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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

Кереш сњз

َأْنُفِسَنا َو  َنْسَتْغِفُرُه َو َنُعوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُروِر  َنْسَتِعيُنُه َو  إنَّ اْلَحْمَد هلِل َنْحَمُدُه َو 
َسّيَئاِت َأْعَماِلَنا َمْن َيْهِدِه اهلل َفال ُمِضلَّ َلُه َو َمْن ُيْضِلل َفال َهاِدَي َلُه َو َأْشَهُد 
ا  دًا َعْبُدُه َو َرُسوُله، أمَّ َأْن ال ِإلَه إالَّ اهلل َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه َو َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

َبْعد...
Хакыйкатьтә, иң хәерле сүз — Аллаһ тәгаләнең сүзе, 

вә иң хәерле юл — пәйгамбәребезнең  юлы. Барча 
яңалык — бидгать, вә барча бидгать — адашу һәм барча 
адашу утка илтә.

آل  ُمْسِلُموَن(  َوَأْنُتْم  ِإال  َتُموُتنَّ  َوال  ُتَقاِتِه  َحقَّ  اهللََّ  اتَُّقوا  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا 
عمران 102

Мәгънәсе: «Әй мөэминнәр! Аллаһка хак тәкъвалык 
белән тәкъваланыгыз. Аңа итагать итегез, каршылык вә 
гөнаһ кылмагыз. Аны зикер кылыгыз, вә онытмагыз. Аңа 
шөкер итегез һәм көферлек кылмагыз, Аның хөкемнәрен 
бозудан бик нык сакланыгыз һәм Коръән белән гамәл 
кылып, чын мөселман хәлегездә генә үлегез!».

)َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ 
ِمْنُهَما ِرَجاال َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواألْرَحاَم ِإنَّ اهللََّ َكاَن 

َعَلْيُكْم َرِقيًبا( النساء: 1
Мәгънәсе: «Әй кешеләр! Сезне бер нәфестән (Адәмнән) 

халикъ кылучы Аллаһка тәкъва булыгыз! Ул (Аллаһ), 
Адәмнең  үзеннән хатын (Хәваны) яратты, вә икесеннән 
күп ирләрне һәм күп хатыннарны дөньяга чәчте. Янә 
Аллаһка тәкъвалык кылыгыз, Ул — Аллаһ исеме белән 
бер-берегездән сорыйсыз, ягъни Аллаһ ризалыгы өчен 
бир, сүземне тыңла, дисез, һәм Аллаһ ризалыгы өчен 
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сорагач кешенең кире какмаганлыгын беләсез. Шулай 
булгач, Аллаһны зурлагыз вә якын туганлык җепләрен 
өзүдән сакланыгыз! Аллаһ бит сезнең барча эшләрегезне 
тикшереп күзәтүче».

)َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوال َسِديًدا  ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر 
َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما( األحزاب 71-70
Мәгънәсе: «Әй мөэминнәр! Аллаһка тәкъва булыгыз, 

вә хак булган файдалы, дөрес сүзләрне генә сөйләгез! 
Аллаһ әйткәнчә эш кылсагыз, Аллаһ эшләрегезне вә 
гамәлләрегезне төзәтер, вә гөнаһларыгызны ярлыкар. 
Берәү чын күңелдән Аллаһка, вә Аның расүленә итагать 
итсә, ул кеше һичшиксез өстенлеккә вә изге теләгенә 
иреште».

Бу китапта булган аз гына тырышлык, хәерлесе вә 
дөресе Аллаһ тәгаләдән:

)َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن َتْعَلُم( النساء: 113
Мәгънәсе: «Аллаһ сиңа белмәгәнеңне өйрәтте».

)َوال ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإال ِبَما َشاَء( البقرة: 255
Мәгънәсе: «Аллаһ гыйлеменнән һичнәрсәне чолгап  

ала алмаслар, мәгәр Аллаһ теләгәнне генә белерләр».
Ә инде китапта хата вә кимчелек булса — минем 

үземнән вә шәйтаннан:

)ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسُكْم( آل عمران: 165
Мәгънәсе: «Әйт: «Бу үзегезнең нәфсегездән», — ди-

ген».

ْيَطاُن ِلْلِْنَساِن َخُذوال(  الفرقان: 29  )َوَكاَن الشَّ
Мәгънәсе: «Шәйтан кешегә батылны матурлап вә 

хакны кабахәт кылып, алдап ташлап китәр булды».
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Нәрсә ул дога?

Дога, мљселман кешесенећ тормышында зур 
ђџђмияткђ ия. Ул Аллаџ тђгалђгђ тђњхид белђн бђйле.

Дога — ул, Аллаџ тђгалђгђ њзећнећ мескенлегећне, 
мохтаќлыгыћны књрсђтеп, Аннан башка кљч-куђт иясе 
юклыгын белдереп, њзећђ файдалы нђрсђлђрне сорау 
џђм зарарлы нђрсђлђрдђн саклауны талђп итњ. Шућа 
да, дога губудияныћ — Аллаџка коллыкны књрсђтњнећ, 
ић югары дђрђќђлђреннђндер. Дога белђн кеше њзенећ 
тњбђн, зђгыйфь вђ мескен зат икђнлеген тоя џђм Раб-
бысыннан ярдђм љмет итђ.

Доганыћ фазыйләтләре, ќимешләре џәм 
серләре:

1) Дога — ул, Аллаџка итагатьлелек џђм Аныћ куш-
каннарын њтђњ. Чљнки Аллаџ тђгалђ Коръђндђ болай 
диде:

)َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم( غافر 60
Мђгънђсе: «Раббыгыз әйтте: «Миңа ялварыгыз! Мин 

сезгә җавап бирермен».
2) Дога — ул, гыйбадђт. Бу хакта пђйгамбђребез  

њзенећ хђдис-шђрифендђ болай диде:

قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: »الدَُّعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«
Мђгънђсе: Пђйгамбђребез  ђйтте: «Дога — ул, 

гыйбадђт»1.
3) Дога тђкђбберлектђн пакьлый:

)َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن 
َجَهنََّم َداِخِريَن( غافر: 60

1	 Тирмизий	2969
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Мђгънђсе: «Раббыгыз әйтте: «Миңа ялварыгыз! Мин 
сезгә җавап бирермен». Әмма, Миңа гыйбадәт итүдән 
тәкәбберләнеп баш тарткан кешеләр түбәнсетелгән вә 
хур булган хәлдә җәһәннәм утына керерләр».

4) Дога, Аллаџ тђгалђ каршында ић хљрмђтле нђрсђ, 
чљнки дога гыйбадђтнећ ић югары љлеше, ђ Аллаџ 
кешелђрне вђ ќеннђрне бер Њзенђ генђ гыйбадђт кы-
лыр љчен яратты:

قال النبي : »َلْيَس َشْىٌء َأْكَرَم َعَلى اهللَِّ َتَعاَلى ِمَن الدَُّعاِء«
Мђгънђсе: Пђйгамбђребез  ђйтте: «Аллаџ тђгалђ 

каршында догадан да хљрмђтлерђк нђрсђ юк»2.
5) Дога, Аллаџ тђгалђнећ ачуыннан саклануга 

сђбђп:

قال النبي  : »َمْن َلْم َيْدُع اهللََّ ُسْبَحاَنُه َغِضَب َعَلْيِه«
Мђгънђсе: Пђйгамбђребез  ђйтте: «Кем Аллаџ 

тђгалђгә дога кылмый икђн, Ул аћа ачулана»3.
6) Дога, Аллаџ каршында књкрђкне кић ача, џђм 

тђвђкђллеккђ вђ йљрђкнећ бер Аћа гына бђйлђнњенђ, 
башка затлардан, кешелђрдђн  азат булуына сђбђп 
була.

Ибен Тђймия рахимђџуллаџ болай диде: «Адђм бала-
сы њзенећ хаќђтлђрен њтђњдђ џђм зарарлардан саклану-
да Аллаџныћ рђхмђтенђ телђге арткан саен, ул кешенећ 
Раббысы каршында губудиясе (итагатьлеге вђ коллыгы) 
арта џђм Аллаџтан башка нђрсђлђрдђн њзен азат вђ ире-
кле хис итђ башлый. Лђкин, ђгђр адђм баласыныћ телђге 
кешелђр вђ башка  мђхлуклар белђн бђйле булса (фђлђн 
кеше генђ мића ярдђм итђ ала, аннан гына ярдђм со-
рарга кирђк, дигђн кебек), ул вакытта аныћ йљрђге шул 
мђхлук белђн бђйле булып, аныћ колы була».

2	 Тирмизий	3370
3	 Ибен	Мәҗәһ	3827
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7) Дога, гаќизлектђн саклый:

َبِخَل  َمْن  النَّاِس  َوَأْبَخُل  الدَُّعاِء،  َمْن َعَجَز ِفي  النَّاِس  النبي : »َأْعَجُز  قال 
الِم« ِبالسَّ

Мђгънђсе: Пђйгамбђребез  ђйтте: «Ић гаќиз кеше — 
дога кылудан гаќиз булганы, џђм ић саран кеше — сђлам 
бирњгђ саран булганы»4.

8) Доганыћ ќимеше тђэмин ителгђн, иншђАллаџ:

قال النبي : »َما ِمْن َأَحٍد َيْدُعو ِبُدَعاٍء ِإالَّ آَتاُه اهللَُّ َما َسَأَل َأْو َكفَّ َعْنُه ِمَن 
وِء ِمْثَلُه َما َلْم َيْدُع ِبِإْثٍم َأْو َقِطيَعِة َرِحٍم« السُّ

Мђгънђсе: Пђйгамбђребез  ђйтте: «Кемдђ кем 
гљнаџлы эшлђр яки туганлык ќеплђрен љзњне сорамый-
ча, башка нинди генђ булса да нђрсђне сорап Аллаџка 
дога кыла икђн, Аллаџ аћа сораганын бирђ, яки шућа 
тић булган явызлыктан саклый»5.

وقال : »ما من مؤمٍن َيْنِصُب َوْجَهُه هلل يسأله مسألًة إال أعطاه اهلل إياها، إما 
عّجلها له في الدنيا، وإما ذخرها له في اآلخرة، ما لم يعجل، قالوا: يا رسول 

اهلل وما َعَجَلُته؟ قال: يقول: دعوت ودعوت وال أراه ُيستجاب لي«
Мђгънђсе: Пђйгамбђребез  ђйтте: «Мљэмин Аллаџ 

тђгалђдђн нђрсђ генђ сорамасын, һичшиксез Аллаџ аныћ 
сораганын бу дљньяда бирер, яки инде аћа ахирђткђ 
калдырыр, ђгђр дђ ул сораганын ашыктырмаса». 
Пђйгамбђребездђн сорадылар: «Ашыктыру нђрсђ була, 
әй Аллаһның расүле?», — дип. Ђйтте: «Дога кылучы 
ђйтер: мин дога кылдым, кылдым, ђмма лђкин кабул бу-
луын књрмђдем»6.

Бу ике хђдистђ мђселман кешесенећ догасы юкка 
чыкмаганлыгы бђян ителђ.

4	 Әт-тәргыйб	вә	әт-тәрһийб	2714
5	 Тирмизий	3381
6	 Әл-әдәп	әл-мүфрад	711
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Ибен Хђќђр болай диде: «Џђрбер дога кабул була, 
лђкин аныћ кабуллыгы тљрлечђ; кайвакыт соралган нђрсђ 
кабул булса, ђ кайвакыт инде шућа тић ђйбер бирелђ».

Доганыћ шартлары:

Дога кабул булсын љчен берничђ шарт бар, ошбу 
шартлар њтђлгђндђ генђ дога кабул була, иншђАллаџ. 
Без шушы шартларныћ ић мљџимнђрен искђ алып 
узарбыз:

1) Дога кылучы, бер Аллаџ кына аныћ догасын кабул 
итђргђ кадир икђнлеген белергђ тиеш.

2) Аллаџтан башкага дога белђн ялвармаска тиеш. 
Чљнки Аллаџтан башкага дога кылу ширеккђ керђ.

3) Аллаџ тђгалђгђ тђвђссњл кылганда (якынаю юлы 
эзлђгђндђ), шђригать буенча рљхсђт ителгђн тђвђссњлне 
генђ кулланырга тиеш. Мђсђлђн, Аллаџныћ књркђм 
исемнђре, яки камил сыйфатлары белђн. Шулай ук, 
үзенећ кылган изге гамђллђре яки исђн булган вђ кљче 
ќиткђн изге-салих бђндђнећ аныћ љчен дога кылуын 
сорап џ.б.

4) Доганыћ кабуллыгында ашыктырудан читлђшергђ 
тиеш.

5) Яхшы нђрсђ сорап кына дога кылырга тиеш.
6) Аллаџ тђгалђ хакында фђкать яхшы гына уйларга 

тиеш.
7) Йљрђге вђ књћеле белђн сорарга тиеш.
8) Хђлђл ризык кына ашарга тиеш.
9) Мљселманнарга дошманлыктан читлђшергђ тиеш.
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Доганыћ әдәпләре:

Дога камил булсын љчен кайбер ђдђплђр булырга 
тиеш:

1) Доганы Аллаџ тђгалђгђ хђмд-сђнђ џђм пђйгамбђ-
ребезгђ салават белђн башлау.

2) Њзећнећ хата вђ гљнаџларыћны тану.
3) Аллаџка буйсынучанлык вђ књндђмлек књрсђтњ.
4) Љметлђнњ.
5) Курку.
6) Катгый њтенеп сорау.
7) Ќићеллектђ дђ, авырлыкта да сорау.
8) Љч тапкыр кабатлап сорау.
9) Кыйблага таба юнђлњ.
10) Кул књтђреп сорау.
11) Мисвђк куллану.
12) Таџђратле булу.
13) Сораган нђрсђгђ Аллаџ тђгалђнећ исемен туры 

китереп сорау, мђсђлђн: Әй Рахмђн! Мића рахимлек 
књрсђт! Әй Гаффар! Мине гафу ит! Џђм башкалар.

14) Кычкырмыйча, ђ бђлки басынкы тавыш белђн 
дога кылу.

15) Башта њзе љчен, аннары мљселман туганнары вђ 
кардђшлђре љчен сорау.

Шулай ук, дога кабул булыныћ сђбђплђреннђн: их-
ласлылык, тђњбђ, золымнан ерак булу, гафлђттђн имин 
булу, изгелеклђр эшлђњ, явызлыкларны туктату, фарыз 
гамђллђрдђн соћ нђфеллђр белђн Аллаџка якынаю, 
ата- ана хакын њтђњ, дога кабул була торган билгеле ва-
кытларны, хђллђрне, урыннарны сайлау, џ.б.
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Пәйгамбәребезгә  
мәхәббәт

(сљннђт џђм бидгать арасында)
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Хакыйкатьтђ, Аллаџ тђгалђ кешелђргђ Њзенећ 
пђйгамбђренђ  итагать итђргђ, аны яратырга џђм их-
тирам итеп аныћ хокукларын њтђргђ боерды. Сахђбђ-
лђр џђм изге сђлђфлђр бу боерыкны ќиренђ ќиткереп 
њтђделђр. Алар пђйгамбђребезгђ  карата мђхђббђт-
лђрен белдереп аны ватаннарына, йорт ђџеллђренђ, 
малларына караганда да ныграк яраттылар. Хђтта 
њзлђренећ ић газиз вђ кадерле булган нәрсәлђрен 
аныћ динен куђтлђп, џђм пђйгамбђребезне   яклап 
Аллаџка корбан иттелђр. Шуныћ љчен дђ, бу дин алар 
вакытында бик нык таралды, вђ Аллаџ алардан раз-
ый булды. Ђ инде кайчан бу љммђт зђгыйфьлђнде, 
аны башка љммђтлђргђ дучар булган хђллђр кљтте. 
Араларында фиркалар, ихтилђфлђр, дошманлык џђм 
бер-берсенђ карата нђфрђт барлыкка килде. Мона-
фиклар њзлђренећ књптђн кљткђн мљмкинчелеклђрен 
таптылар, мљртђдлђр башларын књтђреп Исламга 
каршы чыктылар. Ошбу форсатны љметлђнеп кљткђн 
йђџњдлђр, насаралар џђм барча кђферлђр њзлђренећ 
мећђрлђгђн еллар ќыйган агуларын Исламга вђ 
мљселманнарга чђчђ башладылар. Бђндђлђр љчен 
нур џђм бђхет булган, пђйгамбђребез  алып килгђн 
Ислам гакыйдђсенђ, ошбу нурны сњндерергђ телђп, 
кљфер вђ ширекне зиннђтлђп, матурлап, њзлђренећ 
ялган вђ батылларын керттелђр. Пђйгамбђребезгђ  
мђхђббђт белдерњне, «аћа гулњњ7 кылып кына була» — 
дип, мљселманнарны адаштырдылар. Ђ инде кемнђр 
диннђрендђ нык булсалар, аларга тљрле кушаматлар 
билгелђделђр. Алай да булмагач, ул кђферлђр вђ мона-
фиклар њзлђренећ гђзитлђрендђ, радио џђм телевиде-
ниеларында пђйгамбђребезне  мыскыллап кљлделђр, 
џђм ђлегђ кадђр ул кабахђт гамђллђрен дђвам итђлђр. 

7	 Гулүү	—	кирәгеннән	артык	кылану	(аңлатмасы	25нче	биттә).
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Алар ничек кенђ телђмђсеннђр, лђкин Алаџ тђгалђ бу 
динне Кыямђткђ кадђр саклаячак:

)ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر اهللَِّ ِبَأْفَواِهِهْم َواهللَُّ ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه 
اْلَكاِفُروَن  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه 

َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن( الصف: ٨ - 9
Мђгънђсе: «Кәферләр Коръән вә пәйгамбәрне төрлечә 

яманлап Аллаһның һидәят нурын авызлары белән 
сүндермәкче булалар, Аллаһ Њзенең һидәят нурын 
һәм Ислам динен өйрәтүче Коръәнне кыямәткә хәтле 
яшәтер, гәрчә кәферләр Аллаһның бу эшен сөймәсәләр 
дә. Мөшрикләр Ислам диненең өстен булуын сөймәсәләр 
дә, Ислам дине хаклыгы белән барча диннәрдән дә 
өстен булсын өчен, Аллаһ Њзенең расүле Мөхәммәдне 
 һидәят һәм хак булган Ислам дине белән җибәрде». 

Шуныћ љчен дђ, пђйгамбђребезгђ  карата 
мђхђббђттђ, кешелђр хаклык илђ батылны белсеннђр  
дип, ошбу язмаларны тђкъдим итђргә булдым. Аллаџ 
Раббыбыз ошбу эшлђребезне Њзенећ ризалыгы љчен 
ихлас кылып, динебезгђ файдалы гамђллђрдђн ђйлђсђ 
иде.
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Мәхәббәтнећ мәгънәсе:

Мәхәббәт — ул, саф ярату, бђйлђнеш, соклану, 
телђњ џђм йљрђкнећ шул ђйбергђ авышуы.

Пәйгамбәребезгә  мәхәббәт — ул, мљселман 
кешесенећ йљрђге аћа авышуы. Хђтта аћа 
пђйгамбђребез  њзеннђн дђ, баласыннан да џђм барча 
кешелђрдђн дђ сљйкемлерђк вђ якынрак була. Расњлгђ 
булган бу мђхђббђт, мљселманны пђйгамбђре белђн 
нык итеп бђйли, џђм аныћ йљрђген, ниятен, телђген 
Аллаџ вђ Аныћ расњле яраткан барча тышкы џђм эчке 
сњзлђргђ вђ гамђллђргђ юнђлтђ.

Пәйгамбәребезгә  мәхәббәтнећ хљкеме:

Пђйгамбђребезгђ  нђфрђт ничек Иманны юкка 
чыгара торган игътикади (инану, ныклы ыша-
ну) гамђллђрнећ берсђ булса, расњлебезгђ мђхђббђт 
тђ Иманныћ бер нигезе џђм шђригатебез боер-
ган гамђллђренећ берсе булып тора. Мђхђббђтнећ 
дђрђќђсен тою, Иманныћ кљчлелегенђ вђ 
зђгыйфьлелегенђ карап сизелђ, шућа да пђйгамбђре-
безгђ  булган мђхђббђтнећ камиллеге — Иманныћ 
камиллегеннђндер. Пђйгамбђребез  шушыны бђян 
кылып њзенећ хђдис-шђрифендђ болай диде:

»اَل ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َأْهِلِه َوَماِلِه َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن«
Мђгънђсе: «Мин кешегә ђџеленнђн, малыннан џђм 

барчасыннан да ић яратканы булмыйча торып, ул иман-
лы булмас!»8.

Бу хђдис, пђйгамбђребезгђ  мђхђббђт булмыйча 
Иманныћ камил булмаячагын, џђм аћа мђхђббђтнећ 
фарыз икђнен бђян кылган ић ачык дђлиллђрдђн. 
Шулай ук, Бухарида килгђн икенче хђдис:

8	 Мөслим	44
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اِب  َعْن َعْبد اهللَِّ ْبن ِهَشاٍم  َقاَل: ُكنَّا َمَع النَِّبىِّ  َوْهَو آِخٌذ ِبَيِد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ
َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َيا َرُسوَل اهللَِّ أَلْنَت َأَحبُّ ِإَلىَّ ِمْن ُكلِّ َشْىٍء ِإالَّ ِمْن َنْفِسى. َفَقاَل 
النَِّبىُّ : »اَل، َوالَِّذى َنْفِسى ِبَيِدِه، َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيَك ِمْن َنْفِسَك« . َفَقاَل 
َلُه ُعَمُر: َفِإنَُّه اآلَن َواهللَِّ أَلْنَت َأَحبُّ ِإَلىَّ ِمْن َنْفِسى. َفَقاَل النَِّبىُّ : »اآلَن َيا 

ُعَمُر«.
Мђгънђсе: Габдуллаһ бин Џишђмнән : «Бервакыт 

без пђйгамбђребез  белђн бергђ идек, џђм ул Гомђр 
бин ђл-Хаттабныћ  кулыннан тоткан иде. Гомђр  
ђйтте: Йђ расњл Аллаџ! Син мића њземнећ нђфсемнђн 
соћ, барча нђрсђдђн дђ сљеклерђксећ. Пђйгамбђребез  
аћа ђйтте: «Юк! (Иман камил булмас) Аллаџ белђн ант 
итђм! Хђтта њзећнећ нђфсећђ караганда да мин сића ић 
сљекле булганчыга кадђр!». Шуннан соћ Гомђр ђйтте: 
«Аллаџ белђн ант итђм, хакыйкатьтђ, хђзер син мића 
њземнећ нђфсемнђн дђ сљеклерђк». Пђйгамбђребез  
ђйтте: «Хђзер (иман камил), йђ Гомђр»9.

Бу хђдис, пђйгамбђребез  мљселманныћ њз 
нђфсесенђ карата да ић сљеклесе була тормыйча, ул 
иманныћ хакыйкатенђ ирешмђячђклеген аћлата. Шу-
лай ук моны бђян итеп Аллаџ тђгалђ Коръђндђ болай 
диде:

)النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِهْم( األحزاب: 6
Мђгънђсе: «Пәйгамбәр мөэминнәр өчең үзләренең 

нәфселәреннән дә әүвәлерәк вә якынырак».
Ђгђр дђ мљэминнећ йљрђгендђ пђйгамбђребезгђ  

булган мђхђббђт кљчђйсђ вђ артса, ул Иманныћ арту-
ын эстђр.

9	 Бухари	6632
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Пәйгамбәребезгә  булган мәхәббәтнећ 
ќимешләре:

1) Иманныћ тђмен џђм Аллаџка итагатьнећ лђззђтен 
тою:

َأْن  ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإِليَماِن  عن أنس  أن النبي  قال: »َثاَلٌث َمْن ُكنَّ 
ا ِسَواُهَما ، َوَأْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء اَل ُيِحبُُّه ِإالَّ هلِلَِّ ،  َيُكوَن اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِممَّ

َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِفى اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِفى النَّاِر«
Мђгънђсе: Ђнђстђн , пђйгамбђребез  ђйтте: 

«Ошбу љч ђйбер кемдђ дђ булса, ул Иманныћ тђмен 
татыр: 1 — Барча ђйберлђргђ караганда да, ул кешегђ 
Аллаџ џђм Аныћ расњле ић яраткан вђ сљеклелђрдђн 
булса. 2 — Ђгђр дђ бер кешене ярата икђн, аны Аллаџ 
ризалыгы љчен генђ яратса. 3 — Утка ташланудан ку-
рыккан кебек, кљферлеккђ чыгудан курыкса»10.

Имам ђн-Нђвђви «Иманныћ тђме», — дигђнне 
аћлатып болай диде: «Иманныћ тђме — ул, итагать 
(гыйбадђт) итњ белђн лђззђтлђнњ џђм дин юлында очра-
ган мђшђкатьлђргђ сабыр итњ, ныклы булу».

2) Ахирђттђ юлдаш булуы:

اَعُة؟ َقاَل:  اَعِة، َفَقاَل: َمَتى السَّ َعْن َأَنٍس  َأنَّ َرُجاًل َسَأَل النَِّبىَّ  َعِن السَّ
»َوَماَذا َأْعَدْدَت َلَها«. َقاَل: »اَل َشْىَء ِإالَّ َأنِّى ُأِحبُّ اهللََّ َوَرُسوَلُه «. َفَقاَل: 
َوُعَمَر،  َبْكٍر  َوَأَبا    النَِّبىَّ  ُأِحبُّ  »َفَأَنا  َأَنٌس:  َقاَل  َأْحَبْبَت«.  َمْن  َمَع  »َأْنَت 

َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َمَعُهْم ِبُحبِّى ِإيَّاُهْم، َوِإْن َلْم َأْعَمْل ِبِمْثِل َأْعَماِلِهْم«
Мђгънђсе: Ђнђс  ђйтте: Бер кеше пђйгамбђребез  

янына килде дђ: «Әй расњл Аллаџ! Кайчан Кыямђт 
сђгате?», — дип сорады. Пђйгамбђребез  ђйтте: «Син 
аћа (Кыямђткђ) нђрсђ ђзерлђдећ?». Теге кеше ђйтте: 
«Аллаџка џђм Аныћ расњленђ мђхђббђт (ђзерлђдем)». 
Пђйгамбђребез  аћа ђйтте: «Хакыйкатьтђ, син кем-
не яратсаћ шуныћ белђн булырсыћ». Ђнђс  ђйтте: 

10	 Бухари	16



15

«Хакыйкатьтђ, мин Аллаџны, Аныћ расњлен, Ђбњ 
Бђкерне, Гомђрне яратам, џђм аларныћ гамђллђре ке-
бек гамђл итђ алмасам да, лђкин алар белђн бергђ 
булуны телим»,— диде11.

Пәйгамбәребезгә  булган мәхәббәтне 
арттыру вә кљчәйтњ сәбәпләре:

Йљрђктђ  булган мђхђббђт, аны этђрњче вђ хђрђкђтлђн-
дерњче сђбђплђр белђн бик нык тыгыз бђйлђнгђн. 
Шушы сђбђплђрнећ барлыгыннан мђхђббђт арта вђ 
кљчђя, хђтта ул камиллђшњ мђртђбђсенђ ќитђ.

Пђйгамбђребезгђ  булган мђхђббђтне арттыруныћ 
вђ кљчђйтњнећ ић мљџим сђбђплђре:

1) Пђйгамбђребезнећ  њзенчђлеклђрен вђ сыйфат-
ларын белњ: 

а — Аллаџ Сљбхђнђџњ вђ тђгалђ пђйгамбђребезне 
яратты вђ Њзенећ мђхлукларыннан сайлады. Шуныћ 
љчен дђ Аллаџ яратканны ярату — ул, Аллаџны яра-
ту.

б — Пђйгамбђребез  љммђтенђ карата рђхимле вђ 
йомшак булды. Аларга џидђят телђп, Ќђџђннђм утын-
нан коткарырга ашкынды. Шушыларны бђян кылып 
Аллаџ тђгалђ Коръђндђ аныћ турында болай диде:

)َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم( التوبة: 12٨
Мђгънђсе: «Сезнең иманга килүегез өчен нык ашкы-

нучы, мөэминнәргә шәфкатьле, рәхимле».

َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َأنَّ النَِّبىَّ  َتاَل َقْوَل اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ في ِعيَسى 
اَلُم: ِإْن ُتَعذِّْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم  َعَلْيِه السَّ
ِتى ُأمَِّتى«. َوَبَكى َفَقاَل اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ  )المائدة: 11٨( َفَرَفَع َيَدْيِه َوَقاَل »اللَُّهمَّ ُأمَّ

ِتَك َواَل َنُسوُءَك« ٍد َفُقْل: »ِإنَّا َسُنْرِضيَك ِفى ُأمَّ َيا ِجْبِريُل اْذَهْب ِإَلى ُمَحمَّ
11	 Бухари	3688



16

Мђгънђсе: Габдуллаһ бин Гамр бин ђл-Гастан : 
Пђйгамбђребез  Гыйсђгђ  кагылышлы ошбу 
аятьлђрне укыды (мђгънђсе): «Әгәр аларны газап 
кылсаң — алар Синең бәндәләрең, вә әгәр аларны 
ярлыкасаң, әлбәттә, Син көчле һәм гадел хакимсең» 
(ђл-Мђидђ 118). Шуннан соћ кулларын књтђрде џђм: 
«Әй Аллаџ! Љммђтем. Љммђтем», — диде, вђ ќылый 
башлады. Аллаџ  ђйтте: «Әй Ќибрил! Мљхђммђд 
янына бар џђм ђйт: «Хакыйкатьтђ, Без сине љммђтећдђ 
канђгатьлђндерербез вђ кљендермђбез»12.

в — Пђйгамбђребезнећ  сыйфатларыннан: Ул 
љммђтенђ карата ихсанлы булды џђм тулысынча 
нђсыйхђт итеп џидђяткђ чакырды. Аллаџка якынай-
тучы барча хђерле эшлђрне књрсђтте вђ кешене бу 
дљнъяда да, ахирђттђ дђ хђсрђткђ вђ тњбђнчелеккђ 
тљшерђ торган барча гамђллђрдђн кисђтте.

