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ПЯТНИЧНАЯ МОЛИТВА 

 

Согласно предписаниям ислама, пятничная молитва сама по 
себе относится к категории «фард ‘айн» («личная обязанность 

каждого верующего»). Что же касается организации и проведения 
пятничной молитвы, то она относится к категории «фард кифайа» 
(«коллективная обязанность, налагаемая на весь приход»). В этой 
связи богословы, на основе айата: «Верующим не следует выступать 
[в поход или поездку] всем народом. Почему бы не отправить из 
каждой группы по отряду, чтобы [глубже] познать религию и по 
возвращении увещевать [оставшихся] людей? Быть может, они станут 
избегать [зла]» 9:122, вывели заключение о том, что приход должен 
обеспечить себя кадрами, способными осуществлять религиозные 
обряды и проповедническую деятельность. 

Пятничную молитву необходимо проводить в соборной мечети в 
пятницу. Так как она заменяет дневную молитву, то соответственно и 
ее время совпадает со временем дневной молитвы. 

Отличием пятничной молитвы от дневной является «хутба» 
(«догматическая проповедь»), которая произносится на арабском 
языке. Для мечетей Республики Татарстан также характерна и 

каноническая, назидательная проповедь на татарском языке, 
позволяющая разъяснять верующим ценности ислама. 

Так как пятничная молитва является коллективным 
богослужением, то помимо имама, на ней должны присутствовать 
еще как минимум трое прихожан. В случае их отсутствия 
совершается только дневная молитва «зухр». 

Еще одной особенностью пятничной молитвы является 
произнесение двух азанов. Первый произносится после прохождения 
солнцем точки зенита, а второй – когда имам поднимется на минбар 
для произнесения хутбы. 

Традиционно в Татарстане сложились два варианта проведения 
пятничной молитвы. 

Согласно первому варианту, имам до наступления времени 
пятничной молитвы обращается к верующим канонической, 

назидательной проповедью «вагаз». После наступления времени 
молитвы муаззин произносит первый азан, вслед за которым имам и 
прихожане исполняют 4 рака‘ата желательной молитвы «сунна». 

Затем имам поднимается на минбар и муаззин произносит второй 
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азан, после которого имам произносит первую часть хутбы. Вслед за 
ней, немного посидев на минбаре, имам читает вторую часть хутбы. 

Завершив хутбу, имам спускается с минбара, муаззин 
провозглашает икамат, и верующие вместе с имамом совершают 
2 рака‘ата обязательной молитвы «фард», а вслед за ней 4 рака‘ата 
сунны. 

В соответствии со вторым вариантом муаззин провозглашает 
первый азан, после которого имам и прихожане совершают 4 рака‘ата 
молитвы сунны. Вслед за этим имам, поднявшись на минбар 

приветствует прихожан. 
Муаззин произносит второй азан, после которого имам читает 

первую часть хутбы и вагаз, по завершении которых имам садится на 
ступеньку минбара. Затем произносится вторая часть хутбы, муаззин 
произносит икамат и прихожане под руководством имама совершают 
обязательную часть пятничной молитвы. 

Во время пятничной молитвы имаму следует читать айаты 
Корана вслух. В первом рака‘ате пятничной молитвы рекомендуется 
читать суру «Всевышний», а во втором рака‘ате суру 

«Покрывающая». 
Как было сказано выше, проповедь пятничной молитвы состоит 

из двух частей: догматической «хутба» и канонической «вагаз». 

Каноническая проповедь может содержать как назидательную 
так и официальную информацию, связанную с деятельностью 
прихода или духовного управления.  

Догматическая проповедь состоит из двух частей. В первой 
части произносятся традиционные боговосхваления и 
благопожелания Пророку, его домочадцам, праведным халифам и 
сподвижникам, ташаххуд, наставления и назидания верующим, 
цитируются айаты из Корана. Во второй части, помимо иных форм 
богопочитания, имам читает молитвы-ду‘а за верующих. Две части 
хутбы разделяются непродолжительным сидением имама. 

Догматическая проповедь может иметь следующее содержание: 
Первая часть: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصالة و السالم علي نبينا محمد.

ليه:" إن هللا و مالئكته يصلون علي النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه فقد أمرتم بالصالة ع
و سلموا تسليما" اللهم صل علي محمد و علي آل محمد كما صليت علي إبراهيم و علي آل إبراهيم 

 إنك حميد مجيد.
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وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق و كانوا به يعدلون أبي بكر و عمر و 
 أما بعد: و علي و عن سائر صحابة أجمعين. عثمان

Вторая часть: 
إن الحمد هلل نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و 
سيأت أعملنا من يهده هللا فهو مهتد و من يضلله فال هادي له و أشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أن 

انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين و اهد من خذل الدين. محمد عبده و رسوله. اللهم 
اللهم إنا نسألك الفردوس األعلي من الجنة و نعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في 

 اآلخرة حسنة و قنا عذاب النار.
اء و المنكر و عباد هللا: إن هللا يأمر بالعدل و اإلحسان و إيتاء ذي القربي و ينهي عن الفحش

البغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا هللا يذكركم و اشكروه يزدكم. و لذكر هللا أكبر و هللا عليم بما 
 تصنعون.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСЛАМА 

 

В этих проповедях речь идет о таких знаменательных для 
Ислама датах, как «Мавлид» («Ночь, когда родился Пророк 
Мухаммад»), «Лайлат ар-рагаиб» («Бракосочетание родителей 
Пророка Мухаммада»), «Лайлат ми‘радж» («Ночь небошествия»), 
«Лайлат бара’» («Ночь очщения»), «Лайлат ал-кадра» («Ночь 
могущества»), «День ‘Арафа», «День ‘Ашура». К этой же категории 
можно отнести и два больших мусульманских праздника, о которых 
говорилось выше. Проповеди, связанные с этими датами, должны 
одновременно раскрывать как историю праздника, так и его духовно-

нравственные аспекты. Побуждая верующих к действию, имам 
обычно говорит о специальных постах, молитвах и мольбах, 
приуроченных к этим датам. Естественно, эти проповеди должны 
проводиться заблаговременно, до наступления памятной даты. 

К ним же можно отноести и проповеди, посвященные началу 
года по хиджре и лунных месяцев. Этот вид проповеди похож на 
предыдущий, однако мы выделили его отдельно, поскольку он более 
продолжителен по времени. Проповедь, посвященная началу лунного 
месяца, обычно содержит рассказ о переселении Пророка Мухаммада 
из Мекки в Медину. В ней раскрывается важность этой даты для 
мусульман. Также имам может затронуть тему бренности этого мира, 
кратковременности пребывания человека в нем и необходимости 
совершения праведных деяний. В проповедях, посвященных началу 
лунных месяцев, проповеднику следует раскрыть особенности 
месяца, о котором он рассказывает, отметить важность почтительного 
отношения к знаменательным датам ислама и призвать к совершению 
дополнительных молитв и постов, связанных с упоминаемым 
месяцем. При подготовке предыдущего и данного вида проповедей 
имаму следует обращаться к исторической литературе, толкованиям 
Корана, сборникам хадисов Пророка Мухаммада, а также к их 
толкованиям. 

 

Мәулид (Раби‘ ал-аввал) тәмамланганнан сон 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим.  

Газиз дин кардәшләрем, безгә чиксез нигъмәтләрен иңдерүче 
Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең чиксез хәмедләребез, 
шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, безгә рәхмәт 
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итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз, юл күрсәтүчебез пәйгамбәребез 
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Мөбарәк җомга көннәрен Аллаһы Тәгаләнең Коръәндә биргән 
боерыкларына буйсынып, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең сөннәтләренә ияреп, тәһарәтләнеп, госелләнеп 
мәчетләребезгә җыелдык. Аллаһы Тәгалә җомгаларыбызны 
кабуллардан кылса иде. Мәчетләребезгә килгәндә кылган һәрбер 
адымнарыбыз, мәчетләребездә кылган гыйбадәтләребез өчен, 
сөйләгән һәм тыңлаган вәгазьләребез өчен Раббыбыз Үзе әҗер-

савапларын насыйп итсә иде. Һәм дә инде Пәйгамбәребез салләллаһу 

галәйһи вә сәлләмнең хәдисләрендә килгәне буенча, ошбу җомга көне 
безнең өчен хаҗ дәрәҗәсендә булса иде. Ни өчен? Чөнки 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисендә әйтелә: 
“Җомга ул – хаҗга барырга мөмкинчелекләре булмаган кешеләр өчен 
хаҗ кебек”. Аллаһы Тәгалә Үзе кабул итсә иде. 

Кадерле дин кардәшләрем, барыбыз да күреп һәм белеп торабыз, 
вакыт тиз уза, гомер узып бара. Рабигыль-әүвәл ае – Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм дөньяга килгән ай узып та китте. Һәм 
дә инде, чыннан да, без рабигыль-әүвәл аен ничектер аерым каршы 
алабыз, аерым уздырабыз, мәүлидләр уза. Ләкин сорау туа: 

“Рабигыль-әүвәл ае бетү белән безгә үзебезне ничек тотарга? 

Пәйгамбәребезне онытыргамыни хәзер?” Шушы сорауга җавап бирү 
өчен, без иң элек Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм белән 
бәйле булган тарихка кайтырга тиешбез.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең тормышына 
багышланган китапларны укып карасак, Пәйгамбәребез салләллаһу 

галәйһи вә сәлләмнең вафатыннан соң сәхабәләрнең күбесе нишләргә 
белми. Берәүләре елыйлар, берәүләре кайгыралар. Алар арасында 
Гомәр бине Хаттаб (дәрәҗәсе буенча икенче урында булган кеше) 
кылычын чыгарып: “Кем дә кем миңа Пәйгамбәр үлде дип әйтсә, 

аның башым чабам”, – дип әйтә. Шул авыр халәттә сәхабәләрнең 
бары тик берсе генә үзен ничек дөрес итеп тотырга кирәклеген белде. 

Аның өчен Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм иң якын 
дусты булса да (якын дусты булгач, иң зур югалтучы да ул була бит 
инде), әмма дә ләкин аңа да карамастан үзен-үзе тота белгән кеше – 

ул да булса Әбү Бәкер радыяллаһу ганһе беркемнән дә, хәтта Гомәр 
бине Хаттабның кылычыннан да, курыкмыйча сәхабәләр каршысына 
чыгып: “Кем дә кем Мөхәммәдкә гыйбадәт кылган булса, Мөхәммәд 
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салләллаһу галәйһи вә сәлләм вафат булды. Кем дә кем Аллаһы 
Тәгаләгә гыйбадәт кылган булса, Аллаһы Тәгалә исән, беркайчан да 
вафат булмас, юкка чыкмас”. Шуннан соң Әбү Бәкер радыяллаһу 
ганһе Коръәннән Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
багышланган, аның вафаты турында сөйли торган кайбер аятьләрне 
укый. Шуннан соң сәхабәләр тынычланалар. Димәк, рабигыль-әүвәл, 
мәүлид ае бетүе белән без дә үзебезне шулайрак хис итәбез. Ничек 
яшәргә? Коръәндә җаваплары бар. Ул җавапларның берсе – Аллаһы 
Тәгалә Коръәндә әйтә: “Бүген Мин сезнең динегезне камил 
кылдым һәм сезгә биргән нигъмәтемне тәмам кылдым. Һәм 
Ислам дине белән сезнең өчен риза булдым”. Димәк, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безнең арабызда 
булмаса да, Аллаһы Тәгалә безгә иңдергән дин бар. Аллаһы Тәгалә, 

ул динне безнең өчен сайлап, Үзе риза булган. Димәк, менә шул  
ул – яшәү программасы, яшәү тәртибе. Пәйгамбәребез салләллаһу 

галәйһи вә сәлләмнең бу Коръән аятен аңлата, аңа өстәмә мәгънә бирә 
торган хәдисе бар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу 
хәдисендә болай дип әйтә: “Чыннан да мин сезгә ике әйбер 
калдырдым, сез, аларга иярсәгез, беркайчан да адашмассыз: Аллаһы 
Тәгаләнең Китабы һәм минем Сөннәтем”. Димәк, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең һәрбер мөселманга калдырган 
мирасы бар икән. Гади кеше үлсә, мирас бары тик туганнарына гына 
кала, туганнар арасында бүленә. Ә Пәйгамбәребез салләллаһу 

галәйһи вә сәлләмнең вафаты белән аның мирасы барыбызга да 
калды, ул да булса – Коръән һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең Сөннәте. Шушы Коръән белән Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Сөннәтендә Ислам дине камил 
рәвештә күрсәтелгән. Аллаһы Тәгалә безгә кирәк булган бөтен 
кануннарны иңдерде, бөтен нечкәлекләрен аңлатты, шул сәбәпле, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм арабызда булмаса да, 

Аллаһы Тәгаләнең кануны бар. Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылуны 
дәвам итәбез, чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
җибәрелүенең максаты бер – безгә Аллаһы Тәгаләнең Берлеген, 
Барлыгын аңлатып, Аның кануннарын безгә ирештерү. Шул сәбәпле, 
без Коръәндә иңгән иң ахыргы аятькә мөрәҗәгать итсәк, Аллаһы 
Тәгалә иң мөһим мәсьәлә турында әйтә. Бу аятьне мөэмин-

мөселманның тормыш программасы дип әйтергә була, чөнки 
мәгънәсе бик тирән. Аллаһы Тәгалә бу аятьтә әйтә: “Аллаһы Тәгалә 
каршына кайта торган көннән куркыгыз (монда Кыямәт 
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көненнән курку турында сүз бармый, дөрес аңларга кирәк) һәм 
әзерләнеп торыгыз, чөнки ул көннең үзенә генә хас бер сыйфаты 
бар. Ул Кыямәт көнендә һәрбер адәм баласына, һәрбер җан 
иясенә (кем Аллаһы Тәгалә каршында җаваплы) аның кылган 
гамәле буенча җәзасы, бүләге бирелер һәм беркемгә карата 
Аллаһы Тәгалә золымлык кылмас”. Димәк, Аллаһы Тәгалә 
беркемне дә кимсетмәс. “Менә шуның сәбәпле ул көннән куркыгыз, 
шуны истә тотыгыз”, – дип әйтә Аллаһы Тәгалә. Монда чәчкәнне 
тегендә урабыз, ашыйбыз. Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм арабызда булмаса да, тормыш программасы бар. 
Тормышны аның буенча дәвам итәргә кирәк. 

Ә инде Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең үзенә, 
аның шәхсиятенә килгәндә, рабигыль-әүвәл ае бетүгә безнең өстә 
булган хакларыбыз бар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисендә әйтеп калдырды: “Чыннан да, бөтен пәйгамбәрләр алар 
исән, каберләрендә Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылуны дәвам итәләр. 
Шул рәвешле, безнең Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм дә 
исән, ул да Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кыла. Шуның сәбәпле безнең 
аңа карата тиешле гамәлләребез бар. Ул гамәлләрнең берсе турында 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә шулай 
аңлатыла: “Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм янына бер кеше (сәхабә) килә. Ул Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Кыямәт көне турында сорау бирә. 
Аның соравына каршы Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
сорау белән җавап кайтара: “Яхшы. Син Кыямәт көне турында 
кызыксынасың, үзең берәр нәрсә әзерләдеңме соң? Кыямәт көненә 
үзең әзерләндеңме?” Шунда сәхабә аңа: “Кыямәт көненә бернәрсә дә 
әзерләмәдем. Фәкать күңелемдә Аллаһы Тәгаләгә һәм Аның Илчесенә 
карата мәхәббәт (ярату) бар”, – дип җавап кайтара. Бу чыннан да 

шулай, мөхтәрәм җәмәгать, чөнки безнең укый торган намазларыбыз, 
тота торган уразаларыбыз, түли торган зәкятләребез, кыла торган 
хаҗларыбыз – барысы да Аллаһы Тәгаләдән. Аллаһы Тәгаләнең 
боерыгы булмаса, без бер хәрәкәт тә кыла алмыйбыз. Шунда аңа 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм болай дип җавап бирә: 
“Син Кыямәт көнендә яраткан кешең белән бергә булырсың”. Шул 
рәвешле, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу сәхабәне 
шатландыра. Димәк, бу хәдистән без нинди нәтиҗә ясыйбыз? Безнең 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә карата булган беренче 
вазифа, ул да булса – мәхәббәт (ярату). Бу хәдис буенча, 
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Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм яраткан кеше аның 
белән бергә Җәннәттә була икән.  

Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм янына Гомәр бине Хаттаб килеп: “Әй, Аллаһының Илчесе, 
мин бөтен нәрсәне калдырдым, бөтен нәрсәгә карата мәхәббәттән 

арындым. Беренче урында үземне яратам, аннан соң сине яратам”, – 

дип әйтә. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Гомәр 
бине Хаттабка: “Син әле тиешле дәрәҗәгә ирешә алмадың”, дип – 

җавап бирә. Шуннан соң күпмедер вакыт узгач, Гомәр бине Хаттаб 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына килеп хәбәр 
бирә: “Булды инде, Аллаһының Илчесе. Мин сине үземә караганда, 
малыма һәм гаиләмә караганда да ныграк яратам”, – дип җавап бирә. 
Димәк, монда инде үзеңне тәрбияләп, ул мәхәббәтне үстерергә була 
икән. Бу безнең Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
карата беренче бурычыбыз. 

Икенче бурыч турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм үзенең хәдисендә әйтә: “Әгәр дә кем дә кем миңа бер генә 
салават әйткән булса, беренчедән, Аллаһы Тәгалә ул кешегә ун 
салават ирештерер; икенчедән, Аллаһы Тәгалә аның ун гөнаһысын 
гафу итәр; өченчедән, Аллаһы Тәгалә аңа ун дәрәҗә бирер (ун 
дәрәҗәгә күтәрер)”. Бу Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең бүләге. Икенче бер хәдистә Пәйгамбәребез саләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтә: “Кем дә кем иртә таңнан миңа ун салават 
әйтсә һәм кич җиткәч ун салават әйтсә, Кыямәт көнендә минем 
шәфәгатемә ирешер”. 

Кадерле дин кардәшләр, рабигыль-әүвәл – мәүлид ае тәмам 
булса да, Аллаһы Тәгалә исән, Аңа гыйбадәт кылабыз. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисеннән дә беләбез, Аллаһының 
Илчесе каберендә исән. Шуңа да һәрберебез намазыбызда да аңа: 
“Сиңа сәлам, әй Пәйгамбәр. Сиңа Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте һәм 
бәрәкәте булсын”, – дип турыдан-туры дәшәбез, һәм һичшиксез ул 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә ирешә. Ни өчен? 
Чөнки, әгәр дә без Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
турында ул үлде инде дип әйтсәк, үләксә дип йөртсәк, димәк, безнең 
намазыбыз эчендә ниндидер бер файдасыз җөмлә бар. Һичшиксез, 

файдасыз сүзләр намазны боза торган сүзләр була ул. Һичшиксез, 
хәдискә туры килә, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
үзенең каберендә Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәтен дәвам итә. Шуның 
өчен безнең намазларыбызның эчендә Пәйгамбәребез салләллаһу 
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галәйһи вә сәлләмгә әйткән сәламнәребез дә һәм намазларыбыздан 
тыш әйткән салаватларыбыз да барып ирешә. Димәк, мәүлид аеннан 
соң без һичшиксез Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
турында онытырга тиеш түгел, безнең өстебездә кимендә ике бурыч, 
әле өченчесен дә кушырга була. Аларның беренчесе – Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә карата мәхәббәт, икенчесе – салават 
әйтү, бигрәк тә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
исеме зекер ителсә, һәрбер ишеткән кеше “салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм”, дип әйтеп куярга тиешле. Чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм башка бер хәдисендә әйтә: “Фәкать иң саран кеше 
генә, минем исемне ишеткәч, салават әйтми”. Һәм дә өченче бурыч – 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәте буенча 
яшәү. Боларны үтәгән очракта, ин шә Аллаһ, Аллаһы Тәгаләнең 
рәхмәте һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
шәфәгате белән Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ирешеп, бүләкләре 
булган Җәннәткә керергә насыйп булыр, ин шә Аллаһ. Аллаһы Тәгалә 
безнең һәрберебезгә дә даими Аллаһы Тәгаләнең зекерендә булып, 
даими Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
салаватларында булып, даими рәвештә аның Сөннәте буенча яшәргә 
насыйп итсә иде. 

 

Гашурә 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең 
берсендә безгә аңлатып әйтә: “Кем дә кем Аллаһы Тәгаләнең 
шигарьләрен (Аллаһы Тәгаләнең билге көннәрен, Аллаһы 
Тәгаләнең динен, Аллаһы Тәгалә безгә җибәргән илчеләрен һәм 
бөтен Аллаһы Тәгалә белән бәйле булган нәрсәне, 
вакыйгаларны) зурласа, чыннан да, бу кешенең күңелендә 
тәкъвалык булуына бер дәлил”. Ни өчен без Рамазан аен хөрмәт 
итәбез? Ул бит Аллаһы Тәгаләнең ае. Чөнки күңелебездә Рамазанга 
карата ниндидер хөрмәт уяна. Без ул айны күңелебездә олы ай 
буларак күрәбез. Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
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сәлләмне дә зурлыйбыз, аңа салават әйтәбез, аның турында вәгазьләр 
сөйлибез. Ни сәбәпле? Чөнки безнең күңелебез безне шуңа этәрә. Һәм 
шулай ук башка кичәләр, башка кешеләр барысы да Аллаһы Тәгалә 
белән бәйле булганнары. Әгәр дә Аллаһы Тәгаләне зурлыйбыз икән, 
димәк, күңелебездә тәкъвалык, димәк, Аллаһы Тәгаләгә карата 
мәхәбббәт, Аллаһы Тәгаләдән курку бар дигән сүз. Һәм дә инде, 
кадерле дин кардәшләребез, безнең бүгенге көнебез шулай ук Аллаһы 
Тәгаләнең шигарьләренең берсе булып санала. Димәк, бүген Аллаһы 
Тәгалә бер бөек кылган көн, ул да булса – Гашурә көне. Гашурә көне 

– мөхәррам аеның унынчы көне, димәк 1 мөхәррамдә безнең Ислам 
тәкъвиме (календаре) буенча Яңа ел башлана, менә шул яңа елның 
беренче аеның 10 нчы көне “Гашурә көне” дип атала.  

Гашурә көне нинди көн соң ул? Иң элек әйтеп китәргә кирәк, бу 
көн Исламга кадәр инде билгеле иде. Моның турында ике риваять 
бар. Ул риваятьләрдә килгәне буенча, Гайшә анабыздан китерелгән 
хәдистә әйтелә: “Җәһилият әһелләре, Мәккә мөшрикләре мөшрик 
булган вакытта бу көнне ураза тоталар иде”. Башка хәдистә килгәне 
буенча, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, Мәдинәгә 
килгәч, яһүдләрнең шул көндә ураза тотканнарын күрә. Шунда 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм яһүдләрдән сорады: 
“Ни сәбәпле сез, бу көнне сайлап, хаслап, бу көндә ураза тотасыз?” 
Шунда яһүдләр аңа: “Бу бер изге көн, бу көндә Аллаһы Тәгалә Муса 
пәйгамбәрне коткарды. Муса пәйгамбәрне һәм яһүдләрне 
Фиргавеннән коткарды. Шуның сәбәпле без хөрмәт йөзеннән бу 
көндә ураза тотабыз”, – дип җавап бирәләр. Шунда Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Яһүдләргә караганда, Муса 
пәйгамбәргә безнең хакыбыз күбрәк”. Һәм шулай итеп Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм Гашурә көнендә ураза тота башлый һәм 
мөселманнарга да ураза тотарга куша. Шуны да әйтергә кирәк, 
Гашурә көнендә ураза тоту үзенә күрә Рамазан аена әзерлек булып 
тора. Ни сәбәпле? Чөнки, билгеле булганча, Рамазан аенда ураза 
фарыз ителгәнче мөселманнар Гашурә көнендә һәм һәрбер айның өч 
көнендә ураза тота торган булганнар. Аннан соң 2 нче һиҗри елда 
Аллаһы Тәгалә Рамазан аенда ураза тотуны фарыз итте. Димәк, башта 
нәфел буларак айның һәрбер өч көнендә һәм Гашурә көнендә ураза 
тоту булган, шул сәбәпле дә Рамазан аена әзерлек дип әйтәбез. 
Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте киң. Ул бөтен нәрсәне дә берьюлы 
иңдермәгән. Бөтен фарызларны берьюлы иңдергән булса, күтәрә 
алмас идек, күпсенер идек. Ә Аллаһы Тәгалә башта намазны фарыз 
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итте (Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
пәйгамбәрлегенең 10–11 елында) һәм аннан соң һиҗри 2 нче елда 
(Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең пәйгамбәрлегенең 
15 елында) Рамазан уразасы фарыз була. Рамазан уразасы фарыз 
булганнан соң, тегеләре нәфел булып калалар. 

Кадерле дин кардәшләр, күргәнебезчә, Гашурә көненең тарихы 
борынгы, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аны уйлап 
чыгармаган. Беренчедән, Мәккә мөшрикләре бу көнне ураза 
тотканнар. Алар моны кайдан алган? Бу бары тик Аллаһы Тәгаләгә 
генә мәгълүм. Бәлки, бу Ибраһим пәйгамбәрдән калган гореф-

гадәтттер, бәлки, Нух пәйгамбәрдән калган гореф-гадәтттер, ә бәлки, 

Адәм галәйһиссәламнән калган гореф-гадәтттер. Ни өчен, чөнки 
Гашурә көненең тарихы кешеләр дөньясының тарихында бик зур 
роль уйный. Әгәр дә шул көнне булган вакыйгаларны карап китсәк, 
бик олы вакыйгалар булган. Мөселман тарихчылары әйтүләре буенча, 
иң беренче, Гашурә көнендә атабыз Адәм галәйһиссәламнең тәүбәсе 
кабул ителде. Беләбез, атабыз Адәм галәйһиссәламнең җәннәттә 
булганда кимчелеге булды һәм дә инде атабыз Адәм галәйһиссәлам 
Аллаһы Тәгаләгә үкенеп тәүбә кыла һәм Аллаһы Тәгалә шушы 
Гашурә көнендә тәүбәсен кабул кыла. Аннан соң Аллаһы Тәгалә 
Гашурә көнендә Нух пәйгамбәрне коткарды. Нух пәйгамбәрнең 
корабы тауга килеп туктый. Аннан соң шул ук Гашурә көнендә 
Аллаһы Тәгалә Ибраһим пәйгамбәрне Нәмруд патшадан саклады. 
Аннан соң Гашурә көнендә Аллаһы Тәгалә Йосыф пәйгамбәрне әтисе 
Ягъкуб пәйгамбәр белән очраштырды. Билгеле булганча, Аллаһы 
Тәгалә башта аларны аера. Нәтиҗәдә Ягъкуб пәйгамбәр елый-елый 
сукырая, Йосыф пәйгамбәр галәйһиссәлам, Мисыр дәүләтенә эләгеп, 
башта төрмәдә утыра, аннан соң финанслар министры булып китә, 

һәм дә инде нәтиҗәдә Аллаһы Тәгалә күп кенә еллардан соң боларны 
очраштыра. Шул ук Гашурә көнендә Аллаһы Тәгалә, Фиргавенне 
батырып, Муса галәйһиссәламне яһүдләрдән коткара. Шул ук Гашурә 
көнендә Давыд галәйһиссәламнең тәүбәсе кабул ителә. Шул ук 
Гашурә көнендә Сөләйман пәйгамбәргә аның мал-мөлкәте бирелә. 
Шул ук Гашурә көнендә Аллаһы Тәгалә Юныс пәйгамбәрне сазлык 
эченнән чыгара. Шул ук Гашурә көнендә Әюб пәйгамбәргә шифа 
бирелә. Шулай итеп, күреп торабыз, кадерле дин кардәшләр, бик олы 
көн. 

Бу көннең үзенең сөннәтләре бар. Сөннәтләрнең берсе, ул да 
булса – ураза тоту. Гашурә көнендә ураза тоту турында хәдисләренең 
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берсендә әйтелә. Бу хәдис Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең ике туган энесеннән китерелә: “Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм Рамазан аеннан башка бернинди көнне дә аерым 
сайлап ураза тотмаган, фәкать Гашурә көнендә генә ураза тота торган 
булган”. Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу 
көннең тарихын яхшы белгән һәм сәхабәләр дә аңа ияреп, бу көндә 
ураза тота торган булганнар. Безнең тарихыбыз өчен бик олы көн. 
Һәм дә инде башка бер хәдистә килгәне буенча, Гашурә көнендә 
ураза тотуның фазыйләте турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм әйтә: “Минем өметем буенча, Гашурә көнендә тотылган 
ураза өчен Аллаһы Тәгалә узган елның кылынган гөнаһларын гафу 
итә”. Галимнәрнең күбесе монда кече гөнаһлар турында сүз бара дип 
әйтәләр. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте киң һәм бөтен 
нәрсә безнең ихласлыгыбыздан тора. Әгәр дә адәм баласы чыннан да 
хакыйкый тәүбә белән үзенең гөнаһларыннан тәүбә кылды икән һәм 
Аллаһы Тәгаләнең шигарьләрен хөрмәт итәм дип ураза тотса, Аллаһы 
Тәгалә хәтта олы гөнаһны да гафу итәргә мөмкин, Аллаһы Тәгаләнең 
рәхмәте киң. Әгәр дә инде ел буе уңга да, сулга да гөнаһ эшләп, 
Гашурә көнендә Аллаһы Тәгалә гөнаһларны гафу итә дигән фикер – 

ул да булса Аллаһы Тәгаләнең диненә җиңел итеп карау. Ә Аллаһы 
Тәгаләнең диненә җиңел итеп карау үзе олы гөнаһлардан санала. Әйе, 
Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте киң, әмма дә ләкин аңа җиңел итеп карау 
дөрес түгел.  

Шулай ук кайбер мөселманнар бу Гашурә көнен бәйрәм иткәндә 

бик зур хаталар эшлиләр. Аның турында да белеп торсак була. Ул да 
булса, без шатлык көне дип искә алсак та, шигыйлар бу көнне кайгы 
көне дип искә алалар. Чөнки бу көнне Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең оныгы үтерелде. Шуңа да алар кайгы көне дип 
үзләрен чылбыр белән дә кыйныйлар, пычак белән дә кисәләр, 
үзләренең каннарын агызалар. Монысы хаталы, бу дөрес түгел. 
Болары барысы да шәригатькә туры килми. Чөнки Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә моны кушмады. Һәм шәригать 
бер кешегә дә үзенә зыян салырга кушмый. Шәригатьтә иңдерелгән 
бөтен нәрсә фәкать адәм баласының файдасына гына. Биш вакыт 
намазны алсак, ул безнең тәнебез өчен минималь хәрәкәт, физик ягын 
алсак. Әгәр Аллаһы Тәгалә бездән хәрәкәтне генә теләгән булса, 
әлбәттә авыррак хәрәкәт бирергә мөмкин, әйтик, берәребез спорт 
залына барып, штангалар күтәрә башласа, монда нагрузка күбрәк. 
Әмма дә ләкин эш нагрузкада түгел. Беренчедән, буыннар йөри, 
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буыннар катып калмый, билләр бөгелә, монысы адәм баласының 
организмына файда. Икенчедән, биш вакыт намаз үзенә күрә бу 
галәмнең тормыш рәвешенә туры килә. Биш вакыт намазга туры килә 
торган цикл бар. Биш вакыт намаз укып, адәм баласы менә шул галәм 
белән үзенә күрә тоташа, бер гармониягә керә. Әмма дә ләкин 
намазның төп файдалары бу түгел. Намаз турында Аллаһы Тәгалә 
әйтә: “Намаз адәмне бозык гамәлләрдән тыя”. Намаз вакытында 
без Аллаһы Тәгалә белән турыдан-туры сөйләшәбез, акылыбыз да ял 
итә, тәнебез дә ял итә. Аннан соң, уразага килгәндә, ураза кешенең 
эчке организмын чистарта. Зәкят малны чистарта. Бигрәк тә хаҗга 
килгәндә, безнең бүгенге көн өчен мөһим. Ни өчен? Чөнки бүгенге 
көндә тормыш шундый катлауланды, без гел бертуктаусыз йөгерәбез. 
Ә хаҗ, шул йөгерүне туктатып, бераз дөнья мәшәкатьләреннән 
бүленеп, үзеңә игътибар итәргә, үзеңә тәрбия бирергә мөмкинчелек 
тудыра. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең бу турыда 
хәдисе бар: “Кем үз-үзен танып белсә, ул Аллаһы Тәгаләне танып 
белгән”. Шуның өчен бүгенге көнебез өчен намазның да, хаҗның да 
файдасы зур. Коръәндә дә, хәдистә дә, бер җирдә дә үзеңне чылбыр 
белән кыйнарга, пычак белән кисәргә дигән сүз юк, шәригатьтә 
барысы да да кеше файдасына гына. Шуның сәбәпле Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә билгеләгән сөннәт бар, ул да 
булса – ураза. Ураза белән тәнебезне пакьлибез һәм күңелебез 
Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы чын ихластан өчен ураза тота, яңадан 
Аллаһы Тәгалә белән тоташабыз. Аллаһы Тәгалә безнең һәрберебез 
өчен бу бөек көнне мөбарәк кылса иде, тоткан уразаларны кабул 
кылса иде, һәм бу көндә Аллаһы Тәгалә яшергән бәрәкәтләрне, 
яшергән файдаларны безгә яудырса иде. 

 

Исра һәм Мигъраҗ 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә Үзенең хисапсыз нигъмәтләрен 
яудыручы Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең чиксез 
хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, 
безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз Мөхәммәд Мостафа 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм 
бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләрем, барыбыз да белеп торабыз, узган 
җомгалардан, узган атнакичләрдән безнең раҗәб ае башланып китте. 
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Аллаһы Тәгалә һәм Аның Илчесе пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм бөекләгән айларның берсе. Ни өчен, чөнки, раҗәб ае 
кергәч, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм дога кыла 
торган була: “Аллаһым, безгә раҗәб аенда, шәгъбан аенда бәрәкәт 
бирсәң иде һәм Рамазан аен да күрергә насыйп итсәң иде”. Димәк, 
раҗәб ае ул Рамазан аена әзерләнү ае булып санала һәм дә инде раҗәб 
аенда безнең өчен, динебез өчен олы вакыйгаларның берсе була, ул 
да булса – Исра һәм Мигъраҗ могҗизасы, вакыйгасы. Ул бу елны 
апрель аена туры килде. Монда бер хикмәт бар. Чөнки 3–4 көн элек 
кенә әле 12 апрель – Космонавтика көне булды. Һәм кешелек 
дөньясы, бигрәк тә Советлар Союзы, моны үзенең бер казанышы итеп 
саный иде. Без беренче тапкыр кешене космоска очырдык дигән 
мәгънәдә зур казаныш булып санала иде, һәм дә инде, әгәр дә без 
менә шул чорга хәтле яшәгән кешеләрнең фикерләрен тикшерсәк, ул 
алар өчен бер могҗиза булып санала иде. Әмма дә ләкин, без 
үзебезнең динебезне тикшереп карасак, беренчедән бу могҗиза 
турында Аллаһы Тәгалә 1400 ел элек Үзенең Илчесе Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм аркылы хәбәр итте. Коръәндә ул бар, ә 
кешелек дөньясы моңа бары тик XX гасырда гына иреште. Моның 
турында Коръән аятьләренең берсендә әйтелә: “Әй сез кешеләр һәм 
җеннәр төркеме, әгәр дә сез күкләр һәм җирләр чикләрен узарга 
теләсәгез, сез аларны узарсыз, әмма дә ләкин көч-кодрәттән 
башка уза алмассыз”. Шул көч-кодрәткә кешелек дөньясы XX 
гасырда гына иреште, белеп торабыз, 1960 елның 12 апрелендә кеше 
беренче тапкыр космоска очты һәм дә инде шулай ук Советлар 

Союзында, Кольский полуостровта иң тирән, 15 км лы скважина 
иштеләр. Моның турында Аллаһы Тәгалә 14 гасыр элек хәбәр иткән 
булган һәм аның өчен нәрсә кирәклеген дә хәбәр иткән. “Сүлтан”, 
ягъни “хакимият, көч, кодрәт, энергия” дип тә тәрҗемә итеп була. 
Кешелек дөньясы, ракета ясый торган материалны ачкач, ракетага 
сала торган ягулыкны уйлап тапкач, шул энергияне (көч-куәтне) 
файдаланырга өйрәнгәч, чынбарлыкка ашты. Шулай ук җир чикләре 
дә. Монда да көч-кодрәт кирәк, үзенең материаллары кирәк. Димәк, 
Аллаһы Тәгалә әйткәнчә, көч, энергия, кодрәт, солтан кирәк. Димәк, 
Аллаһы Тәгалә бу турыда Коръәндә 1400 ел элек хәбәр итте. Чыннан 
да, Коръән – Аллаһы Тәгаләнең китабы, бер могҗизави китап. Әмма 
дә ләкин, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Исра һәм 
Мигъраҗ вакыйгасы белән адәм баласының космоска очуын 
чагыштырып карасак, космоска очу бернинди могҗиза түгел.  
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Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
пәйгамбәрлегенең 10–11 елларында абыйсы Әбү Талиб һәм хатыны 
Хәдичә радыяллаһу ганһә вафат булалар. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең хәле авыр була, аны мөшрикләрдән сакларлык 
кеше калмый, һәм, аның күңелен юатыр өчен, Аллаһы Тәгалә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә бу могҗизаны 
күрсәтә. 

Төннәрнең берсендә, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм Әл-Хәрам мәчетендә утырган чагында, аның янына Җәбраил 
галәйһиссәлам (фәрештә) килә. Үзе белән ишәктән бераз зуррак кына 
Әл-Бурак исемле хайванны китерә һәм Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмне үзе белән сәфәргә дәшә. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм Буракка атланып сәфәргә чыга, әмма дә 
ләкин Буракның бер сыйфаты була. Ул үзе төшкән урынга бер 
мизгелдә барып җитә торган хайван була. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең иң беренче барып җиткән урыны Кодес 
(Иерусалим) шәһәре була. Ул заманнарда әлеге Кодес шәһәренә 
гарәпләрнең кәрваннары бер ай бара торган булганнар, чөнки ул 
Мәккәдән 1200 чакрым ераклыкта урнашкан булган. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм бик кыска вакыт эчендә (бер мизгелдә 
дип әйтерлек) барып җитә. Бүгенге көндә андый зур тизлек белән 
истребитель генә хәрәкәтләнә ала. Истребитель эчендә кеше пыяла 
белән, тимер белән сакланган. Әгәр дә истребительдән башка шундый 
зур тизлек белән хәрәкәтләнсә, каршыга килә торган җил аның 
тиресен ашый торган була. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә бер зыян да килми. Димәк, бик кыска арада Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм Кодес шәһәренә барып җитә. Монысы 
беренчедән. 

Икенчедән, Кодес шәһәрендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм артына башка пәйгамбәрләр тезелеп (монысы инде 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә хөрмәт, аның 
дәрәҗәсен күрсәтә) җәмәгать намазы укыйлар. Пәйгамбәребез 

салләллаһу галәйһи вә сәлләм башка пәйгамбәрләргә имам булып 
тора. Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
дәрәҗәсен аңлата. 

Соңыннан Җәбраил галәйһиссәлам Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә ике чокыр алып килә. Берсендә хәмер, 
икенчесендә сөт. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сөтне 
сайлап ала да, эчеп җибәрә. Шунда Җәбраил галәйһиссәлам әйтә: 
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“Син кешенең фитратына (табигатенә) иң якын булган нәрсәне 
сайлап алдың. Әгәр дә хәмерне сайлаган булсаң, синең өммәтең 
хәмердә батар иде”. Инде моннан тагын бер нәтиҗә ясый алабыз. 
Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә алып 
килгән дин кешенең табигатенә иң ятышлы Аллаһы Тәгаләнең 
законы. Ул бөтен нәрсәдә күренә. Биш вакыт намазны алсак, ул 
галәмнең вакыты белән бер баланска керә дә, кешенең тәненә файда, 
шифа. Уразаны алсак, ул ач торудан аерылып тора һәм башка 
халыкларның уразаларыннан аерылып тора. Әйтик, христианнарның 
уразасы (пост). Аларга көндез ашау тыелмаган, фәкать итләрдән, 
менә шундыйлардан тыелалар. Шулай ук, бүгенге заманда ач тору 
методикаларын тикшереп карасак, кайберләре берничә көн бөтенләй 
ризыксыз торырга кушалар, кешенең тәненә зыян. Шуның өчен 
динебездә Аллаһы Тәгалә бер уртак фикер иңдерде: иртә ашыйбыз 
һәм кич ашыйбыз. Димәк, организмга ризык та килә, шул ук вакытта 
көндез ач торганда кешенең тәне, организмы чистарына. Организм 
үзенең картайган клеткаларын ашый, алар урынына яңа клеткалар 
туа. Шулай ук хаҗны алыгыз. Кешенең һәм дә галәмнең табигатенә 
туры килә. Чөнки без, хаҗга баргач, тәваф кылган вакытта сәгать 
йөрешенә каршы әйләнәбез. Бу планеталарның, Җирнең кояш 
тирәсендә әйләнешенә туры килә. Җирнең үз күчәре тирәсендә 
әйләнешенә дә туры килә. Димәк, гомумән алганда, динебез Ислам – 

кешенең табигатенә туры килә торган дин. Моны Пәйгамбәребез 

салләллаһу галәйһи вә сәлләм дә, Җәбраил галәйһиссәлам дә 
расладылар. 

Инде Исра Һәм Мигъраҗның икенче өлеше – күккә ашу. 
Җәбраил галәйһиссәлам белән бергә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм күккә менәләр. Шунда күкнең беренче катында 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Адәм галәйһиссәлам 
белән очраша. Адәм галәйһиссәлам Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә сәлам бирә, үзенең изге теләкләрен әйтә. Икенче 
кат күктә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Зәкәрия һәм 
Гайсә галәйһиссәламне күрә. Алар да, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә сәлам биреп, үзләренең теләкләрен әйтәләр. 
Өченче кат күктә – Йосыф галәйһиссәлам, дүртенче кат күктә – 

Идрис галәйһиссәлам, бишенче кат күктә – Һарун галәйһиссәлам, 
алтынчы күктә Муса галәйһиссәлам, җиденче күктә Ибраһим 
галәйһиссәлам белән Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
очраша. Барысын да күрә, үзенең бабасы Ибраһимны да, чөнки 
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Ибраһим галәйһиссәлам яһүдләрнең һәм гарәпләрнең бабасы булып 
санала. Шунда ук Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмгә җәннәт һәм җәһәннәмне күрсәтә. Төрле кешеләрнең 
нигъмәтләрен, төрле кешеләрнең газапларын күрсәтә. Инде җиденче 
кат күкнең ахырына килеп җиткәч, Бәйтүл Гыйззә исемле бер урында 
Җәбраил галәйһиссәлам Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә әйтә: “Дустым, миңа юлны дәвам итәргә рөхсәт юк. 
Сәфәрне берүзең генә дәвам итәсең”. Карагыз, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә нинди хөрмәт. Аллаһы Тәгаләгә иң 
якын булган фәрештәләрнең берсенә юлны дәвам итәргә рөхсәт юк, ә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгалә 
шундый хөрмәт күрсәтә. Шунда инде Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм, сәфәрен дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә белән 
турыдан-туры сөйләшә һәм Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә төрле-төрле хәбәрләр ирештереп, 
шунда Үзенең Илчесенә бер бүләген дә бирә, ул да булса – биш вакыт 
намаз. Башта илле вакыт намаз бүләк ителә. Кайткан вакытта, 
алтынчы кат күктә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
Муса галәйһиссәлам белән очраша. Муса галәйһиссәлам аңа: 
“Өммәтең моны күтәрә алмый, минекеләр дә күтәрә алмадылар, 
синекеләр дә күтәрә алмаслар. Аллаһы Тәгаләдән киметүен сора”, – 

дип әйтә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Азрагын 
сорарга оялам”, – дип әйткән. Аннан Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм, кабат-кабат Аллаһы Тәгаләдән сорый-сорый, 

намазлар вакытын бишкә киметә. Шулай итеп, безгә 5 вакыт намаз 
фарыз була, ләкин Аллаһы Тәгалә савабын 50 намазныкы итеп 
калдыра. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте. Аллаһы Тәгалә безнең өчен 
50 вакыт намазның савабын саклап кала.  

Барган һәм кайткан юлында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм, мөшрикләрнең кәрваннарын күреп, берсенең савытыннан 
хәтта суны да эчеп бетерә. Бу да Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм өчен бер дәлил булып тора.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Мәккәгә кире 
әйләнеп кайтканда утырган урыны әле суынмаган була. Монысы да 
бер могҗиза. Чөнки гарәп чүле төнлә бик тиз суына, болытлар юк, 
ачык космос җылыны бик тиз суыра. Ә Пәйгамбәребез салләллаһу 

галәйһи вә сәлләмнең кайтканда урыны әле суынмаган була. 
Икенчедән, сәфәргә киткәндә, кулы комганга тиеп, комган ава 
башлый, әйләнеп кайтканда исә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
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сәлләм комганны тотып алырга өлгерә, урынына куя. Димәк, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сәфәре урын белән 
генә түгел, вакыт белән дә бәйле.  

Аның сәфәрендә тагын бер могҗиза бар. Космоска очкан 
кешенең берсендә дә андый могҗиза булуы мөмкин түгел. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм җиде кат күкне 
скафандрсыз, космик корабльсез уза. Ә инде без беләбез, Җирдән 
берничә йөз чакрым биеккә күтәрелсәң, планетаара киңлек 
(межпланетное пространство) – вакуум (бушлык) башлана. Шушы 
вакуумда кеше кимендә 3 сәбәп аркасында, скафандры булмаса һәм 
корабль эчендә булмаса, ул һәлак була. Беренчесе – анда бик нык 
салкын, икенчесе – анда суларга һава юк. Өченче сәбәп – анда басым 
(давление) юк. Җир шарында яшәгәндә безнең өстебездә һава бар, 
басым бар. Кешенең эчендәге басым белән табигать басымы бер-

берсен каплыйлар дип әйтергә була. Әгәр инде кеше космоста 
скафандрсыз булса, кеше эчендәге басым аны эченнән шартлатырга 
тиеш. Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сәфәре 

– могҗиза. 
Икенче көнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу 

могҗиза турында мөшрикләргә хәбәр иткәч, алар көләләр, 
ышанмыйлар. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
аларга Кодес шәһәрендәге Әл-Әкъса мәчетен сурәтләп, аңлатып бирә, 
кәрваннары һәм су эчкәне турында да әйтә. Мөшрикләрнең 
кәрваннары әйләнеп кайткач, кемнеңдер суы юкка чыкканын белгәч, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сүзләрен раслый 
торган хәлләрне күрәләр, әмма дә ләкин иман китермиләр. Монда 
безнең өчен иң якын үрнәк – Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең иң якын сәхабәсе Әбү Бәкер радыяллаһу ганһе. Әбү Бәкер 
радыяллаһу ганһе бу хәбәрне хәтта Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең үзеннән түгел, ә мөшрикләрдән ишетә. Шунда 
мөшрикләр Әбү Бәкер радыяллаһу ганһегә: “Синең дустың бер 
мизгелдә Әкъса мәчетенә барган, аннан күккә ашкан икән, шул арада 
әйләнеп кайтырга да өлгергән”, – дип әйтәләр. Әбү Бәкер радыяллаһу 
ганһенең җавабы кыска була. Ул: “Әгәр ул шулай сөйләсә, димәк, 
чыннан да ул шулай. Мин аның артыгына да (Җәбраил галәйһиссәлам 
хәбәр китерүенә) ышанам”, – дип җавап кайтарган. 

Кадерле дин кардәшләр, бу могҗиза Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең чыннан да пәйгамбәр икәнлеген раслый, 
Коръәннең чыннан да Аллаһы Тәгаләнең китабы икәнлекне раслый. 
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Аллаһы Тәгалә чыннан да Коръәндә безнең өчен кирәк булган бөтен 
мәгълүматны иңдергән. Безнең өстебездә фәкать үтәү, бигрәк тә 
шушы раҗәб аенда, Исра һәм Мигъраҗ булган айлар, Рамазан аена 
әзерлек айларында. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
сөннәте буенча бер көн булса да ураза тоту киңәш ителә, һәм аның 
әҗер-саваплары зур. Әйтеп киткәнебезчә, раҗәб ае – Рамазан аена 
әзерлек ае, Рамазан аеның ишегалды дип әйтсәк тә була. Шуның өчен 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең догасын кабатлап, 
без сезнең белән әйтәбез: “Ий Раббыбыз, безгә раҗәб һәм шәгъбан 
айларында бәрәкәтләреңне бирсәң иде һәм һәрберебезгә Рамазан аен 
күреп, Рамазан аенда ураза тоту шатлыгын бу елда да насыйп итсәң 
иде”. 

 

Мәүлид ае 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә Үзенең чиксез нигъмәтләрен 
бүләк итүче Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә даими шөкерләребез, 
сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш 
Пәйгамбәребез һәм бөек остазыбыз Мөхәммәд Мостафа салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре 

булса иде. 
Кадерле дин кардәшләрем, тагын кабат-кабат Аллаһы Тәгалә 

Коръәндә безнең өчен иңдергән бер зур, тирән мәгънәгә ия булган 
аятьне исегезгә төшереп китәсем килә. Ул аятьтә Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Кем дә кем Аллаһы Тәгаләнең шигарьләрен (билгеләрен) хөрмәт 
итсә, олыласа, Ул аның күңелендәге тәкъвалык булуына бер 
дәлил”. Димәк, күңелендә тәкъвалык, күңелендә Аллаһы Тәгаләгә 
карата хакыйкый мәхәббәт, Аллаһы Тәгаләдән хакыйкый курку бар 
дигән сүз. Һәм дә без сезнең белән бу көннәрдә Аллаһы Тәгаләнең 

шундый шигарьләренең (билгеләренең) берсенә кердек, ул да булса – 

рабигыль-әүвәл ае. Ул Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
дөньяга килгән ай. Ә кем ул Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм? Ни өчен без аның турында аерым сөйлибез? Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм ул безгә Аллаһы Тәгаләнең кануннарын 
тапшыручы гына түгел. Чөнки кайбер надан, үзләрен галим дип 
санаучыларның әйткән сүзләре бар: “Мөхәммәд килеп китте, 
тапшырасын тапшырды. Менә минем кулымдагы бу таяк 
Мөхәммәдкә караганда хәерлерәк, аның файдасы күбрәк”, – дип 
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әйтүчеләр тарихта булды. “Без Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмне ничек кабул итәргә тиешбез соң? Безнең Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә карата нинди мөнәсәбәт булырга 
тиеш?” дигән сораулар туа. Әлеге фикергә таянып, бу көндә мәүлидне 
тыючылар да бар. Безнең карашыбыз нинди булырга тиеш соң? Аны 
белер өчен без сезнең белән иң элек Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең хәдисләренә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Һәм шул 
хәдисләренең берсендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
әйтә: “Әгәр дә сезнең берәрегез миңа сәлам бирсә, Аллаһы Тәгалә 
минем җанымны кайтарып, мин шул сәламне алып, ул кешегә 
җавабын кайтарам”. Бу хәдистән нәрсә аңлыйбыз? Беренчедән, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм гади кеше түгел. 

Гомумән, пәйгамбәрләрнең безгә карата Аллаһы Тәгалә каршында 
дәрәҗәләре олы гына түгел, аларның аермалары бар. Алар Аллаһы 
Тәгаләгә шуның кадәр бирелгән ихласлы кешеләр, һәм менә шул 
ихлас хөрмәтенә Аллаһы Тәгаләгә ачык ихластан гыйбадәт кылалар. 
Һәм менә шул ихласларына карата хөрмәт күрсәтеп, Аллаһы Тәгалә 
нишләтә? Хәтта үлемнән соң да пәйгамбәрләр гыйбадәтләрен дәвам 
итәләр. Без үзебезнең сәүдәләребезне яратабыз, үзебезнең 
гаиләләребезне яратабыз, кесәдәге акчаны яратабыз, утырып йөри 
торган машинаны яратабыз, яши торган өйләребезне яратабыз.  
Ә пәйгамбәрләр гыйбадәтне ярата торган булганнар. Шуның сәбәпле 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә: 
“Пәйгамбәрләр алар исән, үзләренең каберләрендә намазларын 
укыйлар, гыйбадәтләрен дәвам итәләр”. Димәк, исән чакларында, 
күңелләрендә шуның хәтле ихлас булу сәбәпле, Аллаһы Тәгаләгә 
шуның хәтле мәхәббәт булуы сәбәпле Аллаһы Тәгалә пәйгамбәрләргә 
менә шундый хөрмәт күрсәткән. Аларны Аллаһы Тәгалә яраткан 
нәрсәләреннән аермады. Без бит вафат булу белән яраткан 
нәрсәләребездән аерылабыз: балаларың да кала, хатының да кала, өең 
дә кала. Аларның бернәрсәләре дә калмый, барысы да үзләре белән. 
Һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм ул хәдисендә безгә 
шуның өчен әйтә: “Әгәр дә сезнең берәрегез миңа сәлам бирсә, 
Аллаһы Тәгалә минем җанымны кайтарып, мин шул сәламне алып, ул 
кешегә җавабын кайтарам”. Башка хәдисендә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Кем дә кем миңа бер салават әйтсә, 
Аллаһы Тәгалә аңа ун салават кайтара”. Димәк, менә шундый 
дәрәҗәгә ия булучы кеше. Менә шул хәдисләр белән без 
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Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең дәрәҗәләрен сөйләп 
бетермәдек әле, сөйлисе күп. 

Исегезгә төшерегез, Мигъраҗ вакытында пәйгамбәрләрнең 
имамы булып кем тора? Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм. Мигъраҗ могҗизасын Аллаһы Тәгалә кемгә күрсәтә? Берәр 
булса пәйгамбәр Мигъраҗда булдымы соң? Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә карата булган хөрмәт – Исра һәм 
Мигъраҗ могҗизасы. Аннан соң исегезгә төшерегез, Җәбраил 

галәйһиссәлам Мигъраҗ вакытында җиде кат күкне узгач, Сидратүл 
мунтәхә дигән җиргә җиткәч, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә әйтә: “Дустым, миңа синең белән юлны дәвам итәргә рөхсәт 
юк. Мин синең белән бүтән бара алмыйм, сиңа гына андый хөрмәт”. 

Башка беркемгә дә, фәрештәгә дә, башка пәйгамбәрләргә дә бу 
дөньяда андый хөрмәт булмады. Дөнья тарихында нихәтле кешеләр 
булды, әмма дә ләкин шул миллиардлаган кешеләр арасында бер генә 
кешегә андый хөрмәт. Ул да булса – Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм. Һәм турыдан-туры, пәрдәсез Аллаһы Тәгалә кем 
белән элемтәгә керә? Фәкать Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм белән. Димәк, без менә шундый олы дәрәҗәгә ия булган 
кешенең өммәтеннән торабыз.  

Тагын Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 

хәдисләрен исебезгә төшерик. Кыямәт көне турындагы хәдисләрдә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзе турында нәрсә ди? 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Кыямәт көнендә 
әйтә торган сүзе нинди була? Һәрбер кеше, хәтта әүлия, хәтта 
пәйгамбәр булса да, Кыямәт көнендә үзен генә кайгыртыр: “Минем 
хәлем ничек булыр икән, Аллаһы Тәгалә мине гафу итәр микән?” – 

дигән вакытта, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
әйткән сүзләре: “Өммәтем”, “өммәтем”. Ә вафат булганда әйткән 
сүзләре: “Өммәтем”, “өммәтем”. Кыямәт көнендә, иң авыр хәлдә 
булганда, хәтта пәйгамбәрләр, Адәм галәйһиссәлам җәннәттәге 
хатасы турында кайгыртканда, башка пәйгамбәрләр һәрберсе үзенең 
хатасы хакында кайгыртканда, Аллаһы Тәгалә гафу итәр микән дигән 
уйлар белән йөргәндә, хәтта Аллаһы Тәгалә Коръәндә китерә бит, 
Кыямәт көнендә бала тапкан ана үзенең баласына борылып та 
карамас, үзе турында гына уйлар. Менә шуның хәтле кайгылы була. 
Әнә шундый вакытта Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: 
“Өммәтем”, “өммәтем”, – дип кайгыртыр. Менә шундый кешенең 
өммәтеннән торабыз без, мөхтәрәм җәмәгать. 
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Кыямәт көне белән бәйле булган Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең тагын бер хәдисен исебезгә төшерик. Ул 
хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә хәбәр 

итә: “Кыямәт көнендә адәм балалары терелтеп, каберләреннән 
торгызылгач, илле мең ел Аллаһы Тәгаләнең хөкем башлавын көтеп 
торырлар. Шушы көтеп торудан арыгач, авырсына башлагач, алар 
пәйгамбәрләргә мөрәҗәгать итәләр. Иң беренче атабыз Адәм 
галәйһиссәлам янына килеп: “Син бит беренче кеше, безнең атабыз, 
Раббыбыз үзенең хөкемен башласын инде, син сора инде”, – дип 
әйтәләр. Шунда Адәм галәйһиссәлам: “Мин җәннәттә шундый хата 
эшләгән идем. Шуның өчен Аллаһы Тәгалә мине җәннәттән чыгарды. 
Аллаһы Тәгалә мине гафу итәр микән дип кайгырам, шуның өчен 
Аллаһы Тәгаләдән сорарга оялам”, – дип әйтә. Һәм Адәм 
галәйһиссәлам үзеннән соң килгән пәйгамбәргә кешеләрне җибәрер. 
Шулай итеп адәм балалары бер пәйгамбәрдән икенче пәйгамбәргә 
мөрәҗәгать итеп барырлар да, ахыргы чиктә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә килеп җитәрләр. Шунда 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм кешеләргә болай дип 
җавап кайтара: “Чыннан да бу мөрәҗәгатегез минем өчен”. Ни өчен 
шулай әйтә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм? Чөнки 
башка хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: 
“Һәрбер пәйгамбәргә Аллаһы Тәгалә бер кабул ителә торган дога 
бүләк итте. Һәм һәрбер пәйгамбәр догасын исән чагында сорады.  
Ә мин үземнең догамны Кыямәт көненә калдырдым”. Кыямәт 
көнендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең олы 
шәфәгате менә шул була. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм шуннан соң сәҗдәгә китә, Аллаһы Тәгаләдән сорый. Аллаһы 
Тәгалә аңа: “Тор колым, бүгенге көн сәҗдә көне түгел. Сәҗдәләр 
дөньяда ул, гыйбадәт, сынау дөньяда ул. Бүгенге көн сәҗдә көне 
түгел, сора”, – дип әйтә. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм Аллаһы Тәгаләдән шул хөкемне башлавын сорый. Һәм дә 
Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
шәфәгате белән Кыямәт көнендә хөкемне башлап җибәрә. Карагыз, 
нинди дәрәҗә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең олы 
шәфәгате хәтта мөселманнар өчен генә түгел, мөселман булмаганнар 
өчен дә була бит, хөкем бөтен кешеләр өчен башлана. Карагыз нинди 
дәрәҗә, җәмәгать. Һәм дә инде бу шәфәгатеннән башка 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең шәфәгать төрләре 
күп. Ул да булса – җәннәттәге дәрәҗәләрне арттыру буенча шәфәгате; 
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җәһәннәмгә кайбер мөселманнар кермәс өчен булган шәфәгате; 
кайбер мөселманнар хисапсыз җәннәткә керсеннәр өчен шәфәгате; 
кайбер җәһәннәмгә эләккән һәм җәзаларын алган мөселманнарны 
җәһәннәмнән чыгарып, җәһәннәмгә кертү өчен шәфәгате. Менә 
шундый бөек затның милләтеннән, өммәтеннән без, мөхтәрәм 
җәмәгать. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең үзе турында 
әйткән хәдисе бар: “Аллаһы Тәгалә мине иң хәерле милләттән, иң 
хәерле өммәттән, иң хәерле ыругтан, иң хәерле, иң яхшы гаиләдән 
сайлап алды”. Менә нинди дәрәҗәгә ия булган кешенең өммәтеннән 
торабыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм дә инде шундый кеше аерым 
хөрмәткә лаек түгелмени? Әйе, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм хәдисендә әйтеп калдырды: “Насаралар Гайсәне олылаган 
шикелле, мине олыламагыз. Безнең берәребез Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмне Аллаһы дип әйткәне бармы? 
Аллаһының улы дип әйткәнебез бармы? Беребезнең дә алай 
әйткәнебез юк. Әмма дә ләкин шул ук вакытта без аңа аерым хөрмәт 
күрсәтәбез. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
дәрәҗәсе шуның кадәр олы, мөхтәрәм җәмәгать, хәтта Аллаһы Тәгалә 
гыйбадәтләрнең иң фазыйләтле булганында, иң фазыйләтле 
гыйбадәтләрнең берсендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмне кертеп калдырган. Без сезнең белән һәрбер намазыбызда 
әйтәбез: “Әс-сәләәмү галәйкә әййүһән-нәбиййү үә рахмәтуллааһи үә 
бәракәәтүһ” (“Сиңа сәлам, әй Аллаһының пәйгамбәре. Аллаһы 
Тәгаләнең сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын”). Ул сәлам кемгә 
бирелә? Үле гәүдәгә биреләме? Әлбәттә, юк. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сүзе хак: “Пәйгамбәрләр алар исән, 
үзләренең каберләрендә намаз укыйлар”. Шуның өчен хәтта безнең 
намазыбыз да, ике рәкәгатьле сөннәт намазы булса да, аны мәүлид 
дип санарга була, чөнки, әгәр мәүлиднең нәрсә икәнен тикшереп 
карасак, мәүлид ул – Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
тормышын искә алу, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
салават әйтү. Әгәр дә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
андый дәрәҗәгә ия булмаса, әгәр дә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм чыннан да исән булмаса, безнең намаз эчендә әйтә 
торган менә шул сүзләребез буш сүз булыр иде. Ә буш сүз, 
белгәнебезчә, намазны боза.  

Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, чыннан да, Аллаһы Тәгалә, 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмне намазга кертеп, 
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дәрәҗәсен күрсәтә. Шуның өчен бу мәүлид ае да, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзе дә – ул Аллаһы Тәгаләнең шигаре. 
Без Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең туган аен 
олылаган саен, күңелебездә тәкъвалык арта. Шуның өчен бу мөбарәк 
айларда, бу айларда гына түгел, әлбәттә, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмне гел истә тотарга кирәк. Әмма дә ләкин бу ай 
аерым: мәҗлесләр үткәрәләр, мәүлидләр үткәрәләр. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмне күбрәк искә төшерик, күбрәк 
салаватларыбызны әйтик, күбрәк сөннәтләрен үтәргә тырышыйк, 
чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең вәгъдәсе, ул 
да булса – Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтен 
үтәү, аның шәфәгатенә алып бара торган юл. Аллаһы Тәгалә безгә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең шәфәгатенә 
ирешүдә, Үзенең рәхмәтенә ирешүдә Үзенең ярдәмнәрен бирсә иде. 

 

Мәүлидтән соң 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббабыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, һичшиксез вакыт тиз уза, әле генә 
башланып киткән диярлек рабигыль-әүвәл аебыз – мәүлид аебыз 
тәмамланды. Бу айны без шатланып каршы алган идек, бу айда без 
мәүлид бәйрәмнәре уздырдык. Әмма дә ләкин мәүлид ае тәмамлану 
белән Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең мирасы 
тәмамланмый. Аннан артык та әйтәбез, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм безнең өчен исән булып кала. Хәдистә килгәне 
буенча: “Пәйгамбәрләр алар исән, үзләренең каберләрендә намаз 
кылалар. Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәтләрен дәвам итәләр. Һәм шуңа да 
без һәрбер намазыбызда: “Әс-сәләәмү галәйкә әййүһән-нәбиййү үә 
рахмәтуллааһи үә бәракәәтүһ” дип Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә турыдан-туры сәлам әйтәбез. Шул сәбәпле 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безнең өчен рухи 
мәгънәдә генә түгел, хакыйкый мәгънәдә олы, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм безнең өчен исән. Аллаһы Тәгалә 
Коръәндә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хакында әйтә: 
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“Чыннан да, сезнең өчен Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм бер күркәм үрнәк булды”. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм безнең өчен даими рәвештә, тумыштан алып 
вафатыбызга хәтле, рабигыль-әүвәл аенда гына түгел, тагын бөтен 
айда да безнең өчен үрнәк булып кала. 

