
Иман нәрсә ул? 
 

Сорауны болай төрттереп кую кемгәдер ошап та бетмәс. Билгеле инде, 

ул воҗдан, намус кебегрәк бер сыйфат дийәрләр. Шулай да мәсьәләне 

гадиләштерегә ашыкмыйк. Аз-маз булса да тирәнрәк фикер йөртеп карыйк. 

Белгәнебезчә, совет җәмгыйтендә әллә ни фикер төрлелеге булмады. 

Каммунлык һәм дәһричелек тәгълиматләре кеше аңы өстеннән хакимлек 

итте. Әмма 1986 ел апрель инкыйлабы белән бергә ирекле фикер йөртү 

мөмкинлеге килде. Дингә, иманга кайту өмете дә уянды. Бөтен җирдә 

мәчетләр төзелә башлады, мәдрәсәләр ачылды, матбугат, радио, телевидение 

дә бу мәсьәләдә читтә калмады. Рухыбыз яктырыр, тормышыбыз яхшырыр 

кебек күренде. Әмма өметләр акланмады. Җаннар иман белән сафланмады. 

Тормышыбыз илаһийәт нуры белән нурланмады  Киресенчә, җинаятьчелек, 

ришвәтчелек, бозыклык тагы да артты  шикелле. Фикер иреге безгә шифага 

булмады кебек. Күпләр хәтта каммунлык, дәһрилек дәверен сагына башлады.    

Әллә чыннан да инде дин, вөҗдан иреге тискәре күренешмени? 

Юк, әлбәттә. Мәсьәлә күпкә катлаулы. Беренче чиратта шуны басым 

ясап әйтик - динле булу әле иманлы булу дигән сүз түгел. Татарда бүген 

төрле дини тәгълимат тарафдарлары бар. Мөселманнар һәм нәсаралар, 

тәңречеләр һәм кришнаитлар, мәҗүсиләр һәм дәһриләр. Хак дин күзлегеннән 

караганда, мөселман кешесенең генә иманы камил, калганнарыныкы исә - 

батыйл, ягъни бозык санала. Әмма тормышта без кайвакыт киресен күрәбез. 

Еш кына үзен мөселман дип санаган кешенең әхлакый сыйфатлары башка 

дин тарафдарыныкыннан зәгыйфьрәк була. Хәтта дәһриләр арасында да 

кайбер мөселманнардан намуслырак кешеләрне очратабыз. Бу бигрәк тә 1917 

ел октябрь инкыйлабының башлангыч чорында һәм, хәтта, соңыннанрак та 

ачык күренде. Корчагиннар, икмәк капчыгында утырып ачтан үлүчеләр миф 

түгел, ә тарихи чынбарлык. Ул вакытта бу гамәлләр куркаклыктан түгел, 

инанудан килгән. Бүген дә дәһриләр, тәңречеләр, нәсаралар һәм башка төр 

инанучылар арасында намуслы, йәрдәмчел кешеләр очрый һәм шуның өчен 

аларны хөрмәт итәбез. Киресенчә, ришвәти, намуссыз мөселманнарны күреп, 

аларга ышанычсызлык белдерәбез. Ә иң аянычы шунда ки, исламның илаһи 

асылына ирешмәгән адәм баласында алар хак дингә карата тискәре мөнәсәбәт 

тудыра һәм иман ныгытуга хилафлык китерә. Шуңа күрә дә исламда 

ришвәтчелек, икейөзлелек бик зур гөнаһлардан санала торгандыр.  

Димәк, кеше сыйфатларының асылы – динле булудан бигърәк, иман 

ныклыгында. Шуңа күрә бу төшенчәләргә аңлатманы да төгәлрәк бирик. 

Башта фитрый, аклый һәм нәклый иман әйтемнәренең асылына төшеник. 

