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Мəшһүр татар галиме, дин белгече, мөфти Ризаэддин Фəхреддин, галим 

Шиһабетдин Мəрҗанидə турыдан-туры укымаса да, аның китаплары аша күп 
белем алган. Үзенең «Асар» («Əсəрлəр») дигəн фундаменталь хезмəтендə ул 
Мəрҗани хакында бик күп язган. Анда аның шəҗəрəсе, шəхесе, балалары, 
кыяфəте, остазлары, шəкертлəре, əсəрлəре, хаталары һ.б хакында бай мəгълүмат 
китерелгəн. Ризаэддин хəзрəт фикеренчə, Шиһаб хəзрəт Россия мөселманнары 
арасында шəйхелислам Ибне Тəймия эшчəнлеген яктырткан иң беренче кеше 
булган. Р. Фəхреддин, Мəрҗанинең сүзлəренə сукырларча ышанмыйча, хаклык 
эзлəп, галим күтəргəн һəр мəсьəлəне җентеклəп тикшерергə тырышкан. Бөек татар 
галименең һəр фикере аның өчен зур əһəмияткə һəм хөрмəткə ия булса да, 
Р. Фəхреддин аның кайбер хаталарын ачыклый алган. Бу бигрəк тə гарəп галиме 
Ибне Тəймиянең инану мəсьəлəлəре турындагы өйрəтмəлəренə кагылган, чөнки 
аны кайберəүлəр Аллаһны гəүдəлəндерүдə, Аңа билгеле бер урын билгелəүдə, 
шулай ук Мөхəммəд пəйгамбəрнең каберен зиярəт итүне хəрам дип санауда 
гаеплəгəннəр. Р. Фəхреддин, гарəп галименең китапларын җентеклəп өйрəнгəннəн 
соң, əлеге шəхескə яла ягуларын һəм сүзлəрен дөрес аңламауларын ачыклаган һəм 
шуларны төзəткəн, үз фикерлəрен башка зур галимнəрнең сүзлəре белəн ныгыт-
кан. Шул ук вакытта, Риза хəзрəт, остазына каты бəрелмичə, əдəп белəн генə эш 
иткəн һəм шунда ук аны акларга да тырышкан. Аның фикеренчə, Мəрҗани Ибне 
Тəймиянең хезмəтлəрен турыдан-туры өйрəнмəгəнгə, мөселман философы əд-
Дəүванигə һəм гарəп язучысы əл-Яфигыйга нигезсез ышанганлыктан, шундый 
хаталануларга дучар булган. Р. Фəхреддин, үзенə хəтле мөфти булган Г. Баруди 
кебек үк, Ибне Тəймиянең фикерлəре белəн тулысынча килешкəн, хезмəтлəрен 
җентеклəп өйрəнгəн, хəтта əлеге шəхесне үзенə үрнəк итеп тоткан һəм беркемгə 
дə аның исемен хаксыз рəвештə пычратуга юл куймаган. 
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Мөфти Р. Фəхреддин, атаклы галим Шиһабетдин Мəрҗанидəн белем 
алмаса да, аның хезмəтлəреннəн күп гыйлем, файда, тəҗрибə туплый 
алган. Шул исəптəн аның тəэсире, йогынтысы аркасында, Риза хəзрəт иң 
могтəбəр дин галимнəребезнең берсе буларак формалашкан, безгə дин, 
тарих, əдəбият, педагогика һ.б. буенча бəялəп бетергесез бик зур мирас 
калдырган. Ш. Мəрҗани аның үзе турында «Бу егет өметле. Мəслəгендə 
дəвам итсə, яхшы хезмəт итəр!» дип əйтүе (Шəрəф 1915: 181) дə Р. Фəх-
реддинне хəзрəтне югары үрлəр яуларга канатландырган булса кирəк. 

