һәм мөшафәһә үзедән үзегә кыйраэт тәгълим биргәндә каблиятсезрәк адәмнәргә әйтер 

икән: “Авызыгызны ачарак бирегез, яхшырак тәләффуз кылыгыз, кара – урыслар 

җырлаганда авызларын ачып кычкырып җырлаганнарын бер дә күргәнегез юкмы?” дирләр 

икән. Мәзкүр Таһир хәзрәтнең мәкамы тәкәллефсез генә Мисыр мәкамы иде. 

/5а/ таза 

/5б/ 

Сатыш Яраллаһ хәзрәт бине Бикмөхәммәт бине Котлы Булат асыл Лаеш округы Ашнәк 

дигән авылдан чыккан адәмдер һәм зәманә голамасының мәшһүрләреннән берседер. 

Малмыҗ округында Мәчкәрә авылында Мәчкәрә дамелладан тәгълим алгандыр. Вә һәм 

хәтме көтеб кылган соңында Күйүк авылында биш ел имам булып вә дәрес итеп, аннан 

Сатыш авылына күчкәндер. Анда утыз биш ел имамәтчелек кылып вә дәрес итеп хөсүсән 

гыйлем нәхүгә бик маһир булып, 1869/ 1286 нче ел шәгъбан аенда фәүт итмешдер 

(1789нче елда тугмыш). 80 яшьләрендә мәҗмүгасы кырык ел имамәтчелек кылып дәрес 

иткән, голаманың береседер. Үз заманында мәшһүр галим вә гамил вә мөттәкый адәм иде 

дирләр, рәхмәтуллаһ тәгала. Мәзкүр дамелла Яруллаһның бабасы Котлы Булат дигән адәм 

Тәңге авылында имам булгандыр. 1675нче елларда тирәсендә вафаттыр. 

Күшәр Габбас хәзрәт бине... голамае гасырның мәшһүрләреннәндер. Шөһрәткә сәбәп 

гәрчә тәгълим гыйлем вә дәрес булмаса да, диянәт вә .... белән мәшһүрдер. Әслән дөньягә 

катышмас вә илтифат иткән иң якын вә дуст күргән кешесе Кышкар Муса бай булгандыр. 

Вә ул Муса бай һәр хәсүстә Габбас хәзрәтнең ярдәмесе икән, һәр бер эшен Муса бай карар 

икән, бер төн гомеренчә яшел чәй эчәр икән һәр зәман яшел чәйне Муса бай йиберер икән 

яки Габбас хәзрәт үзе бер кабак газитенең дөрт почмагына дөрт сүз язып чәй сорыр икән. 

Мәсәлән, бер почмагына “Муса бай”, икенче почмагына “сәлам”, өченче почмагына “бер 

кадак”, дөртенче почмагына “яшел чәй” дип язар икән. Гомерендә ишкән (?) кимәгән, хаҗ 

китәрмәгән, тырнак кисмәгән һәм самоварсыз гомердә агартмаган, самовар чуюн кебек 

булып беткән дирләр иде. Кунак килсә кунакның кулыннан тотып самоварга ишарәт 

кылур икән... суга вә һәм гәйре әсбабнә эшарәт кылур икән, тел белән әйтмәс икән. Вә һәм 

чәйне кунакның үз кулына бирүр икән вә һәм ярты бут балы бар һәм кисмәк белән китереп 

куяр икән... 
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/6а/ Ишнияз бине Ширнияз әл-Хорезми әл-Ургәнчи. Ошбу мелла Ишнияз Ургәнч 

тарафыннан Русия йөртына Каргалы шәһәренә китеп бер ничә заман дәрес иткән, олыг 

мәшһүрдыр. Халыкның каралыгы вә наданлыгы заманында килеп, Русиядәге 

мөселманнарны дин ... вә шәригать юлына күндереп иң әүвәл (фәнне?) агарткан адәмдер. 

Каргалыда дәрес иткән. Анда ничә мәдрәсәләре түп-тулы, голама вә мөдәррис вә имамнар 

булрандыр. Әтрафдән җыелып дәрес укыганнардыр. Дин вә гыйлем интишәр өчен. 

Әтрафкә мәзкүр мелла Ишнияз хәзрәтләренең хәтме көтеп кылган шәкертләрен 

индермешдер. Болгар халкы өчен ягъни Русия мөселманнары өчен төрки телендә тасниф 

ителгән рисаләләре бардыр. Җөмләдән “Рисаләе гакаид әл-Болгари” дигән ысул вә 

фөругны җәмигъ бер рисаләдер. Игътикадтән әшләп нәфел гыйбадәтләргәчә бәян 

кылгандыр. Халыкның гакыл вә фәһемне күрә намаз ниятларын татарча ошбу рәвәш 

укыла, мәсәлән: “Ният кылдым, ида кылырмын, бу вакыт фарызны илә җомга намазының 

идасе берлә, йөзем Кыйблага ... Кәгъбәгә куелдым. Тәңгрегә уйыдым. Шул хәзер имамга 

халисан ли-ллаһи тәгала вә янә ният кылдым ида кылаен өч рәкагәть сәлат вә йөзем 

кыйбләгә коллагым Тәңгрегә халисан ли-лләһи тәгала – мәзкүр рисаләнең ибтидасы ошбу 

рәвәшчә: сәнае гәйре кәнаһе ул халик ... серкелдерер. 

1190нче 91нче елларда ягъни Русия тарихы белән 1776нче елларда мәзкүр “Гакаид әл-

Болгари” дигән рисаләсенең ахырында: “Һәм кем бу рисаләден укыса вә мәнфәгать алса, 

мин мисырнең атам Шир-Нияз бине Ярмөхәммәд вә анам Хәдичә-бикә бинт мелла 

Ширимне догае хәер берлә яд кылсыннар. Бу фәкыйрны һәм догадан куймасыннар. 

Моннан Аллаһы тәгала сәвап бирсә ул солтане әнбия вә әзваҗе мөтәһһәрат вә атам берлә 

анамгә үткәрдем. Тәммәт хәза ән-нөсхә әл-мөбарәкә фи йәүмәл-әрбәга фи шәһр шәввал 

сәнә 1190 галә яд әл-фәкыйр әл-хәкыйрь әр-раҗи рәхмәт раббил-гафур Ишнияз бине 

Ширнияз әл-Хорезми гәфәрәЛлаһ зөнүбәһүмә вә ли-җәмигүл-мөминин вәл-мөминат фи-д-

дарәйн. Русия йөртында мөҗәддид миъә булган голаманың ибтидасы әлбәттә ошбу мелла 

Ишнияз эфәнде Русияда интишаре гыйлем кылганнан соң җаепганда соңнан соңгы 

голамалар әлбәттә мөҗәддид миъәләрдер. 

... Вә янә моннан башка рисаләләре һәм бар. Халык арасында мөстәгъмәл “Шараитәл-

иман” дигән бер кечкенә балалар өчен төзелгән рисалә бар. Бу һәм Ишнияз мелланең 

мөсеннифатыннандыр. 

/6б/ 

Кандалы Габделҗәббар 1850нче елларда вафат. 

