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بسم اهلل الرمحن الرحيم
Кереш сњз
ْ َّ
ُ
ُ
ْ
ُ
ور أَ ْن ُف ِس َنا َو
ِ إن ال َح ْم َد هللِ َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِعين ُه َو َن ْس َتغ ِف ُر ُه َو َنعُوذ ِباهللِ ِم ْن ش ُر
ْ ُض َّل لَ ُه َو َم ْن ي
ُضلِل َفال َها ِد َي لَ ُه َو أَ ْش َه ُد
ِ ات أَ ْع َمالَِنا َم ْن َي ْه ِد ِه اهلل َفال م
ِ َسيّ َئ
َ
َ
ُ
َّ أَ ْن ال إل َه
َ إال اهلل َو ْح َد ُه ال َشر
 أمَّا،ُحمَّداً َع ْب ُد ُه َو َر ُسوله
َ يك لَ ُه َو أ ْش َه ُد أ َّن م
ِ
ِ
...َبعْد
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.

َّ ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا
َ ُسلِم
َ ( َيا أَُّي َها الَّ ِذ
ُون) آل
ْ اهللَ َح َّق تُ َقا ِت ِه َوال َتمُوتُ َّن إِال َوأَ ْنتُ ْم م
102 عمران

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 أَُّي َها الن
ْ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث
ِ س َو
ٍ اس اتَّقوا َربَّك ُم ال ِذي َخل َقك ْم ِم ْن َنف
َّ األر َحا َم إ َّن
َّ يرا َو ِن َسا ًء َواتَّ ُقوا
َ اهللَ َك
َ ُاهللَ الَّ ِذي َت َسا َءل
ان
ْ ون ِب ِه َو
ً ِم ْن ُه َما ِر َجاال َك ِث
ِ
ُ َعلَي
1 :ْك ْم َر ِقيبًا) النساء

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».

َّ ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا
َ ( َيا أَُّي َها الَّ ِذ
ُصلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر
ْ  ي اهللَ َو ُقولُوا َق ْوال َس ِدي ًدا
َّ ُطع
ُ ُُ َُ
َ اهللَ َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد َف
ْ
71-70 از َف ْو ًزا َع ِظيمًا) األحزاب
ِ ِ لك ْم ذنو َبك ْم َو َمن ي

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:

113 :( َو َعلَّ َم َك َما لَ ْم َت ُك ْن َتعْلَ ُم) النساء

Мәгънәсе: «Аллаһ сиңа белмәгәнеңне өйрәтте».

ُ ُح
َ يط
255 :ون ِب َش ْي ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِال ِب َما َشا َء) البقرة
ِ ( َوال ي

Мәгънәсе: «Аллаһ гыйлеменнән һичнәрсәне чолгап
ала алмаслар, мәгәр Аллаһ теләгәнне генә белерләр».
Ә инде китапта хата вә кимчелек булса — минем
үземнән вә шәйтаннан:

ُ
165 :(ق ْل ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد أَ ْن ُف ِس ُك ْم) آل عمران

Мәгънәсе: «Әйт: «Бу үзегезнең нәфсегездән», — диген».

ْ ُ ْط
َ الشي
َّ ان
َ ( َو َك
29 :ان َخ ُذوال) الفرقان
ِ ل ْن َس
ِ ِان ل

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 Раббысыннан ярдђм љмет итђ.
Доганыћ фазыйләтләре, ќимешләре џәм
серләре:
1) Дога — ул, Аллаџка итагатьлелек џђм Аныћ кушканнарын њтђњ. Чљнки Аллаџ тђгалђ Коръђндђ болай
диде:

ُ ال َرب
َ ( َو َق
60 ُّك ُم ا ْد ُعو ِني أَ ْس َت ِج ْب لَ ُك ْم) غافر

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
»«الد َعا ُء ُه َو ْال ِع َبا َد ُة

Мђгънђсе: Пђйгамбђребез  ђйтте: «Дога — ул,
гыйбадђт»1.
3) Дога тђкђбберлектђн пакьлый:

ُ ال َرب
َ ( َو َق
َ ُون َع ْن ِع َبا َد ِتي َس َي ْد ُخل
َ ين َي ْس َت ْك ِب ُر
َ ُّك ُم ا ْد ُعو ِني أَ ْس َت ِج ْب لَ ُك ْم إِ َّن الَّ ِذ
ون
َ َاخ ِر
60 :ين) غافر
ِ َج َهنَّ َم د
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 кылыр љчен яратты:

َّ ْس َش ْى ٌء أَ ْك َر َم َعلَى
ُّ اهللِ َت َعالَى ِم َن
»الد َعا ِء
َ  «لَي: قال النبي

Мђгънђсе: Пђйгамбђребез  ђйтте: «Аллаџ тђгалђ
каршында догадан да хљрмђтлерђк нђрсђ юк»2.
5) Дога, Аллаџ тђгалђнећ ачуыннан саклануга
сђбђп:

َّ  « َم ْن لَ ْم َي ْد ُع: قال النبي
»ض َب َعلَ ْي ِه
َ اهللَ ُسب
ِ ْحا َن ُه َغ

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 баласы њзенећ хаќђтлђрен њтђњдђ џђм зарарлардан саклануда Аллаџныћ рђхмђтенђ телђге арткан саен, ул кешенећ
Раббысы каршында губудиясе (итагатьлеге вђ коллыгы)
арта џђм Аллаџтан башка нђрсђлђрдђн њзен азат вђ ирекле 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 сорарга кирђк, дигђн кебек), ул вакытта аныћ йљрђге шул
мђхлук белђн бђйле булып, аныћ колы була».
2
3

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

َ
ُ َ  َوأَب،الد َعا ِء
ُّ اس َم ْن َع َج َز ِفي
اس َم ْن َب ِخ َل
ِ َّْخل الن
ِ َّ «أ ْع َج ُز الن: قال النبي
»الم
َّ ِب
ِ الس

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:

َّ  « َما ِم ْن أَ َح ٍد َي ْد ُعو ب ُد َعا ٍء إ: قال النبي
َّ ال آ َتا ُه اهللَُّ َما َسأَ َل أَ ْو َك
ف َع ْن ُه ِم َن
ِ
ِ
»السو ِء ِم ْثلَ ُه َما لَ ْم َي ْد ُع ِبإِ ْث ٍم أَ ْو َق ِطي َع ِة َر ِح ٍم
ُّ
Мђгънђсе: Пђйгамбђребез  ђйтте: «Кемдђ кем
гљнаџлы эшлђр яки туганлык ќеплђрен љзњне сорамыйча, башка нинди генђ булса да нђрсђне сорап Аллаџка
дога кыла икђн, Аллаџ аћа сораганын бирђ, яки шућа
тић булган явызлыктан саклый»5.

ً
 إما،مسألة إال أعطاه اهلل إياها
ص ُب َو ْج َه ُه هلل يسأله
 «ما من: وقال
ِ مؤمن َي ْن
ٍ
 يا رسول: قالوا، ما لم يعجل، وإما ذخرها له في اآلخرة،عجلها له في الدنيا
ّ
» دعوت ودعوت وال أراه يُستجاب لي: يقول:اهلل وما َع َجلَتُه؟ قال
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 булуын књрмђдем»6.
Бу ике хђдистђ мђселман кешесенећ догасы юкка
чыкмаганлыгы бђян ителђ.
4
5
6

Әт-тәргыйб вә әт-тәрһийб 2714
Тирмизий 3381
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 пђйгамбђребезгђ 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: ихласлылык, 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 вакытларны, 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 ихтирам итеп аныћ хокукларын њтђргђ боерды. Сахђбђлђр џђм изге сђлђфлђр бу боерыкны ќиренђ ќиткереп
њтђделђр. Алар пђйгамбђребезгђ  карата мђхђббђтлђрен 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 разый 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. Монафиклар 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 монафиклар њзлђренећ гђзитлђрендђ, радио џђм телевидениеларында 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:

ْ ون لِي
َُّ
َّ ور
ُ
َ ُري ُد
ور ِه َولَ ْو َك ِر َه
َ ُُط ِفئُوا ن
ِ اهللِ ِبأَ ْف َو
ِ اه ِه ْم َواهلل ُم ِت ُّم ن
ِ (ي
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ ْال َكا ِف ُر
ين ال َح ِّق لِيُظ ِه َر ُه
ِ  ُه َو ال ِذي أ ْر َسل َر ُسول ُه ِبال ُهدَى َو ِد ون
ْ الدين ُكلِّ ِه َولَ ْو َكر َه ْالم
َ
َ ُش ِر ُك
9 - ٨ :ون) الصف
ِ ِّ َعلى
ِ

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.

11

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 ышану) гамђллђрнећ берсђ булса, расњлебезгђ мђхђббђт
тђ Иманныћ бер нигезе џђм шђригатебез боерган гамђллђренећ берсе булып тора. Мђхђббђтнећ
дђрђќђсен
тою,
Иманныћ
кљчлелегенђ
вђ
зђгыйфьлелегенђ карап сизелђ, шућа да пђйгамбђребезгђ  булган мђхђббђтнећ камиллеге — Иманныћ
камиллегеннђндер. Пђйгамбђребез  шушыны бђян
кылып њзенећ хђдис-шђрифендђ болай диде:

َ
َ َ ُؤ ِم ُن َع ْب ٌد َحتَّى أَ ُك
َ
َ
ْ «ال ي
َ اس أَ ْج َم ِع
»ين
ِ َّون أ َح َّب إِل ْي ِه ِم ْن أ ْهلِ ِه َو َمالِ ِه َوالن

Мђгънђсе: «Мин кешегә ђџеленнђн, малыннан џђм
барчасыннан да ић яратканы булмыйча торып, ул иманлы 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
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َّ ْ آخ ٌذ ب َي ِد ُع َم َر ب
َّ َع ْن َعبْد
ُ َ
اب
اهللِ بْن ِه َش
ِ ْن ال َخط
ِ ِ  َو ْه َو  كنَّا َم َع النَّ ِب ِّى: َقال ام
ِ
ٍ
َ ِاهلل
َّ ول
َّ أل ْن َت أَ َح ُّب إلَ َّى ِم ْن ُك ِّل َش ْى ٍء إ
َ  َف َق.ال ِم ْن َن ْف ِسى
َ  َيا َر ُس:ال لَ ُه ُع َم ُر
َ َف َق
ال
ِ
ِ
َ  َف َق. »ْك ِم ْن َن ْف ِس َك
َ ون أَ َح َّب إلَي
َ : النَّ ِب ُّى
َ  َحتَّى أَ ُك، َوالَّ ِذى َن ْف ِسى ِب َي ِد ِه،«ال
ال
ِ
َ ِاهلل
َّ اآلن َو
َ  َف َق.أل ْن َت أَ َح ُّب إلَ َّى ِم ْن َن ْف ِسى
َ
َ  َفإِنَّ ُه:لَ ُه ُع َم ُر
«اآلن َيا
: ال النَّ ِب ُّى
ِ
.»ُع َم ُر
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. Шулай ук моны бђян итеп Аллаџ тђгалђ Коръђндђ болай
диде:

ْ (النَّ ِب ُّي أَ ْولَى ِب ْالم
َ ُؤ ِم ِن
6 :ين ِم ْن أَ ْن ُف ِس ِه ْم) األحزاب

Мђгънђсе: «Пәйгамбәр мөэминнәр өчең үзләренең
нәфселәреннән дә әүвәлерәк вә якынырак».
Ђгђр дђ мљэминнећ йљрђгендђ пђйгамбђребезгђ 
булган мђхђббђт кљчђйсђ вђ артса, ул Иманныћ артуын эстђр.

9
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Пәйгамбәребезгә  булган мәхәббәтнећ
ќимешләре:
1) Иманныћ тђмен џђм Аллаџка итагатьнећ лђззђтен
тою:

َ ال ٌث َم ْن ُك َّن ِفي ِه َو َج َد َح
َ  « َث: قال  أن النبي عن أنس
ان أَ ْن
ِ اإلي َم
ِ ال َو َة
َّ ِال يُ ِح ُّب ُه إ
َ  َوأَ ْن يُ ِح َّب ْال َم ْر َء، اه َما
ُ ون اهللَُّ َو َر ُسولُ ُه أَ َح َّب إِلَ ْي ِه ِم َّما ِس َو
، ِال َِّهلل
َ َي ُك
َ َوأَ ْن َي ْك َر َه أَ ْن َي ُعو َد ِفى ْال ُك ْف ِر َك َما َي ْك َر ُه أَ ْن يُ ْق َذ
»ار
ِ َّف ِفى الن

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 курыккан 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 очраган мђшђкатьлђргђ сабыр итњ, ныклы булу».
2) Ахирђттђ юлдаш булуы:

َ
ً  أَ َّن َر ُج س
َ اع ُة؟ َق
َ  َف َق،اع ِة
:ال
َ الس
َّ  َم َتى:ال
َ الس
َّ  َع ِن ال َسأَ َل النَّ ِب َّى
ٍ َع ْن أ َن
َّ ال أَنِّى أُ ِح ُّب
َّ ِال َش ْى َء إ
َ  َف َق.» اهللَ َو َر ُسولَ ُه
َ  َق.»« َو َما َذا أَ ْع َد ْد َت لَ َها
َ « :ال
:ال
َ  َق.»«أَ ْن َت َم َع َم ْن أَ ْح َب ْب َت
، َوأََبا َب ْك ٍر َو ُع َم َر  « َفأَ َنا أُ ِح ُّب النَّ ِب َّى:س
ٌ ال أََن
ُ َّون َم َع ُه ْم ِب ُحبِّى إِي
» َوإِ ْن لَ ْم أَ ْع َم ْل ِب ِم ْث ِل أَ ْع َمالِ ِه ْم،اه ْم
َ َوأَ ْر ُجو أَ ْن أَ ُك

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 кемне яратсаћ шуныћ белђн булырсыћ». Ђнђс  ђйтте:
10
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«Хакыйкатьтђ, мин Аллаџны, Аныћ расњлен, Ђбњ
Бђкерне, Гомђрне яратам, џђм аларныћ гамђллђре кебек гамђл итђ алмасам да, лђкин алар белђн бергђ
булуны телим»,— диде11.
Пәйгамбәребезгә  булган мәхәббәтне
арттыру вә кљчәйтњ сәбәпләре:
Йљрђктђ булган мђхђббђт, аны этђрњче вђ хђрђкђтлђндерњче 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 сыйфатларын белњ:
а — Аллаџ Сљбхђнђџњ вђ тђгалђ пђйгамбђребезне
яратты вђ Њзенећ мђхлукларыннан сайлады. Шуныћ
љчен дђ Аллаџ яратканны ярату — ул, Аллаџны ярату.
б — Пђйгамбђребез  љммђтенђ карата рђхимле вђ
йомшак булды. Аларга џидђят телђп, Ќђџђннђм утыннан коткарырга ашкынды. Шушыларны бђян кылып
Аллаџ тђгалђ Коръђндђ аныћ турында болай диде:

ُ يص َعلَي
ٌ ين َر ُء
ْ ْك ْم ِب ْالم
َ ُؤ ِم ِن
12٨ :وف َر ِحي ٌم) التوبة
ٌ (ح ِر
َ

Мђгънђсе: «Сезнең иманга килүегез өчен нык ашкынучы, мөэминнәргә шәфкатьле, рәхимле».