Фитрый иман ул - кешелек дөньясы яратылганнан бирле килә торган 

илаһи мирас. Ул һәр кешегә бер үк микъдарда тумыштан бирелә. Шуңа күрә 

аны табигый иман, намус, вөҗдан дип тә атыйлар. Ул адәм баласын Аллаһы 

Тәгалә белән бәйли. Ягъни һәр кеше ата-анасының нинди диндә, кайсы 

милләттән булуына, кая йәшәвенә карамастан, иманлы булып туа. Моны без 

инде әйтеп үткәнебезчә, баланың сабыйлыгы, самимилеге, керсезлеге аркылы 

сиземлибез. Шуңа күрә дә аларны яратабыз һәм иркәлибез. Хәтта хайваннар 
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дөньясына да фитрый иман төшенчәсе салынган. Без аларда да балаларга хас 

сыйфатлар күрәбез. Күп очракта, кешеләрдән бигрәк, хайваннар белән 

аралашырга яратабыз. Үсемлекләргә дә иман бирелгән дип фараз кылырга 

була. Чөнки без алардан да уңай тәэсир алабыз. Гомумән, барлык йәшәеш 

фитрый иман белән сугарылган. Дөресен әйткәндә, хайваннар һәм 

үсемлекләр дөньясы, Адәм баласыннан айырмалы буларак, фитрый иман 

белән “туа”, фитрый иман белән “үлә”. Алар өчен туу, йәшәү, үлем чикләре 

юк. Алар барысы да фитрый иман калыпларына сыйып бетә. Шуңа күрә дә 

хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы тугач та үзенең үлемгә хөкем ителгәнен 

белми һәм мәңгелек тойгысыннан мәхрүм ителми. Ә кеше ителә. Нигә?  

Чөнки Адәм баласы җиргә башлангыч гөнаһы өчен Иблис белән бергә 

сөрелгән. Һәм ул анда сынау үтә. Иблис исә сынаучы вазыйфасын башкара. 

Кайберәүләр бу сынауның нигә кирәге бар диләр. Аллаһы Тәгалә шундый 

рәхимле һәм мәрхәмәтле булгач, нишләп баштан ук безне камил, гөнаһсыз  

итеп яратмаган, йәнәсе. Алайса, әйдәгез, сынаусыз гына шәкерткә диплом 

бирик, күнекмәләрсез генә оста, эшләмичә генә тук булыйк. Корыч та бит 

утта чыныга түгелме? Галәмдәге барлык әверелеш-ясалыш процесслары 

Аллаһы Тәгаләнең абсолют (яратылыш) программасына салынган камилләшү 

аша бара. Бу халәт Аллаһы Тәгаләнең дөньны ярату технологиясенә 

салынган. Шушы процессларда сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләре абсолют (илаһи) 

мәгънәгә ия булса, аларны сайлау ирекле ихтыярга салынган. Бу канунчылык 

Аллаһы Тәгалә тарафыннан яратылган барлык мәхлукатка, беренче чиратта, 

адәм баласының үзенә кагыла. Чөнки ул яратылышның таҗы, төп максаты.  

Күкләр дә, җирләр дә, барлык мәхлукат та аның өчен яратылган.  

Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә аны хайваннар һәм үсемлекләрдән өстен 

күреп, Изге язмалар һәм пәйгамбәрләр аркылы нәклый (өстән тапшырылган) 

иман иңдергән. Дөрес моның өчен аны тугач та ук үлемгә хөкем иткән. 

Мәңгелек җәннәт рәхатен үлем газабы белән алмаштырган. Әмма бу газаптан 

чыгу юлларын нәклый иман аркылы күрсәткән. Шуны ихлас кабул итсәң 

генә, шуның нигезендә гамәл кылсаң гына, сине үлем тозагыннан азат иткән. 

Мәңгелек йәшәйешне фани тәннән азат ителгән бакый рухка тапшырган. 

Әмма ничек моңа ирешергә, ничек иман калимәләрнең  асылына төшенергә. 