/7а/ 

Зупа (?) округының мелла Вәлид ишан бине ... Каргалы. Вәлид ишанның шәкертедер. Бу 

һәм ишанлык вә тәквалык белән мәшһүр адәм булгандыр. 1850нче елда сиксәннәргә йетеп 

вафатдыр. Яшь вакытта мәзкүр Каргалы Вәлид ишанга барып йөргән икән вә һәм аннан 

тәглим алган адәмдер. Бу Вәлид ишан һәм Каргалы хәзрәтнең бәгзе кәрамәтләрен 

сөйлидер икән. Каргалы Вәлид ишанны бер вакыт алмага бардым. Алып килгәндә алтмыш 

чакрым озак сусыз чуллык җирдән килгән атладым. Хәл чакта очратырга су юк, һәвасы 

мин үз үземә сөйләшеп: “Әй-һәй, атларга су агыршаң барар иде. Монда су юк икән һәм 

намаз вакыты килде. Тәһәрәт һәм алыр идек, су очраса”, дип киләм. Бер китәлек урман 

кебек җиргә килеп җиттек. Каргалы ишан атны туктатырга кушты. Туктаттым һәм арбадан 

төште дә бер яккарак барып юл иткән кебек чүмәште, янә килде. “Әнә, нигендә су бар 

икән. Атларыңны сугарсың”, диде. Атларымны тугарып алып бардым. Бик һәйбәт бер 
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кечегрәк күл күрдем, атларымны сугардым, тәхәрәт алдык, анчак ял иттек, рәхәтләндек. 

Атларымны чыгып киттек янә илтә барганда шул урынга җиткәч, атларымны туктатып 

сугармакчы булдым. Барып шул урында /7б/ янә атларым янына килдем. Каргалы хәзрәт 

инде: “Нишлисен капа бардың” диде. Мин әйттем: “Бер көн су бар иде. Атларымны 

сугармакчы идем. Бу юлы ул күлне тапмадым” дидем. Каргалы хәзрәт көлү мысрады да: 

“Һәй җүләр, ул чагында мин анда сигән идем. Атларыңа минем ситегемне эчерепсен” 

диде. Мелла илә Вәлид ишан бу сүзләрне шулай дип сөйләр икән, рәхмәтАллаһ тәгала. 

/8а/ 

Каргалы Габдевали ишан бине ... Оренбург якында Каргалы кәриәсендә. Үзеннән садыр 

булган бәгъзе кәрамәтләре һәм булгандыр. Мелла илә терк (?) Вәлид ишан риваят 

кылдылар икән: Каргалы Вәлид хәзрәтләре. Диянәт вә тәквалык вә ишанлык белән 

мәшһүр булган адәм. Кабулга барып Фәезхан ишан хәзрәтләренең хәзмәтендә тәгълим 

алып вә хәтме көтеп кылып кайткан. Үзенең шәрике Арслан авылының мелла Җәгъфәр 

дигән адәм белән сәфәр кылырга ахуннары булып, әүвәл Кабулга, аннан Истамбулга 

барганнар вә һәм Русиядан килгән адәмнәр дип солтанга мәгълүм булганнар. Бер көн 

боларны солтан чакырган, ләкин ул солтан чакырткан көндә болар вакытында барып 

җителмәгәннәр. Соңрак калып бәвабләр боларны солтанханәгә керергә рохсәт 

бирмәгәннәр. Болар әйткән: “Без солтанның дәгъва белән килдек керергә рохсәт бирегез”, 

дигәннәр. Юк, бирмәгәннәр вә һәм болар солтан ишегеннән нумиз (?) булып, “Бу шәһергә 

белә итсен”, дип киткәннәр. Аннан соң бер ничә көннән кәүм бураны чыгып судагы 

корабльләр һәммәсе кәүмдә күрүдә калган. Халык бик кайгырышканнар, “кемгә җибәрмез 

инде”, диюсенә солтанның бәваблары әйткән: “Бер көн ике мөсәфир солтанханәгә 

килгәннәр, соңга калдыгыз диер, керүга рохсәт булмады”, дигәннәр. Солтан белгән, бу 

мөсәфирләр буш кешеләр түгел икән, дип. Боларны янә чакыруга җибәргән, болар 

бармаганнар. Аннан соң солтан янә гозурытлап запискә язып җибәргән. Вәлид ишан 

солтанның запискасын алып галә вәҗһи илтирам башына вә күзенә куеп /8б/ “би-л-гайн 

вә-р-рас” дип солтанга барганнар. Солтан болардан гозурытлаган вә һәм болар солтанның 

гозурен кабул итеп, хатер җәмгъ булыгыз, иншаллаһ икәргечә (?) булыр. Бу кич урамда 

һич бер ат булмасын” дигәннәр. Ул кич узгач карасалар, кәүмдә утырып корыда калган 

корабльләр тәмам диңгез эчендә калганнар. Аннан соң Каргалыга кайтып дәрес иткән күп 

төләбә җыелган утызлап (?) мәдрәсәсе бар иде диләр. Сәгыйт хәзрәт Бәрәскәдә дәрес 

иткән заманында Каргалы Валид ишан Сәгыйт хәзрәткә кунак булып килгән булса кирәк. 

Сәгыйт хәзрәтнең шәкертләр сөйләшкәннәр Истамбулда карап кәүмдә калдырган ишан 

килгән дип. Сездән миңа мелла (?) ул вакытта Бәрәскәдә Сәгыйт хәзрәттә укыйдыр икән. 

Ул сөйли торган иде. Вә янә моннан башка Каргалы Валид ишанның һәм кәрамәтләре бар 

иде диләр.   

Каргалы Вәлид ишан хәҗ китеп, юлда күп кәрамәтләре күренгәч. 

Ураның гасырдаш адәмнәрдән монда гафил булып яки мөганда тарикы белән калган 

кешеләр бу бәетне инша кылганнар: 

Мескен бәгъзеләр еглаштылар 

Бу еглашмакта нә мәгънә вар? 

Кәрд ба ин сорамаса (?) кылмай 

Күр улдык дип укынышлар 
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Мәзкүр зат шәриф шул сәфәрендә Мәккәдә вафат булып... дәфен кылганнар. 

/9а/ Ибраһим эфенде бине Хуҗаш үзе аслы Бөгелмә өязеннән Дагыстан җиренә барып 

тәгълим алган адәмдер. 1785нче елларда Казанга килеп, имам булгандыр. Иске таш мәчет 

салынып беткәчдә иң әүвәл булган кеше эфенде-хәзрәт имамы булган өчен “эфенде 

мәчете” дип аталып калгандыр. Һәнүздә эфенде мәчете дип зикер кылалар. Зиядә гыяр вә 

әһле тәква адәм иде дирләр. Риваять кылалар, эфенде хәзрәт заманасына чаклы Казан 

халкы бик карандан халык булганнар. Һәммәсе башларына кара эшләп, өстләренә 

бормалы чикмән кияләр икән, хәҗләрен китәрми йөриләр икән. Эфенде хәзрәт имам 

булганнан соң мондаен эшләрне һәммәсен бетергәндер. Халыкны агарткан вә 

мөселманлыкны китергәндер. 1824нче елда вафат, һиҗрәт тарихы белән 1245нче елларда 

вафаттыр. Бу кеше әлбәттә мөҗәддид миъәнең берсе булгандыр. Галим мөәззин сөйләр 

иде: “Эфенде хәзрәтләре ай башы хосусында үзенең хисабы белән һәр кайчан кешедән 

берер көн мөкәддәм йөри икән һәм бер көн мөкәддәм гает укыган булса кирәк дә аяз 

булып, ай күренмәгән икән бистә халкының берсе эфендегә барган: “Сез гает укыдыгыз, 

һәнүз ай юк” дигән. Эфенде хәзрәт: “Тукта, мин сиңа айны күрсәтәм” дип, өеннән кара 

мат як алып чыгып, “Кил монда, мин сиңа айны күрсәтәм” дигәч, ул кеше көчкә качып 

котылыптыр, рәхимәһүллаһ. Әммә риваятьләр фәхминчә үзе бүләк салыкны ярата торган 

кеше булгандыр. Аның хакында әйтелгән берер бәет күрелгәне бар иде: 

Эфендегә нәһа барсаң эфендене өер дирләр 

Аңа пут бал алып барсаң, эфендем, йөр-бөер дирләр. 