Мəгълүм ки, атаклы «Асар» («Əсəрлəр») китабында ул бик күп 
шəхеслəр хакында язып калдырган. «Асар» сүзен төрле галимнəр төрлечə 
тəрҗемə итə. Мəсəлəн, «эзлəр», «гамəллəр» һ.б. Тик безнең фикеребезчə, 
«асар» сүзе «əсəрлəр» дип тəрҗемə ителергə тиеш. Беренчедəн, əлеге 
хезмəт Р. Фəхреддингə төрле кешелəр тарафыннан җибəрелгəн язмалардан 
яки əсəрлəрдəн тора, ягъни аңа шəҗəрəлəр, кабер ташлары язмалары, 
хатирəлəр, риваятьлəр җибəрелгəн. Шул əсəрлəрне туплаганнан һəм 
эшкəрткəннəн соң, галим теге яисə бу кеше турында мəгълүмат биргəн. 

«Асар»да китерелгəн шəхеслəр арасында иң күлəмле һəм иң күп 
мəгълүмат бирелгəн кеше – Ш. Мəрҗани. Аның хакында Риза хəзрəт 50 
бит язган, ягъни кулъязмасының 125 битеннəн алып 149 битенə кадəрлесе 
əлеге шəхес хакындагы мəгълүматлардан гыйбарəт (Фəхреддин 2010: 151–
195). Анда Мəрҗанинең шəҗəрəсе, шəхесе, балалары, кыяфəте, остазлары, 
шəкертлəре, əсəрлəре, хаталары һ.б хакында бай мəгълүмат китерелгəн.  

Нинди генə зур галим булмасын, кешенең барыбер ниндидер 
ялгышулары була. Шул исəптəн Мəрҗанинең дə бераз хаталары булган, 
əлбəттə. Əгəр дə аның эпиграфика өлкəсендəге хезмəтлəрен тикшерсəк, 
кайбер ташлардагы текстларны хаталы укуын күрергə мөмкин. Мəрҗа-
нинең мондый төр ялгышлары хакында эпиграфистлар Н. Ашмарин, 
Г. Рəхим, Һ. Йосыпов язып калдырганнар. Дин тарихы өлкəсендəге аз гына 
хаталарын исə исламны һəм тарихны гаять яхшы белгəн Р. Фəхреддин 
күреп алган һəм төзəткəн. Гомумəн, ул, дөрес сүзлəр кем тарафыннан 
əйтелсə дə – кабул ителергə һəм ялгыш фикерлəр, кемнəн чыкса да – 
ташланырга тиешле, дип санаган һəм болай язып калдырган: «Пəй-
гамбəрлəрдəн башкаларны гөнаһсыз дип танымаганыбыз өчен, һичкемнең 
бөтен сүзен дөрес һəм барлык фикерен туры, дип дəгъва кылырга мөмкин 
түгел. Никадəр галим һəм акыллы булмасын, һəркемдə берəр хата була 
ала» (Фəхреддин 2018: 177; кайбер төзəтмəлəр белəн). 

Ризаэддин хəзрəт фикеренчə, Русия мөселманнары арасында шəйхе-
лислам Тəкыеддин Əхмəд Ибне Тəймияне (1263–1328) өйрəнүчелəрнең иң 
беренчесе Ш. Мəрҗани булган. Шиһаб хəзрəт үзенең «Əл-газбел-фүрат 
вəл-маэз-зөлален-нəкыйгъ ли-голлəти роувамил-ибраз ли-əсрари шəрхил-
Җəлал» хезмəтендə түбəндəгечə язган:  

«Əбү əл-Габбас Əхмəд Ибне Тəймия хəнбəлилəрнең “җəһəт” һəм 
“мəкəн” турында əйткəн фазыйлəтле затларыннан, хəдис əһеллə-
реннəн. Аның тоткан юлы “урын”ны “гареш” дип раслаудан гыйбарəт 
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булгач, аның “Галəм бөтен өлешлəре белəн барлыкка килгəн” дип 
əйтүе мөмкин булмый, шуңа шəхеслəрнең [аерым өлешлəрнең] 
барлыкка килүе белəн генə канəгать кала» (Җəлал əд-Дəүвани 1873: 
40); (Фəхреддин 2018: 127).  
Шулай итеп, Мəрҗани аның Аллаһка урын һəм тараф бирүенə ишарə 

иткəн. Ризаэддин хəзрəт моңа каршы чыгып, чынлыкта, бу сүзнең ялган 
булуын һəм Ибне Тəймиянең алай дип сөйлəмəвен үзенең «Асар» һəм 
«Ибне Тəймия» китапларында аңлаткан.  

