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بسم اهلل الرحمن الرحيم

Кереш сүз
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه و نستغفره ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال
هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا
: وبعد،عبده ورسوله
Ић хђерле сњз — Аллаџ тђгалђнећ сњзе, вђ ић
хђерле юл — пђйгамбђребез Мљхђммђднећ 
юлы. Шушы ике асыл белђн љммђтебезнећ
ђњвђлгелђре туры вђ хак юлда булдылар.
Ул ике асыл — бу дљньяда да, ахирђттђ дђ
кешенећ ућышка вђ бђхеткђ ирешњ юлы. Кем
дђ кем аларга тотынса — туры юлда булды, ђ
кем алардан ераклашса, читлђшсђ — ул адашты вђ хђсрђткђ батты. «Љммђтебезгђ ошбу вакыйгалардан вђ тљшенкелеклђрдђн арынып,
изге сђлђфлђр хђленђ кайтуыбыз булмаячак,
иллђ-мђгђр Коръђнне вђ пђйгамбђребезнећ 
сљннђтен њзебезгђ дњстњр1 итеп алсак кына», —
дигђн фикергђ, кљннђн кљн карашым ныгый.
Аллаџ тђгалђнећ рђхмђте илђ, бу кыска
гына китапны мђктђп яшендђге урта сыйныф балалары љчен динебезне, љммђтебезне
1 Төп канун. Бөтен кануннар да шуннан чыгарга вә шуның
белән яраштырылырга тиеш
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вђ миллђтебезне књтђрњгђ бер сђбђп булсын дип ђзерлђдем. Шулай ук, ошбу китапны язарга сђбђп вђ этђргеч кылган Татарстан
Ќљмџњрияте Мљселманнарыныћ Баш Казые
Ќђлил хђзрђт Фазлыйга њземнећ рђхмђтлђремне белдерђсем килђ. Чљнки ул, 2006-2007 (1427)
елныћ хаќында мића њгет вђ нђсыйхђтлђр кылып, балалар љчен китаплар язуымны дђвам
итњемне телђде.
Аллаџ Раббыбыз ошбу эшлђребезне Њзенећ
ризалыгы љчен ихлас кылып, динебезгђ файдалы гамђллђрдђн ђйлђсђ иде. Бу китапта булган ђз генђ тырышлык, хђерлесе вђ дљресе
Аллаџ тђгалђдђн:

١١٣ :( َو َعلَّ َم َك َما لَ ْم َت ُك ْن َتعْلَ ُم) النساء
Мђгънђсе: «Аллаџ сића белмђгђнећне љйрђтте».

ُ ُح
َ يط
٢٥٥ :ون ِب َش ْي ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِ َّال ِب َما َشاء) البقرة
ِ ( َو َال ي

Мђгънђсе: «Аллаџ гыйлеменнђн џичнђрсђне
чолгап ала алмаслар, мђгђр Аллаџ телђгђнне
генђ белерлђр».
Ђ анда, хата вђ кимчелек булса — минем
њземнђн вђ шәйтаннан:

ُ
١٦٥ :(ق ْل ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد أَ ْن ُف ِس ُك ْم) آل عمران
Мђгънђсе: «Ђйт: «Бу њзегезнећ нђфсегездђн», — диген».
4

َ َّ َ ( َو َك
ًان لِ ْل ْن َسان َخ ُذ ا
٢٩ :وال) الفرقان
ِ ِ ُ ان الشيْط

Мђгънђсе: «Шђйтан кешегђ батылны2 матурлап вђ хакны кабђхђт кылып, алдап ташлап
китђр булды».
Аллаџ тђгалђ барчабызга џидђят-тђњфыйк
бирсен. Кушканнарын њтђп, тыйганнарыннан
тыелып яшђргђ насыйп итсен.
Я Раббым, безне Њзећнећ туры юлыћнан
алып бар, хакны хак итеп белгерт џђм безне
хаклыкка якынайт, батылны батыл итеп белгерт џђм безне батылдан ерагайт. Коръђн вђ
Сљннђткђ тотынучылардан кыл џђм ихластђкъва бђндђлђрећнђн ђйлђп, Њзећнећ рђхмђтећ
белђн Фирдђвес Ќђннђтлђрећђ керт. Ђмин!

Ниязетдин мулла Мићлеђхмђт ђл-Хђнђфи
Хатлар љчен: mullaniyaz@mail.ru
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Дөрес булмаган нәрсә, ялган
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Беренче дђрес
Аллаџ Сљбхђнђџњ вђ тђгалђ барча мђхлукларны3 фђкать Њзенђ генђ гыйбадђт кылыр љчен
яратты. Аћа џичнђрсђне дђ тићдђш кылмыйча,
бер Аны гына олуглап яшђњлђре љчен, аларга
пђйгамбђрлђр ќибђреп, китаплар ићдерде.

َّ َ ( َو َما َخلَ ْق ُت ْالج َّن َو ْال ْن
٥٦ :ون) الذاريات
ِ
ِ س إِال لَِي ْعبُ ُد
ِ

Мђгънђсе: «Ќеннђр белђн кешелђрне, иллђмђгђр Мића гыйбадђт кылсыннар љчен генђ халикъ кылдым».

َّ اعبُ ُدوا
ْ ( َو
٣٦ :اهللَ َو َال تُ ْش ِر ُكوا ِب ِه َشي اًْئا) النساء

Мђгънђсе: «Аллаџныћ Њзенђ генђ ихлас
гыйбадђт кылыгыз, Аћа џичкемне, џичнђрсђне
тићдђш кылмагыз».
Аятьлђрдђн књренгђнчђ, Аллаџ тђгалђ Њзенђ
генђ гыйбадђт кылып, Аћа џичкемне тићдђш
итмђскђ боерды.
Нђрсђ ул гакыйдђ?
Гакыйдәнең тел сүзлегеннән булган мәгънәсе,
ул — бәйләнеш, яки бер нәрсәнең башка әйбергә
бәйләнеүен аңлата. Шуңа да, кеше үзенең
йөрәген нәрсәгәдер бәйләгән өчен — гакыйдә,
дип атала. Мәсәлән: Коммунистларның үз
гакыйдәләре, чөнки алар йөрәкләрен үзләре
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Аллаһ тарафыннан бар ителгән затлар
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ышанган нәрсәгә бәйләгән. Шулай ук, нәсаралар (христианнар), яһүдләр, мәҗүсләр һәм
башкалар, аларның һәрберсенең үз гакыйдәсе
вә үз юлы, чөнки аларның йөрәкләре үзләренең
ышанган нәрсәләренә бәйләнгән.
Гакыйдә ул — йөрәк гамәле, ягъни йөрәкнең
нәрсәгәдер ышанып, аны тәсдыйклап (раслап),
шуңа бәйләнүе. Башкача әйткәндә, кешенең
тоткан дине.
Нђрсђ ул Ислам гакыйдђсе?
Ислам гакыйдәсе, ул — Аллаһ тәгаләгә,
Аның фәрештәләренә, китапларына, пәйгамбәрләренә, Ахирәт көненә һәм тәкъдирнең
яхшысына да, яманына да иман китерү. Шулай ук, бу — "Иман нигезләре", дип тә атала.
Нђрсђ ул тђүхид?
Тђњхид, ул — гыйбадђттђ бер Аллаџны гына
тану џђм Ул гына гыйбадђткђ лаек дип белњ.
Ягъни — рубубияда да, үлүһиядә дә һәм әләсмәә вә әс-сыйфатта да бер Аны гына тану.
Тђүхиднећ тљрлђре:
Тђњхид љч тљрле:
Тђњхид рубубия. Ул — Аллаџ тђгалђ барча
нђрсђне халикъ кылучы, ризыкландыручы,
бар итүче вђ њлеклђндерњче — дип, Аћа ныклы
ышану, «Раббы нђрсђне телђсђ, шуны эшли», —
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дип иман китерњ була. Пђйгамбђребез  вакытында, хђтта Мђккђ мљшриклђре дђ бу
тђњхидне таныйлар иде:

َّ ( َولَِئ ْن َسأَ ْل َت ُه ْم َم ْن َخلَ َق ُه ْم لََي ُقولُ َّن
٨٧ :اهلل) الزخرف
Мђгънђсе: «Ђгђр син алардан: «Сезне кем халикъ кылды?», — дип сорасаћ, алар, ђлбђттђ:
«Аллаџ халикъ кылды», — диячђклђр».
Тђњхид њлњџия. Ул — хакыйкатьтђ, бер
Аллаџ Сљбхђнђџњ вђ тђгалђ генђ хакыйкый
гыйбадђткђ лаек — дип тану. Ошбу тђњхидне
мљшриклђр кабул итмичђ инкяр иттелђр џђм
шушы тђњхидтђ пђйгамбђрлђр белђн алар арасында каршылык килеп чыкты.
Тђњхид ђл-ђсмђђ вђ ђс-сыйфаат. Ул — Аллаџ
тђгалђ Њзен Коръђндђ џђм пђйгамбђребез 
Аны сљннђтендђ сыйфатлаган књркђм исемнђр
вђ камил сыйфатлар белђн сыйфатлау.
Гакыйдђ һђм гыйбадђт дљрес
булуыныћ шартлары:
Гакыйдђ дљрес булсын љчен ике шартның
үтәлүе тиеш:
1) Ихласлылык. Барча гамђллђребез дђ
Аллаџ ризалыгы љчен ихластан булып, рия
вђ нифактан булмаска тиеш. (Рия — башка кешелђр књрсен дип эшлђнгђн гамђл. Нифак — тышкы гамђллђре белђн мљселманнар
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кебек гамђл итеп, эчтђн, књћеленнђн Аллаџ
тђгалђгђ ышанмыйча кљферлек кылу).
2) Мњтђбђга.4 Ул — барча нђрсђдђ дђ пђйгамбђребез  алып килгђн шђригать буенча гамђл
итњ, яки яшђешебездђ расњлебезгђ иярњ. Шућа
да, мљселманныћ төп чыганагы булып Коръђн
вђ пђйгамбђребезнећ  сљннђте булырга
тиеш.
Ихласлылык белђн мүтәбәга, мљселман кешесен Аллаџка якынайта торган барча изге
гамђллђрдђ дђ шарт булып тора. Ђгђр дђ бу ике
шартныћ берсе генђ дђ булмаса, гамђл дљрес
булмый.

Күнегүлђр
 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Аллаџ тђгалђ барча мђхлукларны ни љчен
халикъ кылды? Коръђннђн моћа нинди аятьне дђлил итеп китерђ аласыћ?
2) Нәрсә ул гакыйдә, Ислам гакыйдәсе һәм
тәүхид?
3) Тђњхид ђл-ђсмђђ вђ ђс-сыйфат нђрсђ була,
ђйтеп бир?
4) Мђккђ мљшриклђре нинди тђњхидне
таныдылар?
4 Мүтәбәга: гарәп сүзе: иярү, кемнең дә булса эзеннән
бару
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5) Нинди тђњхидне мљшриклђр инкяр
иттелђр?
6) Гакыйдђнећ дљрес булуы љчен нинди
шартлар үтәлергә тиеш?
7) Нђрсђ ул мњтђбђга?
 - Ќљмлђлђргђ дљрес сњзлђр куеп
тулыландыр:
1)
Хакыйкатьтђ,
бер
Аллаџ
кына
__________________ лаек.
2) Тышкы гамђллђре белђн _______________
кебек
гамђл
итеп,
эчтђн,
књћеленнђн
__________________ ышанмыйча кљферлек
кылу, ул __________________ дип атала.
3)
Коръђн
џђм
пђйгамбђребезнећ 
_____________
мљселманныћ
_________________ чыганагы.
4) Хакыйкатьтђ, бер __________________
Сљбхђнђџњ вђ тђгалђ генђ __________________
лаек
дип
икърар
итњ,
ул
тђњхид
__________________.
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Икенче дђрес
Зур џђм кечкенђ ширек
Ширек, куркыныч булган олуг гљнаџлардан.
Чљнки ул, кешене Исламнан чыгарып, бу
дљньяда да, ахирђттђ дђ бђхеттђн мђхрњм итђ.
Аллаџ тђгалђ кешелђрне бик нык кисђтеп,
ширектђн сакланырга кушты џђм мљшриклђрне гафу итмђячђклеге хакында Коръђндђ
болай диде:

َّ (إ َّن
ْ اهللَ َال َي ْغ ِف ُر أَ ْن ي
َ ُش َر َك ِب ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد
ون َذلِ َك لِ َم ْن َي َشا ُء
ِ
ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
٤٨ :َو َمن يُش ِرك ِباهللِ فق ِد افت َرى إِثماًا َع ِظيماًا) النساء