Менә кәлимәи шәһәдәт нәрсә ди: шәһидлек кыламын шул нәрсәгә - 

Алладан башка иләһ юк, Мохаммәд Аның колы һәм илчесе. Инде кәлимәи 

иманга килик. Ул нәрсә ди: Иман китерәмен Аллаһка, аның фәрештәләренә, 

китапларына, пәйгамбәрләренә, ахирәт көненә, язмышның яхшысы һәм 

яманы да Аллаһы тәгаләдән булуына, үлгәннән соң яңадан терелүгә.  Гади 

акыл белән фикер йөртсәң, ничек итеп күзең белән күрмәгән, колагың белән 

ишетмәгән кемсәләргә һәм нәрсәләргә шаһитлык кыласың? Җитмәсә, шулар 

хакына азан безне намазга ашыгырга, газаптан котылырга чакыра. Коръәни 

Кәрим моны үзе куәтли. Күренмәгәнне күрүчеләр котылыр ди. Чыннан да 

бит, шуларга ышанмасаң, үлем газабы котылгысыз. Ышансаң, ник анда 

күкләр ярылмый, йолдызлар койылмый, безгә барыбер. Без бар, мәңгелек. 
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Тормыш фәлсәфәсен үзләштергән, илаһи һәм дөньяви гыйлемнең 

асылына төшенгән бәндә өчен бу юлларның хаклыгы бәхәссез. 

Тумыштан килә торган иманнан аермалы буларак, дин кешегә, әйтеп 

үткәнемчә, күрсәтмә буларак килә. Ягъни, иманны саклау һәм ныгыту өчен. 

Адәм баласына түгел, тузан суырткычка да инструкция бирелә. Хайваннарны 

карау һәм асрау өчен дә күрсәтмәләр бар. 

Еш кына иман белән дин тәңгәлләштерелә. Әйе, иман белән дин 

төшенчәләре бер берсеннән аерылгысыз. Бигрәк тә хак дин мәгънәсендә. 

Шуңа күрә дә барлык дин тарафдарлары үз диннәрен генә хак дин санап, 

адәм баласы шушы диндә туа дип фараз кыла. Ә диннән язу (иманны югалту 

мәгънәсендә)  батыйл диннәр йогынтысына эләгүдән килә, диләр. Асылда 

болай фикер йөртеш дөрес. Әмма кайсы дин хак, кайсы бозык булуын 

билгеләүдә фикер бердәмлеге юк. Күп очракта үз динеңнән башкалары бозык 

санала. Бу исә күңелсез каршылыкларга китерә. 

Ә хакыйкәт шунда ки, кеше дин белән түгел, фитрый иман белән туа. 

Иман Аллаһы Тәгалә ихтыярында булса, дин адәм кулында. Динне бозып 

булса да, иманны бозып булмый. Иман белән дин аермасы да менә шунда. 

Әмма еш кына без кеше турында иманлы яки имансыз дип сөйлибез. 

Шулай да адәм баласы иманлы булып тугач, аны бозып булмагач, кая китә 

соң ул иман? Алдарак без моны аңлату өчен “иман савыты” төшенчәсен 

керткән идек. Әйе, иман ул абсолют төшенчә. Ул йә бар, йә юк. Әмма ул 

салынган савыт нык та, зәгыйфь тә булуы мөмкин. Кеше туганда һәрхәлдә 

ике төр иммунитет белән туа. Физик һәм психик. Болар икесе дә генетик 

мирас. Аларның ныклыгы ата-ананың физик һәм рухи сәләмәтлеге белән генә 

түгел, үткән буыннарның яшәү рәвеше белән дә бәйле. Шуңа күрә иманлы 

ата-анадан имансыз, имансыз ата-анадан иманлы балалар тууы мөмкин. 

Физик иммунитет турында без берникадәр беләбез. Ул нык булса, кеше 

авыруга бирешми, зәгыйфь булса, бик тиз аңа чир йога. Шуңа күрә дә физик 

иммунитетны ныгытуга зур әһәмият бирәбез. Моның белән, нигездә, 

табиблар шөгыльләнә. Зәгыйфь физик иммунитет белән туган бала нинди зур 

мәшәкатьләр китергәне барыбызга да мәгълүм. Үлем-китем дә 

иммунитетларын ныгытып өлгермәгән кечкенә балалар һәм аны инде 

югалтып барган картлар арасында күбрәк була.  

Ә менә психик иммунитет турында аз хәбәрдәрбез. Югыйсә аның 

әһәмияте тагы да зуррак. Чөнки ул - “иман савыты”. Физик иммунитет 

кешенең физик сәламәтлеге сагында торса, психик иммунитет аның рухи-

әхлаки сәламәтлеге сагында тора. Әмма алар бер-берсе белән нык бәйләнгән. 