2) Мђхђббђтне арттыра торган сђбђплђрдђн: 
Пђйгамбђребезнећ  шђхсыятен белњ: Ђгђр дђ 
мљселман пђйгамбђребезгђ  мђхђббђтен арттырырга 
уйласа, ул џичшиксез аныћ шђхсыятенђ кагылыш-
лы њзенчђлеклђрне вђ ђхлакларны белергђ тиеш. Бо-
лар барсы да пђйгамбђребезнећ  сирасын (тормыш 
тарихын), сыйфатларын, гамђллђрен, сљннђтлђрен, 
аныћ хђдислђрен укып яки аныћ хакында булган 
дђреслђрне тыћлап кына беленђ.

3) Пђйгамбђребезнећ  књрсђткђн юлында булып, 
аныћ сљннђтен эш белђн дђ, сњз белђн дђ гамђл кылу: 
Ђгђр дђ мљселман џђрбер эшендђ пђйгамбђребезнећ  
юлы вђ сљннђтенђ тотынып гамђл итђргђ тырышса, 
аныћ пђйгамбђргђ  булган мђхђббђте џичшиксез ар-
тачак.

12	 Мөслим	202
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4) Пђйгамбђребезгђ  салават вђ сђламнђрне еш 
ђйтњ, аћа мђхђббђтне арттыра: Алаџ тђгалђ Коръђндђ 
болай диде:

)َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما( األحزاب: 56
Мђгънђсе: «Әй, мөэминнәр! Пәйгамбәргә салават 

һәм сәлам әйтегез».
Шушы аятьтђн џђм башка хђдислђрдђн билгеле 

булганча, пђйгамбђребезне  искђ алганда, аћа сала-
ват вђ сђлам ђйтњ вђќиб.

5) Пђйгамбђребезгђ  мђхђббђтне арттыручы сђбђп-
лђрдђн Ислам гыйлемен љйрђнњ. Моны, Коръђн вђ 
Сљннђтне џђм алар белђн бђйле шђргый гыйлемнђрне 
љйрђнеп кенђ була.

Пәйгамбәребезгә  булган мәхәббәтнећ 
ачык галәмәтләренећ вә әсәрләренећ 
кешедә сизелње:

Пђйгамбђребезне  яраткан кешедђ, аныћ дљресле-
ген исбатлап кайбер ачык галђмђтлђр вђ ђсђрлђр 
књренђ. Шуларныћ ић мљџимнђреннђн:

1) Пђйгамбђребез  кушкан ђмерлђрне њтђп, тый-
ганнарыннан тыелу. Бу, пђйгамбђребезгђ  бул-
ган мђхђббђттђ књренгђн ић ачык билгелђрдђн. 
Әл-Кадый Гыйад, рахимаџу Аллаџ, болай диде: 
«Пђйгамбђребезне  яратуы чын булган кешедђ 
галђмђтлђр чагыла, џђм шул галђмђтлђрнећ ић ђњвђле  
аћа иярњ, охшарга тырышу, сљннђтен куллану, аныћ 
гамђллђрен, сњзлђрен кабул итњ џђм авырлыкта да, 
ќићеллектђ дђ аныћ ђдђп-ђхлагы белђн ђхлаклану».

Расњлебез  њзенећ бер хђдис-шђрифендђ болай 
диде: 
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رُتُكْم ِبِه فْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتم« »َما َنَهْيُتُكم َعْنُه فاْجَتِنُبوُه َو َما أمَْ
Мђгънђсе: «Мин сезгђ нђрсђне тыйган булсам — ан-

нан сакланыгыз, џђм сезгђ нђрсђне ђмер кылган бул-
сам — шуныћ эшли алганын эшлђгез»13.

2) Пђйгамбђребезнећ  сљннђтенђ иярњ. Аллаџ 
тђгалђ Коръђндђ болай диде:

)َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة( األحزاب: 21
Мђгънђсе: «Тәхкыйк, Аллаһ расүлендә, сезгә иярергә 

тиешле булган күркәм холык вә яхшы сыйфатлар бул-
ды».

3) Тормышыбызда барча мђсьђлђлђрне дђ аныћ 
шђригатенђ кайтып хљкем итњ. Аллаџ тђгалђ Коръђндђ 
болай диде:

ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم( النساء: 65 )َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ
Мђгънђсе: «Раббың исеме белән ант итеп әйтәм, 

мөселманнар үзара бәхәсләшкән эшләре турысында 
синнән хөкем иттермичә, чын иманлы була алмаслар».

4) Пђйгамбђребезнећ  шђригатен љйрђнергђ ом-
тылу.

5) Пђйгамбђребез  яраткан кешелђрне ярату, џђм 
ул нђфрђтле булганнарга нђфрђт белдерњ.

6) Аныћ сљннђтен куђтлђњ џђм шђригатен саклау: ђл-
Кадый Гыйад рахимаџу Аллаџ болай диде: «Пђйгам-
бђребезне  ярату билгесеннђн, аныћ сљннђтен куђтлђњ 
џђм шђригатен саклау».

7) Расњлебезне  искђ алганда аћа салават вђ сђлам 
ђйтњ.

8) Пђйгамбђребезне  хљрмђтлђњ, аћа ихтирамлы 
џђм аныћ белђн ђдђпле булу: Аны хљрмђтлђњнећ ни-

13	 Бухари,	Мөслим



19

гезе — ул, аныћ пђйгамбђрлеген исбатлау, аћа итагать 
итњ џђм аныћ белђн ђдђпле булу. Кем боларны њтђми 
икђн — ул, аны хљрмђтлђмђгђн вђ ихтирам итмђгђн 
була. Аћа карата ихтирамсызлык ике тљрле сђбђптђн 
килђ: Беренчесе — аћа карата тупас, коры булу. Аныћ 
хаклыгына вђ тугрылыгына сњз тидерњ, сљннђтендђ 
ђдђпсезлек књрсђтњ вђ санга сукмау. Ул искђ алын-
ганда аћа салават вђ сђлам ђйтмђњ. Икенчесе — аны 
тиешсездђн артык бљеклђњ, олуглау, хђтта ул Аллаџка 
тић, вђ аныћ нурыннан барча галђм яратылды дигђн 
кебек, џђм башка шђригатебезгђ муафыйк булмаган 
гамђллђр кылу вђ сњзлђр ђйтњ.

9) Шулай ук, пђйгамбђребезне  ярату галђмђтен-
нђн, аћа нђсыйхђтле булу:

َقال َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َو َسلََّم: »الدِّيُن النَِّصيَحُة« ُقْلَنا: ِلَمْن؟ َقاَل: »هلِلَِّ 
ِة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَّ« )متفق عليه( َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوأَلِئمَّ

Мђгънђсе: Пђйгамбђребез  ђйтте: «Дин — ул, 
нђсыйхђт», без сорадык: «Кемгђ карата йђ расњл 
Аллаџ?». Ул ђйтте: «Аллаџка, Аныћ китабына, Аныћ 
пђйгамбђренђ, мљселманнарныћ хђкимнђренђ џђм го-
мум мљселманнарга карата»14.

Ђн-Нђвђви рахимаџу Аллаџ, моны аћлатып ђйтте: 
«Ђмма Аллаџныћ пђйгамбђренђ карата нђсыйхђт — ул, 
аныћ пђйгамбђрлегенђ инану џђм ул алып килгђн барча 
нђрсђгђ дђ иман китерњ. Шулай ук, ул кушкан ђмерлђргђ 
вђ тыюларга итагать итњ. Кемнђргђ нђфрђтле булган 
икђн — шуларга нђфрђт белдерњ, џђм кемнђрне якын 
иткђн вђ яраткан икђн — шуларны якын итњ вђ ярату. 
Аныћ юлын вђ сљннђтен торгызу, дђгватын ќиткерњ, 
шђригатен тарату џђм аћа чакыру, вђ аныћ ђдђбе илђ 
ђдђплђнњ џђм ђџле-бђйтне вђ сахђбђлђрне ярату, џ.б.».

14	 Бухари,	Мөслим	55
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10) Аны књп искђ алу, књрергђ љметлђнњ џђм 
Кыямђттђ аныћ белђн очрашырга омтылу:

ِتى ِلى  عن أبي هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال: »ِمْن َأَشدِّ ُأمَّ
ُحبًّا َناٌس َيُكوُنوَن َبْعِدى َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو َرآِنى ِبَأْهِلِه َوَماِلِه« )مسلم(

Мђгънђсе: Ђбњ Џурайрадан , пђйгамбђребез  
ђйтте: «Љммђтемнђн мине нык яратучылар миннђн соћ 
булырлар, хђтта алар њзлђренећ ђџеллђрен вђ малларын 
фида кылып мине књрњне телђрлђр»15.

Кемдђ дђ булса ошбу галђмђтлђр вђ ђсђрлђр чагы-
ла икән, ул пђйгамбђребезгђ  мђхђббђтен белдерњдђ 
чын булыр, иншђАллаџ.

Сахәбәләрнећ пәйгамбәребезгә  карата 
булган мәхәббәтләре:

Галидђн : «Пђйгамбђргђ  булган мђхђббђтегез ни-
чек иде», — дип соралгач, ул бу хакта болай дип ќавап 
бирде: «Аллаџ белђн ант итђм! Ул безгђ малларыбыз-
дан да, балаларыбыздан да, ата-аналарыбыздан да џђм 
бик нык сусаганда эчђсе салкын судан да сљйкемлерђк 
вђ якынырак иде», — диде.

Сахђбђлђрнећ расњлгђ булган мђхђббђтлђреннђн 
кайбер мисаллар:

1) Ђбњ Бђкер Сиддыйк : (Бухаридагы хђдиснећ 
мђгънђсе) Гаишђ , ђйтте: «Бервакыт, кљн уртасын-
да, без Ђбњ Бђкернећ  йортында утырганда, кемдер 
аћа ђйтте: «Карагыз! Менђ бу пђйгамбђребез  йљзен 
каплап килђ. Гадђттђ ул безгђ бу вакытта килми!». 
Ђбњ Бђкер  ђйтте: «Атам џђм анам аћа фида бул-
сын! Аллаџ белђн ант итђм, бу вакытта аны монда, 
иллђ-мђгђр бик мљџим эш кенђ китерђ ала!». Гаишђ 
ђйтте: «Бераздан пђйгамбђребез  йортка килде џђм 

15	 Мөслим	2832
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керергђ рљхсђт сорады. Аћа рљхсђт бирелгђч, ул керде 
џђм Ђбњ Бђкергђ  ђйтте: «Синећ яныћда (йортыћда) 
булган барсын да чыгар». Ђбњ Бђкер  ђйтте: «Минем 
атам сића фида булсын йђ расњл Аллаџ, алар барсы да 
синећ гаилђ ђџеллђрећ». Шуннан соћ пђйгамбђребез  
ђйтте: «Мића (џиќрђт белђн) чыгарга рљхсђт ител-
де», џђм Ђбњ Бђкер  ђйтте: «Атам сића фида булсын 
йђ расњл Аллаџ! Мин синећ юлдашыћ буламмы!?». 
Пђйгамбђребез : «Ђйе», — диде».

Ибен Хђќђр ђйтте: «Ибен Исхак њзенећ риваятендђ 
љстђп болай диде: Гаишђ ђйтте: «Шуннан соћ Ђбњ 
Бђкернећ  елаганын књрдем, ир кеше шатлыгыннан 
елый икђн дип, беркайчан да уйламас идем».

Ђбњ Бђкер  вафат булыр алдыннан сорады: «Бњген 
нинди кљн?» Аћа ђйттелђр: «Дњшђмбе». Шуннан соћ 
ул ђйтте: «Ђгђр дђ мин бу тљндђ њлсђм, мине иртђгђгђ 
калдырмагыз, хакыйкатьтђ, пђйгамбђребезгђ  якын 
булган кљннђр вђ тљннђр, мића да ић сљеклесе». 
(Мњснђд Ђхмђд, Ђхмђд Шђкир сахих диде)

2) Гомђр бин ђл-Хаттаб : (Бухарида килгђн (3700) 
хђдиснећ кыскача мђгънђсе): «Пђйгамбђребез  џђм 
Ђбњ Бђкер  белђн бергђ ќирлђњлђрен телђп, Гомђр  
вафат булыр алдыннан Гаишђдђн рљхсђт сорады. 
Гаишђ болай дип ќавап бирде: «Мин бу урынны њзем 
љчен тели идем, бњген аны аћа (Гомђргђ) тапшырам». 
Моћа Гомђр бик тђ шатланды џђм: «Ђлхђмдњлиллђџ, 
мића моннан да мљџимрђк ђйбер юк иде, ђгђр дђ 
мин вафат булсам, мине књтђреп алып китегез, џђм 
сђлам биреп ђйтегез (Гаишђгђ): «Гомђр рљхсђт сорый, 
ђгђр (Гаишђ) рљхсђт итсђ, мине шунда алып кереп 
књмегез, ђгђр кире какса, мљселманнар каберенђ ил-
теп књмегез».
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Бу хђдислђрдђн књрђбез ки, сахђбђлђр пђйгамбђре-
безне  бик тђ нык яратканлыктан, хђтта њлгђч тђ 
аныћ белђн бергђ булуны телђделђр.

3) Ансарлар пђйгамбђребезнећ  Мђдинђгђ џиќрђт 
белђн килњенђ шатланалар: Гуруђ бин ђз-Зњбђердђн 
(мђгънђсе): «Мљселманнар пђйгамбђребезнећ  
Мђккђдђн чыгуын ишеткђч, кљндђ иртђн Харрага16 чы-
гып, кљндезге љйлђ кояшы кыздырып аларны кире 
йортларына кайтырга мђќбњр иткђнчегђ кадђр, аны 
кљтђлђр иде». (Бухари 3906). Ђнђстђн  (мђгънђсе): 
«Пђйгамбђребез  белђн Ђбњ Бђкер  Мђдинђгђ кергђн 
кљннђн дђ нурлырак џђм дђ яхшырак кљн књрмђдем». 
(Мњснђд Ђхмђд 20/290). Бәра бин Газибдан  
(мђгънђсе): «Мђдинђ ђџеллђренећ пђйгамбђребезгђ  
(килњенђ) шатланган кебек шатланганнарын беркайчан 
да књргђнем булмады, хђтта кол хатын-кызлар шатлы-
кларыннан: «Аллаџныћ расњле (пђйгамбђребез ) кил-
де», — дип кычкыралар иде». (Бухари 3925)

4) Үхүд сугышында пђйгамбђребезне  саклап ун-
ике сахђбђ сугышты, шуларныћ унбере вафат булып 
Тальха бин Губайдуллаџ  гына калды. Ул расњлебезне 
 яклап сугышканда, хђтта бармаклары киселеп 
љзелде. Ахырдан, Аллаџ тђгалђ мљшриклђрне кире 
чигендерде. Кайс бин Әбйи Хазимнђн  (мђгънђсе): 
«Мин Тальханыћ, Үхүд кљнендђ пђйгамбђребезне  
саклап сугышканнан соћ, хђрђкђтлђнми торган кулын 
књрдем». (Бухари 4063). Ђбњ Бђкер  ђгђр дђ Үхүд кљнен 
исенђ тљшерсђ, елый торган иде, џђм: «Ул кљн тулы-
сы белђн Тальха кљне», — дип ђйтђ иде. Шулай ук, 
Ђнђс  Үхүд кљне турында болай дип ђйтте (мђгънђсе): 
«Пђйгамбђребез  кешелђргђ карап идарђ итђ иде, Ђбњ 
Тальха  аћа ђйтте: Әй Расњл Аллаџ! Минем атам џђм 

16	 Мәдинәнең	әйләнәсендә	булган	янар	таудан	атылып	чыга	торган,	эрегән	
тау	токымнары	массасы	басуы.
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анам сића фида булсын! Идарђ итмђ (борчылма). Сића 
бер-бер ук тимђсен! Мин њлђм, лђкин сића тидермим 
(њземне сине саклап корбан кылам)». (Бухари 4064)

5) Гамр бин ђл-Гастан  (мђгънђсе): «Мића пђйгам-
бђребездђн дә  сљйкемлерђк кеше юк иде, џђм аћа ка-
рата булган тирђн хљрмђтемнђн, аћа књземне тутырып 
карый алмый идем. Ђгђр дђ миннђн аны сыйфатлар-
га сорый торган булсалар, мин аны сыйфатлый алмый 
идем, чљнки аћа књземне тутырып караганым булма-
ды».

6) Рабига бин Кђгъб ђл-Ђслђмйидђн  (мђгънђсе): 
«Бервакыт пђйгамбђребез  белђн кундым, џђм аћа 
таџђрат љчен су џђм башка хаќђтлђрен алып килдем, 
ул мића: «Нђрсђ дђ булса сора!», — диде. Мин ђйттем: 
«Ќђннђттђ синећ юлдашыћ булуны сорыйм». Ђйтте: 
«Моннан башка тагын бармы?». Мин ђйттем: «Анысы 
да (башка соравым да) шул». Ђйтте: «Књп сђќдђ (на-
маз) кылып њзећђ ярдђм ит». (Мљслим 489)

7) Гаишђдђн (мђгънђсе): «Бер кеше пђйгамбђребез  
янына килде џђм ђйтте: «Әй расњл Аллаџ! Хакыйкатьтђ, 
мин сине њземнећ нђфсемђ караганда да, њземнећ ба-
лама караганда да ныграк яратам. Ђгђр дђ мин йортта 
булып сине искђ алсам, яныћа килеп сине књрмичђ 
сабыр итђ алмыйм. Шулай ук, ђгђр дђ њземнећ џђм 
синећ вафат булуыћны књз алдыма китерсђм, син, 
ђлбђттђ, Ќђннђткђ кергђч пђйгамбђрлђр белђн юга-
рыда булырсыћ, ђ мин Ќђнђткђ керсђм (сезнећ белђн 
бергђ югары дђрђќђлђрдђ булмыйча) сине башка књрђ 
алмамын дип куркам». Пђйгамбђребез  аћа дђшмђде, 
хђтта Ќибрил ошбу аятьлар белђн вахи ићдергђнчегђ 
кадђр:
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ُسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن  )َوَمْن ُيِطِع اهللََّ َوالرَّ
اِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا( النساء: 69 َهَداِء َوالصَّ دِّيِقيَن َوالشُّ َوالصِّ

Мђгънђсе: «Аллаһка һәм Расүлгә итагать иткән 
мөэминнәр, Аллаһ нигъмәтләгән пәйгамбәрләр, туры-
лык белән алга чыккан ситдыйклар, Аллаһ юлында 
сугышып шәһид булган мөэминнәр, һәм изге-салих 
бәндәләр белән Ќәннәттә бергә булырлар. Шушы дүрт 
төрле затларга юлдаш булу — ни күркәм, ни хуш юл-
дашлыктыр». (Мђќмђгъ ђз-Зђњђид (7/7). Әт-Табараний 
вђ Ђбњ Нњгайм риваяте)

Пәйгамбәребезгә  мәхәббәт иттибагъ џәм 
ибтидагъ (сљннәт џәм бидгать) арасында:

Њткђннђрдђн без белдек: Пђйгамбђребезнећ  куш-
кан ђмерлђрен њтђп, тыйганнарыннан тыелу — ул, аћа 
карата булган мђхђббђтнећ ић мљџим галђмђтлђреннђн. 
Ђ инде аћа мђхђббђт белдерњдђ бидгать юлларны кул-
лану — ул, пђйгамбђребезгђ  булган мђхђббђтне юкка 
гына чыгару. Болар арасында нинди аерма бар соћ?

1) Нәрсә ул «Иттибагъ»?
Пђйгамбђребезгђ  иттибагъ — ул, гамђллђрдђ, 

сњзлђрдђ џђм ул књрсђткђн барча фигыльлђрдђ аћа 
охшарга тырышу (иярњ).

Аллаџ тђгалђ пђйгамбђр  кушканнарга иярергђ 
боерды, џђм аћа карышудан вђ мђгъсыять кылудан 
каты кисђтте:

)َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه َواَل َتَولَّْوا 
َعْنُه َوَأْنُتْم َتْسَمُعوَن( األنفال: 20

Мђгънђсе: «Әй, мөэминнәр! Аллаһка вә Аның 
расүленә итагать итегез! Вә Аллаһ әмерләреннән баш 
тартмагыз-качмагыз! Џәм сез ишетеп торасыз (сезгә 
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Аллаһ тәгаләнең китабы укыла, хөкемнәре җиткерелә, 
вә расүлегез вәгазьләр һәм нәсыйхәтләр кыла)».

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا  )َوَما َآَتاُكُم الرَّ
َواتَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب( الحشر: 7

Мђгънђсе: «Пәйгамбәр нәрсәне сезгә китерсә — ка-
бул итеп алыгыз, вә сезне нәрсәдән тыйса — тыелы-
гыз!».

Шушылардан, безгђ бђян булды: Пђйгамбђребезгђ  
иттибагъ кылу (иярњ) — љммђтебезнећ џђрбер 
мљселманына фарыз. Ђ инде иттибагъныћ ачык 
галђмђтлђре, шул ук пђйгамбђребезгђ  булган 
мђхђббђт галђмђтлђре вђ ђсђрлђредер.

2) Нәрсә ул «Ибтидагъ»?
Ибтидагъ — ул, бидгать дигђннђн алынган, яки, 

Коръђндђ дђ, Сљннђттђ дђ џђм шђригатебездђ дђ ни-
гезе булмаган, динебезгђ кемнђрдер тарафыннан 
яћалык итеп кертелгђн гыйбадђт.

Пђйгамбђребезгђ  мђхђббђт белдерђбез дип ибти-
дагъ кылуныћ сђбђбе, ул — гулњњ17. Ислам гулњњне 
хђрам кылды џђм аны эшлђњдђн тыйды:

)اَل َتْغُلوا ِفي ِديِنُكْم( النساء: 171
Мђгънђсе: «Динегездә гулүү кылмагыз!».
Ђл-Куртубый њзенећ тђфсирендђ болай диде: 

«Гулњњдђн тыйды, џђм гулњњ — ул, чиктђн артык чы-
гып китњ. Шуныћ кебек њк, мђсђлђн, хакныћ ар-
туы (ђйбернећ билгелђнгђн хакыннан артып китње). 
Тђфсир белгечлђре ђйтеп узганча, монда йђџњдлђрнећ 
Гыйсђгђ  карата тиешле чиктђн узып китеп, хђтта 

17	 Игътикад	 (инану,	 ныклы	 ышану)	 яки	 гамәлләр	 белән,	 шәригатебез	
билгеләгән	чиктән	чыгып,	нәрсәне	яки	кемне	булса	да	тиешсез	артык	зурлау,	
олуглау	вә	бөекләү.
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Мђръямгђ сњз тидерњлђре аћлашыла. Шулай ук, 
насараларныћ (христианнар) Гыйсђгђ карата гулњњ кы-
лып аны хђтта раббы (илђџ) итњлђре беленђ».

Ибен Габбастан  (мђгънђсе): Пђйгамбђребез  
ђйтте: «Ђй кешелђр! Диндђ гулњњ кылудан сакланыгыз, 
хакыйкатьтђ, сезгђ кадђр булганнарны, диндђ гулњњ 
кылу џђлђк итте». (Ђхмђд, ђн-Нђсђи, Ибен Мђќђџ.

Ибен Тђймийђ ђйтте: «Диндә гулүү кылудан сакла-
ныгыз», — дип ђйтње, ул гулњњнећ барча тљренђ дђ ка-
гыла, булсын ул игътикадтђ яки гамђллђрдђ».

— Гулүү ике төрле: игътикадтә (инану, ныклы ыша-
нуда), һәм гамәлдә.

1) Игътикадтђге (инану, ныклы ышанудагы) гулњњ:
Игътикадтђге гулњњ — дљрес гакыйдђдђ бул-

ган чиклђрне чыгып китеп, бозык вђ дљрес булма-
ган гакыйдђгђ килеп керњдђ чагыла. Игътикадтђге 
гулњњгђ мисал итеп, насараларныћ Гыйсђгђ  карата 
булган гулњњлђрен, шулай ук, кайбер суфыйларныћ 
пђйгамбђребезгђ  карата булган гулњњлђрен китерергђ 
була. Хђтта кайбер суфыйлар пђйгамбђребез  нурдан 
яратылган, џђм галђмнђрдђ њзе телђгђнчђ эш йљртђ, дип 
ышаналар. Багъзе бер суфыйлар њзлђренећ шәйхларын 
гљнаџсыз дип уйлап, њлгђч аларныћ каберлђренђ ба-
рып ярдђм сорап гулњњ кылалар. Шигыйлђрнећ бер 
тљркеме Гали  «илђџ» дип гулњњ кылсалар, икенче 
бер тљркеме аны башкача гулњњ кыла.

2) Гамђлдђге гулњњ:
Гамђлдђге гулњњ — шђригатебездђге билгеле 

хљкемнђргђ бђйле. Кемдђ кем мђндњб яки сљннђтне 
фарыз итте икђн — ул тиешле чикне чыгып китеп, 
диндђ гулњњ кылган булды. Шулай ук, кем мђкруџны 
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хђрам кылса, мљбаџны мђкруџ яки хђрам кылса, яки 
никахны њзенђ хђрам итсђ, џђм шућа охшашлы башка 
хљкемнђрне тиешлесеннђн арттырып, шђригатебезгђ 
муафыйк булмаган гамђл итсђ — ул, гулњњ кылган 
була.

— Гулүүнең сәбәпләре:
1) Шђригать џђм дин гыйлемендђ ќђџиллек (гый-

лемсезлек).
2) Њзећнећ нђфсећђ (џђвђгђ) иярњ, џђм гакылыћа 

ошаганча хљкем итњ.
3) Ялган џђм зђгыйфь хђдислђргђ таяну.

Пәйгамбәребезгә  мәхәббәт белдерәбез дип 
барлыкка килгән кайбер бидгатьләр:

Бидгатьчелђрнећ гыйбадђттђ дђ, игътикадтђ дђ 
бидгать барлыкка китерњлђре, пђйгамбђребезгђ  
мђхђббђт белдерђбез, дип аћа карата гулүү 
кылуныћ ђсђрлђреннђн булды. Заманалар узган 
саен ул бидгатьлђр дђ артты. Шушы бидгатьлђрнећ 
кайберлђрен ђйтеп узарбыз:

1) Кайбер суфыйларныћ пђйгамбђребезне  тере 
килеш љндђ књрђбез дип ышанулары. Џђм алар њзлђрен 
аныћ белђн бергђ ќыелып кићђшлђшђбез, аларга ул 
юлны књрсђтђ, мђњлид мђќлеслђрендђ алар белђн 
бергђ була, дип хыялланалар. Бу фикер суфыйларныћ 
«Тиќђния», «Мљхђммђдия», «Ђхмђдия» дип аталган 
фиркаларда нигез итеп алынган.

2) Пђйгамбђребез  џђм аныћ Аллаџ каршында 
булган зур дђрђќђсе белђн шђригатебездђ тыелган 
тђвђссњл кылу (якынаю юлы эзлђњ). Бу тђвђссњлгђ 
алар, пђйгамбђребезнећ  Аллаџ каршында булган 



28

зур дђрђќђсе белђн Аллаџтан ярдђм сорауны, шулай 
ук, расњлебездђн  њзлђренећ хаќђтлђрен сорауны 
кертђлђр. Шућа да, аларда пђйгамбђр белђн тђвђссњл 
кылу дљрес булгач, ђњлиялђр белђн дђ тђвђссњл кылу 
дљрес дип санала. Хакыйкатьтђ, пђйгамбђребез  
белђн тђвђссњл кылу љчкђ бњленђ:

а — Аллаџныћ расњленђ иман китереп џђм аћа 
итагать итеп тђвђссњл кылу. Бу тљрле тђвђссњл 
шђригатебездђ дљрес санала, џђм аћа дђлиллђр бар.

б — Пђйгамбђребез  дљнъяда тере вакытта ан-
нан дога кылуын џђм шђфђгать итњен љстђп кы-
лынган тђвђссњл. Моћа дђлил итеп сахђбђлђрнећ 
пђйгамбђребез  тере вакытта, Аллаџтан яћгыр сорап, 
яки гафу итњне сорап, дога кылуын талђп итњлђрен 
алырга була. Лђкин бу тљрле тђвђссњл пђйгамбђребез  
дљнъяда тере вакытта гына кылына иде. Ул вафат бул-
гач аныћ белђн тђвђссњлне сахђбђлђр дђ, тђбигыйннар 
да, изге сђлђфлђр дђ кылмады, џђм моћа бернинди 
дљрес дђлил дђ юк.

в — Пђйгамбђребезнећ  заты белђн тђвђссњл кылу, 
џђм аныћ зур дђрђќђсе илђ Аллаџтан сорау. Бу тљрле 
тђвђссњл шђригатебездђ тыелган, чљнки моћа бертљрле 
сахих дђлил дђ юк. Џђм шулай ук пђйгамбђребез  
исђн вакытта да, ул вафат булгач та сахђбђлђрдђн 
бер ђсђр дђ килмђде. Лђкин зур кызганычка каршы, 
хђзерге кљндђ суфыйларда џђм њзлђрен шулар сафы-
на керткђн кайбер адашкан мљселманнарда бу тљрле 
тђвђссњл кић таралган вђ максат итеп куелган.

3) Пђйгамбђребезнећ  каберен зиярат итњ белђн 
бђйле кайбер бидгатьлђр:

Габдуллаһ бин Гомђр сђфђрдђн килгђч 
пђйгамбђребезнећ  мђчетенђ кереп намаз укый иде, 
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аннары Расњлебезгђ, Ђбњ Бђкергђ џђм Гомђргђ сђлам 
бирђ иде. Шушы рђвешчђ пђйгамбђребезнећ  кабе-
рен зиярат кылу, шђригатебезчђ була. Лђкин, кайбер 
кешелђр пђйгамбђребезнећ  каберен зиярат итњдђ 
књп кенђ бидгатьлђр кылалар:

а — Пђйгамбђребезнећ  каберен зиярат итњ ул 
фарыз, џђм хаќны камиллђштерњ гамђленећ берсе — 
дип ышану. (Шулай ук пђйгамбђребез   белђн бђйле 
булган, хаќиларныћ «Нур» тавындагы тау тишегенђ 
кереп намаз укулары, дога кылулары, сыпыру вђ 
њбњлђре шђригатебездђ дљрес булмаган гамђллђрдђн. 
Алай гына да тњгел, ђ бђлки кабахђт бидгатьлђрдђн). 
Бу ышану, дин хљкемнђрен белмђгђнлектђн џђм ял-
ган вђ зђгыйфъ хђдислђргђ таянудан гына барлыкка 
килђ.