/9б/ Каргалы хәзрәт Габдерәхман бине... Русиянең мәшһүр голамасыннандыр. Мелла 

Ишнияз эфендедән соң Каргалыда мөдәррис булып дәрес иткән адәмдер. Мелла Ишнияз 

вә мелла Габдерәхман заманасында Каргалы мөхзән булмак белән гаять олыг булгандыр. 

Ничә мөдәррисләр вә ничә голамаләр шаулатып дәрес итеп интишаре гыйлем 

кылганнардыр. 

/10а/ Йөртыш Хәмид хәзрәт бине Габдесаләм Казан өязе Йөртыш илендә имам вә 

мөдәррис вә һәм тәрикат юлында пешкадәм вә ишанлык белән мәшһүр адәм иде. Зиядә 

мөтәшәрригъ вә мөтәдәин вә һәм сахыйбе кәрамәт адәм иде. Күп адәм анның дәрсе белән 

мәшрәф булганнардыр. Олыг мәдрәсәсе бар иде. Һәр заман голама вә толәбә түп-тулы иде 

диләр. Хәяты вакытында күп кәрамәтләрен сөйлиләр. Җөмләдән берсе үзенең 

шәкертләреннән береү кунак итеп алып барганда зәвиягә җиткәч аты араган һәм баралмас 

булган. Акҗигет авылына баралар икән. Хәмид хәзрәт арбадан төшеп атка бераз калач 

җиметеп каптырган. “Инде Акҗигеткә җитәрсен” дигән ягъни атлы кешеләр артыннан бер 

дә калмыйча. Акҗигет авылына барып җиткән. Мәзкүр Хәмид хәзрәтнең вафаты 1845нче 

еллардыр. Хәзер бу заманда да аның шәкертләре күптер. Бу һәм мөҗәддид миъәнең берсе 

булгандыр, рәхимәһүллаһ. 

/11а/ Сәгыйт б. Әхмәт б. Хөсәен бине Түбтүлү. 

Габденнасыйр бине Фазыйлә бинте Әхмәт бине Хөсәен бине Түбтүлү. 

Дамелла Сәгыйт әл-Бистави – мелла Сәгыйт Әхмәт улы Зәй өязендә Шырдан авылында 

тугандыр. 1741нче елларда беренче заман Бәрәскәдә имам вә мөдәррис булып Казан 

шәһерендә Урнаш баш Муса бай бешенче таш мәчетне салгач Сәгыйт хәзрәтне Бәрәскәдән 

китереп, имам вә мөдәррис кылгандыр. Мәзкүр мелла Сәгыйт хәзрәт Казан голамасының 

иң олыг вә галимрәктер. Хосусән фикыһ гыйлемендә бик маһер адәм булгандыр. Бөтен 
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гомерен фикыһ гыйлемендә сарыф кылгандыр һәм туксан яшенә чаклы гомер иткәндер. 

Вафаты 1831нче ел май аенда вафат итмешдер. Казанда вә Казан җирендә заманасында 

моның кебек фәкыйһ вә галим раббани юк иде диләр. Илле алтмыш ел дәрес иткәндер. 

Аннан тәгълим алган адәмнәрнең балалары вә хәттә балаларның балалары өлгереп мелла 

Сәгыйттән дәрес укыганнардыр, рәхимәһүллаһ рәхмәтән васигатән. 

... 

Фәкәд кәтәбә һәзәл-китаб әл-мөсәммә бит-тәүзих фи тарих 1194 фи вилаяти Казан фи 

мәдрәсә эфенде Ишнияз бине Ширнияз әл-Хорезми әл-Ургәнчи.. сахиб һәзәл-китаб 

Сәгыйт бине Әхмәт әл-Болгари. 

Кәд тәммәл-китаб фи вилаяти Газан (!) вә фи кәриә Ура язуче мөдәррис мелла Ибраһим 

бине Габдулла Нократый вә фи Сәгыйт бине Әхмәт әш-Шырдан вә фи тарих 1186 вәс-

сәлам. 

Тәммәт әл-китаб би-гәүн Аллаһ әл-мөлек әл-вәһһаб фи вилаяти Газан вә фи тарик Алат вә 

фи кариә... вә фи мәдрәсә мелла Ибраһим бине Габдулла гәфәрәллаһ зунубаһүмә вә фи яд 

Сәгыйт бине Әхмәт әл-Җәбәли. 

/12а/ Мелла Габденнасыйр әл-Курсави. Зиядә мөхәккыйк голамае заман бер адәм 

булгандыр. Хәттә мөҗтәһит дәрәҗәсендәге кеше иде дирләр. Мәзкүр мелла Габденнасыйр 

әйтә торган иде: “Заман иҗтиһад мөнкәрәз түгел. Һәркем мөбтәлә биһ үзе иҗтиһад 

кылсын, мөҗәррәд тәклид мәзхүм”, дип, “Вә һәр хөкемне иҗтиһад кылыр иде 

кәламуллаһдан. Вә һәм Тәфтазани соң мин дәен адәм дөньяга килмәгән” дип әйтә торган 

иде. Һәр хөкемне кәламуллаһдан “Гакаид” мәтненә шәрех иткәндер ягъни “Гакаид ән-

Нәсәфи”гә. Башка гакаид китапларына караганда сыфатуллаһ хосусында аермасы бардыр 

ягъни мәзкүр Габденнасыйр мелла сыйфатуллаһ ваҗибәл-вөҗүд биз-зат дип бардыр. Бу 

хосусында Бохарада күп голама белән мөнәзәрә кылышканнан соңында әмиргә мәгълүм 

булып, әмир Габденнасыйр мелланы сәясет мәйданына китереп катыйл кылырга хөкем 

иткәндер. Әммә дуслары вә ширкәсе “сүзеннән кайт” дип күп дигәннәр. Пакъ ягында ничә 

җәлладләр җәлладкач каләм белән торганда Габденнасыйр мелла “бу сүздән кайттым” 

дигәч, әмир катыйлдан меласер кылгандыр. Әмиргә вә Бохарадагы башка голамаләренә 

хиләф бушкан гыйбарәт ошбу: بالذات الوجود واجب ان فاعلم التکثر و التعدد عن الصفة و الذات تنزه تحققت اذا و 

 .дигән гыйбарәттер یعملون کانوا ما بطل و الحق حصحص فاالن صفته و تعی هللا هو

Вә дәхи Һәфтияк шәрифкә ясаган тәфсире бар. Хөләфә арасында мөстәгъмәл вә мөгътәбир 

тәфсирдер. 1862нче елда тәбгъ кылынгандыр. Бу тәфсирдән башка бер ничә рисаләсе бар. 

Шифәк хосусында бер рисаләсе бар. Рисаләсе ошбу рәвәшчә ибтидадыр: “Вә кад 

зәкәрәллаһу тәгала әүкатәс-сәлат куллуһа фил-Коръән мөҗәммилә” илә ахириһ. Янә 

әүкате сәлат вә шифәк хосусында тәхрирләре күренәдер. Тәхрирләреннән мәзмуны 

фәһемләнә: “Мөбтәбәлә биһ үзе иҗтиһад кылырга тиеш, заман иҗтиһад мөнкәрыйз түгел” 

дирләр. Аның вәладәте тәкрибән 1740нче еллардадыр. Хәҗ сәфәрендә Истамбулда тагун 

белән вакыт булган 1813нче елларда Казаннан бергә киткән кешеләрдән бер көнне ун 

кеше вафат булганнар. Күбесе Габденнасыйр мелланың шәкертләре иде дирләр. Хәҗ 

сәфәренә китмәс борын Курсада ничә еллар дәрес иткәндер, рәхимәһүллаһ тәгала 

рәхмәтән васигәтән. 