َّ ال َق ْو َل
َّ َع ْن َع ْب ِد
َ  َت اهللِ بْن َعمْرو بْن ْال َعاص أَ َّن النَّ ِب َّى
يسى
َ اهللِ َع َّز َو َج َّل في ِع
ِ
ِ ِ ِ
َ الس
ُ  إ ْن تُ َع ِّذ ْب ُه ْم َفإنَّ ُه ْم ِع َبا ُد َك َوإ ْن َت ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َفإنَّ َك أَ ْن َت ْال َعز:ال ُم
يز ْال َح ِكي ُم
َّ َعلَ ْي ِه
ِ
ِ
ُِ
ِ
ِ
ُ
َ  َو َب َكى َف َق.»ُم أ َّم ِتى أ َّم ِتى
َ ) َف َر َف َع َي َد ْي ِه َو َق11٨ :(المائدة
ال اهللَُّ َع َّز َو َج َّل
َّ ال «اللَّه
ُ َيا جبْر
َ ض
َ يك ِفى أُ َّم ِت َك َو
»ال َن ُسو ُء َك
َ يل ْاذ َه ْب إِلَى م
ِ  «إِنَّا َسنُ ْر:ُح َّم ٍد َف ُق ْل
ِ ِ
11
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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 якынайтучы 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 кагылышлы њзенчђлеклђрне вђ ђхлакларны белергђ тиеш. Болар 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 артачак.
12
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4) Пђйгамбђребезгђ  салават вђ сђламнђрне еш
ђйтњ, аћа мђхђббђтне арттыра: Алаџ тђгалђ Коръђндђ
болай диде:

َ ( َيا أَُّي َها الَّ ِذ
56 :صلُّوا َعلَ ْي ِه َو َسلِّمُوا َت ْسلِيمًا) األحزاب
َ ين آَ َمنُوا
Мђгънђсе: «Әй, мөэминнәр! Пәйгамбәргә салават
һәм сәлам әйтегез».
Шушы аятьтђн џђм башка хђдислђрдђн билгеле
булганча, пђйгамбђребезне  искђ алганда, аћа салават вђ сђлам ђйтњ вђќиб.
5) Пђйгамбђребезгђ  мђхђббђтне арттыручы сђбђплђрдђн 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 дљреслеген исбатлап кайбер ачык галђмђтлђр вђ ђсђрлђр
књренђ. Шуларныћ ић мљџимнђреннђн:
1) Пђйгамбђребез  кушкан ђмерлђрне њтђп, тыйганнарыннан тыелу. Бу, пђйгамбђребезгђ  булган 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:
17

»اس َت َطعْتُم
ْ « َما َن َهيْتُ ُكم َع ْن ُه
ْ فاج َت ِنبُو ُه َو َما أ َمْرتُ ُك ْم ِب ِه ْفأتُوا ِم ْن ُه َما

Мђгънђсе: «Мин сезгђ нђрсђне тыйган булсам — аннан сакланыгыз, џђм сезгђ нђрсђне ђмер кылган булсам — шуныћ эшли алганын эшлђгез»13.
2) Пђйгамбђребезнећ  сљннђтенђ иярњ. Аллаџ
тђгалђ Коръђндђ болай диде:

َّ ان لَ ُك ْم ِفي َر ُسول
َ (لَ َق ْد َك
21 :اهللِ أُ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة) األحزاب
ِ
Мђгънђсе: «Тәхкыйк, Аллаһ расүлендә, сезгә иярергә
тиешле булган күркәм холык вә яхшы сыйфатлар булды».
3) Тормышыбызда барча мђсьђлђлђрне дђ аныћ
шђригатенђ кайтып хљкем итњ. Аллаџ тђгалђ Коръђндђ
болай диде:

َ ُح ِّكم
َ (ف َال َو َرب
َ
ْ ِّك َال ي
َ ُُؤ ِمن
65 :ُوك ِفي َما َش َج َر َب ْي َن ُه ْم) النساء
َ ون َحتَّى ي
Мђгънђсе: «Раббың исеме белән ант итеп әйтәм,
мөселманнар үзара бәхәсләшкән эшләре турысында
синнән хөкем иттермичә, чын иманлы була алмаслар».
4) Пђйгамбђребезнећ  шђригатен љйрђнергђ омтылу.
5) Пђйгамбђребез  яраткан кешелђрне ярату, џђм
ул нђфрђтле булганнарга нђфрђт белдерњ.
6) Аныћ сљннђтен куђтлђњ џђм шђригатен саклау: ђлКадый Гыйад рахимаџу Аллаџ болай диде: «Пђйгамбђребезне  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 ни13
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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 алынганда 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 галђмђтеннђн, аћа нђсыйхђтле булу:

ُ َقال َر ُس
َِّ :ال
َ  لِ َم ْن؟ َق:يح ُة» ُق ْل َنا
ُ «الد
ِّ :صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
َ ص
َ ِول اهلل
ِ«هلل
ِ َّين الن
َ َولِ ِك َتاب ِه َولِ َر ُسولِ ِه َو
َ ُسلِ ِم
)ام» (متفق عليه
ْ أل ِئ َّم ِة ْالم
َّ ين َو َع
ِ

Мђгънђсе: Пђйгамбђребез  ђйтте: «Дин — ул,
нђсыйхђт», без сорадык: «Кемгђ карата йђ расњл
Аллаџ?». Ул ђйтте: «Аллаџка, Аныћ китабына, Аныћ
пђйгамбђренђ, мљселманнарныћ хђкимнђренђ џђм гомум 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
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10) Аны књп искђ алу, књрергђ љметлђнњ џђм
Кыямђттђ аныћ белђн очрашырга омтылу:

 « ِم ْن أَ َش ِّد أُ َّم ِتى لِى:عن أبي هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال
َ ُاس َي ُكون
)ون َب ْع ِدى َي َو ُّد أَ َح ُد ُه ْم لَ ْو َرآ ِنى ِبأَ ْهلِ ِه َو َمالِ ِه» (مسلم
ٌ ُحبًّا َن

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 чагыла икән, ул пђйгамбђребезгђ  мђхђббђтен белдерњдђ
чын булыр, иншђАллаџ.
Сахәбәләрнећ пәйгамбәребезгә  карата
булган мәхәббәтләре:
Галидђн : «Пђйгамбђргђ  булган мђхђббђтегез ничек иде», — дип соралгач, ул бу хакта болай дип ќавап
бирде: «Аллаџ белђн ант итђм! Ул безгђ малларыбыздан 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 уртасында, 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 булсын! Аллаџ белђн ант итђм, бу вакытта аны монда,
иллђ-мђгђр бик мљџим эш кенђ китерђ ала!». Гаишђ
ђйтте: «Бераздан пђйгамбђребез  йортка килде џђм
15
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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 ителде», 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 илтеп књмегез».
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Бу хђдислђрдђн књрђбез ки, сахђбђлђр пђйгамбђребезне  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 чыгып, 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 шатлыкларыннан: «Аллаџныћ расњле (пђйгамбђребез ) килде», — дип кычкыралар иде». (Бухари 3925)
4) Үхүд сугышында пђйгамбђребезне  саклап унике 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 тулысы 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 пђйгамбђребездђн дә  сљйкемлерђк кеше юк иде, џђм аћа карата булган тирђн хљрмђтемнђн, аћа књземне тутырып
карый алмый идем. Ђгђр дђ миннђн аны сыйфатларга сорый торган булсалар, мин аны сыйфатлый алмый
идем, чљнки аћа књземне тутырып караганым булмады».
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 (намаз) 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 балама 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 югарыда 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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َ َ ول َفأُولَِئ َك َم َع الَّ ِذ
َّ ُطع
َ َُّ
َ الر ُس
َ ْه ْم ِم َن النَّ ِبي
ِّين
َّ اهللَ َو
ِ ( َو َم ْن ي
ِ ين ُأ ْن َع َم اهلل َعلي
ِ
ُّ ين َو
َ الصالِ ِح
َ الص ِّدي ِق
69 :ين َو َح ُس َن أولَِئ َك َر ِف ًيقا) النساء
َّ الش َهدَا ِء َو
ِّ َو
Мђгънђсе: «Аллаһка һәм Расүлгә итагать иткән
мөэминнәр, Аллаһ нигъмәтләгән пәйгамбәрләр, турылык 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 юлдашлыктыр». (Мђќмђгъ ђз-Зђњђид (7/7). Әт-Табараний
вђ Ђбњ Нњгайм риваяте)
Пәйгамбәребезгә  мәхәббәт иттибагъ џәм
ибтидагъ (сљннәт џәм бидгать) арасында:
Њткђннђрдђн без белдек: Пђйгамбђребезнећ  кушкан ђмерлђрен њтђп, тыйганнарыннан тыелу — ул, аћа
карата булган мђхђббђтнећ ић мљџим галђмђтлђреннђн.
Ђ инде аћа мђхђббђт белдерњдђ бидгать юлларны куллану — 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:

َّ ين آَ َمنُوا أَ ِطيعُوا
َ ( َيا أَُّي َها الَّ ِذ
اهللَ َو َر ُسولَ ُه َو َال َت َولَّ ْوا
َ َع ْن ُه َوأَ ْنتُ ْم َت ْس َمع
20 :ُون) األنفال
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)».

ُ الر ُس
ُ ول َف ُخ ُذو ُه َو َما َن َه
ُ ( َو َما آََت
اك ْم َع ْن ُه َفا ْن َتهُوا
َّ اك ُم
ْ
ََّ
ََّ ُ
7 :اب) الحشر
ِ َواتَّقوا اهلل إِ َّن اهلل َش ِدي ُد ال ِع َق

Мђгънђсе: «Пәйгамбәр нәрсәне сезгә китерсә — кабул итеп алыгыз, вә сезне нәрсәдән тыйса — тыелыгыз!».
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 нигезе булмаган, динебезгђ кемнђрдер тарафыннан
яћалык итеп кертелгђн гыйбадђт.
Пђйгамбђребезгђ  мђхђббђт белдерђбез дип ибтидагъ кылуныћ сђбђбе, ул — гулњњ17. Ислам гулњњне
хђрам кылды џђм аны эшлђњдђн тыйды:

َ
171 :(ال َت ْغلُوا ِفي ِدي ِن ُك ْم) النساء
Мђгънђсе: «Динегездә гулүү кылмагыз!».
Ђл-Куртубый њзенећ тђфсирендђ болай диде:
«Гулњњдђн тыйды, џђм гулњњ — ул, чиктђн артык чыгып китњ. Шуныћ кебек њк, мђсђлђн, хакныћ артуы (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 кылып 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 сакланыгыз», — дип ђйтње, ул гулњњнећ барча тљренђ дђ кагыла, булсын ул игътикадтђ яки гамђллђрдђ».
— Гулүү ике төрле: игътикадтә (инану, ныклы ышануда), һәм гамәлдә.
1) Игътикадтђге (инану, ныклы ышанудагы) гулњњ:
Игътикадтђге гулњњ — дљрес гакыйдђдђ булган чиклђрне чыгып китеп, бозык вђ дљрес булмаган 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 барып 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 (гыйлемсезлек).
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
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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 аннан дога кылуын џђм шђфђгать итњен љстђп кылынган 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 булгач 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 сафына 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  каберен 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 ялган 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 карамыйча, 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 авырлыкларыћны сљйлђп ярдђм сорау кебек нђрсђлђр.
4) Пђйгамбђребезгђ  гулүү сђбђбендђ барлыкка
килгђн бидгатьлђрнећ тагын берсе — ул, рабигъ ђлЂњвђл 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 хокукларны ић яхшы белњчелђр џђм аны ић яратучы кешелђр
булып та, мондый бђйрђмнђр њткђрмђделђр.
Шулай ук, пђйгамбђребезгђ  гулүү сђбђбле барлыкка 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  булган мђхђббђттђ иттибагъ џђм ибтидагъны аердык. Џђм
дђ ошбу мђхђббђттђ ибтидагъныћ (бидгатьнећ) ић
мљџим сђбђплђреннђн булган гулүүне искђ алдык.
- Без пђйгамбђребезгђ  иман китереп, аныћча гыйбадђт кылып џђм аныћ ђхлаклары белђн ђхлакланып
яшибезме?
- Без њзебезнећ йорт-ђџеллђребезгђ, туганнарыбызга пђйгамбђребезгђ  мђхђббђтне љйрђттекме?
- Без аларга расњлебезнећ  сљннђтен, юлын, сыйфатларын љйрђттекме?
- Без пђйгамбђребезнећ  кушканнарын њтђп, тыйганнарыннан 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 авырлыкларны, авыртуларны, арыганлыкларны књтђрђ џђм тиз
ачулану, курку, шђџвђт кебек башка кимчелекле сыйфатлардан 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 изгелек эшлђргђ телђсђ дђ, киресенчђ — ашыгып, уйламыйча књпчелек вакыт хаталанып эш итђ.
Сабырлык чагыла торган кайбер урыннар:
А) Кайгы вђ хђсрђтлђр килгђндђ Аллаџ ризалыгы
љчен њз-њзећне тота белњ — сабырлыктан.
Б) Озак вакытка сузылган эш эшләгәндә, ялыкмыйча вђ ќиренђ ќиткереп эшлђњ — сабырлыктан.
В) Ашыгыч нђтиќђлђр чыгармау — сабырлыктан.
Г) Њз-њзећне нђрсђгђ булса да тиз рђвештђ ачуланудан кулга ала белњ — сабырлыктан.
Д) Батырлык књренергђ тиеш булган урыннарда
курыкмыйча гамђл итђ белњ — сабырлыктан.
Е) Њз-њзећне саранлыктан тота белњ — сабырлыктан.
З) Шђџвђтлђргђ џђм нђфсегђ иярњдђн њз-њзећне
кулга ала белњ — сабырлыктан.
К) Тормышта килгђн тљрле рухи вђ бђдђни авырлыкларга, 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 камиллеген књрсђтђ. Шулай ук, бу тормышта кешегђ очраган 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) сабырлыкны нур дип бђян итеп узды. Тормыш авырлыкларын џђм сынауларын њтњгђ ярдђм итеп, кешене
ќићњгђ, бђхеткђ вђ Ќђннђткђ илтђ торган ић кљчле
коралларныћ берсе икђнлеге хакында Аллаџ тђгалђ
Коръђндђ болай диде:

اه ُدوا
َ (أَ ْم َح ِس ْبتُ ْم أَ ْن َت ْد ُخلُوا ْال َجنَّ َة َولَ َّما َي ْعلَ ِم اهللَُّ الَّ ِذ
َ ين َج
1٤2 :ين) آل عمران
َ الص ِاب ِر
َّ ِم ْن ُك ْم َو َي ْعلَ َم

Мђгънђсе: «Әллә сез Ќәннәткә авырлыкларсыз,
җиңел генә керергә исәплисезме? Сездән Ислам динен куәтләр өчен кәферләр белән сугышкан һәм төрле
авырлыкларга сабырлык күрсәткән хак мөэминнәрне
Аллаһ белми дип уйлыйсызмы?».
Тљрле авырлыкларга, авыртуларга вә бәла-казаларга карата сабыр булу хакында
Ислам мљэминнђрне мђшђкатьлђргђ, тљрле авырлыкларга, 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 ризалыгын љмет итеп сабырлык кылсалар, аларга зур ђќерсавап булачагы белђн вђгъдђ кыла.
1)

َ ْ ِ األ ْم َو
َ ْ ف َو ْال ُجوع َو َن ْقص ِم َن
س
ِ ( َولََن ْبلُ َونَّ ُك ْم ِب َش ْي ٍء ِم َن ْال َخ ْو
ٍ
ِ ال َواأل ْن ُف
ِ
صي َب ٌة َقالُوا
َ  الَّ ِذ ين
َ الص ِاب ِر
ِ صا َب ْت ُه ْم ُم
ِ َوالثَّ َم َر
َّ ات َو َب ِّش ِر
َ َين إِ َذا أ
ُ
ٌ صلَ َو
ات ِم ْن َربِّ ِه ْم
َ اج ُع
َ  أولَِئ َك َعلَ ْي ِه ْم ون
ِ إِنَّا َِّهللِ َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر
157 – 155 :ون) البقرة
َ َو َر ْح َم ٌة َوأُولَِئ َك ُه ُم ْال ُم ْه َت ُد
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 ќилђкќимешлђргђ 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 саналган 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 каршында књрсђткђн ђдђбен бђян итђ. Чљнки алар авырлыкларга очраса: «Без, әлбәттә, Аллаһ бәндәләре һәм
хөкемгә Аллаһка кайтучыларбыз», – дип, килгђн кадага, сабыр итеп, ризалыкларын белдерђлђр.
Аллаџ тђгалђнећ бђндђлђрне имтихан вђ игътибар кылуы, вакыты белђн ќићеллек вђ шатлык биреп — 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 сабырлык 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)

َّ اس َم
اهللِ َعلَى َما َر َز َق ُه ْم ِم ْن
ْ ( َولِ ُك ِّل أُ َّم ٍة َج َع ْل َنا َم ْن َس ًكا لَِي ْذ ُك ُروا
َْْ
)٤3( ين
َ اح ٌد َفلَ ُه أَ ْسلِ ُموا َو َب ِّش ِر ْال ُم ْخ ِب ِت
ِ ام َفإِلَ ُه ُك ْم إِلَ ٌه َو
ِ َب ِهي َم ِة األن َع
صا َب ُه ْم
َ الص ِاب ِر
َ الَّ ِذ
َّ ين إِ َذا ُذ ِك َر اهللَُّ َو ِجلَ ْت ُقلُوبُ ُه ْم َو
َ َين َعلَى َما أ
ُ الص َال ِة َو ِم َّما َر َز ْق َن
35 - 3٤ :ون) الحج
َ اه ْم ُي ْن ِف ُق
َّ َو ْال ُم ِقي ِمي
Мђгънђсе: «Сезнең иләһәгез бер Аллаһ, Аңа кайтыгыз вә итагать итегез, мөхбитләрне шатландыр. Ул
мөхбитләргә Аллаһ зикер ителсә, аларның йөрәкләре
тетрәр һәм ирешкән бәла-казага сабыр итәрләр, вә намазларын 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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َ ْ — «ђл-хђбт»
белдерњчелђр, чљнки мљхбит сњзе «»البْت
дигђннђн алынган, џђм ул – тњбђн, тыныч вђ буйсынучан дигђнне аћлата. Ђ шђргый тљшенчђсе: ђгђр
дђ аларга Аллаџ зикер ителсђ — аларныћ йљрђклђре
тетри, бђла-казаларга сабыр итђлђр, намазларын вакытында 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 сабыр џђм чыдамлы булырга этђрђ. Авырлыкларга сабырлык књрсђтњ гљнаџларга кђффђрат булуы хакында
пђйгамбђребезнећ  кайбер хђдис-шђрифлђрен искђ
алып њтђрбез:

َ صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َق
يب
ُ ص
ِ ُ « َما ي:ال
َ  َع ْن أَِبي ُه َر ْي َر َة َع ْن النَّ ِب ِّي- 56٤2
َّ ص ٍب َوال َه ٍّم َوال ُح ْز ٍن َوال أَ ًذى َوال َغ ٍّم َحتَّى
الش ْو َك ِة
َ ص ٍب َوال َو
َ ْال ُم ْسلِ َم ِم ْن َن
ُ يُ َش
)اك َها إِال َك َّف َر اهللَُّ ِب َها ِم ْن َخ َطا َيا ُه» (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».

َّ  َع ْن َع ْب ِد- 7٤65
صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِفي
ِ اهللِ َر
َ أََت ْي ُت النَّ ِب َّي: ض َي اهللَُّ َع ْن ُه
َ  إِ َّن َذ: ُق ْل ُت،وع ُك َو ْع ًكا َش ِدي ًدا
اك
ِ َم َر
َ ُ إِنَّ َك لَت:وع ُك َو ْع ًكا َش ِدي ًدا َو ُق ْل ُت
َ ُض ِه َو ُه َو ي
َ
َ
َ
ْ
َُّ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َّ صيبُ ُه أذى إِال َح
ات اهلل َع ْن ُه َخطا َيا ُه
ِ ُ «أ َجل َما ِم ْن ُم ْسلِ ٍم ي:ِبأَ َّن لك أ ْج َر ْي ِن؟ قال
َّ ات َو َر ُق
ُّ َك َما َت َح
)الش َج ِر» (البخاري

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 коелган кебек, кояр (ярлыкар)».