б — Пђйгамбђребезнећ  мђчетенђ аннан рљхсђт 
сорап кергђн рђвешле керњ.

в — Пђйгамбђребезнећ  каберен зиярат иткђндђ, 
анда намаз укучы кебек басып тору, кыйблага ка-
рамыйча, ә кабергђ карап дога кылу, џђм башка 
шђригатебездђ каралмаган нинди дђ булса тђгаенле 
гамђллђр кылу.

г — Пђйгамбђребезнећ  бњлмђсен сыпыру, 
ишектђге тимер челтђрне њбњ яки бђрђкђт талђп итеп 
ул ишекне тоту кебек гамђллђр.

д — Пђйгамбђребез  зиярат кылучыныћ ниятен, 
уйларын белђ дип ышану.

е — Пђйгамбђребезнећ  каберен аерым тђгаенле 
бер вакытта гына зиярат итњ кебек нђрсђлђр.

ж — Пђйгамбђребез  яткан бњлмђгђ карау — ул, 
гыйбадђт дип ышану.
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з — Пђйгамбђребезгђ  сыену, џђм аћа њзећнећ авыр-
лыкларыћны сљйлђп ярдђм сорау кебек нђрсђлђр.

4) Пђйгамбђребезгђ  гулүү сђбђбендђ барлыкка 
килгђн бидгатьлђрнећ тагын берсе — ул, рабигъ ђл-
Ђњвђл аенда «Мђњлид» њткђрњ. Ул бидгатьне шђргый 
бђйрђмгә, џђм Аллаџка якынаюга ђйлђндерделђр. 
Билгеле булганча, атналык җомгадан башка шђргый 
бђйрђмнђр икђњ: ураза џђм корбан гаетлђре. Изге 
сђлђфлђр пђйгамбђребезгђ  кагылышлы хокуклар-
ны ић яхшы белњчелђр џђм аны ић яратучы кешелђр 
булып та, мондый бђйрђмнђр њткђрмђделђр.

Шулай ук, пђйгамбђребезгђ  гулүү сђбђбле барлык-
ка килгђн башка бидгатьлђр бар. Аллаџу мњстђган!

Ахырдан:
Без пђйгамбђребезгђ  мђхђббђтнећ фарыз 

икђнлеген, аны кљчђйтњ вђ арттыру сђбђплђрен 
џђм ул мђхђббђтнећ кешедђ књренгђн галђмђтлђрен 
вђ ќимешлђрен белдек. Шулай ук, мђхђббђтнећ 
мђгънђсен, сахђбђлђрнећ расњлебезне  ничек кљчле 
итеп яратканнарын аћладык. Пђйгамбђребезгђ  бул-
ган мђхђббђттђ иттибагъ џђм ибтидагъны аердык. Џђм 
дђ ошбу мђхђббђттђ ибтидагъныћ (бидгатьнећ) ић 
мљџим сђбђплђреннђн булган гулүүне искђ алдык.

- Без пђйгамбђребезгђ  иман китереп, аныћча гый-
бадђт кылып џђм аныћ ђхлаклары белђн ђхлакланып 
яшибезме?

- Без њзебезнећ йорт-ђџеллђребезгђ, туганнарыбыз-
га пђйгамбђребезгђ  мђхђббђтне љйрђттекме?

- Без аларга расњлебезнећ  сљннђтен, юлын, сый-
фатларын љйрђттекме?

- Без пђйгамбђребезнећ  кушканнарын њтђп, тый-
ганнарыннан тыелабызмы?
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- Без њзебезнећ арабызда бер-бер низаг яки бер 
тљрле мђсьђлђ килеп чыкса, аныћ шђригате буенча 
хљкем итђбезме?

- Без пђйгамбђребезнећ  сљннђтен куђтлибезме?
- Без сљннђт буенча гамђл итеп, аны башкаларга да 

љйрђтђбезме?
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Сабырларны 
шатландыр
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Сабырлыкныћ тљшенчәсе:

Сабырлык — ул, кешенећ телђге белђн бђйле 
књркђм холык кљче. Бу кљч белђн кеше авырлыклар-
ны, авыртуларны, арыганлыкларны књтђрђ џђм тиз 
ачулану, курку, шђџвђт кебек башка кимчелекле сый-
фатлардан њзен саклый.

Сабырлык белђн кеше џђрбер нђрсђне њз урынына 
куеп, сђламђт акыл белђн уйлап џђм њлчђп, дљрес эш 
итђ ала. Ђ сабырсызлык белдергђн кеше, хђтта ул из-
гелек эшлђргђ телђсђ дђ, киресенчђ — ашыгып, уйла-
мыйча књпчелек вакыт хаталанып эш итђ.

Сабырлык чагыла тор-
ган кайбер урыннар:

А) Кайгы вђ хђсрђтлђр килгђндђ Аллаџ ризалыгы 
љчен њз-њзећне тота белњ — сабырлыктан.

Б) Озак вакытка сузылган эш эшләгәндә, ялык-
мыйча вђ ќиренђ ќиткереп эшлђњ — сабырлыктан.

В) Ашыгыч нђтиќђлђр чыгармау — сабырлыктан.
Г) Њз-њзећне нђрсђгђ булса да тиз рђвештђ ачула-

нудан кулга ала белњ — сабырлыктан.
Д) Батырлык књренергђ тиеш булган урыннарда 

курыкмыйча гамђл итђ белњ — сабырлыктан.
Е) Њз-њзећне саранлыктан тота белњ — сабырлык-

тан.
З) Шђџвђтлђргђ џђм нђфсегђ иярњдђн њз-њзећне 

кулга ала белњ — сабырлыктан.
К) Тормышта килгђн тљрле рухи вђ бђдђни авыр-

лыкларга, мђшђкатьлђргђ џђм авырту-сызлануларга 
бирелмичђ њз-њзећне кулга ала белњ — сабырлыктан.
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Сабырлыкныћ фазыйләте:

Сабырлыкныћ фазыйлђтлђре бик књп: Ул 
кешедђ булган телђк кљчлелеген, акыл камилле-
ген књрсђтђ. Шулай ук, бу тормышта кешегђ очра-
ган тљрле мђшђкать вђ авырлыкларда хикмђт белђн 
гамђл кылып яшђргђ љйрђтђ џђм адђм баласына 
бу дљньяда бирелгђн имтиханны њтњдђ ярдђм итђ. 
Пђйгамбђребез  њзенећ хђдисендђ (Мљслим 223) са-
бырлыкны нур дип бђян итеп узды. Тормыш авыр-
лыкларын џђм сынауларын њтњгђ ярдђм итеп, кешене 
ќићњгђ, бђхеткђ вђ Ќђннђткђ илтђ торган ић кљчле 
коралларныћ берсе икђнлеге хакында Аллаџ тђгалђ 
Коръђндђ болай диде:

ا َيْعَلِم اهللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا  )َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّ
اِبِريَن( آل عمران: 1٤2 ِمْنُكْم َوَيْعَلَم الصَّ

Мђгънђсе: «Әллә сез Ќәннәткә авырлыкларсыз, 
җиңел генә керергә исәплисезме? Сездән Ислам ди-
нен куәтләр өчен кәферләр белән сугышкан һәм төрле 
авырлыкларга сабырлык күрсәткән хак мөэминнәрне 
Аллаһ белми дип уйлыйсызмы?».

Тљрле авырлыкларга, авыр-
туларга вә бәла-казаларга ка-
рата сабыр булу хакында

Ислам мљэминнђрне мђшђкатьлђргђ,  тљрле авыр-
лыкларга, кайгы-хђсрђтлђргђ сабыр џђм дђ Аллаџ 
тђгалђнећ када-тђкъдиренђ риза булырга љнди. Шулай 
ук, аларга килгђн яхшылык Аллаџтан, ђ авырлыклар 
вђ кайгы-хђсрђтлђр кешелђрнећ њз сђбђплђреннђн 
икђнлеген бђян итђ. Ђгђр дђ Аллаџ тђгалђгђ итагать 
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итеп, Аныћ када-тђкъдиренђ риза булып вђ ризалы-
гын љмет итеп сабырлык кылсалар, аларга зур ђќер-
савап булачагы белђн вђгъдђ кыла.

1)

)َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس 
اِبِريَن  الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا  ِر الصَّ َوالثََّمَراِت َوَبشِّ
ِإنَّا هلِلَِّ َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن  ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم 

َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن( البقرة: 155 – 157
Мђгънђсе: «Без сезне, әлбәттә, куркынычлардан 

соң куркыныч биреп, ачлык биреп, малларыгызны 
киметеп, сәламәтлекләрегезне киметеп, көтмәгәндә 
якыннарыгызны үтереп, игеннәрегезне һәм бакча 
җимешләрегезне киметеп сыныйбыз. Аллаһтан сынар 
өчен бирелгән төрле авырлыкларга риза булып, Аллаһ 
юлыннан баручы сабыр мөэминнәрне шатландыр! Ул 
чыдамлы мөэминнәргә бер кайгы килсә: «Без, әлбәттә, 
Аллаһ бәндәләре һәм хөкемгә Аллаһка кайтучыларбыз, 
шуның өчен Аллаһ биргән казаларга сабыр итәбез», 
— диләр. Бәла-казаларга риза булып, сабыр итүче 
мөэминнәргә — Раббыларыннан гафу һәм рәхмәттер. 
Џәм алар — туры юлга күнүчеләр».

Бу аять-кђримђдђн аћлашылганча, бђла-казалар 
тђнгђ дђ, рухка да, мал-мљлкђткђ дђ вђ ќилђк-
ќимешлђргђ дђ зур авырлыклар сиздерђ, џђм алар 
бу тормышта кешегђ бирелгђн имтиханныћ бер 
тљре булып килђ. Чљнки Аллаџ тђгалђ сынарбыз яки 
ибтилә кыларбыз диде, џђм ул бу аятътђ имтихан вђ 
игътибар мђгънђсендђ килђ. Шулай ук, аять-кђримђ 
бђндђнећ тормышында очраган авырлыклардан са-
налган куркуга, ачлыкка, мал-мљлкђтнећ кимњенђ, 
туган-тумачаларныћ њлњенђ џђм ќилђк-ќимешлђрнећ 
џђлакђткђ очрап юкка чыгуына сабырлык књрсђтеп 
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тњзђргђ љнди џђм сабырларныћ авырлыклар каршын-
да књрсђткђн ђдђбен бђян итђ. Чљнки алар авырлы-
кларга очраса: «Без, әлбәттә, Аллаһ бәндәләре һәм 
хөкемгә Аллаһка кайтучыларбыз», – дип, килгђн ка-
дага, сабыр итеп, ризалыкларын белдерђлђр.

Аллаџ тђгалђнећ бђндђлђрне имтихан вђ игъти-
бар кылуы, вакыты белђн ќићеллек вђ шатлык би-
реп — шљкер итсеннђре љчен, џђм вакыты белђн 
авырлык вђ кайгы-хђсрђт биреп — сабыр итсеннђре 
љчен. Боларныћ ике тљре дђ — имтихан вђ ибтилђ. 
Ќићеллек вђ шатлыкларга шљкрана кылып сабырлык 
књрсђтњ, авырлык вђ кайгы-хђсрђтлђргђ чыдап сабыр-
лык књрсђтњгђ караганда зуррак имтихан вђ ибтилђ 
дип санала.

Бу аятьтђ «Сабырларны шатландыр», — дигђне, ике 
шатлыклы хђбђрне њзенђ ала: 

а) аларга Аллаџтан гафу џђм мактау; 
б) аларга Раббыларыннан рђхмђт.
2) 

ٍة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ِلَيْذُكُروا اْسَم اهللَِّ َعَلى َما َرَزَقُهْم ِمْن  )َوِلُكلِّ ُأمَّ
ِر اْلُمْخِبِتيَن )٤3(  َبِهيَمِة اأْلَْنَعاِم َفِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَلُه َأْسِلُموا َوَبشِّ
اِبِريَن َعَلى َما َأَصاَبُهْم  الَِّذيَن ِإَذا ُذِكَر اهللَُّ َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوالصَّ

ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن( الحج: 3٤ - 35 اَلِة َوِممَّ َواْلُمِقيِمي الصَّ
Мђгънђсе: «Сезнең иләһәгез бер Аллаһ, Аңа кай-

тыгыз вә итагать итегез, мөхбитләрне шатландыр. Ул 
мөхбитләргә Аллаһ зикер ителсә, аларның йөрәкләре 
тетрәр һәм ирешкән бәла-казага сабыр итәрләр, вә на-
мазларын вакытында үтәрләр, вә Без биргән малдан, 
Аллаһ күрсәткән урыннарга, садака бирерләр».

Гарђп телендђ, Раббыларына мљхбитлђр: алар 
Аллаџка тулысынча буйсынып, тњбђнчелек, курку 
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белдерњчелђр, чљнки мљхбит сњзе «اْلَبْت» — «ђл-хђбт» 
дигђннђн алынган, џђм ул – тњбђн, тыныч вђ буй-
сынучан дигђнне аћлата. Ђ шђргый тљшенчђсе: ђгђр 
дђ аларга Аллаџ зикер ителсђ — аларныћ йљрђклђре 
тетри, бђла-казаларга сабыр итђлђр, намазларын ва-
кытында њтђп Аллаџ ризалыгын љмет итеп, тиешле 
урыннарга зђкђт вђ садакаларын бирђлђр.

Аллаџ ризалагы љчен авырлыкларга 
сабырлык књрсәтњ — гљнаџларга кәффәрат

Авырлыклар соћында Раббысыннан ђќер-савап 
џђм гљнаџларга кђффђрат булуын белњ, мљэминне са-
быр џђм чыдамлы булырга этђрђ. Авырлыкларга са-
бырлык књрсђтњ гљнаџларга кђффђрат булуы хакында 
пђйгамбђребезнећ  кайбер хђдис-шђрифлђрен искђ 
алып њтђрбез:

56٤2 - َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َما ُيِصيُب 
ْوَكِة  اْلُمْسِلَم ِمْن َنَصٍب َوال َوَصٍب َوال َهمٍّ َوال ُحْزٍن َوال َأًذى َوال َغمٍّ َحتَّى الشَّ

ُيَشاُكَها ِإال َكفََّر اهللَُّ ِبَها ِمْن َخَطاَياُه« )البخاري(
Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадан , пђйгамбђребез  

ђйтте: «Мљселман, нђрсђгђ генђ дучар булмасын, арумы 
яки чирме, куркумы яки кайгымы, изамы яки хђсрђтме, 
хђтта, кечкенђ генђ энђ яки шырпы кадалуы булсынмы, 
болар љчен Аллаџ аныћ гљнаџларын ярлыкый».

7٤65 - َعْن َعْبِد اهللَِّ َرِضَي اهللَُّ َعْنُه :َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي 
َمَرِضِه َوُهَو ُيوَعُك َوْعًكا َشِديًدا َوُقْلُت: ِإنََّك َلُتوَعُك َوْعًكا َشِديًدا، ُقْلُت: ِإنَّ َذاَك 
ِبَأنَّ َلَك َأْجَرْيِن؟ َقاَل: »َأَجْل َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيِصيُبُه َأًذى ِإال َحاتَّ اهللَُّ َعْنُه َخَطاَياُه 

َجِر« )البخاري( َكَما َتَحاتُّ َوَرُق الشَّ
Мђгънђсе: Габдуллаһ бин Мђсгудтђн : 

Пђйгамбђребез   авырган вакытта мин аныћ янына 
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кердем, аныћ тђне ут кебек кызу иде, ђйттем: «Синећ 
тђнећ бик тђ нык кызу, (башкаларга караганда) сића 
икелђтђ ђќер булган љченме бу?». Пђйгамбђребез  
ђйтте: «Ђйе, мљселман нинди генђ авырлык књрмђсен, 
Аллаџ тђгалђ аныћ гљнаџларын, агач яфраклары коел-
ган кебек, кояр (ярлыкар)».

ِد ْبِن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْبِد  5٤65 - َحدََّثَنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن ُيوُسَف َأْخَبَرَنا َماِلٌك َعْن ُمَحمَّ
ْحَمِن ْبِن َأِبي َصْعَصَعَة َأنَُّه َقاَل: َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن َيَساٍر َأَبا اْلُحَباِب َيُقوُل  الرَّ
َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة َيُقوُل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن ُيِرْد اهللَُّ 

ِبِه َخْيًرا ُيِصْب ِمْنُه« )البخاري(
Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадан , пђйгамбђребез  

ђйтте: «Аллаџ тђгалђ кемгђ хђерлене (яхшылыкны) 
телђсђ, шул кешене (авырлыклар белђн) сыный».

2396- عن أنس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »إذا أراد اهلل 
بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد اهلل بعبده الشر أمسك عنه 

بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة« ) سنن الترمذي، حسن صحيح(
Мђгънђсе: Ђнђстђн , пђйгамбђребез  ђйтте: «Ђгђр 

дђ Аллаџ тђгалђ Њзенећ колына (бђндђсенђ) хђерлене 
(яхшылыкны) телђсђ, аћа бу дљньяда ук ќђзасын бирер 
(авырлыклар белђн сынар џ.б.), ђгђр дђ Аллаџ колына 
начарлыкны телђсђ, Кыямђт кљнендђ каты газап кылыр 
љчен аныћ гљнаџына карата булган ќђзасын бу дљньяда 
кичектерер».

اهلل عليه وسلم: »ما  قال رسول اهلل صلى  قال:  أبي هريرة  9932 - عن 
يزال البالء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى اهلل وما عليه 

خطيئة« ) سنن الترمذي حسن صحيح(
Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадан , пђйгамбђребез   

ђйтте: «Мљэмин џђм мљэминђ њзлђрендђ, балаларын-
да џђм малларында бђла-каза књрњдђн туктамас, хђтта 
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Аллаџ тђгалђне очратканда аларныћ бер гљнаџ-хатасы 
да калмас».

Авырлыкларга тњзә алмыйча њлем 
теләњ ярамаганлыгы хакында

Мљселманныћ барча тормышы аћа изге гамђллђрне 
књбрђк кыларга џђм гљнаџларына тђњбђ итђргђ зур 
форсат. Чљнки алда искђ алганыбызча, ул Аллаџ ри-
залыгы љчен, авырлыкларга сабыр итђ икђн — аћа 
ђќер-савап џђм гљнаџ-хаталарына ярлыкау. Аллаџ 
тарафыннан бирелгђн бу нигъмђтне тулы акыл-
лы мљселман инкяр итмђс. Ничек кенђ булмасын, 
пђйгамбђребез   њлем телђњдђн тыйды.

5327 - َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ال َيَتَمنَّى 
ا ُمِسيًئا َفَلَعلَُّه َيْسَتْعِتُب« )البخاري( ا ُمْحِسًنا َفَلَعلَُّه َيْزَداُد َوِإمَّ َأَحُدُكْم اْلَمْوَت ِإمَّ

Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадан , пђйгамбђребез   
ђйтте: «Берегез дђ њзенђ њлем телђмђсен, ђгђр дђ из-
гелек кылучылардан булса, ул тагын да књбрђк изге-
лек эшлђргђ тырышыр, ђ гљнаџ кылучылардан булса 
— гљнаџ-хаталарына тђњбђ кылып изгелек эшлђргђ ты-
рышыр».

1765 - َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهللَُّ َعْنُه َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال 
َيَتَمنََّينَّ َأَحُدُكْم اْلَمْوَت ِمْن ُضرٍّ َأَصاَبُه َفِإْن َكاَن ال ُبدَّ َفاِعال َفْلَيُقْل اللَُّهمَّ َأْحِيِني َما 

َكاَنْت اْلَحَياُة َخْيًرا ِلي َوَتَوفَِّني ِإَذا َكاَنْت اْلَوَفاُة َخْيًرا ِلي« )البخاري(
Мђгънђсе: Ђнђс бин Мђликтђн , пђйгамбђребез   

ђйтте: «Берегез дђ њзенђ килгђн кайгыдан њлем 
телђмђсен, ђ инде аныћ башка чарасы калмаса, болай 
дип ђйтсен: «Йђ Аллаџ! Яшђњ мића хђерле булганга 
кадђр минем гомеремне сакла, ђ инде ђгђр мића њлем 
хђерле булса, мине њлелђндер».
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Бу хђдислђрдђн аћлашылганча, мљэмин њзенђ мот-
лак рђвештђ њлем телђргђ тиеш тњгел, бђлки Аллаџныћ 
тђкъдире белђн риза булып џђм изге гамђллђр кылып 
тормышын дђвам итђргђ тиеш. Ђ кем Аллаџка џђм 
Кыямђт кљненђ ышануны кире кага икђн, ул кеше 
тормышында ић беренче авырлыкка очрау белђн бор-
чыла башлый вә тљшенкелеккђ бирелђ. Авырлыклар 
ешайган саен ул кешенећ «сулышы» кысыла, џђм ул 
њзенђ «сулыш» алыр љчен бер генђ юл да таба алмый. 
Бу кеше авырлыкларны књтђрђ алмыйча њз-њзенђ кул 
сала, яки акылдан яза, яки ќинаять юлына баса, 
яки инде хђмер, исерткечлђр вђ наркотикка бире-
леп тормышын юкка чыгара. Авырлыклар килгђндђ 
кеше таба алмаган «сулыш», иллђ-мђгђр Аллаџка, 
Аның фђрештђлђренђ, китапларына, расњллђренђ, 
Кыямђт кљненђ џђм тђкъдиргђ иман белђн генђ та-
была. Шуныћ љчен дђ, мљэминнђр кђферлђр дучар 
булган исерткеч, наркотик, њз-њзенђ кул салу џђм 
башка тљрле ќинаятьлђрдђн вђ бђлалђрдђн ераклар 
џђм сђламђтлђр. Мљселман иллђре ић имин вђ ты-
ныч иллђр, мђгђр соћгы вакытларда кайбер мљселман 
яшьлђре кђферлђрнећ агулары белђн агуланып, хак 
юлдан тайпыла башладылар џђм њзлђрен бђла-казага 
салдылар. Болар џђммђсе дђ Аллаџ тђгалђдђн вђ 
Аныћ кануннарыннан ераклашу нђтиќђсе, Аллаџу 
мњстђган.

Сабырлык — тормыш зарураты

Кеше тормышында сабырлык барча файдалы 
гамђллђрдђ дђ кирђк, шућа да сабырлык ул тормыш 
зарураты булып тора. Ризык кђсеп итњ — сабыр-



42

лыкка мохтаќ, кешелђр белђн мљгамђлђ кылу — са-
бырлыкка мохтаќ, гыйбадђт — сабырлыкка мох-
таќ, шђригатебезне њтђњ — сабырлыкка мохтаќ, 
хђрамнардан вђ мђкруџлардан саклану — сабырлык-
ка мохтаќ, Аллаџ юлында ќиџђд кылу — сабырлык-
ка мохтаќ, тормыш авырлыкларына бирелмичђ алга 
бару — сабырлыкка мохтаќ. Ягъни, адђм баласыныћ 
тормышы тулысы белђн сабырлыкка мохтаќ. Моћа 
шулай ук Коръђн аятьлђре дђ ишарђт итђ:

1) Гыйбадђт сабырлыкка мохтаќ икђнлеккђ ишарђт 
кылган аятьлђрдђн:

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنُهَما َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر  )َربُّ السَّ
ِلِعَباَدِتِه َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا( مريم:65

Мђгънђсе: «Ул — Аллаһ, җир вә күкләр, һәм алар ара-
сында булган нәрсәләрнең Раббысы, Аңа гыйбадәт кыл, 
һәм гыйбадәттә бик тә нык сабыр бул! Син беләсеңме 
Аңа тиңне? Юк әлбәттә! (Күркәм исемнәрдә, камил 
сыйфатларда, рубубияттә вә иләһияттә Аңа һичнәрсә 
тиң түгел, шуның өчен дә фәкать Ул гына хакыйкый 
гыйбадәткә лаек, һәм Аңа булган гыйбадәттә бик тә 
нык сабыр бул)».

Бу аять шђрифтђн књренгђнчђ, Аллаџ тђгалђ Њзенђ 
гыйбадђт белђн ђмер кылгач, гади сабырлык белђн 
генђ тњгел, ђ бђлки бик тђ нык каты сабырлык белђн 
боерды. Чљнки Аныћ кушканнарын њтђњ џђм тыйган-
нарыннан тыелу зур сабырлыкка мохтаќ.

2) Кешелђр белђн аралашу вђ мљгамђлђ кылу сабыр-
лыкка мохтаќ икђнлекне бђян кылган аятьлђрдђн:

َعاَم َوَيْمُشوَن ِفي  )َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ِإنَُّهْم َلَيْأُكُلوَن الطَّ
اأْلَْسَواِق َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َأَتْصِبُروَن َوَكاَن َربَُّك َبِصيًرا(
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Мђгънђсе: «Бәгъзегезне бәгъзегезгә (берәүләрегезне 
икенчеләрегезгә) фетнә кылдык, сабыр итәрсезме икән? 
Раббың хәлегезне күрүче булды, вә һәркемгә тиешле 
җәзасын ( әҗерен яки газабын) бирер». Әл-Фуркан 20

Бу аятьтђ књргђнебезчђ, Аллаџ тђгалђнећ кешелђрне 
бер-берсе белђн сынавы, шулай ук Аныћ тарафыннан 
билгелђнгђн имтихан, џђм бу имтиханны ућышлы 
њтњ љчен сабырлык кирђк. Шућа да Аллаџ тђгалђ «са-
быр итђрсезме», — диде, ягъни бу имтиханда, ќићњгђ 
вђ ућышка ирешер љчен сабыр булырсызмы, дигђн 
мђгънђдђ.

3) Аллаџ юлында ќиџђд кылу зур сабырлыкка 
мохтаќ икђнлекне бђян кылып бик књп аятьлђр вђ 
хђдислђр килде. Чљнки ќиџђдтђ мљселман њзенећ 
ќанын Аллаџ ризалыгы љчен корбан кылырга ђзер 
булырга тиеш, шућа да ќиџђд бик тђ кљчле иманга вђ 
зур сабырлыкка мохтаќ.

)َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا 
َواتَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن( آل عمران: 200

Мђгънђсе: «Әй, мөэминнәр! Тормыш авырлыкла-
рына, дин мәшәкатьләренә, төрле казаларга һәм 
дошманнарның һөҗүмнәренә сабыр итегез! Сабырлык-
та бик тә нык вә даими булыгыз. Џәм Аллаһка тәкъва 
булыгыз, шаять өстенлек табарсыз!».

Аллаџ Сљбхђнђџњ вђ тђгалђ бу аятьтђ мљэминнђрне 
сабыр булырга љнди, џђм дђ сабырлыкныћ югары 
дђрђќђдђгесен књрсђтергђ боера. Ђгђр дђ дошман-
нар сугышта сабырлык вђ чыдамлык књрсђтсђ, 
мљќђџидлђр аларныћ сабырлыгыннан да артыграк 
сабыр вђ чыдам булып, дошманнарныћ сабырлыгын 
сындырырга вђ аларны сугыш мђйданыннан качарга 
мђќбњр итђргђ тиеш. Ихлас ният белђн, Аллаџ риза-
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лыгы љчен, ќиџђд кылган мљќђџидкђ ике бђхетнећ 
берсе: яки ќићњ, яки шђџид булу.

)َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اهللََّ َكِثيًرا َلَعلَُّكْم 
ُتْفِلُحوَن  َوَأِطيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب 

اِبِريَن( األنفال: ٤5 – ٤6 ِريُحُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ اهللََّ َمَع الصَّ
Мђгънђсе: «Әй, мөэминнәр! Әгәр дә сез сугышта 

кәферләр гаскәренә юлыксагыз, чыдамлы булыгыз, кач-
магыз вә Аллаһны күп зикер итегез, шаять җиңәрсез, 
өстен булырсыз. Аллаһка вә Аның расүленә итагать 
итегез! Вә үзара низаглашмагыз, әгәр низаглашсагыз 
көчегез, гайрәтегез китәр, таралырсыз. Сабыр булы-
гыз! Хакыйкатьтә, Аллаһ сабырлар белән, аларга ярдәм 
бирә».

Аллаџ тђгалђ бу аятьтђ мљэминнђргђ, сугыш 
мђйданында кђферлђргђ очрасалар, чыдамлы вђ сабыр 
булырга боерды. Аять азагында Раббыбызныћ «Са-
быр булыгыз! Аллаһ сабырлар белән», — дигђне, алар 
шундый сабырлар ки: а) Аллаџка иман китерњчелђр; 
б) Аћа џђм расњленђ итагать итњчелђр; в) Аны књп 
зикер итњчелђр; г) араларында низаглашмыйча бер 
ђмир астында ќыелучылар; д) шулай ук мђтди яктан 
ђзерлђр.

Бу вакытта Аллаџ аларны њзлђренећ карамагына 
калдырмый, бђлки Њзе аларга ярдђм вђ ќићњ бирђ.