Р. Фəхреддин олуг дин галиме Ибне Тəймиянең басылган бөтен 
китапларын бик игътибар белəн, җентеклəп тикшереп чыккан, əмма бер 
җирдə дə Мəрҗанинең хаклыгына ишарə итə торган нəрсə тапмаган, 
бəлки, киресенчə, «Муафəка сарих əл-мəгъкуль ли-сахих əл-мəнкуль» хез-
мəтендə Ибне Тəймия мөҗəссимнəрне (Аллаһны гəүдəлəндерүчелəрне) 
бик нык тəнкыйтьлəгəнлеген ачыклаган. Ибне Тəймия Аллаһның Үзенə 
мəгълүм булган рəвештə «югары булу», «күтəрелү» кебек сыйфатларын 
таныган, лəкин, Риза хəзрəт язганча, бу əле Аллаһка конкрет урын бил-
гелəүне аңлатмый (Фəхреддин 2018: 128).  

«Шура» журналында Р. Фəхреддингə Ибне Тəймиянең Аллаһны гəү-
дəлəндерүе хакында сорау биргəч, ул:  

«Максатыгыз Ибне Тəймия хакында дөрес бер фикер хасил итү 
булса, читлəр тарафыннан сөйлəнгəн сүзлəргə ышану җирендə 
турыдан-туры үз əсəрлəрен укыгыз. Шулвакыт белерсез ки, Ибне 
Тəймия мондый нəрсəлəрдəн пакь», – дип җавап биргəн (Риза казый 
фəтвалəре 2019: 21).  
Р. Фəхреддин Мəрҗани улы Борһанетдиннəн ни өчен атасының шу-

лай язганлыгын ачыкламакчы булган, əмма ул моны берничек тə аңлата 
алмаган. Ризаэддин хəзрəт Мəрҗанигə мөселман философы Җəлаледдин 
Мөхəммəд бине Əсгадь əд-Дəүвани (1427–1512) сүзлəре тəэсир итүен 
чамалаган, тик Борһанетдин моны кире каккан. Тарихчы Д.Ə. Шəһабиев 
əлеге мəсьəлəне тикшергəн һəм, чыннан да, Мəрҗанинең үз хезмəт-
лəрендə, кайбер вак аермалар белəн булса да, нигездə, əд-Дəүвани һəм 
Габдулла бин Əсгадь əл-Яфигый (1298–1367) сүзлəрен китергəнен ачык-
лаган (Шагавиев 2019: 775–791).  

Шунысын əйтмичə калып булмый, кайбер тарихчылар, чыганакларны 
үзлəренчə аңлап, бөтенлəй булмаган нəрсəлəрне бар итеп, арттырып 
язалар. Мəсəлəн, искə алып узган мөхтəрəм тарихчы, əшгарилəр һəм 
матүридилəр позициясеннəн карап, югарыда китерелгəн цитата Ибне 
Тəймияне бидгатьче итеп характерлый, дип язган (Шагавиев 2019: 778). 
Тик Мəрҗани аны бидгатьче дип атамаган, алай тəнкыйтьлəмəгəн, ул гына 
түгел, əшгарилəр һəм матүридилəр кебек кəлям əһеллəре позициясендə 
тормаган. Киресенчə, Мəрҗани байтак хезмəтлəрендə əшгарилəрнең 
гакыйдəсен бик нык тəнкыйтьлəгəн, хəтта аларны кешелəрне адаштыруда 
гаеплəгəн. Матүридилəргə килгəндə, Мəрҗани бер хезмəтендə дə аларга 
иярергə кушмаган. Шуңа күрə атаклы дин галиме Əхмəдһади Максуди 
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Ш. Мəрҗанинең матүридилəргə бернинди катнашы булмаганлыгын 
белдереп: «Игътикадта əшгари түгел, матүриди дə булмады, мөгътəзили 
яки шигый да түгел иде, лəкин Мəрҗани иде», – дип язган (Максуди 1915: 
427–428). Мəрҗани «Əл-газбел-фүрат» китабында Ибне Тəймия хакында 
фəкать бер факт кына китергəн, лəкин үз мөнəсəбəтен алай кискен 
белдермəгəн, киресенчə, аның əле Ибне Тəймияне фазыйлəтле затлардан 
санаганлыгы ачык аңлашыла. Фəн галименең шундый сəер интерпретация 
бирүе, субъектив рəвештə фикер йөртеп, теге яки бу нəрсəне бидгать дип 
атавы һич аңлашылмый. Безнең уебызча, тарихчыга бу очракта, объектив 
рəвештə карамыйча, теге яисə бу шəхесне, инквизиция чорындагы кебек, 
бидгать эш кылуда гаеплəү, кемнедер бидгатьче дип атау килешми. 