َّ ف أَ ْخ َب َر َنا َمالِ ٌك َع ْن ُم َح َّم ِد ْبن َع ْب ِد
َّ  َح َّد َث َنا َع ْب ُد- 5٤65
َ وس
اهللِ ْب ِن َع ْب ِد
ُ ُاهللِ ْب ُن ي
ِ
َ  َس ِم ْع ُت َس ِعي َد ْب َن َي َس:ال
ُ اب َي ُق
َ ص َع َة أَنَّ ُه َق
ول
َّ
َ ص ْع
َ الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي
ِ ار أ َبا ْال ُح َب
ٍ
َ
ُ
ُ
َُّ « َم ْن يُر ْد اهلل:صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
َّ
ُ
َ
َ
ُ
َ ِ قال َر ُسول اهلل: َس ِم ْعت أ َبا ُه َر ْي َر َة َيقول
ِ
)ص ْب ِم ْن ُه» (البخاري
ِ ِب ِه َخ ْي ًرا ُي

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

 «إذا أراد اهلل: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أنس قال-2396
بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد اهلل بعبده الشر أمسك عنه
) حسن صحيح،بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة» ( سنن الترمذي
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».

 «ما: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أبي هريرة قال- 9932
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, балаларында 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 ризалыгы љчен, авырлыкларга сабыр итђ икђн — аћа
ђќер-савап џђм гљнаџ-хаталарына ярлыкау. Аллаџ
тарафыннан бирелгђн бу нигъмђтне тулы акыллы мљселман инкяр итмђс. Ничек кенђ булмасын,
пђйгамбђребез  њлем телђњдђн тыйды.

َّ ول
َ صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َق
َ  َع ْن أَِبي ُه َر ْي َر َة أَ َّن َر ُس- 5327
 «ال َي َت َمنَّى:ال
َ ِاهلل
)أَ َح ُد ُك ْم ْال َم ْو َت إِ َّما ُم ْح ِس ًنا َفلَ َعلَّ ُه َي ْزدَا ُد َوإِ َّما ُم ِسي ًئا َفلَ َعلَّ ُه َي ْس َت ْع ِت ُب» (البخاري

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

َ
َ ض َي اهللَُّ َع ْن ُه َق
 «ال:صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
ِ س ْب ِن َمالِ ٍك َر
َ ال النَّ ِب ُّي
ِ  َع ْن أ َن- 1765
ُ َي َت َمنَّ َي َّن أَ َح ُد ُك ْم ْال َم ْو َت ِم ْن
اعال َف ْل َي ُق ْل اللَّ ُه َّم أَ ْح ِي ِني َما
َ صا َب ُه َفإِ ْن َك
ِ ان ال بُ َّد َف
َ َض ٍّر أ
)َكا َن ْت ْال َح َيا ُة َخ ْي ًرا لِي َو َت َو َّف ِني إِ َذا َكا َن ْت ْال َو َفا ُة َخ ْي ًرا لِي» (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 мотлак 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 борчыла 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 бирелеп тормышын юкка чыгара. Авырлыклар килгђндђ
кеше таба алмаган «сулыш», иллђ-мђгђр Аллаџка,
Аның фђрештђлђренђ, китапларына, расњллђренђ,
Кыямђт кљненђ џђм тђкъдиргђ иман белђн генђ табыла. 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 тыныч 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 — сабыр41

лыкка мохтаќ, кешелђр белђн мљгамђлђ кылу — сабырлыкка мохтаќ, гыйбадђт — сабырлыкка мохтаќ, шђригатебезне њтђњ — сабырлыкка мохтаќ,
хђрамнардан вђ мђкруџлардан саклану — сабырлыкка мохтаќ, Аллаџ юлында ќиџђд кылу — сабырлыкка 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:

َ ْ ِ الس َما َو
اص َط ِب ْر
ْ ض َو َما َب ْي َن ُه َما َف
ْ اعبُ ْد ُه َو
َّ (ر ُّب
َ
ِ ات َواأل ْر
ْ
65:لِ ِع َبا َد ِت ِه َهل َت ْعلَ ُم لَ ُه َس ِميًّا) مريم
Мђгънђсе: «Ул — Аллаһ, җир вә күкләр, һәм алар арасында 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 тыйганнарыннан тыелу зур сабырлыкка мохтаќ.
2) Кешелђр белђн аралашу вђ мљгамђлђ кылу сабырлыкка мохтаќ икђнлекне бђян кылган аятьлђрдђн:

َّ ون
ون ِفي
َ الط َعا َم َو َي ْم ُش
َ ُين إِ َّال إِنَّ ُه ْم لََي ْأ ُكل
َ ِ( َو َما أَ ْر َس ْل َنا َق ْبلَ َك ِم َن ْال ُم ْر َسل
َْ
َ اق َو َج َع ْل َنا َب ْع
)يرا
َ ون َو َك
َ ص ِب ُر
ِ ان َر ُّب َك َب
ً ص
ْ ض ِف ْت َن ًة أََت
ٍ ض ُك ْم لَِب ْع
ِ األ ْس َو
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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 «сабыр 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.

ص ِاب ُروا َو َر ِاب ُطوا
َ ( َيا أَُّي َها الَّ ِذ
ْ ين آَ َمنُوا
َ اص ِب ُروا َو
َّ َواتَّ ُقوا
200 :ون) آل عمران
َ اهللَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُح
Мђгънђсе: «Әй, мөэминнәр! Тормыш авырлыкларына, дин мәшәкатьләренә, төрле казаларга һәм
дошманнарның һөҗүмнәренә сабыр итегез! Сабырлыкта 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 дошманнар 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 риза43

лыгы љчен, ќиџђд кылган мљќђџидкђ ике бђхетнећ
берсе: яки ќићњ, яки шђџид булу.

َّ ين آَ َمنُوا إ َذا لَ ِقيتُ ْم ِف َئ ًة َف ْاثبُتُوا َو ْاذ ُك ُروا
يرا لَ َعلَّ ُك ْم
َ ( َيا أَُّي َها الَّ ِذ
ً اهللَ َك ِث
ِ
َّ  َوأَ ِطي ُعوا ون
َ اهللَ َو َر ُسولَ ُه َو َال َت َن
از ُعوا َف َت ْف َشلُوا َو َت ْذ َه َب
َ تُ ْفلِ ُح
َّ اص ِب ُروا إ َّن
٤6 – ٤5 :ين) األنفال
َ الص ِاب ِر
ُ ِر
َّ اهللَ َم َع
ْ يح ُك ْم َو
ِ

Мђгънђсе: «Әй, мөэминнәр! Әгәр дә сез сугышта
кәферләр гаскәренә юлыксагыз, чыдамлы булыгыз, качмагыз 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 булыгыз! Хакыйкатьтә, Аллаһ сабырлар белән, аларга ярдәм
бирә».
Аллаџ тђгалђ бу аятьтђ мљэминнђргђ, сугыш
мђйданында кђферлђргђ очрасалар, чыдамлы вђ сабыр
булырга боерды. Аять азагында Раббыбызныћ «Сабыр 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, њзњзен кулга алып тынычлана алмый, џђм шулай ук
явызлыкка яхшылык вђ изгелек белђн ќавап бирђ
алмый.
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السيِّ َئ ُة ا ْد َف ْع ِبالَِّتي ِه َي أَ ْح َس ُن َفإِ َذا الَّ ِذي
َّ ( َو َال َت ْس َت ِوي ْال َح َس َن ُة َو َال
ص َب ُروا
َ اها إِ َّال الَّ ِذ
َ  َو َما يُلََّق َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َعدَا َو ٌة َكأَنَّ ُه َولِ ٌّي َح ِمي ٌم
َ ين
َّ  َوإِ َّما َي ْن َز َغنَّ َك ِم َن اها إِ َّال ُذو َح ٍّظ َع ِظيم
ان َن ْز ٌغ
َ َو َما يُلََّق
ِ الش ْي َط
ٍ
َّ اس َت ِع ْذ ِب
36 – 3٤ :يع ْال َعلِي ُم) فصلت
ُ الس ِم
َّ اهللِ إِنَّ ُه ُه َو
ْ َف

Мђгънђсе: «Яхшылык илә явызлык бертигез булмаслар, чөнки яхшылыкта файда һәм сәваб бар, явызлыкта 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 белеп, явызлык итүеннән туктар һәм тәүбә итеп синнән
гафу сорар, аннары бер-берегезгә якын дус булырсыз. 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 бирелер. 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 шуннан соћ, бу гамђлне барча кеше дђ эшли алмас, иллђмђгђр 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 хаксыз ала, џђм башкалар. Књргђнебезчђ, Аллаџ тђгалђ
бу аятьтђ явызлыкка шундый ук явызлык белђн кайтарганчы, яхшылык вђ ихсанлык белђн ќавап бирњ
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хђерлерђк дигђнне бђян итте, џђм бу сабырлыктагы ић књркђм љлеш. Бу књркђм холыкка ђмирлђр,
тњрђлђр, патшалар бик тђ мохтаќ булса, моћа шулай
ук гади кешелђр дђ мохтаќ. Чљнки мондый књркђм холык ќђмгыятьтђ дђва кебек, кешелђрнећ бер-берсенђ
мђхђббђт вђ дуслык тудыра. Шулай ук бу хакта тагын
берничђ аять:

َ ْ ات َو
ُ الس َم َو
ُ األ ْر
ُ ار ُعوا إِلَى َم ْغ ِف َر ٍة ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجنَّ ٍة َع ْر
ض
َّ ض َها
ِ ( َو َس
ْ
َّ
ُ
َين ْال َغ ْيظ
َّ
َ
َّ الس َّرا ِء َو
َ اظ ِم
َ ين يُ ْن ِفق
َ  ال ِذ ين
َ أُ ِع َّد ْت لِْل ُمت ِق
ِ الض َّرا ِء َوالك
َّ ون ِفي
13٤ – 133 :ين) آل عمران
َ اس َواهللَُّ يُ ِح ُّب ْال ُم ْح ِس ِن
َ َو ْال َعا ِف
ِ َّين َع ِن الن
Мђгънђсе: «Раббыгызның ярлыкавына, һәм җир вә
күкләр киңлегендә булган Ќәннәтләр тарафына ашыгыгыз! 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».

َّ الد ْن َيا َو َما ِع ْن َد
ُّ اع ْال َح َيا ِة
ُ ( َف َما أُو ِتيتُ ْم ِم ْن َش ْي ٍء َف َم َت
ين
َ اهللِ َخ ْي ٌر َوأَ ْب َقى لِلَّ ِذ
ْ
َ اح
ش
َ ين َي ْج َت ِن ُب
َ  َوالَّ ِذ ون
َ ُآَ َمنُوا َو َعلَى َربِّ ِه ْم َي َت َو َّكل
ِ اإل ْث ِم َو ْال َف َو
ِ ون َك َبا ِئ َر
اس َت َجابُوا لِ َربِّ ِه ْم َوأَ َقا ُموا
َ  َوالَّ ِذ ون
َ ضبُوا ُه ْم َي ْغ ِف ُر
ِ َوإِ َذا َما َغ
ْ ين
ُ ورى َب ْي َن ُه ْم َو ِم َّما َر َز ْق َن
ين إِ َذا
َ  َوالَّ ِذ ون
َ اه ْم ُي ْن ِف ُق
َّ
َ الص َال َة َوأَ ْم ُر ُه ْم ُش
ْ
ْ
َ َو َج َزا ُء َسيِّ َئ ٍة َسيِّ َئ ٌة ِم ْثلُ َها َف َم ْن َعفا ون
ْ
َ ص ُر
ِ صا َب ُه ُم ال َبغ ُي ُه ْم َين َت
َ َأ
َ
َّ اهللِ إنَّ ُه َال ُي ِح ُّب
َّ
ص َر َب ْع َد
َ الظالِ ِم
ْ ََوأ
َ  َولَ َم ِن ا ْن َت ين
ِ صلَ َح َفأ ْج ُر ُه َعلَى
ُ
ُ الس ِب
ون
َ ين َي ْظلِ ُم
َ يل َعلَى الَّ ِذ
َّ  إِنَّ َما يل
ٍ ُظ ْل ِم ِه َفأولَِئ َك َما َعلَ ْي ِه ْم ِم ْن َس ِب
َْ
 َولَ َم ْن اب أَلِي ٌم
َ اس َو َي ْب ُغ
ٌ ض ِب َغ ْي ِر ْال َح ِّق أُولَِئ َك لَ ُه ْم َع َذ
َ َّالن
ِ ون ِفي األ ْر
ُْ
٤3 – 36 :ور) الشورى
َ
ِ ص َب َر َو َغ َف َر إِ َّن َذلِ َك لَ ِم ْن َع ْز ِم األ ُم

Мђгънђсе: «Аллаһтан сезгә бирелгән дөньядагы
барча нәрсә, фәкать вакытлыча дөнья тереклеге һәм
дөнья зиннәтедер. Әмма Аллаһ хозурында булган, бетми торган мәңгелек ахирәт нигъмәтләре, Аңа иман ки46

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 намазларын вакытында укырлар, вә киңәш лязем җирдә үзара
киңәш итәрләр, вә Без биргән малдан мохтаҗларга, вә
Аллаһ юлына садака бирерләр. Вә араларыннан берсе залимнәрдән хаксыз җәберләнсә, бергәләшеп ярдәм
итеп, ул җәберләнгән мөэмин кардәшләрен коткарырлар. Явызлык илә золым итүчегә үзе золым иткән
хәтле генә җәза бирелә, әгәр мәзълум кеше залимне гафу итсә һәм араларын төзәтсә, бу эшнең әҗере
Аллаһ хозурында сакланыр, әмма Аллаһ залимнарны
сөймидер. Бер мәзълум хаксыз золым итүчедән арттырмыйча 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 тарафыннан таләп ителгән эштер».
Сабырларныћ Аллаџ каршындагы
фазыйләте
Бу дљньяда кеше гаять зур сабырлыкка мохтаќ,
чљнки аныћ гомере тулысы белђн имтихан:

(الَّ ِذي َخلَ َق ْال َم ْو َت َو ْال َح َيا َة لَِي ْبلُ َو ُك ْم أَُّي ُك ْم أَ ْح َس ُن
ُ َع َم ًال َو ُه َو ْال َع ِز
2 :ور) الملك
ُ يز ْال َغ ُف

Мђгънђсе: «Ул үлемне һәм тереклекне халикъ кылды, 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:

1٤6 :ين) آل عمران
َ الص ِاب ِر
َّ ( َواهللَُّ يُ ِح ُّب

Мђгънђсе: «Аллаһ сабырларны ярата».

َْ
ُ ف اهللَُّ َع ْن ُك ْم َو َعلِ َم أَ َّن ِف
َ (اآل َن َخ َّف
َ يك ْم
ض ْع ًفا َفإِ ْن َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم
ٌ ص ِاب َر ٌة َي ْغلِبُوا ِما َئ َت ْي ِن َوإِ ْن َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم أَْل
ف َي ْغلِبُوا
َ ِم َئ ٌة
َّ أَْل َف ْين ِبإ ْذن
66 :ين) األنفال
َ الص ِاب ِر
َّ اهللِ َواهللَُّ َم َع
ِ ِ ِ

Мђгънђсе: «Хәзер инде Аллаһ сезгә җиңеллек кылды, 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:

ُ
ُّ ين أَ ْح َسنُوا ِفي َه ِذ ِه
الد ْن َيا َح َس َن ٌة
َ ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم لِلَّ ِذ
َ (ق ْل َيا ِع َبا ِد الَّ ِذ
َّ ض
ُ َوأَ ْر
10 :اب) الزمر
َ الص ِاب ُر
ِ اهللِ َو
َّ اس َع ٌة إِنَّ َما يُ َو َّفى
ٍ ون أَ ْج َر ُه ْم ِب َغ ْي ِر ِح َس

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 кылыгыз! Хакыйкатьтә, сабыр итүчеләргә хисапсыз әҗерләр
бирелер».
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Шулай ук, пђйгамбђребез дә  бђла-казаларга сабыр итњчелђрнећ фазыйлђтен џђм аларга зур ђќерсаваб булуы хакында њзенећ хђдис-шђрифлђрендђ
бђян итте:

ُ  « َي ُق:ال
َّ ول
َ صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َق
َ  َع ْن أَِبي ُه َر ْي َر َة أَ َّن َر ُس- 6٤2٤
ول
َ ِاهلل
ْ  َما لِ َع ْب ِدي ْال ُم ْؤ ِم ِن ِع ْن ِدي َج َزا ٌء إِ َذا َق َب:اهللَُّ َت َعالَى
ُّ ص ِفيَّ ُه ِم ْن أَ ْه ِل
الد ْن َيا ثُ َّم
َ ض ُت
)اح َت َس َب ُه إِال ْال َجنَّ ُة» (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)».

َ
َ ض َي اهللَُّ َع ْن ُه َق
صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه
ِ س ْب ِن َمالِ ٍك َر
َ  َس ِم ْع ُت النَّ ِب َّي:ال
ِ  َع ْن أ َن- 3565
ُ َو َسلَّ َم َي ُق
َّ  «إ َّن:ول
َ اهللَ َق
ْ ص َب َر َع َّو
ضتُ ُه ِم ْن ُه َما
َ  إِ َذا ا ْب َتلَ ْي ُت َع ْب ِدي ِب َح ِبي َب َت ْي ِه َف:ال
ِ
) (البخاري.ْال َجنَّ َة» يُ ِري ُد َع ْي َن ْي ِه

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 кайгы килгђннећ ић ђњвђлге мизгелендђ, шућа да
пђйгамбђребез , сабырлык беренче мизгелдђ чагылырга тиешлеген бђян итеп узды. Чљнки билгеле бер
кайгыдан соћ вакыт узып онытылгач џђм књћел ты49

нычлангач, ул кайгы-сабырлыкка мохтаќ тњгел, џђм
аћа ђќер савап та юк, Аллаџу ђгълђм.