/12б/ Мелла Фәтхелла бине Хөсәен Урави. Бу Фәтхелла мелла Урада имам булып дәрес 

итеп торгандыр. Русиядә голамае исламнан бер мөхәккыйк галим камил адәм булгандыр. 
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Әшрәбә бабында бер ничә рисаләсе бар. Бер рисаләсе бар төрекчә ибтидасы ошбудыр: “Бу 

мәсъәләдә аимә хәнәфиядан мин вәҗһин сорылыр”. Илә ахириһ. Янә бер рисаләсе бар 

әшрабә хосусында гарәпчә. Ибтидасы ошбудыр: “Вә багд ан әл-әгъян әлләти яттәхизу 

минәл-хәбүбат” илә ахириһ. Янә моннан башка бер рисаләсе бар. Төрекчә “Тәварихе 

Хисамия” дигән рисаләдә хәзрәте Рәсүл Болгарга өч сәхабә җибәрде дигән сүзне рәдд вә 

мөгариза язгандыр. Вафаты 1843нче елда, майдадыр, рәхимәһүллаһ тәгала рәхмәтән 

васигәтән. Вә дәхи фи мәгрифәтәл-килә дигән бер рисаләсе бар. 

Вә дәхи гошер хосусында бер рисаләсе бардыр. Ибтидасы ошбудыр: “Нәхмәдүһү вә 

нәсалла галә нәбиһ яхфа олынмая кем әрадый гошеренә вә хәраҗия каю җирләрдер. Төрки 

телендә бик дәлилле бер хуб рисаләдер. Вә һәм шөкернең хәлияте вә хөрмәте хосусында 

бер рисалә бар. 

Хәбибулла ишан Урада. Уруш бине Кабарбек (?) 1800нче мөгасыйр Сәгыйт хәзрәт. 

/13/ Мелла Габденнасыйр Хөсәен углы. Казан губернасында үткән голамаләрнең берседер. 

Зәй өязендә Шырдан авылында тугандыр, 1790нче елда. Вафаты һәм Шырдандадыр. 

1872нче елда вафат булмыштыр. Мәчкәрәдә тәгълим алгандыр вә һәм Казанда Сәгыйт 

хәзрәттә дәрес укыган адәмдыр. Зиядә мөтәшәригъ вә мөтәдәин адәм иде. Курса 

Габденнасыйр мелла мәзһәбендә иде, ягъни иҗтиһад заманы мөнкәрыйз дигән адәмнәр 

күп... кылыр иде. Һәм бу хосустә кечерәк-кечерәк бер ничә рисаләләре бар вә моннан гайр 

хосусларда һәм күп тәхрирләре бардыр. Җөмләдән берсе гәввам хөләфә арасында 

сабантуй ясап ат чаптыр вә хосусында мәсәлән: 

فرسال تشخیذ او المسابقة ان من العلماء زی فی الجهال بعض سن قد و التوفیق باهلل و اقول  فیه یجتمعون قربة و سنة بالمسابقة 

 للسابقة یعطون و بینهم الفتنة رأس فانه بایدیهم یتماسون و الکلمات اقبح من یتکلمون و یتخالطون و شابة و شاب نساء و رجال

نیعةش بدعة فانه اختیارهما و رضاهما بغیر جبرا و قهرا زوجها من او // السنة هذه فی تزوج ممن یأخذونه و شیأ منهم  تبعد و 

 التشخیذ سنة المسابقة انما و حرام التکلم و واحد مجلس فی الشابة و الشاب اجتماع و قمار النه الحرمة اشد حرام و بلیغة

 و بلیغة سلیئة و شنیعة بدعة هذه و بالکفار جهاد لیس دارنا فی و المنکرات من شئ فیه یکون ال ان بشرط للجهاد الفرس

لدالا و السنة بهذه المتسنن  من تع هللا لعن بها عمل من اجر و اجره فله سیئة سنة تسنن من م ع قوله وعید تحت داخل علیه 

 بقبح قال من و الجید من الزیوف یمزون ال و الخیر معرض فى الشر استحسن و علیها الناس اخرص و البدعة بهذه تسنن

انازم الزمان صار قد و القیمة علیه یقیمون بدعتهم احیاء و افعالهم  تبع من امتی علی زمان سیاتی السالم و الصلوة علیه قال 

 تزغ ال ربنا الشاهدین من ذلک علی ان و الکریم هللا رسول صدق غریبا و وحیدا یبقی سنة تبع من و صاحبا خمسین یجد بدعة

 الشردانی الناصر عبد هذا الوهاب انت انک رحمة لدنک من هبلنا و هدیتنا اذ بعد قبوبنا

/14а/ Вә дәхи Шырдан мелла Габденнасыйрнең тәхрире: 

 من المدونة الکتاب اتبعوا الذین علمائهم و الزمان هذه الهل هذا و ابأنا الفینا ما نتبع بل قالوا هللا انزل ما اتبعوا لهم قیل اذا و

اقالو این من یجتهدون ال و دلیلهم یتفحصون ال و دلیل بال قولهم یقلدون و العلماء من قبلهم  االدلة فی الحکم هذا اخذوا این من و 

 و المجتهدین و الفقهاء قول اتبعوا ابائنا ان و القیاس و االجماع نعلم ال و الحدیث و القرآن معنی یعلم ال ان یقولون و االربعة

تهدالمج قول و القیاس و االجماع و السنة و الکتاب اربعة الدلیل و کذلک لیس و المقلد دلیل المجتهد قول الن  الدلیل من یعد لم 

 به ماءمور نحن و واجب السنة و الکتاب الی االتباع و دلیلی ما و قلت این من تعلموا لم ما قولی تقلدوا ال االعظم امام قال کما

 کتاب بهما تمسکتم ان تضلوا لن امرین فیکم ترکت م ع النبی قول و الرسول الی و هللا الد فروره شئ فی تنازعتم ان و تع قوله

 صوابا کان ان و دلیله یتفحض لم و فقط مجتهد قول تقلد من کثیر االخبار و االحادیث و االیات من ذلک غیر و رسوله سنة و

 فضال صلوته یجوز ال القیلة // صاب و تحر بغیر صلی من کما المجتهد ال السنة و الکتاب باتباع مأمورون النا خطر علی فهو

ناخطائ ان   و خطائه علی التقلد عن  فی خطائه ان و م ع النبی لسان علی عفو خطائه فان المجتهد خطاء بخالف بعفو لیس 

 فی المذمومات من عد التقلید و المقلد حق فی ال المجتهد حق فی در و العفو وعد و االجتهاد فی لیس خطائنا ان و االجتهاد

 الناصر عبد لمحراه تعالی هللا عند العلم و هذا االخالق
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Вә янә Санаинең “Табәкатәл-мөҗтәһидин” дигән рисаләсенә каршы язган бер кечерәк 

рисаләсе бар. Мона ул тәхрир: 

 الطیبین اصحابه و آله علی و المرسلین و االنبیاء افضل علی السالم و الصلوة و العالمین رب الحمدهلل الرحیم الرحمن هللا بسم

 و ستة سنة المتوفی بالحنائی المشهور امرهللا بن علی الفه الذی المجتهدین طبقات مطالعة بعد خلوی فی وقع بعد اما الطاهرین

 یجتهد االولی الطبقة ان من المجتهدین طبقات ترتیب الحنائی الفاضل اخذ این فمن هو و به تع هللا الهمنی و تسعمائة و اربعین

رونیقد ال الرابع و المسائل فی الثالث و المذهب فی الثانی و الشرع فی  االربعة االدلة من دلیل ای ومن اصال االجتهاد علی // 

 صراحة السنة و الکتاب من المأخذ من بد ال القیاس و االجماع الن االجماع انعقاد نسلم ال االول االجماع علیه انعقد قد قال ان

 ثم قرنی القرون خیر سلم و علیه هللا صلی قوله تمسک ان و خالفة علی بل اشارة ال و صراحة ال فیهما دلیل ال و اشارة او