Психик иммунитетның зәгыйфьләнүе, физик иммунитетның зәгыйфьләнүенә 

китерә. Киресенчә, күп очракта физик иммунитетны ныгыту исәбенә, психик 

иммунитетка зарар китерәбез. Монда мин әлеге бәйләнешләрнең 

механизмнарын ачыклап тормыйм. Ул башка язмаларда бирелер. 

Нык “иман савыты” белән туган кеше рухи-әхлакый тайпылышларга 

тиз генә бирешми. Әмма динсез мохиттә аның тузуы тизләнә. Зәгыйфь 

“савыт” белән туган кешегә тагы да авырга туры килә. Без физик 

иммунитетка зарар килмәс өчен нияттә булса да тирә як мохитне, табигатьне 
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сакларга тырышабыз. Ә менә дини мохитне ниятебез белән дә сакламадык. 

Киресенчә, аны аңлы рәвештә, мөмкин кадәр җимерергә тырыштык. Хәтта 

бүген дә, дингә кайтабыз дигәндә дә, дин дәүләттән, мәктәптән аерылган дип 

барабыз. Ягъни, кешенең “иман савытын” җимерүне дәвам итәбез. Ә үзебез 

йөз баланың бишесе генә сәламәт булып туа, дип зарланабыз. Динсез 

җәмгыятьтә, имансыз ата-анадан нинди сәламәт бала тусын! Тишек савытта 

иман тормый. Иман чыккан - җан чыккан, ди халык. Иманлы мәгариф, 

иманлы фән өчен көрәш тә көткән нәтиҗәләрне әлегә бирми. Белем-тәрбия 

системасы динсезлек калыпларында кала бирә. 

Шулай да нигә соң халык тоташ дәһрилек, авторитаризм, тоталитаризм, 

хәтта миллионнарны зинданнарда череткән Сталин чорын сагына? Моның 

сере нәрсәдә? Кыскача әйткәндә, иреккә чыккан әхлаксызлыкта. Сталин 

тәртибе нидән гыйбарәт иде соң? Гасырлар буе дини мохиттә яшәгән 

халыкның “иман савыты” чагыштырмача нык иде әле. Гади халык ачлыктан-

ялангачлыктан интексә дә, дәһриләргә ияреп динне сүксә дә, аңардан Аллаһы 

Тәгалә биргән фитрый иман тиз генә чыгып бетмәде. Моның өчен әле аның 

“иман савытын” җимерергә кирәк иде. Динле кешеләр кырылган саен, “иман 

савыты” туза барды, имансыз җәмгыять туа торды. Әлбәттә, җаны чыккан 

саен ул таркала барды. Бу процессны туктату өчен диктатура кирәк булды. 

Мәетне дә бит бозылмас, таркалмас өчен мәетханәдә (моргта) тоталар. Әмма 

салкында-бозда яшәү-үсеш процессы туктала. Илья Эренбург үзенең 

язмаларының берсендә болай дигән иде: “Котып аша очып чыгып була, әмма 

анда яшәп булмый”. Шуңа күрә Хрущев “җепшеге” пәйда булды. Әмма 

җылыда черү тагы да көчәйде. Тирә якка яман ис тарала башлады. Бу 

процессны йә жилләтеп, йә кабат суытып кына туктатып була иде. Икенчесен 

кулайрак күрделәр. Җил тәмам таркатыр дип курыктылар ахры. Тоталитар 

режимны аз-маз йомшартылган авторитар режим алмаштырды. Җәмгыятьтә 

торгынлык чоры урнашты. Бозда нидер төзеп булса да, сазда берәр нәрсә 

төзү-үстерү газапка әйләнде. Туктап калган поездның тәрәзәләрен томалап, 

тукталышлар игълан итүдән башка чарабыз калмады. Кызганыч ки, бу күз 

буу безнең дә милли сыйфатыбызга әйләнеп бара. 

