
Чистай мөселманнары илаһи тамырларын барлый 
 

2012 елның 8 июленә “Коръән елы” кысаларында Чистай шәһәрендә 

“Чистай укулары” дип исемләнгән иҗтимагый чара үткәрелде. Бу чарада район 

башлыгы Илдус Әхмәтҗанов, Татарстан диния нәзарәте рәисе, мөфти Илдус 

хәзрәт Фәйез, Чистай төбәге казые Алмаз хәзрәт Шәрифуллин, Татарстан дәү-

ләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов катнашты. Әлеге чараның иганәчесе 

эшмәкәр Тәлгат Әхмәтҗанов булды. Укуларны Татарсан диния нәзарәтенең 

оештыру бүлеге мөдире Ильяс хәзрәт Зиганшин ачып җибәрде. 

Укуларның ачылышын котлап Татарстан диния нәзарәте рәисе, мөфти 

Илдус хәзрәт Фәйез чыгыш ясады. Ул әлеге чараның сыйфатый үзенчәлеклә-

ренә тукталып үтте. Татарстанда Закир ишан Камалов һәм аның кияве  Нәҗип 

Әмирхан башлаган тәсаввуф гыйлемен үстерүгә фатиха бирде. Укуларның 

башлануын котлап Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов чыкты. 

Котлау сүзе белән шулай ук чараның иганәчесе Тәлгат Әхмәтҗанов 

чыкты. Ул алга таба да мондый чараларны үткәрүгә ярдәм  булыр диде.  

Әлеге укуларда түбәндәге нотыклар тыңланды: 

1. Закир ишан Камалов һәм татар милләте. Нотыкны “Ислам динен кабул 

итүгә 1000 ел” исемендәге мәдрәсә мөдире Ильяс хәзрәт Зиганшин ясады. Ул, 

нигездә, Закир ишанның патша заманында, ислам динен кысу шартларында 

иманга туры калып татар халкын саклап калу юлларын күрсәтә алуына 

игътибар итте. Аның бу шартларда суфыйчылыкның нәкшбәндийә юнәлешен 

сайлап алуы да тарихи яктан акланган чара икәнлеген аңлатты. Җәмгыяви 

тормышта кяферлек өстенлек иткән шартларда Закир ишанның “тыштан аларга 

ошарга мәҗбүр булсагыз да, эчтән иманны ныгытыгыз, татарны 

урыслаштыруга, насаралаштыруга юнәлтелгән урыс телен көчләп тагуга каршы 

торыгыз, татар телен дин һәм милләт теле буларак саклагыз” дигән чакырулары 

татар милләтенең яшәү кагыйдәсенә әйләнде диде ул.  

2. Закир ишан Камалов һәм тәсаввуф гыйлеме. Нотыкны Чистай төбәге 

казые Алмаз хәзрәт Шәрифуллин сөйләде. Алмаз хәзрәт аеруча Закир ишанның 

суфыйчылык эшчәнлегенә басым ясады. Ул бездә дөньяви белем дә, фикх 

белеме дә бар диде, ә менә динебезнең илаһи асылын ачып бирүче, җанын, 

ихласлыгын тәшкил итүче тәсаввуф гыйлеме юк диде. Закир ишан диннең нәкъ 

шул ягын алга сөргән. Динебезне, иманыбызны тышкы яктан гына түгел, эчке 

яктан да ныгыткан. Мөридләрен дә шулай тәрбияләгән диде нотыкчы. 

3. Закир ишан Камалов – халкыбызның рухи остазы. Нотыкны Татарстан 

мөфтие урынбасары, галим Вәлиулла Якупов сөйләде. Беренче чиратта ул 

Закир ишанның күпкырлы эшчәнлегенә тукталды. Аның гыйльми, дәгъвати, 

иганәлек хезмәтенә югары бәя бирде. Ул аны Чистай имамнары гына түгел, 

барлык татар имамнарының да остазы дип атады. Башка дин галимнәре белән, 

аерым алганда Чистай төбәгендә динне таратуда һәм ныгытуда күп көч куйган 

Әмирханнар нәселе белән кан һәм рухи кардәшлектә булуын, илаһи эшенең 

дәвамчысы итеп кияве Нәҗип Әмирханны калдыруын Чистай 

мөселманнарының Закир ишан тоткан юлга тугры калуын күрсәтте.   