 الطبقة باهل یناقض هذا و الکذب فیها یفشو الذی القرون اهل قول علی غیرة ال الکذب یفشوا ثم یلینهم الذین ثم یلینهم الذین

 و علیه دلیل العهد قرب قال ان و المجتهدین من عدوا انهم مع الکذب فیها یفشو الذی القرون فی کانوا النهم الثالثة و الثانیة

 هللا صلی نبینا ان التوفیق باهلل و اقول االعمار فی تسابقهم و االعصار فی بتقدمهم االجتهاد مرتبة فی عبرة ال بقوله قضر هذاین

 قول ال السنة و الکتاب هو و به اتی ما الشرع و العالم انقراض الی باق شرعه ان و للعالمین ً رحمة ارسل سلم و علیه

مةاال ان و المجتهدین  و رسوله سنة و هللا کتاب بهما تمسکتم ان تضلوا لن امرین فیکم ترکت م ع لقوله بهما مخاطبون کلهم 

 هذا و تع قوله و المتین هللا حبل القران السالم و الصلوة علیه لقوله تع هللا کتاب وهو جمیعا هللا بحبل اعتصموا و تع هللا قال

 علی فدخلت االحادیث فی یحضون الناس فاذا بالمسجد مررت قال اعور بن الحارث عن و // االیة فاتبعوه مبارک انزلناه کتاب

 انها یقول سلم و علیه هللا صلی هللا رسول سمعت انی فقال نعم فقلت فعلوها قد او قال به فاخبرت عنه تع هللا رضی علی

مقبلک من بناء فیه هللا کتاب قال هللا رسول یا منها المخرج فما قلت فتنة ستکون  الفضل هو و جاینکم حکم و بعدکم خبرما و 

 عباس ابن عن الحدیث المتین هللا حبل هو و تع هللا اضله غیره فی الهدی اتبع من و تع هللا قصم جبار من ترکه من بالهزل لیس

 بارضکم یعبد ان یئس قد الشیطان ان قال الوداع حجة فی الناس خطب سلم و علیه هللا صلی هللا رسول ان عنهما تع هللا رضی

 کتاب ابدا تضلوا لن به اعتصمتم ان ما فیکم ترکت انی و فاحذروا اعمالکم من یحتقرون فیما ذلک سوی فیما یطاع ان لکن و

 یا تع هللا قال و تهتدون لعلکم فاتبعوه کلماته و باهلل یؤمن الذی االمی النبی رسوله و باهلل فامنوا تع هللا قال و رسوله سنة و هللا

لذینا ایها  ذلک غیر و رسوله الی و هللا الی فردوه شئ فی نتازعتم فان منکم االمر اولی و الرسول اطیعوا و هللا اطیعوا آمنوا 

 و // النص مقابلة فی تقول فانه االنقراض اما و السنة و الکتاب اتباع الی توجب و تدعی کله ذلک فان االحادیث و اآلیات من

 و بهما مکلفون و مخاطبون النهم السنة و الکتاب من االستنباط و الحکم یأخذ ان لکل و مثله بنص اال ینسخ ال بالنص ثبت ما

 آخره ام خیر اوله یدر ال کالمطر امتی قال السالم و الصلوة علیه النه عنهما المنع و االستنباط علی بدلیل لیس قربه و العهد بعد

 طرفه این یدر ال المفرعة کالخلقة امتی سلم و علیه هللا صلی قوله و

 دلیل انه تفهم ال و تظن ال و المقلد دلیل المجتهد قول قالوا لذلک و فجائز االجتهاد مرتبة یبلغ ان الی المجتهد علی التقلید اما و

 ال تع هللا رحمه االعظم االمام قال لذا و دلیلهم یعرف ان بشرط هذا و مرض قلوبهم فی من و القاحرین بعض فهم کما حتما

 کان مسئلة بای و مجتهد ای فی یقلد بل المجتهدین من بواحد یختص ال التقلید هذا ایضا و قلت ایت من تعملوا ما بقولی تعملوا

 قول کان ان و حنیفة ابی قول یقلد المذهب حنفی ان مثال معینا مجتهدا قلد ان و حق انه دلیله مطالعة بعد ظنه علی غلب ان

ذاه و عنده اصح و اولی غیره و الشافعی  بظنه الحق یترک و الخطاء یتبع النه خطاء عین 

 من و االجتهاد مرتبة یبلغ الی فرض تعلم و اللحد الی (؟) المهد من العلم الن الوقت ضیق و العلم بقلة االجتهاد ترک یسع ال و

 هذا و منهما اخذوا النهم السنة و الکتاب تقلید عین المجتهدین // تقلید ان قلت ان و التعلم بترک اثم فانه التعلم ترک و بنجتهد قلد

 فله االجتهاد فی خطاء ان و یستنبط و یجتهد ان لکل ان ثبت فبذلک شیأ الحق من یغنی ال الظن ان و الیقین یفید ال وظن هم و

هالن تع هللا عند به یواخذ ان یبعد ال و االجتهاد و االستنباط منع و التقسیم بهذا و اجران فله اصاب ان و واحد اجر  عن منع 

 اعلم هللا و االخالق علم فی و المذمومات من عد التی التقلید علی تحریض و مسلمة و مسلم کل علی عین فرض هو الذی التعلم

 سنة 1863 حرر اخطانا او نسینا ان تواخذنا ال ربنا تع هللا عند العلم و علمی مبلغ هذا

سکواتم و الکتب صنعوا و الدین فی اجتهدوا الذین من العجب و  و قالوا این من دلیلهم تفخصوا لم و اتبعوهم و المجتهدین قول 

 االمام و حنبل بن احمد االمام و الشافعی ادریس و ثابت بن النعمان حنیفة ابو االعظم االمام االربعة علی المذهب حصروا

بوجوبحکموا و منهم بواحد قلد من ان علی غیرهم تقلید منعوا و تقلیدهم بوجوب صرحوا و المالک  مذهبه من النتقاله التعزیز 

 لقربهم حقهم فی االدب سؤ کان ان و الحق قول اقول افتراء   و اجتراء اال هذا ما هللا سبحان بظنه اقوی و اصح هو کان ان و

حصری یوجد لم فیما االجماع و القیاس علی االتباع یجب قد و رسوله سنة و هللا کتاب علی االتباع انما و النبوة عهد علی  النص 

 انقراض بزمان تقولوا و حکموا و السنة و الکتاب اتباع منعوا و سبق قد الدلیل و اتباعهما اتباعها الحقیقة فی یرجع لکن و //

 حاله علی وقع فیما المجتهد تقلید من بد ال نعم اتباعهما وجب التی السنة و الکتاب تعطیل علی الحقیقة فی یرجع هذا و االجتهاد

 هذا و تعلمون ال کنتم ان الذکر اهل فاسئلوا تع لقول منهما الحکم اخذ و االستنباط طریق یتعلم ان الی دینه امور من
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 من تعلموا لم ما بقولی تعلموا ال االعظم االمام قال لذا و قالوا این من دلیلهم یعلم ان بشرط التقلید هذا ایضا و منهم بحصوصهم

طلقم المجتهد بتقلید القائلون اما و قلت این  و حقهم فی تع هللا قال االجراء غایة یجزؤن فاسهم علیه حتما دلیلهم یعلم ان غیر من 

 کمثل مثلهم السالم علیه موسی قوم حق فی تع هللا قال کمال و آباؤنا علیه الفینا ما نتبع بل قالوا هللا انزل ما اتبعوا لهم قیل اذا

التَّْوَراةَ  حملوا الذین اْلِحَمارِ  َكَمثَلِ  یَْحِملُوَها لَمْ  ثُمَّ    من الفوز کل فاز و اندرس قد العلم و بعد قد العهد و اعلم تع هللا و أَْسفَاًرا یَْحِملُ  

 االمن الهالکون هم الباقون و السالم و الصلوة علیه صاحب من صاحب او صاحب و السالم و الصلوة علیه عهده فی مضی

 العظیم العلی باهلل اال قوة ال و حول ال کرمه و بفضله تع هللا رحم

 بالمسحة 1864 فی حرر قد

Моннан башка һәм бер ничә кечерәк рисаләләр бар. Сәлате гыйша хосусында, тәравих 

хосусында вә гәереләре. Мәзкүр Габденнасыйр мелла үзенең заманасында гаярь вә үткен 

адәм иде. /17б/ Рус халкыннан олыгларга күп якынлыгы бар иде вә һәм аларның телен 

яхшы белгәндер. Татар теленә тәрҗәмә кылынмыш Казан таварихы бардыр. Ибтидасы 

ошбу рәвәшчә: (язылмаган). 