Бүгенге җомгабызда үрнәк буларак Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең өч сыйфатына игътибар итәсе килә. Ул 
сыйфатларның берсе турында Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең 
берсендә әйтә: “Әй Мөхәммәд, чыннан да, Без сине бу дөньяга 
Аллаһы Тәгаләнең рәхимлелеге һәм шәфкатьлелеге буларак 
җибәрдек”. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең бу 
дөньяга җибәрелүе тумышыннан башлап бу дөнья өчен рәхмәт. Хәтта 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм турында әйтмәсәк тә, 
балигъ яшенә җиткәнче үк Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм бу дөнья өчен рәхмәт булды. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте, 
шәфкате булды. Ни өчен шулай дип уйлыйсыз? Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Хәлимәнең гаиләсенә күчүен 
исегезгә төшерегез. Хәлимә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмне пәйгамбәрлекнең беренче елларында тәрбияләгән хатын-

кыз. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең тәрбиясеннән 
алып .... менә шул вакытка кадәр Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен күрә 
башлый. Мәккәгә килгәндә Хәлимәнең ишәге иң актыккы булып 
килә. Мәккәдән чыккач, иң алдан бара. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмне тәрбиягә алган вакытта үзенең яшь, имезә торган 
баласы була, әмма дә ләкин сөте булмый. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмне алган кичтә үк үзендә сөт барлыкка килә. Ул 
үзенең баласын да, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмне дә 
имезә. Комлы, ташлы юллар булу сәбәпле дөяләрендә сөт булмый. 
Икенче көнне таң аткач, ире дөя янына сөте юкмы дип чыкса, 
савымын тулысы белән алып бетерә. Һәм инде Аллаһы Тәгаләнең 
тагын бер рәхмәте – шул көннән башлап Хәлимәнең сарыклары, 
дөяләре йөргән урында һәрвакыт яшел үлән була. Хәтта Хәлимәнең 
авылдашлары бер-берсенә: “Үзегезнең хайваннарыгызны Хәлимә 
хайваннары янында йөртегез”, – дип әйтә торган булганнар. Шулай 
ук яшүсмер вакытында, дөньяны аңлый башлагач, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең рәхимлелек, шәфкатьлелек 
сыйфатларын күрәбез. 15 яшеннән башлап үз көнен үзе күрә башлый, 
чөнки ул Әбү Талиб тәрбиясендә кала. Ә Әбү Талибның үз балалары 
да күп була. Абыйсына авырлык китермәс өчен, Пәйгамбәребез 
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салләллаһу галәйһи вә сәлләм үз-үзен тәэмин итә башлый. 
Күңелендәге рәхимлелек, шәфкатьлелек сыйфатлары аркасында. 
Шулай ук Бәдер сугышын исегезгә төшерегез. Бәдер сугышыннан 
соң, сәхабәләр әсирләрне үтерергә дип хөкем чыгарганнан соң, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үтермәскә, исән 
калдырырга дигән хөкем чыгара. Монда да кешеләргә, мөшрик 
булсалар да, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
күңелендәге рәхимлелекне, шәфкатьлелекне күрәбез. Һәм дә инде 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм турында шундый 
мисалларны күп китерә алабыз. Сәдака китерәләрме, бүләк 
китерәләрме, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, бүләк 
китерсәләр дә, ул сәдакаларын кабул итми. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм бүләкләрен тарата торган була. Шуның 
хәтле рәхимле, шәфкатьле, юмарт була Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм. Хәтта Гайшә анабызның моның турында әйткән 

сүзе бар: “Безнең өебездә кайвакыт берничә көн тоташ учак ягылмый, 
ризык пешермибез”. Хөрмә һәм су белән генә тукланалар. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең рәхимлелеген, 
шәфкатьлелеген хәтта Кыямәт көнендә дә без күрәбез. Хәдистә 
китерелгәне буенча, Аллаһы Тәгаләгә һәр пәйгамбәргә бер кабул 
ителә торган дога бүләк итте. Һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм: “Һәрбер пәйгамбәр догасын исән чагында сорады. Ә мин 
үземнең догамны Кыямәт көненә калдырдым”, – дип әйтте. Кыямәт 
көнендә башка пәйгамбәрләр һәм кешеләр “нәфси, нәфси” (үзем, 
үзем) дип кайгыртканда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
“үммәти”, “үммәти” (өммәтем, өммәтем) дип безнең өчен кайгыра 
торган булган. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
шәфәгате дә безнең өчен. Анысы да Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең рәхимлелеге һәм шәфкатьлелегенең бер 
билгесе. Шуның өчен Аллаһы Тәгалә: “Чыннан да, Без сине бу 
дөньяга рәхмәт өчен җибәрдек”, – дип әйтә. Бу Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең төп сыйфатларының беренчесе.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә хас булган 
сыйфатларның икенчесе, ул да булса – башка кешеләр белән үз-үзен 
тигез күрү, үзен өстен куймау. Аллаһы Тәгалә Коръәндә моның 
турында әйтә: “Әйт син аларга, чыннан да, мин сезнең кебек үк 
гади кеше”. Һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
үзенең сүзе белән дә, тормышы белән дә моны исбатлады. 
Хәдисләренең берсендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
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үзе турында әйтә: “Мин каткан ипи ашаган хатын-кызның бер малае”. 
Сәхабәләрдән килгән хәдисләреннән беләбез, әгәр дә Мәдинә 
шәһәренә читтән Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмне 
танымаган, белмәгән берәр кеше килсә һәм Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең мәчетенә килеп керсә, 
Пәйгамбәребезне салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхабәләреннән 
аерып таный алмаган, чонки ул үзен тыйнак тоткан. Һәм дә инде шул 
тигезлек безнең Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә хас 
булган кебек, безнең динебезгә дә хас сыйфат. Менә без сезнең белән 
мәчеттә утырабыз. Хәлебез бертигез. Бер сафта район җитәкчесе дә, 
президент та шул ук сафта утырырга мөмкин. Фермер, эшмәкәр дә 
бер сафта утыра. Шул ук бер сафта утырабыз, шул ук бер сәҗдә 
кылабыз. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм шул тигезлек 
принцибын динебезгә кертеп калдырган.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә хас булган 
өченче сыйфат – югары әхлак. Аллаһы Тәгалә Коръәндә аның 
турында әйтә: “Чыннан да, син югары әхлак иясе”. Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә әйтә. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең бу дөньяга 
килүенең сәбәбен аңлата. Ни өчен Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм бу дөньяга пәйгамбәр итеп җибәрелгән? Әхлакның иң 
матур сыйфатларын камилләштерү өчен. Һәм ул Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең тормышында, аның 
мөнәсәбәтләрендә күренә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм бер иргә тормышында ачы сүз әйткәне юк. Бүгенге көндә 
кайбер гаилә башлыклары, аталар, ирләр үзләренең хатыннарын 
кыйныйлар, ә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
хәдисләрендә, Коръәндә хатын-кызга кул күтәрергә ярамый дип 
әйтелә. Әхлакның кайсы сыйфатын алсак та, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм аның иң өстен дәрәҗәсендә булган. 
Шулай ук йомшаклыкны алсак та, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм адәм баласына, сәхабәләр булсалар да, аны күреп торсалар 
да, Мөхәммәд пәйгамбәр галәйһиссәлам иң элек нәсыйхәт әйтер 
алдыннан: “Чыннан да, мин сине яратам”, – дип әйткән. Башта 
кешенең күңелен йомшарткан, матур сүз әйткән, аннан соң инде 
сәхабә кабул итәрлек нәсыйхәтен биргән. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм балаларга карата 
булган мөнәсәбәтләрдә дә безнең өчен үрнәк. Аның оныкларына 
карата булган мөнәсәбәтен искә төшерегез. Намаз вакытларында 



30 

оныклары өстенә атлансалар да, ул аларга бернинди авыр сүз 
әйтмәгән, әрләмәгән. Мәдинә урамнарында елаган ятим баланы 
очраткан вакыйгасын исегезгә төшерегез. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм ул балага сорау бирә: “Ни өчен елыйсың?” Бу ятим 
бала: “Минем атам юк”, – дип җавап бирә. “Әгәр дә мин синең атаң 
булсам, риза буласыңмы?” – дип сорый Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм. Ятим бала ризалаша. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм ул балага сорау бирә: “Яхшы. Мин синең атаң 
булдым. Миңа нишләргә?” Малай дөя итеп уйнарга теләген белдерә. 
Шунда өммәт башлыгы, үзенең өстенә баланы утыртып, дөя итеп 
уйный. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең гыйбадәте дә 
безнең өчен үрнәк. Гыйбадәт юлында да Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм иң югары сыйфатларны күрсәтә. Без гыйбадәт 
кылганда күп очракта савап артыннан куабыз. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сәхабәләре, аның күп намаз 
укыганнан аяк табаннары ярылганын күргәч, аңа сорау бирәләр: “Әй 
Аллаһының Илчесе, Аллаһы Тәгалә синең бөтен гөнаһларыңны гафу 
итте. Ни өчен үзеңне шуның хәтле бетерәсең?” Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Мин Аллаһы Тәгаләне шөкер итүче 
колы түгелмени?” – дип җавап бирә. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм Аллаһы Тәгаләне шөкер итү йөзеннән гыйбадәт 
кыла. Шул ук вакытта Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: 
“Мин гыйбадәт кылдым”, – дип мактанмый. Сәхабәләренә әйтә: 
“Сезне берегезне дә гамәлләрегез җәннәткә алып керми”. Шунда 
сәхабәләр: “Әй Аллаһының Илчесе, сине дә алып кермиләрмени?” – 

дип сорыйлар. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
гыйбадәтнең җилеген аңлатып, җәннәтнең нәрсә икәнен аңлатып 
аларга җавап бирә: “Мине дә гамәлләрем җәннәткә кертмәс, әгәр дә 
Аллаһы Тәгаләнең миңа рәхмәте булмаса”. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөйләме 
турында да әйтелгән сүз бар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм артык, буш сүз сөйләмәгән: “Сүзе кыска булган, әмма үзенең 
эченә күп мәгънә ала торган булган”. Шуның сәбәпле Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм башка кешеләрнең сүзләрен дә 
арттырмаган. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, мәүлид ае тәмамланса 
да, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безнең өчен 
һәрвакыт исән, аның мисалы исән. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең рәхимлелеге, шәфкатьлелеге исебездә булырга тиеш. 
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Аның әхлакның бөтен сыйфатларында безнең өчен үрнәк 
булганлыгын исебездә тотыйк. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм безгә үрнәк булган кебек, аның үрнәге буенча барыйк, 
үзебезне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм кебек тотарга 
тырышыйк. Аллаһы Тәгалә аның шәфәгатенә ирешергә насыйп итсен.  

 

Рамазаннан соң 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббабыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
туктаусыз хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. 
Чыннан да, Аллаһы Тәгалә безгә Үзенең нигъмәтләрен яудырып тора: 
шифалы яңгырлары, җылы кояшлары. Һәм дә Аның Илчесе булган, 
безнең бөек остазыбыз һәм пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм 
бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, барыбыз да бүген Гает намазын 
укыдык. Бу Рамазан ае тәмамланды. Рамазан аенда Аллаһы Тәгалә 
безгә бер максат куйган иде. Аллаһы Тәгалә безгә әйтте: “Әй сез, 

иман китергән бәндәләр, сезгә хәтле яшәгән халыкларга ураза 
фарыз ителгән шикелле, сезгә дә ураза фарыз ителде. 
Тәкъвалыгыгызны арттырыр өчен”. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм үзенең бер хәдисендә безгә аңлата. Бигрәк тә әйтеп 
китәргә кирәк, ул Коръән аятендә әйтелә. Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Үзегезгә запас җыегыз, чыннан да, ул җыйган 
запасларыгызның иң яхшысы – тәкъвалык”. Мисал китерик. 
Кеше берәр юлга җыена икән, ул бу сәфәргә кирәк булган әйбеләрен 
биштәренә (рюкзак) сала: фонарен, пычагын, ашарга ризыкларын ала. 
Ул рюкзак безгә максатыбызга ирешер өчен, барып җитәр өчен кирәк. 
Анда барып җитәр өчен безгә шушы биштәрдәге бөтен әйберләр 
кирәк. Һәм Рамазан ае да менә шундый әйберләрне үзебезнең 
биштәргә тутыра торган ай ул. Чөнки Аллаһы Тәгалә Рамазан аенда 
безгә өстәмә кораллар бүләк итә. Гади айларда без биш вакыт намаз 
укыйбыз да, шуның белән безнең дини тормышыбыз тәмам, без 
дөньяга чабабыз. Гади айларда без биштәребезгә шул биш нәрсәне 
генә салып барабыз. Ә Рамазан аен алсак, биштәргә уразасын, 
тәравихын, ифтарларын, фитыр сәдакасын, бозык сүзләрдән тыелуны 
саласың. Димәк, Рамазан аенда җыеп барасың. Шул рәвешле, Аллаһы 
Тәгалә безгә Рамазан аенда тәкъвалыкны җыярга һәм тәкъвалыкны 
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арттырырга шундый форсат тудыра. Белүебезчә, ураза Аллаһы Тәгалә 
тарафыннан үзебезне тәрбияләү өчен бирелгән иң яхшы коралларның 
берсе. Без бу коралны 30 көн буе файдаландык. Инде “Рамазаннан 
соң нишләргә?” дигән сорау туа. Әйтик, сәфәргә биштәрен тотып 
чыккан кеше, күпмедер юл үткәч, аавырсына башлый, биштәре 
шактый авыр. Шунда юлында, биштәренә салган әйберләрне ташлап 
калдыра башласа, максатына барып җитә аламы? Шикле, чөнки 
юлыңда нинди сынауларга юлыгасын белми әле ул. Шулай ук без дә, 
мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан ае буена җыелган запасларыбызны 
югалта башласак, Ахирәт максатыбызга ирешүебез шикле була. 
Шуның сәбәпле Рамазан аенда без бертөрле режимга кердек. Ул 
режимны күтәрә алдыкмы? Күтәрә алдык. Башка айларда үти алмас 
кебек тоелган гамәлләрне дә үти алдык. Бигрәк тә Рамазан аеның 
соңгы көннәре тагын да күбрәк гамәлләрне үзенә сыйдыра. Кадер 
кичәсен көтә башласаң, төнлә йокламаска тырышасың, анда Коръән 
уку да, зекер әйтү дә сыя. Димәк, вакытыбызны киңәйтергә 
мөмкинчелегебез бар икән, мөхтәрәм җәмәгать. Безнең вакытыбыз үз 
эченә күп гамәл сыйдыра ала икән, без аны Рамазан аенда аңладык. 
Шуның өчен инде, мөмкин булган кадәр гамәлләребезне киметмичә, 
бу гыйбадәтләребезне дәвам итәргә тырышырга кирәк. Әлбәттә, 
шәригатебез көн дә ураза тотуны хуп күрми. Һичшиксез, җәйге озын 
көннәрдә уразаны тоту бераз кыенрак. Инде кышка таба көннәр 
кыскара, анда ураза тоту җиңеләя. Ястү намазын укыганнан соң азрак 
ятып алгач, торып тәһәҗҗүд намазын укырга мөмкин. Бу намаз өчен 
кышкы вакыт бигрәк тә уңайлы. Зекер турында сүз дә юк, аңа урын, 
вакыт та кирәкми. Рульдә барасыңмы, автобуста эшкә барасыңмы, 
өйгә кайтып җиттеңме, бакчада эшлисеңме – зекер урынга, вакытка 
мохтаҗ түгел. Бигрәк тә күңел зекере, анда хәтта телнең дә кирәге юк. 
Анысы тагын да ансат. Шуңа да, мөхтәрәм җәмәгать, мөмкинчелек 
бар икән, гыйбадәтләребезне дәвам итик. Аллаһы Тәгалә тоткан 
уразаларыбызны, укыган тәравихларыбызны, уздырган 
ифтарларыбызны кабул итсен. Аллаһы Тәгалә, киләсе Рамазаннарга 
хәтле яшәп, киләсе Рамазанда да гыйбадәтләребезне арттырырга 
насыйп итсә иде. 

Мөхтәрәм җәмәгать, гыйлем мәсьәләсе дә – мөһим мәсьәлә. 
Аның турында да әйтеп китәргә кирәк. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм үзенең бер хәдисендә безгә нәсыйхәт бирә: 
“Гыйлемне бишектән алып ләхеткә хәтле ал”. Әмма дә ләкин, 
кызганычка, без иренәбез. Бигрәк тә шәригать тәртипләрен, 
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шәригатьтә булган дәлилләрне өйрәнергә ялкауланабыз. Аларны белү 
тиешле. Ни өчен? Чөнки алар безнең намазларыбызның төзеклеге 
белән бәйле. Намаз укыйсың икән, сиңа намаз эчендә фарыз, сөннәт, 
вәҗиб булган, намазда мәкруһ булган, намазны боза торган 
гамәлләрне белергә кирәк. Алардан башка намаз белән бәйле булган 
төрле-төрле нечкәлекләр бар. Аларны да өйрәнү тиешле, мөхтәрәм 
җәмәгать. Әйтик, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләренең берсендә безгә аңлата: “Фәтихә” сүрәсен укыганнан соң 
“Әмин” дип әйтегез”. Моннан галимнәр нинди нәтиҗә ясадылар? 
“Әмин” сүзе эчтән генә әйтелә, кычкырып әйтелми, чөнки, әгәр дә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әлеге сүзне кычкырып 
әйтә торган булса, сәхабәләр аны ишетерләр иде. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең ул сүзне аларга әйтүдән ни файда? 
Файдасы юк бит. Шуның өчен галимнәрнең нәтиҗәсе – “Фәтихә”дән 
соң “Әмин” әйтергә кирәк, ләкин ул эчтән генә әйтелергә тиешле. 
Моңа тагын бер дәлил бар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм җәннәт белән шатландырылган ун сәхабә барысы да “Әмин” 
сүзен эчтән генә әйтә торган булганнар. Шулай ук тагын бер мисал, 
ул да булса – намаздан соң зекер әйтә. Әйе, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм намаздан соң “Аятел Көрси”не укып, 
33 тапкыр “Сөбеханәллаһ”, 33 тапкыр “Әлхәмдүлилләһ”, 33 тапкыр 
“Аллаһу әкбәр” дип әйтергә кушкан. Әмма дә ләкин бу мәсьәләнең дә 
үзенең нечкәлеге бар, мөхтәрәм җәмәгать. Бу дәлилгә тагын бер 
дәлилне кушырга кирәк. Сәхабәләрдән риваять ителә. Сәхабәләр 
фарызны укыганнан соң аз гына утырып торганнар да, торып, 
сөннәтне укыганнар. Шуның өчен галимнәрнең кәтиҗәсе – иртәнге 
намаз фарыз белән тәмамлана, икенде намаз фарыз белән тәмамлана, 
шуның өчен бу намазларда фарыздан соң әйтәбез. Ә инде өйлә, 
ахшам, ястү намазында сөннәтләрне укып бетергәч әйтәбез. Бу бик 
мөһим мәсьәлә, чөнки өйлә вакытында, ахшам вакытында, ястү 
вакытында фарыздан соң зекерне әйтүче кеше Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә ничек җавап бирер? Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең боерыгын бозу була, чөнки 
сәхабәләр Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнән күрмәгән 
булсалар, алар сөннәт намазын укырга сикереп тормаслар иде. Алар 
сикереп тора торган булган. Дәлил буларак гамәл сүзгә караганда 
көчлерәк. Шул сәбәпле өйләдә, ахшамда, ястүдә, фарыздан соң зекер 
әйтеп, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
шәфәгатеннән мәхрүм булу куркынычы бар, чөнки хәдисләрнең 
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берсен калдырасың. Ә менә без, ике дәлилне өйрәнеп, икесен дә 
үтибез.  

Тагын бер мәсьәләләрнең берсе – догада кул күтәрү. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең догада кулларын 
күтәрү хакында кабат-кабат күп риваятьләр бар. Хәдисләрнең 
берсендә килгәне буенча, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм Аллаһы Тәгаләдән шул хәтле ялварып сораган, хәтта аның 
култык асты да күренә торган булган. Кайберәүләребез бу мәсьәләне 
белеп бетермиләр, шуның өчен Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең әйткәне буенча: “Гыйлемне бишектән алып ләхеткә хәтле 
алыгыз”. Кызганычка каршы, без бүген үзебезне галим дип саныйбыз, 
әмма дә ләкин үзен галим дип санаган кеше хәдисләрне Бохаридан 
укымый, аның рус теленә тәрҗемәсен укый, ул гарәп телен дә белми, 
әле алай гына түгел, андыйлар арасында Коръәнне тәҗвид белән 
укый белмәүчеләр бик күп. Шуның өчен гыйлемне алыйк, мөхтәрәм 
җәмәгать, гыйлем алу – фарыз. Беркемгә дә акланырга урын юк, 
чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Мәктәптә 
гыйлем алмасаң була” яки, институтта белем алып, “Сиңа җитте 
инде”, – дип әйтмәде, хәтта лаеклы ялда булучыларга да 
(пенсионерлар) ташламалар юк. Гыйлем буенча беркемгә дә 
ташламалар юк. Актык сулышыңа хәтле, ләхеткә хәтле гыйлем алу 
тиешле.  

Шул сәбәпле, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең киңәшләрен үтик, аның сөннәте буенча яшик, 
шәфәгатенә ирешүчеләрдән булыйк. 

 

Рамазанның соңгы 10 көне 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә мөбарәк Рамазан айларын бүләк 
итүче һәм һәрбер мизгел саен Үзенең чиксез нигъмәтләрен безгә 
яудырып торучы Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең даими 
шөкер-сәналәребез булса иде. Һәм дә инде шулай ук Раббыбыз 
тарафыннан безгә җибәрелмеш илчебез, остазыбыз, пәйгамбәребез 
Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы 
Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, инде үзебез күреп торабыз, әле кичә 
генә Рамазан ае башланып киткән иде. Бүген инде без ахыргы 

дистәсенә кердек. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
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ахыргы дистәсенә аерым әһәмият бирә торган булган. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисләрендә килгәне буенча: 
“Рамазан аеның ахыргы ун көнен аерым иҗтиһад кылып, аерым 
тырышлык биреп үткәрә иде”. Шул тырышлыгының мисалы, ул да 
булса – игътикяф кылуы һәм ахыргы ун кичәсендә Кадер кичәсен 
эзләве. Ике сахыйх җыентыкта килгән хәдистә әйтелә, Гайшә 
радыяллаһу ганһәдән риваять ителә: “Әгәр дә Рамазан аеның ахыргы 
ун көне керсә, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм төннәрен 
намазда үткәрә иде. Үзе генә түгел, гаилә әһелләрен дә намазга уята 
иде. Үзенең каешын ныграк итеп бәйли иде” (Бохари, Мөслим). Ни 
өчен каешын ныграк итеп бәйли иде? Җыелып, калган ун көнне 
тиешенчә гыйбадәттә үткәрү өчен. Имам Мөслим үзенең риваятендә 
өстәп куя: “Рамазанның актык ун көнен артык җитдилек белән үткәрә 
иде”. Шулай итеп, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
сөннәте буенча без Рамазан аеның ахыргы ун көнен тагын да 
тырышлыкларыбызны куеп үткәрергә тиешбез. Чөнки вакыт кыска. 
Рамазан аеның 20 көне узып китте, санаулы көннәре генә калды. 
Аллаһы Тәгалә безгә биргән мөбарәк ай тәмамланып килә, һәм алай 
гына да түгел, шушы ахыргы ун көндә, Аллаһы Тәгаләнең Коръәндә 
хәбәр итүе буенча, безнең Кадер кичәсе бар.  

Кадер кичәсе – мөбарәк, олы, Аллаһы Тәгалә тарафыннан безнең 
өчен әзерләнгән бүләк. Аның турында Аллаһы Тәгалә аерым “Кадер 
кичәсе” сүрәсен иңдергән: “Чыннан да, Без аны (Коръәнне) Кадер 
кичәсендә иңдердек”. Икенче бер аятьтә Кадер кичәсе турында 
Аллаһы Тәгалә әйтә: “Чыннан, да Без Коръәнне мөбарәк кичәдә 
иңдердек”. Менә бу ике аятьне икесен бергә кушсак, Кадер 
кичәсенең Аллаһы Тәгаләнең мөбарәк кичәсе икәнлеге аңлашыла. Ул 
кичәгә Аллаһы Тәгалә башка бер кичәгә дә салмаган бәрәкәтләр 
салган. Башка бер кичәдә дә моның хәтле хәзинәләр юк, җәмәгать. 
Сүрәне дәвам итеп Аллаһы Тәгалә сорау бирә: “Син Кадер кичәсе 
икәнлеген кайдан белерсең?” Аллаһы Тәгалә безне кызыктырып 
сорау бирә. Сорау биргәч, без кызыгабыз: “Нинди кичә соң ул? Кайда 
соң аның җавабы?” Аллаһы Тәгалә дәвам итеп, җавабын да бирә: 
“Кадер кичәсе мең айга караганда хәерлерәк”. Бу аять ничек иңә? 
Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
сәхабәләргә борынгы милләтләр, өммәтләр турында сөйли торган 
була. Сәхабәләр шул вакытта сорыйлар: “Әй Алллаһының Илчесе, без 
бит мескеннәр, безнең беребезнең дә Аллаһы Тәгалә юлында инде 
500 ел җиһад кылырлык мөмкинчелегебез юк. Безгә нишләргә?” 
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Шунда Аллаһы Тәгалә менә шул аятьне иңдерә. Исәпләп карасак, 
1000 ай 84 елдан артык. Бер кичә кеше гомерендә эшләрлек әҗер-

савап бирергә мөмкин. Бу “Кадер кичәсендә намазда утырам да, инде 
аннан намаз укымасаң да ярый” дигән сүз түгел. Фарыз фарыз булып, 
өстебездәге бурыч булып кала. Әмма дә ләкин әҗере буенча, савабы 
һәм бәрәкәте буенча гомерлек савап эшләргә мөмкин. Әйтик, эшкә 
урнашабыз ди. Безгә кайсы җирдә шуның хәтле түләргә мөмкиннәр? 
Яки кайсы бизнес шулхәтле табыш китерә ала? Син үз оешмаңда 
8 сәгать утырасың, кайсы бизнес сиңа шул сәгать утырганга гомерлек 
байлык тәкъдим итә? Бер эшмәкәр дә андыйга ирешә алмый. Фәкать 
Аллаһы Тәгалә генә безгә мондый мөмкинчелек бирә. Бигрәк тә 
мондый кыска җәйге төннәрдә санаулы сәгатьләр, 10 нан алып сәгать 
1 гә хәтле. Өч сәгать, шушы өч сәгатьтә без гомерлек савапка 
ирешергә мөмкин, мөхтәрәм җәмәгать. 

Сүрәне дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә Кадер кичәсенең 
фазыйләтләрен аңлата: “Кадер кичендә фәрештәләр һәм Җәбраил 
галәйһиссәлам җир йөзенә иңеп, тикшереп йөриләр”. Кем 
гыйбадәттә? Гыйбадәттә булсак, алар безнең өчен дога кылалар, безгә 
карата шаһит булалар, безнең гамәлләребезне күреп торалар. 
Карагыз, җәмәгать, без үзебез белән мәшгуль, шул ук вакытта 
Аллаһы Тәгалә фәрештәләрне безнең белән шөгыльләндерә. Алар 
безнең файдага дога кылалар. “Таң атканчыга хәтле ул иминлек 
кичәсе”, – дип әйтә Аллаһы Тәгалә. Менә шундый фазыйләтле һәм 
шундый дәрәҗәле кичәне Аллаһы Тәгалә Рамазан аеның ахыргы ун 
көнендә яшергән.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә киңәшләр 
бирә. Кадер кичәсе турында риваятьләр күп һәм алар төрле-төрле. 
Кайсыдыр риваятьләр буенча Рамазан аеның 27 кичәсе, башка бер 
хәдистә килгәне буенча, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
сәхабәләре янына чыгып барганда кемдер аны шөгыльләндерде дә, 
сәхабәләре янына чыгып җиткәч, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм әйтә: “Миңа Аллаһы Тәгалә Кадер кичәсенең кайчан 
икәнлеген хәбәр иткән иде, әмма дә ләкин, сезнең берегез миңа сорау 
биргәч, мин аны онытып җибәрдем”. Аллаһы Тәгалә Кадер кичәсен 
яшергән. Ни өчен? Без тырышлык куйсын өчен.  

Тагын бер риваятьтә килгән буенча, Кадер кичәсе ахыргы ун 
төннең так төнендә. Так төнендә Кадер кичәсен эзләгез.  

Кадер кичәсенең үзенә хас булган сыйфатлары бар. Имам 
Мөслимнең хәдисләр җыентыгыннан китерелә. Өбәй бине Кәгъб 
радыяллаһу ганһедән риваять ителә, Пәйгамбәребез салләллаһу 
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галәйһи вә сәлләм әйткән: “Кадер кичәсе узганнан соң, икенче көнне 
кояш чыкканда аның нурлары көчле булмый”.  

Тагын бер билгесе Ибне Габбастан китерелгән хәдистә риваять 
ителә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйткән: “Ул бер 
тыныч төн: салкын да түгел, кызу да түгел”. 

Тәбарани җыентыгында килгән хәдистә тагын бер билгесе 
әйтелә: “Ул кичәдә йолдызлар күктән төшмәс”. 

Бу Кадер кичәсенең билгеләре иде. Шуның өчен Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә Кадер кичәсен Рамазан аеның 
соңгы ун көненең так кичәләрендә эзләргә кушкан. Әмма дә ләкин 
болардан башка Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
Кадер кичәсенә бәйле булган бер нәсыйхәте бар. Ул да булса, Кадер 
кичәсенең аерым догасы бар икән. “Әллааһүммә иннәкә гафүввүн 
түхибүл-гафвә фәгъфү ганнии”. Бөтенебез өчен дога кылганда 
“фәгъфү ганнәә” дип әйтәбез. Мәгънәсе: “Әй Раббым, Син гафу 
итүче, гафу итүне яратасың, мине гафу итсәң иде”. Инде “фәгъфү 
ганнәә” дип сорасак,”безне гафу итсәң иде” дигән мәгънә була. Бу 
Кадер кичәсенең аерым догасы. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Кадер кичәсе 
турында хәдисләрендә әйтә: “Кем дә кем Кадер кичәсен фәкать 
Аллаһы Тәгаләдән генә әҗерен өмет итеп, төнге намазларда үткәрсә, 
аның элек кылынган һәм киләчәктә кылыначак гөнаһлары гафу 
ителер”. Моңа да җиңел карарга хакыбыз юк. “Гөнаһларым гафу 
ителде, инде Рамазан ае узгач, уңга да, сулга да ярый икән”, дигән сүз 
дөрес түгел. Бу Аллаһы Тәгаләнең шәригатенә җиңелчә карау. Әйтеп 
киткәнебезчә, Аллаһы Тәгаләнең шәригате фарыз булып кала. Ул 
үзгәрми, өстебездәге бурыч. Аллаһы Тәгалә Үзенең рәхмәте белән 
теләгән кешесенең гөнаһларын гафу итә, теләмәгән кешесенең 
гөнаһларын гафу итми. Безнең беребезнең дә: “Ни өчен Аллаһы 
Тәгалә аның гөнаһларын гафу итеп, минем гөнаһларымны гафу 
итмәде?”, – дип сорау бирергә хакыбыз юк. Ул фәкать Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Рамазан аеның 
ахыргы ун көне белән бәйле булган тагын бер сөннәте бар, ул да 
булса – игътикяф. Игътикяфнең шәригатьтәге мәгънәсе – мәчеттә 
калып тору. Күпмедер вакыт мәчеттә үткәрү, иң киме бер тәүлек. 
Димәк, мәчеткә керәбез, гыйбадәтләребезне үтибез, бер тәүлек. Инде 
бер тәүлектән соң мәчеттән чыгарга була, игътикяф тәмамланган 
була. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә үрнәк 
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буларак ахыргы ун көннең барысын да игътикяфтә үткәрә торган 
булган. Бу инде – кемнең мөмкинчелеге бар. Кемдер үз-үзенә эшли, 
кемдер хуҗага эшли. Һәрбер кеше үз мөмкинчелеген үзе карый. 
Кемнең игътикяф кылырга мөмкинчелеге бар, ул мәчеткә килеп, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сөннәтенә ияреп, бер 
тәүлек гыйбадәттә үткәрү хәерле. Коръәннәр укыйбыз, зекерләр 
әйтәбез, төнге намазлар укыйбыз, тәравихлар укыйбыз, ягъни өстәмә 
гыйбадәт. Билгеле булганча, безнең динебездә монахлык юк. Фани 
дөньядан ваз кичеп, дөньяңны калдырып китергә мөмкин түгел. Син 
тормышыңны алып барырга тиеш, сәдака сорамыйча, үзеңне һәм 
гаиләңне тукландырырга тиеш. Бу синең бурычың, әмма дә ләкин 
шул ук вакытта Аллаһы Тәгалә безнең өчен менә шундый форсат 
тудырган. Бер генә тәүлекне булса да гыйбадәттә, Аллаһы Тәгалә 
турында фикерләп үткәрергә Раббыбыз безгә форсат биргән. 

Әйткәнебезчә, вакытыбыз кыска, җәмәгать. Фәкать 10 көнебез 
генә калды. Шуннан соң Рамазан ае тәмамлана. Рамазан аен 
ташламалар белән чагыштырырга мөмкин. Рамазан ае гади 
ташламалар түгел. Рамазан аенда бер кылынган нәфелнең савабы 
башка вакыттагы фарыз савабына тиң. Ә бер кылынган фарызның 
савабы башка айларда кылынган җитмеш савапка тиң. Кайсы кибет 
шундый ташламалар тәкъдим итә? Әйтик, машина алырга барабыз. 
Әгәр бер машина салонында 1 % түлисең, 99 % ташлама дип 
әйтсәләр, йөгереп барабыз, чиратка тезеләбез. Рамазан аенда исә 
бернинди чират та юк. Мәчеткә килеп тәравих укыйсың, өеңә кайтып 
төнге намазларыңны укыйсың. Рәхим ит. 

Шулай ук тагын бер мисал. Әгәр дә без машина салонына 
барып, үзебезгә машина сайлый торган булсак. Машина алырга бөтен 
мөмкинчелегебез бар. Мондый очракта иң яхшысын алырга 
тырышабыз. Бөтен уңайлыклары да булсын. Әнә шул Рамазан аенда 
Аллаһы Тәгалә безне Ахирәт машиналарыбыз, Ахирәт сарайларыбыз, 
Ахирәт бакчаларыбыз турында кайгыртырга өнди. Кайсыбызга 
уңайлыклар кирәкми? Кайсыбыз баш тарта? Беребез дә баш тартмый. 
Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, көннәр санаулы. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтенә иярик, Рамазан аеның 
калган ун көнен Аллаһы Тәгаләне искә алып, Аллаһы Тәгаләнең 
зекерендә, Аллаһы Тәгаләнең гыйбадәтендә намазлы, Коръәнле 
хәлебездә үткәрик. Аллаһы Тәгалә көч-куәт, җиңеллек бирсә иде. 
Тоткан уразаларыбызны, ифтар мәҗлесләребезне, укыган тәравих-

ларыбызны һәм барча гыйбадәтләребезне кабуллардан кылса иде. 
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Рабигыль-әүвәл 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә чиксез нигъмәтләрен яудыручы, 
безгә күз нигъмәте, колак нигъмәте, хәрәкәт нигъмәте, һава, ризык, су 
нигъмәте һәм гомумән, дөньяда булган бөтен нигъмәтләрне бирүче 
Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең чиксез хәмедләребез, 
шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Ошбу дөньяга рәхмәт итеп 
җибәрелмеш безнең бөек остазыбыз, пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 

сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 
Кадерле дин кардәшләр, бер-ике көннән безнең, ин шә Аллаһ, 

рабигыль-әүвәл ае башлана. Шушы айга керәбез. Рабигыль-әүвәл ае 
нинди ай ул? Рабигыль-әүвәл ае ул бер бөек ай, чөнки шушы айның 
12 нче көнендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу 
дөньяга килде. Аллаһы Тәгаләнең Адәм галәйһиссәламгә салынган 
нурының ахыргы ноктасына, пәйгамбәрләр силсиләсенең ахыргы 
ноктасына килеп җитте. Ахыргы пәйгамбәр аркылы Аллаһы Тәгалә 
безгә бөек нур – ошбу Ислам дине нурын тапшырды. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм турында сүз алып барганда, аның төп 
сыйфаты нинди сыйфат дигән сорау бирелсә, Аллаһы Тәгалә Коръән 
аятьләренең берсендә җавап бирә: “Чыннан да, Без сине бу дөньяга 
фәкать Үзебезнең рәхмәтебез итеп җибәрдек”. Аллаһы Тәгаләнең 
рәхмәте, нигъмәте. Ни сәбәпле? Аллаһы Тәгалә икенче бер аятьтә 
моны башкача аңлата. Аллаһы Тәгалә әйтә: “Без, илче җибәрмичә, 

халыкларга газап бирмибез”. Димәк, Аллаһы Тәгаләнең 
рәхимлелеге, шәфкатьлелеге чиксез. Аллаһы Тәгаләнең дөньяда 
яшәгән бер адәм баласын да җәһәннәмгә кертәсе килми. Шул сәбәпле, 
кешеләрне туры юлга күндерер өчен, аларны җәһәннәмнән коткарыр 
өчен, Аллаһы Тәгалә илчеләр җибәрә. Бу фикерне Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең тагын бер хәдисе раслый. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең сәхабәләренә 
әйтә: “Сез күбәләкләргә охшаган. Бер кеше учак ягып җибәрде һәм 
менә сез – мескен күбәләкләр шул учакка ашкына-ашкына очасыз.  
Ә мин, менә шул учак янында торып, аның ялкыныннан сезне 
коткаручы, ул учактан куучы кеше мисалында гына”. Шуның өчен 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең бу дөньяга килүе үзе 
бер рәхмәт. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең төп 
сыйфаты – рәхимлелек һәм шәфкатьлелек. Коръән уку алдыннан да, 
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“Фәтихә” сүрәсенең башында да Аллаһы Тәгаләнең иң беренче искә 
алынган сыйфатларын укыйбыз: “Әр-рахмәнир-рахим” – Рәхимле, 
шәфкатьле. Чыннан да, Коръәндә Аллаһы Тәгаләнең беренче очрый 
торган сыйфаты шул. Әгәр дә бер мәзһәб буенча Коръән 
“Бисмилләһ”тән башлана дип әйтсәк, “Бисмилләһир-рахмәнир-

рахим” Аллаһы Тәгаләнең исеменнән килүче иң беренче очрый 
торган ике исеме, ул да булса – Әр-Рахмән, Әр-Рахим (Рәхимле, 
Шәфкатьле). Әгәр дә Коръән “Әлхәмдү лилләһи” сүзеннән башланса, 
“Әлхәмдү лилләһи раббил-галәмин. Әр-рахмәнир-рахим”. Башта 
Аллаһы Тәгалә Үзен бу дөньяның Раббысы дип игълан итә, аннары 
яңадан “Әр-рахмәнир-рахим” – Рәхимле, шәфкатьле. Һәм дә инде 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм менә шул төп 
сыйфатлар белән бу дөньяга килде.  

Әгәр дә без Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
тормыш юлын укып, тикшереп барсак, аның һәрбер хәрәкәтендә, 
һәрбер мөнәсәбәтендә шул рәхимлелекне һәм шәфкатьлекне күрәбез. 

Иң беренче гаилә әһелләреннән башлыйк. Балалардан 
башлыйбыз. Исегездә булса, хәдистә килгәне буенча, көннәрдән бер 
көнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхабәләре белән 
намаз укыйлар. Шунда рәкәгатьләрнең берсендә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм бик озак кына сәҗдәдә тора. Хәдисне 
риваять итүче сәхабә безгә хәтта аңлатып бирә: “Без Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм үлде дип уйлап куйдык”. Намаздан соң 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә сорау бирәләр: “Әй 
Аллаһының Илчесе, ни сәбәпле бер рәкәгатең шундый озын булды?” 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм моңа гади генә җавап 
бирә: “Өстемә оныгым атланган иде, аңа комачауламыйм дип озаграк 
сәҗдәдә тордым”. Намаз эчендә дә, Аллаһы Тәгаләгә иң якын булган 
вакытта да, оныгына авырлык килмәсен, үпкәләмәсен дип сәҗдәдә 
сабыр иткән. Кызганычка каршы, без, балаларыбыз шаулаша, 
йөгерешә башлагач, кычкыра башлыйбыз. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм исә үзен бөтенләй башка яктан күрсәтә. 

Шулай ук Мәдинәдәге бер ятим баланы да искә төшерегез. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, бер ятим баланы 
күргәч, ни өчен елаганын сорый. Бала: “Минем әтием юк”, – дип 
җавап биргән. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Мин 
сиңа ничек ярдәм итим?” – дип сорый. Ятим бала: “Башка балаларны 
әтиләре аркаларына утыртып йөртәләр, мине алай йөртүче юк”. 
Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, дөя булып 
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басып, баланы аркасына утыртып йөртә, дүрт аякланып. Инде шулай 
йөрткәннән соң баладан: “Күңелең булдымы?” – дип сорый 
Мөхәммәд пәйгамбәр галәйһиссәлам. Бала: “Юк, күңелем булмады. 
Минем дусларым юк”, – дип җавап кайтара. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Алайса мин синең дустың булам”, – 

дип әйтә. Теге бала шатланып, урамда уйный торган иптәшләре 
янына барып: “Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзен 
минем дустым дип игълан итте”, – дип сөйли. Менә күреп үттек, 
балаларга карата рәхим-шәфкатьлелеге. 

Шулай ук хатыннарына карата да рәхим-шәфкатьлелеге хакында 
хәдисләрдә әйтелә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
әйтә: “Сезнең арагызда иң хәерлегез – үзенең гаиләсенә, хатынына 
карата яхшы мөнәсәбәттә булучыгыз. Ә мин сезнең арагыздан үз 
гаиләмә иң яхшы мөнәсәбәттә булучы”. Моның мисаллары күп. 
Көннәрдән бер көнне, бәйрәм көн була ул. Бәйрәм вакытында мәчеттә 
Хәбәшистаннан (Эфиопия) килгән мөселманнар сөңгеләрен күтәреп 
үзләренең биюләрен бииләр. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм үзе дә карап утыра һәм, хатынының хәлен аңлап: “Әйдә, син 
дә кара” дип, хатыны Гайшә радыяллаһу ганһә аның җилкәсекә ияген 
куя, һәм алар бергә карап утыралар. Монда да Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең рәхимлелеген, шәфкатьлелеген 
күрәбез, кадерле дин кардәшләр.  

Шулай ук ирләргә һәм хатын-кызларга карата да рәхимле-

шәфкатьле. Хатын-кызлар турында сүз алып барсак, көннәрдән бер 
көнне ул сәфәргә чыга, һәм сәфәрдә дөяләрне бер көй (мелодия) 
белән йөртә торган булалар. Шунда көй чыгара торган егет тиз көйне 
уйнаган, ахрысы, чөнки дөяләр бик тиз барганнар. Шул вакытта теге 
егеткә әйтә: “Кәрваныбызда бәллүрләр бар”. Шул рәвешле, кәрванда 
хатын-кызлар баруын исенә төшереп, аларга карата рәхимлерәк 
булып, дөяләрнең йөрешен акрынайтуны әйтергә тели. Сәфәрдә 
булуга карамастан, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
кеше хәлен кайгырта. 

Тагын бер мисалны китерик. Әсирләр турында сүз алып барыйк. 
Чөнки әсирләр алар бөтенләй хаксыз кеше. Ул инде җиңелгән, 
түбәнсетелгән кеше. Әсирнең хәленнән түбәнрәк хәлле кеше юк. 
Алай булса да, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
сәхабәләренә әсирләргә карата рәхимле, шәфкатьле булырга куша. 
Моның турында да Коръәндә аять иңә. Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сәхабәләрен сыйфатлый: “Алар 
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ризыкка үзләре мохтаҗ булсалар да, ул ризыкларны ятимнәргә, 
мескеннәргә һәм әсирләргә ашаталар”. Мөхтәрәм җәмәгать, 
карагыз, сәхабәләр үзләре дә ач, мохтаҗ, әмма дә ләкин, моңа да 
карамастан, алар әсирләрнең хәлләрен кайгырталар. Һәм андый 
мисаллар күп. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм бер сәхабәгә: “Бу кешене ашат әле” дип, аңа бер 
кешене тапшыра. Сәхабә бу кешене өенә алып кайта да, хатыныннан 
сорый: “Безнең берәр ризык бармы?” Хатыны: “Бар, ләкин бер генә 
кешегә җитәрлек”, – дип җавап бирә. Шунда алар, кунак оялмасын 
өчен, кичне көтәләр, караңгылангач, ризыкны өстәлгә куялар һәм 
шәмне сүндерәләр. Сәхабә хатыны белән ашаган булып утыралар, 
кунак исә ашап утыра. Икенче көнне теге сәхабәгә әйтә: “Аллаһы 
Тәгалә сез эшләгән гамәлгә гаҗәпләнде”. Димәк, үзләре мохтаҗ, 
үзләре ач, әмма дә ләкин кунакны тукландырдылар, ашаттылар. Менә 
рәхимлелек, мөхтәрәм җәмәгать. 

Шулай ук тагын бер мисал китерик. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең әмирләргә һәм башлыкларга карата 
рәхимлелеге, шәфкатьлелеге хакында. Бу бер кыйссадан ике кешегә 
карата рәхимлелек һәм шәфкатьлелекне күрәбез. Көннәрдән бер 
көнне Мәдинәгә Гади бине Хәтим исемле кеше килә. Ул 
Гәрабстанның төньягында яшәүче гарәп кабиләнең җитәкчесе, ул 
вакытта христиан динендә була. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең мәчетенә килә. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм аны тиешенчә каршы ала һәм аңа: “Син азрак 
сабыр итеп тор инде, безнең намаз вакыты. Мин синең белән 
намаздан соң сөйләшермен”, – дип әйтә. Намаздан соң Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм аны үзенең өенә алып кайтып китә. 
Юлда барганда бер әби очрый һәм әйтә: “Минем йомышым бар иде 
әле, әй Аллаһының Илчесе”. Шунда әбидән: “Монда сөйләшикме, 
әллә инде читкәрәк китеп торыйкмы?” – дип сорый. Әби читкәрәк 
барып сөйләшергә теләген белдерә. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм читкәрәк китеп сөйләшә, әбинең сорауларын җавап 
бирә, борчыган мәсьәләсен хәл итә. Менә ул рәхимлелек, 
шәфкатьлелек. Янында башка кабиләнең патшасы, җитәкчесе, аңа да 
карамастан, Мөхәммәд пәйгамбәр галәйһиссәлам әбинең борчыган 
мәсьәләсен хәл итә. Аннан Гади бине Хәтимне өенә алып кайта. 
Өендә мендәрдән башка бернәрсә дә юк. Шунда Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңа утырырга ишарәләп мендәрне суза, 
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үзе исә идәнгә утыра. Монда да рәхимлелек, шәфкатьлелек, кадерле 
дин кардәшләр. 

Үзенә хыянәт итүче, авырлык китерүче кешеләргә дә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм рәхимлелек, 
шәфкатьлелек күрсәткән. Моңа ике мисал китереп үтик. Мөшрикләр 
һиҗри исәп буенча 8 нче елны килешүне бозганнан соң, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм гаскәр туплый, Мәккәне 
барып яулап алырга җыена. Шунда сәхабәләрнең берсе моның турыда 
үзенең Мәккәдәге туганнарына хат яза. Хыянәт бит инде. Хыянәт 
булуга карамастан, Җәбраил галәйһиссәлам хәбәрне китергәч, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хатны алып киткән 
хатын-кыз артыннан үзенең сәхабәләрен җибәрә. Хатны алып 
кайталар, укыйлар. Шунда Гомәр бине Хаттаб хатны укыгач: "Әй 
Аллаһының Илчесе, бу монафикъның башын чабарга миңа рөхсәт 
ит”, – дип әйтә. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: 
“Чыннан да, Аллаһы Тәгалә Бәдер сугышында катнашкан 
сәхабәләрнең элеккеге һәм киләчәк бөтен гөнаһларын гафу итте”, – 

дип җавап бирә. Менә шундый эшне эшләгән кешегә дә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм рәхимлелек һәм 
шәфкатьлелек күрсәтә.  

Мәккәне барып алганнан соң Мәккә халкы Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына җыела. 13 ел буе Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә иң авыр сүз әйткән кешеләр, аның 
сәхабәләрен җәзалаган, үтергән кешеләр, Хәмзәне Өхед сугышында 
үтереп, эчен ярып, бавырын чи килеш ашаган кешеләр алар. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аларга: “Мин бүген 
сезне нәрсә эшләтермен дип уйлыйсыз?” – дип сорау бирә. Шунда 
тегеләр: “Син безнең туган. Без синең турында фәкать яхшы фикердә 
генә”, – дип җавап кайтаралар. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм, алар белән күргән барлык начарлыкларны 
онытып: “Мин сезне гафу итәм. Сез барыгыз да азат”, – дип әйтеп, 
берсенә дә зыян китерергә кушмый. Чыннан да, хакыйкый 
рәхимлелек һәм шәфкатьлелек, кадерле дин кардәшләр. Бүгенге 
көндә, кызганычка каршы, без бу рәхимлелек һәм шәфкатьлелектән 
ерагайдык. Динебез Ислам һиҗрәттән алып һиҗрәттән соң 25 елда 
дөньяның яртысына җәелә, Африкадан алып Һиндстанга хәтле җитә. 
Кайсы гаскәр башлыгы шуның хәтле эшләгәне бар? Берсе дә юк, 
кемне алсак та, берсе дә аның хәтле эшли алмады. Македонскийны 
алыгыз, ул күп җирләргә барып җитә алмады, чикле. Напалеонны, 
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Гитлерны алыгыз, Рәсәйнең (СССР) бер өлешен, Ауропаны яулап 
алды, ераграк бара алмады. Ә Ислам 25 елда Африкадан алып 

Һиндстанга, Испаниягә кадәр барып җитте. Менә нинди зур 
территоия, никадәр дәүләт Ислам дәүләтенә, мөселманнарга 
кушылды. Ни сәбәпле? Мөселманнарның мөнәсәбәтләре һәм 
мөселманнарның төп сыйфатлары – рәхимлелек һәм шәфкатьлелек 
сыйфатларына бәйле. Кадерле дин кардәшләр, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм безнең өчен һәрвакыт үрнәк. Аллаһы 
Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә әйтә: “Чыннан да, сезнең өчен 
Аллаһының Илчесе иң күркәм мисал”. Һәм ул безнең өчен иң 
күркәм мисал булып калсын иде. Ул мисалны үзебезнең 
тормышыбызда булдырсак һәм файдалансак иде. 

 

Рамазан ае – мәгъфирәт 2017 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
туктаусыз хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, бөек остазыбыз, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм 
бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләрем, инде сер түгел, барыбыз да күреп 
торабыз, Рамазан аеның яртысы узып китте дип әйтергә мөмкин. Әгәр 
дә без Рамазан аеның беренче ункөнлеген рәхмәт көннәре дип әйтсәк, 
икенче ункөнлеге – мәгъфирәт көннәре. Без сезнең белән менә шул 
Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәт көннәренә кердек. Һәм шуңа да инде 
җомгабызны Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәте турында сөйләмичә 
уздырып булмый.  

Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә Үзенең 
мәгъфирәте турында безгә хәбәр бирә: “Чыннан да, Аллаһы Тәгалә 
Аңа шикер катуны, тиңдәш тануны гафу итми, аннан кечерәк 
булган барча гөнаһларны гафу итә”. Ни өчен соң Аллаһы Тәгалә 
ширекне гафу итми? Чөнки ширек, көферлек, монафикълык – болар 
барысы да кешене диннән чыгара торган гөнаһлар, һәм боларны 
эшләгән кеше динне, Исламны яңадан кабул итәргә тиеш. Инде башка 
гөнаһларга килгәндә, диннән чыгудан кала башка гөнаһларны Аллаһы 
Тәгалә гафу итә икән. Шул сәбәпле Аллаһы Тәгалә башка бер аятьтә 
безгә аңлата: “Син әйт аларга: “Әй колларым минем, үз-үзләренә 
зыян салучылар, сез Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән өмет 
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өзмәгез. Чыннан да, Аллаһы Тәгалә бөтен гөнаһларны гафу 
итүче”. Монда Аллаһы Тәгалә кемгә мөрәҗәгать итә һәм ничек? “Әй 
колларым”, дип дәшә. Димәк, йомшаклык белән, үзенекеләр дип якын 
итеп дәшә Аллаһы Тәгалә. Нинди коллар турында сүз бара? Үз-

үзләренә зыян салучылар турында. Ни өчен? Чөнки адәм баласы 
гөнаһ эшләп, зыянын фәкать үзенә генә сала. Үзенә генә зыян китерә, 
Аллаһы Тәгаләгә зыян килми, Ул бернәрсәгә дә мохтаҗ түгел: суга 
да, ризыкка да, хәтта безгә дә мохтаҗ түгел Аллаһы Тәгалә. Безгә 
мохтаҗ булмаган кебек, Аллаһы Тәгалә безнең гыйбадәтләребезгә, 
безнең намаз укуыбызга, ураза тотуыбызга һәм безнең Ул кушканча 
яшәвебезгә дә мохтаҗ түгел. Әгәр дә бүгенге көндә җир йөзендәге 
7 миллиард кеше, Ислам динен кабул итеп, барысы да биш вакыт 
намазга бассалар, Аллаһы Тәгаләнең милке берничек тә артмый. 
Шулай ук шул ук 7 миллиард кеше бүгенге көндә барысы да диннән 
чыксалар, Аллаһыга ышанмаучы яки мәҗүси булсалар, Аллаһы 
Тәгаләнең милке бер тамчы да кимемәс. Без, нәрсә эшләсәк тә, 
Аллаһы Тәгаләнеке булып калабыз. Шуңа да инде, гөнаһ эшләүче 
һәрвакыт фәкать үзенә генә зыян сала: физик яктан да һәм 
психологик яктан да үзенә зыян сала. Исерткеч эчеп, үзенә зыян сала, 
сәламәтлеген бетерә. Зина шулай ук ниндидер авыруларны ияртергә 
мөмкин. Кеше малын урлап, үзенең җанына, күңеленә зыян сала. 
Кайсы гөнаһны алып, тикшереп карасак та, гөнаһ эшләп, кеше иң 
элек үзенә зыян сала. Шулай ук физик һәм психологик яктан гына 
түгел, кеше Ахирәте өчен дә зыян сала. Чөнки ул кеше Аллаһы 
Тәгаләнең ачуына, Аның газабына лаеклы була. Шуңа да Аллаһы 
Тәгалә: “Әй үзләренә зыян салучы колларым”, дип мөрәҗәгать итә. 
Йомшаклык белән, матурлык белән мөрәҗәгать итә Аллаһы Тәгалә. 
Һәм дә әйтелә: “Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән өмет өзмәгез. 
Чыннан да, Аллаһы Тәгалә бөтен гөнаһларны гафу итә”. Ул 
чыннан да шулай, мөхтәрәм җәмәгать, кайсыдер кеше “Мин 
гомеремдә бөтен гөнаһларны җыйдым. Аллаһы Тәгалә мине гафу 
итми”, дип уйлап куярга мөмкин. Бу сүз үзенә күрә тәкәбберлек. 
Чөнки ул үзенең гөнаһларын Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә караганда 
артык күрә. “Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтендә кимчелек бар, минем 
гөнаһларым исә алар күп һәм камил”, дип уйлый бу кеше. Аның 
күңелендә тәкәбберлек бар, һәм наданлык сәбәпле ул шундый 
сүзләрне әйтә. Чынбарлыкта Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте чиксез. Әгәр 
дә Аллаһы Тәгалә дөньядагы барлык кешене дә гафу итеп, җәннәткә 
кертсә дә, Аның милке берничек тә үзгәрми. Бу аятькә мисал итеп, 
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Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә 
безгә кыйсса китерә. Бәни Исраил кабиләсеннән яһүдиләрдә 99 ке-

шене үтергән бер кеше яшәгән. Моның күңеле тыныч түгел. 
Көннәрдән бер көнне ул бер монах янына килә дә: “Минем өчен тәүбә 
бармы?” – дип сорый. Бу монах моңа: “Синең өчен тәүбә юк”, – дип 
җавап бирә. Шуннан соң бу кеше монахны да үтерә. Чөнки аның өчен 
99 мы әллә 100 ме, зур аерма юк. Әмма дә ләкин күңеле барыбыр 
тыныч түгел. Бу барыбер эзләнүен дәвам итә һәм бер галим янына 
килә. Аннан да: “Минем өчен тәүбә бармы?” – дип сорый. Галим аңа: 
“Әйе, синең өчен тәүбә бар. Ләкин син яши торган авылда гөнаһлы 
кешеләр яшиләр. Син бу авылдан кит тә менә фәлән авылга бар. Анда 
әүлияләр, изге кешеләр яшиләр, шунда тәүбә кылып, үзеңнең 
гомереңне дәвам итәрсең”, – дип әйтә. Бу шулай юлга кузгала, әмма 
дә ләкин юлында вафат була. Вафат булган чагында ул йөзе белән 
шул авылга юнәлгән була, һәм шул сәбәпле рәхмәт һәм газап 
фәрештәләре үзара бәхәсләшәләр. Аллаһы Тәгаләдән җиргә боерык 
килә. Җиргә аның тәне чыгып киткән авылдан ераграк, бара торган 
авылга якынрак булсын дигән боерык килә. Аннан Аллаһы Тәгалә, 

кайсы авылга якынрак булганын белер өчен, фәрештәләргә үлчәргә 
боерык бирә. Нәтиҗәдә изгеләр авылына якынрак була. Аллаһы 
Тәгалә аның гөнаһларын гафу итә. Кадерле дин кардәшләр, чыннан да 
Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте чиксез дип әйтәбез. Менә шуның хәтле 

гөнаһ эшләгән кешене дә Аллаһы Тәгалә гафу итә. 
Шулай ук мисал өчен Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 

сәлләмнең сәхабәләрен алыйк. Аларның арасыннан күбесе потларга 
табынганнар, гафу ителми торган гөнаһларның берсе. Әмма дә ләкин 
динне кабул иткәннәр. Алай булса да, мөшрик булып, потларга 
табынган чакларында нинди гөнаһ кына эшләмәгәннәр: исерткеч тә 
эчкәннәр, зинасы да булган, тереләй үзләренең кыз балаларын да 
күмгәннәр, үзара сугыш та алып барганнар. Әмма дә ләкин Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте чиксез.  

Сугышларның берсе тәмамлангач, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм үзенең сәхабәләре белән әсирләрне нишләтергә 
дип уйлап утыралар. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм сәхабәләрдән: “Әнә теге хатын-кызны күрәсезме?” – дип 
сорый. Анда баласын югалткан бер хатын була. Ул, кайгырып, 

баласын эзли дә, табып, имезә башлый. Сәхабәләр: “Күрәбез”, – дип 
җавап бирәләр. Мөхәммәд пәйгамбәр галәйһиссәлам: “Менә шул 
хатын-кыз үзенең баласын, белә торып, утка (учакка) ыргытыр 
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идеме?” – дип сорый. Сәхабәләр: “Әлбәттә юк, Аллаһының Илчесе”, 
– дип җавап бирәләр. Шуннан соң Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм: “Сезнең Раббыгызның рәхимлелеге менә шул хатын-

кызның рәхимлелегенә караганда күпкә артыграк”, – дип әйтә. Димәк, 
Аллаһы Тәгаләнең рәхимлелеге, шәфкатьлелеге чиксез һәм Ул адәм 
баласының бөтен гөнаһларын гафу итәргә мөмкин. 

Моның турында, тагын бер кодси хәдистә килгәне буенча, 
“Аллаһы Тәгалә әйтте: “Әй адәм баласы, син дога кылган саен, син 
Миннән сораган саен Мин синең гөнаһларыңны гафу итәрмен. Ул 
гөнаһларың турында кайгырмыйм да. Әй адәм баласы, хәтта синең 
гөнаһларың күкләргә хәтле ирешсә дә, син Миннән ул гөнаһларыңны 
гафу итүне сорасаң, тәүбә итсәң, Мин гөнаһларыңны гафу итәрмен. 
Әй адәм баласы, әгәр дә син Минем каршыма мөшрик булмаган 
хәлеңдә, ләкин җир йөзе хәтле гөнаһ җыеп килгән булсаң, Мин 
шуның хәтле үк мәгъфирәтне китерермен”.  

Чыннан да Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәте, гафу итүе чиксез. 
Мәгъфирәт көннәренә кердек, Аллаһы Тәгаләдән мәгъфирәт сорарга, 
дога кылырга кирәк. Әмма дә ләкин истә тотарга кирәк: гөнаһларга 
җиңел карау дөрес түгел. Чынбарлыкта, әгәр дә адәм баласы 
гөнаһларына салкын һәм җиңел карый башлый икән, кече гөнаһ та 
олы гөнаһка әйләнергә мөмкин. Шуның сәбәпле, китапларның 
берсендә әйтелгән буенча, Аллаһы Тәгалә, олы гөнаһны гафу итеп, 
кече гөнаһ өчен газапларга мөмкин. Кайсы очракта? Әгәр дә кешенең 
күңелендә хөрмәтсезлек булса. Гөнаһ ул Аллаһы Тәгалә каршында 
барыбер гөнаһ, Аллаһы Тәгаләгә буйсынмау һәм нинди гөнаһ булса 
да, ул Аллаһы Тәгаләнең ачуын җәлеп итә. Үзегез күз алдыгызга 
китерегез: әйтик, сез балагызга берәр нәрсә кушасыз, ләкин ул 
буйсынмый. Күңелебез рәнҗи. Шулай ук безнең гөнаһларыбыз да 
Аллаһы Тәгаләнең ачуын чыгара, Аллаһы Тәгалә рәнҗеми. Чөнки 
рәнҗү белән ачу икесе ике төрле. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгаләнең 
ачуы чыга. Алай булса да, Гайсә галәйһиссәлам аятьләренең берсендә 
Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәте турында әйтә: “Әгәр Син аларны 
(Үзеңнең колларыңны) газапласаң, алар Синең колларың (Синең 
моңа хакың бар). Әгәр дә Син аларны гафу итсәң, Син Бөек һәм 
хикмәт иясе”. Димәк, һичшиксез, әгәр дә без гөнаһ кылсак, Аллаһы 
Тәгаләнең ачуы чыгып, безне газапларга хакы бар. Ул безнең 
Раббыбыз, без Аның коллары, без беркем дә түгел. Әмма дә ләкин, 

шул ук вакытта, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте киң. Безнең 
гөнаһларыбыз белән Аның рәхмәте берничек тә тиңләшә алмый. 
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Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, нинди генә гөнаһлар эшләгән 
булсак та, ошбу мөбарәк Рамазан аенда Аллаһы Тәгаләдән сорыйк, 
Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итик. Ин шә Аллаһ, Аллаһы Тәгалә 
бөтен гөнаһларыбызны гафу итүче, һәм адәм баласы гөнаһлардан 
пакьланган саен, ул әүлиялек дәрәҗәсенә якынрак була, Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәтенә, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына якынрак була, 
ин шә Аллаһ. Аллаһы Тәгалә безнең тәүбәләребезне кабул итсә иде.  

 

Рамазан ае 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз, 
пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, узган елны бергәләшеп: “Әй Раббым, 
безгә Рамазан аен тагын күрергә насыйп итсәң иде” дип дога кылган 
идек. Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Раббыгыз әйтте: “Сорагыз, 
бирермен”. Ин шә Аллаһ. Бер-ике көн калды, кемгә насыйп, Аллаһы 
Тәгалә аңа бирә, ин шә Аллаһ. Инде аңа кадәр Кыямәт көне җитмәсә, 
Рамазан ае килеп җитте дип әйтергә була. Димәк, безнең көтеп алган 
кунагыбыз бүгенге көндә безнең ишекне шакый. Һәм безгә ишекне 
ачасы гына калды. Шул сәбәпле яңадан кабат-кабат гадәт буенча 
Рамазан ае башланыр алдыннан аның хөкемнәрен, аның белән бәйле 
булган аятьләрне искә төшерәбез. Коръәндә Аллаһы Тәгалә Рамазан 
ае турында безгә хәбәр бирә: “Әй сез, иман китергән бәндәләр, 

сезгә кадәр яшәгән халыкларга ураза фарыз ителгән шикелле, 

сезгә дә ураза фарыз ителде. Сезнең тәкъва булуыгыз өчен”. Әгәр 
дә шушы аятьне сүзенә-сүз тикшерә башласак, иң элек кемгә Аллаһы 
Тәгалә мөрәҗәгать итә дигән сорау туа. “Әй сез, иман китергән 
бәндәләр”, димәк, бу Аллаһы Тәгаләнең иман китергән бәндәләргә 
мөрәҗәгате. Әгәр дә без үзебезне иманлы бәндә дип саныйбыз икән, 
шул ук вакытта колак салырга һәм моңа: “Әйе, Раббым, тыңлыйм”, – 

дип җавап бирергә тиешбез. Һәм дә инде Аллаһы Тәгаләнең боерыгы 
– “Сезгә кадәр яшәгән халыкларга ураза фарыз ителгән шикелле, 

сезгә дә ураза фарыз ителде”. Ягъни ураза – тыелып тору фарыз 
ителде. Уразаның тарихын тикшереп карасак, Мәрьям анабызның, 
Зәкәрия галәйһиссәламнең дә уразасы булган, әмма дә ләкин аларның 
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уразалары сүздән, сөйләшүдән тыелып тору булган. Инде Давыд 
галәйһиссәламнең уразасын карасак, Давыд галәйһиссәламнең 
уразасы көн аралаш ураза тотудан гыйбарәт. Мөэмин-мөселман 
тормышын гомумән алганда, кешенең тормышын да ураза дип 
әйтергә була. Ни өчен? Чөнки исерткечтән, зинадан, кеше малын 
урлаудан тыелабыз, шулай ук аерым намаз гыйбадәтен алсак та, 
намаз гыйбадәтен дә тыелу – ураза дип әйтергә була. Чөнки намаз 
укыганда, уразадагы шикелле, ашау-эчү тыелган, җенси мөнәсәбәт 
тыелган һәм дә инде артык хәрәкәт тә намазны боза торган 
гамәлләргә керә. Димәк, бу гамәлләрдән тыелабыз, шуңа да 
намазыбызны да кыска гына ураза дип әйтергә була.  

Аллаһы Тәгалә безгә аерым гыйбадәт буларак та тыелып торуны 
өстебезгә йөкләде, ул да булса – ураза. Аллаһы Тәгалә безне 
рәнҗетмәде, чөнки, безгә кадәр булган халыкларга бирелгән шикелле, 
Аллаһы Тәгалә безгә дә бирде. Бирмәгән булса, рәнҗеткән була. 
Ураза – Аллаһы Тәгаләнең бер рәхмәте. Артык бирсә дә, монысы да 
рәнҗетү. Ләкин Аллаһы Тәгалә арттырмады да һәм киметмәде дә. 
Аларга фарыз ителгән кебек, безгә дә фарыз ителде. Һәм инде Аллаһы 
Тәгалә бу аятьтә безгә уразаның максатын да аңлата. Аллаһы Тәгалә 
әйтә: “Сезнең тәкъва булуыгыз өчен”. Безнең тәкъвалыкны 
тәрбияләр өчен. Димәк, Аллаһы Тәгаләдән куркуыбызны, Аллаһы 
Тәгаләне яратуыбызны, гомумән, үзебезгә тәрбия бирү өчен 
иңдерелгән гыйбадәт. Димәк, барысы да үзебезнең файдабызга. 

Аятьләрне дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Билгеле көннәр”. 

Димәк, Аллаһы Тәгалә чикләгән. Гомер буе ураза тот димәгән, 
тоташтан 365 көн тотып бар дип тә әйтмәгән. Монысы да Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте. Бераз имтихан бирә, бераз чистарынырга 
мөмкинчелек бар.  

Аллаһы Тәгаләнең тагын бер рәхмәте – “Кем дә кем сезнең 
арагыздан авыру яки сәфәрдә булса, башка көннәрдә шул ук 
санда ураза тотсын”, – дип әйтә Аллаһы Тәгалә. “Әгәр дә инде кем 
дә кем уразаны бөтенләй тота алмый торган хәлдә булса, шуның 
өчен фидия – бер мескенне ашату”. “Кем дә кем үз теләге белән 
Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен сәдака бирсә, Аллаһы Тәгалә 
ризалыгы өчен ураза тотса, аның өчен хәерле. Әмма дә ләкин 

ураза тотуыгыз хәерлерәк”, – дип әйтә Аллаһы Тәгалә. “Әгәр 
мөмкинчелек бар икән, сәбәп эзләмә, тот. Ураза тотуың 
хәерлерәк. Әгәр үлүчеләрдән булсагыз”, – дип әйтә Аллаһы Тәгалә. 
Шуннан соң Аллаһы Тәгалә башка бер аятькә күчә. Ул аятьтә Аллаһы 
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Тәгалә әйтә: “Рамазан ае ул хөрмәтле, изге ай. Бу айда, кешеләргә 
туры юл күрсәтер өчен, яхшыдан яманны аерыр өчен Коръән 
иңдерелде. Кем дә кем Рамазан аеның керүенә шаһит булса 
(ягъни Рамазан аенда булсагыз), ураза тотыгыз. Кем дә кем 
авыру яки сәфәрдә булса, башка көннәрдә ураза тотсын. Аллаһы 
Тәгалә сезнең өчен җиңеллек тели, авырлык теләми. Сез ул 
санаулы көннәрне тутырыгыз. Аллаһы Тәгаләне олылагыз 
(тәкбирләр әйтегез), Ул сезне туры юлга күндерер өчен. Бәлки, 

сез Аллаһы Тәгаләгә шөкер итүчеләрдән булырсыз”. Димәк, бу 
аятьләргә колак салсак, Рамазан аенда ураза тотуның фарыз икәнен 
беләбез. Әмма дә ләкин Рамазан аеның бу аятьләр белән генә түгел, 
башка аятьләр һәм хәдисләр белән бәйле булган хөкемнәре бар. Ул 
хөкемнәрне дә искә төшереп китәргә кирәк.  

Иң беренче сорау – “Кем өчен һәм нинди очракта Рамазан 
уразасы фарыз була?” Аның беренче шартын әйтеп киттек, ул да 
булса – Рамазан аеның керүе, безнең Рамазан аенда булуыбыз.  

Икенче шарт – Ислам, ул да булса – мөселман булу, чөнки 
Коръәннең хөкемнәре мөселманнарга гына фарыз.  

Өченчесе – балигъ булу. Балаларга ураза фарыз түгел, әмма дә 
ләкин, кече яшьтән әкренләп-әкренләп ияләштерсәк, өйрәтсәк, хәерле 
һәм кирәк тә ул, чөнки, балигъ булгач, тотып китәргә җиңел була.  

Дүртенче шарты – акыл иясе булу. Чөнки акылы булмаган кеше 
өстендә бурыч та, фарыз да юк. Ул Кыямәт көнендә бернәрсә өчен дә 
соралмый. 

Бишенче шарт – сәламәтлек. Аятьне әйтеп киттек: “Авыру 
булсагыз, ураза тотмагыз”, дип әйтелде. Әмма дә ләкин авырулар 
төрле була. Чыннан да, ураза аның хәлен начарайта торган яки 
бөтенләй үлемгә китерә торган авыру булган очракта гына ураза 
тотмау дөрес була. Башка очракларда ураза тоту тиешле. Әгәр дә 
кеше чыннан да авыру икән, ул иң элек авыруын дәвалый, аннан 
башка көннәрдә исә уразасын каза кыла.  

Алтынчы шарт – мокыйм булу. Мокыйм дигәннең мәгънәсе – 

үзенең туган җирендә яшәүче кеше. Димәк, сәфәрдә түгел ул. 
Сәфәрдә йөрүчеләр өчен шулай ук ураза фарыз түгел.  

Инде сорау туа: Аллаһы Тәгалә кемнәргә ураза тотмаска рөхсәт 
иткән? 