4. Закир ишан Камалов һәм аның фикердәшләре. Нотыкны академик 

Марсель Әхмәтҗанов сөйләде. Ул Татар фәннәр академиясенең Тарих 



институты мирасханәсе мөдире буларак элекке һәм яңа табылган материалларга 

таянып, мәшһүр ишанның бөтен Русия күләмендә байтак кына мөридләре һәм 

фикердәшләре булуын бәян итте. Русия мөселманнары арасында югары 

абруйлы шәхес икәнлеген билгеләп үтте. Фикердәшләре һәм мөридләре 

арасында танылган тарих һәм дин галиме Хөсәен Әмирханның һәм үзеннән соң 

Чистай домулласы булып сайланган кияве Нәҗип Хөсәен улы Әмирханның да 

булуларын күрсәтеп үтте. Нәкъ шушы чорда Камаловлар һәм Әмирханнарның 

нәсел шәҗәрәләре тоташып китә дә ди ул. 

5. Закир ишан Камалов һәм татар иганәчеләре. Нотыкны тарих фәннәре 

докторы Наил Таһиров сөйләде. Ул Закир ишанның дин галиме, татар 

имамнарының остазы гына түгел, ә иганәче дә икәнлеген күрсәтте. Икенче 

гильдия сәүдәгәр буларак үз акчасына беренче мәхәллә мәчетен, таштан 

эшләнгән ике мәдрәсә һәм башка мөселман биналарын төзи. Чистай 

мөселманнарына шактый юмарт ярдәм күрсәтә. Эшләгән эшләре, башкарган 

хезмәтләре ишан хәзрәтләренең камил зат икәнлеген күрсәтә. Безгә бүген дә 

динебез мәгънәви яктан да, матдәви яктан да камил булсын өчен нәкъ шундый 

камил затлар җитешми дип фараз кыла Наил әфәнде. 

6. XIX гасыр азагында һәм XX гасыр башында Камаловлар һәм 

Әмирханнарның Чистай төбәгендә дини эшчәнлеге. Нотыкны Татарстанның 

атказанган мәдәният хезмәткәре, Закир ишанның оныкчасы һәм Нәҗип 

хәзрәтнең оныгы Илдус Әмирхан сөйләде. Ул “Чистай укуларын” Закир ишан 

Камаловтан башлап җибәрүне нигезле һәм күптән көтелгән чара дип атады. 

Моның өчен Чистай мөселманнарына, игәнәче Тәлгат Әхмәтҗановка, 

Татарстан диния нәзарәтенә, мөфти Илдус Фәизгә үзенең зур рәхмәтен 

белдерде. Бу чара Татарстан мөселманнары өчен зур сөенеч һәм Диния 

нәзәратенең сыйфатый яктан яңа баскычка күтәрелү күрсәткече булды диде ул. 

Чистай төбәгендә XIX гасыр азагында һәм XX гасыр башында Камаловлар һәм 

Әмирханнарның нәсел шәҗәрәләре кушылуы һәм аларның  мәшһүр татар 

нәселләре белән бәйләнеше сыйфатый дини үсешкә китерде дигән фикерне 

әйтте. Без бүген дә шундый ихтыяҗ кичерәбез. Бары тик татар җирлегендә генә, 

татар галимнәренә таянып кына без татар дини үсешенә ирешәчәкбез. Әйе, 

гыйлемне барлык җирдән алырга кирәк, әмма аның гамәли файдасы бары тик 

туган туфракта тамырланса гына булачак, диде ул. Илдус Әмирхан 

тыңлаучыларны Әмирхан-Камловлар шәҗәрәсе белән таныштырды.  

Мәҗлестә шулай ук аерым чыгышлар булды. Мәсәлән, Диния нәзарәте-

нең голәмәләр шурасы вәкиле Рафик хәзрәт Насыров Чистай шәһәрендә дини 

үсешкә шактый йогынты ясаган урыннар белән таныштырды. Мәҗлестә 

катнашкан дин әһелләре, галимнәр, кунаклар, Чистай мөселманнары Чистай 

шәһәрендә татар-мөселман  факторының шактый зәгыйфь булуын билгеләп 

үттеләр һәм бу мәсьәләнең уңай чишелешенә өмет итеп җирле хакимияткә 

мөрәҗәгать иттеләр. Шулай ук Чистай шәһәрендә Камалов-Әмирханнарның 

исәлегенә багышланган чаралар үткәрергә кирәк дигән тәкъдимне керттеләр. 