Р. Фəхреддиннең «Асар» хезмəтендə урын алган түбəндəге сүзлə-
реннəн остазын акларга тырышуы сизелə:  

«Соңгы тикшеренүлəреннəн мəгълүм булуга күрə, Мəрҗани үзе 
арадашчысыз Ибне Тəймия əсəрлəрен күрə алмаган. Аның заманында 
басылып өлгермəгəннəр. Бу турыдагы сүзе əд-Дəүванигə ышануын-
нан булган» (Фəхреддин 2010: 185).  
Чыннан да, Мəрҗани турыдан-туры Ибне Тəймиянең əсəрлəре белəн 

таныш булмаган, аның китапларын укымаган (Шагавиев 2019: 790), шуңа 
күрə ул, əлеге философ сүзлəренə ышанып, Ибне Тəймия хакында дөрес-
леккə туры килмəгəн сүзлəр язган. Багдад мөфтие Сəед Ногман Хəйреддин 
əл-Əлуси «Җəлəъ əл-гайнəйни фи мүхəкəмəт əл-əхмəдəйн» китабында 
Ибне Тəймиянең Аллаһны гəүдəлəндерүе турындагы хəбəрне яла ягу дип 
атаган һəм иң беренче булып бу яланы əд-Дəүвани чыгарганлыгын 
белдергəн (Фəхреддин 2018: 99). Хəнəфилəр мөфтие Шиһабеддин əл-
Əлуси дə Ибне Тəймиянең, киресенчə, мондый гаеплəрдəн пакь булуын 
язган һəм əд-Дəүванине һəм аның кебеклəрне иң надан кешелəр дип атаган 
(Фəхреддин 2018: 99).  

Шулай ук Ш. Мəрҗани, гарəп язучысы əл-Яфигый сүзлəренə таянып, 
«Вəфиятел-əсляф вə тəхийятел-əхляф» хезмəтендə Ибне Тəймиянең 
Мөхəммəд пəйгамбəрнең каберен зиярəт кылудан тыюын язган (Шагавиев 
2019: 785). Риза хəзрəт хəбəр иткəнчə, Мəрҗани бу очракта да нык 
ялгышкан, чөнки Ибне Тəймия моны тыймаган, бəлки фəкать каберен 
зиярəт кылу нияте белəн сəфəргə чыгарга кушмаган, əгəр дə башка максат 
белəн булса, Мəдинə шəһəренə килгəн кешенең пəйгамбəр каберен зиярəт 
итүен күркəм бер гамəл итеп санаган (Фəхреддин 2018: 46). Болар – 
əлбəттə, икесе ике нəрсə. Мəрҗанинең бу сүзлəре ялган булуы мөфти əл-
Əлуси сүзлəреннəн дə ачык күренə (Фəхреддин 2018: 100). Күп ислам 
галимнəре, пəйгамбəрнең «Өч мəчеттəн башкаларга сəфəр кылынмас: 
[болар] “əл-Хəрам”, “əл-Əкъса” һəм минем мəчетем» хəдисенə таянып, 
Мөхəммəд галəйһиссəламнең каберен зиярəт итү өчен генə сəфəргə 
баруны тыйганнар. Мəсəлəн, шундыйлардан мəшһүр галим Имам Мəликне 
атарга мөмкин (Фəхреддин 2018: 47). Шунысы кызык: Мəрҗани əл-Яфи-
гыйның сүзлəрен тулысынча күчереп язмаган, чөнки бөтен фикерлəрен дə 
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кабул итмəгəн, күрəсең. Мəсəлəн, гарəп язучысы Ибне Тəймияне төрмəгə 
сөннилəр (əһле сөннəт) мəзһəбенə каршы килгəне өчен утыртканнарын 
язса да, Мəрҗани бу сəбəпле зинданга ябылуын махсус төшереп кал-
дырган (Шагавиев 2019: 785–786). Димəк, ул аны барыбер сөннилəр (əһле 
сөннəт вəл-җəмəгать) рəтенə керткəн, кайбер дин əһеллəре шикелле 
галимне «тəкфир» кылмаган (ислам диненнəн чыгармаган) һəм аның күп 
фəннəрдə югары дəрəҗəгə ирешүен таныган. 