4) Ачуны тоту, ярсыган вакытта њз-њзећне кулга 
алып тынычлану џђм яхшылык белђн ќавап бирњ, 
шулай ук сабырлык холкыныћ зур љлешенђ мохтаќ. 
Сабыр холыклы булмаган кеше, ачулы вакытта, њз-
њзен кулга алып тынычлана алмый, џђм шулай ук 
явызлыкка яхшылык вђ изгелек белђн ќавап бирђ 
алмый.
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يَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي   )َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّ
َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم  َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا 
ْيَطاِن َنْزٌغ  ا َيْنَزَغنََّك ِمَن الشَّ َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم  َوِإمَّ

ِميُع اْلَعِليُم( فصلت: 3٤ – 36 َفاْسَتِعْذ ِباهللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَّ
Мђгънђсе: «Яхшылык илә явызлык бертигез бул-

маслар, чөнки яхшылыкта файда һәм сәваб бар, явыз-
лыкта зарар һәм газап бар. Әгәр сиңа берәү явызлык 
кылса, син аңа җавап итеп яхшылык кыл, ул кеше 
сиңа явызлыкны дошманлык белән кыладыр, әмма син 
сабыр ит һәм дә аның явызлыгына каршы һәрвакыт 
изгелек ит, соңра ул синдә явызлыкның юклыгын бе-
леп, явызлык итүеннән туктар һәм тәүбә итеп синнән 
гафу сорар, аннары бер-берегезгә якын дус булыр-
сыз. Ләкин бу эшне һәр кеше эшли алмас, мәгәр көчле 
иманлы, чын сабыр мөэминнәр генә эшли алырлар, вә 
явызлыкка каршы изгелек итү һәрбер кешегә бирелмәс, 
мәгәр олуг бәхетле, күркәм холыклы кешегә генә би-
релер. Әгәр явызлык итүчегә изгелек итәргә шәйтан 
сиңа ирек бирмәсә, шәйтанның вәсвәсәсеннән Аллаһка 
сыгын, Ул сине шәйтан вәсвәсәсеннән саклар, аннары 
явызлыкка каршы изгелек итә алырсың. Бит, Ул — 
Аллаһ, ишетүче вә белүче».

Аллаџ Сљбхђнђџњ вђ тђгалђ бу аятьтђ явызлыкка 
каршы изгелек белђн ќавап бирергђ боерды, џђм шун-
нан соћ, бу гамђлне барча кеше дђ эшли алмас, иллђ-
мђгђр књркђм сабырлык белђн сыйфатланганнар гына 
эшли алыр, диде. Кешелђр арасында кайберђњлђр 
икенчелђргђ тљрлечђ явызлык кыла: кемдер кардђшенђ 
тел тидерђ, кемдер кул књтђрђ, ђ кемдер малын хак-
сыз ала, џђм башкалар. Књргђнебезчђ, Аллаџ тђгалђ 
бу аятьтђ явызлыкка шундый ук явызлык белђн кай-
тарганчы, яхшылык вђ ихсанлык белђн ќавап бирњ 
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хђерлерђк дигђнне бђян итте, џђм бу сабырлыкта-
гы ић књркђм љлеш. Бу књркђм холыкка ђмирлђр, 
тњрђлђр, патшалар бик тђ мохтаќ булса, моћа шулай 
ук гади кешелђр дђ мохтаќ. Чљнки мондый књркђм хо-
лык ќђмгыятьтђ дђва кебек, кешелђрнећ бер-берсенђ 
мђхђббђт вђ дуслык тудыра. Шулай ук бу хакта тагын 
берничђ аять:

َمَواُت َواأْلَْرُض  )َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ  رَّ اِء َوالضَّ رَّ ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن  الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّ
َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواهللَُّ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن( آل عمران: 133 – 13٤
Мђгънђсе: «Раббыгызның ярлыкавына, һәм җир вә 

күкләр киңлегендә булган Ќәннәтләр тарафына ашы-
гыгыз! Ул Ќәннәтләр тәкъва мөэминнәргә әзерләнде. 
Ул мөэминнәр җиңел һәм авыр вакытларда да Аллаһ 
күрсәткән урыннарга садака бирәләр, ачулары килгәндә 
үзләрен кулга алып тынычланалар, кешеләрне гафу 
итәләр. Яхшылык кылучыларны Аллаһ сөядер».

)َفَما ُأوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَما ِعْنَد اهللَِّ َخْيٌر َوَأْبَقى ِللَِّذيَن 
ُلوَن  َوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإْلِْثِم َواْلَفَواِحَش  َآَمُنوا َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ

َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُروَن  َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا 
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن  َوالَِّذيَن ِإَذا  اَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّ الصَّ
َأَصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َيْنَتِصُروَن  َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا 
اِلِميَن  َوَلَمِن اْنَتَصَر َبْعَد  َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اهللَِّ ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ الظَّ
ِبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن  ُظْلِمِه َفُأوَلِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل  ِإنََّما السَّ
النَّاَس َوَيْبُغوَن ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ ُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم  َوَلَمْن 

َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُُموِر( الشورى: 36 – ٤3
Мђгънђсе: «Аллаһтан сезгә бирелгән дөньядагы 

барча нәрсә, фәкать вакытлыча дөнья тереклеге һәм 
дөнья зиннәтедер. Әмма Аллаһ хозурында булган, бет-
ми торган мәңгелек ахирәт нигъмәтләре, Аңа иман ки-
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тереп тәвәккәл итүчеләр өчендер. Алар шулай ук зур 
гөнаһлардан һәм фәхеш эшләрдән сакланырлар, һәм 
аларны берәү ачуландырса, гафу итәрләр. Вә алар 
Аллаһның һәр боерыгын кабул итәрләр, вә намазла-
рын вакытында укырлар, вә киңәш лязем җирдә үзара 
киңәш итәрләр, вә Без биргән малдан мохтаҗларга, вә 
Аллаһ юлына садака бирерләр. Вә араларыннан бер-
се залимнәрдән хаксыз җәберләнсә, бергәләшеп ярдәм 
итеп, ул җәберләнгән мөэмин кардәшләрен коткарыр-
лар. Явызлык илә золым итүчегә үзе золым иткән 
хәтле генә җәза бирелә, әгәр мәзълум кеше залим-
не гафу итсә һәм араларын төзәтсә, бу эшнең әҗере 
Аллаһ хозурында сакланыр, әмма Аллаһ залимнарны 
сөймидер. Бер мәзълум хаксыз золым итүчедән арт-
тырмыйча үч алса, аңа гөнаһ юк һәм аңардан үч алу 
да юктыр. Кешеләргә золым итеп җир өстендә хаксыз 
явызлык кылучы залимнәргә җәза бирергә шәригатьтә 
юл бардыр, ул залимнәргә ахирәттә рәнҗеткүче газаб 
булыр. Әмма берәү хаксыз золымга сабыр итсә, һәм 
залимне гафу да итсә, бу эш, ягъни үч алмыйча сабыр 
итү һәм Аллаһ ризасы өчен гафу итү, шәригать тара-
фыннан таләп ителгән эштер».

Сабырларныћ Аллаџ каршындагы 
фазыйләте

Бу дљньяда кеше гаять зур сабырлыкка мохтаќ, 
чљнки аныћ гомере тулысы белђн имтихан:

)الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن 
َعَماًل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر( الملك: 2

Мђгънђсе: «Ул үлемне һәм тереклекне халикъ кыл-
ды, йөкләмәләр йөкләп сезнең кайсыларыгыз яхшырак 
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гамәлле икәнлеген сынамак өчен. Ул һәрнәрсәдән өстен 
вә ярлыкаучы».

Бу дљньядагы имтихан зур сабырлык тђлап иткђч, 
сабырлыкныћ Аллаџ каршында урыны да зур. Шућа 
да, Аллаџ тђгалђ сабырларны ярата вђ аларга ярдђмен 
бирђ, дип Коръђндђ бђян итте:

اِبِريَن( آل عمران: 1٤6 )َواهللَُّ ُيِحبُّ الصَّ
Мђгънђсе: «Аллаһ сабырларны ярата».

)اآْلََن َخفََّف اهللَُّ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا َفِإْن َيُكْن ِمْنُكْم 
ِمَئٌة َصاِبَرٌة َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم َأْلٌف َيْغِلُبوا 

اِبِريَن( األنفال: 66  َأْلَفْيِن ِبِإْذِن اهللَِّ َواهللَُّ َمَع الصَّ
Мђгънђсе: «Хәзер инде Аллаһ сезгә җиңеллек кыл-

ды, һәм сезнең арагызда зәгыйфьләр барлыгын белде, 
сездән чыдамлы вә сабыр бер йөз кеше булса, ике йөз 
кәферне җиңәрләр, әгәр сездән мең чыдамлы вә сабыр 
кеше булса, Аллаһның ярдәме белән ике мең кәферне 
җиңәрләр, Аллаһ сабырлар белән».

Аллаџ тђгалђ сабырларга хисапсыз ђќерлђр бирње 
хакында болай диде:

)ُقْل َيا ِعَباِد الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا َربَُّكْم ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنٌة 
اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب( الزمر: 10 َوَأْرُض اهللَِّ َواِسَعٌة ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
Мђгънђсе: «Әй, Мөхәммәд , әйт: «Әй, иман китергән 

Аллаһның бәндәләре, Раббыгызга тәкъва булыгыз! 
Дөньяда вакытта Аллаһка итагать итеп, гыйбадәтләр 
вә изге гамәлләр кылган хак мөэминнәргә, ахирәттә 
Ќәннәт нигъмәтләре бар. Аллаһ тәгаләнең җире киң, 
торган җирегездә дингә тарлык булса, һиҗрәт кылы-
гыз! Хакыйкатьтә, сабыр итүчеләргә хисапсыз әҗерләр 
бирелер».
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Шулай ук, пђйгамбђребез дә   бђла-казаларга са-
быр итњчелђрнећ фазыйлђтен џђм аларга зур ђќер-
саваб булуы хакында њзенећ хђдис-шђрифлђрендђ 
бђян итте:

َقاَل: »َيُقوُل  َعَلْيِه َوَسلََّم  َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ  6٤2٤ - َعْن 
اهللَُّ َتَعاَلى: َما ِلَعْبِدي اْلُمْؤِمِن ِعْنِدي َجَزاٌء ِإَذا َقَبْضُت َصِفيَُّه ِمْن َأْهِل الدُّْنَيا ُثمَّ 

اْحَتَسَبُه ِإال اْلَجنَُّة« )البخاري(
Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадан , пђйгамбђребез   

ђйтте: «Аллаџ тђгалђ ђйтђ: Ђгђр дђ Мин мљэмин 
колымныћ бу дљньяда ић яраткан кешесен алсам, 
џђм ул Аллаџтан ђќер љмет итеп, када вђ тђкъдиргђ 
риза булып, барча килгђн авырлыкларга сабыр итсђ, 
аћа Ќђннђттђн башка ќђза (ђќер) булмас (ягъни, аћа 
Ќђннђт булыр)».

3565 - َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهللَُّ َعْنُه َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه 
ِمْنُهَما  ْضُتُه  َفَصَبَر َعوَّ ِبَحِبيَبَتْيِه  اْبَتَلْيُت َعْبِدي  ِإَذا  َقاَل:  َيُقوُل: »ِإنَّ اهللََّ  َوَسلََّم 

اْلَجنََّة« ُيِريُد َعْيَنْيِه. )البخاري(
Мђгънђсе: Ђнђс бин Мђликтђн , пђйгамбђребез   

ђйтте: «Хакыйкатьтђ, Аллаџ тђгалђ ђйтте: Ђгђр дђ Мин 
колымныћ ике сљеклесен (ике књзен, чљнки књзлђр 
кешегђ тђнендђге ић сљекле нђрсђлђр) алып сынасам, 
џђм ул сабырлык књрсђтсђ, моныћ љчен аћарга Миннђн 
Ќђннђт булыр!».

Сабырлык иң беренче мизгелдә чагылырга тиеш:
Авырлыкка яки бђла-казага дучар булган кеше, 

књпмедер вакыт узгач бу кайгыны оныта џђм аныћ 
књћеле тынычлана. Кешенећ ић авыр хђле кай-
гы килгђннећ ић ђњвђлге мизгелендђ, шућа да 
пђйгамбђребез  , сабырлык беренче мизгелдђ чагы-
лырга тиешлеген бђян итеп узды. Чљнки билгеле бер 
кайгыдан соћ вакыт узып онытылгач џђм књћел ты-
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нычлангач, ул кайгы-сабырлыкка мохтаќ тњгел, џђм 
аћа ђќер савап та юк, Аллаџу ђгълђм.

12٨3- َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهللَُّ َعْنُه َقاَل: َمرَّ النَِّبيُّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 
ِباْمَرَأٍة َتْبِكي ِعْنَد َقْبٍر َفَقاَل: »اتَِّقي اهللََّ َواْصِبِري« َقاَلْت: ِإَلْيَك َعنِّي َفِإنََّك َلْم 
ُتَصْب ِبُمِصيَبِتي َوَلْم َتْعِرْفُه، َفِقيَل َلَها: ِإنَُّه النَِّبيُّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَأَتْت 
اِبيَن َفَقاَلْت: َلْم َأْعِرْفَك، َفَقاَل:  َباَب النَِّبيِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَلْم َتِجْد ِعْنَدُه َبوَّ

ْدَمِة األوَلى« )البخاري( ْبُر ِعْنَد الصَّ »ِإنََّما الصَّ
Мђгънђсе: Ђнђс бин Мђлик  риваять итеп ђйтте: 

Пђйгамбђребез  кабер янында елап торган бер 
хатын-кыз яныннан узып барганда (туктап) аћа ђйтте: 
«Аллаџка тђкъва бул, џђм сабыр ит!». Ул (хатын) аныћ 
расњл  икђнлеген белмичђ ђйтте: «Калдыр мине, 
чљнки сића минеке кебек кайгы тљшкђне юк!». Аћа 
ђйттелђр: «Хакыйкатьтђ, ул бит пђйгамбђребез !». 
Шуннан соћ ул хатын пђйгамбђребез  (йорты) янына 
килде, ђмма лђкин аныћ ишеге янында бер сакчы да 
књрмђде (чљнки ул, пђйгамбђребез  патшалар кебек 
яши дип уйлаган иде) џђм ђйтте: «Мин сине белмђдем!».  
Пђйгамбђребез  ђйтте: «Хакыйкатьтђ, сабырлыкны, 
кайгыныћ ић беренче мизгелендђ књрсђтергђ кирђк!».

Ђл-Хаттабий ђйтте: «Кеше мактала (ђќер-савапка 
лаек була) торган сабырлык — ул, кешегђ кинђт 
кенђ килгђн кайгыныћ (авырлыкныћ) ић беренче 
мизгелендђ књренгђн сабырлык...». Чљнки кайгыдан 
соћ вакыт узып беленгђн сабырлыкта, кеше инде ты-
нычланган була. Шулай ук, кеше кайгы љчен савапка 
лаек булмый, чљнки кайгы аныћ телђге белђн тњгел, 
ђ бђлки ошбу кайгыда ныклы вђ књркђм сабырлы бу-
луы љчен ђќер-саваплы була.
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Сабырлык — идарәлек џәм имамлыкныћ 
бер шарты

Ић ђњвђл сабырлык белђн сыйфатланырга тиеш 
булган кешелђр: Әмирлђр, патшалар, галимнђр џђм 
имамнар. Чљнки аларныћ эшлђре сабырлык белђн 
бђйле, џђм җәмгыятьнең ућышка яки ућышсызлыкка 
ирешњенећ дђ бер сђбђбе, аларныћ сабыр булуларын-
да. Моныћ шулай булуын шђргый нусуслар, тарихта-
гы џђм тормыштагы тђќрибђлђр исбатлый.

)َوَلَقْد َآَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاَل َتُكْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِئِه َوَجَعْلَناُه 
ا  ًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمَّ ُهًدى ِلَبِني ِإْسَراِئيَل  َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمَّ

َصَبُروا َوَكاُنوا ِبَآَياِتَنا ُيوِقُنوَن( السجدة: 23 – 2٤
Мђгънђсе: «Тәхкыйк, Мусага Тәүратны бирдек, инде 

син Муса белән очрашуыгызда шик тотма, Тәүратны 
Бәнү Исраильгә һидәят итеп кылдык. Вә алардан 
имамнар, галимнәр кылдык, алар сабыр булып вә 
аятьләребезгә ышанып Тәүраттагы Безнең хөкемнә-
ребез белән гамәл кылалар иде, үзләре һидәяттә булып 
башкаларны да һидәяткә күндерәләр иде».

Бу аятьтђн књренгђнчђ, сабырлык — Аллаџ ки-
табы белђн џидђяттђ булган кешелђрне имамлык 
дђрђќђсенђ ирештерђ. Шулай ук, Йосыф  џђм аныћ 
кардђшлђре хакында Аллаџ тђгалђ болай диде:

)َقاُلوا َأِئنََّك أَلَْنَت ُيوُسُف َقاَل َأَنا ُيوُسُف َوَهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اهللَُّ َعَلْيَنا 
ِإنَُّه َمْن َيتَِّق َوَيْصِبْر َفِإنَّ اهللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن( يوسف: 90

Мђгънђсе: «Сорадылар: «Син әллә Йосыфмы?». Йо-
сыф әйтте: «Әлбәттә, мин Йосыфмын, ә ошбу минем 
кардәшем, тәхкыйк Аллаһ безгә нигъмәт вә дәрәҗәләр 
бирде. Берәү Аллаһка тәкъвалык кылып башына 
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килгән бәла-казаларга сабыр итсә, әлбәттә, Аллаһ 
мөхсиннәрнең (изге гамәл кылучыларның) әҗерен юкка 
чыгармый».

Бу аятьтђн мђгълњм булганча Аллаџ тђгалђ Йосыф-
ка  дђњлђт идарђлеге мђртђбђсен, тђкъвалык вђ са-
бырлыктан соћ бњлђк итте.

)َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكاُنوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأْلَْرِض َوَمَغاِرَبَها الَِّتي 
ْرَنا  َباَرْكَنا ِفيَها َوَتمَّْت َكِلَمُة َربَِّك اْلُحْسَنى َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل ِبَما َصَبُروا َوَدمَّ

َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما َكاُنوا َيْعِرُشوَن( األعراف: 137
Мђгънђсе: «Фиргавен заманасында зәгыйфь са-

налган Бәнү Исраильне мәшрикъ тарафында булган 
вә мәгъриб тарафында булган җирләргә хуҗа кыл-
дык (Мисыр һәм Шәм җирләре), ул шәһәрләрне без 
бәрәкәтле кылдык һәм Бәнү Исраиль сабыр иткәннәре 
өчен аларга Аллаһ тарафыннан вәгъдә ителгән яхшы 
сүзләр вә ярдәм тәмам булды (128 аятьтђ вђ шулай ук 
ђл-Касас сњрђсендђге 5-6нче аятьтђ ђйтелгђн вђгъдђ). 
Фиргавен вә кавеме төзегән төзелешләрне һәм күтәреп 
ясаган биналарны һәлак иттек».

Бђнњ Исраиль кавеме, Фиргавен џђм аныћ 
гаскђре тарафыннан кимсетелгђн, тњбђнсетелгђн вђ 
зђгыйфьлђндерелгђн кавем иде. Аларга Аллаџтан 
џидђят килде вђ Раббыларыныћ ђмерлђренђ буй-
сындылар, џђм Аллаџ ризалыгын љмет итеп, авыр-
лыкларга вђ газапларга сабыр иттелђр. Аллаџ тђгалђ 
аларны дошманнар кулыннан саклады, идарђлек вђ 
ќитђкчелек биреп, аларны бђрђкђтле ќирлђрдђ хљкем 
итњдђ билгелђде. Моныћ сђбђбен бђян кылып «сабыр 
иткәннәре өчен», — диде.
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Сабырлык — дәгъватчыларныћ (Аллаџка 
чакыручыларныћ) књркәм 
холыкларыныћ асылы

Аллаџка вђ Исламга чакыручы кеше сабырлык 
белђн сыйфатланырга тиеш, ђгђр дђ аныћ сабырлы-
гы булмаса, ул дђгъватында ућышка ирешђ алмый. 
Моны барча дђгъватчы да яхшы белђ, чљнки сабыр-
лык — Аллаџка љндђњче пђйгамбђрлђр сыйфаты. Алар 
барчасы да бу юлда искиткеч зур вђ књркђм сабырлык 
мисалы књрсђттелђр џђм њзлђренђ йљклђнгђн, бер 
Аллаџка чакыруда, ућышларга ирештелђр.

Нухныћ  кавеменђ сабырлыгы:
Нух  кавемен 950 ел буе Аллаџка чакырып ис-

киткеч сабырлык књрсђтте. Бу хакта Аллаџ тђгалђ 
Коръђндђ болай диде:

)َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن 
وَفاُن َوُهْم َظاِلُموَن  َفَأْنَجْيَناُه َوَأْصَحاَب  َعاًما َفَأَخَذُهُم الطُّ

ِفيَنِة َوَجَعْلَناَها َآَيًة ِلْلَعاَلِميَن( العنكبوت: 1٤ – 15 السَّ
Мђгънђсе: «Тәхкыйк, Нухны кавеменә пәйгамбәр итеп 

җибәрдек, ул кавеме эчендә аларны дингә өндәп тугыз 
йөз илле ел торды, кавеме исә иман китермичә залим 
булдылар һәм аларны Туфан суы тотты. Әмма Нухны 
вә аның белән бергә көймәдә булган мөэминнәрне Ту-
фан суыннан коткардык, вә Без бу эшне бөтен галәмгә 
зур гыйбрәт кылдык».

)َقاَل َربِّ ِإنِّي َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل َوَنَهاًرا  َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعاِئي 
ِإالَّ ِفَراًرا  َوِإنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم ِفي 
وا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَباًرا  ُثمَّ  َآَذاِنِهْم َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُهْم َوَأَصرُّ

ِإنِّي َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا  ُثمَّ ِإنِّي َأْعَلْنُت َلُهْم َوَأْسَرْرُت َلُهْم ِإْسَراًرا 
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 َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاًرا( نوح: 5 – 10
Мђгънђсе: «Нух әйтте: «Әй, Раббым, мин кавемемне 

Ислам диненә кичләрен дә, вә көндезләрен дә чакырдым. 
Минем өндәвем аларны Ислам диненнән качуны гына 
арттырды. Әй, Раббым, һәркайчан мин аларны Синең 
ярлыкавыңа, гафу итүеңә чакырсам, минем сүземне 
ишетмәс өчен бармакларын колакларына тыгалар һәм 
киемнәренә бөркәнделәр, вә көферлектә дәвам иттеләр 
һәм каты тәкәбберләнү илә тәкәбберләнделәр. Моннан 
соң мин аларны ачык рәвештә чакырдым. Соңра Ис-
ламга чакыруымны барчасына да ачык игълан кыл-
дым, вә шулай ук яшерен генә берәм-берәм аулакта да 
өндәп карадым. Џәм әйттем аларга: Тәүбә итеп, Раб-
быгыздан истигъфар кылыгыз, гафу сорагыз, шиксез, 
Ул гөнаһларны ярлыкаучы».

Ибраџимныћ  сабырлыгы:
Ибраџим  шулай ук Аллаџка чакыру юлында утка 

ыргытылудан да курыкмыйча вђ зарланмыйча, ис-
киткеч сабырлык мисалы књрсђтте. Аллаџ тђгалђ аћа 
зур могъќиза књрсђтеп, ул ыргытылган утны аныћ 
љчен суык вђ имин кылды.

)ُقْلَنا َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَساَلًما َعَلى ِإْبَراِهيَم( األنبياء: 69
Мђгънђсе: «Әйттек: «Әй, ут! Ибраһимгә салкын вә 

сәламәт бул», — дип».
Аллаџ Сљбхђнђџњ вђ тђгалђ пђйгамбђребезгђ  Ис-

ламны ић књркђм рђвештђ кешелђргђ ќиткерњдђ, 
расњллђрдђн булган «Њлњ ђл-Газм» (базымлы, сабыр-
лык вђ кыюлык хуќалары) кебек сабыр булырга ђмер 
итте. Бу ђмер динне таратуда барча дђгъватчыга да 
кагыла, чљнки без барыбыз да пђйгамбђребездђн  



55

њрнђк алып, яшђешебездђ аћа охшарга тырышырга 
тиешбез.

ُسِل َواَل َتْسَتْعِجْل َلُهْم  )َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
َكَأنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن َلْم َيْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة ِمْن َنَهاٍر 

َباَلٌغ َفَهْل ُيْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن( األحقاف: 35
Мђгънђсе: «Әй Мөхәммәд! Кавемеңнең төрлечә 

каршылык күрсәтүләренә пәйгамбәрләрнең «Њлү әл-
Газмнары» (базымлы вә каты чыдамлылары) чыдаган 
кебек сабыр ит, нык чыдамлы бул, вә аларга (сине ял-
ганга тотып иза кылган кавемеңә) газапны ашыкты-
рып сорама! Кәферләр үзләренә вәгъдә ителгән газабны 
күргәч, гүя дөньяда көндезен бер генә сәгать тордык, 
дип уйларлар. Ошбу Коръән, пәйгамбәрнең Аллаһтан 
кешеләргә ирештермәгедер, алар һәлак булмас, мәгәр 
Коръән илә гамәл кылмаучы фасыйклар һәлак булыр-
лар».

Аллаџ тђгалђ бу аятьтђ пђйгамбђребезгђ , аны 
ялганга тоткан вђ иза кылган кавеменђ газап со-
рауны ашыктырмаска кушты. Чљнки халыкларныћ 
йљзђрлђгђн еллар кљферлектђ булып урнашкан 
гадђтлђренђ, гакыйдђлђренђ вђ аћлаешларына каршы 
килгђн яћалыкны тиз генђ кабул итњ авыр, шуныћ 
љчен ул дђгъват књпмедер вакытка вђ тырышлык-
ка мохтаќ, џђм бу иллђ-мђгђр сабырлык белђн генђ 
мљмкин. Аллаџ тђгалђнећ хикмђте белђн билгелђнгђн 
тиешле вакыт узгач, џђм адашкан кавемнђр хаклыкны 
кабул итмичђ њзлђренећ кљферлеклђрендђ кала биреп 
ќир йљзендђ бозыклык вђ фђсђд таратуларын дђвам 
иткђч, Аллаџ тђгалђ аларга азга гына да кичектермичђ 
тиешле гадел газапны бирђ. Моћа ошбу ишарђт итђ: 
«Кәферләр үзләренә вәгъдә ителгән газапны күргәч, гүя 
дөньяда көндезен бер генә сәгать тордык, дип уйлар-
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лар. Ошбу Коръән, пәйгамбәрнең Аллаһтан кешеләргә 
ирештермәгедер, алар һәлак булмас, мәгәр Коръән илә 
гамәл кылмаучы фасыйклар һәлак булырлар».

Аллаџ тђгалђ хак дингђ чакыручыларны сабыр бу-
лырга љндђп, Њзенећ расњленђ болай диде:

)اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن 
ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن  َوِإْن َعاَقْبُتْم 
اِبِريَن  َواْصِبْر  َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َوَلِئْن َصَبْرُتْم َلُهَو َخْيٌر ِللصَّ
ا َيْمُكُروَن  َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِباهللَِّ َواَل َتْحَزْن َعَلْيِهْم َواَل َتُك ِفي َضْيٍق ِممَّ
 ِإنَّ اهللََّ َمَع الَِّذيَن اتََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن( النحل: 125 – 12٨
Мђгънђсе: «Раббыңның юлы булган Ислам диненә 

кешеләрне хикмәт вә тәэсирле яхшы вәгазьләр белән 
чакыр! Дәхи кешеләргә хаклыкны төшендерү өчен алар 
белән иң күркәм юл белән бәхәсләш! Әлбәттә, синең 
Раббың Аның юлыннан адашкан кешеләрне белә; һәм Ул 
Коръән юлында булган хак мөэминнәрне дә белә. Әгәр 
бер кешегә, үч алып газаб бирергә теләсәгез, ул сезгә 
газаб биргән хәтле генә аңа газаб бирегез! Аныкыннан 
арттырмагыз, бер мәртәбә сугучыга ике мәртәбә сук-
магыз! Әгәр үч алмыйча сабыр итеп калсагыз, сабыр 
итүчеләр өчен бу бик тә хәерледер! Сабыр итү хәерле 
булгач, сабыр ит! Мәгәр сабыр итә алмассың, фәкать 
Аллаһ тәгалә сабырлык куәтен бирсә генә сабыр итә 
алырсың! Џәм кәферләрнең Исламга килмәгәннәре өчен 
үзеңне кайгыга салма, вә аларның хәйлә-мәкерләре 
өчен күңелең тарыкмасын! Тәхкыйк, Аллаһ Коръән 
хөкемнәренә хыйлафлык кылудан сакланучы тәкъва 
кешеләр белән һәм яхшылык вә изге гамәлләр кылучы 
хак мөселманнар белән бергәдер».

Аллаџ тђгалђ тарафыннан пђйгамбђребезгђ  са-
быр булырга кушылган ђмер, Исламга чакыручы 
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барча мљселманга да кагыла. Бу аятьтђн књренгђнчђ 
пђйгамбђребезнећ  кавеме белђн булган урыны дњрт 
нђрсђдђ билгелђнђ:

1. Кавемен Аллаһка чакыру, џђм бу чакыру гади 
рђвештђ генђ тњгел, ђ бђлки хикмђт вђ яхшы вђгазь 
белђн булырга тиешле. Шулай ук, ђгђр дђ алар белђн 
бђхђс булса, ул да књркђм вђ яхшы рђвештђ булырга 
тиеш. Моћа бу аятьтђ ошбу ишарђт итђ: «Раббыңның 
юлы булган Ислам диненә кешеләрне хикмәт вә 
тәэсирле яхшы вәгазьләр белән чакыр! Дәхи кешеләргә 
хаклыкны төшендерү өчен алар белән иң күркәм юл 
белән бәхәсләш!».

2. Кавеме тарафыннан күргән иза вә авырлыклар 
белән бәйле күренеш. Бу вакытта Аллаџ тђгалђ аларга 
карата ике тљрле чара кулланырга рљхсђт итње билге-
ле: Беренчесе: Гаделлек белђн эш итњ. Икенчесе: Их-
санлык белђн эш итњ. Иза кылган кешелђргђ гадел-
лек белђн эш кылу; арттырмыйча алар иза кылган 
кебек кенђ иза кылу. Чљнки Аллаџ тђгалђ: «Әгәр бер 
кешегә үч алып, газап бирергә теләсәгез, ул сезгә га-
зап биргән хәтле генә аңа газап бирегез! Аныкыннан 
арттырмагыз, бер мәртәбә сугучыга ике мәртәбә сук-
магыз!», – дигђн мђгънђдђ ђйтте. Лђкин моћа кара-
мастан ихсанлык књрсђтњ хђерлерђк вђ яхшырак дип 
бђян кылды вђ ихсанлыкка љндђде. Ихсанлык сабыр-
лык белђн килђ, џђм шуннан соћ гына явызлыклар-
ны гафу итђргђ мљмкин, моћа аятьнећ ошбу мђгънђсе 
ишарђт итђ: «Әгәр үч алмыйча сабыр итеп калсагыз, 
сабыр итүчеләр өчен бу бик тә хәерледер! Сабыр итү 
хәерле булгач, сабыр ит! Мәгәр сабыр итә алмассың, 
фәкать Аллаһ тәгалә сабырлык куәтен бирсә генә сабыр 
итә алырсың!». Авырлыкларга сабыр итњ фђзыйлђтен, 
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Аллаџка сыгынып џђм сабырларга ђзерлђнгђн ђќер-
савапны љмет итеп њзећдђ булдырырга мљмкин.