Укулар тәмамлангач анда катнашучылар ишан хәзрәтләре 

Мохаммәдзакир Чистави Камаловның төрбәсенә зиярәт иттеләр һәм аны 

төзекләндерүчеләргә зур рәхмәтләрен белдерделәр.  

Мәҗлес дини кардәшлек, үзара хөрмәт шартларында үтте. Бу хәләт 

Татарстандагы мөселман өммәтенең берләшүенә тагы бер үрнәк бу. 
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Закир ишан Камалов татар-мөселман дөньсында, башлыча, имам, мәктәп-

мәдрәсә тотучы, иганәче-сәүдәгәр буларак билгеле.  Ә аның Чистави атамасына 

аерым игътибар бирелми. Ә бит ишанның мәшһүрлеге нигездә суфыйчылык 

хезмәте белән бәйләнгән. Чистави исеме дә аңа шуңа бәйле береккән. 

Гомумән, ислам дөньясында суфыйчылыкка берникадәр дәрәҗәдә кар-

шылыклы караш яшәп килә. Бигрәк тә гарәп исламында. Ислам динен 

гарәпләрдән кабул иткән Идел-Урал төбәгендә дә бу каршылык сизелә. 

Сәбәп нәрсәдә соң? Теләсә нинди тәгълиматнең, шул исәптән диннең дә 

илаһи һәм дөньяви асылы бар. Фәндә шуларның беренчесе эзотерик (эчке, 

фәлсәфи), икенчечесе экзотерик (тышкы, гамәли) белем дип атала. Шушы 

күзлектән караганда Корән гыйлеме үз эченә илаһи гыйлемне дә, дөньяви 

белемне дә ала. Пәйгамбәребез Мохаммәд г.һ.с., аның сәхабәләре һәм беренче 

дүрт хакыйки хәлиф вакытында бу ике юнәлеш бер-бересеннән аерылмый, 

пәйгамбәребезнең сөннәте аларның берлеген тәэмин итә. Гарәп дөньясында 

аларны аерып карау әле дә хупланып бетми. Беренчедән, гарәп милләтенең 

дөньяви яшәеше ислам гакыйдәсеннән әллә-ни аерылмый. Икенчедән, гамәли 

гореф-гадәтләре Коръән аятләренә каршы килми. Өченчедән, бүгенге заман 

дөньяви белемнең зәгыйфлеге фәлсәфи эзләнүләргә ихтыяҗ тудырмый.  

Әмма  Мохаммәд г.һ.с. дәвереннән соң исламның көчәюе сәбәпле 

мөселман дөньясында  дөньяви омтылышлар, матдәви нәфес көчәя һәм диннең 

илаһи асылын зәгыйфләндерерә. Бу исә бербөтен ислам тәгълиматен фәнни 

яктан бүлгәләүгә китерә. Фикх, хәдис, Коръән фәннәре һәм дөньяви фәннәр 

барлыкка килә. Аларда исә күбрәк Коръәннең илаһи рухы түгел, ә вәсвәси 

“корылык”, дини йолаларны үтәү ваклыклары, җәза мәсьәләләре, хорафатлык 

өстенлек итә башлый.  Әлбәттә инде мондый шартларда исламның илаһи 

асылын саклап калу ихтыяҗы туа. Әкренләп ислам фәлсәфәсе, ислам гыйлеме 

туа башлый. Шуларның тәэсирендә суфыйчылык тәгълимате барлыкка килә. 

Шул вакытта халыкны гади һәм гадел тормышка, ихласлыкка чакыручы, 

нәфескә, хөсетлеккә, тәккәберлеккә, саранлыкка каршы өндәүче галимнәр бар-

лыкка килә. Аларны суфыйлар (“дини сафлык”) тарафдарлары дип атыйлар.   

Кыскача әйткәндә, суфыйчылык ул— рухны нәфестән арындуру, 

сафландыру һәм аңа гүзәл сыйфатлар бирү юлы, Коръәннең илаһи асылын ачу.   

Суфыйчылык бер остаздан икенче остазга (мөршидкә)  өзлексез чылбыр 

рәвешендә мөридләр (хак юлны эзләүче шәкертләр) аша бирелә. Әлеге чыл-

бырны тәшкил итүче шәйхләр ишаннар берлеген тәшкил итәләр. Кемнең  тари-

кат шәйхеннән фатихасы юк, ул чын шәйех булмый һәм бу чылбырга керми. 

Әлеге чылбыр астан өскә таба пәйгамбәребез Мохаммәд г.һ.с.гә барып тоташа. 