Болар дүрт кеше: 
1. Мосафир (сәфәрдә йөрүче). Ни өчен? Чөнки сәфәрнең 

авырлыклары бар. 
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2. Авыру кеше. 
3. Йөкле хатын-кыз. Әгәр үзенә һәм туачак баласына зыян килә 

икән, Аллаһы Тәгалә ураза тотмаска рөхсәт иткән. 
4. Бала имезүче хатын-кыз. 
Уразаны бозучы нәрсәләр өчәү: ашау, эчү, җенси мөнәсәбәт. 

Әмма дә ләкин ураза ул безнең тәннәребез өчен түгел, иң беренче ул 
безнең күңелебезне, җаныбызны тәрбияли торган гыйбадәт. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм ураза вакытында хәтта 
әрләшү, башка кешене сүгү кебек гамәлләрдән дә тыя. Монысы – 

уразаның рухи ягы. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
әйткәне буенча: “Кем дә кем бозык сүзләрдән, әрләшүдән тыелмаса, 
Аллаһы Тәгалә аның ач торуына, сусавына мохтаҗ түгел”. Шуның 
сәбәпле ураза иң элек безнең күңелләребезне, җаннарыбызны, 
нәфесебезне тәрбияләргә тиеш. 

Инде уразаны бозмый торган гамәлләрне дә искә төшерик.  
1. Онытып ашау-эчү, җенси мөнәсәбәт кылу. Кеше беренче 

көннәрдә онытып ашап яки эчеп җибәрергә мөмкин. Әгәр 
онытып эшләгән очракта, ашау-эчүдән туктыйбыз да, 
уразабызны дәвам итәргә хакыбыз бар. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйткәне буенча: “Ул кешене 
Аллаһы Тәгалә Үзе ашатты”. 

2. Каш алдыру. 
3. Күзгә сөрмә сөртү. 
4. Хатының белән кочаклашу, үбешү. 
5. Косып җибәрү (үз теләгең белән булмаса). 
6. Хатын-кызның ире начар әхлаклы булса, тиз ачулана торган 

булса, хатынына ризык әзерләгәндә кабып карау рөхсәт ителә. 
7. Кеше йоклаган вакытта төшләнсә. 
Уразада мәкруһ булган (хупланмаган) өч гамәл бар:  
1. Ир һәм хатын-кыз бер-берсен җенси мөнәсәбәттән тыя 

алмыйлар икән, шул вакытта аларга үбешү һәм кочаклашу да 
мәкруһ булып санала. 

2. Бернинди сәбәпсез, хаҗәтсез ризыкны кабып карау. 
3. Балага ризыкны чәйнәп бирү.  
“Бозылган ураза белән нишләргә?” дигән сорау туа. Әгәр дә 

уразаны белә торып бозасың икән, белә торып ашыйсың, эчәсең яки 
үзеңне тыя алмыйча җенси мөнәсәбәткә керәсең икән, бу очракта 
бозган көнеңне, иң беренчедән, каза кылырга тиеш, икенчедән, 
моның өчен җәзасы бар – кәффарәт дип атала. Кәффарәт – тоташ, 
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өзмичә, 60 көн ураза тоту. Әгәр бер генә көнеңне калдырасың икән, 
яңадан башларга тиеш буласың. Монысы, әгәр дә белә торып бозсаң. 
Әгәр дә инде уразаң ялгышып бозыла икән яки ниндидер сәбәп белән 
(авырдың, сәфәргә чыктың яки авыру сәбәпле дарулар кабул итәргә 
кирәк), бу очракта, Рамазан ае тәмамлангач, ураза тотарга рөхсәт 
булган көннәрне бергә бер көн исәбеннән каза кыласың. Инде 
Раббыбыз Аллаһы Тәгалә ошбу Рамазан айларында безгә җиңеллек 
биреп, уразаларыбызны тагын тотарга насыйп итсә иде. Безнең 
нәфесләребезгә тиешенчә тәрбия биреп, тәкъвалыкларыбызны 
арттырырга насыйп итсә иде. Ни өчен? Чөнки, бер аятьтә әйтелгәне 
буенча, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Үзегезгә запас җыегыз. Чыннан да, 

запасларның иң хәерлесе – тәкъвалык”. Тәкъвалыкны арттырган 
саен, Ахирәттә бүләге зуррак була, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына 
ирешәбез. Аллаһы Тәгалә Үзенең ризалыгына ирешергә насыйп итсә 
иде.  

 

Рамазан аена әзерләнү 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә чиксез нигъмәтләрен яудырып 
торучы Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә чиксез хәмедләребез, 
шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, безнең бөек 
остазыбыз пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, инде барыбыз да белеп торабыз, безнең 
Рамазан аена бер генә атна кала. Киләсе шимбә, ин шә Аллаһ, 
Рамазан аеның беренче көне. Коръәндә: “Әй сез, иман китергән 
бәндәләр, сезгә кадәр яшәгән халыкларга ураза фарыз ителгән 
шикелле, сезгә дә ураза фарыз ителде”, дигән сүзләре белән үзен 
мөэмин-мөселман дип санаган кешеләр өстенә Аллаһы Тәгалә бу 
гыйбадәтне бурыч итеп йөкләде. Әлбәттә, бу бик бөек ай һәм бик 
мөһим гыйбадәт. Бу гыйбадәтне тиешенчә үтәү өчен безгә һичшиксез 
аңа әзерләнә башларга кирәк. Әзер булып, Рамазан аена керергә 
кирәк. Сорау туа: “Ә Рамазан аена, Рамазан уразасына ничек 
әзерләнергә?”  

Иң беренчесе, мөхтәрәм җәмәгать, күңелебездә Рамазанга карата 
сагынуны булдырып, аңа калган көннәрне, сәгатьләрне санап 
барырга. Хәтта күңелебездә аның хәтле көчле сагыну булмаса да, без, 

аңа хәтле калган көннәрне санап, “кайчан башланыр инде” дип 
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әйтүебез белән үзебезне акрынлап-акрынлап шул халәткә кертә 
башлыйбыз. Чыннан да, гыйбадәтне көтеп алу – үзе бер гыйбадәт. 
Рамазан турында андый аерым хәдисләр булмаса да, намаз турында 
андый хәдисләр бар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләренең берсендә әйтә: “Чыннан да, фәрештәләр намаз залында 
намазны көтеп утыручы кешегә салават әйтәләр (дога кылалар)”. 
Димәк, без мәчеткә килеп, намазны көтеп утырабыз, Аллаһы 
Тәгаләнең гыйбадәтен көтеп утырабыз. Безнең көтеп утыруыбыз 
гыйбадәт буларак языла. Фәрештәләр безнең өчен дога кылып 
торалар. Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә әйтә: “Кем дә 
кем Аллаһы Тәгаләнең шигарьләрен (билгеләрен) олыласа, 
хөрмәт итсә, ул аның күңелендәге тәкъвалыгының бер дәлиле”. 
Ул кешенең күңелендә тәкъвалык, Аллаһы Тәгаләгә мәхәббәт, 
Аллаһы Тәгаләдән курку бар икән күңелендә. Шулай ук Рамазан аен 
көтү, ул намазны көткән шикелле, Аллаһы Тәгаләнең шигарен хөрмәт 
итүебезне күрсәтә. Һәм без, һичшиксез, психологик яктан аңа 
әзерләнеп барабыз. Менә шулай көтеп алган очракта, без Рамазанның 
тәмен белеп, уразасын тотарбыз, ин шә Аллаһ. 

Тагын Рамазан ае турында гыйлем алып та әзерләнеп була. 
Аллаһы Тәгалә безгә Үзенең пәйгамбәре аркылы аңлатты. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Гыйлем эзләү 
һәрбер мөселманның фарызы”. Икенче бер хәдистә: “Гыйлемне 
бишектән алып ләхеткә хәтле ал”, – дип әйтә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Бу бигрәк тә мөһим, чөнки Аллаһы 
Тәгалә безгә фарыз иткән гыйбадәтләрнең тәртибен белеп, ул 
гыйбадәтне тәртибе буенча үтәү – үзе бер фарыз. Аллаһы Тәгалә 
безгә фарыз иткән төп гыйлемнәр менә шул: намазны ничек итеп 
дөрес укырга; намазны кайсы гамәлләр боза; намазның фарызлары-

шартлары нинди; намазның вәҗибләре нинди; намазда мәкруһ булган 
гамәлләр. Хәтта сөннәтләрен өйрәнмәсәк тә, боларны өйрәнмичә 
мөмкин түгел. Чөнки, фарызны үтәмәсәң, намазың дөрес түгел. 
Шартларын үтәмәсәң, намазга керешергә мөмкинчелегең юк. 
Вәҗибне үтәмәсәң, намазыңда зур кимчелек яки намазың кабул 
булмаска мөмкин. Намазны боза торган гамәлләрне өйрәнмәсәк, 
намазны син укыгансыңдыр, ләкин укыган вакытта намазыңны 
бозгансың. Димәк, без үзебезнең гыйбадәтләребезне төгәл өйрәнергә 
тиешбез.  

Шулай ук ураза да: ураза кем өчен фарыз? Уразада без нишләргә 
тиеш? Нәрсәләрдән тыелырга тиеш? Уразаны нинди гамәлләр боза? 
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Уразада нәрсәләр мәкруһ? Уразада тыелган әйберләр. Боларны без 
Рамазан алдыннан китапларыбызны ачып, укып, тикшереп аңламасак, 
сорап өйрәнергә тиешбез. Бу мәгълүмат ягыннан әзерләнәбез 
Рамазанга. Һәм ул һичшиксез мөһим, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки без 
тормышыбызның башка очракларында боларның барысын да үтибез. 
Машинаны йөртергә өйрәнмичә кайсыбызның машинага утырганы 
бар? Беребез дә утырмый. Берәр җиргә сәяхәткә барырга уйласак, 
Интернетны ачабыз, ул ил турында укыйбыз, китаплардан 
караштырабыз, барысын да тикшерәбез. Ә Рамазан ае сәфәре өчен 
алай әзерләнергә кирәкмимени? Ул бит безнең гыйбадәтебез, 
сәяхәткә караганда күпкә әһәмиятлерәк әйбер, ул гыйбадәт. Һәм дә 
шуның өчен Рамазан ае алдыннан һәрберебез Рамазан һәм ураза 
белән бәйле булган мәгълүматларны тикшереп, өйрәнергә тиеш 
булабыз. 

Өченчесе Рамазан өчен үзенә аерым бер план корырга. Ул 
безнең динебездә бар. Аның мисалы – Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең һиҗрәте. Әбү Бәкер радыяллаһу ганһе һәм 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм һиҗрәткә яхшы 
әзерләнделәр. Дөяләрне әзерләделәр, ризык ташучы кешене 
билгеләделәр, ризык ташый торган кешенең эзләрен бетерүче кешене 
әзерләделәр, урынны билгеләделәр. Димәк, алдан ук урынын 
билгеләп, әзерләнеп куйдылар. Һәм без беләбез, һиҗрәткә чыкканда 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм турыдан-туры 
Мәдинәгә түгел, кире якка китте.  

Икенче мисал – Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
Хәндәк сугышына әзерләнүе. Мәккә мөшрикләренең гаскәре килүе 
турында ишеткәч, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 

сугышка әзерләнә башлый. Мәдинә тирәсендә зур чокыр казыйлар. 
Кем кайсы урында торырга тиеш, кайсы урынны сакларга тиеш. – 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм боларның барысын да 
билгели, яһүдиләр белән килешү төзи. Әнә шундый әзерлекле хәлдә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сугышка керә. 

Рамазан ае өчен без дә план төзесәк бик күркәм була. Инде 
планның нигезе – һәрбер көнне ураза тотам дип үз алдыбызга максат 
куябыз. Инде аннан башка билгеле, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм Рамазан аенда Коръәнне тулысынча укып чыга 
торган булган. Әлбәттә, гарәпчә җиңел укый алган кеше үзенә план 
итеп Коръәнне тулысынча укуны куя. Кемдер кечерәк план куярга 
мөмкин, Коръәннең 1/30 өлешен, бер пәрасен укысак та зур уңыш 
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була. Хәтта Рамазан аенда гарәп хәрефләрен өйрәним дип план 
куйсак, әгәр гарәпчә авыр укысак, Рамазан аеның һәрбер көнендә 
Коръәннән бер бит укыйм дип үзебез алдыбызда максат куя алабыз. 
Шулай ук моңа өстәп тагын күпмедер зекер әйтергә, авыз ачтырырга 
һәм башка төрле гамәлләрне планга кертә алабыз. Ул планны үтәргә 
тырышабыз, чөнки Рамазан аеның көннәре санаулы. Әлбәттә, ураза 
тота башлаганда акрын бара, аннан инде сизми дә калабыз, җәмәгать. 
Һәрберебез шаһит, Рамазан аенда без гаҗәпләнәбез, башта бу озын 
көннәрдә уразаны ничек тотарбыз инде дип курыккан хәлдә керәбез, ә 
инде ахырында ничек тиз узып китте дип уйлап куябыз. Ул чыннан да 
шулай. Без Кыямәт көне алдында яшибез. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм хәдисләрендә аңлатканы буенча: “Вакытның 
тизлеге артыр, бәрәкәте азая”. Шуңа да әлеге бәрәкәтле, хәзинәле 
айның бөтен форсатларын файдаланырга кирәк: уразасын да, 
ифтарларын да, зекерләрен дә, тәравихларын да, башка 
гыйбадәтләрен дә. Әлбәттә, без аны дөньяви тормышыбызда эшлибез. 
Кибеттә ташламалар турында игълан ителсә, йөгерәбез. Аллаһы 
Тәгалә дә безгә шуңа охшаш, әмма дә ләкин күпкә кадерле булган 
форсат бүләк итә, ул да булса – Рамазан ае. Шуның өчен аны бушка 
уздырмыйк, аның өчен алдан планнар корыйк. 

Дүртенчесе – Рамазанга рухи яктан әзерләнү. Рамазан аенда 
ураза, тәравих бар, Коръән укулар, зекер әйтүләр һәм ифтарлар бар. 
Әгәр инде без Рамазан ае алдыннан шуларны акрынлап үти башласак, 
әйтик, өстәмә намазлар укыйсак (ястүдән соң ниндидер нәфел яки 
тәһәҗҗүд укыйбызмы), өстәмә Коръән укый башласак (бер атна 
алдан) һ.б., Рамазан аена кергәндә безнең өчен бу гыйбадәтләр җиңел 
була, авыр булмый. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
Рамазан аена әзерләнер өчен Шәгъбан аенда, башка айларга 
караганда, иң күп ураза тота торган булган. Әлбәттә, ахыргы 
көннәрендә түгел, чөнки Рамазан аена кергәндә хәлле рәвештә 
керергә кирәк. Әмма дә ләкин тәнен һәм рухын гадәтләндерер өчен 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм алдан Шәгъбан аенда 
ураза тота торган булган.  

Бишенчесе – әхлакый яктан Рамазанга әзерләнү. Пәйгамбәребез 

салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә безгә аңлата: 
“Кем дә кем ялган, бозык сүзне сөйләүдән туктамаса, Аллаһы Тәгалә 
ул кешенең ач торуында һәм сусавында мохтаҗ түгел”. Аллаһы 
Тәгалә гомумән бернәрсәгә дә мохтаҗ түгел, барысы да үзебезнең 
файдабызга гына. Без сезнең белән белеп торабыз, Рамазан ае ул 
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ризык, су, якынлыктан гына тыелып тору түгел. Рамазан безнең 
әхлакларыбызны яхшырта торган, безнең нәфесләребезне тәрбияли 
торган ай. Рамазан бозык сүзләрдән тыелу өчен, үзеңнең әхлагыңны 
үзгәртү өчен бик яхшы форсат. Чөнки ачлык белән адәм баласына 
үзенең гадәтләрен үзгәртергә җиңелрәк. Бу яктан да әзерләнә 
башласак, безгә Рамазан аенда җиңелрәк була. Рамазан алдыннан ук 
ялган һәм бозык сүздән үзебезне тыйсак, Рамазанда аны үтәргә 
җиңелрәк була һәм Рамазаннан соң инде ул гадәткә кергән була. 

Алтынчысы – Рамазан алдынан төрле зыянлы гадәтләрне 
ташларга кирәк. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең 
хәдисендә әйтә: “Мин сезне тыйган әйберләрдән тыелыгыз, ә мин 
сезгә кушкан әйберләрне мөмкин булган кадәр үтәгез”. Аллаһы 
Тәгалә тыйган нәрсәләр арасында исерткеч эчү бар, тәмәке тарту һ.б. 
Белеп торабыз, тәмәке тарту уразаны боза. Безнең алдыбызда ул 
гадәттән арыныр өчен бер форсат бар. Әгәр дә без Рамазанга тәмәке 
тарткан килеш керсәк, безгә бигрәк тә Рамазанның беренче көннәре 
авыр була. Кайбер галимнәрнең фәтвалары буенча, тәмәке тарту 
хәрам гадәтләргә керә.  

Ахыргысы – Рамазан аендагы тормышыбызны күбрәк гыйбадәт 
белән бәйләр өчен алдан уйлап куярга кирәк. Димәк, Рамазан 
алдыннан, мөмкин булганча, дөньяви эшләребезне бетерергә 
тырышырга кирәк. Кайбер кардәшләребез Рамазан ае өчен махсус 
отпуск (яллар) алалар. Ул Мисырга да түгел, Төркиягә дә бармый, 
аның сәфәре – Рамазан аена. Әлбәттә, безнең һәрберебездә андый 
мөмкинчелек булмаска мөмкин. Рамазан алдыннан башка алырлык 
дөньяви эшләрне эшләп куйсак, безнең үз тормышыбызны Рамазан 
белән, гыйбадәт белән бәйләргә мөмкинчелегебез күбрәк була. 
Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Чыннан да, мин кешеләрне һәм 
җеннәрне фәкать Үземә гыйбадәт кылу өчен генә яраттым”. 

Димәк, безнең тормышыбыздагы төп максат – гыйбадәт. Без Аллаһы 
Тәгаләнең коллары буларак яратылдык. Әйе, безгә эшкә йөрергә 
кирәк, гаиләләребезне, хатыннарыбызны, балаларыбызны тәэмин 
итәргә кирәк, алар мескен, фәкыйрь, ач хәлендә утырырга тиеш 
түгелләр. Ризык Аллаһы Тәгаләдән, әмма дә ләкин без тырышлык 
куярга тиешбез. Шулай ук бу тормышта төп максатыбызны да 
онытмаска кирәк. Беребез дә бу дөньяга мәңгелеккә килмәде. Килер 
бер көн, безнең бизнесларыбыз, өйләребез, машиналарыбыз да калыр, 
балаларыбыздан, хатыннарыбыздан, барысыннан да аерылыбыз. Бер 
ялгызыбыз кечкенә генә бүлмәгә кереп ятабыз: ознлыгы 2 м, биеклеге 
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30 см, киңлеге 30 см. Кечкенә генә бүлмә, шунда ялгыз булабыз. Һәм, 

шиксез, безгә анда фәкать кылган изге гамәлләребез генә ярдәм итә 
ала, мөхтәрәм җәмәгать. Рамазан – үзебезнең тормышларыбызны 
гыйбадәт белән бәйләр өчен бер олы форсат. Раббыбыз Аллаһы 
Тәгалә безнең һәрберебезгә саулык-сәламәтлек биреп, Рамазанны 
сагынып көтеп алырга, Рамазанга тиешенчә әзерләнергә, һәрберебезгә 
Рамазанны тулысынча (бөтен көннәрен) тотарга һәм Аллаһы Тәгалә 
Рамазан эчендә яшергән хәзинәләрне мөмкин булган кадәр барысын 
да алып бетерергә Раббыбыз насыйп итсә иде. Киләчәк 
уразаларыбызны җиңеләйтеп, кабуллардан кылса иде.  

 

Рамазан аеның зиннәтләре 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә, ошбу 
мөбарәк Рамазан айларын бүләк итүче Раббыбызга безнең туктаусыз 
хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, 
безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз, безгә бу нурны 
ирештерүче, Аллаһы Тәгаләнең динен аңлатучы Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм 
бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, узган җомгада без сезнең белән Рамазан 

аеның хөкемнәре белән танышкан идек. Бүгенге җомгада Рамазан 
аеның эчендә булган төрле кыйммәтле ядкәрләре турында күзаллап 
барырга вәгъдә биргән идек. Аллаһы Тәгалә моның турында 
Коръәндә әйтә: “Рамазан ае – шундый ай ул. Ул айда, кешеләргә 
туры юлны күрсәтер һәм яхшылык белән начарлыкны аерып 
күрсәтер өчен, Коръән иңдерелде”. Димәк, Рамазан аеның 
дәрәҗәләренең берсе: Рамазан ае – безгә Коръән иңдерелгән ай. 
Башка аятьтә моның турында Аллаһы Тәгалә әйтә: “Без Коръәнне 
Кадер кичәсендә иңдердек. Кадер кичәсе мең айга караганда 
хәерлерәк”. Ул безнең өммәтебез өчен генә изге ай түгел. Имам 
Әхмәд риваять итә торган хәдистә килгәне буенча, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Ибраһим галәйһиссәламгә 
сәхифәләр иңдерелгәндә Рамазан аеның беренче көне иде. Муса 
галәйһиссәламгә дә Тәурат Рамазан аеның алты көне узгач иңде. 
Инҗил китабы Рамазан аеның унөч көне узганнан соң иңдерелде. 
Коръән Рамазан аеның егерме дүрт көне узгач иңдерелде”. Димәк, 
безнең өммәт өчен генә түгел, Рамазан аеның шул изгелеге, ядкәрләре 
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ул бер өммәттән икенче өммәткә, бер пәйгамбәрдән икенче 
пәйгамбәргә күчеп, артып бара икән, кадерле дин кардәшләр. Рамазан 
аеның шундый шәрәфәтле ай булуы сәбәпле, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Рамазан ае килеп җитсә, җәннәт 
ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре бикләнә һәм шәйтаннар богауга 
утыртыла”. Димәк, Рамазан аенда без нәфесебез белән бергә бер. 
Рамазан аеннан тыш булганда безнең ике дошманыбыз бар: нәфес 
һәм шайтан. Ә монда исә без нәфес белән бергә бер калабыз һәм дә 
инде шуннан үзеңнең кем икәнлегеңне белә аласың. Рамазан ае моны 
аңлатып бирә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм башка 
бер хәдисендә әйтә: “Биш намаз һәм ике җомга арасы, бер Рамазаннан 
икенче Рамазанга хәтле – болар гөнаһларны сөртеп, бетереп бара 
торган вакытлар. Әгәр дә адәм баласы олы гөнаһлардан тыелган 
булса”.  

Шулай ук Рамазан турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм тагын бер хәдисендә әйтә: “Кем дә кем, фәкать Аллаһы 
Тәгаләдән генә әҗәрен өмет итеп, Рамазан аенда ураза тотса, аның 
элеккеге һәм киләчәк гөнаһлары гафу ителер”. Шулай ук аңа охшаш 
хәдис: “Кем Рамазан аенда намазларын укыса, Аллаһы Тәгалә өчен 
хакыйкый ният булса, элеккеге һәм киләчәк гөнаһлары гафу ителер”. 
Рамазан аеның әҗере турында Аллаһы Тәгалә кодси хәдистә әйтә: 
“Ураза Минем ризалыгым өчен һәм аның әҗерен дә Мин бирермен”. 
Намазларның, изге гамәлләрнең әҗерләре хәдисләрдә билгеләнгән, 
кайсының савабы 10 тапкыр, ә кайсыныкы 27 тапкыр артык, 
кайсыныкы 700 тапкырга артык, ихласлыкка карап. Рамазанныкын 
Аллаһы Тәгалә яшергән. Кадер кичәсе турында да шуңа охшаш хәдис 
бар: “Кем дә кем Кадер кичәсен Аллаһы Тәгаләдән әҗерен өмет итеп 
торгызса, намазларын укыса, шулай ук гөнаһлары гафу ителер”.  

Башка хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
әйтә: “Рамазан ае керсә, һәбер төнне тавыш була. Ул тавыш әйтә: “Әй 
изгелекне эзләүчеләр, сатып алучылар, килегез. Начарлыкны 
эзләүчеләр, китегез. Чыннан да, Аллаһы Тәгаләнең җәһәннәм 
утыннан азат ителгән кешеләре бар. Һәм менә ул тавыш һәрбер төн 
саен була”. 

Димәк, кадерде дин кардәшләр, Рамазан аеның дәрәҗәсе олы, 

һәм Рамазан аенда Аллаһы Тәгалә шушы олы гыйбадәтне (ураза) 
үтәргә боерык бирде. Ни өчен Аллаһы Тәгалә уразаны сайлаган? 
Ураза – кешенең нәфесенә иң яхшы тәрбия бирә торган гыйбадәт. 
Чөнки Аллаһы Тәгалә, нәфес яратылгач, сорау бирә: “Син кем дә, 
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Мин кем?” Нәфес әйтә: “Син – син, мин – мин”. Шунда Аллаһы 
Тәгалә нәфесне кызулык белән сынап карый, җавап шул ук. 
Салкынлык белән сынап карый, җавап шул ук. Инде Аллаһы Тәгалә 
нәфесне ачлык белән җәзалап караганнан соң гына, нәфес таный һәм 
болай дип әйтә: “Син минем Раббым, мин Синең колың”. 
Әйткәнебезчә, Рамазан аенда без нәфесләребез белән бергә бер. 
Рамазан аенда нәфеснең безгә каршы бүтән ярдәмчесе юк. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм тагын бер 
хәдисендә әйтә: “Өч кешенең догасы кире кагылмас: беренчесе – 

ураза тотучының авыз ачканчыга хәтле; икенчесе – гадел имам 
(үзенең халкы белән гадел идарә итүче кеше); өченчесе – мәзлум 
(рәнҗетелгән) кешенең”. Башка хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтә: “Чыннан да, сезнең өчен Рамазан ае килеп 
җитте, бик изге ай. Бу айда изге кичә бар – Кадер кичәсе. Кем дә кем 
менә шуның савапларыннан, әҗерләреннән, мөмкинчелекләреннән, 
байлыкларыннан мәхрүм булса, ул күп файдадан мәхрүм булган. 
Фәкать шул мәхрүм кеше генә Рамазан аеның зиннәтләрен, Рамазан 
аеның байлыкларын ала алмас”. Кадерле дин кардәшләр, Рамазан 
аеның биш көне үтеп китте диярлек. Димәк 1/6 өлеше тәмам. Аның 
байлыкларын, әҗерләрен шул көннәрдә алырга өлгермәгән кеше алты 
көннән мәхрүм. Әмма дә ләкин, аңа карамастан, биштән алты өлеше 
бар әле, мөмкинчелекләребез бар, мөхтәрәм җәмәгать. Гомеребез 
кыска, Рамазан ахырына кадәр яши алабызмы, юкмы? Киләсе 
Рамазанны күрә алабызмы, юкмы? Бәлки, бу актык форсаттыр. Шуңа 
күрә Аллаһы Тәгалә безгә барыбызга да ошбу Рамазаннарда булган 
бөтен байлыкларын, изгелекләрен файдаланырга насыйп итсә иде. 
Аллаһы Тәгалә Рамазан аеның гыйбадәтләрендә, көннәрендә, 
төннәрендә яшергән әҗерләрен алырга насыйп итсә иде һәм кылган 
гыйбадәтләребезне кабуллардан кылса иде.  

 

Рамазанда мәгъфирәт көннәре 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, безгә рәхмәт 
итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз, пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 
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Кадерле дин кардәшләребез, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм үзенең хәдисендә безгә хәбәр итүе буенча: “Рамазан ае өч 
өлештән, өч дистәдән (декада) тора: беренчесе – рәхмәт көннәре, 
икенчесе – мәгъфирәт көннәре, өченчесе – җәһәннәм газабыннан 
котылу көннәре”. Инде беренче дистә узып китте, без сезнең белән 
икенче дистәне башлап җибәрдек, ул да булса – Аллаһы Тәгаләнең 
мәгъфирәт көннәре. Мәгъфирәт дигәннең мәгънәсе – Аллаһы 
Тәгаләнең гафу итүе. Аллаһы Тәгаләнең гафу итүе ике төрле була. 
Беренче төре турында Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Әгәр дә Син 
аларны газапласаң, алар барысы да Синең колларың, газапларга 
хакың бар. Әгәр дә Син аларны гафу итсәң, чыннан да Син бөек 
хикмәт иясе”. Бу пәйгамбәрләрнең, үзләренең өммәтләре турында 
соралгач, Кыямәт көнендә Аллаһы Тәгаләгә җавап бирә торган 
сүзләре. Икенче бер аятьтә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Чыннан да, 

җирләрдәге һәм күкләрдәге бөтен нәрсә Аллаһы Тәгаләнеке. Һәм 
сез үзегезнең күңелләрегездә булган нәрсәләрне яшерсәгез дә, 
ачык итеп күрсәтсәгез дә, Аллаһы Тәгалә белә, Аллаһы Тәгалә 
белә дә, аның өчен сезне хисаплый. Аллаһы Тәгалә Үзе теләгән 
бәндәләрен гафу итә”. Мәгъфирәтнең беренче төре шул – Аллаһы 
Тәгалә Үзе теләгән бәндәсен сайлап, гафу итәргә мөмкин. “Нишләп 
алай, нигә мондый гаделсезлек”, дип әйтер кайберәүләр. Бернинди дә 
гаделсезлек юк. Җирләр, күкләр, җәннәт һәм җәһәннәм, безнең 
ризыкларыбыз, киемнәребез, тәннәребез, җаннарыбыз, утырып йөри 
торган машиналарыбыз, яши торган зур-зур сарайларыбыз кемнеке? 
Барысы да Аллаһы Тәгаләнеке. Аллаһы Тәгалә безнекен тартып 
алмый бит инде. Җәннәт белән җәһәннәм дә Аллаһы Тәгаләнеке 
булгач, кемне тели – җәһәннәм белән газаплый, кемне тели – җәннәт 
белән бүләкли. Әгәр дә Аллаһы Тәгалә җәһәннәм белән газаплый 
икән, монда Аллаһы Тәгаләнең гаделлеге күренә. Чөнки Аллаһы 
Тәгалә тәртипне, кагыйдәләрне аңлатты. Кагыйдәләрне бозасың икән, 
җәза алуың гадел. Барысы да Аллаһы Тәгаләнең гаделлеге буенча. 
Шул ук вакытта, җәннәткә килгәндә, җәннәтне әгәр дә безнең бу 
дөньяда кылган гамәлләребездән үлчәүгә салып, тикшереп карасак, 
безнең гыйбадәтләребез хәтта дөньяга бер тапкыр күз ачып карауга 
тиң түгел. Дөньяга бер тапкыр күз ачып карадың икән, менә шул күз 
ачып каравың бөтен гыйбадәтләргә караганда артык. Мизанда 
авыррак була. Әгәр дә күз нигъмәте бу дөньядагы гамәлләр белән тиң 
булмаса, җәннәт инде тиң дә түгел, аның турында сүз дә юк. Шул 
сәбәпле, “Мин 70 ел намаз укыдым, 70 ел ураза тоттым, Аллаһы 
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Тәгалә мине бүләкләргә бурычлы”, дигән фикер хата. Җәннәт белән 
бүләкли икән, монысы Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте. Җәннәт ул бүләк. 
Аны сайлап алмыйлар, аңа заказ да биреп булмый. Җәннәт Аллаһы 
Тәгаләнең безгә бирә торган фазыйләте, рәхмәте. Алай булгач, 
Аллаһы Тәгаләнең мәгъфрәте дә, гафу итүе дә шулай ук.  

Әйткәнебезчә, Аллаһы Тәгалә барлык нәрсәләрнең хуҗасы һәм 
Үзенең ихтыяры белән бәндәсен гафу итәргә мөмкин, хәтта тәүбә 
кылмаган булса да. Димәк Аллаһы Тәгалә Үзенең теләге буенча, 
ниндидер сәбәпләр аркасында Үзенең бәндәсен сайлап ала да, аның 
гөнаһларын гафу итә, хәтта ул тәүбә кылмаган булса да. Ниндидер 
изгелек эшләгән, әмма дә ләкин тәүбәгә килмәгән әле, ләкин 
күңелендәге йомшаклыгы сәбәпле Аллаһы Тәгалә бу кешене гафу 
итте. Монда бернинди гаделсезлек юк. Аллаһы Тәгалә хуҗа, 
гамәлләргә Үзе бәя бирә. Инде әйтеп үткәнебезчә, беребездә дә андый 
мәгъфирәткә ирешергә гарантия юк. Алай булса да, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисендә килгәне буенча: “Чыннан 
да Минем колым Минем турында ничек уйласа, Мин шундый 
булырмын”. Шуның сәбәпле, Аллаһы Тәгалә турында без рәхимле, 
шәфкатьле, гафу итүче дип уйларга тиешбез. Димәк монысы – 
мәгъфирәтнең беренче төре. 

Мәгъфирәтнең икенче төре тәүбә белән, безнең Аллаһы Тәгаләгә 
кайтуыбыз белән бәйле. Моның турында Аллаһы Тәгалә Коръәндә 
әйтә: “Истигъфар кылыгыз, Аллаһы Тәгаләдән гафу итүен сорагыз. 
“Чыннан да, Аллаһы Тәгалә гафу итүче, рәхимле”. Башка аятьтә 
Аллаһы Тәгалә әйтә: “Кешеләр арасында бар шундый кешеләр. 
Әгәр дә берәр начарлык, бозыклык эшләсәләр яки үзләренә берәр 
зыян салсалар, Аллаһы Тәгаләне искә төшерәләр дә, үзләренең 
гөнаһлары өчен Аллаһы Тәгаләдән гафу итүне сорыйлар. 
Аллаһы Тәгаләдән башка гөнаһларны гафу итүче Зат бармы?” 
Гөнаһны кылдың икән, хатаңны аңладың һәм аның өчен үкендең 
икән, аннан соң моның өчен Аллаһы Тәгаләдән гафу итүне сорыйсың. 
Монысы мәгъфирәтнең икенче төре. Аллаһы Тәгалә ике аятьтә дә 
Үзенең гафу итүе турында әйтә. Аллаһы Тәгалә башка аятьтә әйтте: 
“Сезнең Раббыгыз әйтте: “Сорагыз, сезгә җавап бирермен”. 
Димәк, гафу итүне дә сорарга кирәк. “Гафу итүне сорагыз, Аллаһы 
Тәгалә гафу итәр” дигән мәгънәдә. Шул сәбәпле, безнең беребезнең 
дә Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәтеннән, рәхмәтеннән, гафу итүеннән 
өмет өзәргә хакыбыз юк. Коръән аятендә Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән фәкать адашкан кешеләр генә 
өметләрен өзә”. Чөнки ул кеше чыннан да адашкан. Әгәр дә берәү: 
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“Мин бик күп гөнаһлар эшләдем. Аллаһы Тәгалә мине гафу итә 
алмый”, – дип әйтсә, ул Аллаһы Тәгаләнең кодрәтендә, Аның 
рәхмәтендә шикләнә. Беребезнең дә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән, 
мәгъфирәтеннән өмет өзәргә хакыбыз юк. Искә төшерегез, без сезнең 
белән ул хәдисне кабат-кабат китердек. Бәни Исраил кабиләсендә бер 
кеше 99 кеше үтерә, аннан соң ул санны 100 гә тутыра. Алай булса да, 
галим кеше янына баргач, галим аңа: “Синең өчен тәүбә бар”, – дип 
әйтә. “Тәүбә кылып, үкенеп, бу бозык авылны ташлап кит. Әнә теге 
авылда изгеләр яшиләр, син шул авылга бар”, – дип киңәш бирә. Бу 
кеше ихтыяры (теләге) белән хәрәкәт кыла. Ул теге авылга барып 
җитә алмый, чөнки вафаты җитә. Хәтта фәрештәләр үзара 
бәхәсләшәләр. Газап фәрештәсе: “Бу минеке”, – дип әйтә. Рәхмәт 
фәрештәсе: “Юк, минеке, чөнки ул тәүбә кылды”, – дип әйтә. Аллаһы 
Тәгалә Үз кодрәте белән тегенең гәүдәсен изгеләр авылына якынрак 
итә. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте, чөнки Аллаһы Тәгалә бөтен 
дөньяның хуҗасы. Теләгән бәндәсен гафу итә, теләгән бәндәсен 
газаплый. Шул ук вакытта Аллаһы Тәгалә: “Өметләрегезне өзмәгез. 
Нәрсә эшләгән булсагыз да, Аллаһы Тәгаләгә кайтыгыз”, – дип 
әйтә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең кодси 
хәдисендә китерелә: Аллаһы Тәгалә әйтә: Әгәр дә колым Миңа бер 
карыш хәтле якынайса, бер терсәк хәтле якынаермын. Әгәр дә атлап 
килсә, Мин йөгереп килермен”. Әлеге хәдис безгә Аллаһы Тәгаләнең 
безнең тәүбәләребезне, динебезгә кайтуыбызны кабул итүен аңлата. 
Шуның өчен өметне өзмәскә кирәк, фәкать бездән хәрәкәт. Булдыра 
алмасаң да, хәрәкәт ит. Гомерең бетә торган булса да, хәрәкәт ит, тел 
белән булса да, Аллаһы Тәгаләнең гафу итүен сора. Тел белән булса 
да, Аллаһы Тәгаләне зекер ит. Әгәр дә бөтен гәүдәң хәрәкәтләнә 
алмый икән, бу дөньядан китәргә вакытың җитте икән, хәтта шул 
вакытта да иң киме телең бар, күңелең бар. Шул вакытта да Аллаһы 
Тәгалә кешегә мөмкинлек бирә: тәүбә белән китәргә, зекер белән 
китәргә. Бигрәк тә Рамазан аенда.  

Әйткәнебезчә, Рамазан аеның икенче дистәсе – Аллаһы 
Тәгаләнең мәгъфирәте көннәре. Шуның өчен, кадерле дин кардәшләр, 
без барыбыз да кешеләр, Аллаһы Тәгаләнең бәндәләре. Һәрберебездә 
дә кимчелекләр бар. Менә шул форсат белән файдаланып, Аллаһы 
Тәгаләгә мөрәҗәгать итик, Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәтен сорыйк. 
Өметләребезне өзмичә, Аллаһы Тәгаләгә кайтыйк. Рамазан ае бигрәк 
тә Аллаһы Тәгаләгә кайту ае. Аллаһы Тәгалә шуның сәбәпле Рамазан 
ае – башланыр алдыннан җәһәннәм ишекләрен бикләп, җәннәт 
ишекләрен ача. Раббыз һәрберебезгә тиешенчә бу Рамазан айларында 
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файдаланып, тәүбәләребезне кылырга һәм вафатыбыз алдыннан да 
тәүбә белән китәргә насыйп итсә иде, Үзенең рәхмәтенә кертсә иде. 
Үзенең бүләге булган җәннәтләре белән ризыкландырса иде. 

 

Рамазаннан файдаланырга ашык 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә ошбу мөбарәк Рамазан аен бүләк 
итүче һәм Үзенең чиксез нигъмәтләрен яудыручы Бөек Раббыбыз 
Аллаһы Тәгаләгә туктаусыз хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез 
булса иде. Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек 
остазыбыз, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, инде безнең һәрберебез шаһит, бүген 
без сезнең белән Рамазан аеның җиденче көнен тотабыз һәм Рамазан 
аеның җиде көне узып китте дип әйтергә була, бер атнасы. Билгеле 
булганча, Рамазан аеның беренче ун көне Аллаһы Тәгаләнең рәхмәт 
көннәре. Киләсе атнадан, ин шә Аллаһ, мәгъфирәт көннәре башлана. 
Шул сәбәпле, беребез дә шикләнмибез, Рамазан аеның көннәре 
санаулы, чикле. Телибезме, теләмибезме, Рамазан ае узып китә. 
Рамазан ае ул безнең тормышыбызның бер кечерәйтелгән хәле дип 
әйтергә була. Рамазан ае тиз узган шикелле, безнең гомеребез дә тиз 
генә узачан. Безнең тормышыбызның мисалын китереп, Аллаһы 
Тәгалә Коръәндә хәбәр бирә: “Аларга бу дөнья тормышының бер 
мисалын китер. Бу дөнья тормышы без күкләрдән яудырган 
яңгырга охшаган. Шул яңгыр җир белән буталып, нәтиҗәдә 
төрле-төрле үсемлекләр шытып чыга. Әмма күп вакыт та үтми, 
бу шытып чыккан үсемлекләр саргаеп, кибеп, чүпкә әйләнеп 
бетә. Җир ул чүпләрне анда-монда йөртә башлый”. Димәк, 
Аллаһы Тәгалә кешенең тормышын менә шундый кыска мизгел белән 
чагыштыра. Һәм инде бу мисал бигрәк тә гарәп чүленә туры килә. 
Анда яңгырлар сирәк ява, яңгырдан соң үсемлекләр шытып чыга һәм 
аннан соң инде яңгыр булмау сәбәпле бик кыска арада үсемлекләр 
кибеп, чүпкә әйләнә. Безнең тормышыбыз да шулай ук. Аллаһы 
Тәгалә Коръәндә әйтә: “Безнең һәрберебез бу дөньядан китүче һәм 
һәрбер җан үзенең үлемен татыр”. Әйткәнебезчә, тормышыбыз 
кыска һәм шул сәбәпле Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
үзенең хәдисендә әйтә: “Изге гамәлләрне кылырга ашыгыгыз. Бу 
дөньядан сез тагын нәрсә көтәсез?” Димәк, беребезнең дә иртәгә 
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уянам дигән гарантиясе юк. Кичен авызны ачам дигән, хәтта тагын 
бер сулыш ясыйм дигән гарантия беребездә дә юк. Шул сәбәпле 
һәрбер форсатны, һәрбер мизгелне изге гамәлләр өчен кулланырга 
кирәк. Бигрәк тә Рамазан аенда. Тормышыбызда имтиханнар булган 
шикелле, Рамазан аенда имтиханнар бар. Тормышыбызда Аллаһы 
Тәгалә безгә кайбер әйберләрне тыеп, ә кайбер әйберләрне эшләргә 
боерган шикелле, Рамазан аенда да шулай ук: Аллаһы Тәгалә кайбер 
әйберләребезне тыя, ә кайберләрен эшләргә боерык бирә. Шуның 
өчен безнең Рамазан аебыз тормышыбызга охшаган.  

Әйткәнебезчә, 7 көне үтеп китте, 22 көне генә калды. Аллаһы 
Тәгалә шул Рамазан аенда яшергән хәзинәләребез җиде көнгә кимеде. 
¼ өлеше узып китте, 3

1  өлеше генә калды, җәмәгать. Рамазан ае 
хәзинәләре турында сүз алып барсак, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең тагын бер хәдисен китерергә була: “Әй 
кешеләр, чыннан да, сезнең өчен бер бөек ай килеп җитте. Ул 
мөбарәк ай. Ул айда бер төн бар, ул төн мең айга караганда 
хәерлерәк. Аллаһы Тәгалә ул айның уразасын фарыз кылды һәм 
төннәрен намазда үткәрүне Аллаһы Тәгалә нәфел кылды. Кем дә кем 
Рамазан аенда берәр изгелек эшләсә, ниндидер изгелекне эшләргә 
тырышса, ул гади айларда фарыз үтәгән савапны ала. Кем дә кем 
Рамазан аенда бер фарыз үтәгән булса, ул башка айларда үтәгән 70 
фарызга тиң. Бу ай сабырлык ае. Сабырлыкның нәтиҗәсе – җәннәт. 
Бу айда мөэмин-мөселман кешенең ризыгы арта. Кем дә кем бу айда 
авыз ачтырса (ифтар кылдырса), бу аның гөнаһлары өчен гафу ителүе 
булыр. Бу кешенең үзен җәһәннәм газабыннан саклаучылардан 
булыр. Ул авыз ачтырган кеше өстәмә ураза тотучының савабын ала, 
шул ук вакытта ураза тотучының савабы киметелми”. Сәхабәләр 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә сорау бирделәр: 
“Безнең һәрберебезнең авыз ачтырырга мөмкинчелегебез юк, безгә 
нишләргә?” Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм болай дип 
әйтте: “Менә шул Рамазан аенда Аллаһы Тәгалә бер хөрмә ашаткан 
өчен, бер йотым су яки сөт эчергән өчен авыз ачтыру савабын бирә. 
Ул шундый ай: аның башы – рәхмәт, уртасы – Аллаһы Тәгаләнең 
мәгъфирәте, ахыры – җәһәннәм газабыннан котылу. Кем дә кем менә 
шул айда үзенең колларына җиңеллек бирсә, Аллаһы Тәгалә аны гафу 
итәр һәм аны җәһәннәм утыннан коткарыр. Рамазан аенда дүрт 
сыйфатка аерым әһәмият бирегез. Ике сыйфат белән сез Аллаһы 
Тәгаләнең ризалыгын табарсыз. Ике сыйфаттан башка сез бернинди 
чара да күрә алмыйсыз. Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын бирә торган 
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сыйфатлар: “Ләә иләәһә илләллаһ” дигән шәһадәт һәм Аллаһы 
Тәгаләдән истигъфар сорау. Әмма дә ләкин сезгә ул сыйфатлардан 
башка чара булмаган сыйфатлар, ул да булса – Аллаһы Тәгаләдән 

җәннәт сорап, җәһәннәм утыннан котылуны сорау. Кем дә кем 
Рамазан аенда ураза тотучыны тукландырса, Аллаһы Тәгалә ул 
кешене Кыямәт көнендә минем елгамнан эчерер, һәм шуннан соң ул 
кеше беркайчан да сусамас (аның эчәсе килмәс)”. 

Кадерле дин кардәшләр, менә никадәр хәзинәләрне Аллаһы 
Тәгалә Рамазан аенда яшергән. Әгәр дә без Рамазан аен үзебезнең 
дөнья белән чагыштырсак, моны бик зур файда китерә торган бизнес 
яки бик зур ташламалар бирә торган кибет белән чагыштырырга була. 
Әмма чынбарлыкта безнең беребезгә дә бер бизнестан да, бер 
кибеттән дә аның хәтле ташламалар алырга мөмкин түгел. Кайсы 
бизнес 1 сум кертеп, 70 сум табыш алырлык мөмкинчелек бирә? 
Кайсы бинеста бар ул? Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
безгә хәбәр бирә: “Рамазан аенда кылынган бер фарыз башка айларда 
кылынган 70 фарызга тиң”. Яки кайсы кибеттә андый ташламалар 
бар? Әле аннан да артыгы бар, җәмәгать. Ул да булса – Кадер кичәсе. 
Аллаһы Тәгалә аның турында Коръәндә: “Мең айга караганда 
хәерлерәк”, – дип әйтә. Мең айны исәпли башласак, ул да булса 
30 000 көн. Кайсы бизнес андый мөмкинчелек бирә? Бер төн эшлисең, 
сәүдә итәсең һәм сиңа 30 000 айга җитәрлек малны кәсеп итәргә 
кайсы бизнес мөмкинчелек бирә? 30 000 ай 84 елдан артык. Димәк, 
адәм баласының гомере. Кайсыбыз үзен гомерлеккә җитәрлек мал 
белән тәэмин итә ала? Беребез дә аны булдыра алмый. Кайсы кибет 
шундый ташламалар тәкъдим итәргә мөмкин? Без дөньялыктан 
мондыйны ишетсәк һәм күрсәк, тизрәк ашыгабыз. Ни өчен без монда 
ашыкмыйбыз соң? Тагын бер мисал китерик. Машина алырга 
уйладык, мөмкинчелек тә бар. Нинди машина алабыз? Яхшыны 
алырга тырышабыз бит инде. Әгәр дә без машинаның кузов һәм 
тәгәрмәчләрен шәһадәт белән чагыштырсак, күбебез бу дөньяда 
шәһадәткә риза, намаз укырга, ураза тотарга ашыкмый. Әмма дә 
ләкин дөньялыкка килсәк, кузов һәм тәгәрмәчтән генә торган 
машинага кайсыбыз кереп утырырга риза? Беребез дә риза түгел. Ул 
машина белән йөреп тә булмый. Әгәр дә намаз белән уразаны 
өстәсәк, ул машинага двигатель белән коробканы өстәгән кебек 
булабыз. Андый машинада йөрергә мөмкинчелек туа. Кайсыбыз 
андый машинага риза? Шулай ук беребез дә риза түгел. Әгәр дә 
мөмкинчелек булса, без үзебезнең машинага кондиционер да, 
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магнитола да куясыбыз килә. Ә ни өчен без Ахирәтебез машинасы 
турында уйламыйбыз? Бигрәк тә Аллаһы Тәгалә Рамазан аенда 
безнең өчен менә шундый шартлар тудырган, шундый форсат безгә 
тәкъдим ителә, мөхтәрәм җәмәгать. Һичшиксез, Аллаһы Тәгалә 
Рамазан аенда без күз алдыбызга китерә алмаслык хәзинәләрне 
яшергән. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә 
әйтә: “Адәм баласы бу дөньяда нәрсә көтә? Изге гамәл кылырга 
ашыгыгыз”. Рамазан аеның ахырына кадәр ураза тотып бетерәм, дип 
кайсыбыз әйтә ала? Фәлән көнне авыз ачтырам, дип шикләнмичә 
кайсыбыз әйтә ала? Һәрберебез “Ин шә Аллаһ” дип әйтеп куярга 
мәҗбүр.  

Әйткәнебезчә, 22 көн генә калды. Мөхтәрәм җәмәгать, ошбу 
22 көндә Аллаһы Тәгалә безнең өчен яшергән хәзинәләр белән 
файдаланыйк. Ураза тоту фарыз, әмма дә ләкин Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә безгә хәбәр бирә: “Аллаһы 
Тәгалә сезнең ач торуыгызга, сусавыгызга мохтаҗ түгел. Әгәр сез 
бозык сүздән тыела торган булмасагыз”. Монысы да форсат. Ни 
өчен? Чөнки ач торуыбыз безнең нәфесебезне иң яхшы тәрбияли 
торган гыйбадәтләребезнең берсе. Һәм безнең калган 22 көндә, 
ниндидер начар гадәтләрдән арынып, ниндидер яхшы гыйбадәтләрне 
үзләштерергә мөмкинчелек бар”. Психологлар, әгәр дә яхшы гадәтне 
үзләштерәсең яки начар гадәттән арынасың килсә, кимендә 21 көн ач 
торырга киңәш итәләр. Шул 21 көндә без начар гадәт белән 
саубуллашабыз яки яхшы гадәтне үзләштерәбез. Шулай ук Аллаһы 
Тәгалә безгә ачкан гыйлемнәрне алу өчен 22 көн бар. Аллаһы 
Тәгаләнең гыйлемен алыйк, 22 көндә бер-ике китап укып чыгарга 
мөмкин. 22 көндә нихәтле Коръән укырга мөмкин. Рамазан аенда 
нәфелнең савабы башка айдагы фарызның савабы хәтле. Аннан башка 
ифтарларыбыз, өстәмә зекерләребез, өстәмә намазларыбыз бар һ.б.  

Кадерле дин кардәшләр, Аллаһы Тәгаләнең бу айдагы 
хәзинәләре чиксез. Исән чагыбызда ашыгыйк, исән чагыбызда 
файдаланыйк. Чөнки җаннарыбыз тәннәребездән өзелгәч, Аллаһы 
Тәгалә Коръәндә китергән бер сүз генә кала: “Әй Раббым, мине 
кайтарсаң иде. Кайтарсаң, мин изге гамәл эшләр идем” дигән 
үкенеч сүзе генә әйтә алабыз, кадерле дин кардәшләр. Кайтып 
булмый. Шуңа да калган 22 көнне файдаланыйк, Аллаһы Тәгалә 
безнең өчен яшергән бөтен хәзинәләрне алып бетерергә тырышыйк. 
Аллаһы Тәгалә Раббыбыз безгә көч-куәт биреп, Рамазан аеның калган 
көннәрендә уразаларыбызны тотып бетерергә насыйп итсә иде. Кем 
авыз ачтырулар (ифтарлар) уздырырга ниятләсә, Аллаһы Тәгалә 
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ярдәмнәрен, көч-куәтләрен бирсә иде. Изге гамәлләрдә ашыгып, 
ярышып-ярышып Аллаһы Тәгалә Үзе Рамазан аеның калган көннәрен 
үткәрергә ярдәм бирсә иде һәм гыйбадәтләребезне кабуллардан кылса 
иде. 

 

Шәүвәл ае 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә чиксез нигъмәтләрен биреп 
торучы, безнең өчен көн дә кояшны чыгаручы, матур-матур көннәрне 
булдыручы, җәйне кыш белән, кышны җәй белән алыштыручы Бөек 
Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең чиксез хәмедләребез, 
шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, безгә ошбу туры 
юлны күрсәтүче, Аллаһы Тәгаләнең нурын безгә тапшыручы бөек 
остазыбыз, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, без сезнең белән узган җомгаларыбызда 
сөйләдек: Аллаһыга шөкер, Аллаһының рәхмәте белән Рамазан 
айларында зур имтиханнар уздык, Рамазан аеннан соң нәрсә эшләргә 
кирәк икәнлеген аңлаттык, сөйләдек. Рамазан ае белән безнең 
гыйбадәтләребез тәмамланмый. Рамазан тәмамланса да, Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте бетми, Аның рәхмәте киң. Аллаһы Тәгалә бер изге 
айны икенче изге ай белән алыштыра, ул да булса – Рамазаннан соң 
без сезнең белән шәүвәл аена кердек. Шәүвәл аена килгәндә, бу ай 
белән бәйле булган өч нәрсә турында әйтеп китәргә кирәк. 
Шәүвәлнең дә үзенең дәрәҗәләре бар.  

Шәүвәл белән бәйле булган мәсьәләләрнең берсе, ул да булса – 

хаҗ мәсьәләсе. Ни өчен? Чөнки шәүвәл хаҗ айларының беренче ае 
булып санала. Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Хаҗ ул билгеле, 
санаулы айлар”. Хаҗ ул – Аллаһы Тәгалә безгә бүләк иткән 
бишенче гыйбадәт, һәм ул үз эченә бөтен гыйбадәт төрләрен җыя. 
Чөнки хаҗ, беренчедән, ул күңел гыйбадәте дә, чөнки хаҗга кергәндә 
ихрамны киеп ниятлибез; икенчедән, ул тән гыйбадәтен дә үзенә җыя 
(Гарәфәткә, Мөздәлифәгә бару, тәваф, сәгыя кылу); өченчедән, хаҗ – 

мал гыйбадәте, чөнки юлыңа малыңны сарыф итәсең, корбаныңа 
малыңны сарыф итәсең. Хаҗ өч төр гыйбадәтнең барысын да үзенә 
җыя. Әгәр дә зәкят мал гыйбадәте генә булса, намазыбыз тән 
гыйбадәте булса, хаҗ барысын да үзенә җыя.  
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Әйтеп үткәнебезчә, шәүвәл хаҗ айларының берсе. Моны ничек 
аңларга? Моның мәгънәсе шул – шәүвәл аенда Мәккә шәһәренә 
барып, юлда (сәфәрдә) ихрамнарны киеп, баргач тәваф белән сәгыяны 
үтәп, чәчләрне алдырып, ихрамнан чыгарга мөмкин һәм зөлхиҗҗә 
аена хәтле шул хәлдә Мәккәдә яшәргә мөмкин. Әгәр берәребез шул 
рәвештә Мәккәгә барып, гомрәләрне үтәгән булса, ул кеше өчен хаҗ 
башланды. Калган ике ай буе ул Мәккәдә яшәргә тиеш һәм аннан соң, 

яңа ихрамнарны киеп, хаҗын үти. Берничә төр хаҗ бар. Ифрад хаҗы 
(үзе генә кылына), кыйран хаҗы – гомрә кылганнан соң, ихрамны 
салмыйча Мәккәдә яшибез, аннан хаҗга керәбез. Тагы бер төре – 

тәмәттүг хаҗы (ихрамны киеп гомрәңне үтисең, аннан ихрамны 
саласың). Хаҗига тыела торган нәрсәләр сиңа тыелмый. Кыйранда 
гомрә белән хаҗ арасында тыелган булса, тәмәттүгта тыелмый. Шул 
сәбәпле кыйран белән тәмәттүгны шәүвәл аенда башларга мөмкин. 
Шәүвәл аеның дәрәҗәсе – ул хаҗ ае, хаҗга әзерләнү һәм хаҗга керү 
ае. 

Шәүвәл аеның икенче үзенчәлеге, ул да булса – шәүвәл аенда 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәте бар. Ул 
сөннәте турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләренең берсендә әйтә: “Кем дә кем Ураза гаете узганнан соң 
алты көн ураза тотса, ул ел буе ураза тоткан шикелле санала. Кем дә 
кем бер изгелек эшләсә, ул аның өчен ун савап алыр”. Моны ничек 
аңларга? Рамазандагы 30 көн, шәүвәлдәге 6 көн ничек бер елга тиң 
булырга мөмкин? Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үз үк 
аңлатып бирә: “Бер изгелек өчен ун савап”. Димәк, Рамазанның 30 
көненә шәүвәлнең 6 көнен кушсак, 36 була. Һәм, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисендә аңлаткан буенча, унга 
тапкырлыйбыз һәм 360 килеп чыга. 360 ай хисабы буенча бер ел. 
Шуңа күрә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Бер ел 
ураза тоткан шикелле була”, – дип әйтә. Димәк кемнең шәүвәл аенда 
ураза тотарга мөмкинчелеге бар? Мондый мөмкинчелек бар, ул 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәте. Бу мәсьәлә 
буенча Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Изгелекләрне эшләргә 
ашыгыгыз”. Тагын бер аятьтә әйтелә: “Ашыгыгыз Аллаһы 
Тәгаләнең мәгъфирәтенә һәм җир белән күкләр киңлеге булган 
җәннәткә”. Без сезнең белән узган җомгаларыбызда аңлатып киттек: 
Аллаһы Тәгалә безгә биргән гыйбадәтләр ике төргә бүленә: фарызлар 

һәм сөннәтләр, нәфелләр. Фарыз гыйбадәтләр, әйтик, машина 
кибетенә барабыз бит, ул базовая комплектация. Базовая 
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комплектация булмыйча, синең юлга чыгарга хакың юк, чөнки синең 
машинаң ГАИ таләпләренә туры килми, син тәртипне бозучы. Димәк 
безнең фарызларыбыз – базовая комплектация, алардан башка бер дә 

мөмкин түгел. Фарызны эшләмәгән кеше, – ул тәртипне бозучы һәм 
Аллаһы Тәгалә тарафыннан штраф салынуга хаклы кеше. Имам 
Нәвәвинең “40 хәдис” китабында килгән хәдис буенча, Аллаһы 
Тәгалә әйтә: “Һәм Минем колым, нәфелләрне үтәп, Миңа якынаюын 
дәвам итәр”, – дип әйтә. Димәк, базовая комплектация булганда без 
машинага утырып йөри алабыз. Әгәр машинабызда өстәмә нәрсәләр 
булса (магнитола, кондиционер), ул безгә рәхәтлек тә китерә, 
машинаның бәясе дә арта, күңелең дә күтәренке йөри. Димәк, әгәр дә 
мөмкинчелегебез булса, без машинабызга барлык кирәк-яракны 
куйдыртыр идек. Ә ни өчен без Ахирәтебезне кайгыртмыйбыз? 
Аллаһы Тәгалә Рамазан аеннан тыш та мөмкинчелек биргән бит. 
Өстәмә уразалар, өстәмә зекерләр, өстәмә намазлар һәм Коръән 
укулар да һ.б. Мисалга, бүгенге җомга көн. Рамазан бетте, әмма 
Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте бетмәде. Җомга белән бәйле булган 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтләре бар. Ул 
да булса “Кәһф” сүрәсен уку, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә салаватлар әйтү һ.б. Шәүвәл аеның уразасы да – базовая 
комплектациягә өстәмә бер савап.  

Шәүвәл ае белән бәйле булган өченче мәсьәлә бар. Гарәпләрдә 
шәүвәл аенда никах үткәрергә ярамый дигән уй-фикер бар. Безнең 
халыкта исә шуңа охшаш ике гает арасында никах укырга ярамый 
дигән фикер бар. Дөресме, юкмы? Әгәр дә чынлап тикшереп карасак, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтенә каршы 
килә торган нәрсә. Аның турында Гайшә анабызның әйткән сүзе бар: 
“Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм миңа шәүвәл аенда 
өйләнде, һәм мин аның хатыннары арасында иң зур өлешкә ия 
булдым”. Шул сәбәпле Гайшә анабыз Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең шәүвәл аенда аңа өйләнүен күреп, башка 
хатын-кызларны да шәүвәл аенда кияүгә чыгарга өнди торган була. 
Димәк, әйткәнебезчә, бөтен айлар, бөтен еллар, бөтен атналар һәм 
бөтен көннәр дә Аллаһы Тәгаләнеке. Шул сәбәпле фәлән көнне 
сәфәргә чыгарга ярамый, фәлән көнне тырнак кисәргә ярамый, фәлән 
көнне тегене эшләргә ярамый дигән сүзләр дөрес түгел. Шәригать 
ярамаган көннәрне һәм вакытларны билгеләде. Әйтик, мәсәлән, кояш 
чыкканда, кояш зәвәлдә булганда һәм кояш батканда нәфел 
намазларын уку дөрес түгел. Монысы ярамый, шәригать билгеләгән. 
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Шулай ук гает көннәрендә ураза тоту ярамый. Монысын да шулай ук 
шәригать билгеләгән. Аллаһы Тәгалә бу дөньяның елларын, айларын 
да, атна, көннәрен дә кеше өчен яраткан. Аятьләрне берсендә әйтелә: 
“Аллаһы Тәгалә җир йөзендә булган бөтен нәрсәне дә сезгә 
буйсындырып бирә”. Һәм ул шулай. Без инде күп мисаллар карап 
үткәнебез бар. Физика законнарын да кешегә буйсындырды. Адәм 
баласы ул законнарны ача-ача, акрынлап үзенең тормышын 
җайлаштыра. Әйтик, иң беренче адәм баласы тәгәрмәчне уйлап 
чыгарган булса, бүгенге көндә атомны бүлеп, атом 
электростанцияләрен төзеп куйды. Аллаһы Тәгалә буйсындырдымы? 
Буйсындырды. Җил көчен, күмер көчен файдаланып, атом, кояш, су 
көчен файдаланып, атом электростанцияләрен төзеп, үзебезнең 
өйләребезне яктыртабыз. Аллаһы Тәгалә буйсындырдымы? 
Буйсындырды. Димәк, бу җир йөзендәге бөтен нәрсә кеше өчен 
яратылган, фәкать акыл белән дөрес итеп файдаланырга гына тиеш. 
Шул сәбәпле Аллаһы Тәгаләнең тыйган көннәре һәм тыймаган 
көннәре билгеле. Аллаһы Тәгалә безгә ошбу яңа айны – шәүвәл аен 
мөбарәк кылсын иде. Бу айларда безгә Үзенең рәхмәтләрен һәм 
бәрәкәтләрен бирсә иде һәм киләсе елларның да Раманзан аен күрергә 
насыйп итсә иде. 

 

Җомга 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән атна саен без сезнең белән 
мәчетләребезгә җыелабыз, өстебездә булган җомга фарызын 
төшерәбез, җомгабызны үтибез, һәм дә инде Аллаһы Тәгалә безгә 
әҗерләрен насыйп итсен.  

Кадерле дин кардәшләр, җомганың хөкемнәрен тикшереп 
карасаң, чыннан да, безнең җомга көне бик зур, олы хикмәтләргә, 
Аллаһы Тәгаләнең бүләкләренә, Аллаһы Тәгалә вәгъдә иткән 
савапларга һәм башка дәрәҗәләргә ия булган көн. Аның фарызлыгын 
сөйли торган аятьләрнең мәгънәләрен без сезнең белән бер җомгада 
искә төшергән идек. Әмма дә ләкин тиешенчә фарызыңны үтәр өчен 
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аның хөкемнәрен аңлап, Аллаһы Тәгалә вәгъдә иткән әҗер-саваплары 

белән дә танышырга кирәк. 
Җомга турында безгә хәбәр бирә торган Пәйгамбәребез 

салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең күп кенә хәдисләре бар. Шуларның 
берсендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә 
җомганың тәртипләрен һәм аның нәтиҗәсен аңлата. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Кем дә кем җомга көнне тәһарәт 
алып, тәһарәтен иң күркәм хәлдә алган булса (башка хәдистә госел 
хакында әйтелә: “Кем дә кем җомга көнендә иң күркәм рәвештә 
тәһарәтен һәм госелен алган булса), аннан соң мәчеткә җомга 
намазына килсә, сөйләгән вәгазьләрне тыңласа, сөйләгән вакытта 
дәшмичә торса, аның ике җомга арасында кылган гөнаһлары гафу 
ителер, шуңа өстәп өч көнлек гөнаһлары да бетерелер. Әмма дә ләкин 
кем дә кем янында торган ташларны яки башка нәрсәне тотып уйный 
торган булса, үзенең җомгасын әрәм итә”. Монда җомга белән бәйле 
кайбер хөкемнәрне күрәбез. Беренчедән, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм госел һәм тәһарәт турында әйтә. Әгәр кешенең 
госеле, тәһарәте юк икән, гыйбадәт кылыр өчен хөкеме фарыз була, 
әгәр дә бар икән, сөннәт була. Әмма дә ләкин безнең мәзһәб буенча 
җомга госеле вәҗиб хөкемендә йөри. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең хәдисендә килгәне буенча, вәгазьне тыңлап, 
вәгазьдә дәшмичә, күршең белән сөйләшмичә утыру шулай ук вәҗиб 
хөкемендә. Башка хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм тыңлап утыру буенча әйтә: “Әгәр дә кем дә кем янында утыра 
торган кешесенә: “Сөйләшмичә утыр инде”, – дип әйтсә, шул, буш 
сүз сөйләп, намазын, җомгасын әрәм иткән була. Шулай ук күршең 
берәр нәрсә сораганда “Тик тор”, дип әйтү дә җомганың әҗеренә 
керә. Хөкеме шундый. Ни өчен? Чөнки безнең җомга ике гает 
намазына караганда да югарырак. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең тагын бер хәдисендә әйтелгәне буенча: “Җомга ул 
мескен, фәкыйрьләрнең хаҗы”. Димәк, кем хаҗга бара алмый, акчасы 
җитми яки мөмкинчелеге юк яки авырый, аның өчен җомга хаҗ 
дәрәҗәсендә. Әлбәтә, хаҗ фарызлыгы төшми, әмма дә ләкин савап 
буенча, дәрәҗәсе буенча хаҗ дәрәҗәсенә ирешә икән. Шушы 
савапларны югалтмас өчен, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм ахырда аңлата: “Кем дә кем вак нәрсә белән уйнап торса (ул 
заманнарда мәчетләрдә идәндә келәмнәр булмаган, вак таш җәелгән 
булган, шуның өстендә намаз укыганнар), ул үзенең җомгасын әрәм 
иткән була”. Башка хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм безгә бераз җомганың тарихын, дәрәҗәсен һәм Ахирәттәге 



72 

җомга белән бәйле нәтиҗәләрне аңлата. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтә: “Аллаһы Тәгалә безгә хәтле булган 
кавемнәрне җомгадан адаштырды”. Димәк, алар җомганы бәйрәм 
итеп сайлап алмадылар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
әйтә: “Яһүдләр үзләре өчен шимбәне сайлап алдылар, насаралар 
(христианнар) үзләре өчен якшәмбене сайлап алдылар”. Димәк, 
җомганың фазыйләтен алар таный алмадылар, белә алмадылар. Шуңа 
күрә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм “адаштырды” дип 
әйтә. Димәк Аллаһы Тәгалә ул өммәтләргә җомганың дәрәҗәләрен, 
хасиятләрен ачык күрсәтмәде, безнең өчен саклады. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм, хәдисен дәвам итеп, әйтә: “Аннары 
Аллаһы Тәгалә безнең өммәтне китерде. Аннан соң Аллаһы Тәгалә 
безгә җомгага туры юл күрсәтте”. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең сәхабәләре җомга көнен бәйрәм көн итеп сайлап 
алдылар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Без бу 
дөньяда өммәтләрнең иң ахыргысы булсак та, Кыямәт көнендә хөкем 
өчен өммәтләрнең иң беренчесе булырбыз”. Димәк, Кыямәт көнендә 
Аллаһы Тәгалә безне иң беренче хөкем итә. Менә шул да инде 
җомганың дәрәҗәсе, нәтиҗәсе. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте киң. Безгә 
хәтле халыкларга җомганы бүләк итмәде, безне сайлады. Шул 
сәбәпле Ахирәттә дә башкалар хөкемне көтеп утырганда, безне 
беренче итеп, ин шә Аллаһ, уздырып җибәрәләр.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең башка 
хәдисендә килгәне буенча: “Әгәр дә җомга көне килеп җитсә, 
фәрештәләр мәчетләрнең ишек катларына җыела. Һәрбер килгән 
кешенең исемнәрен язып торалар. Әгәр дә имам, мөнбәргә менеп, 
вәгазен сөйли башласа, фәрештәләр үзләренең кәгазьләрен җыялар 
да, вәгазьне тыңларга китәләр”. Димәк, иртәрәк барган саен хәерле, 
чөнки вәгазь сөйләнә башлаган булса, теге исемлеккә керми калу 
куркынычы бар. Фәрештәләр дә Аллаһы Тәгаләнең сүзләрен, 
Коръәнне, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
хәдисләрен, вәгазьләрне тыңлап утыралар. 