3. Кавеменең хаклыкны кабул итмәгәнлегенә ка-
рата булган пәйгамбәребезнең  рухи хәле. Барча 
ысуллар белђн дђ чакырып, хаклыкны кабул итмичђ 
кавеменећ кљферлектђ калганнарына Аллаџ тђгалђ 
пђйгамбђребезгђ  кайгырмаска кушты, џђм бу хакта 
мондый мђгънђдђ ђйтте: «Џәм кәферләрнең Исламга 
килмәгәннәре өчен үзеңне кайгыга салма».

4. Кәферләрнең пәйгамбәребезгә  каршы корган 
төрле мәкерлекләренә карата булган хәле. Моћа карата 
Аллаџ тђгалђ Њзенећ расњленђ борчылмаска кушты, 
чљнки Ул аны ярдђмсез калдырмаячак вђ кђферлђрнећ 
мђкерлеклђрен юкка чыгарачак. Бу хакта болай диел-
де: «Аларның хәйлә-мәкерләре өчен күңелең тарыкма-
сын! Тәхкыйк, Аллаһ, Коръән хөкемнәренә хыйлафлык 
кылудан сакланучы тәкъва кешеләр белән һәм яхшы-
лык вә изге гамәлләр кылучы хак мөселманнар белән 
бергәдер».

Пђйгамбђребезгђ карата ђйтелгђн бу юлламалар, 
Аллаџ юлына чакыручы барча мљселманга да ка-
гыла, шућа да џђрбер мљселман мљмкинчелегеннђн 
килгђнчђ башкаларны Исламга чакырырга тиеш.

Аллаһка чакыручылар бу изге юлда авырлыклар-
га очраганнан соң, төшенкелеккә бирелеп өметләрен 
өзмәскә тиеш: Аллаџка чакыручыныћ вазыйфасы 
кешелђрне џидђяткђ кертњ яки мђќбњрилђњ тњгел, 
бђлки аларга хаклыкны ќиткерњ вђ аћлатудыр. Шућа 
да Раббысыныћ ризалыгын вђ ахирђтне тђлап иткђн 
кеше, ђгђр дђ Исламга чакыру юлында авырлыкларга  
очрый икђн, тљшенкелеккђ бирелеп књћеле кайтмаска 
тиеш. Тљшенкелеккђ бирелеп књћелнећ кире кайтуы вђ 
љметнећ љзелње шђйтан вђсвђсђсеннђн, џђм бу сыйфат 
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дљрес гакыйдђле вђ ныклы иманлы мљселманга муа-
фыйкъ тњгел. Шућа да, Ибраџим  аны бала белђн 
шатландырган Аллаџ илчелђре булган фђрештђлђргђ 
болай диде:

الُّوَن( الحجر: 56 )َقاَل َوَمْن َيْقَنُط ِمْن َرْحَمِة َربِِّه ِإالَّ الضَّ
Мђгънђсе: «Ибраһим әйтте: «Әлбәттә, мөэмин бәндә 

Раббысының рәхмәтеннән өмет өзмәс, мәгәр адашкан 
кешеләр генә өмет өзәрләр».

Шулай ук, Ягъкуп  балаларына болай диде:

ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِه َواَل َتْيَئُسوا ِمْن َرْوِح  )َيا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ
اهللَِّ ِإنَُّه اَل َيْيَئُس ِمْن َرْوِح اهللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن( يوسف: ٨7

Мђгънђсе: «Әй улларым, Мисыр шәһәренә барып 
Йосыф вә аның кардәше турында сораштырып ка-
рагыз, алар хакында берәр хәбәр булмасмы, Аллаһ 
рәхмәтеннән өметегезне өзмәгез! Дөреслектә, Аллаһ 
рәхмәтеннән кәферләрләр генә өметләрен өзәләр».

Бу дљнья мђсъђлђсендђ, кешелђрне хаклыкка 
љндђп Аллаџ диненђ, џидђяткђ чакыруда бертљрле 
љметсезлек, књћелнећ кире кайтуы турында сњз дђ 
булу мљмкин тњгел.

Ислам дине тарала башлаганда барча дљньяда фђсђд 
вђ адашу иде. Шулай ук, барча матди кљч кђферлђр 
вђ явызлар кулында булды. Аллаџ юлына чакыручы 
беренче мљэминнђр бармак белђн генђ санарлык бу-
лып, кђферлђрдђн барча тљрле газапларны књрделђр. 
Лђкин: «Кљч вђ мал явызлар кулында џђм без кљчсез», 
— дип тљшенкелеккђ бирелмђделђр вђ Аллаџныћ 
рђхмђтеннђн љметлђрен љзмђделђр, бђлки Аныћ ри-
залыгы љчен сабыр булып, Аллаџтан ярдђм буласына 
ныклы иман белђн ышандылар џђм ќићделђр. 
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Хђзерге кљндђ, кайбер мљселманнар иманнарыныћ 
зђгыйфьлеге сђбђпле, тљшенкелеккђ бирелђлђр, џђм 
Исламныћ килђчђктђ бердђнбер дин булачагына 
љметлђрен љзеп, башка мљселманнарга да шик-шљбџђ 
салалар. Болар барчасы да шђйтан вђсвђсђсе. Ђйе, дин 
дошманнары Ислам дине нурын сњндерер љчен иксез-
чиксез акчалар, байлыклар тњгђлђр. Лђкин ничђмђ 
мећнђр ел батыл белђн хаклык арасында кљрђш ба-
руга карамастан, кђферлђр Аллаџ тђгалђнећ нурын 
сњндерђ алмаячаклар, ђ бђлки ул нур кљннђн-кљн 
арта вђ зурая гына бара. Хђзерге кљндђ дђ дљньяныћ 
тљрле почмакларында хђерле кешелђр, кљчле мљэмин-
мљселманнар бик књп, ђлџђмдњлиллђџ. Шулай ук, 
књп кенђ кешелђр хаклыкны, Исламны кабул итђргђ 
ђзерлђр, бђлки Аллаџка тђвђккђллек кылып, Аннан 
џидђят сорап, ихласлылык вђ сабырлык белђн дђгъват 
кылырга вђ гамђл итђргђ генђ кала.

Садака, сабырлык, теләнчелек џәм ният 
хакында

2325 - عن أبي كبشة األنماري أنه سمع رسول اهلل  يقول: »َثاَلَثٌة ُأْقِسُم 
َعَلْيِهنَّ َوُأَحدُِّثُكْم َحِديًثا َفاْحَفُظوُه«. َقاَل: »َما َنَقَص َماُل َعْبٍد ِمْن َصَدَقٍة َواَل 
ا َواَل َفَتَح َعْبٌد َباَب َمْسَأَلٍة ِإالَّ َفَتَح  ُظِلَم َعْبٌد َمْظِلَمًة َفَصَبَر َعَلْيَها ِإالَّ َزاَدُه اهللَُّ ِعزًّ
اهللَُّ َعَلْيِه َباَب َفْقٍر َأْو َكِلَمًة َنْحَوَها َوُأَحدُِّثُكْم َحِديًثا َفاْحَفُظوُه َقاَل: »ِإنََّما الدُّْنَيا 
َنَفٍر َعْبٍد َرَزَقُه اهللَُّ َمااًل َوِعْلًما َفُهَو َيتَِّقى ِفيِه َربَُّه َوَيِصُل ِفيِه َرِحَمُه  أَلْرَبَعِة 
َوَيْعَلُم هلِلَِّ ِفيِه َحقًّا َفَهَذا ِبَأْفَضِل اْلَمَناِزِل َوَعْبٍد َرَزَقُه اهللَُّ ِعْلًما َوَلْم َيْرُزْقُه َمااًل 
َفُهَو َصاِدُق النِّيَِّة َيُقوُل َلْو َأنَّ ِلى َمااًل َلَعِمْلُت ِبَعَمِل ُفاَلٍن َفُهَو ِبِنيَِّتِه َفَأْجُرُهَما 
َسَواٌء َوَعْبٍد َرَزَقُه اهللَُّ َمااًل َوَلْم َيْرُزْقُه ِعْلًما َفُهَو َيْخِبُط ِفى َماِلِه ِبَغْيِر ِعْلٍم اَل 
َيتَِّقى ِفيِه َربَُّه َواَل َيِصُل ِفيِه َرِحَمُه َواَل َيْعَلُم هلِلَِّ ِفيِه َحقًّا َفَهَذا ِبَأْخَبِث اْلَمَناِزِل 
َوَعْبٍد َلْم َيْرُزْقُه اهللَُّ َمااًل َواَل ِعْلًما َفُهَو َيُقوُل َلْو َأنَّ ِلى َمااًل َلَعِمْلُت ِفيِه ِبَعَمِل 

ُفاَلٍن َفُهَو ِبِنيَِّتِه َفِوْزُرُهَما َسَواٌء« رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح
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Мђгънђсе: Ђбњ Кђбшђ ђл-Ђнмђридђн , ул пђйгам-
бђребезнећ  болай дип ђйткђнен ишетте: «Мин (сезгђ) 
љч ђйбердђ ант итђм џђм сезгђ бер нђрсђ ђйтђм, сез аны 
исегездђ калдырыгыз! Ант итђм, садака бирњ кешенећ 
байлыгын киметми. Ђгђр бер кешегђ золым кылсалар, 
ђ ул сабыр итсђ, Аллаџ џичшиксез аны гыйззђтлђр. 
Ђгђр дђ кеше сорану вђ телђнчелек ишеген ачса, Аллаџ 
џичшиксез аныћ каршында фђкыйрьлек ишеклђрен 
ачар!

Џђм мин сезгђ ђйтђм, ђ сез исегездђ калдырыгыз: 
Дљреслектђ, бу дљнья дњрт тљрле кеше љчен: Шуларныћ 
беренчесенђ Аллаџ тђгалђ гыйлем џђм байлык биргђн, 
ул байлыгында Раббысына тђкъва булган, џђм туганлык 
бђйлђнешлђрен тоткан, бу нђрсђлђрдђ Аллаџныћ хакы 
барлыгын белгђн, мондый кеше Аллаџ каршында ић 
яхшы дђрђќђлђрдђ булыр. Икенче тљрле кешегђ Аллаџ 
байлык бирмичђ гыйлем биргђн, ул њзенећ ниятлђрендђ 
ихлас булып: «Ђгђр мин бай булсам, фђлђн кебек њк 
эшлђр идем», — дип ђйтњче, ул ниятенђ карата берен-
че кеше кебек њк ђќерен алыр. Љченче тљрле кешегђ 
Аллаџ гыйлем бирмичђ байлык биргђн, ул байлыгын 
гыйлемсез, њзенећ шђџвђтенђ бирелеп сарыф иткђн. 
Байлыгында Раббысына тђкъва булмаган џђм туган-
лык ќеплђрен тотмаган, бу байлыкта Аллаџныћ хакы 
барлыгын белмђгђн. Бу тљрле кеше Аллаџ каршында 
ић начар вђ ић тњбђн халђттђ булыр. Дњртенче тљрле 
кешегђ Аллаџ гыйлем дђ, байлык та бирмђгђн, џђм ул: 
«Ђгђр минем байлыгым булса, фђлђн (љченче тљргђ 
кергђн кеше) кебек њк эшлђр идем!», — дип уйлый, џђм 
ул ниятенђ карата ќђзасын алыр, вђ љченче тљрле кеше 
кебек њк гљнаџлары да бертигез булыр».
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Бу хђдис шђрифтђ љч кагыйдђ, џђм дњрт тљр кешенећ 
сыйфаты билгелђнђ:

Беренче кагыйдә: Садака бирњдђн кешенећ малы 
(байлыгы) кимими. Чљнки Аллаџ ризалыгы љчен 
ихлас књћелдђн садака бирњчелђрнећ малы Кыямђт 
кљнендђ аћа артыгы белђн кайта.

Икенче кагыйдә: Кемгђ гаделсез рђвештђ золым 
ителеп ул аћа сабырлык књрсђтсђ, Аллаџ тђгалђ ул 
сабыр кешенећ гыйззђтен генђ арттыра.

Љченче кагыйдә: Ђгђр дђ кеше њзенђ телђнчелек 
ишеклђрен ачса — Аллаџ ул кешегђ фђкыйрьлек 
ишеклђрен генђ ача. Чљнки телђнњче кеше саран џђм 
комагай була, хђтта ул њзенђ дђ, гаилђсенђ дђ акча-
байлыгын тотарга кызгана. Малын ќыйган саен аныћ 
фђкыйрьлеге арта, ул беркайчан да булганы белђн 
канђгатьлђнми, аћа ул ќитми џђм тагын да књбрђк 
кирђк була башлый.

Хђдистђ килгђн дњрт тљр кешенећ сыйфаты:
1) Аллаџ тђгалђ байлык џђм гыйлем белђн ризы-

кландырган кеше. Ул байлыгында Аллаџка тђкъва 
булып, туганлык ќеплђрен тоткан џђм байлык белђн 
гыйлемдђ Аллаџныћ хакы барлыгын белгђн кеше. 
Мондый кеше Аллаџ каршында ић хђерле кеше.

Бу тљрле кеше мал џђм гыйлем туплаган џђм 
хикмђт белђн сарыф иткђн, чљнки хикмђтсез гый-
лем — гыйлемгђ керми, бђлки ул кеше ниндидер 
мђгълњматлђр иясе генђ була.

Аллаџка байлыкта тђкъвалык — ул, малны 
шђригать кушканча хђлђл юл белђн табып, Аллаџ ри-
залыгы љчен хђлђлгђ сарыф итњ. Мондый кеше бай-
лыгын кђсеп иткђндђ дђ, сарыф иткђндђ дђ Аллаџтан 
куркып вђ Аныћ ризалыгын љмет итеп шђригать бу-
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енча гамђл кыла, џђм аћа моћарда хикмђтле гыйлеме 
(шђригать гыйлеме, чљнки дљньяви гыйлем — гыйлем 
тњгел) сђбђп вђ ярдђм итђ. Гыйлемле вђ тђкъва кеше, 
байлыкны хђлђл юл белђн генђ кђсеп итеп, хђлђл юлга 
гына сарыф итђ, џђм туганлык ќеплђрен ныгытуда да 
аћа ошбу малы џђм гыйлеме зур сђбђп була.

2) Икенче тљрле кешегђ Аллаџ байлык бирмичђ 
гыйлем биргђн, ул њзенећ ниятлђрендђ ихлас булып: 
«Ђгђр мин бай булсам, фђлђн кебек њк эшлђр идем», 
— дип ђйтњче. Бу тљрле кешенећ байлыгы булмаса да, 
лђкин ул гыйлем вђ хикмђт иясе џђм ул ихлас ниятенђ 
карата беренче кеше кебек њк ђќерен ала.

3) Љченче тљрле кешегђ Аллаџ гыйлем бирмичђ бай-
лык биргђн, ул байлыгын гыйлемсез, њзенећ шђџвђтенђ 
бирелеп сарыф иткђн. Байлыгында Раббысына тђкъва 
булмаган џђм туганлык ќеплђрен тотмаган, бу бай-
лыкта Аллаџныћ хакы барлыгын белмђгђн. Бу тљрле 
кеше Аллаџ каршында ић начар вђ ић тњбђн халђттђ 
булыр. Бу тљр кешенећ байлыгы бар, ђмма лђкин аныћ 
ошбу байлыкны хђлђл юл белђн кђсеп џђм сарыф итњдђ 
гыйлеме дђ хикмђте дђ юк. Ул Аллаџтан курыкмыйча, 
хђлђлне хђрамнан аермыйча мал туплый, шулай ук ул 
байлыкны исраф кылып, хђлђлгђме ђллђ хђрамгамы 
булганын да уйламыйча њзенећ шђџвђтлђренђ бире-
леп гљнаџлы эшлђргђ сарыф итђ. Ђгђр дђ аћа хђерле 
вђ изге эшкђ акча бирергђ кушсаћ яки сорасаћ, ул са-
ранлана, акчам юк,— дип мескенлђнђ џђм шулай мал-
байлык ќыя-ќыя, аћа бирелгђн ул байлыкта Аллаџ 
тђгалђнећ хакы бар икђнлекне белмичђ яки белергђ 
телђмичђ њлеп китђ. Њзеннђн соћ балаларына фетнђ 
вђ талаш калдыра, чљнки андый тупланган байлыкта 
бер тљрле бђрђкђт тђ булмый.
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Мондый тљр кеше ић кабахђт кеше џђм Аллаџ кар-
шында да ић начар вђ тњбђн дђрђќђдђдер. Чљнки аћа 
Раббысы тарафыннан бирелгђн байлыкны ић явыз 
рђвештђ, гыйлемсез вђ хикмђтсез кулланып адашуда 
була.

4) Дњртенче тљрле кешегђ Аллаџ гыйлем дђ, бай-
лык та бирмђгђн, џђм ул: «Ђгђр минем байлыгым бул-
са, фђлђн (љченче тљргђ кергђн кеше) кебек њк эшлђр 
идем!», — дип уйлый, џђм ул ниятенђ карата ќђзасын 
ала, вђ љченче тљрле кеше кебек њк гљнаџлары да бер-
тигез була. 

Бу тљрле кеше ахмаклыкныћ ић югары дђрђќђсендђ. 
Чљнки ул ќђџиллђр кебек акылсыз, гыйлемсез вђ 
хикмђтсез булган байлык вђ кљч иясе булуын, џђм 
алар кебек шђџвђткђ бирелеп кабахђт гамђллђр кылу-
ны тели. Бу тљр кеше алдагы кеше кебек њк гљнаџлар 
вђ явызлыклар иясе, џђм ниятлђре љчен ќђзаны да 
аныћ кебек бертигез ала, чљнки аныћ мал-байлыгы 
булса, ул љченче тљр кешенећ явызлыкларыннан бер 
дђ ким кылмас иде.
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Яланбаш 
намаз уку 
хакында
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Бездђ, Хђнђфилђрдђ, вђќиб гамђлне юри калды-
ру мђкруџ тђхримгђ керђ, ђ инде намазда намаз уку-
чы сљннђтне юри калдырса яки намазда вакытта 
књндђмлекне џђм буйсынучанлыкны юкка чыгара 
торган гамђл эшлђсђ, мђкруџ санала. Ошбу тљргђ ялан-
баш намаз уку да керђ, чљнки башка кимичђ намаз 
уку — намазга зиннђтлђнегез дигђн ђмерне њтђмђњгђ 
керђ.

)َيا َبِني َآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا 
َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن( األعراف: 31

Мђгънђсе: «Әй, Адәм балалары! Џәр мәчеттә намаз-
га зиннәтле киемнәрегезне алып киегез...».

2177 - عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
و سلم: »إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن اهلل أحق من يزين له«. )أخرجه 
الطحاوي في »شرح معاني اآلثار«، قال األلباني في “السلسلة الصحيحة - 

) ”1369
Мђгънђсе: Ибен Гомђрдђн , пђйгамбђребез  ђйтте: 

«Ђгђр берђрегез намаз укырга телђсђ (гаурђтлђрен ка-
плап, матур) киемнђрен кисен, хакыйкатьтђ, Аллаџ 
љчен зиннђтлђнњ (башкалар љчен зиннђтлђнњдђн) 
ђњвђлерђк».

Ошбулардан чыгып, гыйлем ђџеллђре башны капла-
уны зиннђткђ керђ диделђр. Шђйх Ђлбђний «Тђмђм 
ђл-миннђ фи-т-тђгълик галђ фикџ ђс-сњннђ» кита-
бында башка кимђњне тђнкыйтьлђп узды. Мљселман, 
Раббысы каршына намазга басканда, пђйгамбђребез  
кебек ић књркђм хђлдђ басарга тиеш.

Ђ инде башка киеп укыганчы яланбаш намаз уку 
яхшырак диючелђр, яки зђгыйфь хђдис кулландылар, 
яки инде бу мђсьђлђгђ туры килмђгђн мђгънђ белђн 
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аћлаттылар. Без сезгђ аларныћ кайберлђрен искђ 
алып узарбыз:

Яланбаш намаз укырга рљхсђт итњчелђр Бо-
харида (275) Ђбњ Џњрайрадан  килгђн: «Џђм ул 
(пђйгамбђребез ) љенђ кайтып госел коенгач безнећ 
янга (намазга) чыкты, џђм аныћ башыннан су тамчы-
лары тамып тора иде», — дигђн хђдисне дђлил итеп 
китерделђр. Лђкин, бу хђдистђ пђйгамбђребезнећ  
яланбаш булганлыгына бер ишарђт тђ юк, чљнки 
башка киелгђн булса да аннан су тамчылары тамуы 
мљмкин, бигрђк тђ ђгђр ул вакытлардагы гадђт кебек 
чђч озын булса.

روى ابن عساكر عن ابن عباس: »أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان ربما 
نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه«. )ضعفه الشيخ األلباني في الضعيفة 

)253٨
Мђгънђсе: Ибен Габбастан : «Пђйгамбђребез  

(намаз укыганда) њзенећ баш киемен салып алдына куя 
иде». 

Бу хђдис зђгыйфь, хђтта дљрес булган очракта да 
яланбаш намаз укуны хуплый дигђнгђ дђлил тњгел, 
чљнки намаз укучыныћ алдында ким дигђндђ ияр 
кашы кадђр ђйбер булырга тиешлеген бђян итеп са-
хих хђдислђр килде. 

و أما حديث علي رضي اهلل عنه مرفوعا : »ائتوا المساجد حسرا ومعصبين 
فإن العمائم تيجان المسلمين« )فهو ضعيف جدا من رواية ميسرة بن عبد ربه 

و هو وضاع، ضعفه الشيخ األلباني في الضعيفة 1296(
Шулай ук, Галидђн  риваять ителгђн, мђгънђсе: 

«Мђчетлђргђ яланбаш яки башларыгызга кигђн хђлдђ 
килегез, хакыйкатьтђ чалма мљселманныћ таќы», — 
дигђн хђдис, бик тђ зђгыйфь.
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Ђ инде яланбаш намаз укучыны хаќда ихрам 
хђлендђ булган кешегђ кыяс кылу (охшату) дљрес 
тњгел. Чљнки хаќныћ башка гыйбђдђтлђрдђн аерым 
булган њзенећ хљкемнђре бар.

Нәтиҗә:
Шулай итеп яланбаш укуны хуплаучылар бу 

мђсьђлђгђ кагылышлы бер тљрле хас дђлил дђ 
китермђделђр. Ђ инде моћа карата хас дђлил булмагач, 
бу мђсьђлђ гомуми, џђр мђчеттђ намазга зиннђтлђнњ, 
дђлиле астында кала. Шућа да яланбаш намаз уку 
мђкруџ була, Аллаџу ђгълђм.
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Оекбашка
(носкига) 

мәсех кылырга 
ярыймы?
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Бу мђсьђлђне аћлатыр љчен ић беренче без гарђп 
телендђ билгеле булган ќђњрабныћ џђм бездђге 
оекбашныћ (носкиныћ) нђрсђ икђнлеген аћлатып 
узарбыз.

Бездђге оекбаш йон яки мамык ќептђн бђйлђнђ џђм 
йока булу сђбђпле аћа су њтеп керђ вђ њзе генђ итексез, 
салкыннан яки яћгырдан сакламый. Ђ гарђпчђдђге 
«ќђњраб» калын йоннан тукылып аякныћ башыннан 
алып балтырга кадђр каплый торган була. Ул калын 
булу сђбђпле аныћ њзен генђ киеп шактый гына йљрер-
гђ мљмкин, сынмый, бљгелми, таш яки чђнечкелђрдђн 
саклый џђм шулай ук аћа су њтеп керми. Бездђге киез 
итеккђ тић аяк киеме була. (ђл-Камус ђл-Фикъџий, 
ђл-Ифсах фи Фикџ ђл-Лњгъа џ.б.ны кара)

Бу тљрле аяк киеменећ (ќђњрабныћ) аскы љлеше 
књн-тире кебек нђрсђ белђн ябыштырылган булмаса 
яки кђвеш кебек аяк киемсез генђ киелгђн булса, аћа 
мђсех кылырга ярыймы ђллђ юкмы дигђн мђсьђлђдђ 
гыйлем ђџеллђре тљрле карашларга бњленделђр. Мугъ-
ний китабында (1/374) Ђбњ Хђнифђ, Мђлик, Шђфигый 
џђм ђл-Ђњзђгый ќђњрабныћ астында књн кебек нђрсђ 
булмаса, аћа мђсех кылырга ярамый, чљнки аныћ 
белђн ќђяњлђп йљреп булмый џђм ул йока оекбаш ке-
бек диделђр. Ђл-Кђсђний «ђл-Бђдђигъ»та болай диде: 
«Ђгђр дђ ќђњрабныћ аскы љлеше књн-тире белђн ябыш-
тырылган булса, яки кђвеш кебек кунычсыз аяк киеме 
белђн киелгђн булса, бездђ бер капма-каршылыксыз 
ярый. Ђ инде йока булып књн-тире ябыштырылмыйча 
яки кђвеш кебек аяк киемсез киелгђн булса, берсњзсез 
мђсех кылырга ярамый. Калын џђм тыгыз булса 
Ђбњ Хђнифђдђ ярамый, ђ аныћ шђкертлђре Ђбњ Йо-
сыф белђн Мљхђммђдтђ ярый. Шулай ук Ђбњ Хђнифђ 
хђзрђтлђре њлер алдыннан шђкертлђренећ карашлары-
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на кайтуы риваять ителде. Имам Шђфигыйда ќђњраб 
тубыкка кадђр књн-тиредђн булса гына мђсех кылырга 
ярый, ђ инде аскы љлешенђ књн-тире ябыштырылган 
булса да џђм кђвеш кебек кунычсыз аяк киеме белђн 
киелгђн булса да, мђсех кылырга ярамый». 

Болардан билгеле булганча, ќђњраб калын вђ тыгыз 
булып аныћ белђн йљрерлек мљмкинчелеге булырга 
тиеш.

Имам Ђхмђд ќђњрабка мђсех кылуны рљхсђт итеп 
сахђбђлђрдђн килгђн риваятьлђргђ таянды. Ђбњ Да-
выдта 159, Тирмизидђ 327, ибен Мђќђџдђ 559 џђм баш-
каларда Мугыйрадан килгђн хђдистђ пђйгамбђребез  
ќђњрабка мђсех кылды дип ђйтелде. Ђбњ Давыд тугыз 
сахђбђнећ ќђњрабка мђсех кылганнарын искђ алып 
узды, ђ ђл-Зђркаший аларга тагын дњрт сахђбђне 
љстђп искђ алды. Лђкин ђйткђнебезчђ алар вакытын-
дагы ќђњраб калын џђм тыгыз итеп ясалган иде. Бу 
хђдисне Тирмизий хђсђн дисђ дђ, ђс-Сђњрий, ибен 
Мђџдий, ибен ђл-Мђдиний, имам Ђхмђд џђм ибен ђл-
Каттаннар зђгыйфь дип ђйтеп узды.

Мугънийда ќђњрабка мђсех кылуныћ ике шарты 
искђ алынып њтелде: 1) аякныћ шђкелен бђян итмђслек 
калын булырга тиеш. 2) аныћ белђн ќђяњлђп йљрњ 
мљмкинчелеге булырга тиеш. Имам Ђхмђд кђвешсез 
киелгђн ќђњрабка мђсех кылуны аћлатып болай диде: 
«Ђгђр дђ ул аны киеп ќђяњлђп йљри ала икђн џђм 
аягыннан тљшми торган булса, аћа мђсех кылса бер 
зыян да юк, яки рљхсђт ителђ».

Бу мђсьђлђгђ карата хђзерге гыйлем ђџеллђреннђн 
ибен Гусаймин, шђйх Ђлбђний џђм башкалар 
ќђњрабныћ калын булуы шарт тњгел, бђлки йока 
оекбаш (носки) кебек аяк киеменђ дђ мђсех кылу 
ярый, чљнки мђсех кылуныћ сђбђбе таџђрат алучы-
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га ќићеллек китерњ диделђр. Шђйх Габдуллаһ бин 
Ќибрийн ќђњрабныћ калын џђм тыгыз булуы шарт, 
чљнки сђлђфлђрдђге ќђњрабныћ мђгънђсе хђзерге 
оекбаш яки носки мђгънђсендђ тњгел дигђнне хупла-
ды. Шулай итеп, сђлђфлђрнећ џђм књпчелек гыйлем 
ђџеллђренећ карашы буенча, оекбашка џђм аћа охшаш 
йока аяк киемнђренђ мђсех кылынмый булып чыкты, 
Аллаџу ђгълђм.
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Тәвәссњл
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Тәвәссүл — ул, доганыћ кабул булуы љчен џђм талђп 
ителгђн нәрсәнећ хакыйкатькђ чыгуын эстђп, Аллаџ 
тђгалђгђ якынаю юлы эзлђњ.

Тәвәссүл ике төрле:
Беренчесе: Ислам шђригате буенча рљхсђт ителгђн.
Икен че се: Ис лам шђригате бу ен ча ты ел ган.
Без, ић әүвәле Ис лам шђригате бу ен ча рљхсђт 

ителгђн тђвђссњлне аћлатып узар быз.

Бе рен че се: Шђригатебездђ дђлиллђр белђн ны гы ты-
лып килгђн тђвђссњл — рљхсђт ителгђн тђвђссњл бу ла, 
џђм ул берничђ:

1) Аллаџ сљбхђнђџњ вђ тђгалђгђ Аныћ књркђм 
исемнђре белђн го му ми яки хо су сый рђвештђ тђвђссњл 
кы лу (якы наю). Го му ми рђвештђ тђвђссњл кы лу ул 
бо лай бу ла: Аллаџ тђгалђнећ Њзе зи кер итеп уз ган 
яки пђйгамбђренђ  белгерткђн књркђм исемнђре 
бар, шу шы исемнђрне го му ми рђвештђ ђйтеп: «Йђ 
Раб бым, Синећ зи кер итеп уз ган, яки пђйгамбђрећђ 
белгерткђн књркђм исемнђрећ белђн со рыйм, ми не 
ту ры юл га књндер», — дип до га кы лу.