/18а/ Кәрим хәзрәт бине Мөхәммәд-Рәхим Казанның байлар мәчете димәкле мәгърүф 

мәчетендә имам һәм мөдәррис иде. Гаҗаеп диниятле вә мөтәшәригъ адәм иде. 

Заманасында Казан шәһәрендә аның мәдрәсәсеннән олыг мәдрәсә юк иде ягъни шәкерт 

күплеге вә һәм дәреснең күвәтлеге җиһәтеннән. Дәрескә вә һәм шәкертләргә бик истрогий 

адәм иде. Аның заманасында шәкертләр аслән шалить итергә вә мутлашырга базмаслар 

иде. Әгәр берер шәкертнең мутлагын вә шаярганын сизсә хөкеме бик катты иде. Әүвәл ул 

шәкертне туйгынча вә таяк сыгылып беткәнчә кыйнар иде, аннан соң мәдрәсәсеннән куып 

чыгарар иде. 

/19а/ 

Казан шәһәрендәге мәчетләр вә һәм һәр кайсы мәчеттә булган имамнар. 

Әби патша заманасына чаклы Казанда һәммәсе агач мәчет икән. Иң әүвәл Эфенде мәчете 

вә һәм байлар мәчете салынгандыр. Таштан әби патшадан мәчет салырга рөхсәт булгач бу 

ике мәчетне мәхәллә байлары җыешып салдырганнардыр. Икесе бер елда салынган 

мәчетләрдер. 1771нче елда ул мәчетне салдырган байлардан... (язылмаган) 

Эфенде мәчете яки Әүвәлге Таш мәчет дип һәм атыйлар вә һәм соңрак мәхәлләдә бер 

мәшһүр бай булганлык сәбәпле Йонысовлар мәчете дип тә әйтәләр. Бу Әүвәлге Таш мәчет 

мәхәлләсендә агач мәчет чагында Бәгре мелла дигән кеше имам булган. 17нче елларда 

вафат, аннан соң мелла Габдулла исемле кеше имам булгандыр. 17нче елларда вафаттыр. 

Аннан соң мелла Йосыф исемле кеше имам булган. ...нче елда вафат, аннан соң мелла 

Ибраһим эфенде Хоҗашев дигән кеше имам булган. 1775нче елларда бу таш мәчет 

салынгач иң әүвәл имам булып шул мәхәлләдә дәрес иткәндер. Эфенде хәзрәт 1827нче 

елда вафат. Шуннан соң бу мәхәллә эфенде мәхәлләсе дип аталып калгандыр, риваят 

кыладыр. Эфенде заманасына чаклы Казан халкы һәммәсе башларына кара эшләпә кияләр 

икән, бүрмәле чикмән кияләр икән вә һәм чәч китәрми йөриләр икән. Моннан эшләрне 

һәммәсен Эфенде хәзрәт бетергәндер. Аннан соң Мөстафа Хафез имам һәм мөдәррис 

булып дәрес иткәндер. 1836нче елларда. Янә аннан /19б/ соң Сәгыйт хәзрәт Хәмит углы 

имам булган вә һәм 55 ел дәрес иткәндер. Вакытында Казанның мәшһүр голамасыннан 

булгандыр. Бик тәква адәм иде дирләр. Һич җәмагатен халык ара чыгарып йөртмас икән 

хәттә гәереләрне моннан эштән мәнегъ кылыр икән вә һәм өенең урам ягында тәрәзәсе юк 

икән. 18нче елда вафат. Һәм хәзердә Шиһаб хәзрәт имам вә мөдәррис байлар мәхәлләсе 

мәчетендә Мөртаза мелла адәм имам булгандыр. 17нче елларда вафат. Байлар мәчете һәм 
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Эфенде мәчете белән бергә салынган мәчеттер. Байлар мәчетен әүвәл ибтида Ибраһим 

Солтанов дигән адәм салдырган янә аңар тагы бер ничә мәхәллә байлары җыелышып 

ярдәм кылышканнар. Аннан соң Салих мелла имам булган вә һәм дәрес иткәндер. 1824нче 

елларда вафат. Аннан соң Шиһабетдин хәзрәт имам булгандыр. Фәхретдин мелланың 

углы иде. Бу Шиһабетдин хәзрәт озак гомер итмәгәндер. Аннан соң янә Мөртаза мелла 

имам булган. Вафаты ...нче еллардадыр. Аннан соң Исхак хәзрәт бине Сәгыйт хәзрәт дип 

мәшһүр олыг голама булган. ...нче елларда вафаттыр. Аннан соң Мөхәммәт Кәрим хәзрәт 

бине Мөхәммәт Рәхим заманасында Казанның олыг вә мәшһүр голамасыннан булгандыр. 

/20а/ Вә һәм Казанда Байлар мәхәлләсендә ... ел дәрес итеп 1861нче елда хәҗ сәфәренә 

юналеп, хәҗне ида кылганнан соң Истамбул йөртына һиҗрәт кылды. Вафаты һәм анда 

1866нче елда. Диянетле вә мөтәшригъ адәм иде. Заманасында аның мәдрәсәсеннән олыг 

мәдрәсә юк иде. Аннан соң агач мәчет мәхәлләсеннән Сәлахетдин хәзрәтне алдылар вә 

һәм мәзкүр Сәлахетдин хәзрәт Исхак углы 13 (ел) дәрес итеп 1875нче ел 29 маенда вафат 

булды. 

Зәңгәр мәчет дирләр халык арасында, әммә урыска тәгаллекле кагәзләрдә ...нче таш мәчет 

дип йөртәләр. Бу Зәңгәр мәчет урынында кәдим агач мәчет булгандыр. Ул агач мәчетне 

Суык су авылына илтеп салганнар, әммә бу Зәңгәр мәчетне Исай Әхмәт дигән кеше бина 

кылгандыр. ...нче елларда бу мәхәлләдә булган имамнардан белгелеләре: Габдеррәшит 

мелла дигән адәм имам булгандыр. ...нче елларда вафат, янә аннан соң Мөхәммәт мелла 

имам булган. Мөхәммәт мелла Әхмәт ишанның атасыдыр. ...нче елларда вафат. Янә аннаң 

соң Габденнасыйр ахунд имам булып дәрес иткәндер. 1836нче елларда вафат. Янә аннан 

соң Хәбибуллаһ хәзрәт Рәхманкол углы имам вә һәм мөдәррис булгандыр. 1875нче 

елларда вафат /20б/ янә аннан соң Химад хәзрәт бине Хәлит имам булгандыр. Кавал 

Корбангали бай мәхәлләсенең улыгысы булу чамасында Хәбибулла хәзрәт вафат булгач 

бу Химад хәзрәтне Яңа Сала авылыннан китерде. 18нче еллар мәзкүр Химад хәзрәт ... ел 

имам булып вә һәм дәрес итеп, 18...нче елда дөньядан үтде. Янә Химад хәзрәтнең ахыр 

гомерендәрәк аңар шәрик Гыйяс хәзрәт бине Хәбибулла имам булды вә һәм ... ел дәрес 

итеп 1870нче елларда вафат. Хәзердә бу мәхәлләдә Закир хәзрәт бине Химад имам вә 

мөдәррис. 