Мəрҗанинең шəкерте булган күренекле галимебез Галимҗан Баруди 
да Ибне Тəймиянең мəслəген кабул иткəн булган. Бу аның Ризаэддин 
хəзрəткə хат белəн язылган түбəндəге сүзлəреннəн ачык аңлашыла:  

«Ибне Тəймия хəзрəтлəре хакында яхшы фикердə булучы элекке 
гасырларда Русиядə, ихтимал ки, [мин] фəкыйрь бер ялгызы гына 
булгандыр. Соңрак вакытларда бу турыда сезнең дус булуыгызны 
уйлый идем. Ибне Тəймия мəслəге, гомумəн, гүзəл. 1872 милади елда 
гадəтемчə һəм телəгəнемчə күпме əсəре аркылы һəм соңрак та əлеге 
хəзрəт əсəрлəренең үзеннəн файда күрдем. Дошманнары тарафыннан 
китерелгəн бəхəслəрнең күбесе, минем уемча, нигезсез» (Фəхреддин 
2018: 130–131).  
Димəк, Г. Баруди да Ибне Тəймиягə тагылган ялаларны нигезсез дип 

тапкан һəм «Əд-дин вə əдəб» журналында аның күп кенə карашларын 
куəтлəгəн. 

Шулай итеп, Р. Фəхреддин, төпченүчəн тарихчы һəм олуг дин галиме 
буларак, һəрвакыт хаклыкка ирешергə тырышкан, коры сүзлəргə генə 
ышанмаган. Теге яки бу галим хак сүз əйтсə – Риза хəзрəт аны күклəргə 
чөеп мактаган, ялгышуын ачыкласа – олы дəрəҗəсенə карамыйча, бернəр-
сəдəн дə курыкмыйча, үз сүзен əйткəн, дөреслəгəн, какшамас дəлиллəрен 
китергəн, Хəтта Мəрҗани кебек зур галимнең фикерлəрен дə ул башта 
ныклап тикшергəн һəм, нəтиҗəдə, зур булмаган кайбер хаталарын ачык-
лый алган һəм аларны төзəткəн, үз фикерлəрен башка зур галимнəрнең 
сүзлəре белəн ныгыткан. Шул ук вакытта, Р. Фəхреддин, остазына каты 
бəрелмичə, əдəп белəн генə эш иткəн һəм шунда ук аны акларга да 
тырышкан. Аның фикеренчə, Мəрҗани Ибне Тəймиянең хезмəтлəрен 
турыдан-туры тикшермəгəнгə, башка кешелəрнең сүзлəренə нигезсез 
ышанганга күрə, шундый хаталануларга дучар булган. Мөфти Р. Фəхред-
дин, үзенə хəтле мөфти булган Г. Баруди кебек үк, Ибне Тəймиянең 
фикерлəре белəн тулысынча килешкəн, хезмəтлəрен җентеклəп өйрəнгəн, 
хəтта əлеге шəхесне үзенə үрнəк итеп тоткан һəм беркемгə дə аның исемен 
хаксыз рəвештə пычратуга юл куймаган. 
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Although Mufti Rizaeddin Fakhreddin, he did not study under Shihabuddin 

Marjani, he gained much knowledge through his books. In his fundamental work, 
“Asar” (“Works”), he dedicated 50 pages to him, which provides rich information 
about his family tree, personality, children, appearance, mentors, students, books, mis-
takes, etc. According to Rizaeddin Hazrat, Marjani was the very first scholar among 