Моћа дђлил булып Коръђндђ бу аять килђ:

)َوهلِلَِّ اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها( األعراف: 1٨0
Мђгънђсе: «Аллаһның күркәм исемнәре бар, шул 

исемнәр белән до га кы лы гыз».
Шу лай ук бу хак та пђйгамбђребезнећ  хђдислђрендђ 

дђ килђ. 
Ђ ин де Аллаџ тђгалђнећ бер тђгаенле, вђ хас исе мен 

ђйтеп до га кы лу, ул хо су сый тђвђссњл бу ла, мђсђлђн: 
«Йђ Аллаџ! Син га фу итњчесећ, ми не га фу ит!».
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Мон да тђвђссњл исе ме до га га мљнђсиб (со рау га ту ры 
килњче) бу лыр га ти еш. Мђсђлђн син: «Йђ Аллаџ, Син 
ка ты га зап кы лу чы, ми не га фу ит», — дип ђйтергђ 
яра мый, бђлки «Син га фу итњче, ми не га фу ит», — 
дию ти еш ле дер. Моћа, яки хо су сый тђвђссњлгђ, имам 
Бо ха ри да 834нче сан белђн килгђн хђдис дђлил итеп 
алы на:

Бер ва кыт Ђбњ Бђкер Сид дыйк пђйгамбђребездђн  
на маз да укыр га дип, ана берђр до га љйрђтњен со-
ра ды, Расњлебез  Ђбњ Бђкергђ ђйтте: «Син ђйт: Әй 
Аллаџ! Хакыйкатьтђ, мин њземне бик зур зо лым белђн 
зо лым ла дым, Синнђн баш ка гљнаџларны яр лы кау чы 
юк, Њзећнећ Гафулыгыћ белђн ми не га фу ит, вђ мића 
рђхимлелек кыл, хакыйкатьтђ Син — Га фу Итњче вђ 
Рђхимлесећ».

2) Аллаџ тђгалђгђ Аныћ сый фат ла ры белђн тђвђссњл 
кы лу (якы наю). Бу шу лай ук го му ми яки хо су сый 
рђвештђ бу ла. Мђсђлђн, го му ми рђвештђ син: «Әй 
Аллаџ, мин Синећ бљек сыйфатларыћ белђн со-
рыйм...», — дип до га кыласыћ. Ђ хо су сый рђвештђ 
бо лай бу ла: «Аллаџныћ Гыйззђте вђ Кодрђте белђн 
бар ча на чар лык лар дан, Аћа сые нам». Бу тђвђссњл 
Аллаџныћ сый фат ла рын нан бул ган «Гыйззђт» сый фа-
ты белђн тђвђссњл кы лу (Аћа якы наю дыр). Шушыћа 
бђйле хђдисне Мљслим риваятендђ 2202нче сан белђн 
та быр га мљмкин.

3) Аллаџка вђ Аныћ Расњленђ  иман ки те реп 
тђвђссњл кы лу. Мђсђлђн: «Әй Аллаџ! Сића вђ Расњлећђ 
китергђн има ным белђн со рыйм, ми не га фу ит». Моћа 
дђлил итеп тњбђндђге аятьлђне китерергђ мљмкин: 

)ِإنَُّه َكاَن َفِريٌق ِمْن ِعَباِدي َيُقوُلوَن َربََّنا َآَمنَّا َفاْغِفْر َلَنا 
اِحِميَن( المؤمنون: 109 َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر الرَّ
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Мђгънђсе: «Хакыйкатьтә, Ми нем кол ла рым нан бер 
җәмәгать әйтер бул ды: «Әй Раб бы быз, без Сиңа иман 
ки тер дек, без не яр лы ка һәм безгә рәхимлелек кыл, Син 
бит Рәхим Итүчеләләрнең иң хәерлесесең».

4) Ке ше њзенећ Аллаџ кар шын да фђкыйрьлеге 
вђ ихтыяќлы бу луы белђн Аћа тђвђссњл кы луы. 
Мђсђлђн: «Әй Аллаџ, мин Синећ каршыћда фђкыйрь 
вђ мес кен бђндђћдер, ми нем има ным ны арт тыр, вђ 
динећдђ нык лы кыл...», џђм баш ка лар. Моћа дђлил 
итеп Коръђннђн Зђкђриянећ  сњзлђрен китерергђ 
мљмкин:

ْأُس َشْيًبا  )َقاَل َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّ
َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا( مريم: ٤

Мђгънђсе: «Әйтте (Зәкәрия ): «Әй Раб бым, ми нем 
сөягем зәгыйфьләнде, вә ба шым ак чәчләр белән тул-
ды, вә мин Сиңа кыл ган до гамн нан ки ре кай та ры лу чы 
бул ма дым, һәрвакыт до гам ны ка бул кылдың».

5) Те ре бул ган бер из ге-са лих кешедђн сића до га 
кы луын со рап Аллаџка тђвђссњл кы лу. Мђсђлђн, 
Аллаџныћ куш кан на рын њтђп, тый ган на рын нан тые-
лып, на маз ла рын тиешенчђ њтђп, хђрамнардан тые лып 
яшђгђн бер са лих ке ше хаќга яки гомрђгђ бар ган да 
аћардан сића Гарђфђдђ до га кы луын со рау, яки сђфђрдђ 
ва кыт та до га да бу луын со рау џђм баш ка лар. Моћа 
дђлил итеп сахђбђлђрнећ расњлебездђн  до га кы луын 
со рап кыл ган фигыльлђрен китерергђ мљмкин. Моћа 
шу лай ук, Бо ха ри да гы вђ Мљслимдђге хђдислђрне 
китерергђ бу ла, мђгънђсе: «Пђйгамбђребез  ќомга 
хљтбђсе сљйли иде, бер ке ше аныћ яны на ки леп: «Әй 
Аллаџныћ ил че се, мал ла ры быз вђ чђчњлеклђребез 
џђлак бул ды, Аллаџтан безгђ яћгыр ќибђрњен со ра», — 
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ди де. Пђйгамбђребез яћгыр со рап до га кыл ды...» (озын 
хђдис, Бо ха ри 1021, 5752. Мљслим 220, 798).

Лђкин, бу тђвђссњлдђ до га кы лу ны талђп итеп со-
рал ган кешенећ те ре бу луы ти еш, ђмма њлгђннђрдђн 
со рау кат гый рђвештђ тые ла. Чљнки, ул њлгђннђн 
соћ до га кы ла ал мый, ђ киресенчђ ул мђет бул гач, 
Аллаџтан аныћ гљнаџларын яр лы ка вын со рап, њзенђ 
до га кы лыр га кирђк.

6) Из ге гамђллђр белђн Аллаџка тђвђссњл кы лу. 
Мон да ин де ке ше Аллаџка до га кыл ган да, Аныћ ри-
за лы гы љчен эшлђгђн из ге гамђллђрен искђ алып уза.

Моћа ми сал вђ дђлил итеп Бо ха ри да вђ Мљслимдђ 
килгђн хђдисне алыр га бу ла. Кыс ка ча мђгънђсе: Бу 
хђдистђ, љч ке ше сђфђрдђ бу лып тљнгђ ка ла лар џђм 
тљн уз ды рыр га дип бер тау куы шы на ке реп ышык ла-
на лар. Алар керњлђре бу ла, тау тишегенећ авы зы на зур 
таш тљшеп, чы га тор ган юл ны то ма лый. Инде алар 
бу таш ны бергђлђшеп этеп ка ра са лар да аны селкетђ 
дђ ал мый лар. Шун нан бер-берсенђ: «Њзегезнећ из ге 
гамђллђрегезне искђ алып, Аллаџка ял ва ры гыз, до га 
кы лы гыз, из ге-са лих эшлђрегез белђн Раб бы гыз га 
тђвђссњл ите гез», — диешђлђр. Џђрберсе њзенећ из ге 
гамђлен искђ алып до га кы ла џђм Аллаџ тђгалђ алар-
ны ош бу тау тишегеннђн чы га ра.

Икен че се: Ис лам ди не бу ен ча ты ел ган тђвђссњл.
Без моћа кадђр Коръђндђ вђ пђйгамбђребез  

сљннђтендђ шђргый дђлиле бу лып, Ис лам динендђ 
рљхсђт ителгђн Аллаџка тђвђссњл кы лу ны аћлатып 
уз ган идек. Ин де хђзер ты ел ган тђвђссњлне бђян кы-
лып узар быз.



78

Ул шун дый тђвђссњл ки, аћа Коръђндђ дђ, 
пђйгамбђребезнећ  сљннђтендђ дђ шђргый дђлил 
юк.

Бу ты ел ган тђвђссњл шу лай ук берничђ:
1) Аллаџ тђгалђгђ нин ди дер дђ бул са бер кешенећ 

бљек дђрђќђсе, уры ны белђн, яки Пђйгамбђребезнећ  
Аллаџ кар шын да бул ган дђрђќђсе белђн тђвђссњл 
кы лу. Мђсђлђн, бер кешенећ: «Әй Аллаџ, мин Синнђн 
расњлећнећ Синећ каршыћда бул ган бљек дђрђќђсе, 
хљрмђте илђ со рыйм, мића...», — дип со ра вы.

Пђйгамбђребез  нин ди генђ зур дђрђќђдђ бул са 
да, ђмма ош бу рђвештђ Аллаџка тђвђссњл кы лу ты-
ел ган, чљнки моћа ка ра та бер тљрле дђлил дђ юк. Ђ 
ин де пђйгамбђребезнећ  дђрђќђсе, уры ны белђн 
Аллаџка тђвђссњл кы лын мый икђн, баш ка кешелђрнећ 
дђрђќђлђре, урын на ры белђн тђвђссњл кы лу ту рын-
да сњз дђ бу лыр га мљмкин тњгел. Бу хак та бар ча дњрт 
имам да килешкђн. 

Њзебезнећ Хђнђфи мђзџђбендђ зур фђкыйџләрдән 
(галимнђрдђн) бул ган Ђбњ ђль-Хљсђен ђль-Ку ду ри 
њзенећ “Шђрех ђль-Кђрхий” дигђн ки та бын да бо-
лай ди де: «Би шер бин ђль-Вђлид ђйтте (Хђнђфилђрдђ 
мђшџњр га лим): Ђбњ Йо сыф (Ђбњ Хђнифђнећ 
шђкерте) бо лай дип ђйткђнен ишет тем: Ђбњ Хђнифђ 
рђхимђџњллаџу ђйтте: «Нин ди генђ ке ше бул са да, аћа 
Аллаџтан баш ка берђњдђн со рау кат гый рђвештђ тые-
ла».

Ђ ин де ђйтњебезчђ: «Әй Аллаџ, Сића вђ Расњлећђ 
бул ган има ным белђн со рыйм», — дию, рљхсђт ителђ, 
чљнки ул Аллаџка њзенећ из ге гамђле белђн тђвђссњл 
кы ла, баш ка кешенећ кыл ган гамђле белђн тњгел.



79

2) Аллаџка мђет аша тђвђссњл кы лу. Бу шу лай ук 
ты ел ган. Кабергђ, мђет яны на ба рып аћардан со-
рау, бо лар бар сы да Ис лам шђригатенђ кар шы килђ. 
Сахђбђлђр пђйгамбђребез  исђн бул ган да аћардан 
до га кы лу ны со ра ган бул са лар да, Расњлебез  ва фат 
бул ган нан соћ аныћ каберенђ ба рып со ра ма ган нар, 
ђ белњебезчђ сахђбђлђр пђйгамбђрлђрдђн  соћ ић 
хђерле кешелђр.

3) Аллаџ тђгалђгђ по тлар, ђњлиялђр, тљрбђлђр аша 
тђвђссњл кы лу, шу лай ук шђригатебездђ ты ел ган 
гамәлләрдән. Бо лай тђвђссњл кы лу кабахђт шир ки 
тђвђссњл. Аныћ асы лы мљшриклђр гамђле, чљнки алар 
Аллаџка якы на ер љчен по тлар га та бы нып алар дан со-
рый тор ган иделђр. Бу хак та Аллаџ тђгалђ Коръђни 
Кђримдђ бо лай ди де:

)َأاَل هلِلَِّ الدِّيُن اْلَخاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء َما َنْعُبُدُهْم 
ُبوَنا ِإَلى اهللَِّ ُزْلَفى ِإنَّ اهللََّ َيْحُكُم َبْيَنُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه  ِإالَّ ِلُيَقرِّ

َيْخَتِلُفوَن ِإنَّ اهللََّ اَل َيْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر( الزمر: 3
Мђгънђсе: «Әгаһ бу лы гыз! Ширектән вә рия дан 

пакь бул ган дин — Аллаһка хас . Аллаһтан баш ка сын-
нар ны дус тот кан мөшрикләр:» Без алар га гыйбадәт 
кыл мый быз, мәгәр без не Аллаһка якын кыл сын нар 
өчен генә алар га гыйбадәт кы ла быз», — диләр. Аллаһ 
Кыямәт көнендә мөэминнәр илә мөшрикләр ара сын 
дин эшләрендә ихтиләф иткәннәре өчен хөкем итәр. 
Дөреслектә, Аллаһ Ис лам га көферлек итүчене, вә ял-
ган чы ны ту ры юл га күндермәс».
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Бу бидгатьнең бар лык ка килүе.
Мљселман ка лен да ре бу ен ча бе рен че, икен-

че, љченче га сыр ларда Мђњлид бђйрђме ха кын-
да бу ва кыт та гы та рих лар да искђ алын мады. 
Пђйгамбђребезнећ  сахђбђлђре дђ, алар дан соћ 
килгђн тђбигыйннђр дђ, џђм тђбигыйннђрдђн соћ 
килгђн из ге сђлђфлђр дђ, пђйгамбђребезгђ  њзлђренећ 
мђхђббђтлђрен белдерђбез дип мон дый бђйрђм яки 
искђ алу лар њткђрмђделђр. Ђ сахђбђлђр белњебезчђ, 
пђйгамбђребезне  ић яра ту чы кешелђр бул ды лар. 
Та тар халкыныћ књренекле шђхесе Ри за эт дин бин 
Фах рет дин хђзрђтлђре њзенећ «Ќђњђмигъ ђль-кђлим 
шђрхе» ки та бын да бу бђйрђмнећ дљрес тњгеллеген 
аћлатып ка ты тђнкыйтьлђп яз ды.

Кай дан ки леп чы га соң бу бәйрәм яки искә алу?
Кыс ка ча гы на ђйткђндђ, ић бе рен че бу искђ алу-

ны Гљбђйд Ал-Кад дах тљркеме баш лап ќибђрде. Алар 
њзлђрен Фа ты мий лар дип ял ган лый лар иде. Бу ва-
кый га якын ча 362нче џиќри (1040нчы милђди) ел-
лар да бул ды. Бу тљркем, Ис лам нан ерак лаш кан “Ба-
ты ния” тљркемен нигезлђњчелђрдђн иделђр. Алар 
мљселманнарны дљрес юл дан адаш ты рып, њзлђренећ 
ял га ны на якы най тыр љчен диндђ бул ма ган тљрле 
бђйрђмнђр уй лап чы гар ды лар, џђм мљселманнарны 
дљрес юл дан тай пыл ды ра баш ла ды лар. 

Мәүлиднең шәригатебездәге уры ны.
Динебездђ пђйгамбђребез  та ра фын нан књрсђтел-

мђгђн џђм шђригатебезгђ муа фыйк бул ма ган яћа гамђл-
гыйбадәткә «бид гать» дип ђйтелђ, џђм шђригатебездђ 
аћа ка ра та бер тљрле дљрес дђлил дђ юк. Мђњлид уз-
ды ру, шу шы сђбђпле бид гать гамђл џђм бу бид гать 
гамђл Ђбњ Хђнифђ, Мђлик, Шђфигый џђм Ђхмђд бин 
Хђнбђл мђзџђблђрендђ дђ юк. Юк кы на тњгел, ђ кат гый 
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рђвештђ тые ла. Ис лам да мђшџњр бул ган галимнђрдђн 
ибен Тђймия бо лай дип ђйтте: «Мон дый бђйрђмнђр 
яки искђ алу лар ике сђбђпле тые ла: 

Бе рен че се: Кђферлђргђ ох шау бу ла. Чљнки на са-
ра лар Гыйсђнећ  ту ган кљнен бђйрђм итђлђр, ђ 
яџњдлђр шу лай ук њзлђренећ бђйрђмнђрен билгелђп 
уза лар. Пђйгамбђребез  ул эшлђрне кыл ма ган, ђ 
киресенчђ ан дый нђрсђлђрдђн тый ган, џђм њзенећ бер 
хђдисендђ:

»َمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم َفُهَو ِمْنُهْم« ) أبو داود (
Мђгънђсе: «Кемдђ кем бер кавемгђ ох шар га ты рыш-

са, ул шу лар дан дыр», — дип ђйтте.
Икен че се: Ул бђйрђмне уз ды ру — бид гать 

џђм шђригатебезгђ ту ры килмђгђн яћа гамђл. 
Пђйгамбђребез  ђйтњенчђ:

اأُلُموُر  وَشرَّ  ٍد،  ُمَحمَّ َهْدُي  الَهْدُي  وخيَر  اهلِل،  ِكَتاُب  الَحديُث  أْصَدَق  »َفإنَّ 
ُمْحَدَثاُتها، وُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة، َوُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة«) مسلم (

Мђгънђсе: «...бар ча яћалык — бид гать џђм бар ча 
бид гать — ада шу».

Шућа да, шу шы Ќђџђннђм уты на илтњче ада шу-
лар дан ерак бу лыр љчен, без расњлебез  ђйткђнчђ 
Коръђнгђ џђм аныћ Сљннђтенђ то ты ныр га ти еш, 
шу шы ва кыт та гы на без дљньяда да, ахирђттђ дђ 
бђхеткђ ирешђбез.

 Сахђбђлђр, тђбигыйннђр, алар дан соћ килгђн 
сђлђфлђр џђм баш ка гый лем иялђре дђ мон дый 
динебездђ ни ге зе бул ма ган гамђллђрдђн ерак тор ган-
нар џђм баш ка лар ны да ада шу га илтњче эшлђрдђн 
кисђткђннђр вђ тый ган нар.
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ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل  )َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ
اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا( النساء: 115

Мђгънђсе: «Берәү Коръән дәлилләре белән ту ры юл 
күрсәтелеп шәригать хөкемнәре өйрәтелгәннән соң 
расүлгә хи лаф лык китергән эшләрне эшләсә, мөэминнәр 
юлын нан тыш баш ка юл ны их ты яр итсә, ри за бу лып 
шул юл га керсә, әлбәттә аның күңелен шул юл га бер ке-
тер без, ан на ры шул юл белән Ќәһәннәмгә ба рып ке рер, 
ул Ќәһәннәм кай та чак урынның нин ди яма ны дыр».

Безгђ, мљселманнарга, мљселман бул ма ган кешелђр 
юлы на керњ (кирђк ул на са ра яки яџњд яки баш ка 
диндђ бул сын) аларныћ гадђтлђрен њзлђштерњ, алар га 
иярњ кат гый рђвештђ тые ла.

)ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اهللَِّ َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأْن 
َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  َوَمْن ُيِطِع اهللََّ َوَرُسوَلُه 

َوَيْخَش اهللََّ َوَيتَّْقِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن( النور: 51 - 52
Мђгънђсе: «Хак мөэминнәрнең сүзләре шул бул ды, 

әгәр Аллаһка вә Аның расүленә ара ла рын да хөкем 
итмәк өчен ча кыр са лар, «ишет тек вә ита гать ит тек» 
дип әйтерләр, әнә шун дый хак мөэминнәр мәңгелек 
бәхеткә ирешүчеләр. Берәү Аллаһка вә расүлгә ита гать 
итсә вә Аллаһтан ку рык са һәм гөнаһлы бу лу дан сак-
лан са, алар бөек дәрәҗәгә ирешүчеләрдер».

Пђйгамбђребезне  яра ту — аныћ Сљннђтенђ, ул 
алып килгђн шђригатькђ то ты ну дан гыйбђрђттер. 
Без Аллаџныћ расњле  юлын нан ба рып, ул ерак-
лаш кан џђм тый ган эшлђрдђн тые лып, њзебезнећ 
мђхђббђтебезне белдерђбез.
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Гает намазы 
ќомгага 

туры килсә?
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Гает намазы ќомга кљненђ туры килсђ, ќомга на-
мазы укыламы ђллђ юкмы дигђн мђсьђлђдђ кайбер 
хђдислђр вђ ђсђрлђр килде. Без ић беренче ошбу хђдис 
вђ ђсђрлђрне џђм аларныћ дљресме яки зђгыйфьме 
икђнлеген искђ алып узарбыз:

Хәдисләр:

1073- َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َعْن َرُسوِل اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم َأنَُّه َقاَل: »َقِد 
ُمَجمُِّعوَن«.  َوِإنَّا  اْلُجُمَعِة  ِمَن  َأْجَزَأُه  َشاَء  َفَمْن  ِعيَداِن  َهَذا  َيْوِمُكْم  ِفى  اْجَتَمَع 
يدلس  الوليد  بن  بقية  إسناده ضعيف.   .1311 ماجه  ابن  داود،  أبي  )سنن 
تدليس التسوية و لم يصرح بالتحديث في طول السند، و كذلك المغيرة بن 

بيُّ مدلس و قد عنعن( ِمْقَسم الضَّ
Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадђн , пђйгамбђребез  

ђйтте: «Бу кљнне сезнећ ике гаетегез бергђ туры килде, 
телђгђннђрегезнећ ќомгасыннан булды, без хакыйкатьтђ 
берлђштерђбез». Бу хђдиснећ иснђде зђгыйфь.

َأْرَقَم  ْبَن  َزْيَد  َسَأَل  ُمَعاِوَيَة  »َسِمْعُت  َقاَل:  َرْمَلَة  َأِبى  ْبِن  ِإَياِس  َعْن   -1591
اْلِعيَد  َنَعْم، َصلَّى  َقاَل:  َأَشِهْدَت َمَع َرُسوِل اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم ِعيَدْيِن؟ 
اْلُجُمَعِة«.)سنن النسائي، و أخرجه أبو داود  َص ِفى  ُثمَّ َرخَّ النََّهاِر  ِل  ِمْن َأوَّ
1070، و ابن ماجه 1310. إسناده ضعيف من أجل إياس ابن أبي رملة، 

فإنه مجهول(
Мђгънђсе: Ияс бин Ђбий Рамлђ ђйтте: «Мин ишеттем, 

Мугавия Зђйд бин Аркамнан: «Син пђйгамбђребез  
белђн ике гаетне бергђ њткђргђнећ булдымы?», — дип 
сорады. Зђйд бин Аркам ђйтте: «Ђйе, гает намазын 
кљннећ ђњвђлендђ (иртђ белђн) укыды, аннан соћ ќомгага 
рљхсђт бирде». (Ягъни кем гает намазын укыган бул-
са, ќомга вакыты ќиткђч, тели икђн ќомга намазын 
укый, телђми икђн укымый). Иснђде зђгыйфь.
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1312- َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: اْجَتَمَع ِعيَداِن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهللَِّ صلى اهلل عليه 
وسلم َفَصلَّى ِبالنَّاِس ُثمَّ َقاَل: »َمْن َشاَء َأْن َيْأِتَى اْلُجُمَعَة َفْلَيْأِتَها َوَمْن َشاَء َأْن 
َيَتَخلََّف َفْلَيَتَخلَّْف«. ) سنن ابن ماجة، إسناده ضعيف ألن ُجبارُة بن الُمَغلِّس 

و ِمْنَدل بن علي ضعيفان (
Мђгънђсе: Ибен Гомђр  ђйтте: «Пђйгамбђребез  

вакытында ике гает бергђ туры килде (гает белђн 
ќомга), ул (гает) намазын укыды џђм ђйтте: «Кем 
ќомгага килергђ телђсђ килсен, ђ кем телђми икђн 
килмђсен». Иснђде зђгыйфь.

Сахәбәләрдән килгән әсәрләр:

5572- َقاَل َأُبو ُعَبْيد - مولى ابن أزهر -ٍ : »ُثمَّ َشِهْدُت اْلِعيَد َمَع ُعْثَماَن ْبِن 
َعفَّاَن، َفَكاَن َذِلَك َيْوَم اْلُجُمَعِة، َفَصلَّى َقْبَل اْلُخْطَبِة، ُثمَّ َخَطَب، َفَقاَل: َيا َأيَُّها 
النَّاُس، ِإنَّ َهَذا َيْوٌم َقْد اْجَتَمَع َلُكْم ِفيِه ِعيَداِن َفَمْن َأَحبَّ َأْن َيْنَتِظَر اْلُجُمَعَة ِمْن 

َأْهِل اْلَعَواِلي َفْلَيْنَتِظْر َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيْرِجَع َفَقْد َأِذْنُت َلُه«. )البخاري(
Мђгънђсе: Ђбњ Гобђйд ђйтте: Мин Госман бин Гаф-

фан вакытында гаетнећ ќомгага туры килгђненђ 
шђџид булдым. Гает намазын хотбђгђ кадђр укыды 
џђм намаздан соћ хотбђ кылып ђйтте: «Ђй кешелђр! 
Бу кљнне сезгђ ике гает бергђ туры килде, ђгђр дђ Гава-
лий ђџеллђре (Мђдинђ тирђ-янындагы калкулыктарак 
урнашкан авыллар ђџеллђре) ќомга намазын кљтеп то-
расылары килсђ — кљтсеннђр, ђ инде кемнећ љенђ кай-
тасы килсђ — аћа рљхсђт итђм». Сахих.

5731 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد اهلل عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي قال : »اجتمع عيدان في يوم فقال : »من أراد أن يجمع فليجمع، 
ومن أراد أن يجلس فليجلس« قال سفيان : »يعني يجلس في بيته«. )صحيح 

بمجموع طرقه(
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Мђгънђсе: Ике гает бер кљнгђ туры килгђч Гали  
ђйтте: «Кем берлђштерђсе килсђ — берлђштерсен, ђ 
кем љендђ каласы килсђ — љендђ калсын». Сахих.

َبْيِر  1591 - عن َوْهُب ْبُن َكْيَساَن َقاَل : »اْجَتَمَع ِعيَداِن َعَلى َعْهِد اْبِن الزُّ
َنَزَل  ُثمَّ  اْلُخْطَبَة  َفَأَطاَل  َفَخَطَب  َخَرَج  ُثمَّ  النََّهاُر  َتَعاَلى  َحتَّى  اْلُخُروَج  َر  َفَأخَّ
َأَصاَب  َفَقاَل  َعبَّاٍس  الْبِن  َذِلَك  َفُذِكَر  اْلُجُمَعَة  َيْوَمِئٍذ  ِللنَّاِس  ُيَصلِّ  َوَلْم  َفَصلَّى 

نََّة«. )أخرجه النسائي. أثر ابن الزبير له حكم الرفع و لكن فيه مقال( السُّ
Мђгънђсе: Њђџб бин Кђйсђн ђйтте: «Ибен Зљбђйр ва-

кытында ике гает бергђ туры килде џђм ул соћгарак 
калып чыкты, шуннан соћ озак итеп хотбђ сљйлђде, 
аннары намаз укыды. Бу кљнне кешелђр ќомга укыма-
дылар, џђм ибен Габбаска бу хђлне ђйткђч, ул: «Ибен 
Зљбђйр сљннђт буенча кылды», — диде». Бу хђдиснећ 
иснђдендђ џђм мђтенендђ гыйлем ђџеллђре арасында 
тљрле карашлар бар.

5727 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم قال : »يجزئ واحد 
منهما عن صاحبه«. )مصنف عبد الرزاق، صحيح(

Мђгънђсе: Ибраџим Нђхагый ђйтте: «(Гает белђн 
ќомга бергђ туры килгђндђ) кем дђ кем икесенећ бер-
сен укый икђн — рљхсђт ителђ». Сахих.

5٨٤9 - حدثنا معاوية عن هشام قال نا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال: 
»إذا كان يوم جمعة وعيد أجزأ أحدهما من اآلخر«. )مصنف ابن أبي شيبة، 

إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد(
Мђгънђсе: Шђгъбий ђйтте: «Ђгђр дђ ќомга белђн 

гает бергђ туры килсђ, берсе икенчесен алыштыра». 
Иснђде зђгыйфь.

5٨٤٤ - عن عطاء قال: »إذا اجتمع عيدان في يوم فأيهما أتيت أجزأك«. 
)مصنف ابن أبي شيبة، إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم(
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Мђгънђсе: Га та бин Ђбий Рабђх ђйтте: «Ђгђр дђ ике 
гает бер кљнгђ туры килсђ, кайсысын укысаћ да дљрес 
була». Иснђде зђгыйфь.

Гыйлем әһелләренең карашлары:
Бу мђсьђлђдђ гыйлем ђџеллђре дњрт карашка 

бњленделђр:
— Хәнәфи, Мәлики, ибен Хәзм һәм ибен әл-Мүнзир 

карашлары буенча, ђгђр дђ гает намазы белђн ќомга на-
мазы бер кљнгђ туры килсђ, икесе дђ укыла. Кем иртђн 
гает намазын укыган икђн аныћ љстеннђн ќомга на-
мазы тљшми, ќомга намазы фарыз булып кала. Чљнки 
гает намазы сљннђт (яки вђќиб), ђ ќомга намазы фа-
рыз хљкемендђ кала диделђр. Имам Шђфигый шулай 
ук бу карашны њзлђренећ шђџђрендђ яки авылында 
ќомга укылучыларга фарыз диде.

— Имам Шәфигый һәм кайбер Мәликиләр сахра-
да џђм шђџђр читендђ ќомга укылмый торган авыл 
ђџеллђренђ шђџђргђ килеп гает укысалар, аларга 
ќомгага килмђскђ рљхсђт ителђ диделђр. Чљнки Гос-
ман  гает белђн ќомга бер кљнгђ туры килгђч, гает 
намазыннан соћ хотбђ сљйлђгђндђ андый кешелђргђ 
рљхсђт бирде.