Агач мәчет Бурнаев мәхәлләсе дип мәшһүрдер. Илгәре агач мәчет иде. Әпри дигән кеше 

салдыргандыр. 1799нче елларда ягъни Габдеррәшит Мөстафа углы Мучтуков салдырган. 

Габдеррәшитне Әпри дирләр иде. Мөстафа онланлары агай аны Габдеррәшит вә һәм 

Салих. 

1871нче ел поҗар булып агач мәчет янып китте. Аннан соң Бурнаев Садыйк бай таштан 

салдырды. Хәзердә Бурнаев мәчете дип мәшһүрдер. Бу мәхәллә булган имамнардан берсе 

Салих хәзрәт дигән кеше имам булгандыр. Кадим бу мәхәлләдә мәдрәсә һәм бар икән. 

Агач мәчетнең түбән ягында мәдрәсә бар икән. Ничә еллар анда дәрес иткәндер. Аннан 

соң байлар мәхәлләсендә анда имам һәм мөдәррис булгандыр. Вафаты югарыда зикер 

кылынды. Янә аннан соң Мөстафа Хафез имам булгандыр. Ахырында бу Мөстафа Хафез 

эфенде мәхәлләсендә имаматлыкка күчкәндер. 18...нче елда вафат. Аннан соң Шәмсетдин 

Хафез имам булгандыр. Ятим Шәмсетдин дирләр иде. 1843нче елларда имам вафаттыр. 

Аннан Шиһабетдин мелла Фәхретдин үзе имам булды. Хәзердә имаматлык ләвазимен 

Мөхәммәт Гали Бикчура углы ида кыладыр. 
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/21а/ Әҗемләр мәхәлләсендә хәзердәге икенче агач мәчеттер. Әүвелгә агач мәчетне Мәҗит 

хаҗи дигән кеше салгандыр. Кайсы елда салынганы бер җирдә язып куйганмын, эзләп 

табармын. ... тузгач бу агач мәчетне яңарак салдылар. Әҗем салдыргандыр. Бу мәхәлләдә 

имам һәм мөдәррис Әсфәндияр мелла булгандыр. 18..нче елда вафат. Аннан соң аның 

киявы хәзердә Вәли мелладер. Янә хәзердә Вәли мелланың углы һәм имамдыр. Кадим 

мәхәлләсе юк иде. Хәзердә зур мәхәллә булып барадыр. 

Печән базар мәчете 1847нче елда салынган мәчеттер. Йонысов Гөбәйдулла бай 

салдыргандыр. Приют өчен салынган мәчет иде һәм элгәре мәхәлләседә юк иде. Базар 

халкы генә боладыр иде. Бу заманнарда мәхәлләсе һәм бар тәмам мәхәллә мәчете булды. 

Бу мәчеттә ул Кемалетдин мелла имам булгандыр. 18..нче елда вафат. Аннан соң 

Сәгъдәтдин мелла вә һәм Габделгани мелла имам булдылар һәм бер елны указ алдылар. 

Сәгъдәтдин мелла 18..нче елда вә Гани мелла 18..нче елда вафатлардыр. Аннан соң Хуҗа 

Әхмәт мелла имамдыр. Бу мәхәлләдә моңарча мәдрәсә булганы юктыр. /21б/ Әхмәт хәзрәт 

мәхәлләсе дирләр. Элгәрерәк Печән базарына мәчет салынмас борын печән базар 

мәхәлләсе дирләр икән. Безнең заманамызда Әхмәт хәзрәт мәхәлләсе дип мәшһүр иде. Бу 

мәхәлләдә һәм кадим агач мәчет булгандыр. Бу таш мәчетне (урыс кәгазьләрдә беренче 

таш мәчет дип йөртәләр) Урнаш баш Муса бай Сәлим углы салдыргандыр. 1800нче 

елларда бу мәхәлләдә имам Сәгыйт хәзрәт бине Әхмәт бине Хөсәен имам булгандыр. 

Элгәре Сәгыйт хәзрәт ничә еллар Бәрәскәдә имам һәм дәрес итеп торгандыр. Аннан соң 

1801нче елда бистәдә Урнаш баш Муса бай мәчетенә күчеп килгәндер. Бу мәхәлләдә 

фиргаун Муса дигән кеше мәдрәсәгә урын биреп сөеренкыйләр (?) дирләр икән. Шул 

байларның берсе мәдрәсә салгандыр һәм Сәгыйт хәзрәт Казанга килгәч утыз ел имам 

булып дәрес итеп торгандыр. Заманасында бер галәмә иде дирләр. Күп әтрафкә вә күп 

халыкка гыйлемлекне интишәр кылгандыр (нигә улыг фасыйлында кара). Сәгыйт хәзрәт 

Зәй өязенең Шырданда тугандыр /22а/ 1745нче елларда вә һәм 1831нче елда вафат. 

Мәҗмүгъ гомере туксанга ирешкәндер, рәхмәтүллаһ галәйһи. Аннаң соң аның углы 

Габделгаффар хәзрәт бине Сәгыйт имам һәм мөдәррис булгандыр. Габди хәзрәт дирләр 

икән. 183.нче елда вафат. Янә шул мәхәлләдә Сәгыйт хәзрәтнең икенче углы Габдессаттар 

ахунд хафизе кәламүллаһ имам булгандыр. Габдессаттар ахунд заманнар Бохарада казый 

булып торгандыр. Габдессаттар ахунд дәрес иткәнен әйтмешләр. Янә аннан соң Сәгыйт 

хәзрәтнең өченче углы Әхмәт хәзрәт имам һәм мөдәррис булгандыр. Әхмәт хәзрәт мәрхүм 

заманасында бер гамәл камил адәм иде. Хосүсән нәхү гыйлеменә бик маһер иде. Зиядә 

диянетле вә мөтәшригъ адәм иде вә һәм законщик иде, ягъни урыс законнарын бик яхшы 

беләдер иде һәм законнарга хиләф эш кылудан бик куркадыр иде. 1790нче елларда 

тугандыр вә һәм хәзердә ул мәчеттә ике имамдер. Берсе Габдуллаҗан хәзрәт бине 

Габделгаффар вә һәм икенчесе Мөхәммәт Йосыф хәзрәт бине Габдессәттар ахунд. 

/22б/ Җиһаншаһ мәчете бу мәхәллә Әхмәт мәхәлләсеннән аерып ясалган мәхәлләдер. 

Күптән түгел мәхәллә булды. Бу мәчетне 1868нче елда Җиһаншаһ Госманов 

салдыргандыр вә һәм мәдрәсә дә бар. Җиһаншаһ мәрхүм мәхфүз мәдрәсә өчен урын алып 

вә һәм мәдрәсә файдасына йөрт салып вакыф кылгандыр. Хәзер дә Мөхәммәди Салих 

углы имам һәм мөдәррисдер. 

Яңа бистә мәчетләре. 