Мђгънђсе: «Аллаџ њзенђ ширек кылуны гафу
итмђс, ширек кылудан башка гљнаџларны Њзе
телђгђн кешедђн гафу итђр. Бер кеше Аллаџка
кемнедер, нђрсђнедер тићдђш кылса, дљреслектђ,
ул Аллаџка олы ялганны яла ягучы булды».
Икенче бер аятьтђ Аллаџ  мљшриклђргђ
Ќђннђтне хђрам итте џђм Ќђџђннђм белђн
вђгъдђ кылды:

َّ ُشر ْك ب
ْ
اهللِ َف َق ْد َح َّر َم اهللَُّ َعلَ ْي ِه ْال َجنَّ َة َو َم ْأ َوا ُه
ِ ِ (إِنَّ ُه ُ َم ْن ي
َّ ِار َو َما ل
َ لظالِ ِم
٧٢ :ار) المائدة
ُ َّالن
َ ين ِم ْن أَ ْن
ٍص

Мђгънђсе: «Бер кеше Аллаџка ширек кылса,
чынлыкта, Аллаџ ул кешегђ Ќђннђтне хђрам
кылды џђм аныћ кайтачак урыны — Ќђџђннђм.
Ахирђттђ залимнђргђ ярдђмче булмас».
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Шулай ук, пђйгамбђребез  њзенећ бер
хђдисендђ: кемдђ кем Аллаџка башка берђњне
тићдђш кылса џђм тђњбђ итмичђ њлеп китсђ,
ул Ќђџђннђм ђџеленнђн булыр дип белгертте:

َ « َم ْن َم
ون اهللِ ِن ّدا
ِ ات َو ُه َو َي ْد ُعو ِم ْن ُد
َد
)َخ َل النَّار» (رواه البخاري
Мђгънђсе: «Берђњ Аллаџка ширек кылган килеш њлсђ, ул Ќђџђннђм утына керер».
Ибраџим  њзе љчен дђ, балалары љчен дђ
ширектђн ерак булуны телђде џђм Раббысына
болай дип дога кылды:

َ ْ اجنُ ْب ِني َو َب ِن َّي أَ ْن َن ْعبُ َد
٣٥ :ص َنا َم) إبراهيم
ْ ( َو
ْ ال
Мђгънђсе: «Вђ њземне џђм балаларымны сыннарга гыйбадђт кылудан сакла!».
Ширек ничђгђ бүленђ?
Ширек ике тљрлегђ бњленђ: зур ширек џђм
кечкенђ ширек:
Зур ширек — Аллаџ тђгалђгђ генђ хас булган нәрсәлђрдђ Аћа башканы тићдђш кылу
(сђќдђ, дога, корбан чалу џ.б.)
Кечкенђ ширек — Коръђн һәм Сљннђттђ
ширек дип исемлђнгђн булса да, зур ширек
дђрђќђсенђ ќитмђгђн гамђллђр. Мәсәлән:
«Аллаџ вә синећ телђгећ белђн», — дип ђйтњ,
рия кылу, Аллаџтан башка белђн ант итњ џ.б.
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Зур ширек белђн кечкенђ ширек арасындагы аермалар:
– Зур ширек барча кылган гамђллђрне дә
юкка чыгара, ђ кечкенђ ширек нинди гамђлдђ
књренсђ, шуны гына юкка чыгара. Мђсђлђн,
зур ширек: Бер кеше гомер буе намаз укып,
ураза тотып Исламча яшђргђ тырышкан, ђмма
лђкин кљннђрнећ берендђ њлгђн ђнисенећ
каберенђ барып, мђетне зурлап корбан чала,
яки ђнисенећ сурђтен алдына куеп аћа сђќдђ
кыла башлый. Бу эшлђрдђн соћ аныћ элек
кылган барча изгелеклђре дђ юкка чыга џђм
ул Исламнан чыгып китђ. Аллаџ сакласын!
Кечкенђ ширек: Бер кеше мђчеткђ кереп, башка иптђшлђре аны књрсеннђр џђм: «Менђ бу
кеше иманлы да инде!», — дип ђйтсеннђр љчен,
намазны озак итеп укый. Бу — рия, дип атала. Шућа да, рия белђн кылынган гамђл дљрес
булмый, ђ инде элек кылган изге гамђллђренђ
зыян килми, иншђАллаџ.
– Зур ширек кешене мђћгелек Ќђџђннђмдђ
калдыра, ђ кечкенђ ширек кешене мђћгелек
Ќђџђннђмдђ калдырмый.
– Зур ширек кешене Ислам миллђтеннђн
чыгара, ђ кечкенђ ширек Ислам миллђтеннђн
чыгармый.
Ничек кенђ булса да, мљселман кешесе зур
ширектђн дђ, кечкенђ ширектђн дђ сакланыр13

га џђм Аллаџ тђгалђгђ сыенып дога кылырга
тиеш.

Күнегүлђр
 - Ќљмлђлђргђ дљрес сњзлђр куеп
тулыландыр:
1) Аллаџ тђгалђ мине __________________
ерагайтсын дип, Аћа дога кылдым.
2) Аллаџ тђгалђ мљшриклђргђ ____________
вђгъдђ итте.
3)
Кечкенђ
ширек
_______________
миллђтеннђн чыгармый.
4) Зур ширек кешене __________________
илтђ џђм __________________ чыгара.
5) Аллаџ тђгалђгђ _____________________
юк.
 - Тњбђндђге гамђллђрнећ нинди ширеккђ
китергђнен билгелђ:
а) Аллаџтан башка белђн ант итњ.
б) Рия.
в) Аллаџтан башкага корбан чалу.
г) Аллаџтан башкага сђќдђ кылу.
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 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Зур ширек белђн кечкенђ ширек арасында
нинди аермалар бар?
2) Кечкенђ ширеккђ ике мисал китер.
3) Аллаџтан башкага сђќдђ кылу нђрсђгђ
илтђ?
4) Кыямђт кљнендђ мљшриккђ нинди ќђза
бирелђ?
5) Ђйткђнећђ Коръђннђн дђлил китер?
6) Аллаџ тђгалђ ни љчен ширектђн сакланырга кушты?
7) Кечкенђ ширек Исламнан чыгарамы?

15

Љченче дђрес
Ширекнећ тљрлђре
1. Аллаџтан башка белђн ант итњ: Ант — ул,
нинди дђ булса олуглаган џђм хљрмђт иткђн
ђйбернећ исемен искђ алып, бер тљрле гамђлне
эшлђргђ яки эшлђмђскђ, нђрсђнећ дђ булса булганлыгын яки булмаганлыгын катгый
рђвештђ белгертњ.
Белњебезчђ, олуглау вђ бљеклђњ, ул — Аллаџ
тђгалђгђ генђ хас. Шућа да, башка нђрсђлђр
сића ничек кенђ кадерле вђ хљрмђтле булмасын, булсын ул пђйгамбђребез  яки ђниебез,
ђтиебез, балабыз, ђмма лђкин аћа карамастан,
ант итњ бер Аллаџ исеме белђн генђ яки Аныћ
књркђм сыйфатлары белђн генђ булырга тиеш.
Аллаџтан башка нђрсђлђр белђн ант итњне
тыеп бик књп хђдислђр килде. Без шуларныћ
берничђсен ђйтеп узарбыз:

ْ أو
َ َ« َم ْن َحل
)أش َر َك» (الترمذي
ْ ْر اهلل َف َق ْد َك َف َر
ِ ف ِب َغي

Мђгънђсе: «Кем дђ кем Аллаџтан башка
белђн ант итсђ, ул кљферлек кылды яки ширек
катты».

ًان َحالِفاا
ُ «إن اهلل َي ْن َه
ّ
َ  َم ْن َك،اك ْم أن تُ ْحلِ ُفوا ِبآ َبا ِئ ُك ْم
ْ صم
)ُت» (البخاري
ْ أو لَِي
ْ َِف ْل َي ْحلِ ْف ِباهلل

Мђгънђсе: «Хакыйкатьтђ, Аллаџ тђгалђ сезгђ
аталарыгыз белђн ант итђргђ тыйды, ђгђр дђ
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бер кеше ант итсђ — Аллаџ белђн ант итсен,
яки бљтенлђй дђшмђсен».
Шулай итеп, Ислам безне Аллаџтан башка белђн ант итүдән тыйды. Лђкин, књп кенђ
кешелђр моны белмичђ ђти-ђнисе яки ватаны, икмђк, тоз, њлгђннђр џђм башка ярамаган
нђрсђлђр белђн ант итәләр. Ђгђр дђ танышларыбыздан кемдђ булса шулай эшлђгђнен
књрсђк, без аћа, моныћ динебездђ ярамаганлыгын хикмђт вђ йомшаклык белђн аћлатырга
тиешбез.
Шулай
ук,
шђригатебездђ
тыелган
нђрсђлђрдђн: Аллаџ тђгалђгђ башка бер затны
тићлђп сљйлђњ џђм нинди дђ булса нђтиќђне
шул затка бђйлђњ. Мђсђлђн: «Аллаџ вђ фђлђн
телђге белђн», «Ђгђр дђ ошбу дару яки бу табиб булмаса, њлгђн булыр идем», «Ђгђр дђ ошбу
эт булмаса, караклар талап киткђн булыр
иде», — дигђн кебек сњзлђр. Болар џђммђсе
дђ Аллаџ белђн бђйлђнергђ тиеш. Шулай ук,
аныћ ахырында: «Һђм шуннан соћ фђлђн», —
дип, икенче затны тоташтырырга мљмкин:
«Ђгђр Аллаџ сакламаса џђм шуннан соћ бу табиб булмаса, њлгђн булыр идем», «Бар нђрсђ дә
Аллаџ телђге белђн генђ», — дигђн мђгънђдђ
ђйтелергђ тиеш.
2. Бђла-казадан саклану љчен дип, бљти яки
ќеп кебек нђрсђлђр бђйлђњ. Кайбер кешелђр
књз тиюдђн, бђла-казалардан, чирлђрдђн сак17

ланырга дип муеннарына, кулларына, машиналарына џђм башка урыннарга бљти яки
тљрле ќеплђр бђйлилђр. Акылы камил булган
мљселман кешесенђ бу нђрсђлђр џич тђ дљрес
булмас. Чљнки џђрнђрсђ Аллаџ кулында, шућа
да, без Аћа гына сыенып, Аннан гына ярдђм
сорарга тиешбез. Бу хакта пђйгамбђребез 
њзенећ бер хђдис-шђрифендђ болай дип ђйтеп
узды:

عن عمران بن حصين رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
ٌْ
ًا
َ  « َما َه ِذ ِه؟» َق:ال
َ ص ْفر َف َق
 ِم ْن:ال
ٍ ُ و سلم َرأى َر ُجال ِفي َي ِد ِه َحل َقة ِم ْن
َّ  «ا ْنز ْع َها َفإنَّ َها ال َتزي ُد َك:ال
َ  َف َق،اه َن ِة
 َفإنَّ َك لَ ْو ِم َّت َو ِهي،ًإال َو ْهناا
ِ ْال َو
ِ
ِ
َ َعلَي
)ْك َما أَ ْفلَ ْح َت أََبدااً» (مسند المام أحمد

Мђгънђсе: «Гыймран бин Хљсђйннђн : Бервакыт пђйгамбђребез  бер кешенећ кулында бакырдан ясалган белђзек књрде џђм: «Бу
нђрсђ?», — дип сорады, теге кеше: «Њђџинђдђн
(кулга хђлсезлек китерђ торган чирдђн)», —
диде. Пђйгамбђребез  ђйтте: «Тартып алып
ташла аны, чљнки ул сића хђлсезлектђн башка
џичнђрсђ дә љстђми, ђгђр дђ ул ђйберне таккан
килеш њлеп китсђћ, беркайчан да ућышка вђ
бђхеткђ ирешмђссећ».
Шулай ук, Хњзђйфђ  бер кешенећ кулында
бизгђк авыруыннан саклану љчен бђйлђнгђн
ќепне књреп тартып љзде дә, тњбђндђге
аятьлђрне укыды:

َّ
ْ اهللِ إ َّال َو ُه ْم م
َ ْ َ ْ ( َو َما ي
َ ُش ِر ُك
١٠٦ :ون) يوسف
ِ ُؤ ِم ُن أكث ُر ُه ْم ِب
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Мђгънђсе: «Аларныћ књбрђге Аллаџка иман
китермђслђр, мђгђр иман китерсђлђр кемне
яки нђрсђне булса да Аллаџка тићдђш кылып
мљшрик булырлар».
3. Аллаџтан башкага корбан чалу. Корбан
чалу ул — гыйбадђт, шућа да аны Аллаџтан
башкага сарыф итњ зур ширеккђ керђ. Коръђндђ Аллаџ тђгалђ корбан чалуны намаз белђн
янђшђ билгелђде џђм ђйтте:

َ ص ِّل لِ َرب
َ
٢ :ِّك َوا ْن َح ْر) الكوثر
َ (ف
Мђгънђсе: «Раббыћ ризалыгы љчен намаз укы
џђм корбан чал!».
Намаз — тђн гыйбадђтлђренећ ић яхшысы,
ђ корбан чалу — мал гыйбадђтлђренећ ић яхшысы. Шуныћ љчен намазны да, корбан чалуны да Аллаџтан башкага сарыф итәргә ярамый. Кем дђ кем нинди дђ булса бер тљрле
гыйбадђтне Аллаџтан башкага сарыф итсђ, ул
мљшрик була. Аллаџ сакласын!
Аллаџтан
башкага
корбан
чалу
ић
зур гљнаџлардан икђнлеген бђян итеп
пђйгамбђребез  болай диде:

َ
َ
) ْر اهلل» ( مسلم
ِ «ل َع َن اهلل َم ْن ذ َب َح لِ َغي

Мђгънђсе: «Аллаџтан башкага корбан чалучыны Аллаџ лђгънђт кылды».