Башка бер хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм җомга көненең фазыйләтен аңлата. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтә: “Дөньяда көннәрнең иң хәерлесе – җомга 
көне. Ул көнне Адәм галәйһиссәлам юктан бар ителде. Шул ук җомга 
көнне Адәм галәйһиссәлам җәннәттән чыгарылды (бер яктан күңелсез 
булса да, икенче яктан, әгәр дә Адәм галәйһиссәлам җәннәттән 
чыгарылмаса, без, бәлки, бу дөньяда яшәмәс идек тә, Аллаһы Тәгалә 
күрсәткән дин буенча Аллаһы Тәгалә вәгъдә иткән әҗерләрне эзләп 
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йөрмәс идек. Җомга көнне аның тәүбәсе кабул ителде. Адәм 
галәйһиссәлам җомга көнне вафат булды. Шул ук җомга көнне 
Кыямәт көне булачак.  

Димәк, кадерле дин кардәшләр, бу вакыйгалардан башка җомга 
көнне булган тарихи вакыйгалар күп, җомганың дәрәҗәсе зур. 
Шуның сәбәпле Аллаһы Тәгалә әйтә: “Әй сез, иман китергән 
бәндәләр, әгәр дә җомга көнендә җомга намазына азан әйтелсә, 
Аллаһы Тәгаләне зекер итәргә ашыгыгыз, сәүдәләрегезне 
калдырыгыз”. Мантыйк (логика) буенча, башта кеше үзенең 
сәүдәсен калдырырга тиеш, аннан соң ашыгып китәргә тиеш. Монда 
Аллаһы Тәгалә киресенчә әйтә. Ни өчен Аллаһы Тәгалә шулай әйтә? 
Безне ашыктырыр өчен Аллаһы Тәгалә бу ике сүзнең урыннарын 
алыштыра. Чөнки җомганың хасиятләре бик зур, Аллаһы Тәгалә 
каршында дәрәҗәләре бик олы.  

Бик озын гына хәдисләренең берсендә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә җомга турында аңлата. Мөхәммәд 
пәйгамбәр галәйһиссәлам әйтә: “Көннәрдән бер көнне Җәбраил 
галәйһиссәлам минем яныма бер көзге белән килде. Ул көзгенең 
уртасында бер кара тап бар иде. Шунда мин сорадым: “Әй, Җәбраил, 
бу нәрсә соң?” Ул: “Бу көзге – җомга көне”, – дип җавап бирде. 
“Нинди көн соң ул?” – дип сорадым. Җәбраил галәйһиссәлам болай 
дип җавап бирде: “Сезнең өчен җомга көннәрендә бик күп хәер, 
файда бар”. “Нинди файда бар соң?” – дип сорадым. Ул миңа: “Ул 
синең өчен һәм синнән соң калган өммәтең өчен дә җомга көне 
бәйрәм булыр. Яһүдләр һәм насаралар сезгә иярерләр”. “Безнең өчен 
ул җомга көнендә нинди файда булыр?” – дип сорый Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Җәбраил галәйһиссәлам болай дип 
җавап бирә: “Җомга көнендә бер сәгать бар. Әгәр дә адәм баласы шул 
сәгатьтә Аллаһы Тәгаләдән дога кылып сораса, Аллаһы Тәгалә ул 
догасын кабул итә. Әгәр дә сораган әйбере кешенең ризыгында 
билгеләнгән булса, Аллаһы Тәгалә аны бирә. Әгәр дә билгеләнмәгән 
булса, Аллаһы Тәгалә моны Ахирәткә калдырып, тагын да 
хәерлерәген Ахирәттә бүләк итә”. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм: “Бу көзгедәге кара нокта нинди нокта соң ул?” – 

дип сорады. Җәбраил галәйһиссәлам: “Бу көзгедәге кара тап – менә 
шул сәгать, һәм без сезгә тагын да арттырып бирерләр дип 
өметләнәбез”, – дип җавап бирә. “Ул ничек? Аллаһы Тәгалә ничек 
арттырып бирә соң?” – дип сорый Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм. Шунда Җәбраил галәйһиссәлам аңлата. Әлеге хәдис 
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шактый озын. Сезгә аның мәгънәсен генә әйтеп үтәм. Менә шул 
җомга сәгатендә сораган догаларга Аллаһы Тәгалә Кыямәт көнендә 
ничек өстәп бирә? Өстәмәсе шундый була: Аллаһы Тәгаләнең 
җәннәттә бер кыры бар. Кыямәт көнендә мөэмин-мөселманнар шул 
кырга җыелалар һәм Аллаһы Тәгалә аларга сорау бирә. Шунда 
мөэмин-мөселманнар һәрберсе теләгәнен сорый. Аллаһы 
теләгәннәрен бирә һәм, теләгәннәрен биргәч, Аллаһы Тәгалә Үзен 
күрсәтә. Һәр җомга көнне мөэмин-мөселманнар җәннәттә Аллаһы 
Тәгаләне күрәләр. Шуннан соң инде, Аллаһы Тәгалә белән күрешү 

булганнан соң, мөэмин-мөселманнар бер атна шул күрешүне көтеп 
җәннәттә утырырлар. Димәк, Аллаһы Тәгаләне күрү ул – Аллаһы 
Тәгаләнең арттырып бирүе була. Ни өчен? Чөнки Аллаһы Тәгаләне 
күргәч, мөэмин-мөселманнар җәннәттәге бөтен нигъмәтләрне 
оныталар икән. Аллаһы Тәгаләне күрү – Аллаһы Тәгалә биргән 
бүләкләрнең иң зурысы була.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм башка бер 
хәдисендә әйтә: “Җомга көнендә бер сәать бар, әгәр мөэмин-

мөселман шул сәгатькә туры китереп Аллаһы Тәгаләдән берәр нәрсә 
сораса, догасы шул сәгатькә туры килсә, Аллаһы Тәгалә сораганын 
бирер һәм арттырып бирер”. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм җомга 
тәртипләреннән, тагын бер әҗерле гамәлләрдән аңлата: “Җомга 
көнендә һәм төнендә миңа күбрәк салават әйтегез. Кем аны эшләсә, 
Кыямәт көнендә мин аның өчен шаһит та булырмын һәм шәфәгатьче 
булырмын, аны яклармын”. 

Җомга көнендә эшләнә торган изге эшләрнең берсе, ул да булса 
– “Кәһф” сүрәсен уку. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләманың турында безгә аңлата: “Кем дә кем җомга көнендә 
“Кәһф” сүрәсенең башын һәм ахырын укыса, Аллаһы Тәгалә аны 
башыннан алып аяк табанына хәтле нур белән тутырыр. Әгәр дә кем 
дә кем җомга көнне “Кәһф” сүрәсен тулысынча укып чыкса, Аллаһы 
Тәгалә ул кеше өчен җир белән күк арасын нур белән тутырыр”. 
“Кәһф” сүрәсенең тагын бер хасияте, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең хәдисендә килгәне буенча: “Кем “Кәһф” 
сүрәсенең беренче ун аятен ятласа (башка хәдис буенча, укыса), 
шуны Аллаһы Тәгалә дәҗҗал фетнәсеннән саклармын дип әйтә”.  

“Кәһф” сүрәсе алай бик озын түгел, Коръәннең нәкъ уртасында 
урнашкан 18 нче сүрә. “Кәһф” “Тау куышы” дип тәрҗемә ителә. Менә 
шул сүрәне җомга кичендә яки җомга көнне, иң хәерлесе җомга 
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җиткәнче уку Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
сөннәте һәм зур файдаларга, зур әҗерләргә ия. Аллаһы Тәгалә безгә 
барыбызга да җомганың фазыйләтләрен, хасиятләрен аңлап, 
тиешенчә җомгаларыбызны әҗерләрен сөйләшеп яки уйлап, 
әҗерләрен югалтмыйча, чын мөэмин-мөселман хәлебездә 
тормышларыбызны дәвам итәргә насыйп итсә иде. 

 

Һиҗри ел башы 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгалә безне ошбу мөбарәк җомга 
көннәрендә мөбарәк йортлары булган мәчетләребезгә җыйды. 
Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән җомгаларыбызга килгәндә җыелган 
әҗер-савапларын һәм мәчетләребездә кылган гыйбадәтләрнең әҗер-

савапларын Аллаһы Тәгалә насыйп итсә иде.  
Кадерле дин кардәшләр, барыбыз да белеп торабыз, әле кичә 

генә ислам хисабы буенча яңа ел башланды – һиҗри исәп буенча 1437 
ел. Ул һиҗри елның тарихы нинди? Безнең өчен аның әһәмияте 
нәрсәдә? Ни өчен без аны аерабыз? Ни өчен милади календаре буенча 
гына бармыйбыз? 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең тормыш юлын 
(сира) тикшереп карасак, без беләбез, Пәйгамбәребез салләллаһу 

галәйһи вә сәлләмгә 40 яшендә пәйгамбәрлек иңгәннән соң 13 ел буе 
халыкны Мәккәдә Ислам диненә өнди һәм дә аннан соң Мәдинә 
шәһәренә күчеп китәргә мәҗбүр була. Менә шушы 13 ел (беренче 
дәгъват) бик авыр еллар булды. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм нинди ачы сүз ишетмәде: сихерче дип әйттеләр, ялганчы дип 
йөрттеләр, шагыйрь дип йөрттеләр һ.б. Алай гына түгел, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Кәгъбә янында намаз 
укыганда, мөшрикләр аның өстенә суелган хайванның эчәкләрен 
ыргыта торган булалар. Аның ишәге алдына чүп ыргыта торган 
булалар. Мәккәдә туганнары булмаган, якларга кешеләре булмаган 
сәхабәләрне тотып, җәзалап, хәтта үтергән очраклары да булган. 
Нәтиҗәдә пәйгамбәрлекнең 5 нче елында сәхабәләрнең кайберләре 
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Мәккәдән Эфиопиягә күчеп китәргә мәҗбүр булалар. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгалә тарафыннан рөхсәт 
булмый, ул шуңа да Мәккәдә кала. Шул ук елны мөселманнарга 
карата блокада игълан итәләр: алар белән сәүдә итмиләр, аларга кыз 
бирмиләр һәм алардан кыз алмыйлар. Нәтиҗәдә ачлык була, 
мөселманнар хәтта агач яфракларын ашарга мәҗбүр булалар. Шулай 
ук, Мәдинәгә күчү (һиҗрәт кылу) вакыты җиткәч, мөшрикләр, төрле 
кабиләләрдән аксакаллары җыеп, киңәшләшә башлыйлар: бу 
Мөхәммәдне нишләтергә? Берәүләре аны төрмәгә ябарга тәкъдим итә. 
Икенчеләре бу фикергә каршы чыга, аның Мәдинәдәге дуслары 
килеп, аны азат итәчәкләр, яшерен булса да. Башкалары аңа карата  
бөтенләй дә бер гамәл кылмаска әйтәләр. Моңа башкалары: “Юк, аңа 
тимәсәң, ул бөтен җиргә үзенең сихерен таратачак”, – диләр. Шул 
мәҗлестә бер карт сурәтенә кергән Иблис катнаша. Ул: “Әйдәгез һәр 
кабиләдән бер яшь егетне сайлап алыйк та, аңа үткен кылыч 
тоттырыйк та, алар бергәләшеп Мөхәммәдне үтерсеннәр”. Һәрбер 
кабиләдән берәр кеше Мөхәммәдне үтерсә, Мөхәммәднең кабиләсе 
һәрберсеннән дә үч ала алмый бит инде. Шулай итеп бу карарны 
кабул итәләр, егетләрне әзерлиләр. Аллаһы Тәгалә Җәбраил 
галәйһиссәлам аркылы Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә вәхи иңдерә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең өстендә иң беренче әманәтләр була. Шундый авыр хәлдә 
дә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм кешеләрнең 
әманәтләрен кайгырта. Әманәтләрне таратыр өчен Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең урынына энесе Галине калдыра. 
Гали радыяллаһу ганһе Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
урынына ятып йоклый. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
үзенең иң якын сәхабәсе Әбү Бәкер радыяллаһу ганһе белән 
Мәккәдән чыгып китәләр. Әмма дә ләкин Мәдинәгә туры китмиләр, 
кире якка китәләр. Кире якка китеп, бер тау куышында яшеренәләр. 
Мәккә мөшрикләре эзли башлыйлар, чөнки теге егетләр 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең өенә бәреп керсәләр, 
Мөхәммәд пәйгамбәр галәйһиссәлам юк, аның урынында Гали 
радыяллаһу ганһе. Алар гаҗәпләнәләр һәм бер-берсенә сорау 
бирәләр: “Ул ничек чыгып китә алган, без бит аны ишек янында 
саклап тордык?”. Шунда берсе: “Сез баш түбәгезне сыпырып 
карагыз, ул башыгызга туфрак сибеп чыгып киткән бит”, – дип җавап 
кайтара. Димәк, Аллаһы Тәгалә боларны йоклаткан. Шулай итеп, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм һәм Әбү Бәкер 
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радыяллаһу ганһене эзли башлыйлар. Өч көн узганнан соң 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Мәдинәгә юл тота. Әле 
аның белән тәмам булмый, Сурака бине Мәлик исемле бер гарәп 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмне тоткан кешегә бик 
күп байлык вәгъдә итәләр. Бу кеше юлларны бик яхшы белә торган 
була. Алар артыннан куа башлый һәм эзләп таба. Әмма дә ләкин 
Сурака бине Мәлик алар янына якынлаша башлагач, аты абына, 
атның тояклары комга төшеп китә. Ул әлеге хәлгә бик гаҗәпләнә, 
чөнки ул урында ком тыгыз, атның тояклары комга батарга тиеш 
түгел. Ул тора да, атына атланып, тагын куа башлый. Аты икенче 
тапкыр абына. Ул, өченче тапкыр аты абынгач кына, аңлый: боларны 
Аллаһы Тәгалә саклый икән. Шунда ул: “Мин сезгә тимим, яныгызга 
килергә рөхсәт итегез”, – дип әйтә. Сурака бине Мәлик үзендә булган 
ризык запасларын аларга тапшыра. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнән бер кәгазь сорый. Әгәр дә Ислам дине җиңеп 
чыкса, алар аңа тимиләр, чөнки ул аларны коткарды. Шунда Әбү 
Бәкер радыяллаһу ганһе Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең боерыгы буенча шундый гарантия кәгазен язып бирә һәм 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Суракага болай дип 
әйтә: “Килеп җитәр шундый көн, сиңа Персия патшасының алтын 
беләзекләрен кидертерләр”. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең сүзе хак. Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең сүзе турында әйтә: “Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм сүзен һавадан алып сөйләми. Ул 
сөйли торган сүз һәрберсе – Аллаһы Тәгаләдән иңгән вәхи”. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең әйткән сүзе хак 
була. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең вафатыннан 
соң башта Әбү Бәкер хәлифә була. Аннан Гомәр радыяллаһу ганһегә 
хәлифәлек килеп җиткәч, мөселманнар, чыннан да, Персия дәүләтен 
яулап алалар. Персия патшасының сараен яулап алганнан соң аның 
беләзекләрен табалар да, Мәдинәгә алып киләләр. Гомәр бине Хаттаб 
җомга хөтбәсендә, Сурака бине Мәликне үз янына чакырып, ул 
беләзекләрне аңа тапшыра. Карагыз, нинди могҗиза. Беренчедән, әле 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм чүлдә, гаскәре дә, 
беркеме дә юк, янында бары тик бер дусты гына. Әле бит 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Мәдинәгә хәтле су-

сәламәт барып җитәргә тиеш. Әле Мәдинәгә барып җитсә дә, Ислам 
дине башта Гарәбстан ярымутравы буенча таралырга тиеш, әле ничә 
тапкыр сугыш булды. Әле анысы гына да түгел, мөселманнар гаскәре 
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дә шушы Фарсы дәүләтенә (Персиягә) барып җитәргә тиеш бит, анда 
җиңү яуларга тиешләр. Анда җиңгәч тә, шул беләзекләрне алып 
кайтучы кеше сау-сәламәт Мәдинәгә кайтып җитәргә тиеш. Гомәр 
бине Хаттаб та тугры кеше булып, беләзекләрне үзенә калдырмыйча, 
аны тапшырырга тиеш. Карагыз, Сурака бине Мәлик ул беләзекләрне 
кулына алсын өчен нихәтле вакыйгалар туры килергә тиеш. Үзенә бер 
могҗиза.  

Шулай итеп Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
Мәдинә җиренә килеп җитә һәм 10 елда Ислам дине бөтен Гарәбстан 
ярымутравы буенча тарала. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең вафатыннан соң Әбү Бәкер чоры уза. Гомәр бине Хаттаб 
хәлифәлек иткән вакыт килеп җитә. Ул идарә иткән чорда дәүләт 
икътисади яктан күтәрелә. Дәүләттә почта йөри башлый. Гомәр бине 
Хаттаб үзенең төрле шәһәрләрдә куелган җаваплы кешеләренә хатлар 
юллый, алар аңа хатлар җибәрәләр. Бу мәгълүматларны бер-берсенә 
туры китерү өчен ниндидер датаны билгеләргә кирәк була. Шунда 
сәхабәләр нинди датаны куярга икән дип җыелышып киңәшләшәләр. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең туган елын 
куйсалар, христианнарга охшыйбыз диләр. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә вәхи иңгән елны куйсалар, анда әле Ислам дине 
турында беркем дә белми. Нәтиҗәдә Гали радыяллаһу ганһе фикере 
белән Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Мәдинәгә 
күчкән елы һиҗри календарьның башы итеп куела. Ни өчен? Чөнки 
шул елдан башлап Мәдинәдә беренче мөселман җәмгыяте төзелә, 
Ислам дине бөтен Гарәбстан ярымутравы буенча, аннан бөтен дөнья 
буенча тарала. Менә шундый олы вакыйга ул безнең өчен, кадерле 
дин кардәшләр. Әлбәттә, шатлыклы вакыйга. Ни өчен? Чөнки шушы 
олы вакыйгадан башлап Аллаһы Тәгалә иңдергән нур бөтен җир 
шарына чәчелә. Бүгенге көндә кайсы дәүләтне, кайсы материкны 
алсак та, бөтен җирдә мөселманнар бар. Бөтен җирдә мөселманнар 
булгач, җир шарының һәрбер ноктасында яки намаз укыла, яки 
Коръән укыла, яки кемдер Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә салават әйтә. Җир шары түгәрәк, 24 сәгать, һәрбер урында 
намаз вакыты керә. Менә нинди олы бәрәкәт.  

Шул ук вакытта һиҗри елның башы – безнең һәрберебез өчен 
уйланырлык дата. Ул да булса – отчет периоды. Монда да шулай ук. 
Гомәр бине Хаттабның моның турында әйткән сүзе бар: “Сезне 
Кыямәт көнендә хисапка тартканчы, үз-үзегезне хисап кылыгыз. Һәм 
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Кыямәт көнендә сезнең гамәлләрегезне мизаннарга салып үлчәгәнче, 
сез аларны үзегез үлчәгез”. 

Кадерле дин кардәшләр, бүгенге көндә эшли торган 
оешмаларны тикшереп карасак, ел башында һәм ахырында ике эш 
эшләнә: беренчесе – узган елда нәрсә эшләнгәнен тикшерәләр; 
икенчесе – киләсе елга план коралар. Шулай ук безнең өчен дә бу 
мәсьәлә мөһим. Кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә һәрберебезне 
хисаплый, һәрберебезнең гамәлләрен мизанга салып үлчи. Ул үлчәүгә 
барганчы, үзебезне тикшерик, бәлки тормышыбызда төзәтәселәребез 
бардыр. “Минем тормышым шәригатькә туры киләме, юкмы?” Иң 
элек үзебезгә шушы сорауны бирик. Тормыш шәригатькә туры 
килмәсә, нәрсәнедер үзгәртергә кирәк. “Бер ел буена нинди гамәлләр 
кылдым? Бу елны нинди мөселман булдым? Тәкъва булдыммы? 
Аллаһы Тәгаләгә каршы килдемме?” дигән сораулар биреп, киләсе 
елга планнар кора торган вакыт бу. “Киләсе елны ничек үткәрим? 
Узган елны үткәргән кебек үткәрсәм, дөрес буламы? Узган елны 
үткәргән шикелле үткәрсәм, Аллаһы Тәгалә каршына баргач, 

җавабым ничек булыр?” Әгәр инде узган ел канәгатьләндерерлек 
булса, узган елны да шулай үткәрергә мөмкинчелек бар. Әгәр инде 
узган ел канәгатьләндерерлек түгел икән, димәк киләсе елны 
нәрсәнедер үзгәртергә кирәк. Әхлакый тәрбияне арттырыргамы, 
гыйлемне арттырыргамы, нәфел гамәлләрне арттырыргамы? Кем әле 
биш вакыт намазга басмаган икән, бәлки тагын намазларны 
өстәргәдер. Чөнки һәрбер укылмаган намазыбыз язылып бара. Шул 
сәбәпле, кадерле дин кардәшләр, үз-үзебезне тикшерик. Киләсе елга 
тиешенчә матур планнар төзеп, 1437 һиҗри елны Аллаһы Тәгаләгә 

Аңа буйсынган хәлдә, Аның хакыйкый коллары хәлендә үткәрергә 
насыйп итсен. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ЖИЗНИ ВЕРУЮЩЕГО 

 

Данный вид проповедей направлен на озвучивание различных 
социальных проблем и попыток поиска решений в рамках отдельного 
прихода либо духовного управления в целом. Озвучивая проблемы 
алкоголизма, наркомании, разводов, тунеядства, нищеты, бедности, 
сиротства и многие другие, имам анализирует их с точки зрения 
основных источников Ислама и предлагает пути их решения. Итогом 
подобных проповедей может стать создание каких-либо временных 
или постоянных союзов верующих, благотворительных организаций, 
способных вносить лепту в решение упомянутых проблем. 

 

Кәсебкә каршы насыйб 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим.  

Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең чиксез хәмедләребез, 
шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Чыннан да, Ул безгә Үзенең 
чиксез-чиксез нигъмәтләрен бирүче, өстебездәге киемнәр, ашый 
торган ризыклар, йөри торган аяклар, эшләребезне эшләргә 
мөмкинчелек бирә торган куллар, укырга һәм дә бер-беребез белән 
элемтәгә керергә ярдәм итүче күзләр, бер-беребез белән сөйләшергә 
ярдәм итүче телләр, колаклар һәм башкасы – болар барысы да 
Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләре. Һәм инде безнең чиксез 
хәмедләребез, шөкерләребез Аллаһы Тәгалә Раббыбызга булса иде. 
Һәм дә шулай ук Бөек Раббыбызның ахыргы Илчесе, пәйгамбәре 
булучы, һәрберебез өчен мисал һәм остаз булып торган 
пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр! Кызганычка каршы, безнең 
җәмгыятебездә дә, алай гына түгел, мәчетләребезгә йөрүчеләр 
арасында бер тискәре күренеш бар. Ул да булса, аның сәбәбе бәлки 
иман мәсьәләләрен дөрес аңламаумы, ялкаулыкмы? Кызганычка 
каршы, арабызда, бернәрсә дә эшләмичә, Аллаһы Тәгаләдән ризык 
көтеп ятучылар бар. Андый кешеләр күп очракта гаиләсен 
карамыйлар, хатыннарын, балаларын карамыйлар, аларны тәэмин 
итмиләр һәм дә башка төрле фикерләр белән йөриләр. Бәлки, алар 
“Аллаһы Тәгалә ризыкны билгеләгән, һәм мин тырышсам да, 
тырышмасам да ризык килә” дигән фикер белән йөриләрдер. Бәлки, 

моңа сәбәп, әйтеп киткәнебезчә, ялкаулыктыр. Әмма дә ләкин, 
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кызганычка каршы, безнең җәмгыятьтә андый күренеш бар. Шуның 
өчен бүгенге җомгабызда бу мәсьәләгә кагылып китәргә кирәк һәм бу 
мәсьәләне мөһим дип саныйм. 

Аллаһы Тәгалә Коръәндә безгә аңлата һәм әйтә: “Сез гамәл 
кылыгыз. Сезнең гамәлләрегезне Аллаһы Тәгалә күрер, Аллаһы 
Тәгаләнең Илчесе күрер һәм дә мөэминнәр күрерләр”. Димәк, 
күреп торабыз, Аллаһы Тәгалә тик утырмаска, ә гамәл кылырга дип 
боерык бирә. Һәм дә инде Аллаһы Тәгалә икенче бер аятьтә әйтә: 
“Чыннан да, Без сезне җиргә урнаштырдык һәм сезне җирдә 
урнаштырганнан соң, сезнең өчен җирдә яшәр өчен бөтен 
мөмкинчелекләрне бар иттек. Кызганычка каршы, сез Аллаһы 
Тәгаләне аның өчен аз шөкер итәсез”. Аллаһы Тәгаләне шөкер итү 
төрле-төрле юллар белән булырга мөмкин бит. Берсе – тел белән 
“Әлхәмдүлилләһ” дип әйтү. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгаләне шөкер 
итү аның белән генә чикләнми. Аллаһы Тәгаләне шөкер итү ул биргән 
нигъмәтләрне дөрес файдаланудан гыйбарәт. Аллаһы Тәгаләнең әлеге 
аятьтә әйткәне буенча “...сезнең өчен, җирдә яшәр өчен бөтен 
мөмкинчелекләрне бар иттек”. Бу чыннан да шулай. Ташы бармы, 
бар – фундамент салабыз, балчыгы бармы, бар – балчыктан кирпеч 
ясыйбыз, агачы бармы, бар – түбә эшләгәндә агачтан файдалана 
алабыз, тимер бармы, бар – махсус, ташларны эретеп, калай ясыйбыз, 
түбә каплыйбыз. Димәк, йорт ясар өчен Аллаһы Тәгалә бөтен нәрсәне 
булдырган. Таштан саласың килми икән, бура салып куясың, бура 
салырга мөмкинчелегең юк икән, башка төрле-төрле мөмкинчелекләр 
бар.  

Шулай ук ризык ягыннан да, Аллаһы Тәгалә җир астыннан безгә 
төрле-төрле нигъмәтләр чыгара. Хәтта чит илләрне карамасак та, 
безнең илне карасак та, бәрәңгесе үсә, алмасы, чөгендере, кишере, 
грушасы үсә һәм башкасы. Хайваннарга килгәндә, Аллаһы Тәгалә 
безгә үгезне, сарыкны һәм башка хайваннарны буйсындырган. 
Чагыштырып карасак, мөхтәрәм җәмәгать, чыннан да бу – Аллаһы 
Тәгаләнең бер олы рәхмәте. Кайсысы көчлерәк: үгезме әллә кешеме? 
Үгез, әлбәттә. Ләкин кем кемгә буйсына? Үгез кешегә буйсына. 
Икенче мәсьәлә – кайсы тизрәк чаба: сарыкмы, тавыкмы яки кешеме? 
Әлбәттә, тегеләр тизрәк чабалар, кеше куып җитә алмый. Ләкин, алай 
булса да, Аллаһы Тәгалә аларны безгә буйсындырган. 
Тормышыбызның нинди ягын карасак та, Аллаһы Тәгалә аны безнең 
өчен тәртипкә салган. Бүгенге көндә без бер урыннан икенче урынга 
күчү өчен, Аллаһы Тәгалә безне нефтьтән бензин, керосин ясарга 
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өйрәтте һәм башкасы. Димәк, яшисең килә һәм тормышыңны алып 
барасың килә икән, Аллаһы Тәгалә бу дөньяда синең өчен бөтен 
нәрсәне бар иткән. Фәкать дөрес итеп файдалану тиешле. Башка бер 
аятендә Аллаһы Тәгалә ачыктан-ачык безгә тормышны ничек алып 
барырга тиешлеген аңлата һәм әйтә: “Аллаһы Тәгалә Җирне бар 
итеп, җир йөзен, бөтен Җир шарын сезгә буйсындырды. Сез ул 
Җир буенча йөрегез һәм Аллаһы Тәгаләнең ризыгын татыгыз, 
ашагыз. Чыннан да, сез Аллаһы Тәгалә каршына кайтачаксыз”. 

Бу аятьтән ачыктан-ачык аңлашыла, Аллаһы Тәгалә диванда тик 
ятыгыз, күктән ризык төшкәнне көтеп ятыгыз дип әйтми. Андый 
могҗиза булырга мөмкин, һәм ул, чыннан да, кешелек дөньясы 
тарихында булган могҗиза. Муса галәйһиссәлам үзенең халкын 
кырык ел буе чүлдә йөрткән вакытта Аллаһы Тәгалә Үзе ризыкны 
биреп торды. Әлмән (манго) күктән иңеп торды, һәм дә Аллаһы 
Тәгалә аларга сәлвә исемле кошларны тотарга мөмкинчелек бирде, 
чөнки чүлдә башка бернинди мөмкинчелек юк. Андый авыр хәлдә 
калган кешегә Аллаһы Тәгалә, чыннан да, күктән ризык яудырырга 
мөмкин, әмма без андый хәлдә калмаган, һәм шул сәбәпле Аллаһы 
Тәгалә бу аятьтә аңлата. Аллаһы Тәгалә диванда ятыгыз, соранып 
йөрегез дип әйтми, ризык күктән төшкәнне көтеп ятыгыз дип әйтми, 
киресенчә, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Сез ул Җир буенча йөрегез һәм 
Аллаһы Тәгаләнең ризыгын эзләгез һәм алыгыз”. Димәк, Аллаһы 
Тәгалә безгә хәрәкәт итәргә куша. Бу мәсьәлә буеча пәйгамбәребез 
Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең дә хәдисләр-

риваятьләре күп. Хәдисләрнең берсендә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм болай дип әйтә: “Чыннан да, адәм баласы яки 
сезнең арагыздан берегез ашый торган ризыкның иң хәерлесе – үз 
кулы белән эшләп тапкан ризык”. Димәк, үз кулың белән эшләп 
тапкан ризык – иң хәерлесе. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм бу хәдистә мисал да китерә: “Чыннан да Аллаһы Тәгаләнең 
пәйгамбәре Давыд галәйһиссәлам үз куллары белән эшләп тапкан 
ризыкны ашый торган булган”, – дип әйткән Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Моның турында аерым риваять тә бар. 

Давыд пәйгамбәр билгеле патша. Көннәрдән бер көнне, 

халкының ничек яшәвен белер өчен, Давыд галәйһиссәлам, иске 
ертык киемнәр киеп, йөзен яшереп, халык арасында йөри һәм 
кешеләрдән сораштыра: “Ничек яшисез, хәлләрегез ничек, патшагыз 
ничек?” Кешеләр аның соравына: “Хәлләребез бик әйбәт, 
тормышыбыз бик яхшы, патшабыз да бик яхшы, әмма дә ләкин 
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патшаның бер кимчелеге бар”, – дип җавап бирәләр. Давыд 
галәйһиссәлам: “Нинди кимчелек?” – дип сорый. Халык: “Ул дәүләт 
казнасыннан ашый”, – дип җавап бирә. Шунда Давыд галәйһиссәлам 
Аллаһы Тәгаләгә дога кыла. “Әй Раббым, миңа берәр һөнәр өйрәтсәң 
иде. Мин үз көчем белән, үз кулым белән эшләп, үземә ризык тапсам 
иде”, – дип Аллаһыдан сорый. Аллаһы Тәгалә аңа корал ясау һөнәрен 
өйрәтә. Шулай итеп, Давыд галәйһиссәлам, тимердән корал ясап, үз 
көнен үзе күрә башлый. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнән килгән 
риваятьләргә мөрәҗәгать итсәк, тагын бер кызык риваять китерергә 
була. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм янына бер сәхабә килә һәм аңа: “Әй Аллаһының Илчесе, мин 
бик ярлы, минем бернәрсәм дә юк, миңа бераз мал бирсәң иде”, – дип 
сорый. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аннан 
сораштыра: “Синең өеңдә нинди артык әйберләрең бар соң?” Теге 
сәхабә: “Артык бер күлмәгем бар, башка бернәрсәм дә юк, гаиләмне 
ашатырга да әйберем юк”, – дип җавап бирә. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңа: “Алайса ул күлмәгеңне монда 
алып кил”, – дип әйтә. Сәхабә, өенә кайтып, күлмәген алып килә. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аукцион оештыра: “Кем 
бу күлмәкне фәлән-фәлән акчага сатып алырга әзер?” – дип сорый. 
Шунда сәхабәләр үз бәяләрен әйтә башлыйлар. Нәтиҗәдә 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу күлмәкне ике 
дирһәмгә сата. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм ул 
акчаларны сәхабәнең кулына тоттырып: “Бу акчаның берсенә миңа 
балта сатып алып кил, икенчесенә гаиләңә ризык сатып ал”, – дип 
әйтә. Бу сәхабә гаиләсенә ризык алып кайтып бирә һәм 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә балта сатып алып 
килә. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аны үзе 

саплый (сап ясый) һәм шул сәхабәгә тоттыра. Ул аңа: “Мә, бу 
балтаны ал да, урманга бар, утын кисеп кайт һәм, базарга барып, 
утыныңны сат”, – дип боера. Нәтиҗәдә, бу кеше акрынлап-акрынлап 
байый. Хәдисләрдән килгән буенча, башта ул утынны йөртер өчен 
дөя ала, аннары инде үзенә эшчеләр дә яллый башлый һәм Мәдинә 
байларының берсе булып китә. Менә бер балтадан башлаган кеше. 
Икенче бер риваять буенча, башта Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм бу кешене өйләндерә, гаиләсе булгач, уйлана башлый, мал 
сорап Аллаһының Илчесе янына килә. Шулай итеп, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңа мал табу юлын өйрәтә. 
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Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең үзенә килгәндә, ул 

беркайчан Аллаһы Тәгалә күктән ризык яудырыр әле дип тик 
ятмаган. Билгеле булганча, ул 15 яшеннән эшли башлый. Башта үзен 

тәэмин итәр өчен Мәккә байларының терлекләрен көтә. Сәбәбен 
беләбез, чөнки ул абыйсы Әбү Талибның тәрбиясендә яши, ә Әбү 
Талибның үзенең дә балалары күп була һәм абыйсының хәлен 
кызганып, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үз көнен үзе 
күрә башлый. Белүебезчә, 25 яшендә ул сәүдә итә башлый. Шулай 
итеп, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм беркайчан да тик 
ятмаган, хәтта үзенең сәхабәләре белән сәфәргә чыкса да, сәфәрдә 
һәрберсе нәрсәдер эшли башлый. Берсе суга бара, берсе ашарга 
әзерли. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхабәләргә 
болай дип әйтә торган булган: “Ярый алайса, мин утын җыярга 
киттем”. Сәхабәләр моңа каршы чыгып: “Ничек инде, Аллаһының 
Илчесе, син утыр, рәхәтләнеп ял ит. Без үзебез утынны җыярбыз”, – 

дип әйтәләр. Шул вакытта Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм сәхабәләргә: “Кыямәт көнендә дә сез минем өчен 
күтәрерсезме?”, – дип җавап бирә дә, утын җыярга китә. 

Хәдисләрдән килгән буенча, көннәрдән бер көнне 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең сәхабәләре 
белән бергә утыра. Шулвакытта алар яныннан яшь кенә бер көчле 
егет узып китә. Сәхабәләрнең берсе шулчак: “Эх, бу яшь егет Аллаһы 
юлында чыккан булса иде (ягъни сугышка чыккан булса иде)”, – дип 
әйтә. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу 
сәхабәләргә болай дип әйтә: “Әгәр дә бу яшь егет үзен тәэмин итим 
дип өеннән чыккан булса, ул Аллаһы юлында. Әгәр дә ул әти-әнисен 
тәэмин итим, аларга ризык табыйм дип өеннән чыккан булса, ул 
Аллаһы юлында. Әгәр ул үзенең гаиләсен, хатынын, балаларын 
тәэмин итим, аларга ризык, кием алып кайтыйм дип өеннән чыккан 
булса, ул Аллаһы юлында”. Димәк безнең гади эшебезне, гади 
сәүдәбезне Аллаһы юлына әйләндереп була икән. Безнең гади ризык 
табуыбыз, кәсеп итүебез, барып эшләвебез – барысы да Аллаһы 
юлында. 

Дөнья булгач, һөнәрләр төрле була. Шул һөнәрләрнең берсе 
турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә 
әйтә: “Тугры әманәтле сәүдәгәр, сатучы Кыямәт көнендә 
пәйгамбәрләр, тугрылар, шәһитләр һәм изгеләр белән бергә 
торгызылыр”. Мөхтәрәм җәмәгать, карагыз, нинди дәрәҗә. Әгәр син 
үзеңнең кәсебеңне, үзеңнең сәүдәңне шәригатькә туры китереп, 
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кешеләрнең күңелләрен күреп, алдамыйча, тугры итеп алып барасың 
икән, менә шундый дәрәҗәгә ирешергә мөмкинсең икән. Кәсеп нинди 
дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен тагын бер аять аңлата. Бу өч аять төркеме 
арасындагы бер аять. Бу аять төркемендә Аллаһы Тәгалә безгә җомга 
намазы турында аңлата. Аллаһы Тәгалә әйтә: “Әй сез, иман 
китергән бәндәләр, әгәр дә җомга азаны яңгыраса, Аллаһы 
Тәгаләне зекер итәргә ашыгыгыз, сәүдәләрегезне калдырыгыз”. 
Димәк, гыйбадәткә, намазга ашыкканда Аллаһы Тәгалә урыннарны 
алыштыра, башта ашыгыгыз, аннары сәүдәгезне калдырыгыз ди. 
Мантыйк буенча, иң элек сәүдәне калдырырга кирәк бит инде, 
аннары гына ашыгырга була. Ә монда Аллаһы Тәгалә, ашыктырыр 
өчен, киресенчә әйтә. Әмма дә ләкин икенче аятендә Аллаһы Тәгалә 
безгә җомгадан соң нәрсә эшләргә кирәклеген аңлата. Аллаһы Тәгалә 
әйтә: “Әгәр инде намаз тәмамланса, җир буенча таралыгыз, 
Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән, фазылыннан эзләгез”. Димәк, 
кәсеп итегез, үзегезнең көнегезне күрергә тырышыгыз. Мәчеттә 
утырып кына, Аллаһы Тәгаләдән ризык көтмәгез.  

Гомәр бине Хаттаб радыяллаһу ганһедән килгән риваятьтән 
билгеле булганча, Аллаһы Тәгаләдән ризык көтеп ятучыларны 
көннәрдән бер көнне Гомәр бине Хаттаб: “Бар, үзеңә ризык тап, 
эшлә”, – дип мәчеттән таяк белән куып чыгарган. Мөхтәрәм 
җәмәгать, шуны да истә тотарга кирәк, Аллаһы Тәгалә безгә кәсеп 
итәргә боерык бирсә дә, үз кулыбыз һәм тырышлыгыбыз белән ризык 
табарга кушкан булса да, безнең кәсеп ителгән ризыкларыбыз фәкать 
хәләл юл белән генә кәсеп ителергә тиеш. Моны безгә истә тотарга 
кирәк. Моның турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисендә дә әйтә: “Кыямәт көнендә адәм баласы, дүрт нәрсә турында 
соралмыйча, урыныннан кузгала да алмас”. Ул дүрт нәрсәнең берсе – 
малы турында, нинди юл белән кәсеп итте, нинди юл белән тапты һәм 
нинди юлда малын тотты. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм башка бер хәдисендә шул ук мәсьәләне аңлатып әйтә: “Әй сез, 
кешеләр, чыннан да, Аллаһы Тәгалә күркәм, яхшы, изге һәм фәкать 
изгене генә кабул итә”. Шуның өчен хәтта без бозык юлларда 
ризыкларыбызны эзләп карасак та, ул барыбер безнең ризыгыбыз 
булса да, әмма дә ләкин Аллаһы Тәгалә андый ризыкны, андый 
кәсепне кабул итми. Ризык безгә вәгъдә ителгән, безнең ризык 
үлчәнгән, хәләл юл беләнме, әллә хәрам юл беләнме, ул барыбер сиңа 
килә. Әмма дә ләкин, хәрам юл белән килсә, аның җавабы авыр була. 
Инде Аллаһы Тәгалә, безнең һәрберебезгә дә тырышлык биреп, 
тапкан малларыбызны хәләл юлларга тотарга насыйп итсә иде. 
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Бәхет 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Әссәләмү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, мөхтәрәм 
мөселман кардәшләрем! 

Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең чиксез хәмедләребез, 
шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, безнең 
дөньябызга рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Мөхтәрәм җәмәгать, һәрберебез, монда инде мәчеткә йөрүчеләр 
генә түгел, гади кешеләр дә, һәрбер кеше дөньяда яшәгәндә бәхет 
эзләп яши, үзе өчен бәхет эзли. Кемдер үзенең бәхетен таба, кемдер 
үзен бәхетемне таба алмадым дип исәпли. Менә шул бәхет нәрсә 
икәнлегенә безнең динебез ничек җавап бирә икән? 

Бу сорауга җавап бирер алдыннан бер кыйсса китереп китәсем 
килә. Заманында бер бик бай кеше яшәгән. Байлыклары булган, 
рәхәтлектә яшәгән, ләкин аның күңеле тыныч булмаган. Шуның өчен 
үзенең барлык мал-мөлкәтен, өйләрен, сәүдәләрен сатып, акчаларын 
җыеп, бәхет эзләргә дип юлга чыга. Сәфәрдә озак кына йөри, төрле-

төрле шәһәрләрдә була. Шулай итеп көннәрдән бер көнне Багдад 
шәһәренә килеп җитә. Әлбәттә, ул кешеләрдән сорап йөри: “Бәхет 
кайда ул?” “Синеңчә бәхет нәрсә ул?” Багдад кешеләре аңа бер суфи 
янына барырга ишарә итәләр, “ул шул-шул җирдә, агач астында 
йоклап ята”, – диләр. Абзый суфи янына китә. Аны йоклап яткан 
җиреннән уятып, аңа сорау бирә: “Бәхет нәрсә соң ул, мин бәхет 
эзләп йөрим”. Аңа бөтен кыйссасын сөйләп бирә. Суфи аңа: “Син 
капчыгыңны куеп тор, читкәрәк китеп тор”, – ди. Теге бай, сүзен 
тыңлап, бераз ераграк китеп тора. Бу суфи, капчыктан акчаларны 
алып, кача. Бай бу хәлләрдән соң бик хәсрәтләнә, үз-үзен сүгә һәм 
теге суфи артыннан куа башлый. Әмма суфи Багдад кешесе 

булганлыктан, шәһәрне яхшы белә, төрле почмакларга кереп, бу 
байдан кача. Бай хәсрәтләнеп, хәле бетеп, яңадан теге агач янына 
бара. Караса, капчыгы агач янында тора. Ул шатлыгыннан капчыгын 
кочаклый, үбә. Шул вакытта агач артыннан теге суфи чыга һәм байга: 
“Инде бәхетеңнең нәрсә икәнен аңладыңмы? Өеңә кайт та, үзеңнең 
малыңның, үзеңнең тормышыңның кадерен белеп яшә”, – дип киңәш 
бирә суфи. Менә шулай итеп, бу суфи бай кешегә бәхетнең нәрсә 
икәнен аңлата. Һәм дә инде, әлбәттә, канәгатьлелек кирәк ул, әмма дә 
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ләкин ул җитми. Коръәндә Аллаһы Тәгалә безгә бәхет турында кыска 
гына итеп”Әл-Гасыр” сүрәсендә аңлатып бирә. Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Гасырлар белән (вакытлар белән, заманнар белән яки икенде 
намазы вакыты белән) ант итәм, бөтен кеше хәсрәттә”. Шул ук 
сүрәнең өченче аятендә Аллаһы Тәгалә хәсрәттә булмаучыларны 
тасвирлый. Бәхетлеләр турында әйтә: “Бәхетлеләр – алар иман 
китерүчеләр”. Димәк бәхетле булу өчен иң мөһим, беренче шарт, ул 
да булса – иманлы булу. Иманлы булмый икән, димәк, кеше бәхетле 
булмый. Аның күңеле эзләнә, бер сектага төртелеп карый, икенче 
сектага төртелеп карый, бизнеска төртелеп карый, исерткечкә 
төртелеп карый, бәхетен таба алмый. Ә инде иманлы булган кеше ул 
үзенең тормыш максатын белә. Ул тормышының кайда башланганын 
һәм кай тарафка барганын белә, тормышының нинди тарафка 
юнәлгәнен белә. Ул үзен Аллаһы Тәгалә яратканын белә, ә инде 
Аллаһы Тәгалә аны яраткан икән, бөтен ризык Аллаһы Тәгаләдән 
килә. Һәм дә инде Аллаһы Тәгалә аны яраткан икән, димәк ул үзенең 
Яратучысын яратырга тиеш, һәм дә инде Аллаһы Тәгаләгә булган 
мәхәббәте белән иманлы кеше бәхетле. Шул мәхәббәте белән генә 
бәхетле. Икенчедән, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Изге гамәл эшләүчеләр”. 

Инде үзебезнең хәтеребезгә үз тормышыбызны төшереп карасак, 
төрле хәлләр, төрле вакыйгалар була, әмма дә ләкин берәр кешегә 
яхшылык эшлибез икән, күңелдә нинди рәхәтлек тоябыз, күңелебездә 
нинди рәхәтлек була. Ә бу рәхәтлек тагын да арта, әгәр эшләгән 
эшебез Аллаһы ризалыгы өчен булса. 

Шулай ук безнең изге гамәлләребез дә, намазларыбыз, ураза 
тотуыбыз да, зәкят түли алуыбыз да һәм башкасы да үзе бит бер 
бәхет. Кайбер кешеләр бу бәхеттән мәхрүм, әле бу бәхеткә ирешмәгән 
кешеләр бар. 

Аллаһы Тәгалә дәвам итеп әйтә: “Бер-берсенә хаклык белән 
нәсыйхәт бирүчеләр”. Димәк, бер кешене авырлыкта күрәбез икән, 
берәр хәсрәт, кайгымы, аңа үзебезнең нәсыйхәтләребезне бирәбез. 
Бер-беребезгә дини нәсыйхәтләр бирәбез һ.б.  Тагын Аллаһы Тәгалә: 
“Бер-берсенә сабыр булырга нәсыйхәт бирәләр”, – дип әйтә. 
Сабырлык турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләрендә әйтә һәм дә инде сабыр кеше чыннан да бәхетле була. 
Ни өчен? Чөнки, чыннан да авырлык килсә, авырумы, акчасы 
югаламы, берәр туганы үләме, берәр туганына авыру киләме һәм 
башкасы булса да, бу иманлы кеше сабыр итә һәм сабыр иткәне 
сәбәпле Аллаһы Тәгалә аңа җиңеллек бирә. Җиңеллек килгәч, ул 
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тагын үзенең бәхетле икәнен тоя. Димәк, дин күзлегеннән караганда, 
бәхет ул, беренчедән – иманлы булу. Икенчедән – Аллаһы Тәгалә 
биргәнгә канәгать булу. Канәгатьлек юк икән, димәк кешенең бәхете 
дә юк. Канәгатьлек күңелдә булмаса, өебездә кимчелек бар дип 
хәсрәткә батабыз. Машинабыз кечкенә яки иске икән, тагын да 
хәсрәтләнәбез. Димәк канәгать булу – үзенә бер зур байлык, үзенә бер 
зур бәхет икән. Һәм дә, әйтеп киттек, изге гамәлләр, Коръән буенча 
яшәү – ул да үзенә бер бәхет. Болары дөньядагы бәхетләр, кадерле 
җәмәгать. Алар барысы да дөньяда гына кирәк. Ни өчен кирәк? Тагын 
да зуррак бәхеткә ирешү өчен. Бәхетләрнең бәхетенә ирешү өчен, 
чөнки иң зур бәхет ул Кыямәт көнендә була – фәрештәләр безгә гамәл 
китапларыбызны уң кулга тоттыргач. Аллаһы Тәгалә моның турында 
Коръәндә әйтә: “Кемгә китабы уң кулдан бирелсә, аның хисабы 
җиңел булыр”. Башка аятьтә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Кемгә китабы 
уң кулдан бирелсә, ул кеше: “Карагыз, минем китапны укыгыз”, 
– дип әйтер”. Димәк ул кеше үзенең изге гамәлләре белән Кыямәт 
көнендә шатланыр һәм мактаныр: “Карагыз, минем гамәләр. Аллаһы 
Тәгалә миңа бу гамәлләрне эшләргә насыйп итте, Аллаһы Тәгаләнең 
рәхмәте белән Аллаһы Тәгалә миңа саулык-сәламәтлек бирде, сау-

сәламәт аяклар, куллар бирде, сау-сәламәт күзләр, колаклар бирде. 
Шулай итеп, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән мин бу изге 
гамәлләрне эшләдем. Һәм шул изге гамәлләрне эшләп, Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте белән, ин шә Аллаһ, җәннәтле була. 

Һәм дә инде җәннәткә керү дә бәхетнең чиге түгел икән, 
мөхтәрәм җәмәгать. Җәннәткә керү дә, җәннәттә берәр нинди 
дәрәҗәгә ия булу да, әйтик, билгеле булганча, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисендә килгәне буенча, 
җәннәттәге иң югары дәрәҗә Фирдәвес дип атала. Шуның өчен 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең хәдисендә безгә 
киңәш бирә: “Әгәр Аллаһы Тәгаләдән җәннәт сорасагыз, Фирдәвес 
җәннәте сорагыз”. Иң яхшы дәрәҗәсен сорагыз дип киңәш бирә. 
Әмма дә ләкин хәтта менә шул бөек дәрәҗәдән дә бөек бәхет бар 
икән, мөхтәрәм җәмәгать. Үзенең тагын бер хәдисендә хәбәр итә: 
“Җәннәттәге кешеләргә Аллаһы Тәгалә Үзен күрсәтер. Һәм алар өчен 
ул бәхеттән дә зуррак бәхет булмас”. Димәк, Аллаһы Тәгаләне күрү 
җәннәте кешеләр өчен иң зур бәхет була һәм инде Аллаһы Тәгаләне 
җәннәттә күрү дәрәҗәсенә ирешү өчен, без Аллаһы Тәгаләне бу 
дөньяда күңел күзе белән күрергә тиешбез. Мәсәлән, намазны ничек 
укырга кирәге турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
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хәдисендә киңәш бирә: “Аллаһы Тәгаләгә син аны күргән шикелле 
гыйбадәт кыл. Син аны күрмәсәң дә, Ул сине күрә”. Әлбәттә инде, 
хәзерге дөньядагы күз белән Аллаһы Тәгаләне күрә алмыйбыз. Ни 
өчен? Чөнки безнең күзебез матди дөньяны күрер өчен яратылган. 
Аллаһы Тәгалә безгә бу күзләрне матди дөньяны күрер өчен биргән. 
Шуның өчен Аллаһы Тәгаләне фәкать күңел күзе белән генә күрә 
алабыз. Димәк, Аллаһы Тәгаләнең безгә бирә торган рәхмәте бөтен 
җирдә. Машина бирә икән, бу Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте. Берәр 
нинди авырлык килеп чыгамы, монысы да Аллаһы Тәгаләнең 
рәхмәте, бәлки тагын да артыграк авырлыктан саклап каладыр безне 
Аллаһы Тәгалә. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, бәхет дигән нәрсә дин 
күзлегеннән менә шул: иманлы булу, канәгать булу, изге гамәлләр 
эшләргә сәламәтлегең булу һәм дә инде Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә 
һәм Аллаһы Тәгаләнең мәхәббәтенә ирешү. Аллаһы Тәгалә безгә 
барыбызга да бу бәхетләргә ирешергә насыйп итсә иде һәм дә 
үзебезнең якыннарыбызга, кардәшләребезгә, күршеләребезгә дә бу 
бәхеткә ирешергә ярдәм күрсәтергә насыйп итсә иде. 

 

Хәләл кәсеп кенә эзлә 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә Үзенең чиксез нигъмәтләрен 
даими рәвештә яудырып торучы Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә 
туктаусыз хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, без бүген бер яктан катлаулы, икенче 
яктан акылга каршы бара торган дөньяда яшибез. Бүгенге дөнья безне 
даими рәвештә нәрсәгәдер өнди. Бер өлеше яңарак телефон алырга, 
икенче өлеше яңарак модель машина алырга, өченчесе өйдә матуррак 
итеп ремонт ясарга өнди. Дөньяның өнди торган юллары күп һәм, 

кызганыч, безнең күбебез шуңа алдана. Бәлки, без даими рәвештә 
алданып та йөрмибездер. Әмма дә ләкин, моны күргәч, бер мизгелгә 
алданып китәргә мөмкин. Менә шундый шартларда мөэмин-мөселман 
үзен нинди рәвештә тотарга тиеш? Мондый рәвештә, мондый дөньяда 
үзеңнең иманыңны, үзеңнең тәкъвалыгыңны, үзеңнең төп максатың 
булган Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын ничек саклап калырга? Бу 
сорауга безгә Ибне Гатауллаһ Әс-Сәкәндәри исемле Мисырның бер 
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бөек галиме җавап бирә. Аның калын гына хикмәтләр китабы бар. 
Анда 130 дан артык хикмәт бар, һәм дә ул хикмәтләр безнең әхлакый 
тормышыбыз белән бәйле. Ул хикмәтләрнең берсендә Ибне 
Гатауллаһ Әс-Сәкәндәри болай дип әйтә: “Сиңа (гарантияле рәвештә) 
вәгъдә ителгән әйбер артыннан куу, аны булдыру өчен чиксез көчләр 
кую һәм дә шул ук вакытта өстеңә йөкләнгән вазифаны калдыру 
акылың юклыкның дәлиле булып тора”. Шул сәбәпле без сезнең 
белән тирән итеп бу хикмәтне тикшерергә тиешбез. Бу хикмәттән ике 
нәрсә аңлашыла. Беренчесе – Аллаһы Тәгалә безгә гарантияле 
рәвештә вәгъдә иткән әйбер бар икәнен аңлыйбыз. Әмма дә ләкин без, 

шуны дөрес итеп аңламыйча, ул әйбер артыннан куабыз. Аллаһы 
Тәгалә аны вәгъдә иткән, ул һичшиксез булачак. Әмма дә ләкин без, 

шайтанга, нәфескә бирелеп, аны куабыз. Шул ук вакытта икенче 
әйбер бар. Беренче әйбер артыннан куып, без ул икенче әйберне 
онытабыз. Ул да булса – Аллаһы Тәгалә безнең һәрберебезгә 
йөкләгән вазифалар. Менә шул вазифаларда без, теләпме, 
теләмичәме, кимчелек китерәбез. Ибне Гатауллаһ Әс-Сәкәндәри 
моны сыйфатлап әйтә: “Болай үзен фәкать акылын югалткан кеше 
генә тота ала”. Без иманыбызны, тәкъвалыгыбызны саклап калыр 
өчен, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен менә бу хикмәттә 
әйтелгәнчә, үзебезнең тормышыбызны, үзебезнең дөньябызны 
төзергә тырышырга тиеш булабыз. Аллаһы Тәгалә моның турында 
Коръән аятьләренең берсендә әйтә: “Чыннан да, мин җеннәрне һәм 
кешеләрне гыйбадәт өчен яраттым”. Димәк, төп вазифа – Аллаһы 
Тәгаләгә буйсыну, Аллаһы Тәгалә кушканча яшәү һәм вакытында 
тиешле гыйбадәтләрне үтәү. Чыннан да, Аллаһы Тәгалә бер абсолют 
Зат, ризыкка да, суга да, йокыга да, урынга да, вакытка да – 

бернәрсәгә дә мохтаҗ түгел, хәтта безнең гыйбадәтләребезгә дә 
Аллаһы Тәгалә мохтаҗ түгел. Аллаһы Тәгалә, бу дөньяны юк итсә дә, 

бернәрсә югалтмый, һәм дә безнең шикелле меңләгән дөньяны 
Аллаһы Тәгалә бар итсә дә, Аның милке артмый. Шуның өчен 
Аллаһы Тәгалә: “Мин алардан ризык өмет итмим”, – дип әйтә. 
Йомгаклап, Аллаһы Тәгалә болай дип әйтә: “Чыннан да, Аллаһы 
Тәгалә Үзе ризыкландыручы”. Менә анда Ибне Гатауллаһ Әс-

Сәкәндәри хикмәтенең беренче өлешендәге ризык мәсьәләсе килеп 
туа.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисендә 
килгәне буенча: “Адәм баласы ана карынында 40 көн су хәлендә 
формалаша, аннан соң 40 көн оешкан кан хәлендә формалаша һәм 
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аннан соң 40 көн чәйнәлгән ит кисәге хәлендә формалаша һәм аннан 
соң аның янына фәрештә җибәрелә. Фәрештә аңа җан өреп, дүрт 
нәрсәне билгели. Аларның берсе – ризык. Һичшиксез, безнең 
ризыкларыбыз тәннәребез булмаганда, фәкать җаннарыбыз гына 
булганда билгеләнгән. Аллаһы Тәгалә бөтен дөньяны, җирләрне, 
күкләрне яратканчы һәрберебезнең ризыгы Аллаһы Тәгаләгә мәгълүм 

булган. Һәм дә инде шуның сәбәпле, Аллаһы Тәгалә безгә күпме 
ризык билгеләгән, фәкать шуның хәтле генә ризыкны бу дөньяда 
кабул итә алабыз. Ризыкка ашый торган әйберләр генә керми. Кием 
дә, машина да, балалар да, йорт та, барысы да ризыкка керә. Димәк, 
Аллаһы Тәгалә күпме билгеләгән, телисеңме, теләмисеңме, алып 
бетерәсең. Хәтта татар телендә “Ризыгың тешеңне ватып керер” 
дигән мәкаль бар. Шушы мәкальгә туры китереп, бер кыска гына 
кыйсса сөйләп китик.  

XIX гасырларда булган хәл. Бер татар егете Бохара якларына 
дини гыйлем алырга җыена. Әмма дә ләкин акчасы да юк, акча 
бирерлек туганнары да юк, бернәрсәсе дә юк. Әмма ул Аллаһы Тәгалә 
ризалыгы өчен гыйлем алыйм дип, Аллаһы Тәгаләгә тапшырып, юлга 
чыга. Шунда юлда аңа шайтан вәсвәсә кыла башлый: “Син бит 
үләсең. Бу юлда сиңа ярдәм итәрлек кеше дә юк”. Күпмедер вакыт 
шулай баргач, шайтанның вәсвәсәсе арткан саен арта. Шунда шәкерт 
шайтанга һәм нәфескә каршы барыйм дип, үзе өчен карар кабул итә: 
“Мин хәзер шушы юл кырыена ятам да, ризык үзе авызыма кергәнче 
бер дә хәрәкәт итмим”, – дип әйтә. Бу шулай ята. Берәү узып китә, 
икенче бер кеше моның яныннан узып китә, игътибар итмиләр. Инде 
күпмедер ятканнан соң, бер кеше моны кызгана да, арбасыннан 
төшеп, моны этеп карый. Егет хәрәкәт итми. Йөрәген тыңлап карый. 
Аннан бу егеткә су эчерергә була. Су эчерер өчен, пычагын чыгара 
да, теге шәкертнең тешләрен каера башлый. Егет шунда күзен ача да, 
бу абзыйга булган хәлне сөйләп бирә. Чыннан да, синең ризыгың 
тешеңне ватып булса да керә. Аллаһы Тәгалә сиңа күпме һава язган, 
шулхәтле һаваны сулыйсың. Аллаһы Тәгалә күпме суны язган, 
телисеңме, теләмисеңме, шуның хәтле суны үз гомереңдә эчеп 
бетерәсең. Шулай ук ризык та, утырып йөри торган машинаң да, яши 
торган йортлар да һ.б. Адәм баласы үзенең ризыгын алып бетермичә 
бу дөньядан китергә мөмкин түгел. Шулай ук башка кешенең 
ризыгын син үзеңә алуың да мөмкин түгел. Мәсәлән, кибеттә бер 
әйбер алдык та, икенче җирдә шул әйберне арзанрак бәягә күргәч, 

үкенәбез бит. Юк, ул аның ризыгы булган. Димәк, ризык Аллаһы 
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Тәгалә тарафыннан бирелгән гарантия. Шуның өчен Ибне Гатауллаһ 
Әс-Сәкәндәри бу хикмәттә безгә болай дип әйтә: “Артык ризык 
турында кайгырмагыз һәм тиешлесеннән артык тырышлык 
куймагыз”. Димәк, Аллаһы Тәгалә фарыз иткән нәрсәләрне 
калдырып, үзеңнең сәламәтлегеңә, гаиләңә зыян китереп, ризык эзләү 
– анысы артыклык була. Шуның өчен Аллаһы Тәгалә безнең динебез 
һәм өммәтебез турында болай дип әйтә: “Без сезне бер уртак өммәт 
итеп яраттык, һәм тормышыгыз да уртача булырга тиеш”. Ни 
өчен? Чөнки мөэмин-мөселман өстендәге хаклар күп. Гаилә хакыннан 
тәэмин итү генә түгел (әлбәттә, ул ир буларак гаиләсен кием белән, 
ризык белән, йорт белән тәэмин итәргә тиеш), ә аларга дини гыйлем, 
тәрбия бирергә дә вакыты калырга тиеш. Димәк, безнең өстебездәге 
вазифалар күп. Безнең ул вазифаларны оныту, калдыру, аларга 
кимчелек китерү – нәтиҗәдә гөнаһка китерә. Адәм баласыннан башка 
бөтен җан ияләре бу дөньяда Аллаһы Тәгалә куйган кагыйдәләр 
буенча яшиләр. Аллаһы Тәгаләнең кануннары буенча, Аллаһы 
Тәгаләгә буйсынып яшиләр. Әйтик, умарта корты. Аллаһы Тәгалә аңа 
вазифа йөкләгән. Вазифасы бик мөһим. Умарта кортының вазифасы 
безнең өчен бал җыю белән генә бетми. Ул чәчәктән-чәчәккә йөреп, 
серкәләндерә. Нәтиҗәдә безнең алмаларыбыз, грушаларыбыз, башка 
җимешләребез барлыкка килә. Ул үзенең вазифасын төгәл үти. 

Мисалга этне алсак, ул безнең йортыбызны саклый. Эт кешедән 
көчлерәк булырга мөмкин, әмма дә ләкин Аллаһы Тәгаләнең боерыгы 
белән кешегә буйсына. Кеше белән үгезне чагыштырыгыз. Үгез 
көчлерәк. Әмма дә ләкин көчлерәк булса да, Аллаһы Тәгаләнең 
боерыгы белән ул кешегә буйсына. Андый мисалларны хайваннар 
дөньясыннан күп китерергә мөмкин. Димәк, хайваннар Аллаһы 
Тәгалә алар өстенә йөкләгән вазифаларын төгәл үтиләр. Фәкать адәм 
баласы гына үзенең вазифаларына кимчелек китерә. Аллаһы Тәгалә 
Коръән аятьләренең берсендә бу турыда әйтә: “Һәм һәрбер җан иясе 
үзенең намазын, үзенең тәсбих рәвешен төгәл белә”. Димәк, этнең 
адәм баласына хезмәт итүе – ул аның намазы, Аллаһы Тәгаләне зекер 
итүе. Аннан башка хайваннар, җан ияләре, җаннары булмаган бөтен 
ияләр Аллаһы Тәгаләне зекер итәләр. Аллаһы Тәгалә башка бер 
аятьтә әйтә: “Син күрмисеңме? Чыннан да, Аллаһы Тәгаләгә 
җирдә, күктә булган бөтен нәрсә дә сәҗдә кыла. Кояш та, ай да, 
йолдызлар да, таулар да, агачлар да, хайваннар да, һәрберсе 
Аллаһы Тәгаләгә тәсбих кыла”. Димәк, кояшның үз орбитасы 
буенча йөрүе һәм планеталарны җылылык белән тәэмин итүе – ул 
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кояшның Аллаһы Тәгаләнең законнары буенча яшәве һәм Аллаһы 
Тәгаләгә тәсбих әйтүе. Шулай ук ай да, йолдызлар, таулар да. Һәм дә 
инде агачларның җил вакытында селкенүләре – Аллаһы Тәгаләне 
зекер, тәсбих итүләре. Углекислый газны бетереп, безне кислород 
белән тәэмин итү – шулай ук Аллаһы Тәгаләне зекер итү.  

Шуның өчен, кадерле дин кардәшләрем, адәм баласыннан башка 
бер җан иясе дә үзенең вазифаларына кимчелек китерми. Фәкать без 
генә нәфесебезгә, шайтанга биреләбез. Аллаһы Тәгалә шайтан 
турында Коръәндә әйтә: “Чыннан да, шайтанның мәкере, хәйләсе 
бик зәгыйфь”. Шуның өчен төп дошман үзебезнең эчебездә. Төп 
дошман – үзебезнең нәфес. Тәмлерәкне ашарга, матуррак кызга 
өйләнергә, кыйммәтле материал алып, ремонт ясатырга, иң соңгы 
модель машина алырга, иң яңа модель телефон алырга һ.б. Шул ук 
вакытта, әгәр дә чынлап уйлап карасаң, адәм баласына бу дөньяда 
яшәр өчен күп кирәкми. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
үзенең хәдисендә безгә аңлата: “Адәм баласының эчен фәкать туфрак 
кына тутыра ала”. Димәк, адәм баласында тереклекләр күп, кабергә 
яткач кына, туфрак кына аны туктата ала. Без барыбыз да шаһит, 
бүгенге көндә яши торган олы яшьтәге кешеләрнең күбесе: “Элек 
яхшы иде. Балалар, телефонда утырмыйча, урамда уйнап йөриләр 
иде”, – дип әйтәләр. Телефоннар булмаса да, халык үзен бәхетле итеп 
хис иткән. Иномаркалар булмаса да, халык җәяү йөргән, күңелле 
яшәгән. Хәтта революциягә кадәрле безнең татар халкының хәлен 
алсак, 100 % намазда булган, нихәтле мәчетләр булган, сәүдәгәрләр 
булган. Казанда нихәтле иске мәчетләр бар, боларның берсенә дә 
дәүләтнең акчасы кермәгән. Барысы да татар сәүдәгәрләренең 
тырышлыгы белә төзелгән мәчетләр һәм мәдрәсәләр. Димәк, дин 
турында, Аллаһы Тәгалә турында, милләт турында, милләтнең рухи 
тормышы турында күбрәк кайгыртканнар. Шуның өчен бүген дә ул 
хәлебезгә кайтырга вакыт җитте, мөхтәрәм җәмәгать. 

Йомгаклап, Ибне Гатауллаһ Әс-Сәкәндәри китергән хикмәтне 
искә төшерик: “Синең Аллаһы Тәгалә вәгъдә иткән әйбер артыннан 
тырыша-тырыша куып йөрүең һәм шул ук вакытта Аллаһы Тәгалә 
синең өстеңә йөкләгән вазифаларны калдыруың – акылыңда кимчелек 
барлыгына бер дәлил”. Мөхтәрәм җәмәгать, акылыбызда кимчелек 
белән йөрмик. Үзебезнең тормышыбызны дин нигезендә төзергә 

тырышыйк. Беренче урынга намазларыбызны, уразаларыбызны, 
гыйбадәтләребезне куйыйк. Калган тормышыбызны Аллаһы Тәгалә 
Үзе тәртипкә китерер, ин шә Аллаһ. 
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Хезмәт, кәсеб 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә, безгә 
Үзенең нигъмәтләрен яудыручы Раббыбызга безнең даими 
шөкерләребез, хәмедләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, 
безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз, пәйгамбәребез 
Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы 
Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Мөхтәрәм җәмәгать, мәүлид ае дәвам итә. Аллаһы Тәгалә бу 
айны безнең өчен мөбарәк кылса иде. Даими рәвештә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмне истә тотарга насыйп итсә иде һәм 
һәрвакыт безгә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмне үрнәк 
булып тотарга насыйп итсә иде.  