Мичкә мәхәлләсе – мәхәлләсендә мичкәләр дип мәшхүр байлар булган. Шул сәбәпле 

Мичкә мәхәлләсе атыйлар. Бәгзеләр мәшхүррәк имамы Бай Мөрад мелла булган өчен Бай 

Мөрад мелла мәхәлләсе дирләр. Вә һәм улыг таш мәхәлләсе дип тә әйтәләр. Бу мәхәлләдә 



Каюм Насыйри. Некролог яки кыскача сиярь 

14 
 

таш мәчеттер. ... салдыргандыр. Бу мәхәлләдә бер заманнарда имам Фазлы хәзрәт дирләр 

икән Сәйфулла углы улыг вә мәшхүр имам һәм мөдәррис булгандыр. 1812нче елларда 

вафат. Янә Әмирхан мелла имам булгандыр. ...нче елларда вафат. Янә Вәфа имам 

булгандыр. Фазлы хәзрәтнең углы. 1848нче елларда вафаттыр. Янә Бай Мөрад мелла бине 

Мөхәррәм Адәмов имам булгандыр. Бу Бай Мөрад мелла бер заманнарда Мохса (Мокша?) 

авылында имам һәм мөдәррис булып, аннан Яңа бистәгә күчеп, имам һәм мөдәррис 

булгандыр. Заманасында /23а/ Бай Мөрад хәзрәт дип мәшхүр адәм булгандыр. Бик шәп 

дәрес иткән шәкертләре һәм күп икән. Бай Мөрад хәзрәттә укыган шәкертләрдән хәзердә 

дә бәгъзе авылларда имамнар бар. Бик галим адәм иде дирләр. Саләте гыйша хосусында 

рисаләсе һәм бар. 1847нче елларда вафатдыр. Янә аннан соң хәзердә Хөсәен мелла бине 

Әмирхан. Янә аңар шәрик Әхмәт Сафа мелла бине Мөхәммәт Вәфа бине Фазлы хәзрәт 

1866нче елларда имам булган иде. 1869нче елда вафаттыр. Озак яшәмәде. 

Мәхмүт мелла мәчете яки урта мәчет мәхәлләсе дирләр. ...нче елда фәлән салгандыр. Бу 

мәхәлләдә имам Мәхмүт мелла дигән адәм һәм мөдәррис булгандыр. Мәшхүр кеше булса 

кирәк. Шунын өчен Мәхмүт мелла мәхәлләсе дип исем калгандыр. Мәхмүт мелла ...нче 

елда вафат янә Әбү Бәкер хәзрәт имам булыр дәрес иткәндер. ...нче елда вафат. Янә 

Габделгафүр хәзрәт бине Мәхмүт мелла имам булып дәрес иткәндер. Әбләпир (?) мелла 

дирләр икән. ...нче елда вафат. Янә аннан соң аның кияве Хәсәнетдин бине Гомер Сәетов 

имам булып дәрес иткән. 18...нче елда вафат. Хәзердә аның углы Шакир мелла имамдыр. 

/23б/ Дамелла мәчете дирләр икән. Хәзердә Шаһи хәзрәт мәхәлләсе дирләр вә һәм кичкенә 

таш мәчет мәхәлләсе дип тә атыйлар. ...нче елда салынган мәчеттер. Бу мәхәлләдә булган 

имамнардан Хәмит мелла дирләр икән. Улыг мөдәррис вә һәм зиядә тәква вә сүфи адәм 

булгандыр. ...нче елда вафат. Янә аннан соң дамелла Мөхәммәт дигән адәм имам булып 

дәрес иткәндер. Заманасында дамелла дип мәшхүр икән. Шуның өчен дамелла мәчете дип 

атылап калгандыр. Бу дамелланың вафаты ...нче елдадыр. Янә хәзердә имам вә мөдәррис 

Шаһи хәзрәт бине Баязет Иманкулов дирләр. Янә аның углы Габделгани һәм шул 

мәхәлләдә имамдыр. 

Бишбалта мәчете 

Бишбалтадә әлгәрге мәчет һәм агач мәчет иде. ...нче елларда салынган иде дирләр. 

Хәзердә күптән түгел салдылар. Яңарак мәчеттер. Йонысовлар салгандыр. ...нче елларда 

Бишбалтада Габдессәлам мелла дигән адәм бар иде. Бик картаеп вафат булды. ...нче елда 

хәзер дә аның углы Хәсәнетдин мелла имамдыр. Бишбалтада мәдрәсә ...нче елда 

булганмы, юкмы ишеткәне беленмидер. 

/24а/ Пороховой мәчете 

Пороховойда әүвәлләрдә мәчет булганмы, юкмы сорашкач юк. Әммә бу мәчетне Казан 

күбеге Муса Мөнәсәп углы салыргандыр. 1809нче елда Мәңгәр Муса дирләр икән. Бу 

мәчеттә имам булган адәмнәрдән Габденнасыйр мелла дигән кеше имам булгандыр. ...нче 

елда вафат. Аннан соң Шәмсетдин мелла имам булган һәм беренче заманнар ул кеше 

Пороховойда имам булып Кешеткә (?) кайтып киткәндер. Бик шәехе фани де. Бер мәртәбә 

хәҗ кылып, икенче мәртәбә баруында сәфәрдә вафат булгандыр. ...нче елда. Аннан соң 

Габдерракыйб имам булгандыр. Вә һәм аның углы Нургали имамдыр. 

Казаннан военный мелла аталганнар. 
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Кемалетдин мелла военный мелладыр. Солдатлар мелласы дирләр иде. ...нче елларда 

вафат. Янә Идрис мелла булды. Янә Нурмөхәммәт Ибраһим эфенде углы Хоҗашев. Янә 

хәзердә Нәҗметдин мелла. 

/24б/ 

Кадимдә Казан шәһәрендә ләвазимсез мелла аталган адәмнәр. 

Балавыз Көлмәмет әнесе Давыд мелла дирләр икән. Яхшы укыган кеәе булгандыр. Мелла 

атап йөрткәннәр. 1770нче елларда. Янә Габбас мелла углы Мөхәммәди мелла дигән бер 

кеше булган. Яхшы укымышлы, бар мелла атаганнар. 1780нче елларда вафаттыр. Янә шул 

заманнарда Сүбай углы Әбдермән углы Аблы мелла дирләр икән. Бер галим кеше 

булгандыр. Янә Мөртаза мелла Габдеррәшит мелла углы эфенде дирләр икән. Яхшы 

укумышлы галим адәм булгандыр. 1781нче елларда вафат. Янә бер галим кеше булгандыр. 

Янә шул заманнарда булган бекин (?) Әбрай мелла дирләр икән. Яхшы галим кеше 

булгандыр. 

/25а/ ...ллин Мөртәза вә һәм Әбдуллин Мөстафа Йосыф углыннары. Йосыф Габдулла 

углыдыр. Бу Мөртәза белән Мөстафа агай аны үзләренең заманасында шәһәрнең 

мөгътәбәр байларыннан вә һәм бик әнгам ихсан кылучан адәм булганнардыр. Аларның 

байлыклары заманасында Әхмәт хәзрәт мәдрәсәсендә укыган адәмнәрдән хәзердә 

сөйләшәләр. Рамазан ае булса һәр көн Абдуллиннардан шәкертләргә аш-бәлеш бөкмә 

кылып торыр икән вә һәм Каракүл арты дигән авылда мәчет салырганнардыр. 1838нче 

елларда Мөртаза 1863нче елда вафат вә һәм Мөстафа 1872нче елда вафатлардыр, гаять 

картлыкның чигенә җитеп. 

Җиһаншаһ Бикмөхәммәт углы Усманов Казан байларының бик тазасы иде. Үзе ... 

авылыннан. Берүк малайлыкка килгән адәмдыр. Юкса бер өйдән мирас алган кисәк белән 

баюмагандыр. Саф үзе хасыйл иткән байлыктыр. Яшелтәрәк үлде, ләкин яхшы эшләре бар 

иде. Казан шәһәрендә 9нче таш мәчетне ул салгандыр вә һәм мәчет янында имам өчен 

йөрт алып вакыф кылган вә һәм мәдрәсә вә мәдрәсәгә доход өчен йөрт салып куйгандыр 

мәрхүм. 

 