19

4. Ђњлиялђр каберлђрен зиярат кылу љчен
сђфђр итњ.

َ
«ال
َفإِ َّن

ُ ال َر ُس
َّ ول
َ  َق:ال
َ ْر َة َق
:اهللِ صلى اهلل عليه وسلم
َ َع ْن أَِبى ُه َري
َ ُ
َ
ًْرى ِع ا
صلُّوا َعلَ َّى
ًَت ْج َعلُوا بُيُو َت ُك ْم ُقب ا
َ يدا َو
ِ ُورا َوال َت ْج َعلوا قب
ُ ال َت ُك ْم َتبْلُ ُغ ِنى َحي
َص
) صحيح،ْث ُك ْنتُ ْم» (أبو داوود
َ

Мђгънђсе: Ђбњ Сђгыйдтђн : Пђйгамбђребез  ђйтте: «Йортларыгызны кабер кылмагыз вђ минем каберемне бђйрђм, гыйбадђт
урыны итмђгез! Мића салават ђйтегез! Чљнки
сез кайда гына булсагыз да, ул мића ирешђ».
Шулай итеп, расњлебез  љммђтен ширектђн
сакларга тырышып, хђтта њзенећ каберен дђ
бђйрђм вђ гыйбадђт урынына ђйлђндерњдђн
катгый рђвештђ тыйды. Кешелђрнећ ныклы
гадђтенђ ђйлђнмђсен љчен, имам Мђлик Мђдинђ ђџеллђренђ пђйгамђребезнећ  каберенђ
даими рђвештђ килњне мђкрњџ књрђ иде.
5. Кешелђрнећ каберлђр янында кыла торган гамђллђре ике тљрле: Рљхсђт ителгђн џђм
тыелган.
Рљхсђт ителгђн: Ул гамђллђрне пђйгамбђребез  њзенећ шђригатендђ бђян итеп
калдырды. Мђсђлђн: мљселман кешесенећ
сљннђт буенча каберлђргђ зиярат кылуы,
њлгђннђргђ гомуми итеп, ђ вафат булган туганкардђшлђренђ, белгђннђренђ аерым-хосусый
итеп дога кылуы. Болар барысы да мђетлђргђ
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аныћ тарафыннан изгелек џђм њзенђ ахирђтне
искђ алу була.
Тыелган гамђллђр њзлђре икегђ бњленђлђр:
Беренчесе: Хђрам џђм ул ширеккђ китерђ
торган гамђл. Мђсђлђн: Бђрђкђт љмет итеп
каберлђрне сыпыру, анда намазлар уку, шђмнђр куеп яки башкача ул каберлђрне яки
њлелђрне бљеклђњ, олуглау, данлау џђм башкалар. Болар џђммђсе дђ хђрам вђ ширеккђ
китерђ торган гамђллђр. Аллаџ сакласын!
Икенчесе: Кљферлек. Мђсђлђн: Кабердђге
мђетлђрдђн нђрсђ дђ булса дљньялык яки
ахирђт љчен сорау, аларга сыену вђ алар файда яки зыян китерђ ала дип ышану. Мондый
гамђллђрне кђферлђр њзлђренећ каберлђре
янында кылалар. Бу зур ширеккђ керђ џђм
мљселман кешесен Ислам миллђтеннђн чыгарып, кљферлеккђ кертђ. Чљнки, без белђбез,
Аллаџтан башка џичнинди зат файда да, зыян
да итђ алмый, һђм барча олуглаулар, мактаулар, ул — Аллаџка гына хас.

Күнегүлђр
 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Нђрсђ ул ант?
2) Нинди дђ булса бер ђйбер белђн ант итњ
нђрсђне аћлата?
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3) Бер кеше Аллаџтан башка белђн ант итсђ,
аћа нинди хљкем була? Ђйткђн сњзећђ дђлил
китер.
4) Авырулардан яки књз тиюдђн сакланып
бљти, ќеплђр бђйлђњнећ хљкеме нинди?
5) Аллаџтан башкага корбан чалуныћ хљкеме
нинди? Сњзећне Коръђн яки хђдис белђн
аћлат.
6) Ни љчен Коръђн аятендђ намаз белђн корбан чалу янђшђ килде?
7) Каберлђргђ зиярат кылуныћ рљхсђт
ителгђнен аћлат.
8) Каберлђргђ зиярат кылуныћ тыелганын
аћлат.
9) Њзећнећ авылыћда яки шђџђрећдђ
каберлђргђ ни рђвешле зиярат кылынганын сљйлђп уз џђм хата булган гамђллђрне
билгелђ.
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Дүртенче дђрес
Мђетлђр белђн тђбђррњк кылу
Мђетлђр белђн тђбђррњк кылу, ул — алардан бђрђкђт талђп итњ џђм аныћ сића ирешњен
љмет итњ. Кем дђ кем мђетлђргђ мљрђќђгать
итеп, файда яки бђрђкђт таләп итсђ, ул кеше
Аллаџтан башканы њзенђ «илђџ» вђ «раббы»
итеп алган була. Нух  кавеменећ џђм дђ аннан соћ килгђн кавемнђрнећ ширек кылулары
шушы тљрдђн булды. Алар да мђетлђрне зурлап, њзлђренећ тљрле хаќђтлђрен вђ телђклђрен
тормышка ашыруны сорап кабер ђџеллђренђ
мљрђќђгать итђлђр иде. Шәйтан — лђгънђт
тљшкере, ул кешелђрне шул кадђр адаштырган иде, хђтта алар мђетлђр ишетђлђр вђ аларга ярдђм итђ алалар дип ышаналар иде. Ђгђр
дђ ул адашкан кешелђр тђкђбберлђнмичђ
пђйгамбђрлђргђ иман китерсђлђр, ђлбђттђ хаклыкны белерлђр иде.

َّ َّن َي ْد ُعو ِم ْن ُدون
ْ ض ُّل ِمم
َ َ( َو َم ْن أ
ُ اهللِ َم ْن َال َي ْس َت ِج
يب لَ ُه إِلَى
ِ
َ َُي ْو ِم ْال ِق َيا َم ِة َو ُه ْم َع ْن ُد َعا ِئ ِه ْم َغا ِفل
اس
ُ َّ َوإِ َذا ُح ِش َر الن ون
َ َاء َو َكانُوا ِب ِع َبا َد ِت ِه ْم َكا ِف ِر
٦-٥ :ين) الحقاف
ًَكانُوا لَ ُه ْم أَ ْعد ا

Мђгънђсе: «Аллаџтан башка затка гыйбадђт
кылучы кешедђн дђ адашучырак кеше бармы? Догаларын, сораганнарын кабул итђргђ,
нђрсђдер бирергђ мђћге кљчлђре ќитми торган
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сыннарга гыйбадђт кылалар, хђлбуки, бу сыннар аларныћ догаларыннан гафиллђр, чљнки
алар ќансызлар. Кешелђр каберлђрдђн кубарылганда, сыннар аларга гыйбадђт кылучыларга дошман булырлар вђ мљшриклђрнећ аларга кылган гыйбадђтлђрен инкяр итђрлђр».
Бу аятьлђрдђн књренгђнчђ тњбђндђгелђрне
билгелђп њтђргђ мљмкин:
1) Сорала торган мђет талђп итњчегђ ќавап
бирми.
2) Мђет сораучыдан џђм соралган ђйберлђрдђн гафил, џичнђрсђ ишетми вђ белми.
3) Мђет Кыямђт кљнендђ, аннан сораучы
тере кешегђ дошман булачак.
Хђзерге кљндђ књп кенђ мљселманнар
гыйлемсезлеклђре сәбәпле каберлђргђ барып,
динебез кушмаган гамђллђр кылалар, зур хаталар ясыйлар. Шућа да без белгђнебезне
башкаларга да љйрђтеп, аларны шђригатебез
кушмаган вђ Ќђџђннђмгђ илтђ торган шәйтан
гамђллђреннђн тартып алып, саф динебезгђ,
пђйгамбђребез  књрсђткђн хак юлга љндђргђ
тиешлебез.
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Күнегүлђр
 - Ќљмлђлђргђ дљрес сњзлђр куеп
тулыландыр:
1) Кем дђ кем мђетлђрдђн ________________
талђп
итђ
икђн,
ул
аларны
њзенђ
________________ итеп алган була.
2) Ислам, ________________ сыпырып
тђбђррњк кылуны тыйды.
3) Аллаџ тђгалђ ____________________
Кыямђт кљнендђ каберлђреннђн кубарачак.
4) Мђетлђр белђн ________________ кылу, ул
алардан ________________ талђп итњ џђм аныћ
________________ љмет итњ.
 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Нђрсђ ул мђетлђр белђн тђбђррњк кылу?
2) Мђетлђрдђн бђрђкђт талђп итњнећ хљкеме
нинди?
3) Мђетлђр, сораучы тере кешелђрнећ
сњзлђрен ишетђлђрме? Ђйткђн сњзећђ дђлил
китер.
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Бишенче дђрес
Аллаџныћ књркђм исемнђре
џђм камил сыйфатлары
Аллаһ тђгалђнећ күркђм исемнђренђ вђ
сыйфатларына иман китерүнећ мђгънђсе:
Мљселман кешесенећ Коръђнгђ вђ Сљннђткђ
ныклы итеп тотынып, анда килгђн Аллаџныћ
исемнђренђ вђ сыйфатларына иман китерње —
Раббыбызныћ безгђ карата булган зур
нигъмђтлђреннђн. Шућа да дљрес гакыйдђле
мљселман Раббысын беркайчан да мђхлукларга охшатмас џђм беркайчан да Аллаџ Њзен
Коръђндђ вђ пђйгамбђребез  Аны сљннђтендђ
билгелђгђн
исем-сыйфатларны
њзгђртеп
сљйлђмђс.
Аллаџ тђгалђнећ сыйфатлары хакында
сљйлђшњебез, Аныћ заты хакында сљйлђшњебез
кебек. Аллаџныћ заты — башка затларга
охшамаган џђм Аныћ сыйфатлары — башкалар сыйфатына охшамаган. Моћа дђлил итеп
Коръђннђн тњбђндђге аятьлђрне китерергђ
мљмкин:

١١ :ير) الشورى
ُ الس ِم
ُ ص
َّ ْس َك ِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء َو ُه َو
َ (لَي
ِ يع ْال َب
Мђгънђсе: «Аллаџка охшаган џичнђрсђ юк вђ
Ул џђрнђрсђне ишетњче вђ књрњче».
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Билгеле булганча, Аллаџ тђгалђнећ ишетње
вђ књрње — Раббыбызныћ Њзенђ генђ хас,
безнећ ишетњ вђ књрњ кебек тњгел, чљнки
мђхлукларныћ ишетњ вђ књрњлђре — њзлђренђ
хас. Имамыбыз Ђбњ Хђнифђ бу хакта болай
диде: «Ул (Аллаџ) — мђхлукларга џичнђрсђдђ дђ
охшаш тњгел», џђм дђвам итеп: «Аныћ сыйфатлары џич тђ мђхлукларныкына охшамаган, гыйлеме — безнећ гыйлем кебек тњгел, кодрђте —
безнећ кодрђт кебек тњгел, књрње — безнећ књрњ
кебек тњгел». Имам Бохариныћ остазы Нђгыйм
бин Хђмђд болай диде: «Кем дђ кем Аллаџ
тђгалђне мђхлукларга охшатты исђ — ул кђфер
булды џђм кем дђ кем Аллаџ Њзен сыйфатлаган сыйфатны инкяр итте исђ — ул кђфер булды. Аллаџ Њзен сыйфатлаган сыйфатлар белђн
пђйгамбђребез  Аны сыйфатлаган сыйфатлар
арасында, мђхлукатларга тђшбих кылу (охшату) юк».
Белгђнебезчђ, Аллаџ тђгалђнећ књркђм
исемнђре бар џђм Ул шушы исемнђр белђн
колларына дога кылырга кушты:

َ ْ ِ( َوَِّهلل
١٨٠ :ال ْس َما ُء ْال ُح ْس َنى َفا ْد ُعو ُه ِب َها) العراف

Мђгънђсе: «Аллаџныћ књркђм исемнђре бар,
шул исемнђр белђн дога кылыгыз!».
Џђм ошбу исемнђрдђ кљферлек кылудан сакланырга ђмер итте:
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َ ين ي ُْل ِح ُد
َ ( َو َذ ُروا الَّ ِذ
ُج َز ْو َن
ْ ون ِفي أَ ْس َما ِئ ِه َسي
َ َُما َكانُوا َي ْع َمل
١٨٠ :ون) العراف
Мђгънђсе: «Ђмма Аллаџка тиешсез исем
бирњчелђрдђн (Аныћ исемнђрендђ илхђд кылучылардан) качыгыз! Ошбу эшлђгђн гамђллђре
љчен ќђза кылынырлар».
Шулай ук, Аллаџ тђгалђ Њзенећ камил сыйфатлары белђн мактарга џђм Аны бљеклђп
џђр кимчелектђн, ќитешсезлектђн пакьлђргђ
боерды:

ْ
َ (ال َح ْم ُد َِّهللِ َر ِّب ْال َعالَ ِم
يم
َّ الر ْح َم ِن
َّ  ين
ِ الر ِح
ِّ  َمالِ ِك َي ْوم
٤ - ٢ :ين) الفاتحة
ِ الد
ِ

Мђгънђсе: «Барча чын камил сыйфатлар
белђн мактау, галђмнђрне вђ бљтен мђхлукларны
тђрбиялђњче Аллаџ тђгалђгђ тиешле. Аллаџ тђгалђ бу дљньяда барча кешелђргђ мђрхђмђтле, ягъни мљэминнђргђ дђ, кђферлђргђ дђ нигъмђтлђрен
бирђ, ђмма ахирђттђ, мљэмин бђндђлђренђ генђ
бирђчђк. Аллаџ тђгалђ гаделлек белђн хљкем
итњче, Кыямђт кљненећ патшасы».

َ ان َرب
َ ُِر َسل
َ ص ُف
َ ْح
ين
ْ  َو َس َال ٌم َعلَى ْالم ون
ُ
َ (سب
ِ ِّك َر ِّب ْال ِع َّز ِة َعمَّا َي
َ  َو ْال َح ْم ُد َِّهللِ َر ِّب ْال َعالَ ِم
١٨٢ - ١٨٠ :ين) الصافات
Мђгънђсе: «Барча кимчелектђн пакь булган
синећ Раббыћ, љстенлек џђм кодрђт Раббысы,
Ул мљшриклђр сыйфатлаган нђрсђлђрдђн пакь.
Вђ барча пђйгамбђрлђргђ Аллаџныћ сђламе бул28

сын! Вђ барча галђмне тђрбия итњче Аллаџка —
мактау булсын!».

Күнегүлђр
 - Ќљмлђлђргђ дљрес сњзлђр куеп
тулыландыр:
1) Мљселман њзенећ Раббысына ________
ђйтђ.
2) Аллаџ тђгалђ Њзен барча ______________
вђ _______________ пакьлђргђ боерды.
3) Мљселманнар ________________________
џђм
_____________________
нык
итеп
тотыналар.
4) Ђгђр дђ кеше Аллаџны ____________
охшатса, ул ____________ була.
 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Мљселман кешесе Аллаџка нинди сыйфатларны тђсбит кылырга (расларга) тиеш?
2) Ошбу аятьне аћлат:

١١ :ير) الشورى
ُ الس ِم
ُ ص
َّ ْس َك ِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء َو ُه َو
َ (لَي
ِ يع ْال َب
Мђгънђсе: «Аллаџка охшаган џичнђрсђ юк вђ
Ул џђрнђрсђне ишетњче вђ књрњче».
3) Ђгђр дђ берђњ Аллаџны мђхлукларга
охшатса, ул кешегђ нинди хљкем булыр?
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4) Ђгђр дђ берђњ Аллаџ тђгалђ Њзен сыйфатлаган сыйфатларны инкяр итсђ, аћа нинди
хљкем булыр?
5) Имамыбыз Ђбњ Хђнифђ хђзрђтлђре Аллаџ
тђгалђнећ сыйфатлары хакында нђрсђ ђйтте?
6)
Имам
Бохариныћ
остазы
нинди
карашта?
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Алтынчы дђрес
Иманныћ тармаклары
Аллаџка иман — кеше белђн Раббысы
арасындагы ић зур вђ иң кљчле бђйлђнеш.
Кеше ќир йљзендђ ић затлы вђ иң гњзђл
мђхлуклардан, ђ иман — кешегђ бирелгђн ић
зур нигъмђтлђрдђн.
Иманныћ бик књп тармаклары бар.
Пђйгамбђребез  њзенећ бер хђдис-шђрифендђ
болай диде:

َ ضلُ َها َق ْو ُل
ْ ُون أَ ْو ِب
ْ ان ِب
ُ «الي َم
َ ون ُش ْع َب اًة َفأَ ْف
َ ض ٌع َو ِس ُّت
َ ض ٌع َو َس ْبع
ال
ِ
َ اط ُة
َال اهللَُّ َوأ
َّ ال َذى َعن
َ اها إ َم
َّ إلَ َه إ
َ
ْ
َ
يق َو ْال َح َيا ُء ُش ْع َب ٌة ِم َن
ر
الط
ن
د
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
)ان» (رواه مسلم
ِ الي َم
ِ

Мђгънђсе: «Иманныћ ќитмештђн, яки алтмыштан артык тармагы бар, ић яхшысы вә
югарысы — «Лђ илђџђ иллђ Аллаџ», — дип ђйтњ,
ић тњбђне — юлдан киртђне яки йљрњчелђргђ
авырлык китерђ торган нђрсђне алып ташлау,
оялчанлык — иманныћ бер тармагы».
Иманныћ мђгънђсе:
Иман — ул, тел белђн ђйтњ, йљрђк белђн раслау, ныгыту вђ тђн белђн гамђл итњ. Аллаџтан
џђм Аныћ расњленнђн килгђн џђрнђрсђ дљрес
вђ тугры дип ныклы ышану џђм хђрамнардан
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сакланып, љстебезгђ йљклђнгђн гамђллђрне
њтђњдђ ќидти булу.
Гљнаџларныћ иманга тђэсир итње: Гөнаһ
эшләү, ул — Аллаџка булган итагатьлектђн
чыгу. Кем дђ кем зур яки кечкенђ гљнаџ кылды исђ, ул буйсынмаучы, кирелђнњче була.
Аллаһка ширек кылучыдан башка, гөнаһ кылучы Исламнан чыкмый, бђлки гљнаџ эшлђњче
мљэмин булып кала. Ђмма аныћ гљнаџ кылу
сђбђпле иманы кими вђ зђгыйфьлђнђ, чљнки
гљнаџ кылу иманга тискђре тђэсир итђ.
Гљнаџларныћ тљрлђре: Гљнаџлар ике тљрле:
Зур гљнаџлар џђм кечкенђ гљнаџлар.
Зур гљнаџлар, алар шундый гљнаџлардыр,
аларга бу дљньяда шђригать буенча ќђза бар
џђм Кыямђттђ аћа лђгънђт, яки Җђџђннђм
уты, яки Аллаџныћ ачуы, яки иманныћ юкка
чыгуы кебек, ахирђт ќђзасы бар. Зур гљнаџлар
књптер, ић куркынычы вђ олысы — ширек, ул
иманны бљтенлђй юкка чыгара. Шулай ук, зур
гљнаџлардан — зина, кеше њтерњ, сихер, ќиџәд
мђйданыннан качу, ятимнђр малын ашау,
риба, ђти-ђнигђ карышу, ялган ант итњ џђм
башкалар.
Кечкенђ гљнаџлар љчен бу дљьяда да, ахирђттђ
дђ ќђза билгеләнмәгән, лђкин мљселман кешесе аны эшлђњдђн сакланырга тиеш, чљнки
кечкенђ гљнаџларны даими рђвештђ эшлђњ,
зур гљнаџка ђйлђндерђ.
32

(إِ ْن َت ْج َت ِنبُوا َك َبا ِئ َر َما تُ ْن َه ْو َن َع ْن ُه نُ َك ِّف ْر َع ْن ُك ْم
٣١ :َسيِّ َئا ِت ُك ْم َونُ ْد ِخ ْل ُك ْم ُم ْد َخ اًال َك ِريماًا) النساء

Мђгънђсе: «Ђгђр Аллаџ тыйган гљнаџлы
эшлђрнећ зурларыннан саклансагыз, ягъни фарыз кылынган гамђллђрне њтђп, фђхеш, хђрам
џђм бидгать гамђллђрдђн ерак булсагыз, кечкенђ
гљнаџларыгызны ќуярбыз џђм сезне хљрмђтлђп
Ќђннђтлђргђ кертербез».

Күнегүлђр
 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Аллаџ тђгалђнећ кешегђ биргђн ић зур
нигъмђте нђрсђ?
2) Иманныћ ић югары тармагы нђрсђ?
3) Иманныћ ић тњбђн тармагы нђрсђ?
4) Нђрсђ ул иман?
5) Нђрсђ ул гөнаһ?
6) Кђфер белђн мђгъсыять кылучы арасында нинди аерма?
7) Зур гљнаџлар белђн кечкенђ гљнаџлар арасында нинди аерма?
 - Ќљмлђлђргђ дљрес сњзлђр куеп
тулыландыр:
1)
__________ кешегә бирелгән иң зур
__________.
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2) Иманның
_____________
яки
_______________
артык
тармагы бар, иң яхшысы вә иң югарысы
____________________________ дип әйтү, ә иң
түбәне ____________________________.
3) ________________ иманның бер тармагы.
4) Иман — ул _____________________,
йљрђк
белђн
раслау,
ныгыту
вђ
____________________.
5) Гөнаһ кылу ______________ тискәре
__________ итә.
6) Ширек ______________ юкка чыгара.
7) Зур гөнаһларга _________, __________,
__________, __________, һәм башкалар керә.
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Ќиденче дђрес
Фђрештђлђргђ иман
Фђрештђлђргђ иманныћ мђгънђсе:
Фђрештђлђр алар нурдан яратылган Аллаџ
тђгалђнећ мђхлуклары дип инану, ныклы ышану тиешле. Ашамыйлар, эчмилђр џђм Аллаџка
буйсынып, Аныћ кушканнарын гына њтилђр.

َّ ون
َ
ْ ون َما ي
َ ُؤ َم ُر
َ ُاهللَ َما أَ َم َر ُه ْم َو َي ْف َعل
َ ْص
٦ :ون) التحريم
ُ (ال َيع
Мђгънђсе: «Алар (фђрештђлђр) њзлђренђ булган боерыкларда, Аллаџка џич хыйлафлык
кылмаслар, Аннан нинди боерык булса — шуны
эшлђрлђр».

َ ون اللَّي
َ ار َال َي ْفتُ ُر
َ ِّح
٢٠ :ون) النبياء
ُ ُسب
َ ْل َوالنَّ َه
َ (ي
Мђгънђсе: «Кич вђ кљндез Аллаџны мактап
тђсбих ђйтерлђр џђм алар тђсбихтђн џич тђ
арымаслар вђ туктамаслар».
Фђрештђлђрнећ зур дђрђќђле булулары:
Фђрештђлђрнећ зур дђрђќђле икђнлеклђрен
билгелђп, пђйгамбђребезгђ салават кылганда
Аллаџ тђгалђ аларны Њзе белђн бергђ янђшђ
ђйтеп узды:

َّ (إ َّن
َ ُُّصل
٥٦ :ون َعلَى النَّ ِب ِّي) الحزاب
َ اهللَ َو َم َال ِئ َك َت ُه ي
ِ
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Мђгънђсе: «Аллаџ Њзе вђ фђрештђлђре
пђйгамбђргђ салават ђйтђлђр».
Аллаџ Сљбхђнђџњ вђ тђгалђ Коръђннећ бик
књп сњрђлђрендђ фђрештђлђрне хљрмђт итеп,
алар белђн ант итте. Мђсђлђн: «Саффат»,
«Мњрсђлђт», «Нђзигать». Чљнки алар Аллаџка
бљек гыйбадђт кылалар џђм бик каты курку
илђ куркалар.

ْ ( َو ُه ْم ِم ْن َخ ْش َي ِت ِه م
َ ُش ِف ُق
٢٨ :ون) النبياء
Мђгънђсе: «Џђм алар
тњбђнчелек кылучылар».