Танылган дин галиме әл-Газали  суфыйчылыкны исламның асылы дип атый. 

Әл-Газалинең төп казанышы, ул ислам гакыйдәсе белән суфыйчылык арасын-

дагы каршылыкны бетерә. Газали суфыйчылыкның хаклыгы аның Коръән 

белән Сөннәгә каршылыгы булмавында ди.   

Суфыйчылыкның асыл сыйфатлары түбәндәгедән тора: 

-  байлыкка кызыкмау, фәкыйрьлектән курыкмау; 

- дөньялыкта заһид булу (дөньялыкка битараф булу);  

- таффакур (медитация) һәм зикр;  

- бер Аллаһка сыену — тәввәкул. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8


Суфыйчылык баскычлары:  

шәригать (грб. شريعة) — илаһи кануннар белән яшәү, тарикат 

(грб. طريقة) — мөрид буларак рухи остазга (шәйехкә, ишанга) иярү, 

мәгърифәт (грб. معرفة) — акыл белән генә түгел, йөрәгең белән дә Аллаһны 

тану, хакыйкәт (грб. حقيقة) — тулы илаһи гыйлемгә (хакыйкәткә) ирешү.  

Безгә килеп ирешелгән мәгълүматлар  буенча түбәндәге суфыйлар 

чылбыры билгеле (бәлки аңа төзәтмәләр кертәргә кирәктер): 

Абул-Касыйм әл-Җунәйд (830—910); Мансур Хәллаҗ (858—922); абу 

Сәид Фазыл-Аллах (967—1049);   Үмәр ибн әл-Фәрид (1181—1236); абу Язид 

әл-Бистами (804—874);   Хаҗи Бикташ (1270 ел тир. вафат);   әл-Газали (1058—

1111);  ]Әхмәд Ясави (1103—1166/67);  Ибн Арәби (1165—1240); Җәлаледдин 

Руми (1207—1273);  Фазлуллах (Фазл) Наими; Шаһ Нигъматулла (1330—1431); 

Насими (1370—1417);  имам Раббани (1564—1624) — ханәфит, матуридит, 

Нәкшбәндийә тарикате шәйхе; Кунта-Хаҗи Кишиев (1830—1867) — шәйх, 

төньяк Кавказда Кадария кардәшлегенә нигез салучы, остаз; Закир ишан 

Камалов Чистави (1818-1893), Кама-Чистай төбәгендә Нәкшбәндия 

кардәшлегенә нигез салучы; Зәйнулла Рәсулев (1833—1917), Идел-Урал 

төбәгендә Нәкшбәндия тарикатен таратучы дин галиме, ишан; хәзрәт Инаят 

Хан (1882—1927),  Җавад Нурбахш (1926—2008), Сәид әфәнде әл-

Чиркәви (1937—2012) — Нәкшбәндия тарикате шәйхе, Дагыстан 

мөселманнарының рухи остазы; Габдулла әл-Харари (1910—2008). 

Әгәр дә татар кешесе бу остазларның гыйлемен өйрәнсә, татар милләте 

дөньякүләм зур дәрәҗәгә ирешер иде. Бу кадәр түбәнлеккә төшмәс иде. 

Әйтеп үткәнемчә, бу остазлар пәйгамбәребез Мохаммәд г.һ.с. нән соң 

суфыйчылые нигезендә Коръәннең илаһи асылын кайтаралар, ислам 

догматикасы белән гакыйдәсе арасында туган каршылыкны бетерәләр. 

Әлбәттә, бу каршылык әдәп-әхлак кысаларында барса, моннан зарар юк, 

киресенчә, ул диннең ныгуына хезмәт итә. Әгәр инде бу каршылык дошманлык, 

җәһеллек төсен алса, бу диннең зәгыйфләнүенә китерә. Шуңа күрә дә күп кенә 

ишаннарыбыз бер ук вакытта имамлык һәм ишанлык вазыйфаларын үтәгәннәр 

һәм шуңа күрә озак еллар буе диннең асыл сыйфатларын саклап калганнар. 

Закир ишан Камалов та бер ук вакытта имам да ишан да була. Мәчет-

мәдрәсәләр төзи, “Камалия” мәдрәсәсен оештыра. Ә аның кияве, әтием ягыннан 

бабам Нәҗип Әмирхан ишан булмаса да, ул кайнатасының мөриде, ягъни 

Нәкшбәндия тәрикатенең дәвамчысы була. Шулай итеп, имамлыкны 

суфыйчылык, суфыйчылыкны имамлык ныгыта.  