Историческая  этнология .  2020.  Том  5 ,  №  2  

290 

Muslims of Russia who studied the activities of Sheikh al-Islam Ibn Taymiya. 
Fakhreddin, as a painstaking historian and theologian, always tried to reach the truth. 
He did not blindly trust Marjani's arguments; instead, he tried to study and analyze eve-
ry question that he raised. Although the opinion of such a great Tatar scientist as 
Shihabuddin Marjani was authority for him, he revealed some errors in his works. One 
such issue was the creed of Ibn Taymiya, whom some accused of asserting God's corpo-
reality and the physical presence of God in a particular place, and the ban on visiting the 
grave of the Prophet Muhammad. Fakhreddin, having carefully studied his books, found 
out that the scientist was slandered and misunderstood. He cited his arguments and oth-
er scholars' arguments on this issue. According to Fakhreddin, Marjani made some in-
correct statements because he did not directly study the works of Ibn Taymiya, but in-
stead relied on the Muslim philosopher Dawwani and included his quotes in his books. 
Simultaneously, Fakhreddin politely pointed out these errors to Marjani and immediate-
ly tried to justify him. Mufti Fakhreddin, like another Mufti Galimjan Barudi, studied 
the books of Ibn Taymiya, agreed with his views, even set this scientist as an example, 
and did not allow anyone to stain his name unfairly. 
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РИЗАЭДДИН ФАХРЕДДИН О НЕКОТОРЫХ  

ОШИБКАХ Ш. МАРДЖАНИ 
 
А.М. Гайнутдинов 

Институт истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан 
Казань, Российская Федерация 
aydargm@yandex.ru  
 
 
Выдающийся татарский ученый, богослов, муфтий Ризаэддин Фахреддин, 

хотя и не учился у ученого Шигабутдина Марджани, получил много знаний через 
его книги. В своем фундаментальном труде «Асар» («Произведения») он посвятил 
ему 50 страниц, на которых представлена обширная информация о его родослов-
ной, личности, детях, внешности, наставниках, учениках, книгах, ошибках и т.д. 
По мнению Ризаэддина хазрата, Марджани был самым первым представителем 
мусульман России, затронувшим в своих исследованиях деятельность шайхелис-
лама Ибн Таймии. Фахреддин как кропотливый историк и богослов всегда пытал-
ся достичь истины. Он не слепо доверял словам Марджани, а сам изучал каждый 
интересовавший его вопрос. Несмотря на то, что мнение столь великого татарско-
го ученого, как Шигабутдин Марджани, для него было авторитетным, он выявил у 
него некоторые ошибки. Это касалось вопросов вероубеждения ученого Ибн Тай-
мии, которого некоторые обвиняли за его утверждения о телесности Бога и нахо-
ждении Его в конкретно определенном месте, а также за запрет посещать могилу 
пророка Мухаммада. Фахреддин, тщательно изучив его книги, выяснил, что уче-
ного оклеветали и неправильно поняли. Он привел свои аргументы и слова других 
ученых по этому поводу. По мнению Фахреддина, Марджани допустил некоторые 
неверные высказывания в адрес Ибн Таймии. Причиной этому стало то, что 
Марджани не обращался непосредственно к трудам Ибн Таймии, а пользовался 
сочинениями мусульманского философа ад-Даввани и писателя ал-Яфиги, чьи 
книги он цитировал. Фахреддин учтиво указал на допущенные Марджани ошиб-
ки, одновременно попытавшись его оправдать. Фахреддин вслед за своим пред-
шественником на посту муфтия Галимджаном Баруди изучал книги Ибн Таймии, 
соглашался с его взглядами, даже ставил этого ученого себе примером и не по-
зволял никому несправедливо высказываться в его адрес. 
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ад-Даввани, ал-Яфи‘и, «Асар» 
 
Для цитирования: Гайнутдинов А.М. Ризаэддин Фəхреддин Мəрҗани-

нең кайбер ялгышлары хакында // Историческая этнология. 2020. Т. 5, № 2. 
С. 284–292. https://doi.org/10.22378/he.2020-5-2.284-292 

 
 



Историческая  этнология .  2020.  Том  5 ,  №  2  

292 

Сведения об авторе: Гайнутдинов Айдар Марсилевич – кандидат филоло-
гических наук, старший научный сотрудник отдела историко-культурного насле-
дия народов РТ Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 
Татарстан (420111, ул. Батурина, 7А, Казань, Российская Федерация); 
aydargm@yandex.ru 

 
 

Поступила 02.06.2020 Принята к публикации 02.11.2020 
Опубликована 25.11.2020 

 