َ
َ ض َي اهللَُّ َع ْن ُه َق
صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
ِ س ْب ِن َمالِ ٍك َر
َ  َم َّر النَّ ِب ُّي:ال
ِ  َع ْن أ َن-12٨3
َّ  «اتَّ ِقي:ال
َ ِبا ْم َرأَ ٍة َت ْب ِكي ِع ْن َد َق ْب ٍر َف َق
 إِلَ ْي َك َعنِّي َفإِنَّ َك لَ ْم:اص ِب ِري» َقالَ ْت
ْ اهللَ َو
َ  َف ِق،صي َب ِتي َولَ ْم َت ْع ِر ْف ُه
 َفأَ َت ْت،صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
ِ ص ْب ِب ُم
َ  إِنَّ ُه النَّ ِب ُّي:يل لَ َها
َ ُت
َ  َف َق، لَ ْم أَ ْع ِر ْف َك:ين َف َقالَ ْت
:ال
َ صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َفلَ ْم َت ِج ْد ِع ْن َد ُه َب َّو ِاب
َ َب
َ اب النَّ ِب ِّي
)الص ْد َم ِة األولَى» (البخاري
َّ الص ْب ُر ِع ْن َد
َّ «إِنَّ َما

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 тынычланган була. Шулай ук, кеше кайгы љчен савапка
лаек булмый, чљнки кайгы аныћ телђге белђн тњгел,
ђ бђлки ошбу кайгыда ныклы вђ књркђм сабырлы булуы 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 булуларында. Моныћ шулай булуын шђргый нусуслар, тарихтагы џђм тормыштагы тђќрибђлђр исбатлый.

اب َف َال َت ُك ْن ِفي ِم ْر َي ٍة ِم ْن لِ َقا ِئ ِه َو َج َع ْل َنا ُه
َ وسى ْال ِك َت
َ ( َولَ َق ْد آََت ْي َنا ُم
َ ُه ًدى لَِب ِني إِ ْس َرا ِئ
ون ِبأَ ْم ِر َنا لَ َّما
َ  َو َج َع ْل َنا ِم ْن ُه ْم أَِئ َّم ًة َي ْه ُد يل
2٤ – 23 :ون) السجدة
َ ُص َب ُروا َو َكانُوا ِبآَ َيا ِت َنا يُو ِقن
َ
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 хөкемнәребез белән гамәл кылалар иде, үзләре һидәяттә булып
башкаларны да һидәяткә күндерәләр иде».
Бу аятьтђн књренгђнчђ, сабырлык — Аллаџ китабы белђн џидђяттђ булган кешелђрне имамлык
дђрђќђсенђ ирештерђ. Шулай ук, Йосыф  џђм аныћ
кардђшлђре хакында Аллаџ тђгалђ болай диде:

ََ ( َقالُوا أَِئنَّ َك
َ ف َق
ُ وس
ُ وس
ف َو َه َذا أَ ِخي َق ْد َم َّن اهللَُّ َعلَ ْي َنا
ُ ُال أََنا ي
ُ ُأل ْن َت ي
َّ ص ِب ْر َفإ َّن
90 :ين) يوسف
َ يع أَ ْج َر ْال ُم ْح ِس ِن
ِ اهللَ َال ُي
ُض
ْ إِنَّ ُه َم ْن َيتَّ ِق َو َي
ِ

Мђгънђсе: «Сорадылар: «Син әллә Йосыфмы?». Йосыф 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 Йосыфка  дђњлђт идарђлеге мђртђбђсен, тђкъвалык вђ сабырлыктан соћ бњлђк итте.

َْ
ْ ين َكانُوا يُ ْس َت
ار َب َها الَِّتي
َ ض َع ُف
َ ( َوأَ ْو َر ْث َنا ْال َق ْو َم الَّ ِذ
ِ ار َق األ ْر
ِ ض َو َم َغ
ِ ون َم َش
َ ار ْك َنا ِفي َها َو َت َّم ْت َكلِ َم ُة َربِّ َك ْال ُح ْس َنى َعلَى َب ِني إِ ْس َرا ِئ
َم ْر َنا
َّ ص َب ُروا َود
َ َب
َ يل ِب َما
137 :ون) األعراف
َ ص َن ُع ِف ْر َع ْو ُن َو َق ْو ُم ُه َو َما َكانُوا َي ْع ِر ُش
َ َما َك
ْ ان َي

Мђгънђсе: «Фиргавен заманасында зәгыйфь саналган Бәнү Исраильне мәшрикъ тарафында булган
вә мәгъриб тарафында булган җирләргә хуҗа кылдык (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 буйсындылар, џђм Аллаџ ризалыгын љмет итеп, авырлыкларга 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 сабырлыгы булмаса, ул дђгъватында ућышка ирешђ алмый.
Моны барча дђгъватчы да яхшы белђ, чљнки сабырлык — 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 искиткеч сабырлык књрсђтте. Бу хакта Аллаџ тђгалђ
Коръђндђ болай диде:

َ يه ْم أَْل
ين
َ ف َس َن ٍة إِ َّال َخ ْم ِس
ً ُ( َولَ َق ْد أَ ْر َس ْل َنا ن
ِ وحا إِلَى َق ْو ِم ِه َفلَِب َث ِف
ُّ َعا ًما َفأَ َخ َذ ُه ُم
ُ الطو َف
اب
َ ان َو ُه ْم َظالِ ُم
ْ َ َفأَ ْن َج ْي َنا ُه َوأ ون
َ ص َح
15 – 1٤ :ين) العنكبوت
َ اها آََي ًة لِْل َعالَ ِم
َ الس ِفي َن ِة َو َج َع ْل َن
َّ
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 Туфан суыннан коткардык, вә Без бу эшне бөтен галәмгә
зур гыйбрәт кылдык».

َ ( َق
 َفلَ ْم َي ِز ْد ُه ْم ُد َعا ِئي ارا
ً َع ْو ُت َق ْو ِمي لَ ْي ًال َو َن َه
َ ال َر ِّب إِنِّي د
ص ِاب َع ُه ْم ِفي
ً إِ َّال ِف َر
َ  َوإِنِّي ُكلَّ َما د ارا
َ ََع ْوتُ ُه ْم لَِت ْغ ِف َر لَ ُه ْم َج َعلُوا أ
 ثُ َّم ارا
ً اس ِت ْك َب
ْ اس َت ْك َب ُروا
ْ ص ُّروا َو
ْ آَ َذا ِن ِه ْم َو
َ َاس َت ْغ َش ْوا ِث َيا َب ُه ْم َوأ
ارا
ً  ثُ َّم إِنِّي أَ ْعلَ ْن ُت لَ ُه ْم َوأَ ْس َر ْر ُت لَ ُه ْم إِ ْس َر ارا
ً َع ْوتُ ُه ْم ِج َه
َ إِنِّي د
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10 – 5 :ارا) نوح
َ اس َت ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّ ُه َك
ً ان َغ َّف
ْ  َف ُق ْل ُت

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 Исламга чакыруымны барчасына да ачык игълан кылдым, вә шулай ук яшерен генә берәм-берәм аулакта да
өндәп карадым. Џәм әйттем аларга: Тәүбә итеп, Раббыгыздан истигъфар кылыгыз, гафу сорагыз, шиксез,
Ул гөнаһларны ярлыкаучы».
Ибраџимныћ  сабырлыгы:
Ибраџим  шулай ук Аллаџка чакыру юлында утка
ыргытылудан да курыкмыйча вђ зарланмыйча, искиткеч сабырлык мисалы књрсђтте. Аллаџ тђгалђ аћа
зур могъќиза књрсђтеп, ул ыргытылган утны аныћ
љчен суык вђ имин кылды.

ُ
69 :اهي َم) األنبياء
ِ ار ُكو ِني َب ْر ًدا َو َس َال ًما َعلَى إِ ْب َر
ُ (ق ْل َنا َيا َن

Мђгънђсе: «Әйттек: «Әй, ут! Ибраһимгә салкын вә
сәламәт бул», — дип».
Аллаџ Сљбхђнђџњ вђ тђгалђ пђйгамбђребезгђ  Исламны ић књркђм рђвештђ кешелђргђ ќиткерњдђ,
расњллђрдђн булган «Њлњ ђл-Газм» (базымлы, сабырлык вђ кыюлык хуќалары) кебек сабыр булырга ђмер
итте. Бу ђмер динне таратуда барча дђгъватчыга да
кагыла, чљнки без барыбыз да пђйгамбђребездђн 
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њрнђк алып, яшђешебездђ аћа охшарга тырышырга
тиешбез.

الر ُس ِل َو َال َت ْس َت ْع ِج ْل لَ ُه ْم
ُّ ص َب َر أُولُو ْال َع ْز ِم ِم َن
ْ ( َف
َ اص ِب ْر َك َما
ار
َ وع ُد
َ ون لَ ْم َي ْل َبثُوا إِ َّال َس
َ َُكأَنَّ ُه ْم َي ْو َم َي َر ْو َن َما ي
ٍ اع ًة ِم ْن َن َه
35 :ون) األحقاف
َ اس ُق
ِ َب َال ٌغ َف َه ْل يُ ْهلَ ُك إِ َّال ْال َق ْو ُم ْال َف

Мђгънђсе: «Әй Мөхәммәд! Кавемеңнең төрлечә
каршылык күрсәтүләренә пәйгамбәрләрнең «Њлү әлГазмнары» (базымлы вә каты чыдамлылары) чыдаган
кебек сабыр ит, нык чыдамлы бул, вә аларга (сине ялганга тотып иза кылган кавемеңә) газапны ашыктырып 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 булырлар».
Аллаџ тђгалђ бу аятьтђ пђйгамбђребезгђ , аны
ялганга тоткан вђ иза кылган кавеменђ газап сорауны 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 тырышлыкка 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 уйлар55

лар. Ошбу Коръән, пәйгамбәрнең Аллаһтан кешеләргә
ирештермәгедер, алар һәлак булмас, мәгәр Коръән илә
гамәл кылмаучы фасыйклар һәлак булырлар».
Аллаџ тђгалђ хак дингђ чакыручыларны сабыр булырга љндђп, Њзенећ расњленђ болай диде:

يل َربِّ َك ِب ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َم ْو ِع َظ ِة ْال َح َس َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم ِبالَِّتي ِه َي أَ ْح َس ُن
ِ (ا ْد ُع إِلَى َس ِب
َ إِ َّن َربَّ َك ُه َو أَ ْعلَ ُم ِب َم ْن
 َوإِ ْن َعا َق ْبتُ ْم ين
َ ض َّل َع ْن َس ِبيلِ ِه َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِب ْال ُم ْه َت ِد
اص ِب ْر
َ لص ِاب ِر
ْ  َو ين
َّ ِص َب ْرتُ ْم لَ ُه َو َخ ْي ٌر ل
َ َف َعا ِق ُبوا ِب ِم ْث ِل َما ُعو ِق ْبتُ ْم ِب ِه َولَِئ ْن
َّ ص ْب ُر َك إ َّال ِب
َ اهللِ َو َال َت ْح َز ْن َعلَ ْي ِه ْم َو َال َت ُك ِفي
ون
َ ض ْي ٍق ِم َّما َي ْم ُك ُر
َ َو َما
ِ
َّ
َّ
َّ
12٨ – 125 :ون) النحل
َ ُين ُه ْم ُم ْح ِسن
َ ين اتَّ َق ْوا َوال ِذ
َ  إِ َّن اهللَ َم َع ال ِذ

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 сукмагыз! 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  сабыр 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 билгеле: Беренчесе: Гаделлек белђн эш итњ. Икенчесе: Ихсанлык белђн эш итњ. Иза кылган кешелђргђ гаделлек белђн эш кылу; арттырмыйча алар иза кылган
кебек кенђ иза кылу. Чљнки Аллаџ тђгалђ: «Әгәр бер
кешегә үч алып, газап бирергә теләсәгез, ул сезгә газап биргән хәтле генә аңа газап бирегез! Аныкыннан
арттырмагыз, бер мәртәбә сугучыга ике мәртәбә сукмагыз!», – дигђн мђгънђдђ ђйтте. Лђкин моћа карамастан ихсанлык књрсђтњ хђерлерђк вђ яхшырак дип
бђян кылды вђ ихсанлыкка љндђде. Ихсанлык сабырлык белђн килђ, џђм шуннан соћ гына явызлыкларны 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 ђќерсавапны љмет итеп њзећдђ булдырырга мљмкин.
3. Кавеменең хаклыкны кабул итмәгәнлегенә карата 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 диелде: «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».
Пђйгамбђребезгђ карата ђйтелгђн бу юлламалар,
Аллаџ юлына чакыручы барча мљселманга да кагыла, шућа да џђрбер мљселман мљмкинчелегеннђн
килгђнчђ башкаларны Исламга чакырырга тиеш.
Аллаһка чакыручылар бу изге юлда авырлыкларга 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 муафыйкъ тњгел. Шућа да, Ибраџим  аны бала белђн
шатландырган Аллаџ илчелђре булган фђрештђлђргђ
болай диде:

َ ( َق
َّ ال َو َم ْن َي ْق َن ُط ِم ْن َر ْح َم ِة َربِّ ِه إِ َّال
56 :ون) الحجر
َ ُّالضال

Мђгънђсе: «Ибраһим әйтте: «Әлбәттә, мөэмин бәндә
Раббысының рәхмәтеннән өмет өзмәс, мәгәр адашкан
кешеләр генә өмет өзәрләр».
Шулай ук, Ягъкуп  балаларына болай диде:

َ وس
ف َوأَ ِخي ِه َو َال َت ْي َئ ُسوا ِم ْن َر ْو ِح
ُ ُ( َيا َب ِن َّي ْاذ َهبُوا َف َت َح َّس ُسوا ِم ْن ي
َّ س ِم ْن َر ْوح
َّ
٨7 :ون) يوسف
َ اهللِ إِ َّال ْال َق ْو ُم ْال َكا ِف ُر
ُ اهللِ إِنَّ ُه َال َي ْي َئ
ِ

Мђгънђсе: «Әй улларым, Мисыр шәһәренә барып
Йосыф вә аның кардәше турында сораштырып карагыз, 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 булып, кђферлђрдђн барча тљрле газапларны књрделђр.
Лђкин: «Кљч вђ мал явызлар кулында џђм без кљчсез»,
— дип тљшенкелеккђ бирелмђделђр вђ Аллаџныћ
рђхмђтеннђн љметлђрен љзмђделђр, бђлки Аныћ ризалыгы 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 иксезчиксез акчалар, байлыклар тњгђлђр. Лђкин ничђмђ
мећнђр ел батыл белђн хаклык арасында кљрђш баруга 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 мљэминмљселманнар 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

َ  « َث: يقول  عن أبي كبشة األنماري أنه سمع رسول اهلل- 2325
ال َث ٌة أُ ْق ِس ُم
ُ ص َم
َ  َق.»اح َف ُظو ُه
َ ص َد َق ٍة َو
ال
ْ َعلَ ْي ِه َّن َوأُ َح ِّدثُ ُك ْم َح ِد ًيثا َف
َ  « َما َن َق:ال
َ ال َع ْب ٍد ِم ْن
َّ ِاب َم ْسأَلَ ٍة إ
َّ ِص َب َر َعلَ ْي َها إ
َ ال َزا َد ُه اهللَُّ ِع ًّزا َو
ال َف َت َح
َ ال َف َت َح َع ْب ٌد َب
َ ُظلِ َم َع ْب ٌد َم ْظلِ َم ًة َف
َ اح َف ُظو ُه َق
ُّ  «إِنَّ َما:ال
الد ْن َيا
ْ اب َف ْق ٍر أَ ْو َكلِ َم ًة َن ْح َو َها َوأُ َح ِّدثُ ُك ْم َح ِد ًيثا َف
َ اهللَُّ َعلَ ْي ِه َب
َ
ً أل ْر َب َع ِة َن َف ٍر َع ْب ٍد َر َز َق ُه اهللَُّ َم
ص ُل ِفي ِه َر ِح َم ُه
ِ اال َو ِع ْل ًما َف ُه َو َيتَّ ِقى ِفي ِه َربَّ ُه َو َي
ْ َ َو َي ْعلَ ُم َِّهللِ ِفي ِه َح ًّقا َف َه َذا ِبأَ ْف
ً از ِل َو َع ْب ٍد َر َز َق ُه اهللَُّ ِع ْل ًما َولَ ْم َي ْر ُز ْق ُه َم
اال
ِ ض ِل ال َم َن
ُ صا ِد ُق النِّيَّ ِة َي ُق
ً ول لَ ْو أَ َّن لِى َم
َ اال لَ َع ِم ْل ُت ِب َع َم ِل ُف
ال ٍن َف ُه َو ِب ِنيَّ ِت ِه َفأَ ْج ُر ُه َما
َ َف ُه َو
ً َس َوا ٌء َو َع ْب ٍد َر َز َق ُه اهللَُّ َم
َ اال َولَ ْم َي ْر ُز ْق ُه ِع ْل ًما َف ُه َو َي ْخ ِب ُط ِفى َمالِ ِه ِب َغ ْي ِر ِع ْلم
ال
ٍ
َ
ْ
َّ
َ ص ُل ِفي ِه َر ِح َم ُه َو
َ َيتَّ ِقى ِفي ِه َربَّ ُه َو
از ِل
ِ ال َي
ِ ال َي ْعلَ ُم ِهللِ ِفي ِه َح ًّقا َف َه َذا ِبأ ْخ َب ِث ال َم َن
ُ ال ِع ْل ًما َف ُه َو َي ُق
ً ول لَ ْو أَ َّن لِى َم
ً َو َع ْب ٍد لَ ْم َي ْر ُز ْق ُه اهللَُّ َم
َ اال َو
اال لَ َع ِم ْل ُت ِفي ِه ِب َع َم ِل
َ ُف
 هذا حديث صحيح:ال ٍن َف ُه َو ِب ِنيَّ ِت ِه َف ِو ْز ُر ُه َما َس َوا ٌء» رواه الترمذي وقال
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Мђгънђсе: Ђбњ Кђбшђ ђл-Ђнмђридђн , ул пђйгамбђребезнећ  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 беренче 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 туганлык 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 акчабайлыгын 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 ризыкландырган 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 гыйлем — гыйлемгђ керми, бђлки ул кеше ниндидер
мђгълњматлђр иясе генђ була.
Аллаџка байлыкта тђкъвалык — ул, малны
шђригать кушканча хђлђл юл белђн табып, Аллаџ ризалыгы љчен хђлђлгђ сарыф итњ. Мондый кеше байлыгын кђсеп иткђндђ дђ, сарыф иткђндђ дђ Аллаџтан
куркып вђ Аныћ ризалыгын љмет итеп шђригать бу62

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 байлык биргђн, ул байлыгын гыйлемсез, њзенећ шђџвђтенђ
бирелеп сарыф иткђн. Байлыгында Раббысына тђкъва
булмаган џђм туганлык ќеплђрен тотмаган, бу байлыкта 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 бирелеп гљнаџлы эшлђргђ сарыф итђ. Ђгђр дђ аћа хђерле
вђ изге эшкђ акча бирергђ кушсаћ яки сорасаћ, ул саранлана, акчам юк,— дип мескенлђнђ џђм шулай малбайлык 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 каршында 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, 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
ала, вђ љченче тљрле кеше кебек њк гљнаџлары да бертигез 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 кылуны 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 калдыру мђкруџ тђхримгђ керђ, ђ инде намазда намаз укучы сљннђтне юри калдырса яки намазда вакытта
књндђмлекне џђм буйсынучанлыкны юкка чыгара
торган гамђл эшлђсђ, мђкруџ санала. Ошбу тљргђ яланбаш намаз уку да керђ, чљнки башка кимичђ намаз
уку — намазга зиннђтлђнегез дигђн ђмерне њтђмђњгђ
керђ.