Аллаџтан

куркып

Фђрештђлђрнећ мђртђбђлђре:
Коръђн Кђрим фђрештђлђрне бик књп
урыннарда искђ алды. Мђсђлђн: Ќибрил,
Микђиил, Исрафил — алар барысы да тереклек белђн йљклђнгђн фђрештђлђр. Ќибрил —
ул, йљрђклђрнећ вђ ќаннарныћ тереклеге булган вәхи белђн йљклђнгђн. Микђиил — ул,
ќирнећ, њлђннђрнећ вђ хайваннарныћ тереклеге булган яћгыр белђн йљклђнгђн, ђ Исрафил — ул, мђхлуклар њлгђннђн соћ Кыямђттђ
кире терелњгђ сђбђп булган Сурга љрњ белђн
йљклђнгђн. Шулай ук фђрештђлђр арасыннан
Гарешне књтђрњ белђн, барча гамђллђрне язып
тору белђн, саклау белђн, Ќђџђннђм уты џђм
Ќђннђт сакчылары, ќаннарны алу вђ кабердђ
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кешенећ дине, Раббысы вђ пђйгамбђре хакында сорау алу белђн йљклђнгђннђре бар.
Фђрештђлђргђ иман китерњнећ фарызлыгы:
Фђрештђлђргђ иман китерњ гомуми дђ5, џђм
тђфсыйллђп тђ 6 фарыз. Нинди фђрештђлђрнећ
исемнђре яки гамђллђре тђгаенлђп искђ алынмаган икђн, без аларга гомуми ышанырга
тиеш, ђ кайсыларыныкы аыерым тђгаенлђп
искђ алынган булса, без аларга тђфсыйллђп,
яки ничек искђ алынган икђн, шулай ышанырга тиеш. Фђрештђлђрнећ саннарына килгђндђ,
аны Аллаџ тђгалђдђн башка џичкем белми:

َ ( َو َما َيعْلَ ُم ُجنُو َد َرب
٣١ :ِّك إِ َّال ُه َو) المدثر

Мђгънђсе: «Раббыћныћ гаскђрлђрен Аллаџтан
башка џичкем белми».

Күнегүлђр
 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Фђрештђлђргђ иманныћ мђгънђсен
аћлат.
2) Аллаџ тђгалђ фђрештђлђрне Коръђндђ ничек сыйфатлады?
3) Ни љчен Аллаџ тђгалђ Коръђндђ
фђрештђлђрне Њзе белђн янђшђ искђ алды?
5
6

Барча фәрештәләргә бергә
Җентекләп, аерым-аерым билгеләп
37

4) Нинди фђрештђлђрне Аллаџ тереклек
белђн йљклђде?
5) Ошбу аятьне аћлат:

َ ( َو َما َيعْلَ ُم ُجنُو َد َرب
٣١ :ِّك إِ َّال ُه َو) المدثر

Мђгънђсе: «Раббыћныћ гаскђрлђрен Аллаџтан
башка џичкем белми».
 - Ќљмлђлђргђ дљрес сњзлђр куеп
тулыландыр:
1) Фђрештђлђр Аллаџ тђгалђгђ __________
тђсбих кылалар џђм Аныћ кушканнарын
_______________.
2)
Фђрештђлђрнећ
зур
_____________
икђнлеклђрен
билгелђп,
пђйгамбђребезгђ
____________ кылганда Аллаџ тђгалђ аларны
Њзе белђн ____________ ђйтеп узды.
3)
Ќибрил —
ул,
йљрђклђрнећ
вђ
____________ тереклеге булган ____________
белђн йљклђнгђн.
4) Микђиил — ул, ќирнећ, ____________
вђ
хайваннарныћ
тереклеге
булган
__________________ белђн йљклђнгђн.
5) Исрафи — ул _________________ њлгђннђн
соћ Кыямђт көнендә __________________ сђбђп
булган ____________ љрњ белђн йљклђнгђн.
6) ____________ саннарына килгђндђ, аны
_________ башка џичкем белми.
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Сигезенче дђрес
Китапларга иман
Китапларга иманныћ мђгънђсе:
Хакыйкатьтђ, Аллаџ тђгалђнећ сњзе булган,
пђйгамбђрлђргђ вђ расњллђргђ ићдергђн китаплары бар, дип инану, ныклы ышану тиешле. Ул китап — хак, кешелђргђ туры юлны
күрсәтүче нур. Без барча ићдерелгђн китапларга да иман китерергђ тиешбез. Алар књп
булуга карамастан безгђ билгеле булганнары:
Ибраџимгђ  сахифђлђр, Мусага  Тђњрат,
Гыйсђгђ  Инќил, Давыдка  Зђбњр џђм
Мљхђммђдкђ  Коръђн ићдерелде.
Коръђннђн башка барча китаплар да кешелђр
тарафыннан њзгђртелеп вђ бозылып беттелђр.
Коръђнне њзгђрешлђрдђн Аллаџ тђгалђ Њзе саклавы хакында вђгъдђ итте:

ِّ (إنَّا َن ْح ُن َن َّز ْل َنا
َ الذ ْك َر َوإِنَّا لَ ُه لَ َحا ِف ُظ
٩ :ون) الحجر
ِ

Мђгънђсе: «Дљреслектђ, Без Коръђнне
Њзебез ићдердек џђм њзгђрњдђн аны Њзебез
сакларбыз».

ُ ِ (ال َي ْأ ِتي ِه ْال َب
َ
ْن َي َد ْي ِه َو َال ِم ْن َخ ْل ِف ِه
ِ اطل ِم ْن َبي
ْ ٌ َْ
٤٢:يم َح ِمي ٍد) فصلت
ٍ تن ِزيل ِمن َح ِك
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Мђгънђсе: «Ул Коръђннећ алдыннан да вђ артыннан да батыл7 килмђс, ягъни Коръђн ићгђн
елларда да, хђзерге кљндђ дђ Коръђн Кђримне
вђ аныћ хљкемнђрен, вђгазьлђрен юкка чыгара
торган кљч вђ куђт дљньяда табылмады џђм табылмас. Ул Коръђн, эшендђ вђ мђхлукатларында
гадел џђм хђким, камил сыйфатларында мактаулы булган — Аллаџтан ићдерелмеш».

Күнегүлђр
 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Китапларга иманныћ мђгънђсен аћлат.
2) Аллаџ тђгалђ нинди китаплар ићдерде?
3)
Кайсы
пђйгамбђрлђргђ
китаплар
ићдерелде?
4) Аллаџ тђгалђ Коръђнне њзгђрешлђрдђн
саклавы хакында дђлил китер.
 - Ќљмлђлђргђ дљрес сњзлђр куеп
тулыландыр:
1) Коръђннђн башка барча ______________
да кешелђр тарафыннан ____________ вђ
____________ беттелђр.
2) Аллаџ тђгалђ ____________ Гыйсђгђ 
ићдерде.
7

Бишенче биттә
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3) Аллаџ тђгалђ ____________ Давыдка 
ићдерде.
4) Аллаџ тђгалђ ___________ њзгђрешлђрдђн
саклавы хакында ______________ итте.
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Тугызынчы дђрес
Пђйгамбђрлђргђ иман
Пђйгамбђрлђргђ иманныћ мђгънђсе:
Аллаџ тђгалђ бђндђлђргђ бу дљньяда да,
ахирђттђ дђ бђхеткђ ирешњ љчен туры юлны
књрсђтњче пђйгамбђрлђр ќибђрде, дип инану, ныклы ышану тиешле. Алар њзлђренђ
йљклђнгђн пђйгамбђрлекне тиешенчђ њтђп,
ќиткергђн хђбђрлђрендђ тугры булдылар.
Џђм љммђтлђрне нђсыйхђт кылып, нинди
хђерле гамђл булса — шућа љндђделђр вђ нинди бозыклык булса — шуннан тыйдылар џђм
кисђттелђр. Аларга кем итагать кылса — шуларны Ќђннђт белђн шатландырдылар, ђ кемнђр
аларга каршылык књрсђтеп, буйсынмый торган булсалар — шуларны Ќђџђннђм уты
кљткђнлеге белђн кисђттелђр.

َ ين لَِئ َّال َي ُك
َ ين َو ُم ْن ِذ ِر
َ (ر ُس اًال ُم َب ِّش ِر
اس َعلَى
ُ
ِ َّون لِلن
ٌ
َّ
١٦٥ :الر ُس ِل) النساء
ُّ اهللِ ُح َّجة َب ْع َد
Мђгънђсе: «Расњллђр њзлђренећ бурычларын њтђгђннђн соћ, ахирђттђ динсезлђр: «Ђй
Аллаџ, безгђ китап ићдермђдећ, расњллђр
књндермђдећ», — дип аклану булмасын љчен,
Аллаџ тђгалђ Аћа итагать итњче хак мљэминнђрне Ќђннђт белђн шатландыручы џђм Аллаџка
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итагать итмђњчелђргђ Ќђџђннђм газабы булачагы белђн хђбђр бирњче пђйгамбђрлђрне
ќибђрде».
Пђйгамбђрлђрнећ саны џђм кайсыларына карата тђфсыйллђп8 иман китерњ тешле:
Пђйгамбђрлђр књп џђм аларныћ санын
Аллаџ тђгалђдђн башка џичкем белми:

ُ ْك ِم ْن َقب
َ اه ْم َعلَي
ُ ص َن
ْل َو ُر ُس اًال
ْص
َ ( َو ُر ُس اًال َق ْد َق
َ ص ُه ْم َعلَي
١٦٤ :ْك) النساء
ْص
ُ لَ ْم َن ْق

Мђгънђсе:
«Янђ,
элек
сића
кайбер
пђйгамбђрлђрне бђян иттек џђм кайбер
пђйгамбђрлђрне сића бђян итмђдек».
Коръђндђ искђ алынган пђйгамбђрлђр егерме
биш: Адђм, Идрис, Нух, Џуд, Салих, Ибраџим,
Лут, Йунус, Исмђгыйль, Исхакъ, Ягъкуб, Йусуф, Ђйњб, Шњгайб, Муса, Џарун, Ђлясђгъ,
Зњл-Кифел, Давыд, Зђкђрия, Сљлђймђн, Ильяс,
Яхъя, Гыйсђ џђм Мљхђммђд .
Расњллђрдђн булган «Њлњ ђл-Газм» (базымлы,
сабырлык, кыюлык хуќалары): Нух, Ибраџим,
Муса, Гыйсђ џђм Мљхђммђд . Аларны Аллаџ
тђгалђ Коръђн Кђримнећ «ђш-Шњра» сњрђсендђ искђ алып болай диде:

َ
ِّ (ش َر َع لَ ُك ْم ِم َن
وحا َوالَّ ِذي أَ ْو َح ْي َنا
ًصى ِب ِه نُ ا
َّ ين َما َو
ِ الد
َ إلَي
يسى أَ ْن
َّ ْك َو َما َو
َ ص ْي َنا ِب ِه إِب
َ ُوسى َو ِع
َ اهي َم َوم
ِ ْر
ِ
8

Җентекләп, аерым-аерым билгеләп
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ِّ أَ ِقيمُوا
َ الد
١٣ :ين َو َال َت َت َف َّر ُقوا ِفي ِه) الشورى
Мђгънђсе: «Без сезгђ диндђ шђригать тљзеп
бирдек, ул шђригатьне Нухка вђ сића, ђй
Мљхђммђд, вђ Ибраџимгђ вђ Мусага вђ Гыйсђгђ
васыять иттек, ягъни: «Без тљзегђн шул хак
дин шђригатен тотыгыз, хљкемнђрен бозмагыз,
шђригатьне њзгђртмђгез џђм тљрле фиркаларга,
тљрле мђзхђблђргђ бњленмђгез», — дип йљклђдек,
џђр пђйгамбђргђ вђ мљселманга ђмер иттек».
Пђйгамбђрлђр — алар кешелђр затыннан:
Кешелђрдђ булган табигый сыйфатларныћ
барчасы да пђйгамбђрлђрдђ дђ бар. Мђсђлђн:
Йоклау, ашау, эчњ, утыру, йљрњ, кљлњ, авыру,
љйлђнњ, шулай ук аларга залимнар кулы сузыла, џђм алар ќђберлђњ вђ авырту сизђлђр.
Аларныћ кайберлђре золымлык белђн хаксыз
њтерелделђр:

ْ َ ْ َ ُ( َو َي ْقتُل
١١٢ :ْر َح ٍّق) آل عمران
ِ ون الن ِب َيا َء ِب َغي

Мђгънђсе: «Вђ пђйгамбђрлђрне хаксыз
њтерђлђр».
Сљекле пђйгамбђребез дә  авырый торган иде, эссене вђ суыкны, ачлыкны вђ сусауны, џђм шулай ук башка кешелђр кебек њк
авырлыкларны сизђ иде. Пђйгамбђрлђр башка
кешелђр кыла торган гљнаџлы эшлђрдђн вђ начар сыйфатлардан имин һәм ерак булдылар.
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Аллаџ тђгалђ пђйгамбђрлђрне могќизалар
белђн ныгытты:
Пђйгамбђрлђр искиткеч књркђм ђхлак, сабырлык, гаделлек, кыюлык џђм башка, аларныћ
пђйгамбђр икђнлеклђрен књрсђтђ торган гњзђл
сыйфатлар белђн сыйфатлануларына карамастан, Аллаџ тђгалђ аларныћ дљреслеген вђ хаклыгын исбатлап могќизалар белђн ныгытты.
Мђсђлђн: Мусаныћ таягы, Салихныћ дљясе,
шулай ук Гыйсђгђ бирелгђн могќизалар џђм
башкалар.
Күнегүлђр
 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Кемнђр алар «Њлњ ђл-Газм»?
2) Аларныћ исемнђре искђ алынган аятьне
ђйт.
3) Пђйгамбђрлђргђ иманныћ мђгънђсен ђйт.
4) Ни љчен Аллаџ пђйгамбђрлђр ќибђрде?
5) Пђйгамбђрлђр њзлђренђ итагать иткђннђрне
нђрсђ белђн шатландырдылар?
6)
Пђйгамбђрлђр
њзлђренђ
итагать
итмђгђннђрне нђрсђ белђн куркыттылар?
7) Пђйгамбђрлђр гади кешелђрдђн нђрсђ
белђн аерылалар?
8) Аллаџ пђйгамбђрлђрне нђрсђ белђн
ныгытты?
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Унынчы дђрес
Ахирђт кљненђ иман
Ахирђт кљненђ иманныћ мђгънђсе:
Коръђндђ џђм пђйгамбђребезнећ  сљннђтендђ килгђн њлемнђн соћ була торган кабер
фетнђсе, газабы вђ нигъмђте, Зур Кыямђттђ
була торган кубарылу, хисаб, мизан, Ќђннђт
вђ Ќђџђннђм хак, дип инану (ныклы ышану)
тиешле.
Кабер фетнђсе:
Фетнђ
дигђн
сњз
монда,
«имтихан»
мђгънђсендђ килђ. Чљнки кеше кабердђ:
«Раббыћ кем? Динећ нинди? Пђйгамбђрећ
кем?», — дип соралачак. Аллаџ тђгалђ, иман
китергђн кешелђрне бу дљньяда да, ахирђттђ дђ
хак, тугры сњз белђн ныгыта, џђм мљэмин: «Раббым — Аллаџ, динем — Ислам, пђйгамбђрем —
Мљхђммђд», — дип ќавап бирђчђк. Ђмма
кђфер: «Ах-ах, белмим, кешелђрдђн нђрсђдер
ишеткђн идем, шуны ђйттем», — дип хђсрђткђ
батачак.
Кабер газабы џђм нигъмђте:
Кабер фетнђсеннђн соћ, кешене Зур
Кыямђткђ кадђр газап яки нигъмђт кљтђ.
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Аныћ кабере Ќђннђтнећ бер бакчасына яки
Ќђџђннђм утыныћ бер чокырына ђйлђнђ. Кабер газабыныћ хаклыгы турында, Аллаџ тђгалђ
Коръђндђ Фиргавен кавеме хакында ђйткђн
ошбу аятьлђрне китерергђ була:

ُ ْر
َ ض
اع ُة
ُ َّ(الن
َ الس
َّ ون َعلَ ْي َها ُغ ُد ًّوا َو َع ِشيًّا َو َي ْو َم َت ُقو ُم
َ ار يُع
ََ ُ َ
َ ْ َ
٤٦ :اب) غافر
ِ أ ْد ِخلوا آل ِف ْر َع ْو َن أ َش َّد ال َعذ

Мђгънђсе: «Алар иртђ дђ, кич тђ ут газабына
дучар ителер, ђмма Кыямђт кљне булгач: «Фиргавен кавемен газабныћ катысына кертегез»,
— диелер».
Зур Кыямђт:
Ђл-Бђрзђх9 вакыты беткђннђн соћ, Зур
Кыямђт башлана. Ќаннар дљньяда булган њз
тђннђренђ кайтып, кешелђр каберлђреннђн
кубарылып, Раббылары каршына басарлар.

َ ُ(أَ َال َي ُظ ُّن أُولَِئ َك أَنَّ ُه ْم َم ْبعُوث
 َي ْو َم يم
ٍ  لَِي ْو ٍم َع ِظ ون
َ اس لِ َر ِّب ْال َعالَ ِم
٦-٤ :ين) المطففين
ُ ََّي ُقو ُم الن
Мђгънђсе: «Ђллђ алар Олуг Кыямђт кљнендђ
терелеп кубарылачакларын уйламыйлармы?
Ул кљндђ кешелђр, барча галђмне тђрбия итњче
Аллаџ хозурында хисаб љчен басып торырлар».
Бу Кыямђт хакында Аллаџ Коръђндђ, џђм
пђйгамбђребез  хђдислђрендђ хђбђр итте.
9 Дөнья белән ахирәт арасындагы, тәннәр кабердән кубарылганчыга кадәр булган үлем вакыты
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Мизан:10
Ул — Кыямђт кљнендђ бђндђлђрнећ гамђллђрен њлчи торган хакыйкый њлчђњ.

َُ َ َ ُّ ْ
ْ ْ
ازينُ ُه َفأُولَِئ َك ُه ُم
ِ ( َوال َوز ُن َي ْو َم ِئ ٍذ ال َحق ف َم ْن ثقل ْت َمَُو
َّ
ْ ْالم
َ ازينُ ُه َفأولَِئ َك الَّ ِذ
َ ُفلِ ُح
ين َخ ِس ُروا
ِ  َو َم ْن َخف ْت َم َو ون
َ أَ ْن ُف َس ُه ْم ِب َما َكانُوا ِبآَ َيا ِت َنا َي ْظلِم
٩ - ٨ :ُون) العراف

Мђгънђсе: «Кыямђт кљнендђ булачак савап илђ гљнаџны њлчђњ мизаны хак, берђњнећ
њлчђњдђ изгелеге авыр булып начар гамђллђре
ќићел килсђ, алар газаптан котылып љстенлек
табучы лар. Вђ берђњнећ њлчђњдђ изге гамђллђре
ќићел булып начар гамђллђре авыр килсђ, андый кешелђр гамђл кылмыйча аятьлђребезгђ
золым иткђннђре љчен џђлак булучылар».
Гамђл дђфтђре:
Ул — бђндђлђрнећ бу дљньяда кылган барча гамђллђрен язып баручы фђрештђлђрнећ
дәфтђре. Кыямђт кљнендђ ул язмалар
хуќаларына таратылыр. Мљэмин кеше њзенећ
гамђллђре язылган сахифђне ућ кулы белђн
алыр, ђ кем Аллаџка итагать кылмаган булса,
ул сахифђсен сул кулы белђн яки арттан сул
кулына алыр.

ُ ( َوإ َّن َعلَي
َ  ِك َراماًا َكا ِت ِب ين
َ ْك ْم لَ َحا ِف ِظ
 ين
ِ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
١٢-١٠ :َيعْلمُون َما تف َعلون) االنفطار
10

Үлчәү
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Мђгънђсе: «Ђлбђттђ, шиксез, сезнећ љстегездђ
сакчы фђрештђлђр бар. Ул фђрештђлђр Аллаџ
хозурында хљрмђтлелђр, алар сезнећ барча гамђллђрегезне язучылар. Сезнећ кылган
эшлђрегезне бик яхшы белњчелђр».

َ
َ  َف َس ْو (فأَمَّا َم ْن أُو ِت َي ِك َتا َب ُه ِب َي ِمي ِن ِه
يرا
ًاس ُب ِح َساباًا َي ِس ا
َف ي
َ ُح
 َوأَمَّا َم ْن أُو ِت َي ِك َتا َب ُه ورا
ً َو َي ْن َقلِ ُب إِلَى أَ ْهلِ ِه َم ْس ُر ا
َ
َ  َف َس ْو ْر ِه
١١ - ٧ :ُورا) االنشقاق
ًف َي ْد ُعو ثُب ا
ِ َو َرا َء ظه

Мђгънђсе: «Ђмма гамђл дђфтђре ућ тарафтан бирелгђн кеше, ќићел хисаб ителер. Ул
Ќђннђттђге ђџеленђ шатланып барыр. Вђ ђмма
гамђл дђфтђре арттан сул тарафыннан бирелгђн
кеше, тиздђн њзенђ џђлакђтлекне чакырыр».
Хисаб:
Аллаџ тђгалђ мђхлукларныћ гамђллђрен
яхшы булса да, начар булса да хисаб кыла.
Мљэмин кеше ќићел хисаб ителер, аћа
гљнаџлары књрсђтелер џђм ул аларны таныр.

َ
َ  َف َس ْو (فأَمَّا َم ْن أُو ِت َي ِك َتا َب ُه ِب َي ِمي ِن ِه
)يرا
ًاس ُب ِح َساباًا َي ِس ا
َف ي
َ ُح

Мђгънђсе: «Ђмма гамђл дђфтђре ућ тарафтан
бирелгђн кеше, ќићел хисаб ителер».
Ђмма кђфер каты вђ авыр хисаб кылыныр,
хђтта ул хисабныћ катылыгыннан куркып,
њзенећ туфрак булуын телђр:

49

ُ ( َي ْو َم َي ْن ُظ ُر ْال َم ْر ُء َما َق َّد َم ْت َيدَا ُه َو َي ُق
ول ْال َكا ِف ُر
٤٠ :َيا لَ ْي َت ِني ُك ْن ُت تُ َراباًا) النبأ
Мђгънђсе: «Ул кљндђ џђркем њзенећ гамђл
дђфтђренђ карар, Коръђнне инкяр итњче яки
аныћ белђн гамђл кылмаучы кђфер ђйтер: «Ђгђр
мин туфрак булсамчы». (Хисаб, хљкем соћында
Аллаџ хайваннарны туфрак итђр. Кђферлђр дђ
њзлђренећ туфрак булуларын телђрлђр, лђкин
туфрак була алмаслар).

Күнегүлђр
 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Нђрсђ ул ахирђт кљненђ иман?
2) Нђрсђ ул кабер фетнђсе?
3) Кабердђ мђеттђн нђрсђ сорала?
4) Кабер газабын исбатлаган аятьне ђйтеп
уз.
5) Халыклар њзлђренећ гамђллђре љчен кайчан хисабланалар?
6) Ни љчен кђфер туфрак булуын телђр?
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Унберенче дђрес
Хђуд (Сулык) џђм Сыйрат (књпер)
Хђуд:
Ул — пђйгамбђребезнећ  Сулыгы. Ислам
љммђте Кыямђт кљнендђ шул сулыкка килеп, њзлђренећ сусаганнарын басарлар. Аныћ
суы сљттђн ак, балдан лђззђтлерђк, џђм аныћ
янында булган, су эчђ торган савытлар, књктђге
йолдызлар кебек књп. Ул Сулыкныћ буе бер
айлык юл булса, кићлеге дђ шулай ук бер айлык юл. Кем дђ кем аннан бер йотым эчсђ,
беркайчан да сусамас.
Сыйрат:
Ул — Ќђннђткђ чыга торган, Ќђџђннђм
љстендђге књпер. Кешелђр ул књперне њзлђренећ
гамђллђренђ карата њтђрлђр. Кемдер аны књз
ачып йомганчы њтђр, кемдер яшен тизлегендђ,
кемдер ќил тизлегендђ, кемнђрдер чабыш аты
тизлегендђ, икенчелђре дљя тизлегендђ, кайсылары йљгереп њтђр, кемдер ќђяњлђп-атлап узар,
ђ кемдер ул књперне шуышып њтђр, ђ кемнђрдер
Ќђџђннђмгђ ыргытылыр. Ул књпердђ ыргаклар бар, џђм кешелђрне гамђллђренђ карата
шул ыргаклар элђктереп алыр вђ Ќђџђннђмгђ
ташлар. Кем шул књперне узган булса, Ќђннђт
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белђн Ќђџђннђм арасындагы урында ќыелыр
вђ Аллаџ тђгалђ аларныћ њз араларында берберсенђ карата булган хаталарын хљкем итәр.
Џђрберсе њзенђ тиешлесен алып, бер-берсе
арасында булган хаталардан тазарынгач вђ
пакьлђнгђч, аларга Ќђннђткђ керергђ рљхсђт
бирелер. Ић беренче булып Ќђннђт ишеген
пђйгамбђребез  ачар.
Без белергђ тиеш: Кем дђ кем ошбу дљньяда
Аллаџ тђгалђнећ динендђ, туры юлында ныклы тора икђн, ул Кыямђт кљнендђ Сыйрат
књперендђ дђ ныклы торачак. Ђ кем бу дљньяда
туры юлдан тайпылган булса, ул Кыямђт
кљнендђ Сыйрат књпереннђн дђ тайпылып
Ќђџђннђмгђ ыргытылыр. Ошбу Сыйратта монафиклар белђн мљэминнђр аерылыр. Ни куркыныч ул монафикларныћ вђ кђферлђрнећ
барачак урыны. Аллаџ сакласын! Раббыбыз
аякларыбызны дин Исламыбызда ныклы кылсын џђм Фирдђвес Ќђннђтлђренђ ирештерсен!
Ђмин!!!