— Имам Әхмәд һәм ибен Тәймия бу мђсьђлђдђ мон-
дый карашта булдылар: кем гает намазын укыган 
булса, аныћ љстеннђн ќомга намазы тљшђ (џђм аћа 
љйлђ намазы гына тиешле була), лђкин ќомга укыр-
га телђњчелђр љчен џђм гаетне укымыйча калганнар 
љчен имам ќомга намазын њткђрергђ тиеш.

— Ђгђр гает ќомга белђн бер кљнгђ туры килсђ, гает 
намазын укыган кешенећ љстеннђн ќомга да љйлђ на-
мазы да тљшђ џђм ул кљнне аћа икенде намазынан 
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гына башлап намазлар тиешле була. Бу карашны Гата 
бин Ђбий Рабђх ибен Зљбђйр џђм Галидан риваять 
кылды. Лђкин моны барча диярлек гыйлем ђџеллђре 
дђ хата џђм ялгыш караш дип тђнкыйтьлђп чыкты, 
чљнки ибен Зљбђйрдђн килгђн ђсђрдђ моны бђян 
иткђнлеге беленми.

Кыскасы:
Безгђ дљресрђк дип књренгђне — ибен Тђймиянећ 

карашы. Ђгђр дђ гает белђн ќомга бер кљнгђ туры 
килсђлђр, кем гает намазын укыган булса, аћа ќомгага 
килмђскђ рљхсђт ителђ, лђкин аныћ љстеннђн љйлђ 
намазы тљшми. Кемнђр гаеткђ килђ алмаганнар икђн, 
аларга ќомга фарыз булып кала, џђм имам гает намазы 
укымаган кешелђргђ вђ гаетне укыган булса да ђќер 
љмет итеп ќомгага килгђн кешелђргђ ќомга намазы 
њткђрергђ тиеш. Имамныћ љстеннђн ќомга тљшми, 
џђм ђгђр дђ ул ќомганы калдырса зур гљнаџлы була 
дип Ђбњ Хђнифђ, Шђфигый, Мђлик, Гата, ђл-Хђсђн 
џђм имам Ђхмђд бер риваятендђ ђйттелђр. Ђхмђд икен-
че риваятендђ гает укыса, ќомга имамныћ љстеннђн 
тљшђ диде (ђгђр дђ ќомга укырга кеше килмђсђ). 
Аллаџу ђгълђм.
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Хәнәфиләрдә 
ќыр џәм 
музыка 

ярыймы?
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Музыканыћ хђрамлыгы турында безнећ мђзџђбтђ 
бер капма каршылык та юк. Шулай ук, музыка-
лы ќырны башкару да тыћлау да хђрам дигђнгђ 
хђнђфилђрдђ бердђм караш хљкем сљрђ. Шуныћ љчен 
музыкалы ќыр тыћлауны њзећђ максат итеп кую 
да, андый мђќлеслђрдђ катнашу да ярамый. Ђгђр дђ 
мљселман ниндер дђ булса мђќлескђ чакырылса џђм 
анда музыкалы ќырлар буласын белсђ, бармаска тиеш, 
ђ инде анда музыка џђм ќырлар буласын белмичђ бар-
са, андый мђќлестђн чыгып китђргђ тиеш. Абруйлы 
џђм сњзе њтђ торган мљселман булса, мондый кабахђт 
гамђллђрне тыярга тиеш. 

Музыкасыз коры ќыр гына булса, бу мђсьђлђдђ 
хђнђфи галимнђре тљрле карашларга килделђр. 
Берђњлђре ќырны башкару, ќырлау тулысы белђн 
берсњзсез хђрам, ђ аны тыћлау гљнаџ дисђлђр, 
икенчелђр, ђгђр дђ кеше гел ялгыз берњзе генђ икђн 
(тљрмђдђге кеше яки урмандагы кљтњче кебек) бу ва-
кытта кыргыйлыктан сакланыр љчен яхшы мђгънђле 
ќырлар ќырларга ярый диделђр. Бу хакта «Фђтђвђ ђл-
Џиндия»дђ болай ђйтелде: «Ђгђр дђ кеше гел ялгызы 
гына булып кыргыйлыктан курыкса, бу вакытта аћа 
ќырларга ярый, ђ инде хђзерге вакыттагы кебек му-
зыка кораллары белђн ќырланган ќырларны тыћлау 
да, андый мђќлеслђрдђ катнашу да хђрам џђм яра-
мый торган гамђллђр». «Тђбђййн ђл-Хакаикъ»та болай 
ђйтелде: «Ђбњ Хђнифђ ђйтте: Бу нђрсђ (ќыр) белђн мин 
бер тапкыр сыналдым. Ђгђр дђ абруйлы кеше мондый 
гамђлне тыя алмый икђн, ул бу мђќлестђ утырмый-
ча чыгып китђргђ тиеш, чљнки мондый гамђллђр дин-
не пычрата џђм гљнаџлы эшлђргђ ишеклђрне ача. Ђ 
инде кеше ќырлы џђм музыкалы мђќлескђ чакырыл-
са, бармаска тиеш...». Габдуррахман ђл-Кђйбулийныћ 
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«Мњќаммагъ ђл-Ђнџђр»ында болай диелде: «Уен ко-
раллары белђн уйналган музыка тыћлау — гљнаџ, ђ ан-
дый мђќлеслђрдђ утыру — бозыклык вђ азгынлык...». 
Галђветдин ђл-Хаскђфий «Ђд-Дњр ђл-Мухтђр»да бо-
лай диде: «Ќыр мђќлесендђ утырган кешенећ яки 
ќыр тыћлаучыныћ шђџђдђте кабул ителми». Шушы ук 
мђгънђдђ ибен Габидин «Рад ђл-Мухтђр галђ ђд-Дњр 
ђл-Мухтђр»да, ђл-Кђсђний «Бђдђигъ»та, ђс-Сђрхасий 
«ђл-Мђбсут»та ђйтеп уздылар.

Хђнђфилђрнећ бу карашларына китергђн кайбер 
дђлиллђре:

)َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اهللَِّ ِبَغْيِر 
ِعْلٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا ُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن( لقمان: 6

Мђгънђсе: «Кешеләрнең кайберләре бернинди бе-
лемсез Аллаһ юлыннан адаштырыр өчен һәм Аллаһ 
аятьләрен кимсетмәк өчен, үзләренә күңел ачу сүзләре 
(музыка, җыр) сатып алырлар. Аларга хур итүче каты 
газап булачак».

Бу аятьтђге «күңел ачу сүзләре» дигђнне ибен Габ-
бас  ќыр џђм шућа охшашлар дип тђфсир кыл-
ды. Шушы ук мђгънђдђ Габдуллаһ бин Мђсгуд, 
Ќђбир, Гыйкримђ, ђн-Нђхагый, Сђгыйд бин Ќњбђйр, 
Мљќђџид ђйттелђр. Ђл-Хђсђн ђл-Бђсрый «Җыр џђм 
музыка кораллары», — диде.

)َوِإَذا َسِمُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُه( القصص: 55
Мђгънђсе: «Әгәр дә яман һәм файдасыз сүз ишетсәләр, 

алардан читләшерләр...».
Бу аятьтђ, файдасыз вђ яман сњзлђрне тыћламыйча 

чыгып китњчелђр мактала. Шушыларга ђлбђттђ 
гљнаџка китерђ торган музыка џђм ќырлардан 
читлђшњчелђр дђ керђ.
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ْحَمِن ْبُن َيِزيَد  اٍر َحدََّثَنا َصَدَقُة ْبُن َخاِلٍد َحدََّثَنا َعْبُد الرَّ 5590 - َقاَل ِهَشاُم ْبُن َعمَّ
ْحَمِن ْبُن َغْنٍم اأْلَْشَعِريُّ  ْبِن َجاِبٍر َحدََّثَنا َعِطيَُّة ْبُن َقْيٍس اْلِكاَلِبيُّ َحدََّثَنا َعْبُد الرَّ
َقاَل َحدََّثِني َأُبو َعاِمٍر َأْو َأُبو َماِلٍك اأْلَْشَعِريُّ َواهللَِّ َما َكَذَبِني َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى 
ِتي َأْقَواٌم َيْسَتِحلُّوَن اْلِحَر َواْلَحِريَر َواْلَخْمَر  اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َلَيُكوَننَّ ِمْن ُأمَّ

َواْلَمَعاِزَف...«. )البخاري(
Мђгънђсе: Ђбњ Гамир ђл-Ђшгарийдан риваять ителње 

буенча, пђйгамбђребез  ђйтте: «Минем љммђтемнђн 
шундый кешелђр булырлар, алар зинаны, (ирлђргђ) 
ефђк куллануны, хђмер эчњне џђм музыканы рљхсђт 
итђрлђр...». (Бохари)

Бу хђдистђ пђйгамбђребез  љммђтебездђ хђрам-
нарны хђлђл кылучы кешелђр булуы хакында искђ 
алды џђм ошбу хђрамнардан музыканы ђйтеп узды. 
Хђзерге кљндђ кайберђњлђрнећ музыканы рљхсђт 
итњлђре, пђйгамбђребез  мећ ел ярым элек ђйтеп 
калдырган ошбу хђрамны рљхсђт итњчелђр сыйфа-
тына керњлђре гаќђеп тњгел. Хђдис шулай ук музыка 
тыћларга яки андый уен коралларында уйнарга џђм 
аны сатырга вђ сатып алырга хђрам икђнлеген бђян 
итте.

2212 - عن عمران بن حصين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
»في هذه األمة خسف ومسخ وقذف«، فقال رجل من المسلمين: يا رسول اهلل 
ومتى ذاك؟ قال: »إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور«. )أخرجه 

الترمذي، صحيح(
Мђгънђсе: Гыймран бин Хусайннан, пђйгамбђре-

без  ђйтте: «Бу љммђттђ олагу (ќир йоту), кешенећ 
шђкелен кабахђт итеп бозу џђм яла ягу булачак». Шун-
нан соћ берђњ сорады: «Йђ расњл Аллаџ! Болар кайчан 
булачак?». Пђйгамбђребез  ђйтте: «Ђгђр дђ ќырчы 
хатын-кызлар, музыка џђм хђмер эчњ барлыкка килсђ». 
(Тирмизи, сахих)
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Бу хђдистђ пђйгамбђребез  ошбу нђрсђлђр бар-
лыкка килсђ, бу љммђткђ ќђза џђм кайгы килђчђге 
белђн кисђтте. Элекке кавемнђрдђн билгеле булган-
ча, ќђза џђм кайгы, Аллаџныћ кешелђргђ билгелђгђн 
чиген њтеп, хђрам эшлђргђ кергђннђн була. Аллаџ са-
класын!

2٨11 - عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: »...
وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إال رميه بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته 
حديث  من  العبارة  هذه  األلباني  وصحح  ماجه،  ابن  )أخرجه  امرأته...«. 

عقبة(
Мђгънђсе: Гукъбђ бин Гамир ђл-Ќњџђнийдђн , 

пђйгамбђребез  ђйтте: «Мљселманныћ ќђядђн атудан, 
атта чабудан џђм хатыны белђн лђззђтлђнњдђн башка 
нђрсђлђр белђн књћел ачуы — батыл (дљрес тњгел)». 
(Ибен Мђќђџ, сахих)

Нәтиҗә:
Музыка яки музыкалы ќырларны тыћлау 

Хђнђфилђрдђ гљнаџ џђм тыелган нђрсђлђрдђн, ђ инде 
андый мђќлеслђрдђ утыру бозыклык вђ азгынлык 
була. Мљселман белмичђ анда барса, чыгып китђргђ 
тиеш, чљнки ул мђќлеслђр гљнаџка ишек ача. Музы-
касыз ќырлар мђсьђлђсендђ ике тљрле караш: 

1 — Җырлар тулысы белђн хђрам џђм аны тыћлау 
гљнаџ.

2 — Әгђр дђ кеше ялгызы гына булып кыргыйлану-
дан курка икђн, бу вакытта яхшы мђгънђле ќырлар 
ќырларга рљхсђт ителђ. Аллаџу ђгълђм.
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Дәваланырга 
ярыймы?
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Дәвалануның төшенчәсе:
Аллаџ телђге белђн авырудан шифа була торган ме-

дицина, шђригать буенча љшкерњ, дару њлђннђре ке-
бек нђрсђлђрне куллану фикџ ђџеллђрендђ дђвалану 
дип атала. (Мњгъќам ђл-Фукаџа)

Дәвалануның хөкеме:
Гомумђн алганда, дђвалану пђйгамбђребезнећ  

хђдислђреннђн књренгђнчђ шђригатебездђ каралган 
нђрсђ.

567٨ - َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللَُّ َعْنُه َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 
»َما َأْنَزَل اهللَُّ َداًء ِإال َأْنَزَل َلُه ِشَفاًء«. )البخاري(

Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадђн , пђйгамбђребез  
ђйтте: «Аллаџ тђгалђ нинди генђ булса да авыру, чир 
ићдерсђ, џичшиксез ул авыруга дђва ићдерђ».

3٨7٤ - َعْن َأِبى الدَّْرَداِء  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم »ِإنَّ 
اهللََّ َأْنَزَل الدَّاَء َوالدََّواَء َوَجَعَل ِلُكلِّ َداٍء َدَواًء َفَتَداَوْوا َواَل َتَداَوْوا ِبَحَراٍم«. )سنن 

أبي داود، تحقيق األلباني : ضعيف(
Мђгънђсе: Ђбњ Дђрдђдђн , пђйгамбђребез  ђйтте: 

«Аллаџ тђгалђ авыруны вђ дђваны булдырды, џђм џђрбер 
авыруга дђва билгелђде. Дђваланыгыз, иллђ-мђгђр хђрам 
белђн дђваланмагыз». (Ђбњ Дауыд, зђгыйфь хђдис)

Лђкин, гыйлем ђџеллђре арасында дђвалануныћ асыл 
хљкемендђ: Мљбахмы, мљстђхђбме ђллђ дђваланмау 
хђерлерђкме дигђн мђсьђлђдђ тљрле карашлар бар-
лыкка килде:

Хђнђфилђр џђм Мђликилђр дђвалану мљбах 
диделђр. Бу караш ђџеллђре тњбђндђге дђлиллђрне 
китерделђр:

567٨ - َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللَُّ َعْنُه َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 
»َما َأْنَزَل اهللَُّ َداًء ِإال َأْنَزَل َلُه ِشَفاًء«. )البخاري(
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Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадђн , пђйгамбђребез  
ђйтте: «Аллаџ тђгалђ нинди генђ булса да авыру, чир 
ићдерсђ, џичшиксез ул авыруга дђва ићдерђ».

220٤ - َعْن َجاِبٍر  َعْن َرُسوِل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: »ِلُكلِّ 
َداٍء َدَواٌء َفِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّاِء َبَرَأ ِبِإْذِن اهللَِّ َعزَّ َوَجّل«. )مسلم(

Мђгънђсе: Ќђбирдђн , пђйгамбђребез  ђйтте: 
«Џђрбер авыруга дђва бар, ђгђр дђ дђва авыруга ирешсђ 
Аллаџ телђге белђн сђламђтлђнђ». (Мљслим)

Бу хђдислђрдђн аћлашылганча, Аллаџ тђгалђнећ џђр 
чиргђ дђва булдыруы, дђвалануга рљхсђт икђнлекнећ 
галђмђте булып тора.

Шђфигыйлар џђм кайбер Хђнбђлилђр дђвалану 
мљстђхђб дигђн карашны алдылар. Њзлђренећ караш-
ларына тњбђндђге дђлиллђрне китерделђр:

А) Хђнђфилђр џђм Мђликилђр китергђн хђдислђр.
Б) Џђм бу хђдислђр:

3٨7٤ - َعْن َأِبى الدَّْرَداِء  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم »ِإنَّ 
اهللََّ َأْنَزَل الدَّاَء َوالدََّواَء َوَجَعَل ِلُكلِّ َداٍء َدَواًء َفَتَداَوْوا َواَل َتَداَوْوا ِبَحَراٍم«. )سنن 

أبي داود، تحقيق األلباني : ضعيف(
Мђгънђсе: Ђбњ Дђрдђдђн , пђйгамбђребез  ђйтте: 

«Аллаџ тђгалђ авыруны вђ дђваны булдырды, џђм џђрбер 
авыруга дђва билгелђде. Дђваланыгыз, иллђ — мђгђр 
хђрам белђн дђваланмагыз». (Ђбњ Дауыд, зђгыйфь 
хђдис)

Бу хђдистђ пђйгамбђребез  хђлђл белђн 
дђваланырга кушты, џђм шулай ук башка хђдислђрдђ 
расњлебезнећ  хиќђмђ ясатуы (кан алдыру) 
дђвалануныћ мљстђхђблыгын књрсђтђ.

Ђхмђд бин Хђнбђлнећ карашы буенча дђваланмау 
хђерлерђк, чљнки ул Аллаџка тђвђккђллеккђ якын-
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рак. Шућа да бу хакта имам Ђхмђд болай диде: «Кем 
бик тђ нык тђвђккђллек кыла икђн, аћа дарулар белђн 
дђвалануны ташлау хђерлерђк». (Ђл-Ђдђп ђш-Шђргыя). 
Бу карашны тњбђндђгечђ дђлиллђделђр:

َقاَل: »َيْدُخُل  َعَلْيِه َوَسلََّم  اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ  6٤72 - َعْن 
ِتي َسْبُعوَن َأْلًفا ِبَغْيِر ِحَساٍب ُهْم الَِّذيَن ال َيْسَتْرُقوَن َوال َيَتَطيَُّروَن  اْلَجنََّة ِمْن ُأمَّ

ُلوَن«. )البخاري( َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ
Мђгънђсе: Ибен Габбастан , пђйгамбђребез  

ђйтте: «Минем љммђтемнђн ќитмеш мећ кеше Ќђннђткђ 
хисапсыз керђ. Алар (авырсалар) башкалардан њзлђрен 
љшкерергђ сорамыйлар, кошлар очуы буенча начарга 
юрамыйлар (кызганычка каршы хђзерге заманда да 
мондый хорафатлар кић таралган, мђсђлђн кара мђче 
юлны аркылы чыкса юл ућмый дип начарга юраулар, 
џ.б.), њзлђренећ яраларына тимер кыздырып басмыйлар 
бђлки џђрвакытта да Раббыларына тђвђккђллек кыла-
лар». (Бохари)

Пђйгамбђребез  бу хђдистђ искђ алынган тљр 
кешелђрне мактады, чљнки алар Аллаџка тђвђккђллек 
кылып дђвалануны ташладылар, џђм Ана гына таян-
дылар.

Без дөресрәк дип тапкан караш:
Ибен Хђќђр ђйтњенчђ, кем Аллаџка џђм аћа 

билгелђнгђн тђкъдиргђ ныклы ышануда була икђн, ул 
кеше пђйгамбђребезнећ  сљннђтендђ билгеле булган-
ча дђвалану сђбђплђре кылса, аныћ тђвђккђллегенђ 
бер нђрсђ дђ зыян итђ алмый.

Ибен Тђймия бу хакта болай диде: «Гыйлем ђџеллђре 
дђвалану вђќибме, мљстђхђбме ђллђ мљбахмы дигђн 
мђсьђлђдђ тљрле карашларга бњленделђр. Без дљрес 
дип тапканы дђвалану тљрле хљкемдђ, кайсысы хђрам, 
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мђкруџ, мљстђхђб, ђ инде кайберсе хђтта вђќиб 
хљкемендђ дђ булырга мљмкин».

Ђгђр дђ, авыру кешенећ дђвалануны ташлавы њлемгђ, 
яки тђненећ икенче бер ђгъзасын югалтуга яки инде 
чирнећ тагын та артуына џђм башка ђгъзаларга тара-
луына китерђ икђн, бу вакытта дђвалану вђќиб була.

Ђгђр дђ, дђвалануны ташлау алда ђйтеп узганча бул-
мыйча, фђкать тђннећ зђгыйфьлегенђ китерђ икђн, бу 
вакытта дђвалану мљстђхђб була.

Ђгђр дђ, алда ђйтеп узган ике тљргђ дђ кермђсђ, 
дђвалану мљбах була.

Ђгђр дђ, нинди дђ булса дарулар белђн дђваланудан 
чирнећ артуыннан курыкса, бу вакытта хђлгђ карап 
мђкруџ яки тыелган хљкемендђ була. Аллаџу ђгълђм.
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Ялган 
сљйләп 

кешеләрне 
кљлдерњ ха-

кында
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٤990 - قال رسول اهلل : »َوْيٌل ِللَِّذى ُيَحدُِّث َفَيْكِذُب ِلُيْضِحَك ِبِه اْلَقْوَم َوْيٌل 
َلُه َوْيٌل َلُه«. )سنن أبي داود، حسن(

Мђгънђсе: Пђйгамбђребез  ђйтте: «Кешелђрне кљлдерер 
љчен ялган сљйлђњчелђргђ хђсрђт булыр, хђсрђт булыр, хђсрђт 
булыр».

Билгеле булганча, ялган сљйлђњ хђрам, иллђ-мђгђр љч 
очрактан башка: Сугыш мђйданында, яки ике мљселман-
ныћ арасын яхшырту нияте белђн (мђсђлђн: берсенђ ба-
рып ул кардђш синнђн гафу њтенде џђм икенчесенђ ба-
рып шулай ук ђйтњ, џ.б.) џђм ир хатынына ђ хатын иренђ 
карата булган кайбер очракларда (мђсђлђн: яратмаса да 
яратам дип ђйтњ, џ.б.). Бу искђрмђгђ кергђн љч очрак ха-
кында пђйгамбђребездђн  килгђн Бохарида, Мљслимдђ 
џђм башка сљннђт китапларында дљрес хђдислђр бар, џђм 
болар барсы да зарури вакытта кулланыла. Лђкин безнећ 
мђсьђлђ кешелђрне кљлдерњ љчен сљйлђнђ торган ялган сњз 
белђн бђйле. Бик зур кызганычка каршы хђзерге вакытта 
мондый сњзлђр, анекдотлар сљйлђњ кешелђр арасында џђм 
шулай ук хәзрәтләр арасында бик тђ нык таралган. Бу ял-
ган кљлдерњлђрдђ бер зарурат та, файда да юк, бђлки гљнаџ 
кына бар. Пђйгамбђребез  бу кабахђт сыйфаттан кисђтеп, 
ялган сњз сљйлђп кешелђрне кљлдерњчелђргђ хђсрђт булыр 
диде. Мулла Гали Карый бу хђсрђтне аћлатып болай диде: 
«Ялган сљйлђп кешелђрне кљлдерњчелђргђ хђсрђт булыр дип 
љч тапкыр катгый рђвештђ ныгытып ђйтелде, яки инде бу 
љч тапкыр хђсрђт дип ђйтелњнећ бу тљрле кешелђргђ бе-
ренчесе — кабердђ хђсрђт, икенчесе — Кыямђт мђхшђрендђ 
басып торганда хђсрђт, ђ љченчесе — Ќђџђннђм утында 
хђсрђткђ ишарђт». Аллаџ сакласын. Шулай ук, хђдистђн 
аћлашылганча, ђгђр дђ кеше дљрес сњз сљйлђп башкалар-
ныћ књћелен књтђрњ љчен кљлдерђ икђн, бу вакытта бер за-
рар да юк. Моћа Гомђрнећ , пђйгамбђребез  хатыннары-
на ачулангач, аны кљлдерње ишарђт итђ. Аллаџу ђгълђм.
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Золым
хакында
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Гомуми ђйткђндђ, золым кешедђ рђхимлелек 
сыйфатыныћ юклыгын књрсђткђн каты бђгырьлектђ, 
хаклыктан тайпылуда џђм хаклыкны яратмауда яки 
инде аны кабул итмђдђ књренђ.

Золымның мәгънәсе: Нинди дђ булса бер нђрсђне 
тиешле урынына куймау золым дип атала. Мђсђлђн, 
шундый мђкаль бар: «Кем бњрене сарык кљтђргђ куй-
са — золым кылды». Бу мђкаль ачыктан-ачык золым-
ны бђян итђ. Чљнки бњренећ урыны сарык кљтњ тњгел, 
бу урын аћа тиеш тњгел, бђлки аны кљтњлектђн ера-
грак тоту кирђк. Шућа да бњрене аћа тиешле булмаган 
урынга кую, хакыйкатьтђ, золым икђнлекне књрсђтђ.

Коръђндђ килгђн шушы мђгънђдђн чыгып, Аллаџ 
сљбхђнђџњ вђ тђгалђгђ ширек кату ић зур золым бул-
ды. Чљнки хакыйкый вђ чын гыйбадђткђ Ул гына 
лаек, џђм илђџият Аћа гына хас. Ђ кем инде Аллаџка 
гына хас булган гыйбадђтлђрне башка берђњгђ кыла 
икђн, ул кеше аларны тиеш булмаган урынга куй-
ган булып чыга џђм Аллаџка гына хас булган књркђм 
исемнђрендђ, камил сыйфатларында вђ илђџияттђ, 
башка берђњне Аћа тићдђш кыла, Аллаџ сакласын бу 
адашудан. Бу мђсьђлђдђ золым Аллаџ тђгалђнећ хакы 
белђн бђйле булганга, ић зур вђ ић куркыныч золым 
булып саналды.

Нәрсәләрдә золым чагылырга мљмкин

Золым чагыла торган урыннар бик књп:
1) Бђндђлђр Аллаџ каршында булган йљклђмђ-

бурычларын њтђњдђ золым кылырга мљмкин. Ђгђр дђ 
адђм баласы гакыйдђдђ, гыбадђттђ, итагатьтђ, Аныћ 
ђмерлђрендђ яки тыюларында Аллаџка башка нђрсђне 
тићли икђн, золым кылган була.
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2) Бђндђлђрнећ бер-берсенђ карата хокукларын бо-
зуда шулай ук золым булырга мљмкин.

3) Шулай ук адђм баласы шђџвђткђ бирелеп њзен 
нинди дђ булса куркыныч вђ џђлђкђткђ дучар итђ 
икђн, ахыргы нђтиќђсендђ њз-њзенђ золым кылырга 
мљмкин.

4) Золым шулай ук нинди дђ булса ќан иясенђ ка-
рата булырга мљмкин. Рђхимлелеккђ ия булган ќан 
иясенђ карата золымны каты бђгырьле, њз-њзен генђ 
яратучы џђм башкаларга авырту, сызлану китереп 
лђззђтлђнђ торган кабахђт кеше генђ эшли ала.

Нинди генђ золым булмасын, залим аныћ љчен 
ќђзага тартыла, чљнки ул шђригатькђ муафыйкъ 
булмаган гамђле белђн њзенђ џђм башкаларга золым 
кылган була. Кешенећ њз-њзенђ золым кылуы аныћ 
наданлыгын, ахмаклыгын вђ диваналыгын гына 
књрсђтђ. Югарыда искђ алып узган золым чагыла 
торган урыннарга љстђп хаклыкны яшереп калдыру, 
ялган шђџидлек, мђчетлђрдђ Аллаџны зикер итњдђн 
тыю, ялган вђ батыл белђн кешелђрнећ хакларын алу, 
Аллаџныћ хљкеме искђ алынгач аны инкяр итњ, хак-
сызга њтерњ, урлау, ялганлау, яла ягу, гайбђт, кешелђр 
арасын бозу џђм башка гљнаџлы гамђллђрне ђйтергђ 
мљмкин.

Ислам динендә золымга урын юк

Коръђн џђм пђйгамбђребезнећ  хђдис-
лђрендђ золым вђ залимнар хакында, џђм аларны 
нинди ќђзалар кљткђнлеге турында бик књп искђ 
алынды. Алардан ошбу нокталарны чагылдырып 
њтђргђ мљмкин:
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1. Аллаџка ширек кату (Аћа башканы тићдђш кылу) 
ић зур вђ бик тђ куркыныч золымга керђ. Шуныћ љчен 
дђ Локман њзенећ улына васыять итеп болай диде:

)َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ اَل ُتْشِرْك 
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم( لقمان: 13 ِباهللَِّ ِإنَّ الشِّ

Мђгънђсе: «Локман улын вәгазьләп әйтте: «Әй 
улым! Аллаһны бер дип бел, Аңа һичкемне, һичнәрсәне 
тиңдәш итмә! Хакыйкатьтә, ширек (Аллаһка нәрсәне 
булса да тиңдәш кылу) бик зур золым».

Чынлыкта да, Аллаџка ширек кату ић зур золым. 
Чљнки адђм балаларыныћ Аллаџ каршында бул-
ган йљклђмђ-бурычларыннан: Аћа иман китерергђ, 
тићдђш кылмыйча бер Аћа гына гыйбадђт кылыр-
га џђм кушканнарын њтђп тыйганнарыннан тые-
лырга тиешлђр. Кем инде Аллаџка гыйбадђт кыла-
сы урынга башкага кечкенђ генђ гыйбадђт кылса да 
(мђсђлђн бер кешенећ ђмерен (законын) Аллаџ кану-
нына тићлђсђ яки љстенрђк књрсђ, дљресрђк дисђ) ул 
њзенећ гыйбадђтен тиешсез урынга кылып, нинди-
дер мђхлукны Аллаџка тићлђде џђм ић зур золымны 
кылды. Аллаџтан башка, Аныћ белђн тић дђрђќђдђ 
џичнђрсђ дђ гыйбадђт кылынырга тиеш тњгел.

)الَِّذيَن َآَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم ُأوَلِئَك َلُهُم 
اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن( األنعام: ٨2

Мђгънђсе: «Иман китереп, иманнарына золым 
эшләрне катыштырмаган хак мөэминнәр, Аллаһ га-
забыннан имин булачаклар һәм алар туры юлга 
күнүчеләр».