Бүгенге җомгабызда да Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең сүзләрен, аның үрнәкләрен исебезгә төшерербез. Шуны 
әйтеп китәргә кирәк, адәм баласы ике өлештән тора: берсе – тән, 
берсе – җан. Без җомгаларыбызда күбесенчә җан турында, җанны 
пакьлау, җанны кайгырту турында сөйлибез. Бүгенге җомгабыз исә 
тәнгә һәм тәннең гамәләренә бәйле булыр. Аллаһы Тәгалә безнең бу 
дөньядагы тормыш турында, дөньябызны алып баруыбыз турында, 
Аллаһы Тәгалә безгә дөньяда бүләк иткән нәрсәләр турында 
Раббыбыз Коръән аятьләренең берсендә әйтә: “Мал һәм балалар – 

ул дөньяның зиннәте”. Без моннан шундый нәтиҗә ясыйбыз, димәк, 
безнең динебез малга да, балаларга да тискәре карамый. Бездә 

монахлык та юк, берәр җиргә тау куышына яки урманга алып барып 
яшерү дә юк, җәмәгать белән яшисең. Җәмәгать белән яшәгәндә 
Аллаһы Тәгалә әйтә: “Мал һәм балалар – ул дөньяның зиннәте”. 

Һәм дә инде мал булсын өчен хәрәкәт итәргә кирәк, балалар булса, 
аларны тәэмин итәр өчен, тагын да хәрәкәт итәргә кирәк. Шуның 
өчен безнең динебез хәрәкәткә өнди. Хәтта җомга турында сөйли 
торган аятьләрдә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Җомга намазы 
тәмамлангач, мәчетләрегездән таралыгыз һәм Аллаһы Тәгаләнең 
рәхмәтеннән эзләгез. Шул хәрәкәтләрегездә булсагыз да, дөнья 
хәрәкәтендә булсагыз да, сәүдәдә яки өйләрегездә булсагыз да 
Аллаһы Тәгаләне күп зекер итегез, бәлки, сез уңышка 
ирешүчеләрдән булырсыз”. Димәк, безнең хәрәкәтебез динебезгә 
дә, Аллаһы Тәгаләне зекер итәргә дә комачауламый. Аллаһы Тәгаләне 
тел белән дә, күңел белән дә зекер итәргә мөмкин, гомумән, безнең 
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хәрәкәт итүебез, берәр кешедә эшлибезме, бездә бизнесмы ул Аллаһы 
Тәгаләне зекер итәргә, искә төшерергә безгә комачауламый. Шуның 
өчен рухи гамәлләр тән гамәлләренә каршы килми. Түбәндәге аятьләр 
һәм хәдисләр белән танышканда, ин шә Аллаһ, без аны аңлыйбыз.  

Шулай итеп, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләренең берсендә безгә аңлата: “Әгәр дә сез чын, хакыйкый 
рәвештә Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәлли торган булсагыз, Ул сезне, 

кошларны ризыкландырган шикелле, ризыкландырыр иде. Алар 
өйләреннән иртән ач хәлләрендә чыгып китәләр, кич белән өйләренә 
тук хәлләрендә кайталар”. Бәлки, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм заманында ул хәдис бик аңлаешлы булмагандыр, чөнки 
аны аңлау өчен кошның оясы янында көне буе үткәрергә кирәк. 
Ләкин бүгенге көндә фән үсеше зур. Галимнәр кошларның 
тормышларын тикшерделәр, һәм шундый бер мәгълүмат ачыкланды: 
кош көненә, бигрәк тә балаларын үстергәндә, үзенең оясына 400 
тапкыр әйләнеп кайта һәм 400 тапкыр ризык эзләргә очып китә. 
Безнең кайсыбыз шуның хәтле булдыра ала? Берәр әйберне сатыр 
өчен, көненә 400 кешегә мөрәҗәгать итә аласыңмы, юкмы? Менә 
нинди ул тәвәккәллек. Бу хәдиснең мәгънәсе – үзеңнең дөньяви 
эшләрең белән бәйле булган бөтен тиешле сәбәпләрне үтә, аннан соң 
инде Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәлләү була ул. Әйтик, мәсәлән, берәр 
үсемлекне үстерү белән бәйле булса, җиреңне эшкәрт, орлыгыңны 
шунда сал, суыңны сип, чүп үләннәрен ута, инде аннан соң гына 
Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәлләргә була. Сәүдә иткәндә дә шулай ук. 
Тиешле товарыңны әзерлә, аның сыйфаты яхшы булсын, төрле-төрле 
юллар белән сатып алучыларны эзлә, аннан соң гына Аллаһы 
Тәгаләгә тәвәккәл итәргә мөмкин. Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм чын тәвәккәллекне менә шулай аңлый. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм башка бер хәдисләрендә 
сәүдә турында аерым аңлату җибәрә. Кызганычка каршы, совет 
заманында ук сәүдәгә ниндидер тискәре мөнәсәбәт кереп калган. 
Сәүдәгәрләр – алар спекулянт, алар халык малын талыйлар, диләр. 
Чынбарлыкта исә бу алай түгел. Сәүдәгәр, сатучы ул кешеләрне 
аларга кирәк булган әйберләр белән тәэмин итүче. Кайдандыр ул аны 
ала, безгә алып килә, бары тик безгә җиңел булсын өчен, һәм дә инде 
шуның сәбәпле Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләренең берсендә әйтә: “Иң яхшы кәсеп – сәүдәгәрләрнең, 
сатучыларның кәсебе”. Башка хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм сәүдә турында әйтә: “Ризыкның яки уңышның 
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9/10 ы – сәүдәдә (сатуда)”. Башка хәдисендә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм, шул ук мәгънәне әйтеп, аңлата: “Һәм 
фәкать 1/10 е генә – мал үстерүдә”. Тагын бер хәдисендә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәүдәгәрнең нинди 
булырга тиешлеген аңлата: “Чыннан да кәсепләрнең иң яшысы – ул 
сәүдәгәрләрнең кәсебе. Ул сәүдәгәрләр сөйләсәләр, алдамыйлар. Әгәр 
үз өсләренә әманәт алсалар, әманәтләрен үтиләр. Әгәр вәгъдәләрен 
бирсәләр, вәгъдәләрен үтиләр. Әгәр дә сатып алсалар, алар 
үкенмиләр. Сатсалар, алар алдамыйлар. Әгәр аларның өсләрендә 
берәр кешенең хакы булса, ул хакны үтәмәс өчен, алар төрле 
хәйләләр эзләмиләр. Әгәр дә инде аларда берәр кешенең хакы булса, 
алар ул кешегә авырлык китермиләр, рәхимлелек һәм шәфкатьлелек 
белән ул хакны көтәләр”. Димәк монда Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм безгә чын хакыйкый мөселман сәүдәгәренең 
әхлагын аңлата. Менә шул очракта гына сәүдә иң яхшы кәсеп була. 

Сәүдә генә түгел, ризыкны төрле юллар белән эзләргә мөмкин. 
Безнең динебез бер кәсепне начар, икенчесен яхшырак дип әйтми. 
Хәләл юл белән мал таба торган булсаң, кәсепнең кайсысы да яхшы. 
Шуның өчен Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм башка 
хәдисләрендә безгә төрле кәсепләр турында сөйли. Хәдисләрнең 
берсендә килгәне буена, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
янына бер яшь егет килә һәм аңа: “Әй Аллаһының Илчесе, миңа 
сәдака бир әле”, – дип сорый. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм аның эшли алганлыгын һәм мөмкинчелеге барлыгын аңлый. 
Сәхабәләрдә сорану гадәтен бетерер өчен, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм теге егеткә: “Син элек өйлән”, – дип киңәш бирә. 
Бу малай, гаҗәпләнгән килеш, өенә кайтып, барысын да әнисенә 
сөйләп бирә. Әнисе бу хәлне күршеләренә кереп сөйли дә, аларның 
кызларын улына кияүгә сорый. Күршеләре, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм дигән сүзне ишеткәч, буйсыналар, 
кызларын бирергә ризалашалар. Егет кызны өенә алып кайта да. 
Уйлана башлый: нишләргә? Үзен дә тәэмин итәргә кирәк, хәзер исә 
тагын бер проблема барлыкка килде. Яңадан Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына сәдака сорап килә. Шуннан 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аннан: “Синең өеңдә 
берәр артык әйберең бармы?” – дип сорый. “Артык әйберем юк, 
фәкать тагын бер пар киемем бар”, – дип җавап кайтара егет. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңа ул киемне алып 
килергә боера. Теге егет алып килә. Пәйгамбәребез салләллаһу 
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галәйһи вә сәлләм аукцион оештыра. Шулай итеп, бу егетнең киемен 
ике динарга сата һәм аңа әйтә: “Бу динарларның берсенә гаиләңә 
ризык ал, икенчесенә балта сатып алып, миңа кил”, – дип әйтә. Егет 
Аллаһының Илчесе кушканча эшли. Балта сатып алып, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына килә. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу балтага сап ясап 
бирә һәм егеткә әйтә: “Менә бу балтаны тот, тауларга барып утын 
чабып кайт, аннан аларны базарда сат”. Егет бу сүзләргә буйсына. 
Базарда утын сата һәм бераз булса да акчасы барлыкка килә. Яңадан 
гаиләсенә ризык алып кайта. Шулай итеп ул көн дә утынга тауларга 
йөри башлый. Малы акрынлап арта башлый. Тора-бара, утынны үз 
өстендә төяп йөртмәс өчен, дөя сатып ала. Моның эшләре яхшы китә 
һәм ул үзенә эшчеләр яллый башлый. Хәдиснең ахырында килгәне 
буенча, ул Мәдинә шәһәренең байларының берсе булып китә. Димәк 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхабәләрне шулай итеп 
тәрбияләгән.  

Шуның сәбәпле бер гаҗәеп хәдис бар. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм ул хәдисендә әйтә: “Әгәр дә сезнең 
берәрегез берәр үсемлек яки агач утыртканда Кыямәт көне 
башланганын күрсә, бернәрсәгә дә карамыйча агачын утыртып 
бетерсен”. Инде беләбез, башка бер хәдисендә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Көнбатыштан кояш чыкса, 
гамәлнең файдасы, иманның файдасы юк”. Әмма дә ләкин бу очракта 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безнең өметебезне 
өзми, Кыямәт көне башланганда дөнья шөгылендә булсагыз да, шул 
эшегезне бетерегез, дип киңәш бирә.  

Башка хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
әйтә: “Чыннан да, Аллаһы Тәгалә һөнәре булган мөэмин-

мөселманнарны ярата. Соранып йөргән мөселманнарны яратмый”. 
Тагын бер төркем хәдисләрдә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм аңлата: “Хәләл ризыкны эзләү – ул һәрбер мөселманның 
фарызы”. “Хәләл юл белән үзеңә ризыкны эзләү – ул җиһадның бер 
төре”, – дип әйтә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Шул 
хәдисне аңлатып, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм тагын 
бер хәдисен китерергә була. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең сәхабәләре белән утырганда 
яннарыннан яшь, көчле егет узып китә. Сәхабәләр шул вакытта: 
“Менә бу кеше Аллаһы юлында җиһадка чыкса иде”, – дип әйтәләр. 
Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, дөньяга дөрес 
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карашны аңлатыр өчен, сәхабәләренә әйтә: “Әгәр дә бу яшь егет, үзен 
соранып йөрүдән азат итәр өчен, базарга яки кәсепкә чыккан булса, 
ул Аллаһы юлында җиһадта. Әгәр дә ул өеннән, әти-әниемә ризык 
булдырыйм, дип чыккан булса, ул Аллаһы Тәгалә юлында җиһадта. 
Әгәр дә ул үзенең хатынын, балаларын ризык белән тәэмин итим дип 
өеннән чыккан булса, ул очракта да ул Аллаһы Тәгалә юлында, 
җиһадта”. Менә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хезмәтне, хәләл юл белән үзеңә ризык эзләүне нинди дәрәҗәгә 
күтәрә.  

Тагын бер хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм аңлата: “Малны җыймаган кешедә яхшылык, хәере юк. Ул 
шул җыелган малы белән туганнары арасында булган элемтәләрне 
яхшырта Һәм аларның туганлык җепләре ныгый. Малы белән үзенең 
әманәтләрен үти. Җыелган малы белән ул үзен соранып йөрүдән азат 
итеп, ул аны үзе өчен файдалана”. Шуның өчен, динебез мал җыюны 
тыймый. Әмма дә ләкин мал җыю мөэмин-мөселманнарның төп 
максатлары булырга тиеш түгел. Син малың белән үзеңне тәэмин 
итәсең яки гаиләңне, яки туганнарыңны, яки җәмгыятькә хезмәт 
итәсең. Яки инде үзеңнең эшеңне дә үстерергә була, чөнки үзеңнең 
эшеңне үстергән саен, синдә кешеләр эшләгән саен, син алар өчен 
ризык булдырасың. Шуның өчен болары барысы да динебездә 
дәрәҗә.  

Вәгазебезне тәмамлап, мөхтәрәм җәмәгать, без Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм безнең өчен үрнәк дип әйттек. Шулай 
ук башка пәйгамбәрләр дә үрнәк. Аларның хезмәтләре турында да 
бер-ике сүз әйтеп китик. Атабыз Адәм галәйһиссәлам – җир 
эшкәртүче иде. Нух пәйгамбәр галәйһиссәлам – балта остасы, Идрис 
галәйһиссәлам – тегүче, Давыд галәйһиссәлам – тимерче, Исхак, 
Ягъкуб, Муса галәйһиссәлам – мал караучы иделәр. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм – көтүче, мал караучы иде, аннан 
сәүдәгәр булып китте. Сәхабәләр дә шулай ук. Билгеле булганча, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең иң якын дусты һәм 
дәрәҗәсе буенча иң беренче урында торган сәхабә – Әбү Бәкер 
радыяллаһу ганһе сәүдәгәр иде. Гомәр бине Хаттаб – юл күрсәтүче, 
Госман бине Гаффан – сәүдәгәр, Гали бине Әби Талиб – казый, 
дәүләт җитәкчесе вазифаларын башкарды. Һәм башка 
пәйгамбәрләрнең, сәхабәләрнең дә төрле-төрле вазифалары булган.  

Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, динебез безгә дөньядан ваз 
кич дип әйтми. Дөньяңны да кара һәм рухи тормышың да тәртиптә 
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булсын. Шуның өчен Раббыбыз Аллаһы Тәгалә безгә, рухи 
дөньябызны өстен куеп, дөньялыкта исән чагыбызда рухыбыз белән 
тәнебезне бер дәрәҗәдә алып барырга ярдәм итсә иде. Һәрберебезгә 
хәләл ризыклар насыйп итеп, үзебезне, гаиләбезне һәм 
туганнарыбызны хәләл ризыклар һәм маллар белән тәэмин итәргә 
насыйп итсә иде. 

 

Кризис 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Аллаһы Тәгаләнең нигъмәте белән, Аллаһы Тәгаләнең кодрәте 
белән, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән мөбарәк җомга көннәрендә 
без сезнең белән ошбу мәчетләргә җыелдык. Иң беренче Аллаһы 
Тәгаләгә шөкераналарыбыз булса иде һәм дә инде Аллаһы Тәгалә 
мәчетләребезгә килгәндә кылган адымнарыбыз өчен, мәчетләребезгә 
килгәч кылган гыйбадәтләребез өчен Раббыбыз савапларын насыйп 
итсә иде. 

Кадерле дин кардәшләр, бүгенге көндә күп сөйләнелә торган бер 
мәсьәлә бар. Күбесе аның турында куркып сөйлиләр. Шуның өчен без 
дә тикшерергә тиешбез: динебездә ул мәсьәлә бармы, динебез аңа 
ничек карый һәм безнең үз-үзебезне тотышыбыз нинди булырга 
тиеш. Ул да булса кризис мәсьәләсе. Аның турында күп сөйлибез, 
бер-беребезне куркытабыз. Ә динебезнең моңа карашы нинди икән 
дигән сорау һәрхәлдә кала.  

Динебезнең тарихын тикшереп карасак, бигрәк тә Коръәндә бу 
мәгълүмат һичшиксез бар. Әгәр дә без дөнья икътисад фәнен карасак, 
ул бары тик XIX гасырдан башлап кына тикшерә башлады. Инде 
динебезне тикшерсәк, Аллаһы Тәгалә Коръәндә “Йосыф” сүрәсендә 
бу кризисларның берсен күрсәтә. Йосыф галәйһиссәламне озак кына 
төрмәдә утырталар. Төрмәдә аның белән бер бүлмәдә ике кеше утыра. 
Һәрберсе төш күрә. Берсе: “Минем баш өстемнән кошлар ипи 
ашыйлар”, – дип сөйли. Икенчесе: “Мин хуҗама эчемлек салып 
бирдем”, – дип төшен сөйли. Йосыф галәйһиссәлам төшләрен юрап 
бирә: “Сине озакламый җәзага тарталар, ләкин син котыласың. 
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Котылсаң, хуҗаңа минем турында сөйлә”, – дип әйтә ул аңа. Ләкин бу 
кеше оныта. Йосыф галәйһиссәлам яңадан берничә елга төрмәдә кала. 
Берничә ел узганнан соң Мисыр патшасы төшендә иң элек 7 симез 
сыер, аннан 7 арык сыер күрә. Нәтиҗәдә 7 симез һәм 7 арык сыерны 
ашыйлар. Аннан патша төш юраучыларны, сихерчеләрне җыя, ләкин 
берсе дә аңлата алмый. Шунда төрмәдән котылган хемәтче Йосыф 
галәйһиссәлам турында исенә төшерә. Аның янына барып, патшаның 
төшен юравын сорый. Йосыф галәйһиссәлам аңлата: “Җиде симез 
сыер, димәк, бик уңышлы еллар киләчәк, аннан җиде ел корылык 
була. Шуңа да җиде уңышлы елда җыегыз, ә инде корылык 
елларында аларны тотарсыз”, – дип киңәш бирә. Төрмәдән 
чыгарылганнан соң ул Мисыр дәүләтенең финанслар буенча министр 
итеп билгеләнә. Алар шушы кризисны матур гына узалар. Моның 
нәтиҗәсе нинди булуын күрәбез. Димәк, уңышлы елларда артыграк 
запас җыеп, кризис елларында шуларны тотарга була. Динебез артык 
күп акча җыюны киңәш итми, чөнки байлык, акча, җәмгыятьтә 
әйләнеп, кешеләргә файда китерергә тиеш. Йосыф галәйһиссәлам дә 
шушы принцип белән үзенең финанс сәясәтен башкара. Авыр 
вакытларда Мисыр халкына гына түгел, тирә күршедә яшәүче башка 
халыкларга да ярдәм күрсәтә. Йосыфның абыйлары килеп ярдәм 
сорыйлар, аларга ярдәм күрсәтә. Димәк, анда мөмкинчелекләре зур 
була. Чөнки кризиста акча аз булуы сәбәпле экономика акрынлап 
туктый башлый. Нәтиҗәдә, кешеләр акчаны тоткан саен, җәмгыять 
начаррак яши. Димәк, кризис вакытында мөмкин булган кадәр бер-

береңә ярдәм күрсәтү кирәк.  
Кризис ул тискәре генә нәрсә түгел. Әгәр дә кытай телендә 

“кризис” сүзен карасак, ул бер “бәла-каза” һәм “мөмкинчелек” 
дигәнне аңлата. Авырлык булса да, ул ниндидер бер мөмкинчелек 
алып килә, һәм бу мәгънә Коръәндә дә бар. Аллаһы Тәгалә 
аятьләренең берсендә әйтә: “Чыннан да, авырлыкта сезнең өчен 
җиңеллек бар”. Нинди җиңеллек соң ул? Әйе, авырлык килде. Без бу 
авырлыкта нишләргә тиеш? Без бу авырлыкта сабыр итү генә түгел, ә 
үзебезнең яшәү рәвешебезне үзгәртергә тиеш. Димәк, ни өчен 
авырлык килде? Үзебездә ниндидер хата булды. Исегезгә төшерегез, 
совет заманында, бер ипи бәясе 16, 20 тиен торып, мәктәп балалары 
аның белән уйныйлар иде. 90 нчы елларда Аллаһы Тәгалә ничек 
исрафны бетерергә икәнлеген аңлатты. 90 нчы елларда ипине исраф 
итү тәмамланды. Халык авыр яшәде. Әмма дә ләкин аның файдасы да 
булды. Аллаһы Тәгалә исрафның нәрсә икәнен һәм исрафтан ничек 
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тыелырга кирәк икәнлеген аңлатты. Аннан, 1998 елда кризис 
булганнан соң, әкренләп яхшы тормышка юл тота башладык. 
Җәмгыятьтә тагын исрафчылык арта башлады. Шул кризислар 
алышыну белән Аллаһы Тәгалә безгә сабак бирә. Безнең исраф арткан 
саен, Аллаһы Тәгалә тиешле вакытында шул кризисны җибәрә. 
Димәк, кризис ул безнең өчен үзенә күрә бер остаз, укытучы.  

Әюб галәйһиссәламне исегезгә төшерегез. Гаиләсе нинди була, 
байлыгы, саулык-сәламәтлеге нинди була? 70 ел байлыкта, муллыкта 
яшиләр. Аннан соң инде Аллаһы Тәгалә сынау бирә. Әюб 
галәйһиссәламнең әдәп ягыннан үзенең тотышын карагыз. Туганнары 
калдырып китәләр, байлыгы, сәламәтлеге бетә. Беркем дә ярдәм итми, 
янында фәкать хатыны гына кала. Озак еллар шулай авырлыкта 
яшәгәч, хатыны иренә: “Аллаһы Тәгаләдән сора инде. Син бит 
Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәре”, – дип әйтә. Шунда Әюб 
галәйһиссәлам: “Аллаһы Тәгалә миңа 70 ел матур тормыш бирде. 
Инде бу авыр гомерем җитмешкә тулмыйча мин Аллаһы Тәгаләдән 
җиңеллек сорарга оялам”, – дип җавап кайтара. Шуңа да Аллаһы 
Тәгалә тормышыбызда алыштыра: бер яхшылык була, бер авырлык 
килә. Авырлык, телисеңме, теләмисеңме, килә, аңа әзер булырга 
кирәк. Кризис та шулай ук үзенә бер төрле имтихан. Ул безне өйрәтә. 
Беренчедән, исрафчылыктан тыелырга өйрәтә; икенчедән, безне яңача 
уй-фикерләргә өйрәтә. Бу яктан кысылды, бу яктан ризыкны 
киңәйтеп булмасмы икән дип уйлана башлыйбыз. Бу якта кыенлык, 
моннан табып булмасмы икән дип ниятләп, эзли башлыйбыз. Ә ризык 
һәрвакыт фәкать Аллаһы Тәгаләдән. Аллаһы Тәгалә безгә язган ризык 
беркая китми. Үзеңә язылган ризыкны ашап бетермичә, вафат 
булмыйсың. Телисеңме, теләмисеңме, Аллаһы Тәгалә билгеләгән 
ризыкны барыбер ашап китәсең. Бер кеше дә башка кешенең ризыгын 
ашый алмый. Аллаһы Тәгалә моның турында Коръәндә әйтә: “Җир 
йөзендә булган һәрбер җан иясенең ризыгы Аллаһы Тәгаләдә”. 

Димәк, Аллаһы Тәгалә безнең ризыкны билгеләгән. Без ашаган ризык 
мәгълүм, иртәгә ашыйсы ризык беребезгә дә мәгълүм түгел. Аллаһы 
Тәгалә кайсы юлны ачып җибәрә, анысы безгә мәгълүм түгел. Шуның 
өчен Аллаһы Тәгалә күп кенә аятьләрдә безгә: “Сез Аллаһы 
Тәгаләнең фазыйләтеннән, рәхмәтеннән эзләр өчен”, – дип әйтә.  

Без сезнең белән бер вәгазебездә “Җомга” сүрәсенең ахыргы 
аятьләренең тәфсирен тикшердек. Аллаһы Тәгалә ул аятьләрдә әйтә: 
“Җомга намазы тәмамланганнан соң җир буенча таралыгыз, һәм 
Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләрен, Аллаһы Тәгаләнең 
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фазыйләтеннән ризык эзләгез, һәм Аллаһы Тәгаләне күп зекер 
итегез”. Башка аятьләрдә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Аллаһы Тәгалә 
сезгә диңгезне буйсындырды. Сез үз корабларыгыз белән ул 
диңгездә йөреп, Аллаһы Тәгаләнең фазыйләтен эзләр өчен”. 

Аллаһы Тәгалә тик утырырга кушмаган, Ул эзләргә кушкан.  
“Чыннан да, авырлыкта сезнең өчен җиңеллек бар” дигән 

аятьне Аллаһы Тәгалә рәттән ике мәртәбә кабатлый. Әмма дә ләкин 
төрле формада: “Чыннан да, авырлыкта җиңеллек. Чыннан да, 

авырлыкта җиңеллек”. Бу аятьнең мәгънәсенә дөрес итеп төшенер 
өчен, гарәп теле грамматикасы нигезендә аны тикшерергә кирәк. Ике 
аятьтә дә Аллаһы Тәгалә “әл гуср” (авырлык) дигән сүзне артикль 
белән файдалана. Димәк, бу сүрәдә бер авырлык турында сүз бара.  
Ә “йуср” (җиңеллек) дигән сүзне Аллаһы Тәгалә артикльсез куллана. 
Димәк, монда ике җиңеллек турында сүз бара. Нәтиҗә нинди? 
Аллаһы Тәгалә бер авырлык бирсә, ул авырлыктан чыгар өчен ике 
җиңеллек бирә. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте киң. Шуның өчен 
авырлыктан куркырга кирәк түгел. Бигрәк тә Аллаһы Тәгалә 
Коръәндә безгә, мөэмин-мөселманнарны сыйфатлап, Коръәннең 
башында ук әйтә: “Яшерен нәрсәләргә ышаналар һәм үзләренең 
намазларын үтиләр. Без аларга биргән ризыктан алар 
башкаларга ярдәм итәләр”. Аллаһы Тәгалә “Без биргән ризыктан”, 
дип әйтә. Димәк, без сезнең белән күпме тырышсак та, күпме эшләсәк 
тә, “минеке”, дип әйтә алмыйбыз. Димәк, ризык Аллаһы Тәгаләнеке. 
Аллаһы Тәгалә әйтә: “Аллаһы Тәгалә биргән нигъмәтләрне 
тоталар”. Ничек тоталар? Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм хәдистә безгә булган малыңны нинди юлда тотарга 
кирәклегенең өч юлын аңлатты. “Иң беренче – сәдаканы үзеңә бир, 
аннан гаиләңә, аннан калган кешеләргә”. Кризистамы без, кризиста 
түгелме, без шул ук принципны сакларга тиеш. Тагын шуны да әйтеп 
китәргә кирәк, кризиста җыелган байлыкларыбыз кими, югала. 
Югалткач, “нигә файланмадык” дип үкенәбез. Үкенеч булмасын өчен, 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең өч юлы бар: иң элек 
үзеңне, аннан гаиләңне, аннан, җәмгыятьтә кем ярдәмгә мохтаҗ, 
аларны тәэмин ит. Димәк, Аллаһы Тәгалә динебездә боларның 
барысын да аңлаткан. Шуның өчен, кадерле дин кардәшләр, Аллаһы 
Тәгаләнең сүзе хак, Коръән хак. Аллаһы Тәгалә безгә яшәү тәртибен 
аңлатты, һәм без сезнең белән җомгаларыбызда нинди темаларны 
алсак та, Коръәндә җавабы бар, фәкать аны файдалансак, үзебез өчен 
җиңел тормыш таба алабыз. Аллаһы Тәгалә безгә барыбызга да 
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Коръән мәгънәләрен дөрес итеп аңлап, үзебезнең тормышлырыбызны 
Коръән буенча алып барырга насыйп итсә иде. Аллаһы Тәгаләнең 
ризык бирүендә шикләнмичә, күңеллеребезне төшермичә, үзебезнең 
тормышларыбызны чын мөэмин-мөселман хәлебездә дәвам итәргә 
насыйп итсә иде. 

 

Спорт 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш һәм безгә дин тәртибен, 
тормыш тәртибен өйрәтүче бөек остазыбыз, пәйгамбәребез 
Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы 
Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, белеп торабыз, Аллаһы Тәгалә адәм 
баласын яратып, адәм баласында ике төп өлеш булдырды. Берсе – 

тән, икенчесе – җан. Җан мәңгелек, тән адәм баласына вакытлыча 
бирелә. Бу дөньяда Аллаһы Тәгалә безнең тәнебез өчен кирәкле 
булган бөтен нәрсәне яратты, бар итте. Шулай ук җаныбыз өчен 
кирәк булган бөтен нәрсәне пәйгамбәрләр аркылы аңлатты. Әлбәттә, 
һичшиксез, җан тормышы, җанның кирәк-яраклары беренче урында. 
Шуның сәбәпле Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә әйтә: 
“Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәтенә ашыгыгыз. Җәннәткә 
ашыгыгыз, ул җәннәтнең киңлеге җир белән күк киңлегенә тиң”. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Кыямәт көне турында 
сөйли торган хәдисләрнең берсендә җан гыйбадәте, җанны тәрбияләү 
турында аңлата: “Кыямәт көнендә адәм баласы, дүрт сорауга җавап 
бирмичә, урыныннан кузгалмас. Бу сорауларның беренчесе – 

“Тормышыңны нәрсәләргә сарыф иттең?” Икенчесе – “Яшьлегеңне 
нәрсәгә сарыф иттең?” Өченчесе – “Малыңны ничек таптың һәм 
ничек сарыф иттең?” Дүртенчесе – “Алган гыйлемең белән нинди 
гамәлләр кылдың?” Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең хәдисләренең берсендә килгәне буенча: “Җәннәт әһелләре 
бернәрсә өчен дә кайгырмаслар, үкенмәсләр, фәкать бер нәрсә өчен 
генә кайгырырлар, ул да булса – Аллаһы Тәгаләнең гыйбадәтендә 
уздырмаган вакыт өчен үкенерләр”. Бу аять-хәдисләрдән җанның 
кирәк-яракларын, җанның тәрбиясе турында, аның әһәмияте турында 
беләбез. Әмма дә ләкин, кадерле дин кардәшләр, шул ук вакытны 
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безнең җаныбыз тиешенчә тәнебезне хәрәкәтләндерер өчен, безнең 
җаныбыз тиешенчә Аллаһы Тәгаләгә игътибар бирерлек булсын өчен, 

Шәригать безгә тәнебезне дә кайгыртырга боерык бирә. Хәдисләрнең 
берсендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхабәләрнең 
берсенә аңлатып бирә: “Чыннан да, синең тәнеңнең сиңа карата хакы 
бар”. Бу хәдис каян килгән? Риваятьләрдән билгеле булганча, өч 

сәхабә бергә җыелышып, бер-берсенә вәгъдә бирәләр. Берсе әйтә: 
“Мин төннәрен йокламыйм, төнге намазларны укыйм”, – дип әйтә. 
Икенчесе исә: “Ярый. Мин алайса уразаны сайлап алам, бер дә 
туктамыйча ураза тотармын”. Өченчесе: “Ярар, мин бер дә өйләнмим. 
Шулай ук тормышымны гыйбадәттә уздырам”, – дип әйтә. Моның 
турында башка сәхабәләр белгәч, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм янына килеп шикаять кылалар, һәм дә инде Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхабәләргә: “Чыннан да, синең 
тәнеңнең дә сиңа карата хакы бар; гаиләңнең дә хакы бар һәм һәрбер 
хак иясенә хакыңны тапшыр”, – дигән сүзләрен әйтә. Димәк бу 
хәдистә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм тәнебезгә дә 
әһәмият бирергә куша. Шулай ук башка хәдисендә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтеп калдырды: “Көчле мөселман 
Аллаһы Тәгалә каршында, зәгыйфь мөселманга караганда, күбрәк 
яратыла. Әмма дә ләкин икесендә дә хәер бар”. Димәк, көчле 
мөселманны Аллаһы Тәгалә күбрәк ярата дигән сүзләрне әйтә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Димәк, динебез безгә 
тәнебезне кайгыртырга һәм тәнебездә көч булдырырга өнди. Аның 
чаралары нинди? Бүгенге көндә бер яктан, кызганычка каршы, икенче 
яктан җәмгыять үсеше өчен ул уңай: адәм баласының хәрәкәте күпкә 
кимеде. Элек кешеләрнең күбесе авылда яши иде, көн саен диярлек 
ниндидер авыр хезмәттә: печән ташыймы, ат җигәме, төзиме, утын 
ташыймы, кар чистартамы. Бүгенге көндә мондый хәрәкәт кимеде, 
адәм баласының тәненең хәрәкәте азрак. Чынлыкта исә адәм 
баласының тәне күп хәрәкәт өчен яратылган. Аз хәрәкәт сәбәпле бик 
күп авырулар чыга. Мәсәлән, астма кебек авыруны галимнәр шуның 
белән дә бәйлиләр. Алар моны ничек аңлата? Аз хәрәкәт сәбәпле адәм 
баласының тәнендә күп кислород җыела. Димәк, тәндә кислород та, 
углекислый газның үзенең пропорциясе булырга тиеш. Аз хәрәкәт 
сәбәпле күп сулыйбыз, хәрәкәт аз, сулаган һаваны яндырмыйбыз, 
нәтиҗәдә кислород күп җыелып, төрле авырулар килеп чыга. Шул 
сәбәпле динебез безгә сәламәтлегебезне дә, тәнебезне дә кайгыртырга 
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куша. Сәламәтлегебезне кайгыртуның төрләре күп, һәм алар 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтендә бар.  

Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләренең берсендә безгә аңлата: “Дөньяда булган бөтен 
хәрәкәтне алсаң да, ул буш хәрәкәт, мәгәр дүрт хәрәкәттән башка”. 
Ул дүрт хәрәкәт вакытны буш үткәрүдән саналмый. Аларның 
беренчесе – уктан ату; икенчесе – атта йөрү; өченчесе – балаларың 
һәм хатының белән өйдә уйнап, шаярту; дүртенчесе – суда йөзү. 
Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең 
хәдисендә шушы спорт төрләрен искә ала. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең дә, сәхабәләрнең тормышыннан да без андый 
мисалларны күрә алабыз. Ул мисалларның берсе, спортның бер төре 
– йөгерү. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм Гайшә анабыз белән йөгерүдә ярышалар. Ул вакытта әле 
Гайшә анабыз яшь, ә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
50 яшьтән арткан. Нәтиҗәдә ярышта Гайшә анабыз Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмне уза. Күпмедер еллар узгач, Гайшә 
анабыз азрак тулыланып киткәч, алар яңадан йөгерүдә ярышалар. 
Монысында инде Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм җиңә. 
Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Гайшә анабызга: 
“Монысы тегесе өчен”, – дип әйтеп куя. Димәк, монда күреп торабыз, 
кадерле дин кардәшләр, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
тән хәрәкәтенә шулай ук күп әһәмият биргән икән.  

Шулай ук хәдисләрнең тагын берсенә мөрәҗәгать итсәк, ул 
безгә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм заманында булган 
спортның тагын бер төрен искә төшерә, ул да булса – көрәш. Шулай 
итеп, Мәккәдә Рукана исемле бик көчле кеше яши һәм көрәштә аны 
беркем дә җиңә алмый. Көннәрдән бер көнне Рукана үзенең 
терлекләрен Мәккә тирәсендә йөрткәндә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм белән очраша. Шунда Рукана: “Әйдә көрәшәбез”, – 

дип әйтә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Яхшы. 
Көрәшсәк, син миңа нәрсә бирәсең?” – дип сорый. Рукана: “Менә шул 
сарыкларымның берсен бирәм”, – дип әйтә. Көрәшеп карыйлар, моны 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм җиңә. Рукана моңа риза 
түгел, чөнки моңа кадәр аны беркем дә җиңгәне булмады. Ул 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә: “Әйдә яңадан 
көрәшәбез”, – дип әйтә. Икенчесендә дә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм аны җиңә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм ике сарык иясе була. Аның җиңгәнен күргәннән соң, Рукана 
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аның чыннан да пәйгамбәр икәнлеген таный, шәһадәтне әйтеп 
мөселман була. Ислам динен кабул итә, ә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм аңа ике сарыгын кире кайтара.  

Шулай ук хәдисләрнең берсендә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм безгә тагын аңлата: “Уктан атыгыз һәм атта 
йөрегез”, – дип әйтә. Тагын бер хәдисендә килгәне буенча, көннәрдән 
бер көнне сәхабәләр ук атуда ярышалар һәм Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Мин сезне яклыйм”, – дип әйтә. 
Шунда икенче команда уктан атудан туктый. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм алардан: “Ни өчен туктадыгыз?” – дип 
сорый. Тегеләр: “Син бит алар яклы”, – дип әйтәләр. Шунда 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Мин икегез яклы да”, 
– дип җавап кайтара.  

Уктан ату турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең бик мөһим хәдисе бар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм ул хәдисендә әйтеп калдырган: “Кем дә кем гомерендә, 

уктан атырга өйрәнеп, аннан соң бу һөнәрне оныткан булса, ул 
Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтенә шөкер итмәүче”. Димәк, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә спортның 
әһәмияте турында аңлата. Инде бүгенге көндә уктан ату да, 
мылтыктан ату кебек спорт төрләре бар. 

Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләренең тагын берсендә безгә аңлата: “Балаларыгызны йөзергә 
өйрәтегез”. Тагын бер хәдисендә: “Балаларыгызны йөзергә, уктан 
атырга һәм атта йөрергә өйрәтегез”, – дип әйтә.  

Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләрендә спортның төрлесен күрә алабыз. Хәтта Мәдинәдә, Гает 
бәйрәмнәренең берсендә Пәйгамбәребезнең салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм мәчете эчендә Эфиопиядән килгән, башта кол булып, аннан 
азат ителеп, мөселман булган егетләр агач сөңгеләр белән бер-берсе 
белән уйнап көрәшкәннәре билгеле. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм бу тамашаны Гайшә анабыз белән бергә карап 
утырдылар. Димәк динебез моны хуплый. Хәдистә килгәне буенча: 
“Көчле мөселманны Аллаһы Тәгалә көчсез мөселманга караганда 
күбрәк ярата”.  

Чыннан да, адәм баласының тәненә көч тә кирәк, сәламәтлек тә 
кирәк. Ни өчен? Чөнки безнең беренче вазыйфабыз, Аллаһы Тәгалә 
Коръәндә әйткәне буенча: “Мин җеннәрне, кешеләрне фәкать 
Үземә гыйбадәт кылыр өчен яраттым”. Безнең 
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гыйбадәтләребезнең бөтен төрләре тән белән бәйле. Шәһадәткә 
килсәк, тән белән бәйле, чөнки телебез белән әйтәбез. Намазга 
килсәк, тән белән бәйле, тән хәрәкәте. Уразага килсәк, шулай ук тән 
белән бәйле гыйбадәт. Зәкяткә килсәк, хәләл малны эшләп табар 
өчен, тагын мал кирәк. Хаҗ инде тән гыйбадәте. Ни өчен? Башта ул 
малны эшләп табарга кирәк. Икенчедән, анда баргач, көненә 
кайвакыт 30 чакрым җәяү йөрергә кирәк. Шушы гыйбадәтләребезне 
тиешенчә Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен башкарыр өчен, тәнебезгә 
саулык-сәламәтлек, көч кирәк. Шуның өчен бу без, мөселманнар, 

өчен бик мөһим. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, яше 
олы булуга да карамастан, спорт белән шөгыльләнгән. Беренче 
тапкыр Гайшә белән ярышканда яше 53 тән артык иде. Икенче 
тапкыр ярышканда аннан да артыграк иде. Аллаһы Тәгалә безнең 
барыбызга да тиешле гыйбадәтләр насыйп итсә иде. Тәнебезнең 
саулык-сәламәтлеген саклап барырга ярдәм итсә иде һәм 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сөннәтендә булган 
спорт чараларына тормышыбызның күпмедер өлешен багышларга 
Раббыбыз насыйп итсә иде. Бигрәк тә Гали радыяллаһу ганһенең бу 
турыда әйткән хикмәтле бер сүзе бар: “Сез, күпмедер вакыт 
тормышыгызны гыйбадәткә һәм дөнья малы табуга багышлаганнан 
соң, күпмедер вакыт үзегезнең калебләрегезгә ял бирегез. Сезнең 
калебләрегез арыса, сукыраеп кала”. Димәк, һәрвакыт гыйбадәттә яки 
дөнья кууда булсак, без Аллаһы Тәгалә белән элемтәне онытабыз, 
хакыйкый элемтә өзелә. Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, бу 
мәсьәләләр бик мөһим. Аллаһы Тәгалә аларны аңлап, тормышыбызда 
файдаланырга насыйп итсә иде.  

 

Үлемнән соң туганнар хакы 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Чыннан 
да Аллаһы Тәгаләнең безгә бирә торган нигъмәтләре чиксез. Матур 
таңнарны аласыңмы, йолдызлы күкләрне аласыңмы, без яши торган 
дөньядагы матур табигатьне аласыңмы, безгә көн дә биргән 
ризыкларны аласыңмы, безгә биргән һавасын аласыңмы. Шулай итеп, 
Коръән аятендә килгәне буенча: “Әгәр дә Аллаһы Тәгаләнең 
нигъмәтләрен хисаплап карасагыз, хисабын таба алмассыз”. 
Шуның өчен Аллаһы Тәгалә безнең чиксез хәмедләребез, 
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шөкерләребез булса иде. Шулай ук безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш 
безнең төп остазыбыз, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре 
булса иде. 

Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең үрнәгенә ияреп, мөбарәк җомга көннәрендә без 
үзебезнең мәчетләребезгә җыелдык. Аллаһы Тәгалә кылган һәрбер 
адымнарыбыз өчен, мәчетләребезгә килгәч кылган гыйбадәтләребез 
өчен әҗер-савапларын насыйп итсә иде. 

Кадерле дин кардәшләр, Аллаһы Тәгалә безне Коръәндә дә 
кабат-кабат һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең 
күп кенә хәдисләрендә туганлык хисләрен саклау, туганлык җепләрен 
ныгыту турында сөйли һәм туганлыкны ныгытырга өнди. Аллаһы 
Тәгалә Коръәндә әйтә: “Чыннан да, Аллаһы Тәгалә сезгә гадел 
булырга, игелекле, изге булырга куша һәм дә туганнарыгызга 
ярдәм итеп яшәргә куша”. Башка аятьтә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Алар 
(мөэмин-мөселманнар) шундый бәндәләр, алар Аллаһы Тәгалә 
кушканны (туганлык җепләрен ныгыталар) тоташтыралар”. 

Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең моңа 
багышланган хәдисләре бик күп. Аларның кайберләре: “Үзегезнең 
нәселләрегезне саклагыз һәм туганлык җепләрен ныгытыгыз”. Башка 
хәдисләрдә килгәне буенча, сәхабәләрнең берсе әйтә: “Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә әле пәйгамбәрлек иңдерелгән 
беренче көннәрдә мин аның янына килдем дә, сорадым: “Кем син?” 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Мин пәйгамбәр”, – 

дип җавап бирде. Мин аннан: “Кем соң ул пәйгамбәр?” – дип 
сорадым. Ул: “Мин Аллаһы Тәгалә тарафыннан җибәрелгән илче”, – 

дип җавап бирде. Мин аңа: “Сине Аллаһы Тәгалә нәрсә белән илче 
итеп җибәрде?”, – дип сорадым. Ул: “Мине Раббым кешеләрне 
Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылырга өндәү өчен җибәрде, потларны 
юк итәр өчен һәм туганлык җепләрен ныгытыр өчен җибәрде”, – дип 
җавап бирде”. Пәйгамбәрлекнең башында, иң беренче көннәрендә, 
атналарында әйтелгән хәдис. Димәк әһәмияте олы.  

Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
тагын бер хәдисендә сәхабәләрнең берсе әйтә: “Әй Аллаһының 
Илчесе, мине җәннәткә кертә торган гамәл турында миңа хәбәр бир”. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңа болай дип җавап 
бирә: “Аллаһы Тәгаләгә ширек катмыйча гыйбадәт кыл, намазыңны 
вакытында укы, зәкятеңне тиешенчә түлә һәм үзеңнең туганнарың 
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белән элемтәңне сакла, туганлык җепләрен ныгыт”. Димәк, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу мәсьәләгә бик күп 
әһәмият биргән.  

Исән чагыбызда һәммәбезгә дә туганлык җепләрен ныгытырга, 
саклап калырга һәрвакыт мөмкинчелекләр бар: номерын җыеп 
кәрәзле телефоннан шалтыратабызмы, өебезгә чакырып, бергә 
утырып чәй эчәбезме, берәр бәйрәмдә табигатькә чыгып, берәр 
аланлыкта утырабызмы, өй төзергә ярдәмләшәбезме, бәрәңге 
утыртырга ярдәм итәбезме, төрлечә туганлык җепләрен сакларга 
була. Аллаһы шөкер, без аларны үтәргә тырышабыз. Әмма монда 
сорау туа: безнең туганнарыбыз, әти-әниләребез, якыннарыбыз бу 
дөньядан киткәч, ул элемтә өзеләме һәм безнең өстебездән бурыч 
төшәме, юкмы? Монда бит инде бернинди дә мөмкинчелек юк. Вафат 
булгач, туганың белән сөйләшә дә алмыйсың, чәй эчәргә дә бара 
алмыйсың, ул да синең яныңа килә алмый, бернинди мөмкинчелек тә 
калмый. “Нишләргә?” дигән сорау туа. Әгәр без Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтенә мөрәҗәгать итсәк, 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә аңлаткан күп кенә 
мәсьәләләрне таба алабыз. Иң беренчесе – кабердә тормыш бармы, 
юкмы? Кабердәгеләр ишетәләрме, юкмы? Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә килгәне буенча, Бәдер 
сугышыннан соң мөселманнарны мөселманча җирлиләр, 
мөшрикләрнең тәннәрен бер кипкән коега төшерәләр. Мөшрикләрне 
күмгәннән соң Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
һәрберсенә исеме белән эндәшә. Шуннан соң сорау бирә: “Сез 
Аллаһы Тәгалә вәгъдә иткәнне алдыгызмы? Мин Аллаһы Тәгалә миңа 
вәгъдә иткәнне алдым”. Шунда Гомәр бине Хаттаб сорау бирә: “Әй 
Аллаһының Илчесе, алар сине ишетәләрмени?” Пәйгамбәребезнең 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм җавабы бик кызык була: “Алар мине 
сиңа караганда да яхшырак ишетәләр, җавап кына бирә алмыйлар”. 
Мөселманнар хакында да андый хәдисләр бар. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхабәләрне җирләгәннән соң юкка 
гына кайбер хәдисләрендә болай дип әйтмәгәндер: “Үзегезнең 
кардәшегез өчен хәзер дога кылыгыз. Аның янына фәрештәләр килеп, 
аннан сөаль (сорау) ала башладылар”. 

Димәк, мәрхүмнәребез безне ишетә һәм дөньябызда булган 
хәлләрне белә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
мәрхүмнәр мәсьәләсенә багышланган тагын берничә хәдисен 
китерик. “Көннәрдән бер көнне янына бер хатын-кыз килә һәм аңа 
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сорау бирә: “Әй Аллаһының Илчесе, минем әнием сәдака бирергә 
нәзер кылган иде, әмма дә ләкин үлеп китте. Мин аның өчен бирсәм, 
дөрес булырмы, файдасы булырмы?” Шунда Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм болай дип җавап бирә: “Әгәр дә 
әниеңнең берәр кешегә тиешле әҗәте калган булса, син аны түләр 
идеңме?” Теге хатын: “Түләр идем”, – дип әйтә. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Нәзер ул Аллаһы Тәгаләнең 
хакы, Аллаһы Тәгалә каршында булган бурыч. Шуның өчен Аллаһы 
Тәгалә каршында булган бурычны иң беренче үтәргә кирәк”. Шуннан 
соң Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына бер сәхабә 
килә һәм сорый: “Минем әтием (әнием) хаҗ кылмаган иде, ләкин 
теләге зур иде. Мин аның өчен хаҗ кылсам, файдасы булырмы?” 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Әйе, булыр”, – дип 
җавап бирә.  

Тагын бер хәдистә килгәне буенча, сәхабәләрнең берсе 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына килеп сорый: 
“Рамазан аенда әтием берничә көн ураза тота алмады, вафат булды. 
Мин аның өчен тотсам, дөрес булырмы?” Шунда Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңа әйтә: “Әгәр дә аның әҗәте калган 
булса түләр идеңме?” Тегесе: “Түләр идем”, – дип җавап кайтара. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңа: “Алайса беренче 
итеп Аллаһы Тәгалә каршында булган бурычны үтә”, – дип әйтә.  

Тагын бер хәдис Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең үзе белән бәйле. Ул хәдистә килгәне буенча, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хаҗ кыла һәм хаҗ 
вакытында берничә терлек суя. Бер терлекне үзеннән суя, 
башкаларын тагын кемнеңдер исеменнән суя. Шул терлекләрнең 
берсен суйганда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: 
“Минем исемемнән һәм минем өммәтемнең корбан чалырга 
мөмкинчелеге булмаган һәрбер кешесе исеменнән”, – дип әйтә. 
Карагыз, кадерле дин кардәшләр, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм бер сарыкны ничә кешегә бүлде. Бүгенге көндә җир 
шарында бер ярым миллиард мөселман яши. Шуларның 1 % ның 
корбан чалырга мөмкинчелеге булмаса, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм нихәтле миллион кешегә бер сарыкны бүлде. Әле 
монда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең вафатына 
хәтле булган сәхабәләр дә шунда керә һәм инде Кыямәт көненә хәтле 
булачак, яшәячәк, корбан чалырга мөмкинчелекләре булмаган 
мөселманнар турында сүз бара. Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу 
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галәйһи вә сәлләм корбанны ике якка да ниятләгән: узган заманга да 
һәм киләчәк заманга да. Шул хәдисләргә нигезләнеп, галимнәр 
нәтиҗә ясадылар. Димәк, без үзебезнең нинди булса да изге гамәлне 
кылганнан соң, савабын мәрхүмнәргә багышлап, дога кыла алабыз. 
Дога турында аерым хәдис бар: “Адәм баласы вафат булганнан соң 
бөтен әйбер кала, гамәлләренә нокта куела, фәкать өч нәрсә генә аңа 
файда китерә. Шуларның берсе – дога кылучы изге бала. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм буш сүз сөйләмәгән бит  
инде. Аллаһы Тәгалә Үзе әйтә: “Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм буш сүз сөйләми. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең һәрбер сүзе Аллаһы Тәгалә тарафыннан килгән вәхи”. 

Аермасы шунда гына, вәхи ике төрле. Берсе – сүздән-сүз 
тапшырылган Коръән. Икенчесе – Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмгә мәгънәсе тапшырылган хәдис. 

Әлбәттә, без үзебез ашый торган ризыкларны мәрхүмнәргә 
җибәрә алмыйбыз, аларның анда файдасы да юк. Үзебез кия торган 
җылы киемнәрне анда җибәрергә мөмкинчелегебез юк, шулай ук 
аларның да анда файдасы юк. Үзебез утырып йөри торган 
машиналарны аларга бүләк итә алмыйбыз, аларның файдасы юк. 
Әмма дә ләкин без, изге гамәлләр кылып, кайсысын кылсак та (сәдака 
биреп, алар өчен дога кылабызмы; яки корбан чалабызмы; яки хаҗга 
барып, яки нәфел уразалар тотыпмы, нәфел уразалар тотып, Коръән 
укып һ.б. гамәлләр кылып), аларга бүләк итә алабыз. Шуның өчен, 
кадерле дин кардәшләр, без аларның тәннәреннән өзелсәк тә, 
күңелләреннән өзелмәгән һәм аларга карата безнең догаларыбыз ул 
өстебездә бурыч булып тора, чөнки ул аларның хаклары. Әлбәттә, 
бүгенге көндә халык уйлап чыгарган тискәре күренешләр дә бар: 
Коръәнне тутырып сату да, Коръәнне акчага уку да. Ләкин бу дөрес 
түгел. Чөнки Коръәнне уку гыйбадәт, гыйбадәтне акчага сату дөрес 
түгел. Иң хәерлесе – үзең өйрәнеп, дога кылу. Безнең әти-әниләребез, 
әби-бабаларыбыз безне сабый чакта караган шикелле, без дә аларны 
онытмыйк. Безнең өстебездә бурыч булып тора. Туганнарыбызны, 
якыннарыбызны, кардәшләребезне истә тотыйк, аларга үзебез 
тарафыннан ярдәм күрсәтик. Бигрәк тә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең хәдисендә килгәне буенча: “Фәрештәләр 
алардан сорау алалар. Алар өчен дога кылыгыз”. Аллаһы Тәгалә 
үзебезгә дә догачы булырга һәм үзебездән соң да догачы буларак 
кеше калдырырга насыйп итсә иде. 
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ДУХОВНЫЙ ПУТЬ 

 

В данных проповедях затрагиваются проблемы взаимоотноше-

ния верующего и его Создателя, а также говорится о необходимости 
самосовершенствования. Для каждой из проповедей этого вида имам 
может избрать либо одно положительное или отрицательное качество 
человеческой личности и провести его анализ, либо может говорить о 
них в общем. Этот вид проповедей является наиболее важным для 
верующих, поскольку внутреннее состояние человека отражается на 
его деяниях. Готовясь к этим проповедям, имаму следует обратиться 
к толкованиям Корана, хадисам Пророка Мухаммада и обязательно к 
классическим трудам таких известных богословов, как Абу Хамид ал-

Газали, Абд ал-Кадир ал-Джилани, ‘Ата’улла ас-Сакандари, Джалал 
ад-Дин ар-Руми, а также и к наследию татарских богословов Г. Утыз-

Имяни, К. Насыри, Г. Баруди и др. В заключительной части 
проповедей двух последних видов имам призывает верующих к 
соблюдению божественных требований и к работе над собой для 
искоренения отрицательных качеств личности и воспитания 
положительных. 

 

Аллахы тэгалэгэ якынаю 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим.  

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә, безгә 
чиксез нигъмәтләрен яудыручы Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә, кем 
безнең өчен көнне тудыручы, кем безгә ризык бирүче, мизгел саен 
безгә сулыш бирүче Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең чиксез 
хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, 
безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз Мөхәммәд Мостафа 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм 
бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, без еш кына гаҗәпләнәбез: ни өчен 
безнең догаларыбыз кабул булмый? Ни өчен безнең 
тормышларыбызда хәләл вакыйгалар була, башка вакыйгалар була. 

Ни өчен авырлыклар килә? Гаҗәпләнәбез, аңламыйбыз һәм хатаны 
дөньядан эзлибез, ләкин үзебездән эзләмибез. Әмма дә ләкин бөтен 
нәрсәнең сәбәбе, дөньяда булган бөтен бәла-казаларның сәбәбе, ул да 
булса – Алллаһы Тәгаләдән ерак булу. Аллаһы Тәгалә Үзе безгә якын. 

Коръән аятьләренең берсендә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Сезнең 
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Раббыгыз Аллаһы Тәгалә сезгә үзегезнең муеныгыздагы кан 
тамырына караганда якынрак”. Юкса, кан тамыры эчтә, әмма дә 
ләкин Аллаһы Тәгалә, кан тамырына караганда да, безгә якынрак. 
Башка бер аятьтә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
турында сүз бара. Мөшрикләр Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмне шагыйрь дип игълан иттеләр, гаепләделәр. Шул вакытта 

Аллаһы Тәгалә әйтә: “Әгәр дә ул үзеннән Коръәнне уйлап 
чыгарган булса, Без аның йөрәгенә килә торган кан тамырын 
өзәр идек”. Димәк, Аллаһы Тәгалә шулкадәр якын. Бу без бер-

беребезгә якын булган шикелле түгел, әйтик, без бер-беребез янында 
утырабыз яки басып торабыз. Моны физик мәгънәдә аңлау дөрес 
түгел. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә якын. Аллаһы 
Тәгалә башка бер аятендә әйтә: “Әгәр дә Минем колларым синнән 
Минем турында сорасалар, син аларга әйт. Чыннан да, Мин 
аларга якын. Дога кылучының догасын кабул итәм һәм аңа 
җавап бирәм. Миннән сорагыз, Миңа иман китерегез, бәлки, алар 
туры юлда булырлар”. Димәк, Аллаһы Тәгалә Үзе безгә якын, ләкин 
без үзебезнең тарафтан Аллаһы Тәгаләдән ерак. Шул сәбәпле 

үзебезнең тормышыбызда да һәм җәмгыятьнекендә дә төрле 
авырлыклар, бәла-казалар туарга мөмкин. Сорау туа: алай булса, 

Аллаһы Тәгаләгә ничек якын булырга? Юллары бардыр бит инде. 
Әйтик, мәсәлән, без берәр тауга менәргә телибез икән, Эльбрускамы 
яки Эверест тавынамы, тауга менә торган, безне тауның башына 
якынайта торган үзенең юллары бар. Шулай ук, әйтик, без шәһәрдә 
яки, шәһәрдә булмасак, Татарстандагы берәр авылга яки шәһәргә 
барырга телибез. Юлга чыкканда без телефонны яки навигаторны 
кабызабыз, һәм ул юлны күрсәтеп бара. Димәк, безне ул шәһәргә 
якынайта торган юл бар. Шулай ук безне Аллаһы Тәгаләгә якынайта 
торган юллар да бар. Алар турында Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә әйтә: “Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Әгәр дә кем дә кем Минем дустыма вә изге кешегә дошман булса, 
Мин аңа сугыш игълан итәрмен. Минем колым Миңа Мин иң яраткан 
гамәлләр – Мин аңа фарыз иткән гамәлләр белән якынаер” (кодси 
хәдис). Димәк, Аллаһы Тәгаләгә иң якынайта торган, Аллаһы Тәгалә 
иң ярата торган, Аллаһы Тәгалә өчен иң сөекле гамәлләр, ул да булса 
– Аллаһы Тәгалә безгә фарыз итеп куйган гамәлләр (безнең 5 вакыт 
намазыбыз, Рамазан аенда 30 көнлек уразабыз, түли торган 
зәкятләребез, бара торган хаҗларыбыз һәм, болардан тыш, Аллаһы 
Тәгалә тыйган нәрсәләрдән тыелу да безнең өстебезгә фарыз булып 
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йөкләнә). Менә шул гамәлләр гади, һәм аларны үтәү авыр түгел. Әгәр 

биш вакыт намазның фарызларын гына үтәп барсак, аңа 20 минут 
җитә, күп булса 28 минут. Ул безнең тәүлекнең 2 % вакытын гына ала 
һәм Рамазан аенда тота торган уразаларыбыз – елның 12 өлештән бер 
өлеше генә. Авыр түгел бит, җиңел. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгаләгә 
иң якынайта торган һәм Аллаһы Тәгалә иң ярата торган гамәлләр. 
Әйтик, сәфәргә самолет, поезд, машина, велосипед белән чыгып була. 
Бу хәдистә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм искә алган 
фарызлар сәфәргә самолет белән чыккан шикелле. Димәк Аллаһы 
Тәгаләгә иң якынайта торган гамәлләр – фарыз гамәлләр. Аннан соң 
икенче төр гамәлләр турында Аллаһы Тәгалә әйтә: “Фарызларны үти 
башлаганнан соң, Минем колым нәфел гамәлләре белән Миңа 

якынаюны дәвам итәр”. Фарыз гамәлләр санаулы булса, нәфел 
гамәлләр шактый күп. Намазларга килгәндә, иртәдән башласак, 
ишракъ намазы бар (кояш чыгып, 20 минут тирәсе узгач), духә 
намазы (кояш чыкканнан соң өйләгә кадәр), әлбәттә, сөннәт намазлар 
(һәрбер 5 вакыт намазның сөннәтләре), аннан соң ахшам намазыннан 
соң әүвәбин намазы, аны тәүбә намазы дип тә әйтергә була. Тәүбә 
намазы аерым бар, хаҗәт намазы бар һәм дә инде, төнге якка чыксак, 
тәһәҗҗүд намазы бар. Әгәр дә инде без берәр нинди дөньяви эшне 
эшләргәме, әллә юкмы дип уй-фикер белән икеләнеп торабыз икән, 
монда инде истихарә намазы бар. Уразага килгәндә, шулай ук 
уразаның үзенең нәфелләре бар. Ул да булса – Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтендә килә торганы дүшәмбе 
һәм пәнҗешәмбе (атнакич) һәм дә көн аралаш. Боларга караганда 
сирәгрәк тотыла торганы бар – һәрбер айның уртасында өч көн һәм дә 
шулай ук Аллаһы Тәгалә безгә билгеләгән мәшһүр көннәр, ул да 
булса – Гарәфә көнендә ураза тоту һ.б. көннәр. Болардан башка 
зекернең төрле формалары бар: тәһлил әйтәбезме, тәкбир, тәсбих, 
тәхмид әйтәбезме, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
хәдисләрендә килгән башка зекерләрне әйтәбезме – болары да 
нәфелләргә керә, һәм алар да безне Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган 
гамәлләр. Әгәр дә без фарызларны самолет белән чагыштырсак, 
боларны поезд белән чагыштырырга була. Димәк, самолетның 
тизлегенә тагын да поезд тизлеге өстәлә, әмма дә ләкин һәрберсенең 
файдасы бар. Әйтик, мәсәлән, табаның төбе каралган. Аны ничек 
чистартып була? Ышкырга, тырышлык куярга кирәк. Кап-кара төпле 
таба чистарган саен, ул матуррак була, хәтта аңа төшкән нурлар 
чагыла башлый, яктырта башлый. Монда безнең калеб тә шулай: 
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калеб чистарган саен, иманның нуры арта, тәкъвалык арта. Димәк 
фәкать көч кенә куярга кирәк. Инде Аллаһы Тәгаләгә якынаюның 
нәтиҗәсе нинди? Аллаһы Тәгалә бу хәдистә дәвам итеп, без шулай 
фарызларны, нәфелләрне үтәп, өстәмә гыйбадәтләрне үтәп, 

тырышлык алып барган чакта: “Мин ул колымны яратырмын. Әгәр дә 
Мин аны яратсам – Мин аның ишетә торган колагы булырмын, күрә 
торган күзе булырмын, изге гамәлләр эшли торган кулы булырмын, 
изге урыннарда йөри торган аягы булырмын. Әгәр дә ул Миннән 
сораса, Мин аңа бирермен. Әгәр инде берәр казадан, авырлыктан 
коткарырга сораса, Мин аны коткарырмын”, – дип әйтә. Димәк 
Аллаһы Тәгаләгә якынайган саен, адәм баласының иң элек күңел күзе 
ачыла, ә күңел күзе ачылган саен, аның колагы да Аллаһы Тәгалә 
гыйбадәтендә, Аллаһы Тәгалә юлында, күзе дә, кулы да, аягы да 
Аллаһы Тәгалә юлында. Димәк, аның тәне үзе аны Аллаһы Тәгалә 
тыйган гамәлләрдән саклап бара һәм аны үзе үк Аллаһы Тәгалә 
кушкан гамәлләргә этәрә. Нәтиҗәдә бу кешенең догалары кабул була. 
Дөньяда андый кешеләр бар. Догасын кылырга өлгерми, Аллаһы 
Тәгалә шул ук мизгелдә догасын кабул итә. Яңгыр сорадымы, шул ук 
мизгелдә яңгыр ява башлый; ризык сорадымы, шул ук мизгелдә 
ризыгы килә. Ни өчен без бу турыда бүген җомгабызда сөйлибез? 
Һәрберебез дә аңларга тиеш: безнең бүгенге көндә билгеле бер рухи 
дәрәҗәбез бар. Әмма дә ләкин без бу рухи дәрәҗә белән генә 
чикләнсәк, безне бу дөньяда бәхетле итәр өчен ул җитеп бетми. Ни 
өчен? Чөнки, әйтик, спортны алганда, спортта да билгеле бер 
дәрәҗәләр бар. Дәрәҗә үскән саен, кеше уңышлырак була һәм 
шатлана. Шулай ук рухи дөньяның да үзенең рухи дәрәҗәләре бар. Бу 
югары дәрәҗәләр, һәм, мөхтәрәм җәмәгать, без шуңа омтылырга 
тиешбез. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте чиксез, без Аллаһы Тәгаләгә 
якынайган саен, Ул безгә тагын да якынрак була. Хәдисләрнең 
берсендә бу турыда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
аңлата: “Аллаһы Тәгалә әйтә: Әгәр дә колым Миңа бер карыш 
якынайса (якынча 22–25 см), Мин аңа терсәк хәтле якынаермын. Әгәр 
дә колым Миңа бер терсәк якынайса, Мин аңа бер сажин (бер ярым 
метрга якын) якынаермын. Әгәр дә инде колым Миңа атлап килсә, 
Мин аның каршысына йөгереп килермен” (кодси хәдис). Карагыз, 
Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте. Без бәлки кечкенә генә гамәл эшләрбез, 
Аллаһы Тәгалә аны Үз рәхмәте белән зур изгелек буларак кабул 
итәргә мөмкин. Кадерле дин кардәшләр, күреп торабыз, Аллаһы 
Тәгалә Коръәндә дә, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
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хәдистә дә безгә ничек тормышыбызны җиңеләйтергә кирәклеген, 
ничек догаларыбыз кабул булырлык дәрәҗәгә ирешергә, ничек 
Аллаһы Тәгалә бәла-казалардан сакларлык дәрәҗәләргә ирешергә 
кирәклеген аңлаткан. Мөмкинчелекләр бар һәм адәм баласының 
гамәле ахыргы сулышына хәтле кабул ителә. Шул сәбәпле, бер 
хәдистә килгән буенча, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
әйтә: “Әгәр дә Кыямәт көне башланганда, син кулыңда утыртам дип 
бер агач ботагын тотып тора торган булсаң, утыртып бетер. Бу гамәл 
кечкенә һәм файдасыз шикелле, чөнки Кыямәт көне башланды. Бу 
агачтан барыбер бернинди җимеш булмый, әмма дә ләкин күңелеңдә 
ихласлык булса, бәлки, Аллаһы Тәгалә бу гамәлеңне кабул итәр. Шул 
сәбәпле зекер әйтикме яки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә әйтелә торган салават әйтикме, хәтта бер тапкыр әйтелгән 
“Ләә иләәһә иллә-Лааһ” дигән сүзгә без җиңел карарга тиеш түгел. Ин 
шә Аллаһ, чын күңелдән әйтелгән булса, Аллаһы Тәгалә кабул итә 
һәм хәтта шушы кечкенә гамәл дә безне Аллаһы Тәгаләгә бик 
якынайтырга мөмкин. Аллаһы Тәгалә безнең гамәлләребезне, 
гыйбадәтләребезне кабул итсә иде һәм Үзенә якын булган бәндәләр 
төркеменнән кылса иде. 

 

5 әйберне файдалан 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим.  