Шәйх Чистави үзе Сасна авылында туа, Мәчкәрә мәдрәсәсендә укый. 

Шиһабетдин Мәрҗаны аның турында менә нәрсә дип яза: “мулла Закир 

Абдул-Ваһап ибн Абдул-Карим ас-Саснави Малмыж өязенең Сасна авылында 

сәүдәгәр гаиләсендә туа. Мулла Махмуд ибн  Мохаммәд ибн Садыйк ибн 

Мостафа әл Дагыстаниның ярдәмен һәм ышанычын ала. 46 ел буена “Камалия” 

мәдрәсәсендә шәкертләр укыта. Шуны да әйтергә кирәк, Ризаэддин Фәхреддин, 

Фатих Карими, Галиәскар Гафуров-Чыгтай, Харис Фәйзи-Чистапули шушы 

мәдрәсәдә белем ала. Халык арасында аның абруе зур була. Аны Казан 

губернасында гына түгел, ә бөтен мөселман дөньясында яхшы беләләр. Нигездә 
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ул үзенең тирән гыйлеме, шәригать кануннарын төгәл үтәлеше белән таныла. 

Күпләр аны хәтта “изге ишан” дип тә атыйлар.  

Нәкшбәндия тарикате шәйхе буларак ул тарикат имамы Мохаммәд ибн 

Мохаммәд-Нәкшбәндинең “тыштан барлык кешеләрдән аерылмагыз, эчтән исә 

иманга турылыклы булыгыз” дигән васиятенә туры кала. 

Бу сыйфат бигрәк тә кяфер дөнҗясы шартларында яшәгәндә кирәк була. 

Закир ишанның ишекләре һәркемгә ачык була. Байлар аңа киңәш сорап, 

ярлылар садака эстәп киләләр. Йөзләгән мөселманнар аның өендә рухи ярдәм 

алалар. Олы яшҗкә җиткәндә дә мөселманнар яшәгән җирләргә сәяхәт кыла. 

Мәккәгә, Мәдинәгә барып хаҗ гамәлләрен башкара. Еш кына Казанга бара. 

Аның килүләре тантана рәвешендә үтә. Аны күп кенә мөселман өйләрендә мәҗ-

лес җыеп көтеп алалар. Моны алар үзләренә карата хөрмәт дип саныйлар. 

Хәтта булачак мөфти Галимҗан Баруди да аның фатихасын алып үзендә 

мөридләр укыта һәм мөршид дәрәҗәсенә ирешә. 

1893 елда Чистайга (алдан сөйләшү буенча булса кирәк) Закир ишанның 

дусты Хөсәен Әмирханның улы Мохаммәднәҗиб килә. Бу вакытта Закир ишан 

каты авыру сәпәпле үзенә рухи дәвамчы эзли. Ул моны Нәҗип Әмирханда күрә. 

Моңа дәлил итеп ишан Нәҗибкә кызы Каиләттенисаны бирә. Туйга Чистайның 

барлык мәртәбәле кешеләре чакырыла. Шулай ук башка төбәкләрдән дә байтак 

кына галимнәр, имамнар, сәүдәгәрләр чакырыла. Әкренләп туй Нәкшбәндия 

кардәшлегенең олы җыенына әверелә. Мохаммәтнәҗип хәзрәт Әмирхан исә 

инде дөнҗядан китеп барган ишанның нәсел дәвамчысына һәм рухи варисына 

әйләнә. Шулай итеп ике зур нәселнең шәҗәрәләре кушыла. 

Ассызыклап шуны әйтәсе килә. Ике олы шәхеснең кан һәм рухи 

кардәшлеге Чистай төбәгендә исламның ныгуына һәм сафлыгына китерә. 

Чистай өязе татар исламының мәркәзенә әйләнә. 
 

 
“Әмирхания” мәгърифәтчелек вәкыфын оештыручы Камалов-Әмирханнар варислары 

Утырганнар (сулдан уңга): Синан, Илдус, Даниял Әмирханнар.  Басканнар (уңнан 

сулга): Шамил, Наил, Равил, Расим, Рашат, Фәрит, Рәүф Әмирханнар 

 



 
 

Нәҗип Әмирхан гаиләсе җәйләүдә (1906?) 
 

 
Камалов-Әмирханнар гаиләсе (1912?) 



 