Күнегүлђр
 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Ќђннђт ишеклђре ић беренче кемгђ
ачыла?
2) Нђрсђ ул Хђуд?
3) Хђудныћ суын сыйфатла.
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4) Нђрсђ ул Сыйрат?
5) Кешелђр Сыйратны ничек њтђрлђр?
6) Сыйратны узгач кешелђр кайда ќыелырлар,
џђм ни љчен?
 - Ќљмлђлђргђ дљрес сњзлђр куеп
тулыландыр:
1) Хәуд ______________ Сулыгы.
2) Ул Сулыкның буе ____________ һәм
киңлеге дә ____________ .
3) ____________ чыга торган ____________
өстендәге ____________ ____________ дип
атала.
4) Иң беренче булып ___________ ишеген
______________ ача.
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Уникенче дђрес
Кадар (тђкъдир)
Тђкъдирнећ мђгънђсе:
Кадар — ул, барча мђхлукларны да бар кылганчы белгђн, Аллаџ тђгалђнећ гыйлеме, џђм
Њзенећ гыйлеменђ карата телђге вђ кодрђте
белђн, ул мђхлукларны халикъ кылуы.
Тђкъдиргђ иман китерњнећ ике шарты бар:
Беренче: Бђндђлђрне халикъ кылганчы
Аллаџ тђгалђ аларныћ яхшы яки начар гамђл
кыласыларын белђ иде, џђм алар, Аћарда
Лђњхул-Мђхфузда язылган, дип иман китерњ.
Икенче: Аллаџ тђгалђ бђндђлђрнећ барча
гамђллђрен халикъ кылды, џђм алардан шуны
телђде, дип иман китерњ.
Яки моны икенче тљрле ђйткђндђ, тђкъдирнећ мђртђбђлђре, дип дњрткђ бњлергђ була:
1. Гыйлем. Аллаџ тђгалђ књклђрдђ џђм
ќирдђ, Њзенђ хас булган џђм мђхлукларныћ
фигыльлђреннђн булган, барча нђрсђне дә
белђ, Аннан џичнђрсђ дђ яшеренеп кала алмый, дип инану (ныклы ышану) тиешле.
2. Китђбђ, яки барча нђрсђнећ дђ Аллаџ
тђгалђдђ Лђњхул-Мђхфузда язылуы. Аллаџ
тђгалђ барча мђхлукларныћ да язмышын
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Њзендђ Лђњхул-Мђхфузда язды, дип инану. Татарларда бу язылган тђкъдир «Язмыш», — дип
тђ атала. Бу ике мђртђбђ турында тњбђндђге
аятьне китерергђ мљмкин:

َْ
َّ (أَلَ ْم َتعْلَ ْم أَ َّن
ض إِ َّن َذلِ َك
َّ اهللَ َيعْلَ ُم َما ِفي
ِ الس َما ِء َوال ْر
َّ ِفي ِك َتاب إ َّن َذلِ َك َعلَى
٧٠ :ير) الحج
ٌ اهللِ َي ِس
ِ ٍ

Мђгънђсе: «Ђллђ белмђдећме Аллаџныћ ќирдђге вђ књклђрдђге нђрсђлђрне белгђнлеген?
Алар барчасы да Лђњхњл-Мђхфуздагы китапта
язылган, сезне хљкем итњ вђ џђрнђрсђне белњ,
Аллаџка ќићел».
Аллаџ тђгалђ беренче џђрнђрсђне белгђнлеген
хђбђр итте, аннары ул нђрсђлђрнећ барысы да
Лђњхњл-Мђхфузда язылган дип бђян кылды.
3. Ирадђ, яки телђк. Барча нђрсђ Аллаџныћ
телђге буенча. Ул нђрсђнећ булуын телђсђ —
шул була, ђ нђрсђнећ булуын телђмђсђ — ул
булмый. Моћа тњбђндђге аятьлђрне китерергђ
мљмкин:

َ  َو َما َت َشا ُء (لِ َم ْن َشا َء ِم ْن ُك ْم أَ ْن َي ْس َت ِقي َم
ون إِ َّال أَ ْن
َ َي َشا َء اهللَُّ َر ُّب ْال َعالَ ِم
٢٩ - ٢٨ :ين) التكوير
Мђгънђсе: «Сезлђрдђн туры юлга књнелергђ
телђге булган кешелђр. Юк туры юлга књнелњне
тели алмассыз, иллђ-мђгђр барча галђмнђрне
тђрбия итњче Аллаџ тђгалђ телђсђ генђ».
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َ
ْ َّ ُ ََ
َ س ُهد
١٣ :َاها) السجدة
ٍ ( َول ْو ِش ْئ َنا ل َت ْي َنا كل َنف

Мђгънђсе: «Ђгђр Без телђсђк, џђр кешегђ
иманны вђ џидђятне бирер идек».

ًاس أُم ا
َ ( َولَ ْو َشا َء َرب
ًاحد ا
١١٨ :َة) هود
َ َُّّك لَ َج َع َل الن
ِ َّة َو
Мђгънђсе: «Ђгђр Раббыћ телђсђ иде, бљтен
кешелђрне дђ бер диндђ кылыр иде».
4. Халикъ кылу. Барча нђрсђне дә Аллаџ
тђгалђ халикъ кылды (булдырды) дип инану.
Булсын ул ќирдђ яки књклђрдђ, хђтта кешенећ
њзе артыннан тормышныћ юклыгын алып
килђ торган њлемне дђ, Аллаџ халикъ кылды.

ُ (الَّ ِذي َخلَ َق ْال َم ْو َت َو ْال َح َيا َة لَِيبْلُ َو ُك ْم أَي
٢ :ُّك ْم أَ ْح َس ُن َع َم اًال) الملك
Мђгънђсе: «Ул њлемне џђм тереклекне халикъ кылды, кайсыларыгыз яхшырак гамђлле
икђнлеген йљклђмђлђр йљклђп, сезне сынамак
љчен».
Тђкъдиргђ ышану — Коръђн вђ Сљннђттђ
килњенчђ, Иманныћ бер рљкене (нигезе) булып тора. Аллаџ тђгалђ нђрсђ телђсђ — шул
була, ә нђрсђне телђмђсђ — ул булмый. Шуныћ
љчен дђ, безгђ тђкъдирнећ хђерлесенђ дђ, начарына да иман китерњ — фарыз. Аллаџ безгђ
мљмкинчелек вђ телђк бирде, шућа да безнећ
гамђллђребез — ошбу ике ђйбернећ нђтиќђсе,
џђм шуныћ љчен дђ соралачакбыз.
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Тђкъдиргђ иманныћ ничеклеге:
Пђйгамбђребез  тђкъдиргђ иманныћ ничек
булганлыгын њзенећ хђдис шђрифендђ болай
дип бђян итте:

َّ
َْ
ّ ْر ِه َو َش ِّر ِه َحتَّى َيعْلَ َم
أن ما أصا َب ُه
ِ َر َخي
ِ «ال يُؤ ِم ُن َع ْب ٌد َحتى يُؤ ِم َن ِبالقد
ْ لَ ْم َي ُك ْن لِي
ْ  َو ما،ُخ ِط َئ ُه
)ُصي َب ُه» (رواه الترمذي
ِ أخ َطأ ُه لَ ْم َي ُك ْن لِي

Мђгънђсе: Пәйгамбәребез  әйтте: «Кеше
тђкъдирнећ яхшысына да, начарына да ышанмыйча, џђм аны (нигъмђттђн яки бђладђн,
итагатьтђн яки мђгъсыятьтђн) читтђн ђйлђнеп
узган ђйбер аћа ирешђ алмый, ђ аћа ирешкђне
(яхшысы яки начары) ул кешене читлђтеп
њтђ алмый икђнлеген белмичђ торып, иманлы
булмас».
Тђкъдирлђрнећ язылуы:
Аллаџ тђгалђ барча нђрсђнећ тђкъдирен,
мђхлукларны халикъ кылганчы Лђњхул-Мђхфузда язды:

َْ
ض َو َال ِفي أَ ْن ُف ِس ُك ْم إِ َّال ِفي
َ ص
َ َ( َما أ
ِ اب ِم ْن م
ِ ُصي َب ٍة ِفي ال ْر
َ ِك َتاب ِم ْن َقب
َّ ْرأَ َها إ َّن َذلِ َك َعلَى
٢٢ :ير) الحديد
ٌ اهللِ َي ِس
ِ
ٍ
ِ َ ْل أ ْن َنب

Мђгънђсе: «Ќирдђ вђ њзегезгђ бђла-каза
ирешмђде, иллђ-мђгђр ирешђ икђн — ул бђлaказа халикъ кылынганчы ук Лђњхул-Мђхфузда
язылган, тђхкыйк, бу эш Аллаџка бик ќићел».

 سمعت رسول اهلل صلى:عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال
َ  َف َق،«إن أ ّو َل ما َخلَ َق اهلل ْال َقلَ َم
ّ :اهلل عليه و سلم يقول
! اُ ْكتُب:ال لَ ُه
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ْ  َو ما:ال
َ َق
ْ ير ُك ّل َشيء إلى
»اعة
َ الس
ّ أن َت ُقو َم
َ  اُ ْكتُب َم َقا ِد:أكتُب؟ َقال
)(سنن أبي داوود
Гњбђдђ
бин
ђc-Самиттђн :
Мин
пђйгамбђребезнең  болай дип әйткәнен
ишеттем: «Ић беренче Аллаџ тђгалђ калђмне
халикъ кылды, џђм ђйтте аћа: «Яз!». Калђм
ђйтте: «Нђрсђ языйм?». Аллаџ ђйтте: «Барча
ђйберлђрнећ Кыя-мђт сђгате ќиткђнчегђ кадђр
булган тђкъдирен яз!».

َ ْت َر ُس
ُ  َس ِمع:عن عبد اهلل بن عمروبن العاص رضي اهلل عنه قال
ول
ُ صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َي ُق
َ ادير ْال َخ ْلق َقب
َ :ول
ْ ْل
أن
َ «ك َت َب اهللُ َم َق
َ ِاهلل
ِ
ْ
َ ف َس َن ٍة َق
َ ين أل
َ الر
َ ْس
ال َو َع ْر ُش ُه َعلَى
الس
ْ ماوات َو
َّ َي ْخلُ َق
ِ ض ِب َخم
ِ
) ْال َماء» (مسلم

Шулай ук, Габдуллаһ бин Гамрдђн  килгђн
хђдистђ пђйгамбђребез  ђйтте: «Аллаџ тђгалђ
књклђр белђн ќирне халикъ кылганчы илле мећ
ел алдан элек барча мђхлукларныћ тђкъдирлђрен
язды», ђйтте: «џђм Аныћ Гареше су љстендђ
иде».
Сахђбђлђрдђн, тђбигыйннардан вђ изге
сђлђфлђрдђн булган сљннђт ђџеллђре игътикады буенча: Аллаџ тђгалђ џђрнђрсђне белђ, џђм
Кыямђт сђгатенђ кадђр булачак вђ булган барча ђйберләрне язды. Ул — барча ђйберлђрнећ
Раббысы вђ Халикъ кылучысы. Хакыйкатьтђ,
бђндђлђрнећ фигыльлђре Аллаџ тђгалђ тарафыннан бар ителде џђм Аныћ телђгеннђн. Ул
фигыльлђр бђндђлђрнеке вђ аларныћ њзлђренећ
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ихтияры белђн кђсеб ителгђн фигыльлђр,
шуныћ љчен дђ эшлђгђн гамђллђренђ ђќерсавап яки гыйкаб (ќђза) алалар. Шулай ук,
сљннђт ђџеллђреннђн булганнар, тђкъдир
мђсъђлђлђренђ тиешлесеннђн артыгына кереп тљпченмилђр вђ бђхђслђшмилђр, чљнки
ул Аллаџ тђгалђнећ мђхлукларында булган
серлђреннђн, џђм Аннан башка ул серлђрне,
хђтта пђйгамбђрлђр дђ вђ фђрештђлђр дђ
белми.
Бервакыт, Мђккђ курайшларыннан булган кђферлђр пђйгамбђребез  янына килеп,
тђкъдир мђсъђлђсендђ бђхђслђшђ башлагач,
Аллаџ тђгалђ ошбу аятьлђрне ићдерде:

ُ وهه ْم ُذ
َ
َّ
َ ُس َحب
س َس َق َر
َّ وقوا َم
ْ ( َي ْو َم ي
ِ ِ ار َعلى ُو ُج
ِ ُون ِفي الن
َّ
ُ
َْ
٤٩ - ٤٨ :َر) القمر
ٍ  إِنَّا كل َش ْي ٍء َخلق َنا ُه ِب َقد

Мђгънђсе: «Алар Кыямђт кљнендђ йљзтњбђн
утта љстерђлерлђр, џђм аларга: «Сакар
тамугыныћ газабын татыгыз», — диелер.
Тђхкыйк, Без џђрнђрсђне тђкъдир белђн халикъ кылдык».
Габдуллаһ бин Гомђр  ђйтте: «Аллаџ
белђн ант итђм, ђгђр дђ берђрсенећ Њхњд тавы
кадђр алтыны булып, хђтта шуны Аллаџ
юлында садака итеп таратса да, тђкъдиргђ
иман китермичђ торып Аллаџ аныћ садакасын кабул итмђс», — диде. Џђм шуннан соћ,
пђйгамбђребезнећ  хђдисен китерде: «Иман
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— ул, Аллаџка, Аныћ фђрештђлђренђ, Китапларына, Пђйгамбђрлђренђ, Ахирђт кљненђ, џђм
тђкъдирнећ яхшысына вђ яманына ышану».