Газиз дин кардәшләрем, безгә Үзенең чиксез нигъмәтләрен 
яудыручы, безнең өчен һәрбер көнебезне тудыручы, безгә һәрбер 
сулышыбызны бүләк итүче, безне гомер буе ризыкландыручы, 
ашатучы, киендерүче һәм башка-башка нигъмәтләрен иңдерүче 
Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, 

сәналәребез булса иде һәм дә инде безнең бөек остазыбыз, бөтен 
дөньяга рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм 
бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгалә Коръән 
аятьләренең берсендә безгә хәбәр бирә: “Син аларга мисал китер, 
аларның тормышларыннан бер мисал. Адәм баласын һәм, 

гомумән, нинди җан иясенең алсак та, аның тормышы күктән 
яуган яңгырга охшаган. Ул яңгыр җир белән кушылып, төрле 
үсемлекләр, төрле җимешләр, төрле агачлар үсеп чыга. Әмма дә 
ләкин күп вакыт узмый, менә шул шытып чыккан бөтен 
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үсемлекләр кибеп, җил аларны бер җирдән икенче җиргә күчертә 
башлый. Чыннан да, Аллаһы Тәгаләнең кодрәте бөтен нәрсәгә 
җитә”. Инде шул аятьнең мәгънәсенә тирән чумып, уйлап карасак, 
кадерле дин кардәшләр, бу аять безнең тормышның бер проекциясе. 
Ул безнең тормышның чынбарлыгын аңлата. Дөресен генә әйткәндә, 
безнең тормышыбыз кыска: адәм баласы дөньяга килә, бик тиз арада 
яшьлеге җитә, урта яшькә ирешә, картая һәм бу дөньядан китә. Хәтта 
бу дөньяда иң озак яшәгән пәйгамбәргә – Нух галәйһиссәламгә 
вафаты алдыннан фәрештә килеп сорый: “Тормышың турында нәрсә 
әйтә аласың?” Шунда 950 ел гына дингә өндәгән кеше, дөньяда иң 
озак яшәгән кеше үзенең тормышы турында: “Бер ишектән кереп, 
икенче ишектән чыккан шикелле генә булды”, – дип җавап бирә. 
Димәк бу тормышта, бу җир йөзендә бернәрсә дә мәңгелек түгел һәм 
дә инде тормыш һәрвакыт үзгәреп бара, адәм баласының хәле 
һәрвакыт үзгәреп бара, һәм дә инде шул сәбәпле Пәйгамбәребез 

салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә безгә түбәндәге 
киңәшне бирә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
туганнан туганы булган һәм безнең динебездә Коръәнне иң яхшы 
белүче сәхабәләрнең берсе булган Габдулла бине Габбас бу хәдисне 
безгә тапшыра. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
нәсыйхәт йөзеннән бер кешегә әйтте: “Сиңа биш нәрсә килеп 
җиткәнче, биш нәрсәне файдаланып кал. Сиңа картлык килгәнче, 
яшьлегеңне файдалан; сиңа авыру килгәнче, сау-сәламәт булган 
хәлеңнән файдалан; сиңа фәкыйрьлек килгәнче, бай булган хәлеңнән 
файдаланып өлгер; синең эшләрең күп булган вакыт килеп җиткәнче, 
буш вакытыңны дөрес итеп файдалан; сиңа үлем килеп җиткәнче, 
үзеңнең тормышыңны файдаланып кал”. Бу чыннан да шулай, 
мөхтәрәм җәмәгать, безнең тормыш һәрвакыт үзгәреп бара, 
беркайчан да урында тормый. Хәтта борынгы заманда яшәгән 
фәлсәфә галимнәренең берсе: “Берүк елгага ике тапкыр кереп 
булмый”, – дигән сүзләрне әйтеп калдырган. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм шул хәдисендә искә алган биш нәрсә, 

телибезме без, теләмибезме, алар безгә килеп җитәчәк. Картлык та 
җитә, буш вакыт та китә, һәм тормыш та китә, барысы да узып китә, 

һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм искә алган биш 
нәрсә, телибезме без, теләмибезме, килә. Алай булса нишләргә? 
Беренчесе, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә әйтә: 
“Картлык килгәнче, яшьлегеңне файдалан”. Ни өчен? Чөнки яшьлек 
ул бик мөһим чор. Чөнки, беренчедән, характер формалашкан булса 



118 

да, рухи яктан әле кеше үзен тәрбияли ала, аның әле нәфесе дә, аның 
әле характерында барыбер йомшаклык бар. Шул сәбәпле моны 
мрамор белән чагыштырып була. Мраморга вакытында тиешле форма 
бирмәсәң, ул катып кала. Һәм яшь кешенең тәне дә, җаны да шундый 
ук, анда йомшаклык бар, һәм шул сәбәпле теләсә нинди форма 
бирергә мөмкин. Шул сәбәпле, яшь кеше үзенә рухи яктан да һәм 
физик яктан да тиешле тәрбия бирсә, картлыкта аңа Аллаһы Тәгаләгә 
хезмәт итәргә җиңел була. Икенчедән, яшь кешенең зиһене яңа 
мәгълүматны җиңел кабул итә, истә калдыра. Шул сәбәпле, әгәр 
игътибар итсәк, кайсы галимнең тормыш юлын тикшерсәк тә, 
Коръәнне яшь вакытта ятлап калганнар. Инде карт кешенең башына 
Коръән керми дигән сүз түгел, чыннан да, искәрмәләр бар. Әмма дә 
ләкин яшьләргә моны эшләве җиңелрәк: Коръән ятлыйлармы, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисләрен 
өйрәнәләрме, дин гыйлемен өйрәнәләрме яки өммәтемә хезмәт итим 
дип дөнья гыйлемен өйрәнәләрме – яшь чагында бу җиңелрәк керә, 
җиңелрәк сеңә. Исегезгә төшерегез, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең башка хәдисендә Кыямәт көнендә Аллаһы 
Тәгаләнең гарешенең күләгәсендә булучы җиде кешенең берсе – 

үзенең яшьлеген Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылган хәлендә уздырган 
кеше. Ни өчен? Чөнки яшь чагында кешенең нәфесе аны уңга да 
чакыра, сулга да чакыра, бөтен якка нәфес чакыра, анысын да телим, 
монысын да телим. Шунда әгәр яшь кеше үзенең яшьлеген Аллаһы 
Тәгаләгә багышласа, Аллаһы Тәгалә каршында бу бик олы гамәл 
булып санала. 

Дәвам итеп, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: 
“Сиңа авыру килгәнче, үзеңнең сау-сәламәт булган хәлеңнән 
файдалан”. Безнең беребез дә шикләнми, авыру телибезме без, 
теләмибезме, килә. Авыру төрле булырга мөмкин: җиңелрәге булырга 
мөмкин (суык тию, гриппмы), авыррагы булырга мөмкин, әмма дә 
ләкин һәрбер кешегә авыру килә. Авырып ятканда гыйбадәт тә 
кылырга авыр, Коръәнне укыйсы да килми, зекерләрне дә әйтәсе 
килми. Шул сәбәпле Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
сау-сәламәт булган вакытыңны файдалан ди. Аллаһы Тәгаләгә хезмәт 
ит, башка кешеләргә хезмәт ит, күбрәк Аллаһы Тәгалә вәгъдә иткән 
изге гамәлләрне кылырга тырыш.  

“Сиңа фәкыйрьлек килгәнче, байлыгыңны файдалан”. Чыннан 
да, дөнья хәлен белеп булмый. Барыбыз да күреп торабыз, нефтьнең 
дә бәясе уйный, долларның да бәясе уйный һәм дә инде хәтта безнең 
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тормыш икътисад (экономика) ягыннан үзгәреп бара. Икътисад 
галимнәренең берсе әйткән сүзе бар: “2050 елдан соң икътисадтагы 
хәлләр 72 сәгать саен үзгәреп торыр”. Һәм дә инде шул сәбәпле 
72 сәгать саен үзеңнең сәүдәңне, үзеңнең икътисади хәлеңне үзгәртеп 
торырга кирәк булачак. Әмма дә ләкин үзгәрешләр бүген дә бар: 
кемдер бүген байлыкка ирешә, кемдер фәкыйрь булып китә, банкрот 
була һәм монысы да Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
бик мөһим нәсыйхәте. Син дә, байлыгың булганда, мәчет салдыра 
аласың, мәдрәсә салдыра аласың, шәкертләрне укыта аласың, 
мохтаҗларга ярдәм итә аласың, кешеләргә файдалы булган эшләрне 
эшли аласың. Байлыгың беткәч, андый мөмкинчелекләр кими, 
әлбәттә, хезмәт итеп була, ләкин аның хәтле түгел.  

Дәвам итеп, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: 

“Кешенең тормышында төрле вакытлар була. Кайвакыт эше юк, буш 
вакыты күп, кайсыдыр вакытта буш вакыты бөтенләй юк. Һәм дә 
инде Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә шушы 
нәсыйхәтне әйтә. Вакытның әһәмияте турында сүз бара. Телибезме, 
теләмибезме, безнең тормышта эшләребез, шөгыльләребез күп булган 
вакыт килеп җитәчәк. Без гел яшь булмыйбыз, гаилә булгач, гаиләне 
тәэмин итәргә, өстебезгә гаиләне тәэмин итү бурычы йөкләнгәч, анда 
буш вакыт кими. Шул сәбәпле, кадерле дин кардәшләр, изгелек өчен 
мөмкин булган кадәр буш вакытыбызны файдаланыйк. 

“Сиңа вафатың җиткәнче, үзеңнең тормышыңнан файдалан”, – 

ди Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Үлем ул хак. 
Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә әйтә: “Чыннан да, 

һәрбер нәфес, һәрбер кеше үлемне татыр”. Телибезме, 
теләмибезме, үлем һәрберебезгә дә килеп җитәчәк. Шул сәбәпле 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә исән чакны 
файдаланып калыгыз дип киңәшен бирә. Ни өчен? Чөнки кешенең 
үлеме белән аның изге гамәле өзелә. Әлбәттә, сәдака-җәрия турында 
хәдис бар, әмма дә ләкин ул сәдака-җәрияне исән чагыңда эшләп 
калдырырга өлгерергә кирәк. Әйткәнебезчә, синең вафатың белән 
изге гамәлләр эшләү мөмкинчелеге өзелә, бетә. Һәм дә әгәр дә 
Аллаһы Тәгалә безгә вафат булган кешеләр турында иңдерелгән 

аятьләрне укып карасак, аларның күбесендә бу дөньядан киткән 
кеше: “Раббым, кайтар мине”, – дип әйтә. Аятьләрнең берсендә: 
“Бәлки, мин, яңадан дөньяга кайтып, изге эшләр эшләрмен”, – 

дип килә. Башка аятьтә килә: “Син мине, Раббым, яңадан 
тормышка кайтарсаң иде, мин үземнең малымнан сәдака биреп, 
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изгеләрдән булыр идем”. Дөньядан киткән кеше үкенә, һәм үкенеч 
булмасын өчен нишләргә? Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең киңәше: “Вафатың җиткәнче исән чагыңны изге гамәлләр 
өчен файдалан”. Һәм дә инде шул хәдистә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең зекер ителгән биш нәсыйхәтен бүген үтәү бик 
җиңел, мөхтәрәм җәмәгать. Бүген китап кибетендә нинди генә китап 
юк, Интернетта нинди генә мәгълүмат юк. Сәламәтлекне ничек 
сакларга, файдаланырга, бөтен мәгълүмат бар. Ничек вакытыңны 
дөрес итеп файдаланырга, ничек дөрес итеп бүләргә. Бүгенге көндә 
моңа хәтта аерым фән, дип әйтик, багышланган, “тайм менеджмент” 
дип йөртелә. Димәк, кадерле дин кардәшләр, бүгенге көндә 
мөмкинчелекләребез бик күп. Әмма дә ләкин, теге дөньяга киткәч, 

андый мөмкинчелекләр булмый. Шуның сәбәпле Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм башка хәдисендә әйтә: “Кыямәт 
көнендә дүрт нәрсә турында соралып, җавап бирмичә, адәм баласы 
урыныннан кузгалмас. Аларның беренчесе гомере турында – гомерен 
ничек уздырды; икенчесе тәне турында – тәнен нинди гамәлләргә 
сарыф итте; өченчесе гыйлеме турында – гыйлеме белән нәрсә 
эшләде; дүртенчесе малы турында – нинди юллар белән тапты һәм 
нинди юлларга сарыф итте”. 

Мөхтәрәм җәмәгать, бу тормышыбыз безнең гамәл тормышы, 
гамәл вакыты. Ә теге тормышыбыз сөаль вакыты. Шул сәбәпле, 
кадерле дин кардәшләр, безнең бирелгән сөальләребезгә (безгә 
бирелгән сорауларыбызга) җавапларыбыз җиңел булсын өчен, 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең бирелгән 
нәсыйхәтләрен файдаланып, үзебезнең яшьлеккә, үзебезнең саулык-

сәламәтлеккә, үзебезнең байлыкка, үзебезнең буш вакытыбызга, 
үзебезнең тормышыбызга тиешле әһәмият биреп, аларны Аллаһы 
Тәгалә кушканча файдаланып, ошбу дөньяда күбрәк изге гамәлләр 
кылып, тормышыбызны уздырыйк. Раббыбыз Аллаһы Тәгалә безгә 
ошбу авыр вазифабызда Үзе ярдәмнәрен бирсә иде. 

 

Нигъмәтләр 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә Үзенең чиксез нигъмәтләрен 
бүләк итүче Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә туктаусыз 
хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, 
безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез һәм бөек остазыбыз 
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Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы 
Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, җомга саен без сезнең белән Аллаһы 
Тәгаләнең чиксез нигъмәтләре дип башлап җибәрәбез. Шуның 
сәбәпле, бүгенге җомгабызда Аллаһы Тәгаләнең, чыннан да, чиксез 
нигъмәтләрен исебезгә төшереп китәрбез. 

Аллаһы Тәгалә Үзенең нигъмәтләре турында Коръәндә хәбәр 
биргәндә әйтә: “Чыннан да, әгәр дә сез Аллаһы Тәгаләнең 
нигъмәтләрен санап карасагыз, тикшереп карасагыз, сез аларны 
санап бетерә алмассыз”. Ул чыннан да шулай. Ни өчен? Чөнки без 
аларны санап китәргә мөмкин, әмма дә ләкин без аларның барысын 
да искә төшереп бетерә алабызмы, юкмы – монысы беренче мәсьәлә, 
һәрберсенә игътибар итә алабызмы, юкмы – монысы икенче мәсьәлә. 
Һәм дә инде тагын бер мәсьәлә – Аллаһы Тәгаләнең сыйфатлары 
абсолют, Аллаһы Тәгаләнең сыйфатлары чиксез, кодрәте дә чиксез, 
белеме дә чиксез, Аллаһы Тәгаләнең ирадәсе дә чиксез, шул сәбәпле 
Аның нигъмәтләре дә чиксез. Без ул нигъмәтләрне санап, белеп 
бетерерлек түгел. Кайбер әйберләрнең хикмәтләрен без сезнең белән 
аңлап та бетермибез. Берәрсенең тормышында кайгы-хәсрәт килә, ул 
аны начарлык дип уйлый, әмма дә ләкин күпмедер еллар узгач, ул 
аның Аллаһы Тәгаләнең нигъмәте икәнлеген аңларга мөмкин. Шуның 
өчен Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләрен хисаплап бетерерлек түгел. Без 
фәкать аларның кайбер төрләрен генә бүген искә алырбыз.  

Аллаһы Тәгаләнең мөэмин-мөселман кешегә карата булган иң 
олы нигъмәте – иман нигъмәте. Ул нигъмәттән олырак нигъмәт 
булырга мөмкин түгел. Ул нигъмәт турында Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Чыннан да, Аллаһы Тәгалә иман китергән һәм изге гамәлләр 
кылган кешеләрне асларында елгалар агып торган җәннәтләргә 
кертер”. Димәк Аллаһы Тәгаләнең иманлы кешеләр өчен әзерләгән 
бүләге бар. Ә киресе ничек? Аллаһы Тәгалә әйтә: “Әмма дә ләкин 
кяфер булганнар, иман китермәгәннәр, хайваннар шикелле бу 
дөньяда рәхәтләнәләр, хайваннар ашаган шикелле ашыйлар, һәм 
аларның урыннары – җәһәннәм уты, җәһәннәм газабы”. Нәтиҗә 
бөтенләй башка. Иманлыларга – мәңгелек бүләк, имансызларга – 

мәңгелек газап. Шул сәбәпле иман ул Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән 
иң олы бүләге. Шуны да әйтеп китәргә кирәк, Ахирәттә генә түгел, бу 
дөньяда да иманлы кеше иманын аңлы рәвештә кабул итә икән, ул бу 
дөньяда аңлы килеш яши. Иманлы кеше, үзенең нәфесен акылына 
буйсындырып, күп зарарлы нәрсәдән тыела һәм күп файдалы 
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нәрсәләрне үзләштерергә мөмкин. Иман – ул кешене төрле 
бозыклыклардан, зинадан, исерткечтән, кеше малын талаудан да, 
кешене үтерүдән дә саклый торган бер корал. Шулай ук, хакыйкый 
иман адәм баласын яхшы гамәлләргә этәргеч булган корал дип 
әйтергә була. Чөнки иман безне гыйбадәткә этәрә, бер-беребез белән 
уңай мөнәсәбәттә булырга этәрә. Димәк, безгә бүләк ителгән иман – 

ул Аллаһы Тәгаләнең иң зур нигъмәте һәм безнең өчен ул зур байлык.  
Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләренең тагын бер төре адәм 

баласының тәне белән бәйле. Безнең күбебез ул аятьне белә һәм 
укый. Аллаһы Тәгалә әйтә: “Чыннан да, Без адәм баласын иң 
күркәм хәлдә, иң күркәм сыйфатта яраттык”. Чыннан да, адәм 
баласының тәнен тикшерә башласак, Аллаһы Тәгаләнең 
нигъмәтләрен исәпләп бетерерлек түгел. Аллаһы Тәгаләнең безнең 
тәнебезгә һәм, гомумән, адәм баласына биргән, тәне белән бәйле 
булган иң олы нигъмәте – акыл. Игътибар итсәгез, Аллаһы Тәгалә 
баш миен кешенең тәнендә иң югары урынга куйган. Акыл баш мие 
белән бәйле. Акыл адәм баласын хайваннан аера. Шәригать 
галимнәре кеше турында: “Кеше – акыл иясе булган хайван”, – дип 
язалар. Чыннан да, бездә хайван сыйфатлары бар: ризыкны эшкәртә 
торган система бертөрле, мускуллар, сөякләр төзелеше охшаган. 
Әмма дә ләкин аера торган бер корал бар, ул да булса – акыл. Акылы 
белән адәм баласы куйган бик күп максатларына ирешергә мөмкин. 
Акыл белән без атомны ярып, бүген атом электростанцияләре төзеп, 
үзебезнең өйләребезне яктыртабыз, җылытабыз; акыл көче белән без 
үзебезгә нефть энергиясен буйсындырып, машиналарга утырып 
йөрибез; акыл белән без үзебезгә электр һәм башка энергияне 
буйсындырып, Интернет шикелле әйбер белән файдаланып, үзебезгә 
файдалы мәгълүмат таба алабыз. Һәм мәгълүмат кына түгел, 
дөньяның бер-берсеннән ерак һәм төрле почмакларында булган ике 
туганны тоташтырырга мөмкин. Барысы да акыл нәтиҗәсендә. Акыл 
– иманның ярдәмчесе булып, адәм баласын бозыклыктан тыеп, 
яхшылыкны күрсәтә торган бер корал.  

Акылдан башка Аллаһы Тәгалә безнең тәнебезгә биргән 
нигъмәтләр күп. Ул да булса – күрү нигъмәте һәм ишетү нигъмәте. 
Күреп, без бу дөньядагы 80 % мәгълүматны кабул итәбез. Ишетү һәм 
башка тойгылар аркылы – калган өлешләре. Әгәр дә күрә алмасак һәм 
дә ишетә алмасак, дөньябыз нинди күңелсез булыр иде. Әгәр дә тәмне 
тоя алмасак, тагын да күңелсез булыр иде. Әгәр дә җылыны, 
салкынны тоя алмасак... Болары да Аллаһы Тәгаләнең нигъмәте.  
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Тәнебездә булган тагын бер нигъмәт, ул да булса – Аллаһы 
Тәгалә безнең тәнебезгә көч-куәт биргән. Һәм шул көч-куәт белән 
файдаланып, без үзебезнең дөньябызны алып барабыз. Ашыйсыбыз 
да, эчәсебез дә килә, машинада да утырып йөрисебез килә. Монысы 
инде тәнгә көч биреп, Аллаһы Тәгалә безгә боларга ирешер өчен 
мөмкинчелек бирә. Монысы да Аллаһы Тәгаләнең олы нигъмәте. 

Инде эчке әгъзаларыбызга килгәндә, һәрбер әгъза Аллаһы 
Тәгаләнең бер олы бүләге һәм нигъмәте. Бавыр белән бөерне алсак, 
безнең тәнне чистарталар, үпкәне алсак, тәнебезне һава белән, 
йөрәкне алсак, тәнебезне кан белән тәэмин итә. Безнең тәнебездә дә, 
эчебездә дә Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләре бик күп, хисапсыз.  

Аллаһы Тәгалә безгә биргән нигъмәтләрнең өченче төре, ул да 
булса без яши торган дөнья белән бәйле. Алар шулай ук хисапсыз. 
Алар турында Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Чыннан да, безнең 
адәм баласына хөрмәтебез зур”. Аллаһы Тәгалә безне һәрберебезне 
хөрмәт итте: хайваннардан аерып, акыл бүләк итеп һәм башка төрле 
нигъмәтләр биреп. Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә шәхсән хөрмәт 
күрсәтте. Аллаһы Тәгалә ул хөрмәтләрнең, нигъмәтләрнең 
мисалларын китерә: “Чыннан да, без адәм баласын җир буенча һәм 
су өстеннән йөртәбез”. Бу Аллаһы Тәгаләнең бүләге. Аллаһы Тәгалә 
безгә гыйлем биреп, адәм баласының иң беренче, олы ачышы, ул да 
булса – тәгәрмәч. Безне җир буенча йөртер өчен, бу Аллаһы 
Тәгаләнең зур нигъмәте. Аны ачмасак, ничек йөрер идек, җәяү 
йөрисең инде, башкача мөмкинчелек юк. Җәяү яки атка атланып, 
ләкин атка күп әйбер төяп булмый. Хәтта күчмә тормыш белән 
яшәсәң дә, арбаң булмаса, авыр. Инде машина тәгәрмәчсез йөри 
алмый, анысы билгеле. 

Шулай ук икенчесе – Аллаһы Тәгалә әйтә: “Без аларны су 
өстеннән йөртәбез”. Монысы да Аллаһы Тәгаләнең нигъмәте. Әгәр 
дә су үзеннән җиңелрәк әйберләрне эчкә төртеп, үзендә тота торган 
булмаса, без шулай ук дөньяның бер тарафыннан икенче тарафына 
йөри алмас идек һәм үзебез өчен файдалы әйберләрне ташый да 
алмас идек. Монысы да Аллаһы Тәгаләнең нигъмәте. 

Әле бу аятьтә зекер ителмәгән тагын бер нигъмәт бар. Бүгенге 
көндә Аллаһы Тәгалә безне һавадан йөртә. Әлбәттә, ул Коръәннең 
башка бер аятендә бар. Аллаһы Тәгалә әйтә: “Әй сез, җеннәр һәм 
кешеләр, әгәр дә сез күк һәм җир чикләрен узырга теләсәгез, 
узыгыз. Әмма дә ләкин сезгә моның өчен солтан (энергия, көч) 
кирәк”. Димәк, Аллаһы Тәгалә безне һавадан да йөртә. Һава 
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законнарын үзебезгә буйсындырып, без һавадан үзебез өчен 
файдалана алабыз.  

Шулай ук Аллаһы Тәгалә әйтә: “Без адәм баласын иң татлы 
һәм иң күркәм ризыклар белән ризыкландырабыз”. Чагыштырып 
карагыз кешенең ризыгын һәм хайванның ризыгын. Кеше бәрәңгесен 
ашый, хайван сабагын ашый. Бананның эчен ашыйбыз, кабыгын 
хайванга бирәбез. Пич белән җылытылган өйләрдә яшибез, хайван 
салкын сарайларда яши. Монысы да Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән 
бер олы нигъмәте. Шулай ук гаурәтебезне каплар өчен бирелгән кием 
дә ризыкка керә, машиналарыбыз, өйләребез – барысы да Аллаһы 
Тәгаләнең нигъмәте. 

Аллаһы Тәгалә, әлеге аятьне йомгаклап: “Без адәм баласына 
башкаларга караганда күбрәк өстенлек бирдек”, – дип әйтә. 
Чыннан да, беренче аятьтә әйтелгәнчә: “Әгәр дә сез Аллаһы 
Тәгаләнең нигъмәтләрен саный башласагыз, аларны санап бетерә 
алмассыз”. Шуның өчен өстебездә булган төп бурыч – Аллаһы 
Тәгаләне шөкер итү.  

Вәгазебезне йомгаклап, статистика белән бәйле мәгълүматларны 
карап китик. Бер мәкаләдә әйтелгән: “Әгәр дә сез иртә белән сау-

сәламәт хәлегездә уянсагыз, сезнең хәлегез миллионлаган кешеләргә 
караганда яхшырак”. Никадәр кеше бүген хастаханәләрдә ята, 
кадерле дин кардәшләр. Ә без сезнең белән җомгада җыелдык. Димәк 
Аллаһы Тәгалә безгә, саулык-сәламәтлек биреп, безне монда 
китергән. “Әгәр дә сез ач хәлдә, мәзлум хәлдә төрмәдә булмасагыз, 
сез бәхетле кеше, чөнки биш йөз миллион кеше бу рәхәтлеккә 
ирешмәгән”. Димәк бүгенге көндә биш йөз миллион кеше (ярты 
миллиард) шул авырлыкларга дучар. Ачлык, яки төрмә, яки тагын 
берәр нәрсә. “Әгәр дә сез бернинди хәвеф-хәтәрсез, курыкмыйча 
үзегезнең динегез буенча яшисез икән, сез өч миллиард кешегә 
караганда бәхетлерәк”. Димәк кешелекнең яртысы бу яктан караганда 
авыр хәлдә яши икән: яки динсез, яки диннәрен тотканнары өчен 
куркыныч бар. Без исә җомгаларыбызга җыелабыз, беркем тыймый. 
“Әгәр дә сезнең йортыгыз булса, киемегез булса, суыткычыгызда 
ризыгыгыз булса, сез 75 % кешегә караганда баерак”. Димәк Аллаһы 
Тәгаләнең нигъмәте. Җиде миллиард кеше бар бүгенге көндә, биш 
миллиард кеше бүгенге көндә матди яктан безгә караганда күпкә 
авыррак җирләрдә яши. Шушы мәкаләнең ахырында килгәне буенча: 
“Әгәр дә сез бу мәкаләне үзегез укый алсагыз, сез дөньяда яшәгән ике 
миллиард кешегә караганда бәхетлерәк”. Чөнки дөньяда ике 
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миллиард кеше укый-яза белми. Монысы да Аллаһы Тәгаләнең 
нигъмәте. 

Шуның өчен, кадерле дин кардәшләрем, Аллаһы Тәгаләнең 
нигъмәтләрен хисаплап бетерерлек түгел. Аллаһы Тәгалә насыйп 
итеп, һәрберебез, аларны истә тотып, шөкер итүчеләрдән булсак иде. 
Һәм шөкер итү сәбәпле Аллаһы Тәгалә безгә биргән нигъмәтләрен 
арттырса иде. 

 

Тәүбә 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Әлхәмдүлилләһ, барыбыз да мөселман. Әлхәмдүлиллләһ, 
барыбыз да мәчеткә йөрибез, җомга намазына йөрибез, һәм дә инде 
бер сорау бар: безнең бу юлыбыз нәрсәдән башланды? Кеше дингә 
килә, Аллаһы Тәгаләгә килә, һәм бу юл нәрсәдән башлана? “Аллаһы 
Тәгаләгә якынаю юлы нәрсәдән башлана” дигән сорауга бүген җавап 
бирергә туры килә.  

Билгеле булганча, Аллаһы Тәгалә беренче булып яраткан кеше – 

ул Адәм галәйһиссәлам. Аллаһы Тәгалә фәрештәләргә Адәм 
галәйһиссәламгә сәҗдә кылырга боерык бирде. Димәк Аллаһы Тәгалә 
адәмгә бик зур хөрмәт күрсәтте. Алай гына да түгел, башка-башка 
бүләкләр биреп, Аллаһы Тәгалә безгә кеше буларак бик зур хөрмәт 
күрсәтте. Коръән аятьләренең берсендә моның турында әйтелә: “Без 
адәм баласына (кешеләргә) хөрмәт күрсәттек”. Ул хөрмәт 
нәрсәдән гыйбарәт? Иң беренчедән, Аллаһы Тәгалә фәрештәләрне 
Адәм галәйһиссәламгә сәҗдә кылдырды. Икенчедән, Адәм 
галәйһиссәламгә билгеле бер исемнәр өйрәтте, фәрештәләр дә 
белмәгән нәрсәләрне өйрәтте. Өченчедән, Аллаһы Тәгалә Адәм 
галәйһиссәламгә, аннан бөтен аның өммәтенә акыл бирде. Инде 
болардан башка Аллаһы Тәгаләнең хөрмәтләрен санап бетерерлек 
түгел.  

Билгеле булганча, Адәм галәйһиссәламнең беренче яшәгән 
урыны җәннәт иде. Димәк безнең ватаныбыз җәннәт. Шуңа да һәрбер 
кешенең күңелендә ниндидер сагыну бар, омтылу бар. Ул сагыну һәм 
омтылу җәннәткә карата, мөхтәрәм җәмәгать. Шулай ук Адәм 
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галәйһиссәлам һәм хатыны Хәвва җәннәттә булган чакларында 
Аллаһы Тәгаләнең әмерен боздылар. Аллаһы Тәгаләгә каршы 
чыкканнан соң җир йөзенә иңдерелделәр. Булган вакыйгалардан соң, 
алар, үзләренең хаталарын танып, Аллаһы Тәгаләгә тәүбә кылалар. 
Монысы Аллаһы Тәгаләгә карата беренче адымнары була. Әгәр 
Иблис белән Адәм галәйһиссәламне чагыштырып карасак, Иблис тә 
Аллаһы Тәгаләнең сүзенә каршы чыкты, Адәм галәйһиссәлам дә. 
Ләкин аларның аермасы нәрсәдә, мөхтәрәм җәмәгать? Боларның 
аермасы тәүбәдә. Иблис, тәкәбберләнеп, үзенең хатасын танымады. 
Адәм галәйһиссәлам исә, түбәнчелекле булып, үзенең хатасын танып, 
Аллаһы Тәгаләгә тәүбә кылды һәм Аннан гафу итүен сорады. Шуның 
өчен Аллаһы Тәгалә Иблисне ләгънәт кылды, Үзенең рәхмәтеннән 
куды. Ә инде Адәм галәйһиссәламгә пәйгамбәр дәрәҗәсен бирде. 
Адәм галәйһиссәлам хата эшләде, Аллаһы Тәгаләнең боерыгына 
каршы чыкты, монда шик юк. Әмма дә ләкин тәүбә кылуы һәм 
түбәнчелекле булуы сәбәпле Адәм галәйһиссәлам үзенең хатасын 
төзәтте. Димәк, шул хатасы сәбәпле калебе каралган һәм пычранган 
булса, Адәм галәйһиссәламнең калебе тәүбәсе белән пакьланды. 
Шуның өчен Аллаһы Тәгалә пәйгамбәр вазифасын бирде һәм 10 
сухуф (сәхифә, кәгазь, илаһи китап) иңдерде. Димәк, мөхтәрәм 
җәмәгать, безнең Аллаһы Тәгаләгә таба беренче адымыбыз – тәүбә. 
Аллаһы Тәгаләне танып, Аның безнең Раббыбыз икәнен белеп, Ул 
безне яратты һәм безгә нинди генә нигъмәтләр бирмәде һәм дә көн дә 
безгә нигъмәтләрен биреп тора. Әйтик, без, кибеткә барып, алма 
сатып алабыз. Ул алма безнең өстәлебезгә бернинди сәбәпсез килми. 
Аның сәбәбе бар. Аллаһы Тәгалә алдан белеп тора, кайсы алма нинди 
агачтан, кайсы ботактан төшеп, нинди кибеткә эләгеп, кемнең өенә 
һәм кемнең өстәленә килеп ирешәчәк. Башка төр алма безнең 
өстәлебезгә беркайчан да килеп ирешми. Әгәр Аллаһы Тәгалә 
теләмәгән булса, ул алма безнең өебезгә дә керми. Бу алманың безнең 
өебезгә керүенә нәрсә сәбәп булды соң? Аның ботактан төшүеме? 
Әллә безнең алма ашарга теләвебезме? Яки башка сәбәпләрме? Алма 
безнең өстәлебезгә килеп ирешсен өчен бу сәбәпләр барысы да бергә 
кушылырга тиеш. Меңләгән сәбәп бергә кушылса, Аллаһы Тәгаләнең 
теләге белән бу алма безнең өстәлебезгә эләгә. Карагыз Аллаһы 
Тәгаләнең кодрәтен. Әле безне яратканчы Аллаһы Тәгалә белеп 
торган һәм хәзер дә белеп тора: шундый-шундый көнне, фәлән айны 
бу алма кибеттән Минем бәндәмнең өстәленә эләгәчәк һәм Минем 
бәндәмнең ризыгы булчак. Менә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте. Димәк, 
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Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте дә, кодрәте дә, гыйлеме дә чиксез. Аллаһы 
Тәгаләнең безгә шундый ризыклар китерүе, безгә шундый 
нигъмәтләр бирүе нәрсәгә дәлил? Аллаһы Тәгаләнең безне яратуына 
дәлил, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһы Тәгалә көн дә безгә ризык биреп 
тора. Әлхәмдүлилләһ, көн дә уянабыз һәм аяк-кулларыбыз сау-

сәламәт. Көн дә барып эшли торган урыныбыз, хезмәт хакы ала 
торган урыныбыз бар. Болар барысы да Аллаһы Тәгаләнең безгә 
карата яратуына дәлил. Аллаһы Тәгалә безне Үзенең бәндәләре 
буларак ярата икән, без нишләргә тиеш соң? Безнең җавап та шундый 
булырга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Без дә Аллаһы Тәгаләне шулай 
яратырга тиешбез, без дә шулай Аллаһы Тәгаләгә мәхәббәтле 
булырга тиешбез. Әгәр дә безнең калебебездә Аллаһы Тәгаләгә ярату 
уяна икән, без тәүбәгә килеп, дөрес юлга басабыз. Аллаһы Тәгалә 
бездән бу тәүбәне көтеп тора. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең бер хәдисендә бу тәүбә турында әйтә: “Аллаһы Тәгалә 
сезнең тәүбәгезгә шуның хәтле шатлана, Үзенең дөясен чүлдә 
югалтып, аннан соң тапкан кешенең шатлыгыннан Алллаһы 
Тәгаләнең шатлыгы артык”. Шуңа охшаш тагын бер хәдис бар. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бер мисал китерә: “Бер 
кеше үзенең дөясе белән юлга чыга. Дөясенә ризыклар, юл кирәк-

яраклары төялгән. Көн нык эссе булганлыктан, ул туктап, ятып, бер 
күләгәдә ял итә. Ул ял иткәндә моның дөясе китеп бара, югала. Бу 
кеше уянгач, бу кешенең хәле нинди булырга тиеш? Ризыгы да, 
эчәренә суы да юк, дөясе дә китеп качкан. “Менә шул чүлдә үләремә 
вакытым җитте”, дип уйлый, кайгыга кала, елый башлый. Һәм 
Аллаһы Тәгалә аңа дөясен кайтара. Аллаһы Тәгалә аңа дөясен 
кайтаргач, бу кеше шатлыгыннан сүзен бутап: “Син минем колым, 
мин синең Раббың”, – дип әйтә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм: “Аллаһы Тәгалә сезнең тәүбәгезгә бу кешегә караганда 
ныграк шатлана”, – дип әйтә.  

Тагын бер кыйсса китерәсем килә. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең 99 кешене үтергән кеше, турында хәдисе 
исегездәдер. 100 нче кешене үтергәннән соң бу кеше бер галим янына 
барып: “Минем өчен тәүбә бармы?” – дип сорый. Галим аңа: “Синең 
өчен тәүбә бар. Үзеңнең гөнаһларыңа үкенеп, изге кешеләр яшәгән 
җиргә чыгып кит”, – дип киңәш бирә. Ул киңәшен тыңлый. Юлында 
вафат була. Кайбер риваятьләрдә нәкъ юлының уртасында вафат 
булган дип әйтелә. Кайберләрендә “изгеләр яшәгән җиргә якынрак 
вафат була” дигән сүзләр бар. Өченчеләрендә гөнаһлы кешеләр 
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яшәгән авылга якынрак булган дигән риваятьләр бар. Әмма дә ләкин 
Аллаһы Тәгалә изгеләр яшәгән якны якынрак иткән, дигән риваятьләр 
бар. Карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, бу кеше нихәтле гөнаһ эшләгән, ә 
Аллаһы Тәгалә аның тәүбәсен кабул иткән. Билгеле булганча, аның 
җанын рәхмәт фәрештәсе ала.  

Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
заманында бер юлбасар була. Ул ничектер Мәдинәгә эләккән һәм 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең мәчете яныннан 
үткәндә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сүзен 
ишетеп кала. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: 
“Әгәр дә кем дә кем, Аллаһы Тәгаләдән куркып, Аллаһы Тәгаләне 
яратып, бер хәрам эшне калдырса, Аллаһы Тәгалә ул хәрам булган 
нәрсәне аңа хәләл яктан бирер”. Күпмедер вакыт үтә, бу кеше юлын 
дәвам итә. Мәдинәдә бер хатын-кызның ире үлә. Бу кеше төнлә әлеге 
хатынның өенә керә. Сандыгын ача, байлыкларын күрә. Ләкин 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисен искә 
төшерә, сандыктан бернәрсә дә алмый. Караса, өстәлдә ризык. Яңадан 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисе исенә төшә. 
“Ул ризык миңа хәләл түгел”, дип ризыкны да калдыра. Хатын-кызга 
күзе төшә. Әмма дә ләкин, янәдән хәдис исенә төшеп, аңа хәрам 
булган өйдән йөгереп чыга да, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең мәчетенә барып, тәүбәләр кылып, елый-елый намазын 
укый. Бу хатын-кыз йокламаган һәм аны күзәткән була. Булган 
хәлләрне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына килеп 
сөйли. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм ул хатын-кыздан 
сорый: “Син бу кешегә кияүгә чыгарга ризамы соң?” Ул, әлеге 
кешенең ихласлыгын белеп, ризалаша. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм аларны никахлаштыра. Ул хатынның өенә кайта, 
ашый-эчә. Һәм бу хатын аңа байлыкларын да бирә. Бер сәгать элек 
хәрам булган ризыкларны Аллаһы Тәгалә аңа хәләл юл белән бирә. 
Бер сәгать элек хәрам булган малларны Аллаһы Тәгалә аңа хәләл юл 
белән кайтара. Менә тәүбәнең дәрәҗәсе, кыйммәтлеге, мөхтәрәм 
җәмәгать. Яңадан Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисен исегезгә төшереп үтәсем килә. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм: “Аллаһы Тәгалә сезнең тәүбәгезгә шатлана. 
Үзенең дөясен югалтып, яңадан тапкан кеше шатланганга караганда 
Аллаһы Тәгаләнең шатлыгы артыграк була”, – дип әйтә. Әлбәттә, 
гомеребез төрле. Кемдер гомерендә Аллаһы Тәгалә белгән генә 
гамәлләр эшләгән. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 



129 

янына килгән кайбер кыргый гарәпләр, Ислам динен кабул итүче 
мөшрикләр Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә сораулар 
бирәләр: “Мин гомеремдә, дөньяда нинди гөнаһлар бар, аларның 
барысын да кылдым. Аллаһы Тәгалә минем тәүбәмне кабул итәрме?” 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Әлбәттә, кабул итәр”, 
– дип җавап кайтара. Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, 
әлхәмдүлилләһ, без сезнең белән мәчеткә йөрибез, боларны ишетәбез. 
Әмма дә ләкин боларны белмәүче һәм ишетмәүче нихәтле 
кардәшләребез бар. Әлбәттә, алар гөнаһ юлында. Әлбәттә, алар 
Аллаһы Тәгаләне сөю, ярату дигән нәрсәне бәлки белеп тә 
бетермиләрдер. Безнең өстебездәге вазифа – менә бу 
ишеткәннәребезне аларга сөйләргә һәм аңлатырга. Аллаһы Тәгалә 
боларны аңлатырга безгә җиңеллек бирсә иде һәм дә үзебезгә дә 
Аллаһы Тәгаләне яратучы бәндәләр булырга насыйп итсә иде. Һәм дә 
инде туганнарыбызны, күршеләребезне, кардәшләребезне, 
башкаларыбызны да тәүбәгә китереп, Аллаһы Тәгаләне яратучы 
бәндәләр дәрәҗәсенә китерергә насыйп итсә иде һәм ярдәмнәрен 
бирсә иде. 

 

Тел 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә Үзенең чиксез нигъмәтләрен 
бүләк итүче, безнең өчен һәрбер көнне тудыручы, безне чиксез төрле-

төрле ризыклар белән ризыкландыручы Бөек Раббыбыз Аллаһы 
Тәгаләгә безнең туктаусыз хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез 
булса иде. Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш 
пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, Аллаһы Тәгалә безгә бүләк иткән 
нигъмәтләрнең берсе бер хикмәтле корал. Ул корал безне Аллаһы 
Тәгаләнең ризалыгына да ирештерә ала һәм Аллаһы Тәгаләнең 
ачуына да ирештерә ала. Ул корал турында бер кыйссада килгәне 
буенча: “Бер хуҗаның колы була. Ул акыллы, телгә бик оста була. 
Көннәрдән бер көнне хуҗага кунаклар килгәч, бу колга базардан иң 
яхшы булган нәрсәне алып кайтырга боерык бирәләр. Бу кол базардан 
чүпрәк белән ябылган бер әйбер алып кайта. Ачып карасалар, анда 
тел. Аннан: “Ни өчен син тел алып кайттың?” – дип сорыйлар. 
Шуннан бу аңлата: “Чөнки тел белән без бер-беребезгә мәхәббәтне 
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белдерәбез, без кешеләргә матур сүз дә әйтәбез. Кешене яхшылыкка 
да өндибез”. Икенче тапкыр кунаклар җыелгач, моңа дөньяда иң 
начар булган нәрсәне алып кайтырга әмер бирәләр. Бу алып кайткан 
нәрсәне карасалар, тагын тел. Моннан яңадан: “Ни өчен син тагын 
тел алып кайттың?” – дип сорыйлар. Кол аңлата: “Тел ике кешенең 
арасын бозарга мөмкин, зур сугышларны башлап җибәрергә һәм 
кешенең арасын бозарга мөмкин”. Менә шундый бер яктан зур 
файдаларга ия булган, икенче яктан олы-олы гөнаһларга алып бара 
торган коралны Аллаһы Тәгалә безгә бүләк итте. Менә шул корал 
турында Аллаһы Тәгалә Коръәндә хәбәр бирә: “Кешенең сүзләрен 
һәм кылган гамәлләрен көтеп торган ике сакчы бар. Адәм 
баласы сүзен әйтеп бетерергә дә өлгерми, ул ике сакчы әйткән 
сүзен теркәп куя”. Билгеле булганча, монда адәм баласының 
иңбашларындагы фәрештәләр турында сүз бара. Ул фәрештәләр 
безнең әйткән сүзләребезне һәм эшләгән гамәләребезне дә язып 
баралар. Инде аятькә игътибар итсәк, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Адәм 
баласы сүз әйтергә өлгермәс, аның сүзе теркәлгән була”. Һәм дә 
инде безнең әйткән сүзләребез өчен җавап бирәсебез бар. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм моның турында 
хәдисендә әйтә: “Әгәр дә адәм баласы Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын 
китерә торган, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ирештерә торган берәр 
сүзне әйтеп җибәрсә, ул сүз иясенә җиткәнче (ишетә торган кешегә 
җиткәнче) Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы ул кешегә язылып куелган 
була, һәм ул ризалык Кыямәт көненә кадәр. Шулай ук киресе дә. 
Адәм баласы ниндидер бозык, начар, Аллаһы Тәгаләнең ачуын 
чыгара торган сүзне әйтергә өлгермәс, ул әйтелгән сүз ишетүченең 
колагына барып җиткәнче ул кешегә Аллаһы Тәгаләнең ачуы языла 
һәм ул ачу Кыямәт көненә хәтле”. Кадерле дин кардәшләр, карагыз, 

нинди олы әһәмияткә ия бу мәсьәлә. Шуның өчен Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә безгә киңәш 
бирә: “Кем дә кем Аллаһы Тәгаләгә һәм Кыямәт көненә иман 
китергән булса, изге сүз әйтсен яки дәшми торсын”. Өченчесе юк, 
мөхтәрәм җәмәгать. Дәшми торган өчен савабы да, гөнаһысы да юк. 
Изге сүз өчен савабы бар, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы бар.  
Ә өченчесе өчен Аллаһы Тәгаләнең ачуы бар. Шул сәбәпле имам 
Шәфигый үзенең бер шигырендә әйтеп калдырган: “Әй син адәм 
баласы, үзеңнең телеңне сакла. Әгәр дә син телеңне сакламасаң, ул 
үзе сине елан шикелле таларга мөмкин. Нихәтле адәм балалары 
бүгенге көндә тел аркасында каберләрендә ята”. Нинди адәм 
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балалары хакында сүз бара? Ул адәм балалары белән батырлар 
очрашырга курка иде. Шулай ук тел нәтиҗәсендә. Шуңа да инде 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, бу мәсьәләне ачыклап, 
үзенең бер хәдисендә аңлата: “Адәм баласының иманы тугры булмас, 
күңеле, калебе тугры булмыйча. Калебе тугры булмас, теле тугры 
булмыйча”. Димәк безнең иманыбызны камилләштерә торган гамәл, 
ул да булса – күңелебезнең, калебебезнең пакьлеге. Әмма дә ләкин 
күңелнең пакьлегенә тәэсир итә торган нәрсә бар икән. Ул да булса – 

телнең пакьлеге. Ул чыннан да шулай. Әгәр дә адәм баласы үзенең 
теленә берәр төрле гадәт кертеп җибәрсә, әйтик, мәсәлән, аның 
телендә гел бозык сүзләр, сүгенү икән, нәтиҗәдә ул аның калебенә дә 
тәэсир итә. Ни өчен? Чөнки башка хәдисендә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте: “Әгәр адәм баласы, берәр 
гөнаһлы эш эшләп, тәүбә кылырга өлгермәсә, аның калебенә бер кара 
нокта куелыр. Әгәр ул гөнаһлы эшләрен дәвам итсә, бөтен калебе 
шул каралык белән капланырга мөмкин”. Бу тел белән дә бәйле. Әгәр 
дә без тел белән бозык сүзне сөйлибез икән, димәк ул безнең калебкә 
каралык китерә һәм дә инде нәтиҗәдә безнең иманыбызның 
камиллеген киметә. Калебнең камиллеге бик мөһим мәсьәлә, чөнки 
Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә безгә аңлата: “Ул 
Кыямәт көнендә адәм баласына малы да, балалары да бернинди 
файда, ярдәм китерә алмас. Аллаһы Тәгалә каршына сау-сәламәт 
калеб, күңел белән барган кеше генә котыла алыр”.  

Барыбыз да беләбез, кадерле дин кардәшләр, без ана карынында 
булганда, 120 нче көнне безгә җан өрелә. Ул җанны безгә Аллаһы 
Тәгалә саф һәм чиста хәлендә бүләк итә. Безнең вазифа – Кыямәт 
көнендә Аллаһы Тәгалә каршында нинди хәлдә без ул күңелне кабул 
иттек, шундый ук хәлдә Аллаһы Тәгалә каршында ул күңел белән 
барырга. Ә инде күңелнең чисталыгына тәэсир итә торган нәрсә – тел. 
Шуның өчен телгә игътибар бирергә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм тагын бер хәдисендә 
безгә аңлата: “Таң аткач адәм баласының бөтен әгъзалары телне 
шелтәли башлый. “Син, Аллаһы Тәгаләдән куркып, безне сакла”, дип 
әйтәләр. “Әгәр дә син тугры булсаң, без тугры булырбыз. Әгәр дә син 
адашсаң, без дә адашырбыз”. Шул сәбәпле Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм тагын бер хәдисендә сәхабәләрнең берсенә 
нәсыйхәт биреп әйтә: “Әй Могаз, әгәр дә син мин сиңа хәзер әйтә 
торган сүзләргә колак салмасаң, синең вафат булуың хәерлерәк. 
Аннан Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм теленә күрсәтеп 
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әйтә: “Күп кенә адәм балалары менә шул тел аркасында җәһәннәмгә 
дучар булалар”. Шуның өчен, кадерле дин кардәшләр, без сезнең 
белән әйтеп киттек, тел ул Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән олы бер 
бүләге. Тел белән без зекерләребезне әйтәбез, тел белән Коръән 
укыйбыз, тел белән үзебезнең хатыныбызга, балаларыбызга, 
кардәшләребезгә мәхәббәтебезне белдерәбез. Шулай ук тел белән 
башкаларга үгет-нәсыйхәт әйтәбез. Шул ук вакытта тел белән без 
кешене рәнҗетәбез, башкаларны сүгәбез, тел белән башкаларны 
начар юлга күндерәбез һәм тел аркасында, әлеге кыйссада әйтелгән 
шикелле, хәтта сугышлар да башланып китәргә мөмкин. Шуның 
сәбәпле Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең 
берсендә әйтә: “Кем дә кем миңа ике әйберне (берсе авыз эчендәге – 

телне, икенчесе – җенси әгъзаны) сакларга вәгъдә бирсә, мин ул 
кешегә җәннәтне вәгъдә итә алам”. 

Кадерле дин кардәшләр, бу мәсьәлә чыннан да әһәмиятле. Аның 
әһәмиятенә без тагын бер яктан игътибар итә алабыз. Әгәр адәм 
баласының төзелешенә игътибар итсәк, Аллаһы Тәгалә адәм баласына 
ике колак бүләк иткән, ә телне берне генә. Әле ул гына да түгел, 
колакта бернинди пәрдә юк. Ә телне Аллаһы Тәгалә ике пәрдә 
артында яшергән. Һәм дә инде без шуның сәбәпле нәтиҗә ясарга 
тиешбез. Без үзебезнең телебез белән, колак белән ишетә торганга 
караганда, дүрт тапкыр кимрәк сөйләргә тиешбез. Ни өчен? Чөнки 
колак икәү, ә телебез ике пәрдә артында. Аллаһы Тәгаләнең 
нәсыйхәте үзебезнең тән төзелешендә. Димәк күбрәк тыңла, бәлки 
хикмәтле сүз яки ниндидер файда ишетерсең, һәм азрак сөйлә дигән 
сүз. Шуның сәбәпле Аллаһы Тәгалә Коръәндә тагын бер аятьтә әйтә: 
“Әй сез, иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләдән куркыгыз, 
Аллаһы Тәгаләне яратыгыз һәм төгәл күркәм сүз сөйләгез. 
Боларны эшләсәгез, Аллаһы Тәгалә сезнең гамәлләрегезне 
төзәтер. Гамәлләрегезне изге итәр һәм сезнең гөнаһларыгызны 
гафу итәр. Кем дә кем Аллаһы Тәгаләгә һәм Аның Илчесенә 
буйсынса, чыннан да олы уңышларга ирешер”. Шуның өчен, 

хөрмәтле дин кардәшләр, бу мәсьәләгә игътибарлы булыйк. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм күп хәдисләрендә бу 
мәсьәләне безнең искә төшерә, һәм Раббыбыз Аллаһы Тәгалә дә 
Коръән аятьләрендә төрле нәсыйхәтләр бирә. Аллаһы Тәгаләнең сүзе 
хак, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сүзе хак. Мөмкин 
булган хәлдә телләребезне тыеп, бигрәк тә бүгенге көндә, чөнки, 

күрәбез, дөнья тыныч түгел, бер җирдә сугыш, икенче җирдә талаш, 
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шуның сәбәпле без, мөэмин-мөселман буларак, әлеге әйтелгән аятькә 
колак салып, аны гамәлдә файдаланыйк, чөнки Аллаһы Тәгалә 
Коръәндә әйтә: “Әй сез, иман китергән бәндәләр, ни өчен сез үзегез 
эшләмәгәнне сөйлисез?” Димәк, иң беренче нигездә безнең 
динебездә гамәл булырга тиеш. Мөмкин булган кадәр үзебезне бозык 
сүздән, сүгенүдән, талашудан тыйыйк, киресенчә, безнең 
кардәшлегебезне, безнең арабызда мәхәббәтне арттыра торган күркәм 
сүзләр сөйлик. Шуның өчен Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм күп сәхабәләренә, күп туганнарына: “Чыннан да, мин сезне 
Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен яратам”, – дип әйтә торган булган. Ни 
өчен? Чөнки ул калебләргә өлфәт мәхәббәт сала торган сүз. Инде 
Аллаһы Тәгалә безнең һәрберебезгә, үзебезнең телебезне бозык 
гамәлләрдән, бозык сүзләрдән саклап, фәкать Аллаһы Тәгалә кушкан 
юллардан гына файдаланырга насыйп итсә иде.  

 

Уңыш 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә Үзенең чиксез, без белеп бетермәс 
һәм санап бетермәс нингъмәтләрен яудыручы Раббыбыз Аллаһы 
Тәгаләгә туктаусыз хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса 
иде. Һәм дә инде безгә ошбу нурны алып килеп, тапшыручы бөек 
остазыбыз, пәйгамбәребез, Аллаһы Тәгаләнең Илчесе Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, әгәр дә без дөньябызны тикшереп 
карасак, бүгенге көндә уңышка ирешү турында шактый күп сөйлиләр. 
“Теория успеха”, диләр. Анда дәрес, монда тренинг. Инде сорау туа: 
безнең динебездә бармы соң ул, әллә юкмы?  

Коръән һәм хәдисләрне тикшереп карасак, күп кенә аятьләрнең 
ахырларында “муфлихүн” дигән сүз очрый. “Уңышка ирешүчеләр” 
дип тәрҗемә ителә. Димәк, ул бездә дә бар. Сорау туа: Аллаһы Тәгалә 
Коръәндә һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләрендә безгә ничек уңышка ирешергә икәнлеген күрсәтәме 
икән? Аның юллары бармы икән? Чыннан да, Коръән һәм хәдисләрне 
тикшерә башласак, андый аятьләр һәм хәдисләр дә бар.  

Уңышка ирешү ул төрле юнәлештә булырга мөмкин. Ахирәт 
юлында уңышка ирешү булырга мөмкин. Ниндидер сәүдә юлында, 
гаилә тормышында уңышка ирешү булырга мөмкин. Кешеләр 
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арасында булган мөнәсәбәтләрдә уңышка ирешергә мөмкин. Уку-

укытуда, ниндидер телне өйрәнүдә яки Коръәнне ятлауда, болар 
барысы да уңышка ирешү белән бәйле. Шуның сәбәпле Аллаһы 
Тәгалә безгә ул юлларны Коръәндә, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм сөннәтендә аңлаткан.  

Уңышның нигезендә яткан аять, ул да булса – Аллаһы Тәгалә 
Коръәндә әйтә: “Чыннан да, Аллаһы Тәгалә халыкның хәлен 
үзгәртми, алар үзләре хәлләрен үзгәртмәсәләр”. Шулай ук 
“Аллаһы Тәгалә аерым бер кешенең хәлен үзгәртми, әгәр дә ул 
кеше үз хәлен үзе үзгәртмәсә”. Безнең бу дөньяда яшәгәндә 
теләкләребез күп: сау-сәламәт тә буласыбыз килә, бай да буласыбыз 
килә, Ахирәттә дә уңышка ирешәсебез килә. Бу уңышның нигезендә 
әле әйтеп үткән аятебез ята. Ул аятьтән нәрсә аңлашыла? Өеңдә, 
телевизор каршында пульт белән диванда ятып, уңышка ирешеп 
булмый. Әгәр дә сәламәт буласың килә икән, диванда ятып, сәламәт 
булу мөмкин түгел. Аның өчен ниндидер хәрәкәт кирәк. Ниндидер 
зарядка формасымы, ниндидер үлән-дарулармы, әгәр дә эзләп 
карасаң, чыннан да мөмкинчелек күп. Төрле күнегүләр ярдәмендә 
кешеләр үзләренең астмаларын бетерәләр, күрү сәләтен яхшырталар. 
Барысы да үзебездән тора. Шулай ук, бай буласың килә икән, аның 
буенча да бүгенге көндә мәгълүмат күп. Яңа һөнәр өйрәнәсеңме, 
сатарга өйрәнәсеңме, хәрәкәт иткән кешегә Аллаһы Тәгалә ризыгын 
бирә, фәкать тик ятмаска кирәк. Шулай ук гаилә тормышында да. Тик 
ятсаң, гаилә тормышың булмый, хатының ташлап китә. Ахирәт 
юлында да шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһы Тәгалә Коръәндә, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләрендә Ахирәт 
юлында уңыш тәртибен аңлаткан.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм ачыктан-ачык 
аңлаткан: “Ислам биш нәрсәгә нигезләнгән”. Иман, намаз, ураза, 
зәкят, хаҗны санап китә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм. Монысы нигез. Алардан башка Аллаһы Тәгалә бер кодси 
хәдистә әйтә: “Минем колым Миңа үзенең якынаюын нәфел 
гыйбадәтләр аркылы дәвам итәр”. Чыннан да телевизор каршында: 
“Минем башыма хәзер сүрәләр керми инде”, “Минем билләрем 
бөгелми инде” кебек һәм башка сәбәпләр табып ятсаң, Ахирәт 
уңышына ирешергә авыр. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте киң, әлбәттә. 
Әмма дә ләкин хәрәкәттә – бәрәкәт. Димәк, нинди юнәлештә уңышка 
ирешергә теләсәк, беренче кагыйдә – Аллаһы Тәгалә әйтә: “Чыннан 
да, Аллаһы Тәгалә халыкның хәлен үзгәртмәс, алар үзләренең 
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хәлләрен үзгәрткәнче”. Инде бу кагыйдәдән соң хәрәкәт кирәклеген 
аңласак, икенче кагыйдә – Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм үзенең хәдисендә әйтә: “Чыннан да, һәрбер гамәл нигезендә 
ният ята”. Яхшы, без моны аңладык, хәрәкәт итәргә кирәк икәнлеген. 
Инде нишләргә? Иң элек ниятебез нык булырга тиеш. Ниятең нык 
булмаса, син аны ташлыйсың. Бүген эшлим, иртәгә эшләмим дип 
әйтеп, уңышка ирешү мөмкин түгел. Катгый ният ниятләдең икән, ин 
шә Аллаһ, уңышка ирешәсең.  

Өченче кагыйдә – Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисендә әйтә: “Әгәр дә сез дөрес итеп Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл 
итә торган булсагыз, Ул сезне, кошларны ризыкландырган шикелле, 

ризыкландыра. Ул кошлар иртән ач килеш ояларыннан чыгып 
китәләр, кич белән тук хәлләрендә ояларына әйләнеп кайталар”. Әгәр 
дә без кошларның тормышын тикшереп карасак, үзләрен һәм 
үзләренең балаларын тукландырыр өчен, көненә 400 тапкыр 
оясыннан чыгып китеп, 400 тапкыр кортларны алып кайта. Менә 
нинди хәрәкәт, җәмәгать. Шуның өчен, әйтеп киттек, әгәр дә хәрәкәт 
итсәң, Аллаһы Тәгалә сиңа ризыгыңны бирә. Ул бөтен юнәлешләрдә 
шулай. Сәламәт буласың килә икән, күнегүләрне сайлап алдың, син 
аларны көн дә эшлә. Көн дә эшләгән очракта акрынлап тәнең 
сәламәтләнә башлый. Гаиләңдә проблема икән, көн дә бераз булса да 
аның өстендә эшлә. Аллаһы Тәгалә, ин шә Аллаһ, җиңеллек бирер. 
Әгәр дә малың аз икән, яңа һөнәр өйрән һәм көн дә аның өстендә 
эшлә. Бүгенге заманда язылган китапларда, ниндидер өлкәдә зур 
белгеч булыр өчен, 10 000 сәгать кирәк, дип әйтәләр. 10 000 сәгать – 

уртача 5 ел. Биш ел ниндидер өлкәдә тырышып эшләсәң, син ул 
өлкәдә алыштыргысыз белгеч буласың. Аннан соң инде, күпме 
сорыйсың, хуҗаң шуның кадәр түли. Шулай ук Ахирәт юлында да, 
мөхтәрәм җәмәгать. Күреп торабыз, Аллаһы Тәгаләнең динендә 
барысы да хикмәткә ия. Көненә биш вакыт намаз, бертуктаусыз. 
Намаздан отпуска да, пенсия дә юк. Уразасы да шулай ук һәм нәфел 
гыйбадәтләр белән дә шулай ук. Син Аллаһы Тәгаләгә якын булырга 
теләгән саен, гыйбадәтләрең, изгелекләрең, күңел пакьлауларың да 
шуның кадәр күп булырга тиеш. Димәк, кошлар 400 тапкыр очкан 
шикелле, безнең, әлбәттә, 400 тапкыр намаз укырга мөмкинчелегебез 
юк. Әмма дә ләкин зекере дә бар, аның өчен урын да, вакыт та, 
бернәрсә дә проблема түгел, фәкать тел хәрәкәт итә. Коръән укулар 
бар һәм башка гыйбадәтләр бар.  
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Уңышка илтә торган ахыргы, дүртенче кагыйдә, ул да булса 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә әйтә: 
“Гамәлләр арасында иң хәерле булганы – кечкенә генә булса да иң 
дәвамлы булганы”. Кечкенә генә булса да, ләкин дәвамлы булган 
гамәлнең бер генә тапкыр эшләнгән зур гамәлгә караганда файдасы 
зуррак, җәмәгать. Чөнки ул уңышка ирештерә. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә шулай әйтә. Димәк, көчле 
буласың килә икән, даими рәвештә спортзалга йөр; сәламәт буласың 
килә икән даими рәвештә үләннәр эчәсеңме, күнегүләр ясыйсыңмы, 
табибларга йөрисеңме, даими рәвештә эшлә, туктамыйча. Бер 
туктасаң тукталасың, аннан яңадан башларга кирәк. Шулай ук малны 
кәсеп иткәндә дә. Көн дә бераз гына эшли торган булсаң, остарасың 
да һәм клиентларың да күбрәк була, акрынлап-акрынлап алга 
барасың. Һәм безнең гыйбадәтләребез дә, мөхтәрәм җәмәгать. 
Әйткәнебезчә, намазда отпуска юк, аны көн дә укыйбыз, намаз 
гомерлек гамәл, ураза да шулай ук. Аллаһы Тәгаләгә тагын да 
якынрак буласым килә дип, үзебезгә бер гыйбадәтне сайлап алсак 
(төнге намаз тәһәҗҗүдкә торабызмы, берәр зекер әйтәбезме, өстәмә 
уразалар тотабызмы, Коръән ятлыйбызмы, өйрәнәбезме), даими 
рәвештә эшләп барган очракта, ин шә Аллаһ, уңышка ирешәбез. Әгәр, 

көчле булам дип, бер генә тапкыр спортзалга шөгыльләнергә барып 
кайтсаң, авыррак күнегүләр ясап, синең аркаларың да авырта 
башлый, билләрең дә тураймый. Нәтиҗәдә син аны ташлыйсың. Ул аз 
булсын, ләкин дәвамлы булсын. Әйтик, бер тапкыр син базарга 
сатырга чыктың да: “Ә бу миннән булмый”, – дип әйтсәң, ул чыннан 
да булмый. Шулай ук дини гыйлем, Коръән ятлауны алыйк. Бер 
тапкыр 3–4 сәгать утырдык та: “Ә миннән булмый, юк”. Даими 
рәвештә, мөхтәрәм җәмәгать. Шушы дүрт кагыйдәне без саклаган 
очракта, ин шә Аллаһ, һичшиксез, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән 
уңышка ирешәбез. Шуның өчен Аллаһы Тәгалә әйтә: “Аллаһы 
Тәгалә халыкның хәлен үзгәртми, алар үзләре хәлләрен 
үзгәртмәсәләр”. Һәм инде Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм әйтә: “Чыннан да, бөтен гамәлләр ният буенча”. Икенче 
хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм күпме 
хәрәкәт кылырга кирәк икәнлеген күрсәтә: “Әгәр дә сез Аллаһы 
Тәгаләгә дөрес итеп тәвәккәл иткән булсагыз, Ул сезне кошларны 
ашаткан кебек ашатачак”. Һәм ахыргысы: “Гамәлләр арасында иң 
хәерле булганы – дәвамлы булганы”. Инде Аллаһы Тәгалә безнең 
һәрберербезгә, бу кагыйдәләрне истә тотып, бу кагыйдәләр буенча 
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гамәл кылырга насыйп итсә иде һәм һәрберебезгә дә Ахирәт һәм 
дөнья уңышына ирешергә Аллаһы Тәгалә көч-куәтләр бирсә иде. 

 

Саубуллашу хотбәсе. Мәүлид азагы 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләребез, Үзенең бөек рәхмәте белән, Үзенең 
чиксез кодрәте белән безне менә шундый нурлы биналарга, Үзенең 
йортлары булган биналарга җыючы Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә 

безнең чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. 
Аның Илчесе, безнең бөек остазыбыз, бу дөньяга рәхмәт итеп 
җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Бөек Раббыбыз Үзенең чиксез рәхмәте һәм чиксез кодрәте белән 
безне мөбарәк җомга көннәрендә Үзенең йортларына җыйды. 
Мәчетләребезгә килгәндә, һәрбер кылган адымыбыз өчен, 
мәчетләребездә кылган гыйбадәтләребез өчен Аллаһы Тәгалә Үзе 
әҗер-савапларын насыйп итсә иде.  