Бу аятьтђ «золым» дип килгђн сњзнећ мђгънђсе ибен 
Мђсгудтан Бохарида џђм Мљслимдђ килгђн хђдистђ 
«ширек» дип тђфсирлђнде:
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َوَلْم  آَمُنوا  الَِّذيَن   { َنَزَلْت  ا  َلمَّ  : َقاَل  َعْنُه  اهللَُّ  َرِضَي  اهللَِّ  َعْبِد  َعْن   -  3٤29
َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم { َشقَّ َذِلَك َعَلى اْلُمْسِلِميَن َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَِّ، َأيَُّنا ال 
ْرُك َأَلْم َتْسَمُعوا َما َقاَل ُلْقَماُن الْبِنِه  َيْظِلُم َنْفَسُه؟ َقاَل: »َلْيَس َذِلَك، ِإنََّما ُهَو الشِّ
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم {«. و في رواية  َوُهَو َيِعُظُه } َيا ُبَنيَّ اَل ُتْشِرْك ِباهللَِّ ِإنَّ الشِّ

)6937(: »ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان البنه«. )البخاري(
Мђгънђсе: Габдуллаһ бин Мђсгуд  ђйтте: «Иман 

китереп, иманнарына золым эшлђрне катыштырма-
ган хак мљэминнђр...», — дигђн аять ићгђч, сахђбђлђр 
бу аятьны аћлауда авырлык таптылар, џђм: «Әй расњл 
Аллаџ! Безнећ кайсыбыз гына њзенђ золым итми 
икђн?», — диделђр. Пђйгамбђребез  ђйтте: «Сез уй-
лаганча тњгел, хакыйкатьтђ, ул (золым) — ширек, 
сез ђллђ Локманныћ њз улына ђйткђн ошбу сњзлђрен 
ишетмисезме: «Әй улым! Аллаџны бер дип бел, Аћа 
џичкемне, џичнђрсђне тићдђш итмђ! Хакыйкатьтђ, ши-
рек (Аллаџка нђрсђне булса да тићдђш кылу) — бик зур 
золым».

2. Аллаџ билгелђгђн чиклђрне узу шулай ук зо-
лымга керђ. Чикнећ асылы билгеле булганча ќир 
белђн бђйле. Бер кешенећ ќиренђ икенче берђњ узып 
кермђсен љчен, ул ќиргђ чик куялар. Аллаџ тђгалђнећ 
кешелђргђ билгелђгђн чиге ул — Аныћ шђригате 
(кешелђргђ билгелђгђн хђлђл вђ хђрам, фарызлар вђ 
вђќиблђр кебек). Ул билгелђгђн ошбу чиклђрне њтеп 
китњ — Аћа буйсынмау була, ђ бу инде, бђндђлђрнећ 
Раббылары каршында булган йљклђмђ-бурычны 
њтђмђњ, золымга керђ. Чљнки Аллаџка хас булган 
буйсынуны, тиешсез урынга куйган була. Шућа да 
буйсынмаучылар, гљнаџ кылучылар вђ фђсикълар 
мљселман булсалар да золым сыйфатлары белђн сый-
фатландылар.
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)ِتْلَك ُحُدوُد اهللَِّ َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ 
اِلُموَن( البقرة: 229 َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ

Мђгънђсе: «Бу бәян ителмеш хөкемнәр Аллаһ чик-
ләгән чиктер, бу чиктән үтмәгез! Берәү Аллаһ чигеннән 
үтеп китсә, ул, әлбәттә, залим».

Бу аятьтђ искђ алынган «Аллаһ чикләгән чик», — 
дигђн хљкемнђр, моннан алда искђ алынган хђмер, 
отыш уеннар, ятимнђр хакы, никах, хатыннарга 
яхшы мљгамђлђдђ булу, ант вђ нђзер, талак џђм башка 
хљкемнђр белђн бђйле.

3. Аллаџ тђгалђ, мђгъсыять кылган Бђнњ Исраил 
кавеменећ золым эшлђњлђре хакында болай диде:

)َفَبدََّل الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َقْواًل َغْيَر الَِّذي ِقيَل َلُهْم َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم 
َماِء ِبَما َكاُنوا َيْظِلُموَن( األعراف: 162 ِرْجًزا ِمَن السَّ

Мђгънђсе: «Аларның залимнәре, шәһәргә кергәндә 
әйтер өчен Аллаһ өйрәткән сүзне, башка сүзгә алыш-
тырды. Золым итүләре сәбәпле Без аларга күктән га-
зап җибәрдек».

ْمَنا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِِّهْم َعْن  )َفِبُظْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ
َبا َوَقْد ُنُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس  َسِبيِل اهللَِّ َكِثيًرا  َوَأْخِذِهُم الرِّ

ِباْلَباِطِل َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن ِمْنُهْم َعَذاًبا َأِليًما( النساء: 160 - 161
Мђгънђсе: «Яһүдләрдән золым итүчеләре вә күп 

кешеләрне Аллаһ юлыннан тыючылары булу сәбәпле, 
әүвәлдә аларга хәләл булган нәрсәләрне, хыянәтләре 
соңында хәрам кылдык. Янә Аллаһ тарафыннан кат-
гый тыелган булсалар да, риба, ришвәт алулары һәм 
кеше малын хаксыз ашаулары сәбәпле, яһүдләрнең 
кәфер булганнарына каты газап әзерләдек».

4. Байлар вђ абруйлы кешелђр Исламга килсђлђр 
алардан файда књбрђк булыр дип, аларга якы-
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наеп њзећнећ яныћнан мљселман фђкыйрьлђрне 
читлђштерњ, шулай ук золымга керђ.

)َواَل َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه 
َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن 

اِلِميَن( األنعام: 52 َشْيٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّ
Мђгънђсе: «Аллаһ ризалыгын өстәп көндезләрен вә 

кичләрен Раббыларына гыйбадәт кылган зәгыйфь яки 
фәкыйрь мөэминнәрне яныңнан кума! Ул кәферләрнең 
гамәленнән һичнәрсәне хисап итмәк сиңа тиеш түгел 
һәм синең гамәлеңнән һичнәрсәне хисап итмәк аларга 
тиеш түгел. Дошманнар сүзенә карап, фәкыйрьләрне 
яныңнан кума! Әгәр кусаң, залимнәрдән булырсың».

Бу аятьтђн књренгђнчђ, мөшриклђр пђйгамбђре-
безгђ : «Њзенећ яныңнан фђкыйрь вђ мескен 
мљселманнарны кусаћ, без синећ динећђ бђлки ке-
рербез, чљнки без ул фђкыйрьлђр белђн бергђ ќыела 
алмыйбыз», — дип, шарт куйдылар. Аллаџ тђгалђ 
ошбуны бђян итеп аять ићдерде.

5. Юныс  балык эчендђ булганда аћа килгђн 
авырлык, кавеме иман китермђгђн љчен аларга ачула-
нып чыгып киткђн сђбђпле икђнлеген тойды. Џђм бу 
гамђлнећ, аныћ тарафыннан кавеменђ карата золым 
икђнлеген аћлап Раббысына ялварды:

ُلَماِت  َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدى ِفي الظُّ
اِلِميَن  َفاْسَتَجْبَنا َلُه  َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّ

ْيَناُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنيَن األنبياء: ٨7 - ٨٨ َوَنجَّ
Мђгънђсе: «Юнысны да хәтерләгез, ачуланып 

кавеменнән аерылып китте, ул кавемен ташлап киткән 
өчен Безнең аңа хөкем булмас дип уйлады. Ул караңгыда 
яки балык эчендә дога кылып әйтте: «Әй Аллаһ! 
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Синнән башка һич иләһ юк, мәгәр Син генә, Сине һәр 
кимчелектән пакь дип беләмен, Синең рөхсәтеңнән 
башка кавемемне ташлап китүем белән үземә золым 
итүчеләрдән булдым». Аның догасын кабул иттек, вә 
аны кайгысыннан коткардык, әнә шулай мөэминнәрне 
коткарабыз».

6. Аллаџ тђгалђ Адђм белђн Хђвага билгеле бер агач-
тан ашарга тыйды, џђм ђгђр дђ алар тыелган агачтан 
ашасалар залимнардан булачакларын белгертте:

)َوُقْلَنا َيا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث 
اِلِميَن( البقرة: 35 َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ

Мђгънђсе: «Вә Адәмгә әйттек: «Њзең һәм хатының 
Ќәннәттә торыгыз һәм җимешләрен киңлек илә 
теләгәнчә ашагыз, мәгәр бу агачка якын бармагыз, әгәр 
шуны эшләсәгез, залимнәрдән булырсыз».

Бу аятьтђн књренгђнчђ, Аллаџ тђгалђнећ тыйганна-
рыннан тыелмау, золымга керђ.

7. Хаклыкны яшереп калдыру шулай ук золымга 
керђ. Хаклыкны яшерњдђ булган ић зур золым, ул 
Аллаџныћ дине вђ шђригате белђн бђйле хаклыкны 
яшерњ џђм ялган шђџидлек кылу.

)َأْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباَط 
ْن َكَتَم  َكاُنوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى ُقْل َأَأْنُتْم َأْعَلُم َأِم اهللَُّ َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
ا َتْعَمُلوَن( البقرة: 1٤0 َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اهللَِّ َوَما اهللَُّ ِبَغاِفٍل َعمَّ

Мђгънђсе: «Әллә сез әйтәсезме: Ибраһим, Исмә-
гыйль, Исхак, Ягъкуб һәм башка пәйгамбәрләр яһүд 
динендә яки насара динендә иделәр дип? Син алар-
га әйт: «Пәйгамбәрләрнең кайсы диндә булганлыкла-
рын сезме яки Аллаһмы белүчерәк?». Белгән нәрсәсен 
Аллаһтан яшереп маташкан кеше хәтле залим кеше 
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булырмы? Бит Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән һич 
гафил түгел».

8. Мђчетлђрдђ Аллаџныћ исемен искђ алудан џђм 
Аћа гыйбадђт кылудан тыю, зур золымга керђ.

ْن َمَنَع َمَساِجَد اهللَِّ َأْن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى  )َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
ِفي َخَراِبَها ُأوَلِئَك َما َكاَن َلُهْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخاِئِفيَن َلُهْم ِفي 

الدُّْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم( البقرة: 11٤
Мђгънђсе: «Мәчетләрдә Аллаһны искә алудан тый-

ган һәм шундый мәчетләрне юк итәргә тырышкан 
кешеләрдән дә залимрәк кеше булырмы? Аларга Аллаһ 
мәчетләренә мәгәр куркучы хәлдә генә керү тиеш иде. 
Аларга дөньяда хурлык, ахирәттә олуг газап».

Бу залимнарны љч тљрле ќђза кљтђ: 1 — аларныћ 
йљрђклђренђ курку керђ, џђм ђгђр дђ мђчеткђ керђ 
калсалар, курыккан вђ кимсетелгђн хђлдђ генђ керђ 
алалар; 2 — бу дљньяда аларны хурлык вђ рисвайлык 
кљтђ; 3 — ахирђттђ аларны олуг газап кљтђ.

9. Аллаџныћ аятьлђре искђ алынгач, аларны кабул 
итмичђ инкяр итњ, шулай ук куркыныч золымнарныћ 
берсе.

َر ِبَآَياِت َربِِّه َفَأْعَرَض َعْنَها َوَنِسَي َما َقدََّمْت  ْن ُذكِّ )َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
َيَداُه ِإنَّا َجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِفي َآَذاِنِهْم َوْقًرا 

َوِإْن َتْدُعُهْم ِإَلى اْلُهَدى َفَلْن َيْهَتُدوا ِإًذا َأَبًدا( الكهف: 57
Мђгънђсе: «Раббысының аятьләре искә алынып 

та аннан баш тарткан һәм үзенең куллары эшләгән 
(гөнаһлы) эшләрне оныткын кешедән дә залимрәк 
кеше булырмы? Инде аңламасыннар өчен Без аларның 
йөрәкләренә (вә күңелләренә) пәрдә кылдык, вә хак 
сүзне ишетмәсеннәр өчен колакларын саңгыраулы 
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кылдык. Әгәр син аларны һидәяткә чакырсаң, мәңге 
һидәяткә күнелмәсләр».

Икенче аятьтђ Аллаџ тђгалђ бу тљрле кешелђрне 
ќинаятьчелђр дип сыйфатлады:

َر ِبَآَياِت َربِِّه ُثمَّ َأْعَرَض َعْنَها  ْن ُذكِّ )َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
ِإنَّا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمْنَتِقُموَن( السجدة: 22

Мђгънђсе: «Раббысының аятьләре искә алынып та, 
аннан баш тарткан кешедән дә залимрәк кеше булыр-
мы? Хакыйкатьтә, Без җинаятьчеләрдән үч алучы-
быз».

Барчабызга да билгеле ки, ќинаятьче њзенећ эше 
љчен ќђзага тартылырга тиеш. Џђрбер залим — 
ул ќинаятьче, ђ инде Аллаџныћ шђригатен ка-
бул итмђњчелђр, алар ић зур ќинаятьчелђр џђм бу 
ќинятьлђре љчен џичшиксез ќђзага тартылачаклар.

10. Кешелђрне, белемсез килеш, туры вђ хак юлдан 
адаштырыр љчен Аллаџ тђгалђгђ ялганны тагу, шулай 
ук куркыныч золымнардан санала.

ِن اْفَتَرى َعَلى اهللَِّ َكِذًبا ِلُيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر  )َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ
اِلِميَن( األنعام: 1٤٤ ِعْلٍم ِإنَّ اهللََّ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

Мђгънђсе: «Наданлык белән дәлилсез, кешеләрне 
адаштыру өчен Аллаһка ялганны ифтира кылган кеше 
хәтле залимрәк кеше булырмы? Әлбәттә, Аллаһ тәгалә 
залимнәрне туры юлга салмас».

Бу тљрле кешелђр њзлђренећ наданлыклары белђн 
башкаларны туры вђ хак юлдан адаштырыр љчен 
Раббыларына ялганны сљйлђп зур золым кылгач, 
ничек Аллаџ тђгалђ аларны џидђяткђ вђ туры юлга 
књндерсен?
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11. Башка кешелђргђ џђм аларныћ мал-мљлкђтлђренђ 
карата золым кылу.

)َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن 
َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اهللََّ َكاَن 
ِبُكْم َرِحيًما  َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَواًنا َوُظْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه 

َناًرا َوَكاَن َذِلَك َعَلى اهللَِّ َيِسيًرا( النساء: 29 - 30
Мђгънђсе: «Әй, мөэминнәр! Њзара малларыгызны 

хыянәт, золым юллар белән ашамагыз, мәгәр риза бу-
лышканыгыз хәлдә сәүдә белән кәсеп итеп ашагыз. 
Янә үз-үзегезне, яки дин кардәшегезне үтермәгез. 
Дөреслектә, Аллаһ сезнең өчен рәхимле булды. Кем бу 
эшләрне дошманлык вә золым юллары белән эшләсә, 
аны тиздән Ќәһәннәм утына салырбыз, Аллаһка бу эш 
җиңел булды».

Кешелђргђ џђм аларныћ малларына карата зо-
лым кылу — Аллаџ каршында зур гљнаџ, џђм аныћ 
нђтиќђсе дђ бик куркыныч. Бу хакта пђйгамбђребез  
њзенећ хђдислђрендђ кисђтеп узды џђм без кайбер-
лђрен искђ алып њтђрбез:

25٨2 - َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َلُتَؤدُّنَّ اْلُحُقوَق 
اِة اْلَقْرَناِء«)مسلم( اِة اْلَجْلَحاِء ِمْن الشَّ ِإَلى َأْهِلَها َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيَقاَد ِللشَّ

Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадђн , пђйгамбђребез  
ђйтте: «Кыямђт кљнендђ барча тиешле булган хаклар њз 
иялђренђ кайтарылачак, хђтта мљгезле тђкђ (яки нинди 
генђ булса да хайван) мљгезсезне сљзгђне љчен, аралары 
хљкем ителђчђк».

311٨ - َعْن َخْوَلَة األْنَصاِريَِّة َرِضَي اهللَُّ َعْنَها َقاَلْت: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اهللَُّ 
ُضوَن ِفي َماِل اهللَِّ ِبَغْيِر َحقٍّ َفَلُهْم النَّاُر َيْوَم  َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ ِرَجااًل َيَتَخوَّ

اْلِقَياَمِة«. )البخاري(
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Мђгънђсе: Хаулђ ђл-Ђнсария  ђйтте: Мин 
пђйгамбђребезнећ  ђйткђнен ишеттем: «Хакыйкать-
тђ, кайбер кешелђр Аллаџныћ байлыгын хаксыз вђ ти-
ешсез сарыф итђлђр, ул кешелђргђ Кыямђт кљнендђ ут 
булачак».

2٤٤9 - َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللَُّ َعْنُه َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه 
َوَسلََّم: »َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة ألِخيِه ِمْن ِعْرِضِه َأْو َشْيٍء َفْلَيَتَحلَّْلُه ِمْنُه اْلَيْوَم َقْبَل 
َأْن ال َيُكوَن ِديَناٌر َوال ِدْرَهٌم، ِإْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه َوِإْن 

َلْم َتُكْن َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيَِّئاِت َصاِحِبِه َفُحِمَل َعَلْيِه«. )البخاري(
Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадђн , пђйгамбђребез  

ђйтте: «Кем кардђшенећ намусына яки башка бер 
ђйберсенђ карата золым иткђн булса, динар да дирџам 
да юкка чыканчыга кадђр (Кыямђт кљне ќиткђнчегђ 
кадђр) ул золымнан бњген њк котылсын (кемне 
ќђберлђгђн булса, шуннан гафу њтенеп вђ тиешле ха-
кын кайтарып хђер-фатыхасын алсын). (Ул золымын-
нан бу дљньяда ук котылмаса, Кыямђт кљнендђ) ђгђр 
дђ аныћ изге гамђллђре булса, шул изгелеклђреннђн 
золым микъдары кадђр алынып, ќђберлђнгђн кешегђ 
бирелер. Изгелеклђре булмаса, ќђберлђнгђн кешенећ 
начар гамђллђре (гљнаџлары) алынып, золым кылучыга 
йљклђнер».

َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصلَّى  اهللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ    ُهَرْيَرَة  َأِبي  َعْن   -  25٨1
»َأَتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس؟«. َقاُلوا: اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن ال ِدْرَهَم َلُه َوال َمَتاَع. َفَقاَل: 
ِتي َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصالٍة َوِصَياٍم َوَزَكاٍة، َوَيْأِتي َقْد َشَتَم  »ِإنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن ُأمَّ
َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا، َفُيْعَطى َهَذا ِمْن 
َحَسَناِتِه، َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه، َفِإْن َفِنَيْت َحَسَناُتُه َقْبَل َأْن ُيْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن 

َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه، ُثمَّ ُطِرَح ِفي النَّاِر«. )مسلم(
Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадђн , пђйгамбђребез  

ђйтте: «Сез белђсезме, кем ул бљлгенлеккђ тљшкђн 
кеше (банкрот)?». Сахђбђлђр ђйттелђр: «Бљлгенлеккђ 
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тљшкђн кеше ул, кемнећ дирџамы да, малы да 
юк». Пђйгамбђребез  ђйтте: «Хакыйкатьтђ, минем 
љммђтемнђн бљлгенлеккђ тљшкђн кеше шул булыр: 
Кыямђт кљнендђ ул кеше намаз, ураза џђм зђкђтлђре 
белђн килер, ђмма дљняда вакытта ул берђњне орыш-
кан, икенчегђ яла яккан, љченченећ малын хаксыз 
ашаган, дњртенченећ тиешсез канын тњккђн, бишенчегђ 
кул књтђргђн. Боларныћ џђрберсенђ ул њзенећ изге 
гамђллђреннђн бирер, ђ инде аларныћ хакларын кай-
тарып тњлђгђнче аныћ изгелеклђре бетсђ, ул вакытта 
ќђберлђнгђн кешелђрнећ гљнаџ-хаталары алынып аћа 
йљклђнер, џђм шуннан соћ утка ташланыр». Аллаџ са-
класын!

Бу џђм башка золым белђн бђйле хђдислђрдђн 
аћлашылганча, Аллаџ тђгалђнећ гаделлеге залим-
нарны хљкем итњдђ љскђ чыгачак. Ул Њзенећ гадел-
лек канунын Кыямђт кљнендђ хђтта акылы булма-
ган џђм шђригать белђн йљклђнмђгђн хайваннарга да 
билгелђячђк. Алар хайван булсалар да, лђкин Аллаџ 
тђгалђ аларны начар яки яхшы мљгамђлђне, авырту-
ны вђ хаксыз ќђберлђњне сизђ торган итеп халикъ 
кылды. Без моны њзебезнећ кљндђлек тормышыбыз-
да књрмибезме ђллђ? Ђгђр дђ сыерга яки атка, мђчегђ 
яки башка хайванга яхшы мљгамђлђ кылып, аларны 
сыпырсаћ џђм ашатсаћ, аларга бу ошый тњгелме? Шу-
лай ук аларга начар мљгамђлђ кылып суксаћ яки ач 
тотсаћ, бу золымнан алар синнђн качып китђргђ ђзер 
тњгелме? Кем кечкенђ тузан бљртеге кадђр хђерле эш 
эшлђсђ, шуныћ нђтиќђсен књрђчђк, ђ кем кечкенђ ту-
зан бљртеге кадђр начарлык эшлђсђ, шуныћ ќђзасын 
татыячак. Бохарида (6979) ибен ђл-Лњтбия хакында-
гы хђдистђн књренгђнчђ; кем њзенђ тиешле булмаган 
малны алган булса, Кыямђт кљнендђ шул малы белђн 
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килђчђк. Шулай ук кем нисабка ќиткђн малыннан 
зђкђтен чыгармаса, шуныћ љчен газап кылыначак, 
чљнки зђкђт чыгарыласы љлеше аныћ хакы тњгел. 
Гомђр  ђйткђнчђ, мљселман кешесе Кыямђттђ хиса-
плану ќиткђнчегђ кадђр, њзен бу дљньяда хисапларга 
тиеш. Аллаџу мњстђган!

12. Золым ић кабахђт гамђллђрдђн икђнлеген бђян 
кылып, хђдис-кудсидђ пђйгамбђребез  Раббысын-
нан риваять итеп болай диде (мђгънђсе): Аллаџ тђгалђ 
ђйтте: «Ђй колларым! Мин золымны њземђ хђрам кыл-
дым, џђм сезнећ арагызда да аны тыйдым, бер-берегезгђ 
золым кылмагыз!».

Моннан аћлашылганча, Аллаџ тђгалђ њзенђ дђ, 
бђндђлђргђ дђ золымны бертигез хђрам кылды, џђм 
Ул кечкенђ тузан бљртеге кадђр дђ золым итми:

ٍة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها  )ِإنَّ اهللََّ اَل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ
َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعِظيًما( النساء: ٤0

Мђгънђсе: «Аллаһ бәндәләренә тузан хәтле дә золым 
итми. Әгәр ул тузан бөртеге хәтле эш — изгелек бул-
са, Аллаһ ул изгелекне арттырыр һәм рәхмәтеннән олы 
әҗерне бирер».

)ِإنَّ اهللََّ اَل َيْظِلُم النَّاَس َشْيًئا َوَلِكنَّ النَّاَس َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن( يونس: ٤٤
Мђгънђсе: «Аллаһ кешеләргә берничек тә золым 

итми, ләкин кешеләр Аллаһка карышып үзләренә-
үзләре золым итәләр».

13. Кыямђт кљнендђ залим караћгылыклар пђрдђсе 
белђн каплана, џђм аныћ юлдашы газап булачак. Ђ 
изгелекнећ юлдашы нур булачак.

2٤٤7 - َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللَُّ َعْنُهَما َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه 
ْلُم ُظُلَماٌت َيْوَم اْلِقَياَمِة«. )البخاري( َوَسلََّم َقاَل: »الظُّ
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Мђгънђсе: Ибен Гомђрдђн  риваять ителә, 
пђйгамбђребез  ђйтте: «Кыямђт кљнендђ золым кап-
кара караћгылыкка ђйлђнђчђк». 

)َيْوَم َتَرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن َأْيِديِهْم َوِبَأْيَماِنِهْم 
ُبْشَراُكُم اْلَيْوَم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز 
اْلَعِظيُم )21( َيْوَم َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن َآَمُنوا اْنُظُروَنا َنْقَتِبْس 
ِمْن ُنوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا َفُضِرَب َبْيَنُهْم ِبُسوٍر َلُه 

ْحَمُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب( الحديد: 12 - 13 َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّ
Мђгънђсе: «Кыямәт көнендә мөэминнәрне вә 

мөэминәләрне күрерсең, һидәят нурлары алларын-
нан вә уңнарыннан барыр. Фәрештәләр әйтер: «Бүген 
сөенеч сезләргә, сезгә асларыннан татлы елгалар ага 
торган бакчалар, ул бакчаларда сез мәңге калырсыз, 
нурга чорналып бакчаларда мәңге калу зур уңыштыр». 
Кыямәт көнендә монафикъ ирләр вә монафика ха-
тыннар мөэминнәргә әйтерләр: «Безне көтегез, нуры-
гыздан файдаланып артыгыздан барыйкчы», — дип. 
Аларга әйтелер: «Артыгызда калган дөньяга кайтыгыз 
вә нурны анда эзләгез», — дип. Ул мөэминнәр белән 
монафикълар арасына бер ишекле дивар корылыр, ул 
диварның эчендә рәхимлелек ә тышында гаты газаб-
тыр».

14. Аллаџ тђгалђ залимны бу дљньяда бђлки беразга 
кичектерсђ дђ, ђмма лђкин аны ќђза кылса, тиешлечђ 
ќђзалый. Књпме залимнар мђкерлек кылып, њзлђренећ 
мђкерлеклђренђ дучар булдылар. 

)َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َأِليٌم َشِديٌد( هود: 102
Мђгънђсе: «Әнә шулай, кешеләре азган вә залим 

шәһәрне, Раббыңның газап белән тотуы бик тиз вә бик 
каты булды».
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15. Золым кылынган вђ ќђберлђнгђн кешенећ дога-
сы пђрдђсез кабул була. Бу хакта пђйгамбђребезнећ  
хђдисендђ болай диелде:

1٤96 - َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهللَُّ َعْنُهَما َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه 
َوَسلََّم ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ِحيَن َبَعَثُه ِإَلى اْلَيَمِن: »ِإنََّك َسَتْأِتي َقْوًما َأْهَل ِكَتاٍب َفِإَذا 
ًدا َرُسوُل اهللَِّ َفِإْن ُهْم  ِجْئَتُهْم َفاْدُعُهْم ِإَلى َأْن َيْشَهُدوا َأْن ال ِإَلَه ِإال اهللَُّ َوَأنَّ ُمَحمَّ
َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ اهللََّ َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت ِفي ُكلِّ َيْوٍم 
َوَلْيَلٍة َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ اهللََّ َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ 
ِمْن َأْغِنَياِئِهْم َفُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك َفِإيَّاَك َوَكَراِئَم َأْمَواِلِهْم 

َواتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم َفِإنَُّه َلْيَس َبْيَنُه َوَبْيَن اهللَِّ ِحَجاٌب«. )البخاري(
Мђгънђсе: Ибен Габбастан  риваять ителә, 

пђйгамбђребез  Мугаз бин Ќђбђлне Йђмђнгђ 
ќибђргђндђ, аћа нђсыйхђт итеп ђйтте: «Хакыйкатьтђ, 
син китап ђџеллђреннђн булган кешелђргђ барачаксыћ, 
анда ќиткђч аларны «Лђ илђџђ иллђ Аллаџ вђ ђн-нђ 
Мњхђммђдђр-расњл Аллаџ», — дип таныклык бирњлђренђ 
чакыр. Ђгђр дђ моны кабул итеп сића итагать итсђлђр, 
аларга Аллаџ тђгалђ кљненђ биш вакыт намаз укуны 
фарыз кылганлыгын хђбђр ит. Алар намазны кабул 
итеп сића итагать итсђлђр, Аллаџ аларга байлардан 
алынып фђкыйрьлђргђ бирелђ торган зђкђт белђн фа-
рыз иткђнлеген хђбђр ит. Алар моны да кабул итеп сића 
зђкђт чыгаруда да итагать итсђлђр, аларныћ бик ка-
дерле булган мал-мљлкђтлђрен алудан саклан, џђм дђ 
ќђберлђнгђн кешенећ догасыннан (сића лђгънђт кылып 
дога кылуыннан) курык! Хакыйкатьтђ, ул кешенећ до-
гасы белђн Аллаџ арасында пђрдђ юк!».

Кешелђрне золым итњчелђр уйлансын!
16. Кыямђт кљнендђ ић беренче булып хаксызга кеше 

њтерњче хљкем ителђчђк. Бу хакта пђйгамбђребезнећ  
Бохарида килгђн хђдисендђ болай бђян ителде:
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ُل َما ُيْقَضى  6٨6٤ - َعْن َعْبِد اهللَِّ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأوَّ
َبْيَن النَّاِس ِفي الدَِّماِء«. )البخاري(

Мђгънђсе: Габдуллаһ бин Мђсгудтђн  риваять 
кылына, пђйгамбђребез  ђйтте: «Кыямђт кљнендђ 
ић беренче, кешелђр арасында булган кан хакы хђл 
ителђчђк».

17. Кем њзенећ кљнен Аллаџка гыйбадђт белђн баш-
ласа, ул кеше Аллаџ тђгалђнећ сагында булыр. Золым-
нан саклану љчен, бу ић хђерле гамђл. Чљнки Мљслимдђ 
(657)нче сан белђн килгђн хђдистђ пђйгамбђребез  
бу хакта бђян итеп болай диде (кыскача мђгънђсе): 
«Кем иртђнге намазны укыса, ул Аллаџ тђгалђнећ 
иминлегендђ (сагында) була...».

Раббысыныћ кушканнарын њтђп, тыйганнарын-
нан тыелып яшђгђн мљселманныћ дђрђќђсе вђ хакы 
зур, чљнки ул Аллаџныћ иминлеге вђ сагы белђн 
тђэмин ителгђн. Бу Раббуль-гыйззђџ тарафыннан 
мљэминнђргђ бњлђк џђм рђхимлек. Акылы булган кеше 
Аллаџка кљферлек кылып, Аныћ биргђн нигъмђтен 
инкяр итеп, њзенђ џђм башкаларга золым ясап њз-њзен 
Ќђџђннђм утына салмас.
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