ْ ( َيا َب ِني آَ َد َم ُخ ُذوا ِزي َن َت ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َو ُكلُوا َو
اش َر ُبوا
31 :ين) األعراف
َ َو َال تُ ْس ِر ُفوا إِنَّ ُه َال يُ ِح ُّب ْال ُم ْس ِر ِف

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

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه: عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال- 2177
 (أخرجه.» فإن اهلل أحق من يزين له،  «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه:و سلم
-  قال األلباني في “السلسلة الصحيحة،»الطحاوي في «شرح معاني اآلثار
) ”1369
Мђгънђсе: Ибен Гомђрдђн , пђйгамбђребез  ђйтте:
«Ђгђр берђрегез намаз укырга телђсђ (гаурђтлђрен каплап, матур) киемнђрен кисен, хакыйкатьтђ, Аллаџ
љчен зиннђтлђнњ (башкалар љчен зиннђтлђнњдђн)
ђњвђлерђк».
Ошбулардан чыгып, гыйлем ђџеллђре башны каплауны зиннђткђ керђ диделђр. Шђйх Ђлбђний «Тђмђм
ђл-миннђ фи-т-тђгълик галђ фикџ ђс-сњннђ» китабында 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 Бохарида (275) Ђбњ Џњрайрадан  килгђн: «Џђм ул
(пђйгамбђребез ) љенђ кайтып госел коенгач безнећ
янга (намазга) чыкты, џђм аныћ башыннан су тамчылары 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.

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

 «ائتوا المساجد حسرا ومعصبين: و أما حديث علي رضي اهلل عنه مرفوعا
فإن العمائم تيجان المسلمين» (فهو ضعيف جدا من رواية ميسرة بن عبد ربه
)1296  ضعفه الشيخ األلباني في الضعيفة،و هو وضاع
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 йљрергђ 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. Мугъний 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 кебек диделђр. Ђл-Кђсђний «ђл-Бђдђигъ»та болай диде:
«Ђгђр дђ ќђњрабныћ аскы љлеше књн-тире белђн ябыштырылган 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 Йосыф белђн Мљхђммђдтђ ярый. Шулай ук Ђбњ Хђнифђ
хђзрђтлђре њлер алдыннан шђкертлђренећ карашлары70

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 Давыдта 159, Тирмизидђ 327, ибен Мђќђџдђ 559 џђм башкаларда 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 вакытындагы ќђњраб калын џђм тыгыз итеп ясалган иде. Бу
хђдисне Тирмизий хђсђн дисђ дђ, ђс-Сђњрий, ибен
Мђџдий, ибен ђл-Мђдиний, имам Ђхмђд џђм ибен ђлКаттаннар 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 алучы71

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 хуплады. 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 чесе: Ислам шђригате буен ча тыел ган.
Без, ић әүвәле Ислам шђригате буен ча рљхсђт
ителгђн тђвђссњлне аћлатып узарбыз.
Берен чесе: Шђригатебездђ дђлиллђр белђн ны гы тылып килгђн тђвђссњл — рљхсђт ителгђн тђвђссњл була,
џђм ул берничђ:
1) Аллаџ сљбхђнђџњ вђ тђгалђгђ Аныћ књркђм
исемнђре белђн гому ми яки хосусый рђвештђ тђвђссњл
кы лу (якы наю). Гому ми рђвештђ тђвђссњл кы лу ул
болай була: Аллаџ тђгалђнећ Њзе зи кер итеп узган
яки пђйгамбђренђ  белгерткђн књркђм исемнђре
бар, шу шы исемнђрне гому ми рђвештђ ђйтеп: «Йђ
Раббым, Синећ зи кер итеп узган, яки пђйгамбђрећђ
белгерткђн књркђм исемнђрећ белђн сорыйм, ми не
ту ры юл га књндер», — дип дога кы лу.
Моћа дђлил булып Коръђндђ бу аять килђ:

َ ْ ِ( َوَِّهلل
1٨0 :األ ْس َما ُء ْال ُح ْس َنى َفا ْد ُعو ُه ِب َها) األعراف
Мђгънђсе: «Аллаһның күркәм исемнәре бар, шул
исемнәр белән дога кы лыгыз».
Шулай ук бу хак та пђйгамбђребезнећ  хђдислђрендђ
дђ килђ.
Ђ ин де Аллаџ тђгалђнећ бер тђгаенле, вђ хас исемен
ђйтеп дога кы лу, ул хосусый тђвђссњл була, мђсђлђн:
«Йђ Аллаџ! Син гафу итњчесећ, ми не гафу ит!».
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Мон да тђвђссњл исеме догага мљнђсиб (сорау га ту ры
килњче) булырга тиеш. Мђсђлђн син: «Йђ Аллаџ, Син
каты га зап кы лу чы, ми не гафу ит», — дип ђйтергђ
ярамый, бђлки «Син гафу итњче, ми не гафу ит», —
дию тиеш ледер. Моћа, яки хосусый тђвђссњлгђ, имам
Бохари да 834нче сан белђн килгђн хђдис дђлил итеп
алы на:
Бервакыт Ђбњ Бђкер Сид дыйк пђйгамбђребездђн 
намазда укырга дип, ана берђр дога љйрђтњен сора ды, Расњлебез  Ђбњ Бђкергђ ђйтте: «Син ђйт: Әй
Аллаџ! Хакыйкатьтђ, мин њземне бик зур золым белђн
золымла дым, Синнђн башка гљнаџларны ярлыкау чы
юк, Њзећнећ Гафулыгыћ белђн мине гафу ит, вђ мића
рђхимлелек кыл, хакыйкатьтђ Син — Гафу Итњче вђ
Рђхимлесећ».
2) Аллаџ тђгалђгђ Аныћ сыйфатлары белђн тђвђссњл
кы лу (якы наю). Бу шулай ук гому ми яки хосусый
рђвештђ була. Мђсђлђн, гому ми рђвештђ син: «Әй
Аллаџ, мин Синећ бљек сыйфатларыћ белђн сорыйм...», — дип дога кыласыћ. Ђ хосусый рђвештђ
болай була: «Аллаџныћ Гыйззђте вђ Кодрђте белђн
барча начарлык лардан, Аћа сыенам». Бу тђвђссњл
Аллаџныћ сыйфатларын нан бул ган «Гыйззђт» сыйфаты белђн тђвђссњл кы лу (Аћа якы наюдыр). Шушыћа
бђйле хђдисне Мљслим риваятендђ 2202нче сан белђн
табырга мљмкин.
3) Аллаџка вђ Аныћ Расњленђ  иман ки тереп
тђвђссњл кы лу. Мђсђлђн: «Әй Аллаџ! Сића вђ Расњлећђ
китергђн иманым белђн сорыйм, ми не гафу ит». Моћа
дђлил итеп тњбђндђге аятьлђне китерергђ мљмкин:

ٌ ان َف ِر
ْ ون َربَّ َنا آَ َمنَّا َف
اغ ِف ْر لََنا
َ ُيق ِم ْن ِع َبا ِدي َي ُقول
َ (إِنَّ ُه َك
109 :ين) المؤمنون
َ اح ِم
ِ الر
َّ ار َح ْم َنا َوأَ ْن َت َخ ْي ُر
ْ َو
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Мђгънђсе: «Хакыйкатьтә, Минем кол ларымнан бер
җәмәгать әйтер бул ды: «Әй Раббыбыз, без Сиңа иман
ки тердек, безне ярлыка һәм безгә рәхимлелек кыл, Син
бит Рәхим Итүчеләләрнең иң хәерлесесең».
4) Кеше њзенећ Аллаџ каршын да фђкыйрьлеге
вђ ихтыяќлы булуы белђн Аћа тђвђссњл кы луы.
Мђсђлђн: «Әй Аллаџ, мин Синећ каршыћда фђкыйрь
вђ мескен бђндђћдер, ми нем иманым ны арт тыр, вђ
динећдђ нык лы кыл...», џђм баш ка лар. Моћа дђлил
итеп Коръђннђн Зђкђриянећ  сњзлђрен китерергђ
мљмкин:

ْ ال َر ِّب إِنِّي َو َه َن ْال َع ْظ ُم ِمنِّي َو
َ ( َق
س َش ْي ًبا
َّ اش َت َع َل
ُ الر ْأ
٤ :َولَ ْم أَ ُك ْن ِب ُد َعا ِئ َك َر ِّب َش ِقيًّا) مريم
Мђгънђсе: «Әйтте (Зәкәрия ): «Әй Раббым, минем
сөягем зәгыйфьләнде, вә башым ак чәчләр белән тулды, вә мин Сиңа кылган догамннан кире кай тары лу чы
булма дым, һәрвакыт догамны кабул кылдың».
5) Тере бул ган бер изге-са лих кешедђн сића дога
кы луын сорап Аллаџка тђвђссњл кы лу. Мђсђлђн,
Аллаџныћ куш кан нарын њтђп, тый ган нарын нан тыелып, намаз ларын тиешенчђ њтђп, хђрамнардан тыелып
яшђгђн бер са лих кеше хаќга яки гомрђгђ барган да
аћардан сића Гарђфђдђ дога кы луын сорау, яки сђфђрдђ
вакыт та дога да булуын сорау џђм баш ка лар. Моћа
дђлил итеп сахђбђлђрнећ расњлебездђн  дога кы луын
сорап кыл ган фигыльлђрен китерергђ мљмкин. Моћа
шулай ук, Бохари дагы вђ Мљслимдђге хђдислђрне
китерергђ була, мђгънђсе: «Пђйгамбђребез  ќомга
хљтбђсе сљйли иде, бер кеше аныћ яны на ки леп: «Әй
Аллаџныћ ил чесе, мал ларыбыз вђ чђчњлеклђребез
џђлак бул ды, Аллаџтан безгђ яћгыр ќибђрњен сора», —
76

ди де. Пђйгамбђребез яћгыр сорап дога кыл ды...» (озын
хђдис, Бохари 1021, 5752. Мљслим 220, 798).
Лђкин, бу тђвђссњлдђ дога кы лу ны талђп итеп сорал ган кешенећ тере булуы тиеш, ђмма њлгђннђрдђн
сорау кат гый рђвештђ тыела. Чљнки, ул њлгђннђн
соћ дога кы ла ал мый, ђ киресенчђ ул мђет бул гач,
Аллаџтан аныћ гљнаџларын ярлы кавын сорап, њзенђ
дога кы лырга кирђк.
6) Изге гамђллђр белђн Аллаџка тђвђссњл кы лу.
Мон да ин де кеше Аллаџка дога кыл ган да, Аныћ риза лы гы љчен эшлђгђн изге гамђллђрен искђ алып уза.
Моћа мисал вђ дђлил итеп Бохари да вђ Мљслимдђ
килгђн хђдисне алырга була. Кыскача мђгънђсе: Бу
хђдистђ, љч кеше сђфђрдђ булып тљнгђ ка ла лар џђм
тљн уздырырга дип бер тау куы шы на кереп ышык лана лар. Алар керњлђре була, тау тишегенећ авызы на зур
таш тљшеп, чы га торган юл ны тома лый. Инде алар
бу таш ны бергђлђшеп этеп караса лар да аны селкетђ
дђ ал мый лар. Шун нан бер-берсенђ: «Њзегезнећ изге
гамђллђрегезне искђ алып, Аллаџка ял вары гыз, дога
кы лы гыз, изге-са лих эшлђрегез белђн Раббы гызга
тђвђссњл итегез», — диешђлђр. Џђрберсе њзенећ изге
гамђлен искђ алып дога кы ла џђм Аллаџ тђгалђ аларны ошбу тау тишегеннђн чы гара.
Икен чесе: Ислам ди не буен ча тыел ган тђвђссњл.
Без моћа кадђр Коръђндђ вђ пђйгамбђребез 
сљннђтендђ шђргый дђлиле булып, Ислам динендђ
рљхсђт ителгђн Аллаџка тђвђссњл кы лу ны аћлатып
узган идек. Ин де хђзер тыел ган тђвђссњлне бђян кылып узарбыз.
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Ул шун дый тђвђссњл ки, аћа Коръђндђ дђ,
пђйгамбђребезнећ  сљннђтендђ дђ шђргый дђлил
юк.
Бу тыел ган тђвђссњл шулай ук берничђ:
1) Аллаџ тђгалђгђ нин ди дер дђ булса бер кешенећ
бљек дђрђќђсе, уры ны белђн, яки Пђйгамбђребезнећ 
Аллаџ каршын да бул ган дђрђќђсе белђн тђвђссњл
кы лу. Мђсђлђн, бер кешенећ: «Әй Аллаџ, мин Синнђн
расњлећнећ Синећ каршыћда бул ган бљек дђрђќђсе,
хљрмђте илђ сорыйм, мића...», — дип соравы.
Пђйгамбђребез  нин ди генђ зур дђрђќђдђ булса
да, ђмма ошбу рђвештђ Аллаџка тђвђссњл кы лу тыел ган, чљнки моћа карата бер тљрле дђлил дђ юк. Ђ
ин де пђйгамбђребезнећ  дђрђќђсе, уры ны белђн
Аллаџка тђвђссњл кы лын мый икђн, баш ка кешелђрнећ
дђрђќђлђре, урын нары белђн тђвђссњл кы лу ту рында сњз дђ булырга мљмкин тњгел. Бу хак та барча дњрт
имам да килешкђн.
Њзебезнећ Хђнђфи мђзџђбендђ зур фђкыйџләрдән
(галимнђрдђн) бул ган Ђбњ ђль-Хљсђен ђль-Куду ри
њзенећ “Шђрех ђль-Кђрхий” дигђн ки табын да болай ди де: «Би шер бин ђль-Вђлид ђйтте (Хђнђфилђрдђ
мђшџњр га лим): Ђбњ Йосыф (Ђбњ Хђнифђнећ
шђкерте) болай дип ђйткђнен ишет тем: Ђбњ Хђнифђ
рђхимђџњллаџу ђйтте: «Нин ди генђ кеше булса да, аћа
Аллаџтан баш ка берђњдђн сорау кат гый рђвештђ тыела».
Ђ ин де ђйтњебезчђ: «Әй Аллаџ, Сића вђ Расњлећђ
бул ган иманым белђн сорыйм», — дию, рљхсђт ителђ,
чљнки ул Аллаџка њзенећ изге гамђле белђн тђвђссњл
кы ла, баш ка кешенећ кыл ган гамђле белђн тњгел.
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2) Аллаџка мђет аша тђвђссњл кы лу. Бу шулай ук
тыел ган. Кабергђ, мђет яны на барып аћардан сорау, болар барсы да Ислам шђригатенђ каршы килђ.
Сахђбђлђр пђйгамбђребез  исђн бул ган да аћардан
дога кы лу ны сораган булса лар да, Расњлебез  вафат
бул ган нан соћ аныћ каберенђ барып сорамаган нар,
ђ белњебезчђ сахђбђлђр пђйгамбђрлђрдђн  соћ ић
хђерле кешелђр.
3) Аллаџ тђгалђгђ потлар, ђњлиялђр, тљрбђлђр аша
тђвђссњл кы лу, шулай ук шђригатебездђ тыел ган
гамәлләрдән. Болай тђвђссњл кы лу кабахђт ширки
тђвђссњл. Аныћ асы лы мљшриклђр гамђле, чљнки алар
Аллаџка якы наер љчен потларга табы нып алардан сорый торган иделђр. Бу хак та Аллаџ тђгалђ Коръђни
Кђримдђ болай ди де:

ُ الد
ِّ ِ(أَ َال َِّهلل
ين اتَّ َخ ُذوا ِم ْن ُدو ِن ِه أَ ْولَِيا َء َما َن ْع ُب ُد ُه ْم
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Мђгънђсе: «Әгаһ булыгыз! Ширектән вә рия дан
пакь булган дин — Аллаһка хас. Аллаһтан башка сыннарны дус тоткан мөшрикләр:» Без аларга гыйбадәт
кылмыйбыз, мәгәр безне Аллаһка якын кылсыннар
өчен генә аларга гыйбадәт кы лабыз», — диләр. Аллаһ
Кыямәт көнендә мөэминнәр илә мөшрикләр арасын
дин эшләрендә ихтиләф иткәннәре өчен хөкем итәр.
Дөреслектә, Аллаһ Исламга көферлек итүчене, вә ялган чыны ту ры юлга күндермәс».
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Бу бидгатьнең барлык ка килүе.
Мљселман ка лен даре буен ча берен че, икенче, љченче гасырларда Мђњлид бђйрђме хакында бу вакыт тагы тарих ларда искђ алын мады.
Пђйгамбђребезнећ  сахђбђлђре дђ, алардан соћ
килгђн тђбигыйннђр дђ, џђм тђбигыйннђрдђн соћ
килгђн изге сђлђфлђр дђ, пђйгамбђребезгђ  њзлђренећ
мђхђббђтлђрен белдерђбез дип мон дый бђйрђм яки
искђ алулар њткђрмђделђр. Ђ сахђбђлђр белњебезчђ,
пђйгамбђребезне  ић ярату чы кешелђр бул ды лар.
Татар халкыныћ књренекле шђхесе Риза этдин бин
Фахретдин хђзрђтлђре њзенећ «Ќђњђмигъ ђль-кђлим
шђрхе» ки табын да бу бђйрђмнећ дљрес тњгеллеген
аћлатып каты тђнкыйтьлђп язды.
Кай дан ки леп чыга соң бу бәйрәм яки искә алу?
Кыскача гы на ђйткђндђ, ић берен че бу искђ алуны Гљбђйд Ал-Кад дах тљркеме баш лап ќибђрде. Алар
њзлђрен Фаты мий лар дип ял ган лый лар иде. Бу вакый га якын ча 362нче џиќри (1040нчы милђди) елларда бул ды. Бу тљркем, Ислам нан ерак лаш кан “Баты ния” тљркемен нигезлђњчелђрдђн иделђр. Алар
мљселманнарны дљрес юл дан адаш тырып, њзлђренећ
ял ганы на якы най тыр љчен диндђ бул маган тљрле
бђйрђмнђр уй лап чы гарды лар, џђм мљселманнарны
дљрес юл дан тай пыл дыра баш ла ды лар.
Мәүлиднең шәригатебездәге урыны.
Динебездђ пђйгамбђребез  тарафын нан књрсђтелмђгђн џђм шђригатебезгђ муафыйк бул маган яћа гамђлгыйбадәткә «бид гать» дип ђйтелђ, џђм шђригатебездђ
аћа карата бер тљрле дљрес дђлил дђ юк. Мђњлид уздыру, 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
82

рђвештђ тыела. Ислам да мђшџњр бул ган галимнђрдђн
ибен Тђймия болай дип ђйтте: «Мон дый бђйрђмнђр
яки искђ алулар ике сђбђпле тыела:
Берен чесе: Кђферлђргђ ох шау була. Чљнки насара лар Гыйсђнећ  ту ган кљнен бђйрђм итђлђр, ђ
яџњдлђр шулай ук њзлђренећ бђйрђмнђрен билгелђп
уза лар. Пђйгамбђребез  ул эшлђрне кыл маган, ђ
киресенчђ ан дый нђрсђлђрдђн тый ган, џђм њзенећ бер
хђдисендђ:

) « َم ْن َت َشبَّ َه ِب َق ْو ٍم َف ُه َو ِم ْن ُه ْم» ( أبو داود

Мђгънђсе: «Кемдђ кем бер кавемгђ ох шарга тырышса, ул шулардан дыр», — дип ђйтте.
Икен чесе:
Ул
бђйрђмне
уздыру —
бид гать
џђм шђригатебезгђ ту ры килмђгђн яћа гамђл.
Пђйгамбђребез  ђйтњенчђ:

ُ وش َّر
ُ الح
َ ،ٍوخير ال َه ْد ُي َه ْد ُي ُم َح َّمد
َ أصد
َّ « َف
ور
،ِاب اهلل
ُ ديث ِك َت
ُ األ ُم
ْ إن
َ
َ َق
ُ ،ُم ْح َد َثاتُها
َ  َو ُك َّل ِب ْد َع ٍة،وك َّل ُم ْح َد َث ٍة ِب ْد َع ٌة
) ضاللَ ٌة»( مسلم

Мђгънђсе: «...барча яћалык — бидгать џђм барча
бидгать — адашу».
Шућа да, шу шы Ќђџђннђм уты на илтњче адашулардан ерак булыр љчен, без расњлебез  ђйткђнчђ
Коръђнгђ џђм аныћ Сљннђтенђ тоты нырга тиеш,
шу шы вакыт та гы на без дљньяда да, ахирђттђ дђ
бђхеткђ ирешђбез.
Сахђбђлђр, тђбигыйннђр, алардан соћ килгђн
сђлђфлђр џђм баш ка гый лем иялђре дђ мон дый
динебездђ ни гезе бул маган гамђллђрдђн ерак торганнар џђм баш ка ларны да адашу га илтњче эшлђрдђн
кисђткђннђр вђ тый ган нар.
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َ الر ُس
يل
َّ ( َو َم ْن يُ َشا ِق ِق
ِ ول ِم ْن َب ْع ِد َما َت َبيَّ َن لَ ُه ْال ُهدَى َو َيتَّ ِب ْع َغ ْي َر َس ِب
115 :يرا) النساء
َ ْال ُم ْؤ ِم ِن
ِ صلِ ِه َج َهنَّ َم َو َسا َء ْت َم
ً ص
ْ ُين نُ َولِّ ِه َما َت َولَّى َون
Мђгънђсе: «Берәү Коръән дәлилләре белән ту ры юл
күрсәтелеп шәригать хөкемнәре өйрәтелгәннән соң
расүлгә хи лафлык китергән эшләрне эшләсә, мөэминнәр
юлыннан тыш башка юлны ихты яр итсә, риза булып
шул юлга керсә, әлбәттә аның күңелен шул юл га беркетербез, аннары шул юл белән Ќәһәннәмгә барып керер,
ул Ќәһәннәм кай тачак урынның нин ди яманы дыр».
Безгђ, мљселманнарга, мљселман булмаган кешелђр
юлы на керњ (кирђк ул насара яки яџњд яки баш ка
диндђ булсын) аларныћ гадђтлђрен њзлђштерњ, аларга
иярњ кат гый рђвештђ тыела.

ْ
َّ ين إ َذا ُد ُعوا إلَى
اهللِ َو َر ُسولِ ِه لَِي ْح ُك َم َب ْي َن ُه ْم أَ ْن
َ (إِنَّ َما َك
ِ
ِ َ ان َق ْو َل ال ُم ْؤ ِم ِن
َّ  َو َم ْن ُي ِطع ون
اهللَ َو َر ُسولَ ُه
َ َي ُقولُوا َس ِم ْع َنا َوأَ َط ْع َنا َوأُولَِئ َك ُه ُم ْال ُم ْفلِ ُح
ِ
َّ ش
َ َو َي ْخ
52 - 51 :ون) النور
َ اهللَ َو َيتَّ ْق ِه َفأُولَِئ َك ُه ُم ْال َفا ِئ ُز
Мђгънђсе: «Хак мөэминнәрнең сүзләре шул бул ды,
әгәр Аллаһка вә Аның расүленә ара ларын да хөкем
итмәк өчен чакырса лар, «ишет тек вә итагать ит тек»
дип әйтерләр, әнә шун дый хак мөэминнәр мәңгелек
бәхеткә ирешүчеләр. Берәү Аллаһка вә расүлгә итагать
итсә вә Аллаһтан ку рыкса һәм гөнаһлы булудан сакланса, алар бөек дәрәҗәгә ирешүчеләрдер».
Пђйгамбђребезне  ярату — аныћ Сљннђтенђ, ул
алып килгђн шђригатькђ тоты нудан гыйбђрђттер.
Без Аллаџныћ расњле  юлын нан барып, ул ераклаш кан џђм тый ган эшлђрдђн тыелып, њзебезнећ
мђхђббђтебезне белдерђбез.
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Гает намазы
ќомгага
туры килсә?
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Гает намазы ќомга кљненђ туры килсђ, ќомга намазы 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:

َّ ول
َ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم أَنَّ ُه َق
 « َق ِد:ال
ِ  َع ْن أَِبى ُه َر ْي َر َة َع ْن َر ُس-1073
.»ون
َ َان َف َم ْن َشا َء أَ ْج َزأَ ُه ِم َن ْال ُج ُم َع ِة َوإِنَّا ُم َج ِّم ُع
ْ
ِ اج َت َم َع ِفى َي ْو ِم ُك ْم َه َذا ِعيد
 بقية بن الوليد يدلس. إسناده ضعيف.1311  ابن ماجه،(سنن أبي داود
 و كذلك المغيرة بن،تدليس التسوية و لم يصرح بالتحديث في طول السند
َّ ِم ْق َسم
)بي مدلس و قد عنعن
ُّ الض
Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадђн , пђйгамбђребез 
ђйтте: «Бу кљнне сезнећ ике гаетегез бергђ туры килде,
телђгђннђрегезнећ ќомгасыннан булды, без хакыйкатьтђ
берлђштерђбез». Бу хђдиснећ иснђде зђгыйфь.

َ اس ْب ِن أَِبى َر ْملَ َة َق
او َي َة َسأَ َل َز ْي َد ْب َن أَ ْر َق َم
َ :ال
ِ  َع ْن إَِي-1591
ِ «س ِم ْع ُت ُم َع
َّ ول
َ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم ِعي َد ْي ِن؟ َق
صلَّى ْال ِعي َد
َ ، َن َع ْم:ال
ِ أَ َش ِه ْد َت َم َع َر ُس
َ
 و أخرجه أبو داود،(سنن النسائي.»ص ِفى ْال ُج ُم َع ِة
َ ار ثُ َّم َر َّخ
ِ ِم ْن أ َّو ِل النَّ َه
، إسناده ضعيف من أجل إياس ابن أبي رملة.1310  و ابن ماجه،1070
)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 булса, ќомга вакыты ќиткђч, тели икђн ќомга намазын
укый, телђми икђн укымый). Иснђде зђгыйфь.
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َّ ول
َ  َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َق-1312
اهللِ صلى اهلل عليه
ْ :ال
ِ َان َعلَى َع ْه ِد َر ُس
ِ اج َت َم َع ِعيد
َّ َ وسلم َف
َ اس ثُ َّم َق
 « َم ْن َشا َء أَ ْن َي ْأ ِت َى ْال ُج ُم َع َة َف ْل َي ْأ ِت َها َو َم ْن َشا َء أَ ْن:ال
ِ َّصلى ِبالن
َ ََّي َت َخل
 إسناده ضعيف ألن ُجبار ُة بن ال ُم َغلِّس، ( سنن ابن ماجة.»ف َف ْل َي َت َخلَّ ْف
) و ِم ْندَل 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:

َ  َق-5572
ان ْب ِن
َ  «ثُ َّم َش ِه ْد ُت ْال ِعي َد َم َع ُع ْث َم:ٍ -  مولى ابن أزهر- ال أَبُو ُع َب ْيد
َ  َف َق، ثُ َّم َخ َط َب،صلَّى َق ْب َل ْال ُخ ْط َب ِة
 َيا أَُّي َها:ال
َ  َف َك،ان
َ َع َّف
َ  َف،ان َذلِ َك َي ْو َم ْال ُج ُم َع ِة
َان َف َم ْن أَ َح َّب أَ ْن َي ْن َت ِظ َر ْال ُج ُم َع َة ِم ْن
ْ  إِ َّن َه َذا َي ْو ٌم َق ْد،اس
ُ َّالن
ِ اج َت َم َع لَ ُك ْم ِفي ِه ِعيد
) (البخاري.»أَ ْه ِل ْال َع َوالِي َف ْل َي ْن َت ِظ ْر َو َم ْن أَ َح َّب أَ ْن َي ْر ِج َع َف َق ْد أَ ِذ ْن ُت لَ ُه

Мђгънђсе: Ђбњ Гобђйд ђйтте: Мин Госман бин Гаффан 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 Гавалий ђџеллђре (Мђдинђ тирђ-янындагы калкулыктарак
урнашкан авыллар ђџеллђре) ќомга намазын кљтеп торасылары килсђ — кљтсеннђр, ђ инде кемнећ љенђ кайтасы килсђ — аћа рљхсђт итђм». Сахих.

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

َ ان َق
ُّ َان َعلَى َع ْه ِد ا ْب ِن
الز َب ْي ِر
َ  عن َو ْه ُب ْب ُن َك ْي َس- 1591
ْ : ال
ِ «اج َت َم َع ِعيد
َ ار ثُ َّم َخ َر َج َف َخ َط َب َفأَ َط
ال ْال ُخ ْط َب َة ثُ َّم َن َز َل
ُ وج َحتَّى َت َعالَى النَّ َه
َ َفأَ َّخ َر ْال ُخ ُر
ِّ َ ُصلَّى َولَ ْم ي
َ اس َف َق
اب
َ ص
َ َال أ
َ َف
ٍ َّاس َي ْو َم ِئ ٍذ ْال ُج ُم َع َة َف ُذ ِك َر َذلِ َك ال ْب ِن َعب
ِ َّصل لِلن
) أثر ابن الزبير له حكم الرفع و لكن فيه مقال. (أخرجه النسائي.»السنَّ َة
ُّ
Мђгънђсе: Њђџб бин Кђйсђн ђйтте: «Ибен Зљбђйр вакытында ике гает бергђ туры килде џђм ул соћгарак
калып чыкты, шуннан соћ озак итеп хотбђ сљйлђде,
аннары намаз укыды. Бу кљнне кешелђр ќомга укымадылар, џђм ибен Габбаска бу хђлне ђйткђч, ул: «Ибен
Зљбђйр сљннђт буенча кылды», — диде». Бу хђдиснећ
иснђдендђ џђм мђтенендђ гыйлем ђџеллђре арасында
тљрле карашлар бар.

 «يجزئ واحد:  عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم قال- 5727
) صحيح، (مصنف عبد الرزاق.»منهما عن صاحبه
Мђгънђсе: Ибраџим Нђхагый ђйтте: «(Гает белђн
ќомга бергђ туры килгђндђ) кем дђ кем икесенећ берсен укый икђн — рљхсђт ителђ». Сахих.

: حدثنا معاوية عن هشام قال نا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال- 5٨٤9
، (مصنف ابن أبي شيبة.»«إذا كان يوم جمعة وعيد أجزأ أحدهما من اآلخر
)إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد
Мђгънђсе: Шђгъбий ђйтте: «Ђгђр дђ ќомга белђн
гает бергђ туры килсђ, берсе икенчесен алыштыра».
Иснђде зђгыйфь.

.» «إذا اجتمع عيدان في يوم فأيهما أتيت أجزأك: عن عطاء قال- 5٨٤٤
) إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم،(مصنف ابن أبي شيبة
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Мђгънђсе: Гата 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 намазы бер кљнгђ туры килсђ, икесе дђ укыла. Кем иртђн
гает намазын укыган икђн аныћ љстеннђн ќомга намазы тљшми, ќомга намазы фарыз булып кала. Чљнки
гает намазы сљннђт (яки вђќиб), ђ ќомга намазы фарыз хљкемендђ кала диделђр. Имам Шђфигый шулай
ук бу карашны њзлђренећ шђџђрендђ яки авылында
ќомга укылучыларга фарыз диде.
— Имам Шәфигый һәм кайбер Мәликиләр сахрада џђм шђџђр читендђ ќомга укылмый торган авыл
ђџеллђренђ шђџђргђ килеп гает укысалар, аларга
ќомгага килмђскђ рљхсђт ителђ диделђр. Чљнки Госман  гает белђн ќомга бер кљнгђ туры килгђч, гает
намазыннан соћ хотбђ сљйлђгђндђ андый кешелђргђ
рљхсђт бирде.
— Имам Әхмәд һәм ибен Тәймия бу мђсьђлђдђ мондый карашта булдылар: кем гает намазын укыган
булса, аныћ љстеннђн ќомга намазы тљшђ (џђм аћа
љйлђ намазы гына тиешле була), лђкин ќомга укырга 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 намазы 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 икенче 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, музыкалы 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 барса, 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 вакытта кыргыйлыктан сакланыр љчен яхшы мђгънђле
ќырлар ќырларга ярый диделђр. Бу хакта «Фђтђвђ ђлЏиндия»дђ болай ђйтелде: «Ђгђр дђ кеше гел ялгызы
гына булып кыргыйлыктан курыкса, бу вакытта аћа
ќырларга ярый, ђ инде хђзерге вакыттагы кебек музыка кораллары белђн ќырланган ќырларны тыћлау
да, андый мђќлеслђрдђ катнашу да хђрам џђм ярамый 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 утырмыйча чыгып китђргђ тиеш, чљнки мондый гамђллђр динне пычрата џђм гљнаџлы эшлђргђ ишеклђрне ача. Ђ
инде кеше ќырлы џђм музыкалы мђќлескђ чакырылса, бармаска тиеш...». Габдуррахман ђл-Кђйбулийныћ
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«Мњќаммагъ ђл-Ђнџђр»ында болай диелде: «Уен кораллары белђн уйналган музыка тыћлау — гљнаџ, ђ андый мђќлеслђрдђ утыру — бозыклык вђ азгынлык...».
Галђветдин ђл-Хаскђфий «Ђд-Дњр ђл-Мухтђр»да болай 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:

َّ يل
اهللِ ِب َغ ْي ِر
ِ ُيث لِي
ِ اس َم ْن َي ْش َت ِري لَ ْه َو ْال َح ِد
ِ ض َّل َع ْن َس ِب
ِ َّ( َو ِم َن الن
ٌ اب ُم ِه
6 :ين) لقمان
ٌ ِع ْل ٍم َو َيتَّ ِخ َذ َها ُه ُز ًوا أُولَِئ َك لَ ُه ْم َع َذ

Мђгънђсе: «Кешеләрнең кайберләре бернинди белемсез 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 Габбас  ќыр џђм шућа охшашлар дип тђфсир кылды. Шушы ук мђгънђдђ Габдуллаһ бин Мђсгуд,
Ќђбир, Гыйкримђ, ђн-Нђхагый, Сђгыйд бин Ќњбђйр,
Мљќђџид ђйттелђр. Ђл-Хђсђн ђл-Бђсрый «Җыр џђм
музыка кораллары», — диде.