Кадерле дин кардәшләр, барыбыз да белеп торабыз, рабигыль-

әүвәл ае, мәүлид ае тәмамланып килә. Мәүлид мәсьәләсендә бүгенге 
көндә күп бәхәсләр бар. Әмма дә ләкин безнең өчен иң мөһиме – 

мәүлид аен бәйрәм итү дөресме, дөрес түгелме, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмне аерым бер айда искә алу һәм 
мәҗлесләр үткәрү, мәүлид кагыйдәләрен уку дөресме, әллә дөрес 
түгелме – бу мәсьәләләр безнең өчен аның хәтле мәһим түгел. 
Мөһиме – Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәте 
буенча яшәү, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә 
күрсәткән юл буенча бару, һәм дә инде без мәүлидне кабул итәбезме, 
кабул итмибезме, мәүлид аенда да, мәүлид аеннан тыш та 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмне салаватларыбызда 
искә алуыбыз, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
тормыш юлын да сөйләвебез һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм яшәп күрсәткән буенча яшәвебез мөһим. Шуның сәбәпле 
рабигыль-әүвәл аеның ахырга җомгасында Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең безгә әйтеп калдырган ахыргы нәсыйхәтләрен 
искә төшереп китәсе килә. Ул да булса – Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең саубуллашу хотбәсендә безгә калдырган 
нәсыйхәтләрен, васыятьләрен исебезгә төшереп китәсе килә. Ни 
өчен? Чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм ахыргы 
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хотбәсен ахыргы хаҗында, сәхабәләр саны йөз меңнән артык булган 
рәвештә, аларның күпчелеге ишеткән хәлдә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу нәсыйхәтләрне, бу васыятьләрне 
әйтеп калдырган. Менә шул нәсыйхәтләрендә динебез өчен, 
мөселманнар өчен иң мөһим булган мәсьәләләрне Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм барысын да җыйган.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сүзләре: “Әй 
кешеләр, чыннан да сезнең каннарыгыз, сезнең малларыгыз Аллаһы 
Тәгалә белән очрашканчыга хәтле бер-берегез өчен хәрам”. Димәк, 

исән чагыгызда һәм Кыямәт көненә хәтле, Ислам цивилизациясе 
яшәгән көнгә хәтле бу хөкем үз көчендә булачак. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм дәвам итә: “Менә бу Гарәфә көне хәрам 
булган шикелле, зөлхиҗҗә ае хәрам булган шикелле, Мәккә шәһәре 
хәрам булган шикелле, башка мөселманның каны да, малы да сезнең 
өчен хәрам”. Бүгенге көндә, мөхтәрәм җәмәгать, бик актуаль мәсьәлә. 
Телевизордан да карыйбыз, гәҗитләрдән дә укыйбыз, кызганычка 
каршы, мөселманнар бүгенге көндә бер-берсенә каршы сугыш алып 
бара, бер-берсенең канын коя. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм, нәсыйхәтләрен дәвам итеп, тагын бер мәсьәләгә туктала. 
Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм өч мәсьәләгә 
туктала. Аларның берсе – әманәтне үтәү. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтә: “Әгәр дә кем дә кемнең өстендә әманәт булса, 
үзенең әманәтен үтәсен”. Икенче мәсьәлә – “Җәһилияттә булган риба 
онытылды”, – дип әйтә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. 
Шулай ук “Җәһилияттә коелган каннар онытылды”. Моның беренче 
мәгънәсе – җәһилияттә сезнең кылган гөнаһларыгыз Ислам динен 
кабул итүегез белән (әгәр дә, чын ихластан үкенеп, Ислам динен 
кабул иттегез икән, Аллаһы Тәгалә ул гөнаһларыгызны кичерә) 
кичерелә. Моның икенче мәгънәсе дә бар. Әгәр җәһилияттә риба 
кылынды һәм кан коелды икән, сезнең бүгенге көндә аның өчен үч 
алырга хакыгыз юк. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
дәвам итеп әйтә: “Әй кешеләр, чыннан да, шайтан менә шул җирдә 
аңа гыйбадәт кылынырга өметен өзде (димәк шайтанга бүтән 
гыйбадәт кылынмас), әмма дә ләкин шайтан сезнең ширектән кечерәк 
булган гамәлләрегезне эшләвегез белән риза булыр”. Башка 
хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу мәсьәлә 
буенча әйтә: “Мин сезнең өчен, яңадан ширеккә кайтып, яңадан 
потларга табынырсыз дип курыкмыйм, әмма дә ләкин сез, дөньяга 
ияреп, дөньяга бирелерсез дип куркам”. Бүгенге көндә дә ул безнең 
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өчен мөһим. Ни өчен? Чөнки өмәвиләр һәм хәлифәләр заманында 
башланган хәл ул. Дөньяга кызыгу, мал җыю, башкаларның хакларын 
рәнҗетеп булса да алу. Ул, өмәвиләр заманында башланып, бүгенге 
көнгә кадәр дәвам итә, бар. Безнең арабызда да, артык дөньяга 
кызыгып, дөнья куучылар бар. Шул сәбәпле без моны да истә тотарга 
тиеш булабыз. Чыннан да, Ислам дине дөньядан ваз кичегез, дип 
әйтми. Эшегезне ташлап, тау куышына качыгыз яки, эшегезне 
ташлап, урманга качыгыз, гыйбадәт кылып кына яшәгез, дип Ислам 
дине өндәми. Мөэмин-мөселман кеше исән чагында, ике дөньяны да 
бертигез күреп, икесен дә алып барырга тиеш. Ни өчен? Чөнки 
Аллаһы Тәгалә каршында булган хаклардан, әманәтләрдән башка, 
безнең бу дөнья әманәтләре бар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм сәхабәләренең берсенә хәдисләренең берсендә аңлата: 
“Чыннан да, синең тәнеңнең дә сиңа карата хакы бар (без тәнебезне 
дә карарга тиеш). Синең гаиләңнең дә сиңа карата хакы бар (без 
гаиләбезне дә карарга, кайгыртырга тиеш)”. Башка хәдисендә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Әгәр дә мөэмин-

мөселман үзенең өстендә бурыч-вазифа булган гаиләсенең кешеләрен 
әрәм итсә (тиешенчә тәэмин итмәсә, тиешенчә ризыкландырмаса, 
тиешенчә рухи тәрбия бирмәсә), аңа ул гөнаһ җитә”. Шуның сәбәпле 

бу мәсьәлә шулай ук мөһим.  
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм монда шулай ук 

риба мәсьәләсенә, ел дәверендә булган айлар белән уйнау 
мәсьәләсенә туктый. Җәһилият заманында мөшрикләр елның айлары 
белән уйныйлар иде. Дүрт хәрам айларны танысалар да, аларның 
хәрам ай икәнлеген белсәләр дә, әмма дә ләкин үзләре өчен хәйлә 
таптылар. Алар айларның урыннарын күчерә торган булганнар. Шул 
сәбәпле Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу мәсьәләгә 
туктала һәм дә инде аңлатып әйтә: “Чыннан да, Аллаһы Тәгалә 
каршында 12 ай бар. Менә шул айларның дүртесе хәрам айлар. 
Аларның өчесе бер-бер артлы килә, берсе аерым тора: зөлкагъдә, 
зөлхиҗҗә, мөхәррам. Аерым тора торганы – раҗәб ае”. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең әлеге сүзләрендә без 
һиҗри тәкъвимнең (календарьның) әһәмиятен күрәбез. Дәвам итеп, 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хотбәсендә әйтә: “Әй 
кешеләр, чыннан да, сезнең хатыннарыгызның сезгә карата хаклары 
бар һәм сезнең дә аларга карата хакларыгыз бар. Беренче хак – сезнең 
ятакка, түшәккә беркемне дә яткырмаска (зина мәсьәләсе). Шулай ук 
сезнең рөхсәтегездән башка өйләрегезгә беркемне дә кертмәскә. 
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Ачык фәхишәлек кылмаска. Әгәр дә инде алар боларны эшләсәләр, 
Аллаһы Тәгалә сезгә ниндидер чаралар күрергә рөхсәт бирде. Коръән 
аятьләрендә алар зекер ителә. Әмма дә ләкин алар сезгә буйсынсалар, 
сезнең өстегездә булган бурыч – аларны киендерү, ашату һәм аларга 
яхшы мөнәсәбәттә булу. Чыннан да, хатын-кызлар сезнең хөкемегез, 
сезнең кул астында яши һәм сезнең хөкемегездән башка аларның 
кулларында бернәрсә дә юк. Сез аларны Аллаһы Тәгаләнең әманәте 
буларак алдыгыз һәм хәләл никах белән, Аллаһы Тәгаләнең исемен 
зекер итеп, аларга өйләндегез. Шуның өчен хатын-кызларга карата 
Аллаһы Тәгаләдән куркыгыз. Әй кешеләр, чыннан да, мөселманнар 
бер-берсенә кардәш. Бер мөселманга икенче мөселманның малы 
хәләл булмас, әгәр дә ул үз теләге белән бу малны тапшырмаса”. 
Шәригатьтә бу әманәт бүлегенә керә торган, мөселманнар арасында 
булган мөнәсәбәтне билгели торган хөкемнәр бар. Ул да булса – 

бүләк, аренда һәм башка хөкемнәр. Бөтен шартлар үтәлгән очракта 
менә шул хөкемнәр мөселманнар арасында хәләл булып тора. Бу 
хөкемнәрдән тыш, бер-беребезнең малларыбызга зыян итәргә 
хакыбыз юк.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм монда мөһим 
мәсьәләгә тукталып китә, ул да булса – кардәшлек мәсьәләсе. Бүгенге 
көндә, кызганычка каршы, мөселманнар арасында хилафлык күп. 
Хилафлык нәтиҗәсендә бер-беребезне мөселманлыктан чыгарырга 
маташабыз. Әмма дә ләкин бу мәсьәләдә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең куркыныч хәдисе бар: “Әгәр дә бер мөэмин-

мөселман икенчесенә “син кяфер”, дип әйтсә, шул икесенең берсе ул 
сүзне күтәрергә мәҗбүр була: яки көферлектә гаепләүче көферлек 
хәленә төшкән була, яки инде ул гаепләгән кеше чыннан да кяфер 
була”. Монда икесенең кайсысы бу хәлгә төшәчәге төгәл билгеле 
түгел. Шуңа да бу мәсьәлә бик хәтәр, мөхтәрәм җәмәгать.  

Безнең хәнәфи имамнарының берсе – имам Тәхави үзенең 
гакыйдәсендә “әһлүл кыйбла” дигән бер төшенчәне файдалана. 
“Әһлүл кыйбла” – бер кыйблага иярүчеләр, бер кыйблага таба 
юнәлеп, гыйбадәт кылучылар. Бүгенге көндә без мөселманлыкны 
менә шулай аңларга тиеш. Димәк, без бер кыйблага юнәләбез икән, 
бер-беребезне мөселман дип санарга тиешбез. Әгәр дә без моны 
кабул итмәсәк, хәлебез кызганыч. Бүгенге көндә Сириянең, Ливиянең 

һәм башка сугыш барган дәүләтләрнең хәленә төшү куркынычы бар.  
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең хотбәсен 

дәвам итеп әйтә: “Сез миннән соң кяфер булып, бер-берегезне 
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көферлектә гаепләп, бер-берегезнең башын чабып, тормыш алып 
бармагыз, көферлеккә кайтмагыз. Чыннан да, мин сезгә бер әйбер 
калдырам. Әгәр дә сез аңа тотынсагыз, ябышсагыз, беркайчан да 
адашмассыз. Ул да булса – Аллаһы Тәгаләнең китабы”. Монда кайбер 
вакытта мәсьәлә туа, мөхтәрәм җәмәгать: ни өчен без Коръәнгә һәм 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Сөннәтенә 
иярмибез? Ни өчен Коръән һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең Сөннәте буенча бармыйбыз? Ни өчен без дүрт мәзһәбнең 
берсе буенча барабыз? Әмма дә ләкин бу наданлык сәбәпле килеп 
туган мәсьәлә, мөхтәрәм дин кардәшләр. Ни өчен? Чөнки дүрт 
мәзһәбнең кайсысын алсак та, ул дүрт мәзһәбтә бүгенге көндә инде 
миллионлаган мәсьәлә бардыр. Ул мәсьәләләрнең кайсысын алсак та, 
нигезендә, һичшиксез, Коръән яки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең Сөннәте ята. Шуның өчен, дүрт мәзһәбнең берсен 
сайлап, аның буенча барып, аның буенча гамәл кылып, без үзебезнең 
гамәлебезне Коръәнгә һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең Сөннәтенә туры китергән булабыз. Һәм дә инде, билгеле, 
безнең җирлектә бабаларыбыз сайлап алган хәнәфи мәзһәбе бар. Аны 
сайлау белән, без Коръәнгә дә, хәдискә дә каршы килмибез, 
киресенчә, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Сөннәте 
буенча Аллаһы Тәгалә Коръәндә кушкан хөкемнәр буенча 
тормышларыбызны алып барабыз.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хотбәсен дәвам 
итә: “Әй кешеләр, чыннан да, сезнең Раббыгыз бер, чыннан да, сезнең 
атагыз бер. Сез барыгыз да Адәм галәйһиссәламнеке. Адәм 
галәйһиссәлам үзе туфрактан. Сезнең арагыздан Аллаһы Тәгаләгә иң 
кадерле булганыгыз – иң тәкъва булганыгыз. Чыннан да, Аллаһы 
Тәгалә белүче, хәбәрдар”. Монда да Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм бик мөһим мәсьәләгә туктала, ул да булса – 

тигезлек. Билгеле булганча, Ислам дине безне милләт буенча, 
социаль статус, мал буенча, гаилә буенча бүлми. Ислам дине безне 
барыбызны да тигезләде. Һәм шул тигезлекнең мисалы – без мәчеттә 
утыра торган сафларыбыз. Барыбыз да бер сафта утырабыз, барыбыз 
да бергә сәҗдә кылабыз. Шунда җитәкченең башы, аның заводында 
эшли торган кешенең аяклары янында булырга мөмкин. Менә ул 
хакыйкый тигезлек һәм тигезлекнең нигезе – Раббыбыз Аллаһы 
Тәгаләнең бер булуы һәм атабыз Адәм галәйһиссәламнең бер булуы. 
Безнең барыбызда да бер үк кан, һәм шул сәбәпле Аллаһы Тәгалә 
каршында безгә бәя бирә торган бер генә сыйфат бар, ул да булса – 
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тәкъвалык. Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Чыннан да, сезнең 
арагыздан Аллаһы Тәгаләгә иң кадерле булган кеше – иң тәкъва 
булучы”. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, бу мәсьәләне 
дәвам итеп, аңлата: “Гарәпнең гарәп булмаган кешегә карата 
бернинди дә өстенлеге юк”.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хотбәсен дәвам 
итә: “Әй кешеләр, чыннан да, Аллаһы Тәгалә сезгә мирасны бүлеп 
бирде”. Шул сәбәпле без, мөселманнар, бу яктан бәхетле кешеләр. 
Безнең мирас өчен тартышырга урын калмый, чөнки Аллаһы Тәгалә 
билгеләгән. Мираста “васыять” дигән өлеше бар. Ул фәкать 1/3 өлеше 
генә. “Һәрбер бала, кайсы гаиләдә туды, шул гаиләдән аның нәселе 
исәп ителә”, – дип әйтә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Әгәр дә берәр 
кеше үзенең атасы итеп башканы билгеләсә һәм берәр кол “минем 
хуҗам башка кеше” дип әйтсә, шуңа Аллаһы Тәгаләнең һәм барча 
фәрештәләрнең ләгънәте булсын”.  

Кадерле дин кардәшләр, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең ахыргы хотбәсеннән иң мөһим булган өлешләрен карап 
киттек. Күреп торабыз, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
кеше хакы, мөселман хакы, бигрәк тә мөселманнар арасында кан һәм 
мал мәсьәләсенә туктала, хатыннар хакларына туктала. Кадерле дин 
кардәшләр, Аллаһы Тәгалә безнең һәрберебезгә бу хаклар өчен 
Ахирәт көнендә сорау бирәчәк. Без аның өчен җавап бирергә мәҗбүр 
булабыз, һәм дә инде шул сәбәпле Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең сүзләрен, бу хакларны исебездә тотыйк. Мәүлид аена 
килгәндә, мәүлид ае тәмамланса да, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмне зекер итүдән туктарга кирәк дигән сүз түгел. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең моның турында 
хәдисләре күп, салаватлар турында да әйтелгән хәдисләр. Гомумән, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисенә игътибар 
итсәк: “Мин сезгә ике әйбер калдырдым, ул да булса – Коръән һәм 
Сөннәт, аларга иярсәгез адашмассыз”, – дип әйтә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Сөннәтне беләбез, анда Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сүзләре, гамәлләре һәм ул риза 
булган хөкемнәр керә. Шуның сәбәпле, боларны да истә тотып, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Сөннәте буенча 
яшәсәк иде. 
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Мәүлидне каршылау 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә чиксез нигъмәтләрен яудыручы 
Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең хәмедләребез, шөкерләребез, 
сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш 
бөек остазыбыз, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре 
булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, кайберәүләребез белеп торадыр, 
кайберәүләребез белмидер, безнең киләсе атналарда, ин шә Аллаһ, 
рабигыль-әүвәл ае башлана, ул Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм дөньяга килгән ай. Һәм киләсе җомгаларда һәм рабигыль-

әүвәл ае буе без Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
тарихы белән, әхлагы белән, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең тормышыннан нинди үрнәкләрне, нинди мисалларны 
алырга була, үзебез өчен нинди нәтиҗәләр ясыйбыз, боларның 
барысы турында да сөйләрбез, ин шә Аллаһ.  

Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмне 
бу дөньяга безгә бер нур тапшырыр өчен җибәрде, ул да булса – 

Коръән. Коръән – Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
безгә калдырган олы мирасы. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмне Коръәннән, ә Коръәнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнән берничек тә аерып булмый. Коръән ул – Аллаһы 
Тәгаләнең бөек могҗизасы. Могҗиза булгач, ул Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең пәйгамбәрлеген исбатлый торган 
китап. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәргә дә дәлил кирәк, аңа да исбатлау 
кирәк. Әйтик, бүген берәрсе, мәчеткә килеп кергәч: “Егетләр, бүген 
төнлә Җәбраил галәйһиссәлам килгән иде, мине пәйгамбәр итеп 
игълан итте. Аллаһы Тәгалә динен җиңеләйтте, фарыз намазларын өч 
тапкыр гына укыйбыз”, – дип әйтсә, ышанабызмы? “Дәлилеңне 
китер”, – дип әйтәбез. “Пәйгамбәрлегеңә дәлил кайда?” – дип 
соыйбыз. Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм дә 
пәйгамбәр булып килгәндә аның да дәлиле булырга тиеш. Белеп 
торабыз, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
могҗизалары бик күп булган. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм догасы белән айны да ярган, ризык та күбәйгән, кешеләрнең 
яралары да, авырулары да төзәлгән. Әмма дә ләкин Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең иң олы могҗизасы – Коръән. Ни 
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өчен ул могҗиза соң? Беренчедән, Коръән ул шигырь дә түгел, проза 
да түгел. “Рифмага салынган проза” дип атала. Ә сез андыйны язып 
карагыз әле башта. Шигырь дә булмасын, проза да булмасын, ләкин 
рифмага туры килә торган булсын. Кайсыгыз булдыра ала? Аның 
хәтле генә бәлки булдыра алырбыз, әмма дә ләкин Коръәннең эчендә 
күп нечкәлекләр бар. Коръән эчендәге төрле фән ягыннан һәм гыйлем 
ягыннан могҗизалар турында без сезнең белән сөйләшкән идек, әмма 
дә ләкин аннан башка Коръәндә математика ягыннан да бик күп 
могҗизалар бар. Шуның сәбәпле Аллаһы Тәгалә Коръәндә, Үзе безгә 
мөрәҗәгать итеп әйтә: “(Ий Мөхәммәд) әйт: “Әгәр дә җеннәр һәм 
кешеләр Коръәнгә охшаган китапны язар өчен бергә җыелсалар 
да, алар Коръәнгә охшаш китап яза алмаслар, хәтта бер-берсенә 
ярдәмче булсалар да”. Монда кешеләрнең һәм җеннәрнең гомумән 
гаҗизлеге күренә. Гаҗиз, бернәрсә дә эшли алмыйбыз. Ә ни өчен 
бернәрсә дә эшли алмыйбыз? Тагын Коръәндә нинди могҗизалар бар 
икән? Шуларның кайберләрен карап китик. Ул да булса сан ягыннан 
могҗизалар бу. Иң беренчедән карап китәбез, Аллаһы Тәгалә 
Коръәндә дөнья төзелеше турында сөйләгәндә, күкләрнең һәм 
җирләрнең яратылуы турында сөйли. Күкләр-җирләр Коръәндә 
җидешәр кат искә алына, һәм күкләрнең һәм җирләрнең бар ителүе дә 
шулай ук җидешәр тапкыр искә алына. Шуны искә алырга кирәк, 
Коръәндә 114 сүрә, 6000 нән артык аять. Бу пропорцияне сакларга 
кирәк. Коръәннең бөтен текстында монысы да җиде булырга тиеш. 

Булдыра алабызмы? Әле анысы гына түгел. Коръәндә Аллаһы Тәгалә 
“көн” дигән сүзне 365 тапкыр китерә (елда 365 көн), аннан соң 
“көннәр” дигән сүзне (күплек санда) 30 тапкыр китерә, аннан соң 
“ай” дигән сүзне 12 тапкыр китерә. Боларны ничектер туры китерергә 
кирәк бит. Коръәннең мәгънәсе дә төзек булсын һәм бу мәгълүмат та 
булсын.  

“Үсемлекләр” дигән сүз Коръәндә 26 тапкыр килә, шулай ук 
“агачлар” дигән сүз дә 26 тапкыр очрый. Аннан соң “газап”дигән сүз 
117 тапкыр очрый, “Аллаһы Тәгаләнең гафу итүе, мәгъфирәте” дигән 
сүзләр 234 тапкыр очрый. Төгәл икегә бүленә. 234 не икегә бүлсәк, 

117 килеп чыга. Булдыра алабызмы андый китапны язырга? 

“Әйт” дигән сүз 332 тапкыр очрый, шулай ук “әйттеләр” сүзе дә 
332 тапкыр очрый. Дөнья тормышы 115 тапкыр искә алына, Ахирәт 
тормышы да 115 тапкыр искә алына. Барысы да төгәл. Бу Аллаһы 
Тәгаләнең буш сүзе түгел. Ни өчен монысы да шул ук сан (цифра), 
тегесе дә шул ук сан (цифра)? Аллаһы Тәгалә аларның бертигез 
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икәнлеген күрсәтә. Дөньягызны да, Ахирәтегезне дә тигез алып 
барыгыз. Әлбәттә, ахирәт дөньяга караганда күпкә өстен. Аллаһы 
Тәгалә Коръән аятьләренең берничә җирендә әйтә: “Ахирәт 
хәерлерәк һәм дәвамлырак”. Әмма дә ләкин яшәгән чакта без аны 
бертигез алып барырга тиеш.  

“Шайтан” дигән сүз 88 тапкыр очрый, “фәрештә” дигән сүз дә 
шулай ук 88 тапкыр очрый. “Иман”, “көферлек” дигән сүзләр 
25 тапкыр очрыйлар. “Җәннәт, җәһәннәм” сүзләре дә 77 тапкыр искә 
алына. “Уйлагыз, фикерләгез” яки “Уйларлармы, фикерләрләрме” 

дигән сүзләр 49 тапкыр һәм “ниндидер нәтиҗәгә ирешерләр” дигән 
сүзләр шулай ук 49 тапкыр. “Вәгазь”, “сүз” дигән сүзләр шулай ук 25 
тапкыр очрый. “Файда” һәм “зарар” яки берәр нәрсәне бозу – 50 шәр 
тапкыр очрый. Гамәл һәм гамәлнең җәзасы (бүләге) икесе дә 107 
тапкыр очрый. “Ярату” – 83 тапкыр һәм “буйсыну” – 83 тапкыр. 
“Бәла” – 75 тапкыр, “яхшы матур тормыш” – шулай ук 75 тапкыр. 
“Кояш” һәм “нур” 33 тапкыр искә алына. Аллаһы Тәгаләнең туры 
юлга бастыруы – 79 тапкыр, “Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте, 
рәхимлелеге һәм шәфкатьлелеге” шулай ук 79 тапкыр искә алына. 
“Хатын-кыз” һәм “ир кеше” дигән сүзләр 23 тапкыр искә алыналар. 
Әмма дә ләкин моның могҗизасы моның белән генә тәмамланмый. 
Билгеле булганча, кеше формалаштыру өчен, ике өлеш кирәк. Хатын-

кызның һәм ир кешенең өлеше. Ул өлешне “хромосома” дип атыйлар. 
Ир-кешенең һәм хатын-кызларның өлешләре бергә кушылганчы 
һәрберсендә 23 хромосома. Коръәндә дә ир-атлар һәм хатын-кызлар 
23 тапкыр искә алыналар. Икесе дә бергә кушылгач, 46 хромосома 
була. Карагыз, нинди тылсымлы саннар. Ничек шуларны туры 
китерергә, мөхтәрәм җәмәгать? Булдыра алабызмы? Аның мәгънәсе 
дә югалмасын. Әле мәгънә генә түгел, кыйсса дигән нәрсә бар. 
Кыйсса бит бүленмәскә, ахырына кадәр барып җитәргә тиеш. Нинди 
тирән могҗиза, мөхтәрәм җәмәгать.  

Коры җир Коръәндә 13 тапкыр искә алына, диңгез 32 тапкыр 
искә алына. Әмма дә ләкин бу әле могҗизаның ахыры түгел. Икесе 
бергә кушылгач, 45 тапкыр була. Әгәр дә без аны процент белән 
саный башласак, нәтиҗәдә коры җир 29 %, ә диңгез 75 % искә алына. 
География гыйлемен тикшерсәк, коры җир җир йөзендә 29 %, ә 
диңгез 71 %. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм ул 
мәгълүматны кайдан алсын? Ул заманда агачтан ясалган корабльләр 
генә йөргән. Пароход та булмаган, космоска очу турында сүз дә юк. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм кайдан моны белә 
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алган? “Коръәнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
язган”, – дип әйтүчеләр бар. Ничек үзе яза алсын ди ул? Уйлап 
карагыз, сүзләрнең саннарын төгәл туры китерергә кирәк. Һәм шул 
сүзләрнең саннары географиядә булган мәгълүматка тәңгәл килергә 
тиеш. Ничек боларны туры китерергә мөмкин? Кайсыбыз булдыра 
ала? Аллаһы Тәгалә әйткәне буенча, “Хәтта бер-берегезгә ярдәмче 
булсагыз да, Коръәнгә охшаш, Коръәнгә тиң булган китапны 
булдыра алмассыз”. Аллаһы Тәгаләнең сүзе хак. Без бу 
мәгълүматны ишетеп, аны кабул иттек, булдыра алмыйбыз, дидек.  

Рамазан аенда Кадер кичәсе турында сөйләгәндә искә алдык, без 
Кадер кичәсен 27 се көтәбез. Әгәр ул сүрәгә игътибар итсәк, “ул 
Кадер кичәсе” дигән сүз нәкъ 27 нче сүз. Шуңа да, кадерле дин 
кардәшләр, Коръән – Аллаһы Тәгаләнең әйтеп һәм өйрәнеп 
бетерерлек булмаган могҗизасы. Чыннан да, Аллаһы Тәгаләнең сүзе 
хак. Бу Аллаһы Тәгалә безгә бүләк иткән бер зур байлык. Аллаһы 
Тәгалә барыбызга да иңдергән канунына – Коръәнгә ияреп, 
тормышларыбызны Коръәнгә китереп алып барырга насыйп итсә иде. 

 

Мәүлиднең беренче җомгасы 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләребез, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә 
безнең чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. 
Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез 
Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы 
Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, мөбарәк мәүлид айларыбызны Аллаһы 
Тәгалә хәерле кылсын. Безгә ошбу айларда, кабат-кабат өстәмә 
гыйбадәтләрне кылып, аларның әҗер-савапларына ирешергә насыйп 
итсен һәм Ахирәт көннәрендә, Кыямәт көннәрендә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең шәфәгатьләренә лаеклы булырга 
насыйп итсен. 

Инде вәгъдә ителгән буенча, мәүлид айларының бөтен җомга 
вәгазьләрен Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
багышлыйбыз. Бүгенге җомга вәгазебездә, кадерле дин кардәшләр, 
без сезнең белән Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
дөньяга килүе, аның бераз бабалары тарихы кебек мәсьәләләргә 
тукталып китәрбез, ин шә Аллаһ. 
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Безнең һәрберебез белә, дөньядагы иң беренче кеше, иң беренче 
адәм, иң беренче пәйгамбәр, ул да булса – Адәм галәйһиссәлам. Шул 
сәбәпле безнең һәрберебезнең нәселләре Адәм галәйһиссәламгә 
тоташа. Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
нәселе дә Адәм галәйһиссәламгә тоташа. Галимнәр Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең шул чылбырын өч өлешкә бүләләр. 
Беренче өлеше төгәл билгеле, икенче өлешендә шикләр бар. Өченче 
өлеше турында хәбәр бар, әмма дә ләкин ул чылбырда һичшиксез 
хаталар булырга мөмкин. Чылбырның бер өлеше Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнән Гаднән исемле кешегә хәтле. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең берничә буыннан 
тоташаторган Гаднән исемле бабасы бар. Менә шул Гаднәнгә хәтле 
чылбыр төгәл билгеле. Чылбырның икенче өлеше Гаднәннән алып 
Ибраһим галәйһиссәламгә хәтле. Монысында шикләр булырга 
мөмкин, чөнки бик борынгы заман, безнең эрага хәтле. Инде белеп 
торабыз, Ибраһим галәйһиссәламгә Аллаһы Тәгалә ике малай бүләк 
итә: берсе – Исмәгыйль, икенчесе – Исхак. Исмәгыйльдән гарәпләр 
китә, Исхактан яһүдләр китә. Шуның сәбәпле Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең нәселе Ибраһим галәйһиссәламгә 
тоташа. Чылбырның өченче өлеше Ибраһим галәйһиссәламнән алып 

Адәм галәйһиссәламгә хәтле. Монысында һичшиксез хаталар бар дип 
әйтәбез. Чөнки монысы инде безгә билгеле булмаган тагын да 
борынгырак тарих. Шулай итеп, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 

вә сәлләм Адәм галәйһиссәлам, Ибраһим галәйһиссәлам нәселеннән 
чыккан пәйгамбәр. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләренең берсендә хәбәр биргәне буенча: “Аллаһы Тәгалә мине 
иң хәерле милләттән, иң хәерле ыругтан, иң хәерле гаиләдән сайлап 

алды. Әмма дә ләкин монда горурланыр өчен урын юк”. Ни өчен? 

Чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә хак булган 
китапны алып килүче һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм Коръәндә күрсәтелгәнне белә. Аллаһы Тәгалә әйтә: “Ул 
Кыямәт көнендә адәм баласына аның маллары да, балалары да 
ярдәм итә алмаслар”. Димәк, Кыямәт көнендә безгә балалар да 
ярдәм итә алмый һәм без дә берничек тә балаларыбызга ярдәм итә 
алмыйбыз. Шул сәбәпле Кыямәт көнендә нәсел мизаныбызга 
бернинди дә авырлык китерми, чөнки шул ук Ибраһим галәйһиссәлам 
нәселеннән Әбү Ләһәб тә чыккан (Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең иң зур дошманнарыннан берсе), Әбү Җәһел дә шул 
нәселдән чыккан (Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
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шулай ук олы дошманы). Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең нәселе мөбарәк дип йөрсәк тә, Кыямәт көнендә 
беркемгә дә нәселе ярдәм күрсәтә алмый. Ни өчен? Чөнки Аллаһы 
Тәгалә каршында бердәнбер бәя бирә торган кагыйдә, ул да булса – 

“Сезнең арагыздан Аллаһы Тәгаләгә иң кадерле булганыгыз – иң 
тәкъва (Аллаһы Тәгаләдән иң куркучы, Аллаһы Тәгаләне иң яратучы 
кеше)”.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең нәселенә 
килгәндә, тагын шуны әйтеп китәргә кирәк. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләрнең берсендә үзе турында 
болай дип хәбәр итә: “Мин ике корбан нәселеннән чыккан”. Беренче 
корбан, ул да булса – Исмәгыйль галәйһиссәлам. Беләбез, Ибраһим 
галәйһиссәламнең 90 яшенә җиткәнче балалары юк иде. Дога 
кылганда Ибраһим галәйһиссәлам: “Малаем туса, аны Аллаһы Тәгалә 
ризалыгы өчен кызганмас идем”, – дип әйтә. Исмәгыйль 
галәйһиссәлам туып, 13 яшькә җиткәч, Аллаһы Тәгаләдән боерык 
килә. Нәзерне әйткәч, үтәргә кирәк. Аллаһы Тәгалә Ибраһим 
галәйһиссәламнең фәкать иманын гына сыный. Чыннан да, Ибраһим 
галәйһиссәлам – Аллаһы Тәгаләгә бирелгән кеше. Бу фидакарьлекнең 
иң югары мисалы. Исмәгыйль галәйһиссәлам исән кала, Аллаһы 
Тәгалә сарык белән алмаштыра. Монысы беренче корбан.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең нәселендә 
икенче корбан – үзенең әтисе – Габдулла. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең бабасы шулай ук нәзер әйткән була. “Минем 
фәлән хәтле балаларым туса, иң яратканымны корбан итәрмен”, – дип 
әйткән була. Габдулла иң яраткан малае була. Нәзерне үтәргә кирәк. 
Ул Кәгъбә янына килә. Пычагын үткенли, малаен китерә. Шунда 
Кәгъбә янында моны күреп торган гарәпләр аңа: “Син нишлисең?” – 

дип әйтәләр. Ул: “Мин нәзеремне үтим”, – дип әйтә. Тегеләр: “Син 
нәзереңне үтәсәң, синнән соң килә торган кешеләр һәрберсе үзенең 
малаен монда корбан чала торган булачак. Ә халык ничек үрчергә 
тиеш?” – дип аңа сорау бирәләр. Шунда ул уйлана башлый. 
Белүчеләр, сихерчеләр, җеннәр белән элемтәгә керүчеләр белән 
киңәшләшә башлыйлар. Шунда сихерчеләрнең берсе аңа әйтә: “Син 
шобага тот, аның бер ягында малаең булсын, икенче ягында 
үтерелгән кеше өчен җәза (гарәпләрдә үтергән кеше үтерелгән 
кешенең гаиләсенә 10 дөя бирергә тиеш иде)”. Ун тапкыр шобага 
тоталар. Дөяләр саны йөзгә тулгач, дөяләргә чыга. Шунда гарәпләр 
шатланып әйтәләр: “Булды, Аллаһы Тәгалә синең нәзереңне кабул 
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итте”. Әмма дә ләкин Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең бабасы риза булмый. “Өч тапкыр чыкмыйча, мин 
туктамыйм”, – дип әйтә. Өчесендә дә дөяләргә чыгып, дөяләрне 
корбан итеп чалалар, мескен-фәкыйрьләргә тараталар, халыкны 
ашаталар. Шулай итеп, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең атасы да корбан булудан котыла. Аллаһы Тәгаләнең 
кодрәте. Әгәр дә кеше вафат булырга тиеш түгел икән, Аллаһы 
Тәгалә аны теләсә ничек коткара. 

Аллаһы Тәгаләнең кодрәтенә беркем дә, бер зат та каршы чыга 
алмый. Иң ачык мисал – Фиргавен. Фиргавенгә сихерчеләре хәбәр 
бирәләр: “Озакламый яһүдләрдә бер малай туа. Ул синең һәлак 
булуыңа сәбәпче була торган малай”. Шунда Фиргавен яһүдләрнең 
бөтен малайларын үтереп барырга дигән боерык бирә. Әмма дә ләкин 
Аллаһы Тәгаләнең кодрәте чиксез. Кешенең кодрәте Аллаһы Тәгалә 
каршында бернәрсәгә дә тормый. Шул сәбәпле Аллаһы Тәгалә 
Фиргавеннең үлеменә сәбәпче булучы малайны үз куллары белән 
тәрбияләтте, мөхтәрәм җәмәгать. Менә Аллаһы Тәгаләнең кодрәтенә 
ачыктан-ачык дәлил. Монда да, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм шундый нәселдән туарга тиеш икән, телисеңме, теләмисеңме, 

дөньяга барыбер килә.  
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең әнисе, авырлы 

булып киткәч, төрле төшләр күрә. Бер төшен сөйли: “Миннән нур 
чыкты, ул нур бөтен дөнья сарайларын яктыртты”. Икенчесендә аңа 
хәбәр килде: “Синең фәлән балаң туа. Ул бу дөньядагы кешеләрнең 
түрәсе булачак. Ул дөньяга килгәч, син дога кыл: “Ий Раббым, аны 
шайтаннан сакласаң иде” һәм Мөхәммәд дип исем куш”. Нәтиҗәдә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм дөньяга килә. Ул 
дөньяга килгәч, әнисе Әминә бабасы янына шатлыклы хәбәрне 
җиткерергә кеше җибәрә. Бабасы килеп, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмне Кәгъбә янына алып китә. Шунда озак кына дога 
кыла. Чыннан да, балага Мөхәммәд дип исем кушалар. Шулай итеп, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм шундый могҗизалы 
рәвештә дөньяга килә. Риваятьләрдә килгәне буенча, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм дөньяга килгән төндә фарсыларның 
ничә дистә, йөз еллар саклый торган утлары сүнә. Шул ук төнне 
фарсы патшасының сарае ярыла. Шулай ук шул төндә потлар егыла 
һәм шул ук төндә Мәдинәдә яһүд руханиларының берсе урамга 
чыгып кычкыра башлый: “Әй яһүдләр, монда җыелыгыз. Карагыз, 
Әхмәднең йолдызы туды”. Яһүдләрнең китапларында күрсәтелгән 
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була, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм дөньяга килгән 
көнне билгеле бер йолдыз күренергә тиеш. Бу вакыйга да була. Болар 
барысы да Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
пәйгамбәр икәнлеген исбатлый. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм дөньяга килә. 
Гарәпләрнең гореф-гадәтләре буенча, бала чүлдә тәрбияләнергә тиеш. 
Ни өчен? Чөнки Мәккә – ул сәүдә шәһәре, анда күп кеше йөри, 
инфекция тарала. Аннан, төрле чит илләрдән сәүдәгәрләр килеп, 
Мәккәдәге халыкның телен боза торган булалар, телгә чит 
халыкларның сүзләре керә. Бала чиста саф гарәп телендә 
тәрбияләнсен өчен, чүлгә җибәрә торган булганнар. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә ана сөте эзли башлыйлар. Ул заманда 
бераз акча эшләп булмас микән дип, чүлдә яшәүче кабиләләр 
Мәккәгә киләләр һәм шул балаларны алып китәләр. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмне күрсәтәләр. Берсе дә аны алырга 
теләми, чөнки ул ятим, әтисе үлгән. Бары тик Хәлимә исемле хатын 
гына аны алырга була. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмне үзенә алып, Хәлимә бик күп могҗизалар күрә. Мәккәгә 
килгәндә Хәлимәнең ишәге артка калып бара торган була. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмне үзенә алып, 
Мәккәдән кайтып киткәндә кәрванда ишәге иң беренчеләрдән була. 
Хәлимәнең үзенең дә баласын имезергә сөте булмый. Ә инде 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмне алгач, үзенең 
баласын да һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмне дә 
имезә. Ул гына да түгел, үзләренең дөяләрендә сөт булмый, үзләре ач 
утыралар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмне алгач, 
икенче көнне дөяне савып карыйм әле, дигән ният белән чыккан ире 
дөянең сөте барлыгын белә. Тагын бер могҗиза – корылык елы 
булганлыктан беркайда да яшел чирәм булмый. Хәлимәнең 
терлекләре йөри торган җирләрдә яшел чирәм пәйда була башлый. 
Хәлимә кабиләсендәге бөтен кешеләр: “Терлекләрегезне Хәлимәнең 
терлекләре янында йөртегез”, – дип бер-берсенә әйтә торган булалар. 
Шулай итеп, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 5–6 елга 
якын чүлдә тәрбияләнә. 5–6 яшьләрдә аны әнисенә кире кайтаралар. 
Ул аннан соң әнисе белән Мәдинәгә сәфәр кыла. Сәфәрдән кайтканда 
әнисе юлда вафат була. Шулай итеп, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм бөтенләй ятим кала. 8 яшенә хәтле бабасының 
тәрбиясендә яши. Бабасы аны бик карый. Ул гел бабасының урынына 
утырырга ярата торган була. Абыйлары аны куа торган булалар. 
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Бабасы исә аларга: “Тимәгез, ул бер зур кеше булачак”, – дип аны гел 
яклый торган була. 8 яшь тулгач, бабасы да вафат була, һәм 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм абыйсы Әбү Талиб 
тәрбиясенә кала.  

Кадерле дин кардәшләр, күреп торабыз, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм бер яктан бик авыр шартларда дөньяга 
килә: ятим булып яши, фәкыйрьләрнең хәлләрен күрә. Моның да 
үзенең бер гыйбрәте, хикмәте бар. Ни өчен? Чөнки ул бит пәйгамбәр 
буласы кеше, өммәт өчен җаваплы. Ул, беренчеләрдән булып, 
фәкыйрьләрне, ятимнәрне кызганмаса, кем кызгансын? Шул сәбәпле 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең күп кенә 
хәдисләрендә ятимнәргә, фәкыйрьләргә, әсирләргә, иң зәгыйфь 
кешеләргә рәхимлелек, шәфкатьлелек турында әйтелә. Кадерле дин 
кардәшләр, безнең һәрберебезгә дә Аллаһы Тәгалә күңелләребезгә 
рәхимлелек, шәфкатьлелек салып, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм шикелле, рәхимле, шәфкатьле кешеләр булырга насыйп 
итсә иде. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И ПРАЗДНИКИ РОССИИ 

 

Данный вид проповедей очень важен для воспитания 
патриотизма у прихожан. Трансформация Российского общества  
в 90-е годы привела к кардинальным изменениям направлений 
общественного развития, которые вызвали определенное расслоение 
общества, снижение жизненного уровня, ценностную 
переориентацию в молодежной среде. На фоне обострения 
межнациональных конфликтов в результате распада единого 
многонационального государства СССР, когда через средства 
массовой информации шда негласная пропаганда насилия, а в 
обществе насаждался приоритет материальных ценностей над 
духовными, отсутствовали условия для формирования 
высоконравственной, социально-активной личности с четко 
выраженной гражданской позицией. За последнее время в 
российском обществе значительно усилились националистические 
настроения. Резко возросла и "помолодела" преступность. Многие 
дети оказались сегодня за пределами воспитательной среды, на 
улице, где они усваивают нелегкую науку воспитания в жестких 
условиях. За последние десятилетия мы практически потеряли целые 
поколения, представители которых в потенциале могли бы стать 
истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны. 

Имам проповедями, посвященными памятным датам, в первую 
очередь дает религиозно-богословскую оценку данным праздникам, 
отмечает их объединяющий потенциал, разъясняет верующим, как им 
следует относиться к этим датам и праздникам. 

 

9 май бәйрәме 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, бүгенге җомгабызда без сезнең белән 
ике мәсьәләгә тукталып китәргә тиешбез. Алар бер-берсе белән бәйле 
түгел, әмма дә ләкин икесе дә бүгенге көндә безнең өчен мөһим. Ул 
мәсьәләләрнең берсе безнең динебез белән турыдан-туры бәйле.  
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Хәзер без сезнең белән шәгъбан аенда һәм шәгъбан аена бәйле 
булган, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәте 
булган, сәхабәләр риваять итүләре буенча: “Без Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Рамазан аеннан башка шуның хәтле 
ураза тотканын күргәнебез юк, мәгәр шәгъбан аенда гына”. 
Рамазанны санамыйбыз, чөнки Рамазанда без тоташ тотабыз. Башка 
айларда тоташ тотарга тыелган, фәкать кәффарәтең булса гына тоташ 
тотасың. Башка очракларда көн аралаш Давыд галәйһиссәлам 
уразасын тотасың, яки атнакич, яки һәрбер айның өч көнен. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисендә 
килгән буенча билгеле, Аллаһының Илчесе шәгъбан ае уразасына 
артык игътибар бирә торган булган. Инде без аның төп сәбәбен 
белмибез, хикмәтен үзебезчә чамалап кына аңлатып карарга мөмкин, 
ул да булса – шәгъбан ае Рамазан аеның ишегалды, Рамазан аена 
әзерлек ае. Шул сәбәпле Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм, үзенең тәнен, үзенең җанын Рамазанга җайлаштырыр өчен, 
әзерләр өчен, шәгъбан аенда ураза тота торган булган. Әмма дә 
ләкин, алай булса да, тагын бер хөкем бар, ул да булса – шәгъбан 
аеның актык көнендә ураза тоту тыелган. Рамазан ае алдыннан ураза 
тотып, Рамазан аена керү дөрес түгел. Аның уразасы дөрес түгел дип 
әйтмибез, мәкруһ. Ни өчен? Чөнки тән бераз ял итәргә тиеш. Рамазан 
уразасы – фарыз, шәгъбан ае уразасы – сөннәт. Сөннәт тотыйм дип, 
фарызны югалту дөрес түгел. Шуның өчен тән бераз ял итәргә тиеш. 

Җәмәгать, икенче мәсьәлә, ул да булса, барыбыз да белеп 
торабыз, 9 май – Җиңү көне, бәйрәм булып исәпләнә. “Хәтер көне” 
дип әйтсәк була. Сәбәбен һәрберебез дә беләбез, әмма дә ләкин 
мөселманнар арасында бу мәсьәләдә сораулар туа: ул сугышта 
катнашкан кешеләрнең хөкеме нинди? Алар шәһит буламы? Чөнки ул 
заманда коммунист дәүләте. Коммунист дәүләтен яклаганнар икән, 
алар шәһит түгел. “Кяфер дәүләтен яклаганнар, аларга без дога да 
кылмыйбыз, алай да итмибез, тегеләй дә итмибез”, – дип әйтүчеләр 
бар. Әмма дә ләкин, моның хөкемен тирәнрәк тикшереп карасак, иң 
беренче Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Аллаһы юлында сезгә 

каршы сугышучылар белән сугышыгыз, әмма дә ләкин чамасын 
белегез, арттырмагыз. Чыннан да, Аллаһы Тәгалә 
арттыручыларны яратмый”. Аллаһы Тәгалә бу аятьтә аңлата: әгәр 
дә сиңа каршы берәр кеше сугыша икән, син дә аңа каршы 
сугышырга тиеш, үзеңне якларга тиеш буласың. Иң беренче аятьтән 
шуны беләбез: димәк, син үзеңне якларга хаклы һәм бурычлы. 
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Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең моның белән бәйле 
булган хәдисләре дә бар. Әбү Һөрайра радыяллаһу ганһедән риваять 
ителә: Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына бер кеше 
килеп: “Әй Аллаһының Илчесе, әгәр дә бер кеше, минем яныма 
килеп, минем малымны алырга теләсә, миңа нишләргә”, – дип 
сораган. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңа болай дип 
әйткән: “Син аңа үзеңнең малыңны бирмә”. Теге кеше дәвам итеп 
сораган: “Әгәр дә ул кеше, мин үземнең малымны яклаганда, миңа 
каршы сугыша башласа, миңа нишләргә?” Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм: “Син аңа каршы сугыш, аңа каршы көрәш”, – дип 
әйткән. Теге кеше яңадан сорау бирә: “Әгәр дә ул мине үтерсә, нәрсә 
була?” Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Син ул очракта 
шәһит буласың”, – дип әйткән. Теге кеше ахыргы соравын биргән: 
“Әгәр дә сугышкан вакытта мин аны үтерсәм?” Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Чыннан да, ул кеше җәһәннәмгә 
керер”, – дип җавап биргән. Әмма дә ләкин аятьне истән чыгармаска 
кирәк. Аллаһы Тәгалә: “Чигеннән чыкмагыз”, – дип әйтте. Теге кеше 
туктаса, туктарга тиешле. Ул миңа һөҗүм итте, мин аны үтерим дигән 
ният белән түгел. Ул туктаса, туктарга тиешле. Бу хәдисне имам 
Мөслим китерә. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм ошбу хәдисендә безгә үзебезнең 
малларыбызны сакларга куша, без малларыбызны сакларга хаклы. Ул 
үзебезнең шәхси малыбызны, үзебезнең дәүләтебезнең малымы – без 
аны сакларга бурычлы булабыз. Шулай ук, тагын бер хәдистә килгәне 
буенча, Сәгыйд бине Зәйд исемле сәхабәдән (Гомәр бине Хаттабның 
сеңлесенә өйләнгән кеше) риваять ителә: Аллаһының Илчесе 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте: “Кем дә кем үзенең малын 
саклыйм дип вафат булса, ул – шәһит. Кем дә кем үземнең гаиләмне 
саклыйм дип сугышса, ул – шәһит була. Кем дә кем үземнең динемне 
саклыйм дип сугышса, ул – шәһит. Кем дә кем үз-үзен саклар өчен 
сугышып вафат булса, ул – шәһит” (Тирмизи, Нәсаи, Әбү Давыд). Бу 
хәдис өч җыентыкта китерелә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм бу хәдистә санап китә: кем дә кем малын, гаиләсен, динен, 
үзен, тормышын (хәдистә турыдан-туры “канын” дип әйтелгән) 
саклар өчен сугышып вафат булган булса – шәһит. Инде болардан 
башка, әлбәттә, бу зур сугышта кулларына корал тотып кына 
үлүчеләр булмады, төрле авырулардан, бомбалардан, яндырып, газ 
белән үтереп, төрле-төрле сәбәпләр белән вафат булучылар бар. Алар 
турында да Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
хәдисләре бар. Хәдисләрнең берсендә килгәне буенча, Пәйгамбәребез 
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салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Кем дә кем, өстенә йорт яки 
дивар ишелеп, вафат булса, ул – шәһит, эчендәге авыруыннан вафат 
булучы – шәһит, янып һәм батып үлгән кеше – шәһит һ.б.”. Шәригать 
буенча бу ике шәһитнең аермасы бар: корал белән сугышып шәһит 
булган кешене без кәфенлибез, әмма дә ләкин юмыйбыз, аларга 
җеназа да укылмый. Корал белән үзенең малын, гаиләсен, динен, үзен 
саклап вафат булган кешене кәфенлибез генә, юылмый, җеназасы 
укылмый. Калган шәһитләрнең төрләренә җеназалары укыла. Ни 
өчен? Чөнки болар мәзлум рәвешендә вафат булсалар да, әмма дә 
ләкин корал тотып вафат булган кешеләр түгел. Шуның өчен, кадерле 
дин кардәшләр, хөкемен үзебез күреп торабыз. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм ул кешеләрне “шәһит” дип атый. Ничек 
карасак та, кайсыдыр гаиләмне саклыйм дип киткән, кайсыдыр 
үземне саклыйм дип киткән, кайсыдыр малымны саклыйм дип 
киткән. Ни өчен? Чөнки дошман малга да, халыкка да һәм гаиләләргә 
дә һөҗүм иткән, дошман эшләгән эшләрне тарихтан беләбез. Шул 
сәбәпле, ин шә Аллаһ, шушы зур сугышта бабаларыбыз шәһит 
хөкемендә һәм дә инде бүгенге көндә безнең өстебездә булган аларга 
карата хак, ул да булса – аларга дога кылу. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм дога мәсьәләсен күп кенә хәдисләрендә искә ала. 
Шулай, бер сәхабә күмелгәннән соң, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм сәхабәләргә боерык бирә: “Үзегезнең кардәшегезгә 
дога кылыгыз, хәзер аңа фәрештәләр сорау бирәләр”. Башка бер 
хәдистә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Адәм 
баласының, вафат булгач, бөтен гамәлләре өзелә, фәкать өч гамәлдән 
башка: җәрия сәдакасы, өйрәтеп калдырган гыйлем, дога кылучы 
бала. Шулай ук, хәдисләрдән билгеле булганча, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең мәрхүмнәр өчен корбан чалганы 
билгеле. Шулай ук сәхабәләренең берсе үзенең мәрхүм әтисеме, 
әнисеме турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
сорау бирә: “Аның өчен хаҗ кылсам дөресме?” Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Дөрес”, – дип җавап бирә. Һәм дә 
шулай ук ураза турында шундый хәдис бар. Менә шул бөтен 
хәдисләрне җыеп, галимнәр бер нәтиҗә ясыйлар: әгәр дә син берәр 
нинди изге гамәл кылып, Аллаһы Тәгаләдән догада сорап, ошбу изге 
гамәлнең савабы мәрхүмнәргә ирешсен иде дип сорасаң, ин шә 
Аллаһ, ирешә торган була. Шул сәбәпле, бабаларыбыз өчен догада 
булыйк, Аллаһы Тәгалә, ин шә Аллаһ, үзебез өчен дә догачыларны 
әзерләр. 
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8 март 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә чиксез нигъмәтләрен яудыручы 
Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең туктаусыз шөкерләребез, 
сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш 
бөек пәйгамбәребез һәм остазыбыз Мөхәммәд Мостафа салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре 
булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, һәрберебез белеп тора, киләсе 
атналарда безнең дәүләттә танылган 8 март – Хатын-кызлар бәйрәме. 
Кызганыч, надан кешеләр “Ислам хатын-кызның дәрәҗәсен кимсетә, 
хатын-кызны түбәнсетә”, дип сөйлиләр. Шуның өчен без бүгенге 
җомгабызда бу чыннан да шулаймы, дөресме яки бу Коръәнгә һәм 
пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтенә туры 
килмиме, дигән сорауга җавап бирергә тиешбез. Чыннан да, безнең 
өчен төп чыганак булган Аллаһы Тәгаләнең китабы – Коръәни Кәрим. 
Коръән аятьләренең берсендә Раббыбыз Алллаһы Тәгалә әйтә: “Әй 
сез, кешеләр, Без сезне ир кешедән һәм хатын-кыздан яраттык. 
Ир кеше белән хатын-кыздан яратып, Без сезне төрле-төрле 
халыкларга бүлдек, сез бер-берегезне танып белүегез өчен”. 

Ахырда Аллаһы Тәгалә безнең өчен иң мөһим булган мәсьәләне 
күтәрә: “Чыннан да, сезнең арагыздан Аллаһы Тәгаләгә иң якын, 
иң кадерле булганыгыз – иң тәкъва булучыгыз”. Тәкъвалык – 

Аллаһы Тәгаләне ярату, Аллаһы Тәгаләдән куркуны аңлата. Димәк, 

сезнең арагыздан Аллаһы Тәгаләгә иң якын булучы, иң кадерле 
булучы – Аллаһы Тәгаләне иң яратканыгыз һәм Аллаһы Тәгаләдән иң 
курыкканыгыз. Аллаһы Тәгалә ирләр хәерлерәк, хатыннар түбәнрәк 
яки киресенчә дип әйтмәде. Аллаһы Тәгалә каршында адәм баласына 
бәя бирә торган бер генә сыйфат бар, ул да булса – тәкъвалык, 
Аллаһы Тәгаләдән курку, Аллаһы Тәгаләне ярату. Әгәр дә без 
динебезнең тарихына һәм кешелек тарихына күз салсак, без ирләр 
арасында да тәкъвасызлык һәм көферлек мисалларын таба алабыз һәм 
хатын-кызлар арасында да. Шулай ук хатын-кызлар арасында да 
тәкъвалык мисалларын таба алабыз һәм ирләр арасында да тәкъвалык 
мисалларын таба алабыз. Коръән аятьләрендә Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Раббыгыз Аллаһы Тәгалә сезгә кәферләрнең мисалы булып Нух 
һәм Лут галәйһиссәлам һәм ул пәйгамбәрләрнең хатыннарын 
китерә. Алар безнең изге колларыбызның хатыннары булдылар, 
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әмма дә ләкин изге колларның хатыннары булып та, хыянәт 
кылдылар һәм дә аларга җәһәннәмгә керүчеләр белән бергә: “Сез 
дә җәһәннәмгә керегез”, – дип боерык бирелде”. Карагыз, 

җәмәгать, Пәйгамбәрнең хатыны булып та, ул замандагы дөньяның 
иң хәерле кешесенең хатыны булып та, шуны аңламыйча, үзенең 
иренең дәрәҗәсеннән, үзенең иренең пәйгамбәрлегеннән, изге 
догасыннан файдалана алмыйча, кяфер булып, җәһәннәм газабына 
дучар булдылар. Әмма дә ләкин безнең алдыбызда кире мисал да бар, 
ул да булса шушы аятьләрнең дәвамында Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Аллаһы Тәгалә мөэминнәрнең мисалы итеп Фиргавеннең 
хатынын китерә. Ул әйтте: “Әй Раббым, миңа җәннәттә йорт 
төзесәң иде һәм мине Фиргавеннән, залим халыктан коткарсаң 
иде”. Инде күреп торабыз, Фиргавеннең хатыны Асия иң кяфер 
булган, иң тискәре сыйфат иясе булган кешенең хатыны була. Әмма 
дә ләкин, шундый шартларда яшәп тә, иман китереп, үзенең иманы 
өчен үзенең тормышын фида кылып, җәннәт әһелләреннән булды. 
Шуның өчен Аллаһы Тәгалә каршында иң төп кагыйдә, безгә бирелә 
торган иң төп бәя, ул да булса – тәкъвалык. Шуның өчен Аллаһы 
Тәгалә безне ирләргә хәм хатын-кызларга бүлми. “Аллаһы Тәгаләгә 
иң якын булганыгыз – иң тәкъва булганыгыз”, – ди Раббыбыз 
Аллаһы Тәгалә. 

Без хатын-кызга булган хөрмәтне Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең хәдисләрендә дә күрәбез. Иң беренче Ислам 
динебез хатын-кызга ана буларак хөрмәт күрсәтә. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә әйтә: “Чыннан 
да җәннәт – аналарның аяк астында”. Шулай ук башка хәдистән без 
беләбез, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына бер 
сәхабә килеп сорау бирде: “Әй Аллаһының Илчесе, дөньядагы 
кешеләр арасыннан миңа карата хакы иң күп булганы кем?” 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Анаң”, – диде. 
Сәхабә: “Аннан соң кем?” – дип сорады. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм: “Анаң”, – диде. Сәхабә өченче тапкыр соравын 
кабатлады, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Анаң”, – 

диде. Бары тик дүртенчесендә генә Аллаһының Илчесе: “Атаң”, – дип 
җавап кайтарды. Димәк, ана нинди хөрмәткә лаек, җәмәгать. Динебез 
Ислам хатын-кызны кимсетми, киресенчә, хөрмәт күрсәтә. 

Шулай ук динебез Ислам хатын-кызга хатын буларак, хәләл 
җефет буларак хөрмәт күрсәтә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм хәдисләренең берсендә хәбәр бирә: “Әгәр дә Аллаһы Тәгалә 
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берәрегезне изге хатын белән ризыкландырган булса, димәк, ул 
кешенең ярты иманын Аллаһы Тәгалә инде саклаган. Калган яртысы 
турында үзе кайгыртсын”. Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм безгә хатын-кызның гаиләдәге роле турында хәбәр бирә. 
Димәк, хатын-кызның гаиләдә иренең ярты иманын сакларга 
мөмкинчелеге бар икән. 

Шулай ук динебез Ислам хатын-кызларга кыз буларак та хөрмәт 
күрсәтә. Хәдисләрендә килгәне буенча, Аллаһының Илчесе әйтә: 
“Кем дә кем өч кыз үстерсә яки өч сеңлесен тәрбияләсә, яки ике кыз 
үстерсә яки ике сеңлесен тәрбияләсә һәм, аларны тәрбяләп, кияүгә 
биреп җибәрсә, җәннәткә керер”. Башка хәдистә килгәне буенча, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхабәләргә әйтә: “Кем 
дә кем өч кызы булса, җәннәтле булыр”. Шунда сәхабәләрнең берсе 
кулын күтәреп сорый: “Әй Аллаһының Илчесе, кызы икәү генә 
булса?” “Ул да җәннәтле булыр”, – дип әйтә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Шунда хәдисне риваять итүче сәхабә 
безгә әйтә: “Без Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә тагын 
сорау бирергә оялдык, әмма дә ләкин берәребез: “Минем кызым 
берәү генә, мин җәннәтле булырмынмы?” – дип сораган булса, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Әйе”, – дип җавап 
бирер, дип уйлап куйдык”. Димәк, җәмәгать, әле өч кыз гына булу 
түгел, тәрбия мәсьәләсе бар. Тәрбияләп, яхшы мөнәсәбәт күрсәтеп, 
кияүгә биреп җибәргән очракта, ин шә Аллаһ, Аллаһы Тәгалә 
җәннәтеннән мәхрүм кылмас.  

Аллаһы Тәгалә гаиләдә һәм җәмгыятьтә ир белән хатынның 
рольләрен төгәл билгеләп күрсәткән. Коръән аятьләренең берсендә 
Аллаһы Тәгалә моның турында әйтә: “Ирләр хатын-кызларга 
караганда өстен торалар”. Әмма дә ләкин шул “өстенлек” дигәнне 
дөрес аңларга кирәк, җәмәгать. “Өстен торалар” дигән сүзнең 
мәгънәсе – гаиләдәге командир, теләсә нинди эшне хатын-кыз өстенә 
йөкләүче түгел, үзенең нәфесенә хатын-кызны буйсындыручы түгел, 
ә хатын-кыз өчен җаваплылыкны үз өстенә алучы. Кызганычка 
каршы, бүгенге көндә ирләр үз өстенә гаилә өчен җаваплылыкны 

алырга куркалар. Шуның өчен кайбер гаиләләрдә хатын-кыз өстенлек 
ала. Җаваплылык мәсьәләсе – үзеңнең ялкаулыгың белән көрәшеп, 
үзеңнең нәфесең белән көрәшеп, гаиләдә баш булу. Әмма дә ләкин, 

кызганыч, арабызда үзенең гаиләсенә игътибар бирмичә, телевизор 
алдында ятучылар бар, эшсез йөрүчеләр бар һ.б. Ир кешенең 
гаиләдәге иң төп бурычы – иң беренче, гаиләсен матди яктан тәэмин 
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итү. Шул ук вакытта икенче мөһим вазифа бар, ул булса – гаиләсендә 
дини тәрбия булдыру. Гаиләсендә дини тәрбия булмыйча, безнең 
җәмгыятьнең төзек булуы мөмкин түгел, җәмгыятебез төзек булмас. 
Әгәр дә башка диннәр, мисал өчен, адәм балаларының җәннәттән 
мәхрүм булу гаебен Хәвва өстенә йөкли торган булсалар, безнең 
динебез Хәвва өстенә ул гаепне йөкләми, Адәм галәйһиссәлам өстенә 
йөкли. Ни өчен? Чөнки ул ир кеше, ул гаилә башлыгы. Аның өстендә 
үзе өчен һәм хатыны өчен җаваплылык, һәм безнең бүгенге 
гаиләләребездә дә шулай ук. Гаиләдә проблема булса, иң беренче 
җаваплылык ир өстендә. Ир кеше үзен ир буларак тота алса, гаиләне 
тиешенчә тәэмин итә алса һәм, әйтеп киткәнебезчә, иң мөһим 
мәсьәләләрнең берсе – гаиләдә дини тәрбия булдыра алса, хатынына 
һәм балаларына дини тәрбия бирсә; тиран буларак түгел, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең үрнәгенә ияреп, 

йомшаклык белән, менә шул ук вакытта, “аятьтә әйтелгәнчә, “ирләр 
өстен торалар” дигән мәгънәгә туры килә. Димәк, ирләр өстен 
торалар” дигән сүзнең мәгънәсе, ул да булса – ирләр гаиләдә идарә 
итүче, гаиләне тәэмин итүче, гаиләнең бөтен мохтаҗ булган 
әйберләрен каплаучы һәм гаиләдә дини тәрбия бирүче. Шуның өчен, 
җәмәгать, без ирләр буларак, иң элек, әлбәттә, үзебез өчен, икенче 
чиратта гаиләләребез өчен җаваплылыкны үз өстебезгә алырга 
тиешбез. Шулвакытта безнең хатыннарыбыз да безгә буйсына торган 
була һәм шулвакытта безнең хатыннарыбыз Хәдичәләргә, 
Гайшәләргә һ.б. әйләнә. Шуны истә тотыйк. Әниләребезне, 
хатыннарыбызны, кыз кардәшләребезне хөрмәт итик. Ни өчен 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә 
безгә тагын кабат аңлата: “Сезнең һәрберегез көтүче һәм Аллаһы 

Тәгалә каршында үз көтүегез өчен җавап бирүче”. Гаиләдә көтүче – 

ир һәм гаилә – аның көтүе. Димәк, Аллаһы Тәгалә каршында без 
үзебез өчен генә түгел, ә гаиләбез өчен дә җавап бирә торган кешеләр. 
Шуның өчен Аллаһы Тәгалә аятьләрнең берсендә безгә әйтә: “Әй сез, 

иман китергән бәндәләр, үзегезне һәм гаиләләрегезне җәһәннәм 
утыннан саклагыз”? Безнең төп бурыч шул. Аллаһы Тәгалә безгә 
барыбызга да өстебезгә алган җаваплылыкны, тиешенчә аңлап, 
тиешенчә үтәргә насыйп итсә иде. 
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Хатын – кызларның хокуклары 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, инде барыбыз да белеп торабыз, якында 
безнең яллар: Яз бәйрәме, Хатын-кызлар бәйрәме. Һәм дә инде Ислам 
дине хатын-кызлар өчен аерым көн билгеләп бәйрәм куймаса да, шул 
ук вакытта хатын-кызлар безнең өммәтнең яртысы. Бу мәсьәлә 
турында Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Әй сез, кешеләр (бу 
мәсьәлә гомумән бөтен кешеләргә карата әйтелгәнгә, Аллаһы 
Тәгалә шулай дәшә), чыннан да Без сезне ир кешедән һәм хатын-

кыздан яраттык. Ир кеше белән хатын-кыздан яратып, Без сезне 
төрле-төрле халыкларга бүлдек, сез бер-берегезне танып белүегез 
өчен. Чыннан да, сезнең арагыздан Аллаһы Тәгаләгә иң якын, иң 
кадерле булганыгыз – иң тәкъва булучыгыз”. Димәк, бу аятьтән 
без нәрсә беләбез, нәрсә аңлыйбыз? Шул аңлашыла, адәм баласы, 
фәкать ике тараф кушылгач кына, дөньяга килә ала, аннан башка бер 
дә мөмкин түгел. Шул сәбәпле, ирләр мөселман өммәтенең яртысы 
булса, хатын-кызлар икенче яртысы һәм фәкать бергә кушылган 
очракта гына өммәтнең яшәве мөмкин һәм яшәве генә түгел, артуы, 
үрчүе, куәтләнүе. Ике тараф иман ягыннан көчле булган саен, 
өммәтнең хәле дә хәерлерәк, яхшырак. Шул сәбәпле ике тараф та 
мөһим, ир кешеләр дә һәм хатын-кызлар да. Һәм дә инде шуны әйтеп 
китәргә кирәк, без хатын-кызларны нинди статуста алсак та, Аллаһы 
Тәгалә безгә – ирләргә алар эчендә, телибезме, теләмибезме, әҗер 
яшергән. Иң беренчесе, әгәр дә хатын-кызның ана статусын алсак, 
аның турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: 
“Җәннәт – аналарның аягы астында”. Димәк, буйсыну белән һәм 
хезмәт итү белән җәннәткә ирешергә була. Шулай ук барыбыз да 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең башка бер хәдисен 
беләбез. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына бер 
сәхабә килеп сорау бирә: “Әй, Аллаһының Илчесе, кайсы кешенең 
минем өстемдә хакы иң зур?” Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм: “Анаң”, – дип җавап бирә. Сәхабә: “Аннан соң кем?” – дип 
сорый. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Анаң”, – дип 
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җавап бирә. Сәхабә өченче тапкыр сорау бирә: “Аннан соң кем?” 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Анаң”, – дип әйтә. 

Бары тик дүртенчесендә генә Аллаһының Илчесе: “Атаң”, – дип 
җавап кайтара. Димәк, ана статусында булган очракта да безнең 
хөрмәт күрсәтеп, хезмәт күрсәтеп, буйсыну аркылы Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәтенә, Аллаһы Тәгаләнең җәннәтенә ирешергә 
мөмкинчелек бар. Күреп торабыз, Ислам дине аналарыбызга карата 
бездән яхшы мөнәсәбәт таләп итә. 

Шул вакытта әгәр дә хатын-кызның хатын, хәләл җефет 
статусын карасак та, моның турында да Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә әйтә: “Әгәр дә Аллаһы 
Тәгалә берәрегезне изге хатын белән ризыкландырган булса, димәк, 
ул кешегә Аллаһы Тәгалә ярты динендә булышты инде. Шул сәбәпле 

аның эше җиңелрәк. Диннең калган ярты өлешен генә саклыйсы 
кала”. Димәк, монда да хатын-кыз мәсьәләсе, монда да 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хатын-кызга хөрмәт 
турында сөйли, һәм моның белән бәйле башка хәдисләрне дә искә 
төшерергә була. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: 
“Сезнең арагыздан иң хәерле булган кеше шул – кем үзенең 
хатынына, балаларына карата иң яхшы, иң хәерле мөнәсәбәттә”. Һәм 
дә инде хатын, хәләл җефет буларак хатын-кызлар безнең өммәттә 
һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең тормышында 
зур роль уйнадылар, зур эз калдырдылар. Андыйлардан, ул да булса, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең беренче хатыны – 

Хәдичә. Аның ярдәме белән, аның үгетләве белән, аның аңлавы 
белән, аның киңәшләшүе белән Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм Ислам динен тарата башлады. Сүзе белән генә түгел, ярдәме 
белән генә түгел, киңәше белән генә түгел, малы белән дә. Ни өчен? 

Чөнки, билгеле, Хәдичә анабыз Мәккәдә иң бай хатыннарның берсе 
иде һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә үзенең 
малларын Ислам динен таратуда сарыф итте, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә зур ярдәм күрсәтте. 