Күнегүлђр
 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Нђрсђ ул кадар (тђкъдир)?
2) Кадарга иманныћ ничеклеген аћлат.
3) Аллаџ тђгалђ барча мђхлукларныћ
тђкъдирен кайчан язды?
4) Ул тђкъдирлђр кайда язылды?
5) Габдуллаһ бин Гомђр тђкъдирне инкяр
иткђн кеше турында нђрсђ ђйтте?
6) Сахђбђлђрдђн, тђбигыйннардан вђ изге
сђлђфлђрдђн булган сљннђт ђџеллђренећ
тђкъдирдђ булган игътикады ничек?
7) Ни љчен алар тђкъдирдђ бђхђслђшњдђн вђ
тљпченњдђн читлђшњне ућай књрђлђр?
8) Кадарга иман китерњнећ ничђ шарты бар?
Яки кадарныћ мђртђбђлђрен ђйтеп уз.
 - Ќљмлђлђргђ дљрес сњзлђр куеп
тулыландыр:
1) ____________ — ул, барча ____________
да бар кылганчы белгђн, Аллаџ тђгалђнећ
____________, џђм Њзенећ ____________ ка60

рата ____________ вђ ____________ белђн, ул
мђхлукларны ____________ кылуы.
2) ____________ тђгалђ барча нђрсђнећ
________, мђхлукларны ____________ кылганчы ____________ язды.
3) Хакыйкатьтђ, бђндђлђрнећ ____________
Аллаџ тђгалђ тарафыннан ____________, џђм
Аныћ ____________.
4) ____________ ышану — ____________ бер
нигезе булып тора.
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Унљченче дђрес
Сљннђт џђм бидгать
Сљннђт — юл дигђнне аћлата, лђкин аныћ
шђргый мђгънђсе: Ул — пђйгамбђребезгђ 
тоташкан нђрсђлђр. Булсын ул аныћ ђйткђн
сњзлђре, кылган фигыльлђре яки нинди дђ
булса гамђлне књреп, аћа карата дђшмичђ
калганлыгы.
Бидгать — диндђ яки тормышта кертелгђн
яћалык. Ђмма шђргый мђгънђсе: Ул —
Коръђндђ, Сљннђттђ, џђм шђригатебездђ дә
асылы булмаган, динебезгђ кемнђрдер тарафыннан яћалык итеп кертелгђн гыйбадђт.
Белђбез ки, пђйгамбђребез  љммђтенђ
Сљннђткђ тотынырга вђ бидгатьтђн сакланырга, дип њзенећ хђдислђрендђ васыять ђйтеп
калдырды:

ُ «علَي
َ َق
َ اش ِد
ين
َّ ْك ْم ِب ُسنَّ ِتى َو ُسنَّ ِة ْال ُخلَ َفا ِء
َّ ال َعلَ ْي ِه
َ :السالم
َّ الصال ُة َو
ِ الر
ُ َّاك ْم و
َ
ُّ ِّين َع
َ ْال َم ْه ِدي
ات َفإِ َّن ُك َّل
ْ ُور ْالم
َ الم
ِ ُحد ََث
َ ُ اج ِذ َوإِي
ِ ضوا َعل ْي َها ِبالنَّ َو
َض
َ ِب ْد َع ٍة
) صحيح،اللَ ٌة» (رواه ابن ماجه و غيره

Мђгънђсе: «Сезгђ минем сљннђтем, вђ миннђн
соћ килгђн тугры хђлифлђрнећ сљннђте, ныклап тотыныгыз аћа џђм азау (урт) тешлђрегез
белђн ябышыгыз, џђм бидгатьлђрдђн сакланыгыз, хакыйкатьтђ, џђрбер бидгать — адашу».

َ ان لَ ُه ِم َن
َ ال ْجر ِم ْث ُل أُ ُجور َم ْن َت ِب َع ُه
َ َعا إِلَى ُه اًدى َك
ص
ُ ال َي ْن ُق
َ « َم ْن د
ِ
ِ
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ُ
َ َ اللَ ٍة َك
َ َ
َض
َ َعا إِلَى
ال ْث ِم ِم ْث ُل
َ ور ِه ْم َشي اًْئا َو َم ْن د
ِ ذلِك ِم ْن أ ُج
ِ ان َعل ْي ِه ِم َن
َ َآثام َم ْن َت ِب َع ُه
)ص َذلِ َك ِم ْن َآثا ِم ِه ْم َشي اًْئا» (رواه مسلم
ُ ال َي ْن ُق
ِ

Мђгънђсе: «Кем дђ кем џидђяткђ11 чакырды исђ, аћа ияргђн кешелђрнеке кебек ђќерсавап булыр, џђм аларныћ њзлђренећ ђќере џич
кенђ дђ кимемђс. Ђ кем дђ кем адашуга чакырса, аћа ияргђн кешелђрнеке кебек гљнаџ булыр, џђм аларныћ њзлђренећ гљнаџы џич кенђ
дђ кимемђс».
Кемнђр алар сљннђт ђџеллђре (ђџле-сњннђ)?

Ђџле-сњннђ — алар Сљннђт белђн бђйле, џђм
аћа бик каты итеп тотынучылар. Аларныћ асылы — Коръђн вђ Сљннђт. Сљннђтне љйрђнергђ
вђ аћларга омтылалар, џђм башкаларны да
шућа чакыралар. Яхшылыкка, сабырлыкка,
књркђм ђхлакка, изге гамђллђргђ, ата-анага
карата яхшы мљгамђлђдђ булуга, туганлык
ќеплђрен ныгытырга, књршелђр белђн књркђм
мљгамђлђ итђргђ, мескеннђргђ вђ ятимнђргђ
мәрхәмәтле булырга љндилђр һәм начарлыклардан тыялар.
Сөннәт әһелләренә дүрт мәзһәб имамнары да
керә — имам Әбү Хәнифә, имам Мәлик, имам
әш-Шәфигый һәм имам Әхмәд бин Хәнбәл.
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Күнегүлђр
 - Тњбђндђге сорауларга ќавап бир:
1) Нђрсђ ул Сљннђт?
2) Нђрсђ ул бидгать?
3) Пђйгамбђребез  љммђтенђ нђрсђ васыять
итеп калдырды?
4) Пђйгамбђребез  љммђтен нђрсђдђн
кисђтте?
5) Кемнђр ул ђџле-сњннђ?
6) Алар нђрсђгђ чакыра?
7) Ђџле-сњннђнећ асылы нђрсђ?
 - Ќљмлђлђргђ дљрес сњзлђр куеп
тулыландыр:
1) Мљселманнар кешелђрне ______________
љндилђр вђ ____________________ тыялар.
2) Ислам шђригате ____________________ вђ
пђйгамбђребезнећ  _______________ нигезлђнгђн.
3) Ђџле-сњннђ алар ____________белђн бђйле
џђм аћа ________________ итеп тотынучылар.
4) Ђџле-сњннђ ______________ читлђшђлђр.
5) Пђйгамбђребез  безгђ __________________
џђм ____________________ тотынып яшђргђ
ђмер итте.
 - Тњбђндђге сњзлђр белђн файдалы
ќљмлђлђр тљзе: Тотынырга, туганлык ќеплђре,
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юл, бидгать, Ислам, књркђм холык, сљннђт,
ата-ана хакы, олыларга хљрмђт.

Йомгаклау
Ђлхђмдњлиллђџ,
Аллаџныћ
телђге
џђм ярдђме илђ хђерле вђ изге гамђллђр
тђмамлана. Пђйгамбђребезгђ  вђ аныћ йорт
ђџеллђренђ, сахђбђлђренђ џђм Кыямђткђ
кадђр аћа ияргђн барча кешелђргђ салават
вђ сђламнђребез булсын!
Аллаџ Раббыбыз барча кимчелек вђ хаталарыбызны ярлыкап, тђњбђлђребезне кабул итсен! Џђммђбезне дђ файдалы гыйлем,
тђкъвалык, ихласлылык вђ саф йљрђклелек
илђ зиннђтлђсен!
Йђ Раббым! Безне гамђлебездђ дђ, сњзебездђ
дђ ихласлылык белђн ризыкландыр, џђм дђ
изге сђлђфлђр кебек, пђйгамбђребезнећ 
сљннђтенђ иярњчелђрдђн кыл, вђ бидгатьлђрдђн читлђштер! Аякларыбызны хаклыкта
ныклы кыл, вђ ике дљньяныћ да бђхетенђ ирештер! Њзебезне, ђни-ђтилђребезне вђ барча
мљселманнарны ярлыка! Хакыйкатьтђ, Син
ишетњче, догаларны кабул итњче!

65

Эчтђлек
Кереш сүз...........................................................3
Беренче дәрес..................................................6
Нәрсә ул гакыйдә?.............................................6
Нәрсә ул Ислам гакыйдәсе?..............................7
Нәрсә ул тәүхид?...............................................7
Тәүхиднең төрләре:...........................................7
Гакыйдә һәм гыйбадәт дөрес булуының шартлары...................................................................8
Күнегүләр............................................................9
Икенче дәрес.................................................11
Зур һәм кечкенә ширек.....................................11
Ширек ничәгә бүленә?.....................................12
Зур ширек белән кечкенә ширек арасындагы
аермалар......................................................................13
Күнегүләр..........................................................14
Өченче дәрес................................................16
Ширекнең төрләре............................................16
Күнегүләр..........................................................21
Дүртенче дәрес.............................................23
Мәетләр белән тәбәррүк кылу.........................23
Күнегүләр..........................................................25
Бишенче дәрес..............................................26
Аллаһның күркәм исемнәре һәм камил сыйфатлары......................................................................26
66

Аллаһ тәгаләнең күркәм исемнәренә вә сыйфатларына иман китерүнең мәгънәсе.....................26
Күнегүләр..........................................................29
Алтынчы дәрес.............................................31
Иманның тармаклары.......................................31
Иманның мәгънәсе..............................................31
Күнегүләр..........................................................33
Җиденче дәрес..............................................35
Фәрештәләргә иман.........................................35
Фәрештәләргә иманның мәгънәсе:.................35
Фәрештәләрнең зур дәрәҗәле булулары......35
Фәрештәләрнең мәртәбәләре..........................36
Күнегүләр..........................................................37
Сигезенче дәрес...........................................39
Китапларга иман...............................................39
Китапларга иманның мәгънәсе........................39
Күнегүләр..........................................................40
Тугызынчы дәрес.........................................42
Пәйгамбәрләргә иман......................................42
Пәйгамбәрләргә иманның мәгънәсе...............42
Күнегүләр..........................................................45
Унынчы дәрес...............................................46
Ахирәт көненә иман.........................................46
Ахирәт көненә иманның мәгънәсе..................46
Кабер фетнәсе......................................................46
Кабер газабы һәм нигъмәте..............................46
67

Зур Кыямәт.............................................................47
Мизан.......................................................................48
Гамәл дәфтәре......................................................48
Хисаб.........................................................................49
Күнегүләр................................................................50
Унберенче дәрес...........................................51
Хәуд )Сулык( һәм Сыйрат )күпер(...................51
Хәуд..........................................................................51
Сыйрат......................................................................51
Күнегүләр..........................................................52
Уникенче дәрес.............................................54
Кадар )тәкъдир(................................................54
Тәкъдирнең мәгънәсе.........................................54
Тәкъдиргә иман китерүнең шартлары.............54
Тәкъдиргә иманның ничеклеге..........................57
Тәкъдирләрнең язылуы.......................................57
Күнегүләр..........................................................60
Унөченче дәрес.............................................62
Сөннәт һәм бидгать..........................................62
Кемнәр алар сөннәт әһелләре )әһлесүннә(?.........................................................................63
Күнегүләр..........................................................64
Йомгаклау..........................................................65

68