Әлбәттә тере бәндәне мондый халәт канәгатьләндерә алмый. Шуңа 

күрә үзгәртеп кору чоры килде. Аңа бүген нинди генә караш булмасын, бу 

котылгысыз процесс иде. Ул туңып, яисә һуштан язып үлүдән котылу чарасы 

булды. Дөрес, җылылык арткан (демократия үскән) саен чуаннар да сытыла, 

яман ис тә тарала башлады. Черек бүкәннәрдә үсеп чыккан яңа үсентеләрне 

агулы гөмбәләр басып китте. Бозда боз кимереп, сазда мүк ялап тукланган 

халык боз-саз дәверен сагына башлады. Хәрәкәтсез поезд йөртүчеләр, 

булмаган тукталышларны игълан итүчеләр шул составны да сүтеп 

таратучыларның гамәлен күреп, “каравыл” кычкыра башлады. 

Ниһаять, бозлану, җылыну, таркалу процессларының чын сәбәпләрен 

аңлаучылар да күренә башлады. Алар сәламәтләнү процессын “иман 

савытын” төзекләндерүдә күрде. Динне кайтару, рухи-әхлаки нигезне ныгыту 

эшенә керештеләр. Әмма монда да имансызлар өлгеррәк булып чыкты. Тиз 

арада бу мәйданны да биләп алдылар. “Демократия”дә дә, “дин”дә дә котылу 
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юлын күрмәгән халык бар өметен “көчле кулга” баглады. Яңадан боз 

дәверенә кайту куркынычы туды. Чөнки салкын-җылы алмашынуы таркалу-

черү процессын тизләтәчәген иманнан язган халык аңлар дәрәҗәдә түгел 

инде.  

Шуңа күрә түземлек күрсәтеп, черисенең череп бетәсен, үсәсенең үсеп 

китәсен генә көтәргә кала. Кемгә нинди өлеш чыгачагы һәркемнең “иман 

савыты”ның ныклыгына бәйле. 

Ә инде кемнең “иман савыты” ныграк икәнлеге аның нинди диндә 

торуыннан түгел, гамәленнән күренә. Әйе, мин иман сагында торучы иң 

көчле дин -  ислам дине, дип саныйм. Моңа дәлилләр күп. Аларның 

кайберләрен “Фән һәм дин?” исемле язмамда китердем. Әмма бу берәүгә дә 

башка диндәгеләрне имансыз дип атарга хокук бирми. Үзеңне теге яки бу 

дин тарафдары дип игълан итеп кенә иманлы булып булмый. Хәтта мөфти 

булсаң да. Моны дәвамлы яшәү рәвешең белән исбат итәргә кирәк. Шул 

уңайдан авылыбызның имамы Зариф хәзрәтнең моннан 35 ел элек әйткән 

сүзләрен китерәм: “Мөэмин мөселман булу өчен һич кимендә җиде 

буыныңның ислам кануннары буенча яшәве кирәк. Шундый бәндәләр генә үз 

өсләренә имамлык (җитәкчелек) вазыйфаларын ала алалар”. Бүгенге көн өчен 

бу, әлбәттә, үтәлмәс таләп. Шулай да моннан гыйбрәт алу кирәктер. Бары бер 

генә нәрсә бәхәссез. Бозык дин, бозык тәгълимат “иман савыты”н ныгыта 

алмый. Моның өчен хак диндә булу кирәк. Иманы нык булган бәндә 

“үзгәртеп кору” дигән сынау күперен дә, башка четрекле заманнарны да 

уңышлы үтәр дип уйлыйм. 
 

Аллаһ! Без сиңа гына гыйбадәт кылабыз һәм һәр эшебездә синнән генә 

ярдәм сорыйбыз.И тәрбиячебез Аллаһ! Безләрне туры юлга күндер! 

Ул юлны Син әүвәлгеләргә ингам (яхшылык) итеп бирдең, безләрне 

Синең ачуың төшкән һәм адашкан кешеләрне бидегать (ялгыш) һәм заләләт 

(туры булмаган) юлыннан башка юлга күндер, ягъни Сине ачуландырмаган 

һәм хак юлдан адашмаган кешеләр юлына күндер! “Әмин”.  
 