ُ ( َوإِ َذا َس ِم ُعوا اللَّ ْغ َو أَ ْع َر
55 :ضوا َع ْن ُه) القصص

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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َ  َق- 5590
الر ْح َم ِن ْب ُن َي ِزي َد
َّ ص َد َق ُة ْب ُن َخالِ ٍد َح َّد َث َنا َع ْب ُد
َ ار َح َّد َث َنا
ٍ ال ِه َشا ُم ْب ُن َع َّم
َ ْ الر ْح َمن ْب ُن َغ ْنم
ْ ٍ ْبن َج ِابر َح َّد َث َنا َع ِطيَّ ُة ْب ُن َق ْي
األ ْش َع ِر ُّي
ٍ
ِ َّ س ال ِك َال ِب ُّي َح َّد َث َنا َع ْب ُد
ِ
ٍ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
صلى
َ َقال َح َّدث ِني أبُو َعا ِم ٍر أ ْو أبُو َمالِ ٍك األش َع ِر ُّي َواهللِ َما كذ َب ِني َس ِم َع الن ِب َّي
ُ اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َي ُق
ير َو ْال َخ ْم َر
َ ُّ «لََي ُكو َن َّن ِم ْن أُ َّم ِتي أَ ْق َوا ٌم َي ْس َت ِحل:ول
َ ون ْال ِح َر َو ْال َح ِر
ْ
َ از
) (البخاري.»...ف
ِ َوال َم َع

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 хђрамнарны 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 сыйфатына керњлђре гаќђеп тњгел. Хђдис шулай ук музыка
тыћларга яки андый уен коралларында уйнарга џђм
аны сатырга вђ сатып алырга хђрам икђнлеген бђян
итте.

: عن عمران بن حصين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال- 2212
 يا رسول اهلل: فقال رجل من المسلمين،»«في هذه األمة خسف ومسخ وقذف
 (أخرجه.» «إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور:ومتى ذاك؟ قال
) صحيح،الترمذي
Мђгънђсе: Гыймран бин Хусайннан, пђйгамбђребез  ђйтте: «Бу љммђттђ олагу (ќир йоту), кешенећ
шђкелен кабахђт итеп бозу џђм яла ягу булачак». Шуннан 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 барлыкка килсђ, бу љммђткђ ќђза џђм кайгы килђчђге
белђн кисђтте. Элекке кавемнђрдђн билгеле булганча, ќђза џђм кайгы, Аллаџныћ кешелђргђ билгелђгђн
чиген њтеп, хђрам эшлђргђ кергђннђн була. Аллаџ сакласын!

...« : عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال- 2٨11
وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إال رميه بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته
 وصحح األلباني هذه العبارة من حديث، (أخرجه ابن ماجه.»...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. Музыкасыз ќырлар мђсьђлђсендђ ике тљрле караш:
1 — Җырлар тулысы белђн хђрам џђм аны тыћлау
гљнаџ.
2 — Әгђр дђ кеше ялгызы гына булып кыргыйланудан 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 медицина, шђригать буенча љшкерњ, дару њлђннђре кебек нђрсђлђрне куллану фикџ ђџеллђрендђ дђвалану
дип атала. (Мњгъќам ђл-Фукаџа)
Дәвалануның хөкеме:
Гомумђн алганда, дђвалану пђйгамбђребезнећ 
хђдислђреннђн књренгђнчђ шђригатебездђ каралган
нђрсђ.

َ صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َق
:ال
ِ  َع ْن أَِبي ُه َر ْي َر َة َر- 567٨
َ ض َي اهللَُّ َع ْن ُه َع ْن النَّ ِب ِّي
) (البخاري.»« َما أَ ْن َز َل اهللَُّ دَا ًء إِال أَ ْن َز َل لَ ُه ِش َفا ًء

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

ُ ال َر ُس
َّ ول
َ  َق:ال
َ  َق الد ْردَا ِء
َّ  َع ْن أَِبى- 3٨7٤
اهللِ صلى اهلل عليه وسلم «إِ َّن
َّ
َ الد َوا َء َو َج َع َل لِ ُك ِّل دَا ٍء َد َوا ًء َف َتدَا َو ْوا َو
َّ الدا َء َو
َّ اهللَ أَ ْن َز َل
 (سنن.»ال َتدَا َو ْوا ِب َح َر ٍام
) ضعيف:  تحقيق األلباني،أبي داود
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 барлыкка килде:
Хђнђфилђр џђм Мђликилђр дђвалану мљбах
диделђр. Бу караш ђџеллђре тњбђндђге дђлиллђрне
китерделђр:

َ صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َق
:ال
ِ  َع ْن أَِبي ُه َر ْي َر َة َر- 567٨
َ ض َي اهللَُّ َع ْن ُه َع ْن النَّ ِب ِّي
) (البخاري.»« َما أَ ْن َز َل اهللَُّ دَا ًء إِال أَ ْن َز َل لَ ُه ِش َفا ًء
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Мђгънђсе: Ђбњ Џњрайрадђн , пђйгамбђребез 
ђйтте: «Аллаџ тђгалђ нинди генђ булса да авыру, чир
ићдерсђ, џичшиксез ул авыруга дђва ићдерђ».

َّ ول
َ صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم أَنَّ ُه َق
 «لِ ُك ِّل:ال
َ ِاهلل
ِ  َع ْن َر ُس  َع ْن َج ِاب ٍر- 220٤
َّ الدا ِء َب َرأَ ِبإ ْذن
َّ يب َد َوا ُء
) (مسلم.»اهللِ َع َّز َو َج ّل
ِ ُدَا ٍء َد َوا ٌء َفإِ َذا أ
َ ص
ِ ِ

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 карашларына тњбђндђге дђлиллђрне китерделђр:
А) Хђнђфилђр џђм Мђликилђр китергђн хђдислђр.
Б) Џђм бу хђдислђр:

ُ ال َر ُس
َّ ول
َ  َق:ال
َ  َق الد ْردَا ِء
َّ  َع ْن أَِبى- 3٨7٤
اهللِ صلى اهلل عليه وسلم «إِ َّن
َّ
َ الد َوا َء َو َج َع َل لِ ُك ِّل دَا ٍء َد َوا ًء َف َتدَا َو ْوا َو
َّ الدا َء َو
َّ اهللَ أَ ْن َز َل
 (سنن.»ال َتدَا َو ْوا ِب َح َر ٍام
) ضعيف:  تحقيق األلباني،أبي داود
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 якын99

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:

َّ ول
َ صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َق
َ اس أَ َّن َر ُس
 « َي ْد ُخ ُل:ال
َ ِاهلل
ٍ َّ َع ْن ا ْب ِن َعب- 6٤72
َ
ون
َ ون َوال َي َت َطيَّ ُر
َ ين ال َي ْس َت ْر ُق
َ اب ُه ْم الَّ ِذ
َ ْال َجنَّ َة ِم ْن أُ َّم ِتي َس ْب ُع
ٍ ون أ ْل ًفا ِب َغ ْي ِر ِح َس
) (البخاري.»ون
َ َُو َعلَى َربِّ ِه ْم َي َت َو َّكل

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 кылалар». (Бохари)
Пђйгамбђребез  бу хђдистђ искђ алынган тљр
кешелђрне мактады, чљнки алар Аллаџка тђвђккђллек
кылып дђвалануны ташладылар, џђм Ана гына таяндылар.
Без дөресрәк дип тапкан караш:
Ибен Хђќђр ђйтњенчђ, кем Аллаџка џђм аћа
билгелђнгђн тђкъдиргђ ныклы ышануда була икђн, ул
кеше пђйгамбђребезнећ  сљннђтендђ билгеле булганча 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 таралуына китерђ икђн, бу вакытта дђвалану вђќиб була.
Ђгђр дђ, дђвалануны ташлау алда ђйтеп узганча булмыйча, 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 хакында
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ْ ُ « َو ْي ٌل لِلَّ ِذى يُ َح ِّد ُث َف َي ْك ِذ ُب لِي:  قال رسول اهلل- ٤990
ض ِح َك ِب ِه ْال َق ْو َم َو ْي ٌل
) حسن، (سنن أبي داود.»لَ ُه َو ْي ٌل لَ ُه

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 мљселманныћ арасын яхшырту нияте белђн (мђсђлђн: берсенђ барып ул кардђш синнђн гафу њтенде џђм икенчесенђ барып 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 хакында 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 ялган 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 беренчесе — 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 башкаларныћ књћелен књтђрњ љчен кљлдерђ икђн, бу вакытта бер зарар да юк. Моћа Гомђрнећ , пђйгамбђребез  хатыннарына 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 куйса — золым кылды». Бу мђкаль ачыктан-ачык золымны бђян итђ. Чљнки бњренећ урыны сарык кљтњ тњгел,
бу урын аћа тиеш тњгел, бђлки аны кљтњлектђн ераграк 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 булды. 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 куйган 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 йљклђмђбурычларын 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 бозуда 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 карата 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, хаксызга њтерњ, урлау, ялганлау, яла ягу, гайбђт, кешелђр
арасын бозу џђм башка гљнаџлы гамђллђрне ђйтергђ
мљмкин.
Ислам динендә золымга урын юк
Коръђн џђм пђйгамбђребезнећ  хђдислђрендђ 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:

َ ( َوإِ ْذ َق
ُ ال لُ ْق َم
ان ِال ْب ِن ِه َو ُه َو َي ِع ُظ ُه َيا بُ َن َّي َال تُ ْش ِر ْك
َّ ِب
ِّ اهللِ إِ َّن
13 :الش ْر َك لَ ُظ ْل ٌم َع ِظي ٌم) لقمان

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 булган йљклђмђ-бурычларыннан: Аћа иман китерергђ,
тићдђш кылмыйча бер Аћа гына гыйбадђт кылырга џђм кушканнарын њтђп тыйганнарыннан тыелырга тиешлђр. Кем инде Аллаџка гыйбадђт кыласы урынга башкага кечкенђ генђ гыйбадђт кылса да
(мђсђлђн бер кешенећ ђмерен (законын) Аллаџ канунына тићлђсђ яки љстенрђк књрсђ, дљресрђк дисђ) ул
њзенећ гыйбадђтен тиешсез урынга кылып, ниндидер мђхлукны Аллаџка тићлђде џђм ић зур золымны
кылды. Аллаџтан башка, Аныћ белђн тић дђрђќђдђ
џичнђрсђ дђ гыйбадђт кылынырга тиеш тњгел.

ين آَ َمنُوا َولَ ْم َي ْل ِب ُسوا إِي َما َن ُه ْم ِب ُظ ْل ٍم أُولَِئ َك لَ ُه ُم
َ (الَّ ِذ
َْ
٨2 :ون) األنعام
َ األ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْه َت ُد
Мђгънђсе: «Иман китереп, иманнарына золым
эшләрне катыштырмаган хак мөэминнәр, Аллаһ газабыннан 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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َّ  َع ْن َع ْب ِد- 3٤29
َ ض َي اهللَُّ َع ْن ُه َق
ين آ َمنُوا َولَ ْم
َ  لَ َّما َن َزلَ ْت { الَّ ِذ: ال
ِ اهللِ َر
َّ ول
َ  َيا َر ُس:ين َف َقالُوا
 أَُّي َنا ال،ِاهلل
َ َي ْل ِب ُسوا إِي َما َن ُه ْم ِب ُظ ْل ٍم } َش َّق َذلِ َك َعلَى ْال ُم ْسلِ ِم
ِّ  إِنَّ َما ُه َو،س َذلِ َك
َ الش ْر ُك أَلَ ْم َت ْس َم ُعوا َما َق
َ َي ْظلِ ُم َن ْف َس ُه؟ َق
ُ ال لُ ْق َم
ان ال ْب ِن ِه
َ  «لَ ْي:ال
َّ َو ُه َو َي ِع ُظ ُه { َيا بُ َن َّي َال تُ ْشر ْك ِب
ِّ اهللِ إِ َّن
 و في رواية.»} الش ْر َك لَ ُظ ْل ٌم َع ِظي ٌم
ِ
) (البخاري.» إنما هو كما قال لقمان البنه، «ليس كما تظنون:)6937(
Мђгънђсе: Габдуллаһ бин Мђсгуд  ђйтте: «Иман
китереп, иманнарына золым эшлђрне катыштырмаган 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 уйлаганча 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, ширек (Аллаџка нђрсђне булса да тићдђш кылу) — бик зур
золым».
2. Аллаџ билгелђгђн чиклђрне узу шулай ук золымга 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 сыйфатландылар.
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َّ وها َو َم ْن َي َت َع َّد ُح ُدو َد
َّ ( ِت ْل َك ُح ُدو ُد
َ اهللِ َف َال َت ْع َت ُد
ِاهلل
َّ َفأُولَِئ َك ُه ُم
229 :ون) البقرة
َ الظالِ ُم
Мђгънђсе: «Бу бәян ителмеш хөкемнәр Аллаһ чикләгән 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:

َ ين َظلَ ُموا ِم ْن ُه ْم َق ْو ًال َغ ْي َر الَّ ِذي ِق
يل لَ ُه ْم َفأَ ْر َس ْل َنا َعلَ ْي ِه ْم
َ ( َف َب َّد َل الَّ ِذ
162 :ون) األعراف
َ الس َما ِء ِب َما َكانُوا َي ْظلِ ُم
َّ ِر ْج ًزا ِم َن

Мђгънђсе: «Аларның залимнәре, шәһәргә кергәндә
әйтер өчен Аллаһ өйрәткән сүзне, башка сүзгә алыштырды. Золым итүләре сәбәпле Без аларга күктән газап җибәрдек».

ُ ٍ ين َها ُدوا َح َّر ْم َنا َعلَ ْيه ْم َطيِّ َب
ص ِّد ِه ْم َع ْن
َ ( َف ِب ُظ ْل ٍم ِم َن الَّ ِذ
َ ات أ ِحلَّ ْت لَ ُه ْم َو ِب
ِ
َّ يل
َ الر َبا َو َق ْد نُ ُهوا َع ْن ُه َوأَ ْكلِ ِه ْم أَ ْم َو
اس
ِّ  َوأَ ْخ ِذ ِه ُم يرا
ً اهللِ َك ِث
ِ َس ِب
ِ َّال الن
161 - 160 :ين ِم ْن ُه ْم َع َذا ًبا أَلِي ًما) النساء
َ اط ِل َوأَ ْع َت ْد َنا لِْل َكا ِف ِر
ِ ِب ْال َب

Мђгънђсе: «Яһүдләрдән золым итүчеләре вә күп
кешеләрне Аллаһ юлыннан тыючылары булу сәбәпле,
әүвәлдә аларга хәләл булган нәрсәләрне, хыянәтләре
соңында хәрам кылдык. Янә Аллаһ тарафыннан катгый 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 якы110

наеп њзећнећ яныћнан мљселман фђкыйрьлђрне
читлђштерњ, шулай ук золымга керђ.

ون َو ْج َه ُه
َ ون َربَّ ُه ْم ِب ْال َغدَا ِة َو ْال َع ِش ِّي يُ ِري ُد
َ ين َي ْد ُع
َ ( َو َال َت ْط ُر ِد الَّ ِذ
َما َعلَ ْي َك ِم ْن ِح َس ِاب ِه ْم ِم ْن َش ْي ٍء َو َما ِم ْن ِح َس ِاب َك َعلَ ْي ِه ْم ِم ْن
َّ ون ِم َن
ُ َش ْي ٍء َف َت ْط ُرد
52 :ين) األنعام
َ الظالِ ِم
َ َه ْم َف َت ُك
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 пђйгамбђребезгђ : «Њзенећ яныңнан фђкыйрь вђ мескен
мљселманнарны кусаћ, без синећ динећђ бђлки керербез, 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 ачуланып чыгып киткђн сђбђпле икђнлеген тойды. Џђм бу
гамђлнећ, аныћ тарафыннан кавеменђ карата золым
икђнлеген аћлап Раббысына ялварды:

ُّ اض ًبا َف َظ َّن أَ ْن لَ ْن َن ْق ِد َر َعلَ ْي ِه َف َنادَى ِفي
ُّ َو َذا
ات
ِ الظلُ َم
ِ ون إِ ْذ َذ َه َب ُم َغ
ِ الن
َّ أَ ْن َال إلَ َه إ َّال أَ ْن َت ُس ْب َحا َن َك إنِّي ُك ْن ُت ِم َن
اس َت َج ْب َنا لَ ُه
َ الظالِ ِم
ْ  َف ين
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
٨٨ - ٨7 :ين األنبياء
َ َو َن َّج ْي َنا ُه ِم َن الغ ِّم َوكذلِك نن ِجي ال ُمؤ ِم ِن
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 агачтан ашарга тыйды, џђм ђгђр дђ алар тыелган агачтан
ашасалар залимнардан булачакларын белгертте:

اس ُك ْن أَ ْن َت َو َز ْو ُج َك ْال َجنَّ َة َو ُك َال ِم ْن َها َر َغ ًدا َح ْي ُث
ْ ( َو ُق ْل َنا َيا آَ َد ُم
َّ الش َج َر َة َف َت ُكو َنا ِم َن
َّ ِش ْئتُ َما َو َال َت ْق َر َبا َه ِذ ِه
35 :ين) البقرة
َ الظالِ ِم
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 тыйганнарыннан 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.

َ ْ وب َو
َ األ ْس َب
َ اع
َ يل َوإِ ْس َح
اط
َ ُ(أَ ْم َت ُقول
ِ اهي َم َوإِ ْس َم
ِ ون إِ َّن إِ ْب َر
َ اق َو َي ْع ُق
ارى ُق ْل أَأَ ْنتُ ْم أَ ْعلَ ُم أَ ِم اهللَُّ َو َم ْن أَ ْظلَ ُم ِم َّم ْن َك َت َم
َص
َ َكانُوا ُهو ًدا أَ ْو َن
َّ َش َها َد ًة ِع ْن َد ُه ِم َن
1٤0 :ون) البقرة
َ ُاهللِ َو َما اهللَُّ ِب َغا ِف ٍل َع َّما َت ْع َمل
Мђгънђсе: «Әллә сез әйтәсезме: Ибраһим, Исмәгыйль, Исхак, Ягъкуб һәм башка пәйгамбәрләр яһүд
динендә яки насара динендә иделәр дип? Син аларга әйт: «Пәйгамбәрләрнең кайсы диндә булганлыкларын 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.

َْ
َّ اج َد
اس ُم ُه َو َس َعى
ْ اهللِ أَ ْن يُ ْذ َك َر ِفي َها
ِ ( َو َم ْن أظلَ ُم ِم َّم ْن َم َن َع َم َس
ين لَ ُه ْم ِفي
َ وها إِ َّال َخا ِئ ِف
َ ِفي َخ َر ِاب َها أُولَِئ َك َما َك
َ ُان لَ ُه ْم أَ ْن َي ْد ُخل
َ ْ الد ْن َيا ِخ ْز ٌي َولَ ُه ْم ِفي
ُّ
11٤ :اب َع ِظي ٌم) البقرة
ٌ اآل ِخ َر ِة َع َذ
Мђгънђсе: «Мәчетләрдә Аллаһны искә алудан тыйган 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.

َ ات َربِّ ِه َفأَ ْع َر
ض َع ْن َها َو َن ِس َي َما َق َّد َم ْت
ِ ( َو َم ْن أَ ْظلَ ُم ِم َّم ْن ُذ ِّك َر ِبآَ َي
وب ِه ْم أَ ِكنَّ ًة أَ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِفي آَ َذا ِن ِه ْم َو ْق ًرا
ِ َُيدَا ُه إِنَّا َج َع ْل َنا َعلَى ُقل
57 :َوإِ ْن َت ْد ُع ُه ْم إِلَى ْال ُهدَى َفلَ ْن َي ْه َت ُدوا إِ ًذا أََب ًدا) الكهف

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:

َ ات َربِّ ِه ثُ َّم أَ ْع َر
ض َع ْن َها
ِ ( َو َم ْن أَ ْظلَ ُم ِم َّم ْن ُذ ِّك َر ِبآَ َي
22 :ون) السجدة
َ ين ُم ْن َت ِق ُم
َ إِنَّا ِم َن ْال ُم ْج ِر ِم

Мђгънђсе: «Раббысының аятьләре искә алынып та,
аннан баш тарткан кешедән дә залимрәк кеше булырмы? Хакыйкатьтә, Без җинаятьчеләрдән үч алучыбыз».
Барчабызга да билгеле ки, ќинаятьче њзенећ эше
љчен ќђзага тартылырга тиеш. Џђрбер залим —
ул ќинаятьче, ђ инде Аллаџныћ шђригатен кабул 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.

َّ ( َف َم ْن أَ ْظلَ ُم ِم َّمن ْاف َت َرى َعلَى
اس ِب َغ ْي ِر
ِ ُاهللِ َك ِذ ًبا لِي
َ َّض َّل الن
ِ
َّ
ْ
َّ ِع ْلم إ َّن
َ
1٤٤ :ين) األنعام
َ اهللَ َال َي ْه ِدي الق ْو َم الظالِ ِم
ٍِ

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.

اط ِل إِ َّال أَ ْن
َ ( َيا أَُّي َها الَّ ِذ
ِ ين آَ َمنُوا َال َت ْأ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِب ْال َب
َّ اض ِم ْن ُك ْم َو َال َت ْقتُلُوا أَ ْن ُف َس ُك ْم إ َّن
ان
َ اهللَ َك
َ َت ُك
َ ون ِت َج
ٍ ار ًة َع ْن َت َر
ِ
َ  َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك ُع ْد َوا ًنا َو ُظ ْل ًما َف َس ْو ِب ُك ْم َر ِحي ًما
صلِي ِه
ْ ُف ن
َّ ان َذلِ َك َعلَى
30 - 29 :يرا) النساء
َ ارا َو َك
ً اهللِ َي ِس
ً َن
Мђгънђсе: «Әй, мөэминнәр! Њзара малларыгызны
хыянәт, золым юллар белән ашамагыз, мәгәр риза булышканыгыз 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 золым кылу — Аллаџ каршында зур гљнаџ, џђм аныћ
нђтиќђсе дђ бик куркыныч. Бу хакта пђйгамбђребез 
њзенећ хђдислђрендђ кисђтеп узды џђм без кайберлђрен искђ алып њтђрбез:

َّ ول
َ صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َق
َ  َع ْن أَِبي ُه َر ْي َر َة أَ َّن َر ُس- 25٨2
َ َد َّن ْال ُح ُق
ُّ  «لَتُؤ:ال
وق
َ ِاهلل
َّ لشا ِة ْال َج ْل َحا ِء ِم ْن
َّ ِإِلَى أَ ْهلِ َها َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َحتَّى يُ َقا َد ل
)الشا ِة ْال َق ْر َنا ِء»(مسلم

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».

َُّصلَّى اهلل
ِ اريَّ ِة َر
َ  َس ِم ْع ُت النَّ ِب َّي:ض َي اهللَُّ َع ْن َها َقالَ ْت
َ  َع ْن َخ ْولَ َة األ ْن- 311٨
ِص
ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َي ُق
َّ ال
ً  «إِ َّن ِر َج:ول
ُ اال َي َت َخ َّو
ار َي ْو َم
َ ض
ُ َّاهللِ ِب َغ ْي ِر َح ٍّق َفلَ ُه ْم الن
ِ ون ِفي َم
) (البخاري.»ْال ِق َيا َم ِة
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Мђгънђсе: Хаулђ ђл-Ђнсария  ђйтте: Мин
пђйгамбђребезнећ  ђйткђнен ишеттем: «Хакыйкатьтђ, кайбер кешелђр Аллаџныћ байлыгын хаксыз вђ тиешсез сарыф итђлђр, ул кешелђргђ Кыямђт кљнендђ ут
булачак».

ُ ال َر ُس
َّ ول
َ  َق: ال
َ ض َي اهللَُّ َع ْن ُه َق
صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه
ِ  َع ْن أَِبي ُه َر ْي َر َة َر- 2٤٤9
َ ِاهلل
ض ِه أَ ْو َش ْي ٍء َف ْل َي َت َحلَّْل ُه ِم ْن ُه ْال َي ْو َم َق ْب َل
ِ ألخي ِه ِم ْن ِع ْر
ِ  « َم ْن َكا َن ْت لَ ُه َم ْظلَ َم ٌة:َو َسلَّ َم
صالِ ٌح أُ ِخ َذ ِم ْن ُه ِب َق ْد ِر َم ْظلَ َم ِت ِه َوإِ ْن
َ  إِ ْن َك،ار َوال ِد ْر َه ٌم
َ أَ ْن ال َي ُك
ٌ ون ِدي َن
َ ان لَ ُه َع َم ٌل
ٌ لَ ْم َت ُك ْن لَ ُه َح َس َن
) (البخاري.»اح ِب ِه َف ُح ِم َل َعلَ ْي ِه
ِ ص
ِ ات أُ ِخ َذ ِم ْن َسيِّ َئ
َ ات

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 хакын кайтарып хђер-фатыхасын алсын). (Ул золымыннан 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».

َّ ول
َ صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َق
َ  أَ َّن َر ُس  َع ْن أَِبي ُه َر ْي َر َة- 25٨1
:ال
َ ِاهلل
َ  َف َق.اع
:ال
َ «أََت ْد ُر
َ س ِفي َنا َم ْن ال ِد ْر َه َم لَ ُه َوال َم َت
ُ ِ ْال ُم ْفل: َقالُوا.»س؟
ُ ِون َما ْال ُم ْفل
ْ
ُ
 َو َي ْأ ِتي َق ْد َش َت َم،ٍام َو َز َكاة
ِ صال ٍة َو
َ ِ«إِ َّن ْال ُم ْفل
َ س ِم ْن أ َّم ِتي َيأ ِتي َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة ِب
ٍ ص َي
َ  َوأَ َك َل َم،ف َه َذا
َ  َو َق َذ،َه َذا
َ  َو، َو َس َف َك َد َم َه َذا،ال َه َذا
 َف ُي ْع َطى َه َذا ِم ْن،ض َر َب َه َذا
ُ
َ  َفإِ ْن َف ِن َي ْت َح َس َناتُ ُه َق ْب َل أَ ْن يُ ْق، َو َه َذا ِم ْن َح َس َنا ِت ِه،َح َس َنا ِت ِه
ضى َما َعلَ ْي ِه أ ِخ َذ ِم ْن
ُ ُ
ُ ُ َخ َطا َي
) (مسلم.»ار
ِ َّ ث َّم ط ِر َح ِفي الن،اه ْم َفط ِر َح ْت َعلَ ْي ِه
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 орышкан, 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 кайтарып тњлђгђнче аныћ изгелеклђре бетсђ, ул вакытта
ќђберлђнгђн кешелђрнећ гљнаџ-хаталары алынып аћа
йљклђнер, џђм шуннан соћ утка ташланыр». Аллаџ сакласын!
Бу џђм башка золым белђн бђйле хђдислђрдђн
аћлашылганча, Аллаџ тђгалђнећ гаделлеге залимнарны хљкем итњдђ љскђ чыгачак. Ул Њзенећ гаделлек канунын Кыямђт кљнендђ хђтта акылы булмаган џђм шђригать белђн йљклђнмђгђн хайваннарга да
билгелђячђк. Алар хайван булсалар да, лђкин Аллаџ
тђгалђ аларны начар яки яхшы мљгамђлђне, авыртуны вђ хаксыз ќђберлђњне сизђ торган итеп халикъ
кылды. Без моны њзебезнећ кљндђлек тормышыбызда књрмибезме ђллђ? Ђгђр дђ сыерга яки атка, мђчегђ
яки башка хайванга яхшы мљгамђлђ кылып, аларны
сыпырсаћ џђм ашатсаћ, аларга бу ошый тњгелме? Шулай 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 тузан бљртеге кадђр начарлык эшлђсђ, шуныћ ќђзасын
татыячак. Бохарида (6979) ибен ђл-Лњтбия хакындагы 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 хисаплану ќиткђнчегђ кадђр, њзен бу дљньяда хисапларга
тиеш. Аллаџу мњстђган!
12. Золым ић кабахђт гамђллђрдђн икђнлеген бђян
кылып, хђдис-кудсидђ пђйгамбђребез  Раббысыннан риваять итеп болай диде (мђгънђсе): Аллаџ тђгалђ
ђйтте: «Ђй колларым! Мин золымны њземђ хђрам кылдым, 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:

َّ (إ َّن
َ اهللَ َال َي ْظلِ ُم ِم ْث َق
َ ُال َذ َّر ٍة َوإِ ْن َت ُك َح َس َن ًة ي
اع ْف َها
ِ ض
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
٤0 :َويُؤ ِت ِمن لدنه أ ْج ًرا َع ِظي ًما) النساء
Мђгънђсе: «Аллаһ бәндәләренә тузан хәтле дә золым
итми. Әгәр ул тузан бөртеге хәтле эш — изгелек булса, Аллаһ ул изгелекне арттырыр һәм рәхмәтеннән олы
әҗерне бирер».

َّ (إ َّن
٤٤ :ون) يونس
َ اس أَ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظلِ ُم
َ َّاس َش ْي ًئا َولَ ِك َّن الن
َ َّاهللَ َال َي ْظلِ ُم الن
ِ

Мђгънђсе: «Аллаһ кешеләргә берничек тә золым
итми, ләкин кешеләр Аллаһка карышып үзләренәүзләре золым итәләр».
13. Кыямђт кљнендђ залим караћгылыклар пђрдђсе
белђн каплана, џђм аныћ юлдашы газап булачак. Ђ
изгелекнећ юлдашы нур булачак.

َّ  َع ْن َع ْب ِد- 2٤٤7
صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه
ِ اهللِ ْب ِن ُع َم َر َر
َ ض َي اهللَُّ َع ْن ُه َما َع ْن النَّ ِب ِّي
ُّ :ال
َ َو َسلَّ َم َق
ٌ «الظ ْل ُم ُظلُ َم
) (البخاري.»ات َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة
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Мђгънђсе: Ибен Гомђрдђн  риваять ителә,
пђйгамбђребез  ђйтте: «Кыямђт кљнендђ золым капкара караћгылыкка ђйлђнђчђк».

َ
يه ْم َو ِبأَ ْي َما ِن ِه ْم
َ ( َي ْو َم َت َرى ْال ُم ْؤ ِم ِن
ِ ين َو ْال ُم ْؤ ِم َن
ُ ُات َي ْس َعى ن
ِ ور ُه ْم َب ْي َن أ ْي ِد
َ ْ ات َت ْجري ِم ْن َت ْح ِت َها
ْ ُ ُب ْش َر
ين ِفي َها َذلِ َك ُه َو ْال َف ْو ُز
َ ار َخالِ ِد
ُ األ ْن َه
ِ ٌ َّاك ُم ال َي ْو َم َجن
ُ ) َي ْو َم َي ُق21( ْال َع ِظي ُم
ُ ون َو ْال ُم َنا ِف َق
س
َ ات لِلَّ ِذ
َ ول ْال ُم َنا ِف ُق
ْ ين آَ َمنُوا ا ْن ُظ ُرو َنا َن ْق َت ِب
َ ور ُك ْم ِق
ُ ورا َف
ور لَ ُه
ً ُار ِج ُعوا َو َرا َء ُك ْم َف ْال َت ِم ُسوا ن
ْ يل
ٍ ض ِر َب َب ْي َن ُه ْم ِب ُس
ِ ُِم ْن ن
13 - 12 :اب) الحديد
ُ اه ُر ُه ِم ْن ِق َبلِ ِه ْال َع َذ
ٌ َب
ِ اب َب
ِ الر ْح َم ُة َو َظ
َّ اطنُ ُه ِفي ِه
Мђгънђсе: «Кыямәт көнендә мөэминнәрне вә
мөэминәләрне күрерсең, һидәят нурлары алларыннан 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 хатыннар мөэминнәргә әйтерләр: «Безне көтегез, нурыгыздан 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 газабтыр».
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.

102 :( َو َك َذلِ َك أَ ْخ ُذ َربِّ َك إِ َذا أَ َخ َذ ْال ُق َرى َو ِه َي َظالِ َم ٌة إِ َّن أَ ْخ َذ ُه أَلِي ٌم َش ِدي ٌد) هود

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 догасы пђрдђсез кабул була. Бу хакта пђйгамбђребезнећ 
хђдисендђ болай диелде:

ُ ال َر ُس
َّ ول
َ  َق: ال
َ ض َي اهللَُّ َع ْن ُه َما َق
صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه
ِ اس َر
َ ِاهلل
ٍ َّ َع ْن ا ْب ِن َعب- 1٤96
ْ
اب َفإِ َذا
َ َو َسلَّ َم لِ ُم َعا ِذ ْب ِن َج َب ٍل ِح
ٍ  «إِنَّ َك َس َتأ ِتي َق ْو ًما أَ ْه َل ِك َت:ين َب َع َث ُه إِلَى ْال َي َم ِن
ُ ِج ْئ َت ُه ْم َفا ْد ُع ُه ْم إلَى أَ ْن َي ْش َه ُدوا أَ ْن ال إلَ َه إال اهللَُّ َوأَ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُس
َّ ول
اهللِ َفإِ ْن ُه ْم
ِ ِ
ِ
َ
َ
ِّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ اعوا لَ َك ِب َذلِك فأخ ِب ْر ُه ْم أ َّن اهلل ق ْد ف َر
ات ِفي كل َي ْو ٍم
ٍ صل َو
ُ أَ َط
َ ض َعل ْي ِه ْم خ ْم
َ س
َّ اعوا لَ َك ِب َذلِ َك َفأَ ْخ ِب ْر ُه ْم أَ َّن
َ اهللَ َق ْد َف َر
ص َد َق ًة تُ ْؤ َخ ُذ
ُ َولَ ْيلَ ٍة َفإِ ْن ُه ْم أَ َط
َ ض َعلَ ْي ِه ْم
َ َّاعوا لَ َك ِب َذلِ َك َفإِي
اك َو َك َرا ِئ َم أَ ْم َوالِ ِه ْم
ُ ِم ْن أَ ْغ ِن َيا ِئ ِه ْم َفتُ َر ُّد َعلَى ُف َق َرا ِئ ِه ْم َفإِ ْن ُه ْم أَ َط
ُ ْ ْ ْ َواتَّق د
َّ س َب ْي َن ُه َو َب ْي َن
) (البخاري.»اب
ٌ اهللِ ِح َج
َ وم َفإِنَّ ُه لَ ْي
ِ
ِ َع َو َة ال َمظل

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 фарыз иткђнлеген хђбђр ит. Алар моны да кабул итеп сића
зђкђт чыгаруда да итагать итсђлђр, аларныћ бик кадерле булган мал-мљлкђтлђрен алудан саклан, џђм дђ
ќђберлђнгђн кешенећ догасыннан (сића лђгънђт кылып
дога кылуыннан) курык! Хакыйкатьтђ, ул кешенећ догасы 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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َّ  َع ْن َع ْب ِد- 6٨6٤
َ  َق:ال
َ اهللِ َق
َ  «أَ َّو ُل َما يُ ْق:صلَّى اهللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
ضى
َ ال النَّ ِب ُّي
ِّ اس ِفي
) (البخاري.»الد َما ِء
ِ ََّب ْي َن الن

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 башласа, ул кеше Аллаџ тђгалђнећ сагында булыр. Золымнан 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, тыйганнарыннан 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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