Ә кайвакыт хатын-кыз хәләл җефет буларак үзенең рухи 
дәрәҗәсе белән ир кешегә караганда югарырак та булырга мөмкин. 
Ул да булса, Фиргавеннең хатыны – Асия. Ире үзен Аллаһ, илаһ дип 
йөртүенә карамастан, бик явыз кеше булуына карамастан, 
курыкмыйча, аңа каршы чыга. Башта, әлбәттә, иманы яшерен була. 
Менә шул хатын-кыз – Асия, Фиргавеннең хатыны, Муса 
галәйһиссәламне саклап калган кеше. Белеп торабыз, Муса 
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галәйһиссәламнең анасы, бала дөньяга тугач, Фиргавен солдатлары 
үтермәсен дип, аны бер чүлмәккә сала да, елгага агызып җибәрә. 
Шунда бу Аллаһы Тәгаләнең бер кодрәте белән Фиргавеннең сараена 
килеп җитә һәи Фиргавеннең хатыны аны ала да һәм иренә әйтә: “Син 
бу балага тимә, бәлки, ул безнең бала булыр, безгә хөрмәт күрсәтер, 
бәлки, без аның файдасын күрербез”. Әмма дә ләкин файдасын үзе 
генә күрә. Фиргавен үзенең тәкәбберлеге һәм үзенең явызлыгы 
сәбәпле Муса галәйһиссәлам сөйләгән сүзләрне ишетми, аңламый, 
иман китерми, ә хатыны иман китерә. Инде хатыны Фиргавенгә 
каршы чыккач, Фиргавен аны башта газаплый, җәзалый, аннан 
үтерергә боерык бирә. Шунда аңа: “Үзеңнең фикерләреңнән кайт”, – 

дип тәкъдим итеп карый. “Сине кире кабул итәм”, – ди Фиргавен. 
Асия шунда дога кыла: “Мине Фиргавеннән, аның гамәленнән һәм 
залим кешеләрдән сакла”. Риваятьтән килгәне буенча, аны таудан 
ыргыталар, әмма дә ләкин таудан төшеп җитәргә өлгерми, Аллаһы 
Тәгалә һавада җанын ала. Төшеп, газапланмасын өчен, Аллаһы 
Тәгалә һавада җанын ала. Һәм менә шулар турында Аллаһы Тәгалә 
Коръәндә хәтта аерым мисал китерә. Аллаһы Тәгалә әйтә: “Аллаһы 
Тәгалә мөэмин-мөселманнарга мисал буларак Фиргавеннең 
хатынын китерә”. “Аллаһы Тәгалә ул сезнең өчен үрнәк” ди, 
“мөэмин-мөселман менә шундый булырга тиеш” ди. Шуның өчен 
хәләл җефет буларак хатыннарыбыз җәмгыятебездә, безнең 
иманыбызда бик зур роль уйныйлар.  

Һәм дә шулай ук хатын-кыз кыз буларак, монысы өченче 
статусы, һәм кыз кардәш буларак та безнең җәмгыятьтә зур роль 
уйный. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә 
моның турында әйтә: “Кем дә кем өч кызны тәрбияләп үстерсә яки өч 
сеңлесен тәрбияләсә, алар аның өчен җәһәннәм утыннан пәрдә 
булырлар. Әгәр дә аларны кияүгә биргәнче сабыр итеп тәрбияләсә, 
җәннәткә керер”. Шул ук хәдиснең башка риваятендә килгәне буенча, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең вәгазьләрендә 
шул сүзләрне әйтә: “Кем дә кем, өч кызы булып, аларга тәрбия бирсә, 

Аллаһы Тәгалә аны җәннәткә кертер”. Шунда сәхабәләрнең берсе 
кулын күтәреп сорый: “Әй Аллаһының Илчесе, әгәр дә кызлары икәү 
генә булса?” “Икәү булса да”, – дип әйтә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм. Шунда хәдисне риваять итүче сәхабә әйтә: “Без 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә тагын сорау бирергә 
оялдык, әмма дә ләкин безнең фикеребез буенча, әгәр дә безнең 
берәребез, кулын күтәреп: “Әгәр дә кызы бер генә булса?” – дип 



163 

сорау бирсә, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Ул да 
җәннәткә керер”, – дип җавап бирер иде, дип уйладык”. Шуның өчен, 
кадерле дин кардәшләр, әйтеп киткәнебез буенча, динебез Ислам 
хатын-кыз нинди рольдә, нинди статуста, нинди дәрәҗәдә булса да, 
динебезаны хөрмәт итәргә куша, матди яктан, рухи яктан һәм дә 
инде, әйтеп киткәнебез буенча, динебез аерым бер көнне бүлмәгән: 

әнә шул көн хатын-кызлар көне, калганы ирләр көне. Димәк мәгънәсе 
нәрсәдә? Ул гомер буе булырга тиеш. Инде Аллаһы Тәгалә безгә, 

менә шушы өстебездә булган әманәтләрне саклап, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм вәгъдә иткән дәрәҗәләргә ирешергә 
насыйп итсә иде. 

 

Кахарманлык бәйрәме 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләребез, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә 
безнең чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. 
Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз 
пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, барыбыз да белеп торабыз, менә 
берничә көннән безнең дәүләтебез өчен бер мөһим көн, мөһим дата, 
мөһим вакыйга дип әйтик. Ул үзенә күрә бәйрәм дә, әмма дә ләкин ул 
бәйрәм бик кайгылы, хәсрәтле, бәла-казалар белән бәйле булган 
бәйрәм. Кызганычка каршы, бүгенге көндә күбрәк яшьләребез, әмма 
дә ләкин олы яшьтәгеләребез арасында да бу бәйрәмне дөрес 
аңламаучылар бар. Димәк без яши торган дәүләтне Ислам дәүләте 
түгел һәм ул заманда да Ислам дәүләте булмаган, шуның өчен инде 
шул бәйрәмгә карата һәм Бөек Ватан сугышында вафат булучылар, 
катнашучыларга карата андый кардәшләребездә хөрмәт юк. Шуның 
сәбәпле бу мәсьәләгә тукталып китәсе килә иде. 

Кадерле дин кардәшләр, инде бу мәсьәләгә тукталганчы, без 
сезнең белән иң элек шәригать нигезендә яткан биш максат турында 
сөйләп китергә тиеш булабыз. Ул максатларга килгәндә, алар безгә 
шәригатьне аңларга, динебезне аңларга һәм Аллаһы Тәгалә динебезгә 
салган хикмәтләрне аңларга ярдәм итә. Шәригать максатларының 
беренчесе һәм иң мөһиме, ул беренче урында тора, ул да булса – 

динне саклау. Динне саклау өчен шәригатебездә төрле-төрле чаралар 
каралган. Ул чараларның иң беренчесе – безнең укый торган 



164 

намазыбыз. Аллаһы Тәгалә Коръәндә намаз турында әйтә: “Чыннан 
да, сезнең намазыгыз сезне начарлыктан, бозыклыктан тыя”. 

Димәк, намазның төп максаты – адәм баласын бозыклыктан, 
начарлыктан, әшәкелектән, хайван дәрәҗәсенә төшүдән саклау. 
Шәригатебезнең башка гыйбадәтләрен алсак, мәсәлән, уразаны алсак, 
ул да динне саклау. Һәм шулай ук, динне саклау өчен, шәригатебездә 
сугыш та бар. Монысы инде иң ахыргы алым дип әйтсәк була. Ни 
өчен? Чөнки динне төрлечә саклап була: динне сүз белән саклап була, 
мәсәлән, вәгазьләр сөйлибез, укытабыз, аңлатабыз, монысы да динне 
саклауга керә. Димәк, ни өчен динне саклау беренче урында? Чөнки 
динсез Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы юк, Аллаһы Тәгаләнең 
ризалыгыннан башка җәннәт юк. Шуның сәбәпле динне саклау 
беренче урында тора.  

Икенче урында – кешенең тормышын саклау. Монда да 
шәригать төрле-төрле ысуллар файдалана. Иң беренче, шәригатьтә 
кешенең тормышын саклау өчен, Аллаһы Тәгалә тарафыннан тыелган 
нәрсәләр бар, ул да булса – кеше үтерү, кешегә ничектер сугу, зыян 
салу һ.б. Аллаһы Тәгалә Китабында, кешенең тормышын саклар өчен, 

боларның барысын да тыя. 
Өченче урында – вөҗданны саклау. Кешеләр арасында 

элемтәләр төзек булсын өчен, элемтәләр нык булсын өчен, бер-

беребезгә карата дошман булмасын өчен, вөҗданны саклау мөһим. 
Шуның сәбәпле шәригать вөҗданны саклый. Шулай ук, вөҗданны 
саклар өчен, шәригатьтә каралган чаралар бар, ул да булса – яңадан 
тыюлар. Әйтик, мәсәлән, шәригать гаепсез, дәлилсез адәм баласын 
ниндидер гөнаһта, ниндидер гамәлдә гаепләүдән тыя. Монысы шулай 
ук кешенең вөҗданын саклау өчен. 

Шәригатьнең дүртенче максаты – акылны саклау. Монда да, 

акылны саклар өчен, шәригать төрле-төрле чаралар күрә. Ул 
чараларның берәүләре Аллаһы Тәгаләнең тыйган хөкемнәре белән 
бәйле, икенчеләре Аллаһы Тәгаләнең боерыклары белән бәйле. Инде 
Аллаһы Тәгалә нәрсәләрне тыйганын без беләбез. Аллаһы Тәгалә 
наркотикларны тыйган, исерткечләрне тыйган. Ни өчен? Чөнки 
боларның барысының да акылга зарары бар. Икенче яктан, “Аллаһы 
Тәгаләнең боерыклары”, дип әйтәбез. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә боерык бирә: “Гыйлемне 
таләп итү, гыйлемне эзләү – ул һәрбер мөселманның фарызы”. Башка 
хәдистә килгән буенча: “Гыйлемне бишектән алып ләхеткә хәтле ал”. 
Ни өчен ләхеткә хәтле соң? Чөнки акылны саклар өчен. Чөнки 
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гыйлемне алу ул акылны шөгыльләндерә һәм саклый. Әгәр дә адәм 
баласы яшьлектә дә, урта яшьтә дә, олыгайгач та гыйлем алмаса, 
аның акылына кимчелек килә, төрле авырулар башлана. Ә инде 
гыйлем белән, һәрвакыт укып, нәрсәдер өйрәнеп, акылыңны 
шөгыльләндерәсең икән, димәк акылың сакланып бара. Шулай итеп, 
шәригать безнең акылларыбызны саклый. 

Шәригатьнең ахыргы, бишенче максаты – кешенең нәселен 
саклау. Шуның сәбәпле шәригатебез абортларны тыя, зинаны тыя, 
никахлы яшәргә куша, ул да булса Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең сөннәте – барысы да нәселне саклау өчен. 

Шәригатебездә тагын бер максат бар, ул да булса – малны 
саклау. Кешенең малын саклар өчен, шәригать тыя торган төрле 
нәрсәләр бар, ул да булса – урлау, риба һ.б. Әмма дә ләкин шул ук 
вакытта шәригать безгә сәүдәне рөхсәт иткән, хәләл юл белән ризык 
табарга рөхсәт иткән. Болар барысы да малларыбызны саклар өчен. 

Инде әйтеп киттек, шәригатебездә менә шул максатларга ирешү 
өчен төрле-төрле алымнар бар: сүз белән сакларга була (аңлатып, 
сөйләп); гамәл белән сакларга була (намаз, уразалар); иң чиктә 
торганы – сугыш (әгәр дә инде дошман сиңа һөҗүм итте икән). 
Аллаһы Тәгалә бу мәсьәлә турында Коръәндә әйтә: “Кем дә кем сезгә 
каршы сугышса, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы өчен, аларга 
каршы сугышыгыз. Әмма дә ләкин алар белән сугышканда 
арттырмагыз. Чыннан да, Аллаһы Тәгалә арттыручыларны, 
чиктән чыгучыларны яратмый”. Димәк, әгәр сиңа берәрсе һөҗүм 
итә икән, үзеңне саклар өчен аның белән сугышырга шәригать рөхсәт 
итә генә түгел, куша бу аятьтә, әмма дә ләкин арттырмагыз ди. 
Димәк, зыяны артык булмасын ди. Шуның сәбәпле, әгәр сугыш бара 
икән, шәригатебездә хатын-кызлар, балалар, картлар, алар белән 
сугышу тыелган. Шулай итеп, әйтеп киткәнебезчә, үзенең динен 
саклар өчен, үзенең вөҗданын, малын, акылын, нәселен саклар өчен 
сугышкан кешенең билгеле бер дәрәҗәсе бар. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә бу турыда әйтә. Әбү Һөрайра 
радыяллаһу ганһедән риваять ителә: “Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм янына бер кеше килеп: “Йә Аллаһының Илчесе, 
әгәр дә минем яныма берәр кеше килеп, минем малымны алырга 
теләсә, миңа нишләргә?” – дип сорау бирә. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм: “Син аңа малыңны бирмә, ул бит синең малың, ул 
синең хакың”, – дип җавап бирә. Шунда бу сәхабә соравын дәвам итә: 
“Әгәр дә ул, минем малымны алыр өчен, минем белән сугыша 
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башласа, миңа нишләргә?” Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм аңа кыска гына итеп болай дип җавап кайтара: “Син дә аңа 
каршы сугыш”. Теге сәхабә: “Әгәр дә ул мине үтерсә?” – дип сорау 
бирә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Син шәһит 
буласың”, – дип җавап кайтара. Сәхабә: “Әгәр дә мин аны үтерсәм?” 
– дип сорау бирә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Ул 
очракта ул җәһәннәмгә эләгә”, – дип җавап кайтара. Ни өчен? Чөнки 
ул золымлык белән бу кешенең малын алырга килде. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисеннән хөкем күренә: әгәр дә 
берәрсе синең малыңа зыян салырга тели икән, син, үзеңнең малыңны 
саклар өчен, төрле-төрле чаралар файдаланырга мөмкин. Ул 
чараларның берсе, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
әйтте: “Син бирмә аңа малыңны”. Икенче чара, ул да булса – әгәр дә 
сиңа сугыш белән килә икән, “аңа каршы сугыш”, ди. Хәтта 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм дәрәҗәсен дә аңлата: 
“Әгәр дә үзеңнең малыңны саклаганда вафат булсаң, син шәһит 
буласың”. 

Башка хәдистә килгәне буенча, Сәгыйть бине Зәйд радыяллаһу 
ганһедән (җәннәт белән шатландырылган ун сәхабәнең берсе) риваять 
ителә: Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте: “Кем дә 
кем үзенең малын саклар өчен сугышкан вакытында вафат булса, ул 
шәһит була. Кем дә кем үзенең гаиләсен, балаларын, хатынын саклар 
өчен сугышканда вафат булса, ул шәһит була. Кем дә кем үзенең 
динен саклыйм дип дошманга каршы торса, ул шәһит була. Кем дә 
кем үзенең тормышы өчен, каны өчен сугышса, хәтта ул кеше дә 
шәһит була”. Мөхтәрәм җәмәгать, шул хәдискә нигезләнеп, безнең 
бабаларыбыз зур өлеш керткән, татар бабаларыбыз зур өлеш керткән 
Икенче Бөтендөнья сугышы – Бөек Ватан сугышының хөкеме күренә. 
Ни өчен алар бардылар? Чөнки дошман һөҗүм итеп килде. Дошман 
ни өчен һөҗүм итеп килде? Азат итәргәме, ярдәм итәргә килдеме? 

Ярдәм итәргә килсә, беркайчан да корал күтәреп килми, берәр 
яхшылык эшләргә килдеме? Юк. Малы бар зыян салырга, дошман 
дәүләтнең һәм халыкның малын алырга, гаиләләргә зыян салыр өчен, 
кешеләрнең үзләренә зыян салыр өчен килде. Инде мондый дошманга 
каршы чыгуның хөкеме нинди, ул да булса – бабаларыбызның 
бурычы булган ул. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең хәдисләреннән күрәбез, мөселман кеше, 

беренчедән – үзенең саулыгын, сәламәтлеген, исәнлеген сакларга 
тиеш; икенчедән – гаиләсен сакларга; өченчедән – малын, байлыгын 
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сакларга тиеш. Безнең татар бабаларыбыз, бу вазифаны үз өсләренә 
алып, аны тиешле дәрәҗәдә үткәргәннәр һәм дә инде беләбез, бу 
мәсьәләдә тарихчылар арасында төрле-төрле фикерләр йөри, әмма дә 
ләкин Рейхстаг өстенә байракны куючылар арасында безнең татар 
бабаларыбыз да булган. Үзләренең җирләрен һәм башка 
халыкларның җирләрен азат итүчеләр арасында татар бабаларыбыз да 
булган. Хәтта аларның кайберәүләре ул вакытта намазда да булган, 

һәм шул сәбәпле аларның хөкемнәре нинди? Хөкемнәре 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә әйткәнчә: 
“Кем дә кем үзен саклар өчен сугышканда вафат булса, шәһит була; 

кем дә кем гаиләсен саклар өчен сугышып вафат булса, шәһит була; 

кем дә кем малын саклар өчен сугышып вафат булса, ул шәһит була”. 
Шуның сәбәпле без бу сугышны да таныйбыз, без вафат булган 
бабаларыбызны да шәһит буларак таныйбыз һәм дә инде шул сәбәпле 
алар өчен догаларыбызны да кылабыз. Инде Бөек Раббыбыз Аллаһы 
Тәгалә безнең дәүләтебезгә дә, үзебезгә, балаларыбызга, 
оныкларыбызга да бүтән андый сугышлар күрсәтмичә, аның хәтле 
югалтуларны күрсәтмичә, андый бәла-казалар, авырлыкны 
күрсәтмичә, үзебезнең диннәребезне, үзебезне, гаиләләребезне, 
малларыбызны саклауда Аллаһы Тәгалә Үзе ярдәм бирсә иде һәм дә 
инде һәрвакыт вафат булган бабаларыбыз өчен догачы булып торсак 
иде. 

 

Жиңү бәйрәме 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләребез, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә 
безнең чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. 
Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез 
Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы 
Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Раббыбыз Аллаһы Тәгалә ошбу мөбарәк җомга көннәрендә 
безне Үзенең йортларына җыйды. Аның боерыгын ишеттек, 
буйсындык, тәһарәтләнеп, госелләнеп мәчетләребезгә җыелдык. 
Аллаһы Тәгалә мәчетләребезгә килгән, монда кылган һәрбер адым 
өчен һәм дә мәчеткә килеп үтәгән һәрбер намазларыбыз өчен, кылган 
зекерләребез өчен әҗер-савапларын насыйп итсә иде. 

Кадерле дин кардәшләр, барыбыз да белеп торабыз, иртәгә 
дәүләтебез өчен олы бәйрәмнәрнең берсе, ул да булса – Җиңү көне. 
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Һәм дә инде “Бу бәйрәмгә диннең карашы нинди икән? Безнең ул 
сугышта вафат булган бабаларыбыз нинди хөкемдә икән?” дигән 
сораулар туа. Әлбәттә, шәригатьнең һичшиксез моңа карата хөкеме 
бар. Аның өчен безгә сезнең белән шәригатьнең максатлары белән 
танышырга кирәк.  

Шәригать – Аллаһы Тәгалә безгә иңдергән канун. Коръән һәм 
Сөннәт, аларның нигезендә биш максат ята. Әлбәттә, алар аерым 
аятьләр яки аерым хәдисләр рәвешендә китерелмәгән. Галимнәр, 

Коръәнне һәм Сөннәтне тикшереп, шул нәтиҗәгә килгәннәр. 
Димәк, шәригатебезнең нигезендә биш максат ята. Аларның 

беренчесе – кешенең динен саклау. Шул максат белән безнең динебез, 
һичшиксез Аллаһы Тәгалә безгә төрле-төрле хөкемнәр иңдерде. 
Мисал өчен, динне саклар өчен, Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм аркылы безгә аңлата: “Гыйлемне эзләү 
һәрбер мөселманның фарызы. Динне саклар өчен, чөнки син, 

беренчедән – динеңне өйрәнергә, икенчедән – үтәргә тиешлесең, 
чөнки Аллаһы Тәгалә аны фарыз итте. Өйрәнеп үтисең икән, димәк, 
динне саклап киләсең. Шулай ук динне саклау чараларының берсе – 

Аллаһы Тәгалә кайберәүләребез өстенә гыйлемне өйрәнү һәм 
гыйлемне тарату вазифасын билгеләде. Бу галимнәр өстенә 
билгеләнгән вазифа. Шул сәбәпле, мөселманнар җәмгыяте яки 
мәхәллә арасында берәү булса да галим булырга тиеш. Димәк, 
мәхәллә ул галимне үзендә булдырырга тырышырга тиеш. Әлбәттә, 
аның өчен һичшиксез матди чыгымнары бар, башка чыгымнары бар. 
Әмма дә ләкин мәхәллә өстендә бу фарыз булып тора. Димәк, үз 
араларыннан ул галимне сайлап алып, аны укытырга җибәреп, аннан 
соң инде, кайткач, аңа йорт булдырып, уку-укыту эшләрен алып 
баруда аңа ниндидер ярдәм күрсәтү – монысы мәхәллә өстендәге 
бурыч. Монысы да динне саклар өчен. Һәм галимнәрнең дә алып бара 
торган эшләре, укытулары, вәгазьләре шулай ук динне саклау 
максаты белән. 

Шулай ук динне саклау максаты белән шәригатебездәге 
хөкемнәрнең берсе, ул да булса – җиһад. Димәк, корал күтәреп, сиңа 
һөҗүм иткән дошманга каршы сугышу. Димәк, динне саклау 
шәригатебез максатларының беренчесе. 

Шулай ук шәригатебезнең икенче максаты, ул да булса – 

кешенең тормышын саклау. Шуның сәбәпле шәригатебез бернинди 
гаепсез, бернинди хөкемсез кеше үтерүне тыя. Бернинди сәбәпсез 
кеше үтерү – хәрам. Кешенең тормышын саклар өчен, шәригать 
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иңдерә торган хөкем, ул да булса Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең хәдисендә килә торган хөкем: “Авырсагыз – 

дәваланыгыз”, – дип әйтә Аллаһының Илчесе хәдисендә. Шулай ук 
кешенең тормышын саклар өчен. Кешенең тормышын саклар өчен 
шәригатебездә башка өстәмә хөкемнәр дә бар. 

Шәригатебезнең өченче максаты – кешенең вөҗданын, кешенең 
авторитетын саклау. Моның сәбәпле дә шәригать күп кенә төрле 
хөкемнәр иңдерә. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: “Әй сез, 

иман китергән бәндәләр, кайбер уй-фикерләрегездән сакланыгыз, 
чөнки сезнең кайбер уй-фикерләрегез гөнаһлы була”. Димәк 
кардәшләребез хакында яхшы фикер йөртү – хәерле, начар фикер 
йөртү – гөнаһлы булып чыга. Шулай ук аятьнең дәвамында Аллаһы 
Тәгалә әйтә: “Бер-берегез турында гайбәт сөйләмәгез, кеше 
арасында бер-берсенең вөҗданын (авторитетын) саклар өчен”. 

Ни өчен? Чөнки гайбәт кайвакыт ялган да булырга мөмкин, 
икенчедән, дөрес булса да, әйтик, мәсәлән, мин башка кеше турында 
гайбәт барып сөйләсәм, нәрсә була? Гайбәтне тыңлаган кешенең 
күзендә теге кешегә карата тискәре караш барлыкка килә, димәк, 
кеше арасын бозу. Шуның сәбәпле монысы да кешенең авторитетын 
саклау, безнең динебезнең, шәригатебезнең максатларының берсе.  

Шәригатебезнең дүртенче максаты – кешенең нәселен саклау. 
Моның эчендә төрле-төрле хөкемнәр күп. Аларның берсе – зинаны 
тыеп, шәригатебез никахны безнең өстебезгә сөннәт итеп, 
кайберәүләребезгә бурыч итеп өстебезгә йөкләде. Димәк, никахлы 
тормыш – хәләл, зина – хәрам. Ни өчен? Шулай ук кешеләрнең 
нәселен саклар өчен. Шулай ук шәригатебездә аборт дигән нәрсә 
тыелган. Монысы да нәселне саклар өчен, һәм башка хөкемнәр бар. 

Шәригатьнең бишенче, ахыргы максаты – кешенең малын 
саклау. Аның өчен шәригатебездә күп кенә төрле хөкемнәр бар. 
Шәригатебез сәүдәне рөхсәт итте, рибаны тыя. Ни өчен? Чөнки 
рибаның, банкларда эшләнә торган процентның җәмгыятькә зыяны 
зур, кешенең малына зыян. Шулай ук кеше малын урлауны, кеше 
малын талауны шәригатебез тыя, монысы да шул бишенче максатка 
ирешер өчен. 

Димәк, шәригатебездә менә шул биш максат бар һәм, менә шул 
бишесен саклар өчен, Аллаһы Тәгалә безгә кайвакыт корал да 
күтәрергә рөхсәт итә. Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Сезгә каршы 
сугышучылар, һөҗүм итүчеләр белән Аллаһы юлында Аллаһы 
ризалыгы өчен сугышыгыз. Әмма дә ләкин арттырмагыз, 
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золымлык кылмагыз. Чыннан да, Аллаһы Тәгалә 
арттыручыларны, золымлык кылучыларны яратмый”. Димәк 

аятьнең мәгънәсе: әгәр дә сиңа һөҗүм итәләр икән, сиңа, үзеңне 
саклар өчен, ул кеше белән сугышырга шәригатьнең рөхсәте бар. 

Аннан соң Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнән 
килгән хәдисләрнең берсендә Әбү Һөрайра радыяллаһу ганһедән 
риваять ителә: “Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына 
бер кеше килеп: “Йә Аллаһының Илчесе, әгәр дә берәү, миңа һөҗүм 
итеп, минем малымны таларга теләсә, миңа нишләргә?” – дип сорау 
бирә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Син аңа 
малыңны бирмә”, – дип җавап бирә. Шунда бу сәхабә соравын дәвам 
итә: “Әгәр дә ул минем белән сугыша башласа, миңа нишләргә?” 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңа кыска гына итеп 
болай дип җавап кайтара: “Син дә аның белән сугыш”. Теге сәхабә: 
“Әгәр дә сугышкан вакытта ул мине үтерсә?” – дип сорау бирә. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Шул очракта син 
шәһит буласың”, – дип җавап кайтара. Сәхабә: “Әгәр дә мин аны 
үтергән булсам?” – дип сорау бирә. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм: “Ул кеше җәһәннәмгә эләгә”, – дип җавап кайтара. 

Ни өчен? Чөнки ул бер хаксыз сиңа һөҗүм итте, сиңа зыян китерергә 
теләде. Димәк шәригатьтә дә, шулай ук Конституциядә дә үз-үзеңне 
саклау (русча әйткәндә: самооборона) бар икән. 

Башка бер хәдистә килгәне буенча, Сәгыйть бине Зәйд 
радыяллаһу ганһедән (җәннәт белән шатландырылган ун сәхабәнең 
берсе) риваять ителә, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
әйтте: “Кем дә кем үзенең хәләл юл белән тапкан малы өчен 
көрәшкән вакытта вафат булса, ул шәһит була. Кемдә кем үзенең 
гаиләсен һөҗүм итүчедән саклыйм дип сугышкан вакытта вафат 
булса, ул шәһит була. Кем дә кем динемне саклыйм дип сугышкан 
вакытта вафат булса, ул да шәһит. Кем дә кем үземнең тормышымны 
саклыйм дип һөҗүм итүчегә каршы сугышкан вакытта вафат булса, 
ул кеше шәһит”. Димәк, күреп торабыз, кадерле дин кардәшләр, 
динебез үзеңне, малыңны, гаиләңне, үзеңнең Ватаныңны, динеңне 
сакларга әмер итү генә түгел, ә ул әҗерле эш икәнен аңлата. Кадерле 
дин кардәшләребез, моннан хөкем аңлашыла, бигрәк тә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисен искә 
төшерсәк: “Ватыныңны ярату – иманыңның бер өлеше”. Зәгыйфь 
хәдис булса да, мәгънәсе көчле. Кадерле дин кардәшләр, һичшиксез, 

һәрбер гаиләдә шушы Бөек Ватан сугышында бабаларын, аталарын, 
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туганнарын югалтучы кешеләр бар. “Алар нинди хөкемдә?” дигән 
сорауга шушы хәдисләр җавап бирә. Әгәр иманлы хәлендә сугышка 
киткән булса, ни өчен ул сугышка китте? Чөнки дошман һөҗүм итте. 
Әгәр дә дошман килсә нишли? Ул халыкның малын талый, халыкны 
үтерә һәм башкасы. Димәк дошманга каршы сугышу мөселманның да 
бурычы булып тора. Инде шул сәбәпле, шул сугышта вафат булган 
безнең бабаларыбыз, ин шә Аллаһ, шәһит хәлендә, алар мәрхүмнәр. 
Без бүгенге көндә алар белән бернинди элемтәгә дә керә алмыйбыз, 
аларга бернинди хезмәт тә күрсәтә алмыйбыз, фәкать динебездә бер 
юл гына бар, ул да булса – дога. Аларны искә алып, алар өчен дога 
кылу. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең моның 
турында да хәдисләре бар. Мәсәлән, сәхабәләрнең берсе вафат булып, 
җирләнгәннән соң, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзе 
дә дога кылды һәм сәхабәләргә дә әйтте: “Кардәшегез өчен дога 
кылыз, ул хәзер фәрештәләрнең сорауларына җавап биреп ята”. 
Шулай ук “Йәсин” сүрәсе турында килгән хәдисне дә беләбез: “Йәсин 
сүрәсен үзегезнең мәрхүмнәрегезгә укыгыз”. Шулай ук башка 
хәдистә килгәне буенча, “Адәм баласы вафат булганнан соң бөтен 
изге гамәлләре өзелә, әмма дә ләкин өч нәрсә файда китерә: беренчесе 
– сәдака җәрия, ягъни үзенең тормышын дәвам итә торган сәдака 
(мәсәлән, берсе мәчет төзеп калдырдымы, мәчеткә келәмнәр, 
комганнар алдымы, ремонт ясадымы, мәдрәсә төзедеме, күперләр 
салдымы, кешеләр өчен хастаханә төзедеме – болар барысы да сәдака 
җәрия, кешеләр файдаланган саен аның әҗере килеп тора. Икенчесе – 

әгәр дә ниндидер гыйлем калдырган булса (китап языпмы, шәкертләр 
өйрәтепме). Өченчесе – дога кылучы изге бала. Шул сәбәпле 
бабаларыбыз, аталарыбыз, туганнарыбыз һәрвакыт истә. Алар 
диннәрен, гаиләләренең тормышларын, безнең тормышларыбызны, 
үзләренең малларын, үзләренең маллары булгач, безнең малларны 
саклар өчен үзләренең тормышларын фида кылдылар. Алар догага 
лаек түгелмени? Алар, һичшиксез, догага лаек. Шул сәбәпле, кадерле 
дин кардәшләр, вафат булган бабаларыбызга карата догада булыйк. 
Без изгелек кылган саен, Аллаһы Тәгалә безгә карата да андый 
изгелек кылучы кешеләрне булдырачак, ин шә Аллаһ. Әгәр дә 
үзебездән соң догачы калсын дип теләсәк, үзебезнең вафат булган 
туганнарыбыз өчен, бигрәк тә әнә шундый авыр хәлләрдә, авыр 
сугышларда вафат булган туганнарыбыз өчен дога кылырга тиеш 
булабыз. Инде Аллаһы Тәгалә безнең һәрберебезгә дога кылучы-
лардан булырга насыйп итсә иде һәм бездән соң да безнең өчен дога 
кылучы балаларыбыз, оныкларыбызны калдырырга насыйп итсә иде. 
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Космонавтика көне уңаеннан 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә Үзенең чиксез нигъмәтләрен 
һәрбер мизгелдә, һәр даими рәвештә яудырып торучы Бөек Раббыбыз 
Аллаһы Тәгаләгә туктаусыз хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез 
булса иде. Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш 
пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләрем, билгеле булганча, безнең илдә 
12 апрель Космонавтика көне буларак билгеләнгән. Аны без барыбыз 
да белеп торабыз. Һәм дә инде шул көн якынлашкач, төрле элемтә 
чаралары буенча бер видео җибәрә башладылар. Коръәндә Гагарин 
космоска очкач әйтелгән сүзләре китерелгән. Һәм дә инде, кадерле 
дин кардәшләр, Космоска очу безнең өчен, мөселманнар өчен 
ниндидер яңа нәрсә түгел. Чөнки Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгалә 
1400 ел элек моның турында безгә Коръәндә хәбәр биргән. Аллаһы 
Тәгалә Коръәндә әйтә: “Әй сез, җеннәр һәм кешеләр төркеме, әгәр 
дә сезнең күкләр һәм җирләр чикләрен узасыгыз килсә, сез аны 
узарсыз. Әмма дә ләкин сезгә аның өчен бер солтан, көч (энергия) 
кирәк булыр”. Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең Мигъраҗын өйрәнсәк, ул космоска очудан югарырак 
могҗиза. Чөнки без күрә торган йолдызлар әле ул бер кат күк кенә, ә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм җиде кат күкне узган. 
Әле җиде кат күкне узу гына түгел, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең Мигъраҗы – иң олы могҗизаларның берсе. Ни 
өчен? Чөнки адәм баласы беренче кат күкне узар өчен генә булса да, 

скафандр киеп яки корабльга утырып очарга тиеш. Алардан башка 
адәм баласы кимендә өч сәбәп аркасында космоста һәлак була. 

Беренчесе – һава юк, икенчесе – бик түбән температура, өченчесе – 

анда басым (давление) юк. Ә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм ракетага утырмыйча, скафандр кимичә әнә шул сәфәрен 
кылды. Бу чыннан да могҗиза, ул космоска очуга караганда олырак 
могҗиза. 

Чыннан да, Аллаһы Тәгалә тарафыннан безгә канун итеп 
җибәрелгән Коръән китабы элек-электән мөселманнарны космосны 
өйрәнергә, аны тикшерергә, анда булган белемнәрне алырга өндәгән. 
Коръәндә космос белән бәйле аятьләр бик күп. Аларның берсендә 
Аллаһы Тәгалә әйтә: “Чыннан да, Без күкләрне төзедек һәм шул 
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күкләрне киңәйтәбез”. Димәк, безнең космос киңәеп бара, һәм, 

чыннан да, галимнәр моны да ачтылар, “Теория расширяющейся 
Вселенной” дип атала ул. Башка бер аятьтә Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Һәм Кояш та үзенең билгеләнгән юлы буенча йөри, ул Аллаһы 
Тәгаләнең тәкъдире буенча йөри”. Шулай ук Ай турында да андый 
аятьләр бар. Димәк, Аллаһы Тәгалә космос турында безгә аятьләр 
иңдереп, безне космосны өйрәнергә өндәгән. Безнең мөселман 
бабаларыбыз бу аятьләрне укып, аларны дөньяга ашырганнар, алар 
космосны өйрәнгәннәр. Урта гасырларда мөселман галимнәре күп 
төрле ачышлар ясаганнар. Әйтик, мәсәлән, элек-электән кешеләр Җир 
бер урында тора, хәрәкәтләнми, ә Ай аның тирәсендә йөри дип 
уйлаганнар. Безнең мөселман галимнәребез (әлбәттә, аларның 
исемнәре күп), космосны өйрәнеп, ачыклаганнар: Җир бер урында 
тормый икән, ул үз күчәре тирәсендә әйләнә, шулай ук космоста да 
хәрәкәт итә. Шулай ук Кояшның да хәрәкәтен, йолдызның да 
хәрәкәтен тикшергәннәр. Мәсәлән, Олугбәк хан. Ул үзе дәүләт 
җитәкчесе булган, шул ук вакытта гыйлемгә мәхәббәтле кеше булып. 
Менә бу мәсьәләләрнең барысын да өйрәнгән. Әмма дә ләкин, 
кызганыч, без бүгенге көндә әнә шул бабаларыбызның бай 
мирасыннан аерылдык. Без, мөселманнар, динебез гыйлемгә өндәсә 
дә, гыйлемгә ашкынмыйбыз. Әлбәттә, хәрәкәт итәргә кирәк, үзеңне дә 
тәэмин итәргә кирәк, үзеңнең гаиләңне дә тәэмин итәргә кирәк. Әмма 
дә ләкин без 100 % эш белән мавыкмыйбыз, безнең һичшиксез буш 
вакытыбыз була. Хәтта бүгенге көндә транспортта барганда да аны 
“буш вакыт” дип әйтергә була. Ләкин, кызганыч, без үзебезнең 
әһәмиятебезне Интернет уеннарына, хоккейга, футболга һәм башка-

башка безне гыйлемнән, безне фәннән, безне диннән аера торган 
әйберләргә үзебезнең игътибарыбызны сарыф итәбез. Кызганыч. Бер-

ике сүрә өйрәнәбез дә, “бу миңа намазым өчен җиткән” дип 
исәплибез. Коръәнне тулысынча ятлау турында уй-фикеребез дә юк. 
Ә инде космосларны, башкаларны өйрәнү турында сөйләмибез дә. 
Шуның сәбәпле, без, элек бөек цивилизация булсак та, бүгенге көндә 
нинди хәлгә калдык? Кайсы төбәктә дөньядагы иң яхшы 
машиналарны чыгаралар? Мерсесед, БМВ дисәк – Ауропа, Тойота, 
Хондалар дисәк, монысы Япония. Димәк, безнең бабаларыбыз 
җентекләп, берәмтекләп җыйган гыйлемне без башка милләтләргә 
калдырдык. Шулай ук кайсы дәүләт бүгенге көндә иң яхшы телефон 
чыгара? Бүгенге көндә һәрберебездә телефон бар. Айфон дисәк, 
Америка уйлап чыгарган, Самсунг дисәк, Корея уйлап чыгарган. Ә 
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без, мөселман буларак, бүгенге көндә бу дөньяга нинди өлеш 
керттек? Ни өчен без Аллаһы Тәгаләнең шул нәсыйхәтләреннән ерак? 
Аллаһы тәгалә Коръәндә безгә аңлата һәм әйтә: “Гыйлемлеләр һәм 
гыйлемсезләр тигез булырлармы?” Чыннан да, Аллаһы Тәгалә 
каршында гыйлемле белән гыйлемсез кеше тигез түгел. Башка бер 
аятьтә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Чыннан да, Аллаһы Тәгаләдән 
хакыйкый курку белән фәкать гыйлемле булганнар гына 
куркалар”. Димәк, тәкъвалык хакыйкый гыйлемле кешедә генә 
булырга мөмкин һәм ул чыннан да шулай. Ни өчен Жак Ив Кусто 
исемле кеше Ислам динен кабул итте дип уйлыйсыз? Чөнки ул 
Аллаһы Тәгалә бар икән дөньяны өйрәнеп, диңгезләрне, океаннарны 
өйрәнеп, Коръәндәге мәгълүмат белән чагыштырып, Аллаһы 
Тәгаләнең кодрәтен, гыйлемен таныган кеше. Чыннан да, гыйлемле 
кеше генә Аллаһы Тәгаләне тиешенчә таный ала, һәм тиешенчә 
Аллаһы Тәгаләдән курка ала, һәм тиешенчә тәкъва кеше була ала. 
Шуның өчен Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә 
хәдисләрендә аңлата: “Гыйлемне алу һәрбер мөселман өчен фарыз”. 
Мөстәхәб тә түгел, сөннәт тә түгел, фарыз. Әлбәттә, беренче урында 
дини гыйлем тора. Иң беренче без үзебезнең намазларыбызны төгәл 
итеп укырга өйрәнергә тиеш, фарызларны боза торган әйберләрне 
танып белергә тиеш, гаиләбез белән бәйле булган мәсьәләләрне 
өйрәнергә тиеш, сәүдәләребез, һөнәрләребез белән бәйле булган 
мәсьәләләрне шәригать ягыннан өйрәнергә тиеш. Аннан соң дөньяви 
гыйлем килә. Дөньяви гыйлем дә бик мөһим, һәм инде Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм моның турында аерым бер хәдисендә 
әйтә: “Гыйлемне Кытайга булса да барып алыгыз”. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм заманында Кытайда дини гыйлем 
булганмы? Коръән гарәп җирлегендә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә иңгән. Әмма дә ләкин без беләбез, кытайлар 
беренче булып кәгазь ясый башлаучылар, дарыны (порох) ачучылар 
һ.б. Димәк, аларда дөньяви гыйлем булган, һәм Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм мөселманнарны дөньяви гыйлем дә 
алырга өндәгән. Кызганыч, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең шул хәдисләренә без бүген колак салмыйбыз. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм тагын бер хәдисендә 
әйтә: “Гыйлемне бишектән алып ләхеткә хәтле ал”. Димәк, мин 
лаеклы ялга (пенсиягә) чыктым дигән нәрсә юк. Ләхеткә хәтле 
Коръәнеңне ятла, аның тәфсирен өйрән. Әгәр дә әле дөньяда файда 
китерә аласың икән, үзеңнең һөнәреңне тирәнрәк өйрән, бу дөньяны 
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өйрән, үзеңнән соң калган буыннарга файда калдыр. Һәм дә инде 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең гыйлем белән бәйле 
тагын бик мөһим бер хәдисе бар: “Гыйлемгә карата берничә төр кеше 
бар: беренчесе – галим; икенчесе – гыйлемне өйрәнүче; өченчесе – 

гыйлемне яратучы; дүртенчесе – гыйлемне сөймәгән, гыйлемнән ерак 
булган кеше”. Һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисен йомгаклап әйтә: “Дүртенчесе булмагыз”. Димәк, кимендә 
безнең һәрберебезнең күңелендә гыйлемгә карата мәхәббәт булырга 
тиеш. Гыйлемгә мәхәббәт булу сәбәпле, революциягә хәтле һәрбер 
татар авылында мәчет, мәдрәсә булган. Татарлар арасында укый-яза 
белми торган кешеләр сирәк булган. Һәм дә инде шуның сәбәпле 
беренче басма Коръән Казанда басылган. Һәм бүгенге көндә, 

кызганыч, без Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең менә 
шул нәсыйхәтләрен калдырабыз. Әмма дә ләкин гыйлем белән 
куркытучылар бар. “Иблис бит гыйлемле булган, әмма дә ләкин 
гыйлеме белән бернәрсә дә эшләмәгән”, – дип әйтүчеләр булырга 
мөмкин. Анысы дөрес. Гыйлем янына тагын әхлак кирәк. Ни өчен? 
Чөнки иблисны гыйлем һәлак итмәде, иблисны әхлаксызлык һәлак 
итте. Иблис үзенең тәкәбберлеге сәбәпле һәлак булды. Шуның өчен 
бүгенге көндә дә дөнья бик тиз алга бара. Һәм дә инде 
мөселманнарның бу дөньяга өлеш кертеп калдырырга 
мөмкинчелекләре бар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең тагын бер хәдисендә килгәне буенча, Аллаһының Илчесе 
галәйһиссәлам безгә аңлата: “Кем дә кем безнең динебезгә яки 
дөньябызга бер күркәм гореф-гадәт кертеп калдырса, берәр нинди 
файда калдырса, аңа үзенә дә моның әҗере булыр һәм үзеннән соң 
шуның белән файдаланган кешеләрнең дә әҗерләре булыр”. Һәм 
шулай ук сәдака җәрия дигән нәрсәне онытмыйк, җәмәгать. Әгәр дә 
без кешеләр өчен (мөселманнар өчен генә түгел) берәр нинди файда 
калдырабыз икән (файдалы гыйлем, файдалы технология), ул без 
үлгәннән соң да безгә әҗерен китереп тора.  

Шуңа да, кадерле дин кардәшләрем, бүген без мөселманнар өчен 
бик уңай заманда яшибез. Бүгенге көндә мәгълүмат күп һәм ул 
мәгълүматны табарга җиңел. Бер Интернетны гына карагыз, китаплар 
турында сүз дә юк. Бүген миллионлаган китаплар басыла. Әллә кая 
ерактагы китапханәләргә дә барырга кирәкми. Әлбәттә, Интернет 
шикле булса да, ул читлектә кыйммәтле ядкәрләрне, ташларны гына 
табырга була. Шуның өчен Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең нәсыйхәтләренә иярик, иң кимендә, гыйлемне 
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яратучылардан булыйк. Гыйлемне, галимнәрне, гыйлем 
аеручыларны, үзебез галим була алмасак, иң кимендә, мөмкин булган 
кадәр аларга ярдәм итик. Инде шәкерт була алырлык кешеләр шәкерт 
булырга тиеш, галим була алырлык кеше гыйлемгә омтылырга тиеш. 
Раббыбыз Аллаһы Тәгалә безгә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең нәсыйхәтләрен ишетеп, күңелләребезгә салып, аның 
буенча яшәргә насыйп итсә иде. 

 

Ислам һәм Яңа ел 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, барыбыз да белеп торабыз, бүген 
милади ел хисабы буенча 2016 ел башланды. Һәм дә инде шул милади 
ел ахыры якынлаша башлагач, мөселманнар арасында кабат-кабат ел 
саен бәхәс туа. Яңа елны каршылау, бәйрәм итү шәригать 
күзлегеннән дөресме, дөрес түгелме? Гөнаһмы яки башка мәсьәләме? 
Хәтта инде шәригатьнең моңа карашы нинди? Бу көннәрдә бу 
мәсьәлә бик кискен. Шул сәбәпле бүгенге җомгабызда аның турында 
сөйләмичә булмый.  

Бу мәсьәләгә ике караш бар: берәүләр тыялар. Ни өчен тыялар? 
Чөнки бу безнең гореф-гадәт түгел, аның тамырлары мәҗүси һәм 
башка төрле фикерләр. 

Әмма дә ләкин шул ук вакытта, шәригать күзлегеннән 
караганда, беренчедән Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
милади хисапны үзе дә кулланганы бар. Бу безнең ислам тарихында 
бар. 

Икенчедән, хәрам дип кычкыру – бу бик җаваплы мәсьәлә. Ни 
өчен? Чөнки без сезнең белән барыбыз да хәрам нинди гамәл икәнен 
беләбез. Хәрамны эшләгән кеше гөнаһлы була. Хәрамны үзе белә 
торып калдырган кеше саваплы була. Аның хәрамлыгын танымаган 
кеше кяфер була. Шул ук вакытта хәрам булмаган әйберне хәрам дип 
әйтү, шулай ук Ислам диненнән чыгара. Шуның өчен бу мәсьәлә бик 
җитди, бу мәсьәлә бик кискен, аны дөрес итеп аңлау тиешле. 
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Хәрам дигән хөкемне без кайдан алабыз? Хәрам дигән хөкем 
Коръән аятьләреннән алына. Гади генә Коръән аятьләре түгел, 
шәригатьтә “катгый әт-диләлә”, “катгый әс-субут” дигән мәгънә бар. 
“Катгый әс-субут” ул – катгый дәлил, аның дөреслегендә шикләнә 
алмыйбыз, “катгый әт-диләлә” ул – дәлилдә ачыктан-ачык әйтелгән. 
Яңа ел дигән нәрсә, һичшиксез, Коръәндә искә алынмый. Шуның 
өчен безнең катгый хәрам дип әйтергә хакыбыз юк. Гомумән, бу 
мәсьәлә бәхәсле булып кала, шуның өчен без, мөселманнар буларак, 
бу датага, бу бәйрәмгә башка яктан карарга тиешбез. Без, 

мөселманнар буларак, моңа карата нинди мөнәсәбәтебез булырга 
тиеш? Яңа ел ул бер билгеле дата, русча әйтсәк, отчет на период. 
Кайбер оешмаларда ел ахырында, яки квартал ахырында, яки ай 
ахырында, кайбер оешмаларда атна саен тикшерәләр: без бу атнада 
нәрсә эшләдек? Без бу айда нинди нәтиҗәләргә ирештек? Безнең бу 
кварталда нинди уңышларыбыз бар? Ел ахырында, һичшиксез, ел 
планы үтәлдеме, юкмы? Һәм дә инде мөселман өчен дә, нинди дата 
булса да: һиҗра буенчамы ел, яки милади буенчамы, ул һәрберебез 
өчен йомгаклау периоды (отчетный период). Гомәр бине Хаттабның 
бу мәсьәлә буенча әйткән сүзе бар: “Сезне Аллаһы Тәгалә Кыямәт 
көнендә хисап кылганчы, үзегез үзегезне хисап кылыгыз. Һәм Кыямәт 
көнендә сезнең гамәлләрегез гамәлләр Мизанына салынганчы, исән 
чагыгызда үзегезнең гамәлләрегезне Мизанга салып үлчәгез”. Димәк, 
без мөселманнарның ел азагы белән бәйле булган даталарга 
карашыбыз, фикерләребез менә шундый булырга тиеш. Димәк, 
безнең һәрберебез үз-үзенә: “Ә мин бу елны нәрсәләр эшләдем? 
Нинди уңышларга ирешә алдым: гыйбадәт ягыннан, гыйлем ягыннан, 
тәкъвалык ягыннан һәм үз-үзеңне үстерү ягыннан?” кебек сораулар 
бирергә тиеш. Ни өчен? Чөнки Ахирәт көнендә безнең тормышыбыз 
өчен җавап бирәсебез бар. Монысы һичшиксез. 

Бу мәсьәлә хакында Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләрендә безгә 
күп-күп нәсыйхәтләр әйтә: “Әй сез, иман китергән бәндәләр, 
Аллаһы Тәгаләдән куркыгыз. Һәрбер нәфес, һәрбер кеше үзенең 
иртәгәсе көнгә (Кыямәт көне) әзерләгән гамәлләрен тикшерсен. 
Аллаһы Тәгаләдән куркыгыз, Аллаһы Тәгалә сезнең кылган 
гамәлләрегезне белә”. Чыннан да, без гафил булып йөрсәк тә, 
кылган гамәлләребезгә хисап кылмасак та, Аллаһы Тәгалә хисап 
кыла. Аллаһы Тәгалә без эшли торган бөтен гамәлләребезне белә, һәм 
безнең һәрбер гамәлебез исәптә. Уң якта изге гамәлләрне яза торган 
фәрештә утыра. Сул якта бозык гамәлләрне яза торган фәрештә 



178 

утыра. Димәк, теркәү (учет) бара һәм Кыямәт көнендә һәрбер зур һәм 
кечкенә гамәлләребез дә күрсәтеләчәк. “Һәм үзләрен Аллаһы 
Тәгаләне оныткан кешеләр шикелле булмас. Ул кешеләрне 
Аллаһы Тәгалә Үзе онытыр”. Әлбәттә, Аллаһы Тәгалә онытучан 
түгел, әмма дә ләкин бу аятьтән аңлашыла, Аллаһы Тәгалә андый 
кешеләргә игътибар итми. Әгәр дә без бүгенге көндә Аллаһы 
Тәгаләне онытсак, Кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә безгә игътибар 
итми. 

Башка аятьтә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Сез үзегезнең Раббыгызга 
кайтыгыз һәм, сезгә газап килгәнче, Аңа буйсыныгыз. Аннары 
сезгә ярдәм итүче беркем дә булмас”. Аллаһы Тәгалә бу аятьтә 
“әнибү” (кайт) дигән фигыльне куллана. Безнең татар телен алсак, без 
берәр җиргә барырга булса, без “барырга” дип әйтәбез, ә инде 
үзеңнең туган Ватаныңа, туган өеңә, туган авылыңа кайтканда, 
“кайтырга” дип әйтәбез, “кайту” дигән фигыльне кулланабыз. Һәм 
моның хикмәте зур, чөнки без барыбыз да: “Без барыбыз да Аллаһы 
Тәгаләнеке һәм Аллаһы Тәгалә каршына кайтачакбыз”, дигән сүзне 
еш кулланабыз, әмма дә ләкин мәгънәсенә игътибар итмибез. Һәм дә 
инде ел ахыры – ул Аллаһы Тәгаләгә кайту вакыты. Без үз-үзебезне 
тикшергәндә Аллаһы Тәгаләгә кайтабыз. 

Шулай ук моның турында сөйли торган Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисләре дә күп. Ул хәдисләрнең 
берсендә килгәне буенча Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм әйтте: “Кыямәт көнендә адәм баласы, дүрт нәрсә турында 
соралганчы, үзенең урыныннан хәтта кузгала да алмас. Беренчесе – 

гомере. Гомерендә нәрсә эшләде, нинди гамәлләр эшләргә өлгерде? 
Икенчесе – тәне турында. Тәнен нәрсәләргә сарыф итте? Нәрсәгә 
багышлады? Өченчесе – гыйлеме турында. Гыйлеме буенча гамәл 
кылдымы, юкмы? Шәригать күрсәткәнчә яшәдеме, юкмы? 
Дүртенчесе – малы турында. Малын нинди юлларда кәсеп итте? Ул 
малны нинди юлларга сарыф итте?” Кыямәт көнендә иң беренче 
сорала торган дүрт нәрсә. Шушы дүрт сорауга хисап (отчет) бирмичә, 
безнең беребез дә урыныннан кузгала алмас. Әлбәттә, кем дә кем бу 
тормышта үзенә хисап кылмаган булса, Кыямәт көнендә аның хәле 
авыр булыр. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм түбәндәге 
хәдистә моның турында шулай әйтә. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм сәхабәләргә: “Сез беләсезме, кем ул банкрот?” – 

дип сорау бирә. Сәхабәләр аңа: “Банкрот ул – безнең арабызда акчасы 
да һәм әйбере дә булмаган кеше”, – дип җавап бирәләр. Шунда 
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Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхабәләргә кем 
хакыйкый банкрот икәнлеген аңлата. “Минем өммәтемдәге кешеләр 
арасыннан банкрот шул кешедер, Кыямәт көнендә ул намаз белән 
килер, аның уразасы да бар, зәкяте дә бар, әмма дә ләкин аның 
кимчелекләре дә бар. Ул фәлән кешене сүккән, фәлән кешенең малын 
ашаган, фәлән кешенең канын түккән, фәлән кешегә суккан. Һәм 
һәрбер рәнҗеткән кешегә Аллаһы Тәгалә аның изге гамәлләреннән 
бүлеп бирер. Әгәр дә шул кешенең изге гамәлләре бетсә, аның 
тарафыннан рәнҗетелгән кешеләрнең начар гамәлләре аның өстенә 
йөкләнер, аңа ыргытылыр. Ул кеше бозык гамәлләре белән (чөнки 
аның бер изге гамәле дә калмады) җәһәннәмгә ыргытылыр”. Карагыз, 
кадерле дин кардәшләр, без менә бу даталарга, ничек моның турыда 
бәхәсләшергә икән, ничек фәлән кешеләрне бидгатьче яки хәрам 
эшләүчеләр дип гаепләргә дигән фикерләр белән йөрергә тиеш түгел. 
Тормышыбыз өчен җавап бирәсе бар, хәтта инде яңа ел гына түгел. 
Бәхәс күп даталар турында: туган көннәр турында бәхәсләшәбез, Яңа 
ел турында бәхәсләшәбез, фәлән нәрсә турында бәхәсләшәбез. Болар 
барысы да хисап периоды. Хәтта инде кешенең дөньяга килгән көне 
дә хисап периоды. Менә шул 19 елда, 40 елда, 60 елда, 80 елда нәрсә 
эшләдем мин? Тормышым дөрес булдымы, юкмы? Әгәр дә бу елны 
дөрес итеп яшәдем, дип әйтә алам икән, бик яхшы, димәк, шул 
юнәлештә яшәвеңне дәвам итәргә кирәк. Әгәр дә инде минем 
тормышым шәригатькә туры килми икән, моны үзгәртергә кирәк. 
Шуның өчен Аллаһы Тәгалә аятьтә: “Кайтыгыз Аллаһы Тәгаләгә”, 

– дип әйтә. Чөнки Аллаһы Тәгалә тормышыбызның һәрбер 
мизгелендә безнең кайтуыбызны көтә һәм кабул итә. Кешенең җаны 
тамагыннан үткәнче тәүбәсе кабул ителә. Тормышыбызның һәрбер 
мизгелендә тәүбә кылырга, үзебезне хисап кылырга һәрберебезнең 
мөмкинчелеге бар, кадерле дин кардәшләрем.  

Шулай ук хисап периоды гына түгел, киләсе елга план да 
корырга мөмкинчелек бар. Бу елны фәлән хәтле Коръән ятладың, 
киләсе елга арттырырга кирәк. Бу елны нинди изге гамәлләр кылдың, 
нинди өстәмә намазлар укыдың, нинди өстәмә зикерләр әйттең. 
Әйтелгән икән, димәк, өстәргә кирәк, арттырырга кирәк һәм 
башкалар. Шуннан чыгып, Аллаһы Тәгалә безнең һәрберебезгә 
туктап, фикерләп, үзебезнең гамәлләребезне тикшереп, киләсе елга 
планнарны төзеп һәм дә инде киләсе 2016 елны шәригатькә туры 
килгән гамәлләрдә үткәреп, Раббыбызның ризалыгына ирешергә 
насыйп итсә иде. 
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ОБРЯДЫ ИСЛАМА 

 
В этих проповедях имам разъясняет верующим положения 

шариата, связанные с молитвой, постом, закятом, хаджем, браком, 
разводом, торговлей и другими постулатами исламского права. 
Содержание таких проповедей обязательно должно соответствовать 
положениям ханафитской школы исламского права и в некоторых 
случаях может содержать защиту ее положений. Готовясь к этим 
проповедям, имам, безусловно, должен опираться преимущественно 
на труды по ханафитскому праву, однако, если есть необходимость 
апологетики ханафитского мазхаба, в качестве справочной 
литературы он может прибегать и к трудам богословов маликитского, 
шафиитского и ханбалитского мазхабов. Проповеднику в этой 
проповеди обязательно следует отмечать недостаточность 
формального исполнения божественных предписаний и разъяснять 
необходимость искренности и духовной сосредоточенности. 

 

Рамазан аенда Аллахыны мәгъфирәте 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләребез, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә 
безнең чиксез шөкерләребез, хәмедләребез, сәналәребез булса иде. 
Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез 
Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы 
Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Ошбу мөбарәк җомга көннәрендә Аллаһы Тәгалә безгә 
һәрберебезгә госелләнеп, тәһарәтләнеп мәчетләребезгә җыелышырга 
насыйп итте. Шуның өчен иң беренче фәкать Раббыбыз Аллаһы 
Тәгаләгә чиксез шөкерләребез булырга тиеш. Һәм дә инде Аллаһы 
Тәгалә безнең бер тузан бөртегенә дә тормаган гамәлләребез өчен, 
һәрхәлдә җомгага килгәндә, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм хәдисләрендә вәгъдә иткәнчә, һәрбер адым өчен савап, сәдака. 
Монда гыйбадәт кылабыз, намаз укыйбыз, анысы да әҗер-савап һәм 
тәсбихләрен әйтәбез, вәгазьләрен сөйлибез. Аллаһы Тәгалә боларның 
барысы өчен дә безгә әҗер-савапларын насыйп итсә иде. Әмма дә 
ләкин иң мөһиме – без һичшиксез онытмаска тиеш, Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте.  

Узган җомгабызда без искә алган “Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте” 
дигән ун көне тәмамланып килә. Бүген Рамазан аеның тугызынчы 
көне. Иртәгә тагын бер көн тотсак, өчтән бере үтеп китте дигән сүз. 
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Вакыт тиз бара, мөхтәрәм җәмәгать. Бу безнең тормышларыбызның 
да тиз узуына бер дәлил. Инде Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең хәдисләрендә килгәне буенча, “Рамазан аеның икенче ун 
көне (декадасы) – Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәте көннәре”. 
Кызганыч, без “мәгъфирәт, Аллаһы Тәгалә гафу итүче” кебек 
сүзләрне күп әйтәбез, ләкин чын хакыйкый Аллаһы Тәгаләнең гафу 
итүен, чын хакыйкый Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен без сезнең белән 
белеп бетерә алмыйбыз. Безнең акылыбыз бер яктан чикле, икенче 
яктан күңелебездә пычраклык бар, шуның сәбәпле дә моны аңлап 
бетерә алмыйбыз. Әмма дә ләкин чынбарлыкта Аллаһы Тәгаләнең 
рәхимлелегенең, мәгъфирәтенең киңлеген дә беребез дә аңлап бетерә 
алмый. Әйе, без Коръән аятендә “Аллаһы Тәгалә гафу итүче, 
мәгъфирәт итүче” дип укып китәбез. Ләкин ул сүздә генә кала. 
Кызганычка каршы, без аның чын хакыйкый мәгънәсенә төшеп җитә 
алмыйбыз. Шул сәбәпле, бүгенге көндә моны тагын бер тапкыр искә 
төшерик һәм дә инде Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең кайбер фәтваи хәдисләре белән танышып китик. 

Хәдисләрнең берсен искә төшерик. Бу хәдиснең мәгънәсе бик 
тирән, аны кабат-кабат сөйләсәк тә, зыяны булмый. Сезнең 
барыгызның да истә булырга тиеш. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтә: “Сезгә хәтле яшәгән халыкларда бер кеше 
яши иде. Ул гомерендә 99 кешене үтергән. Көннәрдән бер көнне 
уйланып, күңеленә авырлык килеп, бу кеше бер габит, ягъни күп 
гыйбадәт кылучы кеше, янына бара. Гыйбадәт кылучы янына килеп 
сорау бирә: “Мин гомеремдә 99 кеше үтердем, минем өчен тәүбә 
бармы?” Тегесенең гыйлеме түбәнрәк булган, ахрысы. Бәлки 
тәкәбберлеге дә булгандыр, чөнки ул үзенең тормышын 
чагыштырган. Ул аңа: “Юк, сиңа бернинди мәгъфирәт юк”, – дип 
җавап биргән. Бу кеше өчен зур аерма юк, 99 мы, 100 ме. Йөзне 
тутыра бу. Бәлки теге гыйбадәт кылучыга бу Аллаһы Тәгаләнең 
җәзасы да булгандыр. Бәлки тәкәбберлеге өчен Аллаһы Тәгалә җәза 
биреп, Ахирәттә, бәлки, гафу да иткәндер. Фәкать Аллаһы Тәгаләнең 
Үзенә генә мәгълүм. Теге кешенең күпме дә булса күңеле төшеп, 
өмете өзелеп китә. Әмма дә ләкин барыбер күңеле тыныч түгел. 
Эчтәге булган хисләре моны төрле якка төртеп тора. Шунда 
күңелендә ризасызлык булып, бу кеше, бер галим турында ишетеп, ул 
галим янына бара. Шул ук сорауны бирә. Галим инде чын хакыйкый 
галим булган, гыйлеме генә түгел, ә тәкъва, тәрбияле кеше булган. Ни 
өчен? Чөнки, беренчедән, үзенең гыйлемен, гамәлләрен тегенең 
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гамәлләре белән чагыштырып тормаган; икенчедән, шәригатьне яхшы 
белгәнлектән болай дип җавап биргән: “Синең өчен дә тәүбә бар”. 
Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Чыннан да, Аллаһы Тәгалә Аңа 
ширек катканны гафу итми, ә аннан түбән булган гөнаһларны 
гафу итә”. Ширекне, әлбәттә, гафу итми. Яңадан динне кабул итәргә 
кирәк, Аллаһы Тәгаләгә иман китерергә кирәк. Әйткәнебезчә, теге 
галим аңа: “Синең өчен тәүбә бар, әмма дә ләкин син яши торган 
авылда күп бозык кешеләр яши”, – дип әйтә. Һәм дә инде аңлашыла 
ул, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә инде син бер җәмгыятькә ияләштең 
икән, һәм ул җәмгыять сине бер яктан белә икән, сиңа ул җәмгыятьтә 
үзеңнең хәлеңне үзгәртергә авыр. Сиңа тискәре караш барыбер дәвам 
ителә. Безнең җәмгыятьтә дә андый мисаллар бар. Гомер буе, әйтик, 

мәсәлән, партиядә йөргән кешеләр намазга басалар. Алар турында 
нәрсә генә сөйләмиләр: ә ул акча өчен, ул сәдака өчен, күңелендә 
иман юк һәм башкалары. Кайдан беләсең син аның күңелен? Монда 
да шулай ук. Галимнең киңәше ни өчен алай? Чөнки бу җәмгыятьтә 
ул яши һәм аны кеше үтерүче буларак беләләр. Ул хәлен үзгәртсә дә, 
аны түбән дәрәҗәгә төшерәләр. Кеше үтерүче булгач, аннан куркалар. 
Әгәр ул бу җәмгыятьтә хәлен үзгәртсә, ул беркемгә дә калмый. Шуңа 
да галим аңа киңәш бирә: “Син яши торган авылда бозык кешеләр 
күп. Фәлән җирдә бер авыл бар. Анда яхшы кешеләр яши, син шунда 
кит. Әгәр дә тәүбәң хакыйкый булса”. Тәүбә хакыйкый булса, 
ниндидер хәрәкәт булырга тиеш бит инде. Телдән генә 
“Әстәгъфируллаһ” дип әйтүебездән ни файда бар, әгәр дә хәрәкәттә, 
гамәлдә булмаса. Шул сәбәпле Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең әлеге хәдисендә хәрәкәт бик мөһим. Нәтиҗәдә, бу галим 
сүзенә колак салып, сәфәргә чыга. Инде белүебез буенча, сәфәрдә ул 
вафат була. Нәтиҗәдә, вафат булгач, аның янына ике фәрештә килә: 
берсе рәхмәт фәрештәсе, берсе газап фәрештәсе. Һәм алар үзара 
бәхәсләшә, тартыша башлыйлар. Газап фәрештәсе: “Бу кешенең 
җанын мин алам, ул 100 кеше үтерде”, – дип әйтә. Шунда рәхмәт 
фәрештәсе: “Юк, аның җанын мин алырга тиеш, чөнки ул вафаты 
алдыннан тәүбә кылды”. Һәм дә инде, хәдисләрдә килгәне буенча, 
Аллаһы Тәгалә бу фәрештәләргә юлны үлчәргә куша, кайсы авылга 
якынрак. Бу бәндә үзенең чыгып киткән авылына якынрак була. Әмма 
дә ләкин Аллаһы Тәгалә Үзенең рәхмәте белән аның тәнен икенче 
якка күчереп куя. Нәтиҗәдә, ул изгеләр авылына якынрак булып, 
аның җанын рәхмәт фәрештәсе ала. Кадерле дин кардәшләр, бу бик 
ачык мисал, без чыннан да Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәтен аңлап 
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бетермибез. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәтенә җиңел 
карарга кирәкми. Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Әй сез, иман 
китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгалә хакыйкый, чын тәүбә белән 
тәүбә итегез”.  

Чын тәүбәнең үзенең шартлары бар. Ул шартларның беренчесе – 
эшләгән гамәлләреңә үкенү. Тел белән генә түгел, ә күңел белән 
үкенү, чөнки үкенү – ул күңел эше. Аннан соң бу гамәлеңнән туктау. 
Әгәр дә син дәвам итәсең икән, ул хакыйкый тәүбә түгел. Өченчесе – 
киләчәктә моны эшләмәскә ният кылу. Дүртенчесе кеше хакы белән 
бәйле. Әгәр кеше хакына кергән булса, аның ризалыгын алу. 
Гайбәтен сөйләгән булсаңмы, малын урлаган булсаңмы, аңа суккан 
булсаңмы, нәрсә эшләгән булсаңмы, аның ризалыгын алу, нинди юл 
белән булса да бәхилләшү. Менә анысы хакыйкый тәүбә була. 
Әлбәттә, кеше, адәм баласы, зәгыйфь. Аны җаны тагын да бу гөнаһка 
этәрергә мөмкин, нәфеснең зәгыйфьлеге белән.  Шул сәбәпле, аның 
элеккеге тәүбәсе дөрес түгел дип әйтергә хакыбыз юк, әгәр дә чыннан 
хакыйкый үкенү белән үкенгән булса, тәүбәсе кабул, һәм, ин шә 
Аллаһ, Аллаһы Тәгалә киләчәктә, тагын бер тәүбә насыйп итеп, 
анысын да кабул итәр. Әмма дә ләкин инде бу “Әстәгъфируллаһ” дип 
тәүбә кылып, яңадан шуны эшләргә мөмкинчелек бар дигән сүз түгел. 
Бөтен нәрсә күңел белән бәйле, калеб белән бәйле. Аллаһы Тәгалә 
калебләребез буенча безгә бәя бирә.  

Инде, Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәтен бераз гына булса да 
яхшырак аңлар өчен, кодси хәдис китерәсем килә. Кодси хәдиснең 
башка хәдисләрдән аермасы шул, Аллаһы Тәгалә безгә беренче заттан 
мөрәҗәгать итә. “Аллаһы Тәгалә әйтә: “Әй гөнаһ кылучы колларым, 
минем юлымнан чыгучы, Минем юлымнан адашучы колларым, Мин 
сезне шундый сагынам. Әгәр дә инде Мин аларны шундый сагынсам, 
Минем юлымда йөрүчеләргә карата Минем мәхәбббәтемне үзегез 
уйлагыз”. Карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, хәтта адәм баласы, Аллаһы 
Тәгаләнең юлыннан тайпылып, адашып, берәр кырыйга кереп китсә 
(зинага кереп китәме, хәмер эчәргә кереп китәме, берәр нинди 
хәрамга кереп китәме), Аллаһы Тәгалә ул кешене “кайчан Минем 
юлыма кайтыр”, дип сагына. Аллаһы Тәгалә сагына, гади кеше түгел, 
Раббыбыз сагына безне һәрберебезне, хәтта Аның юлыннан чыксак 
та. Ә Аның юлыннан төгәл барсак, шулай ук Аллаһы Тәгаләнең 
мәхәббәтен төшенеп, аңлап бетерерлек түгел. Шуның сәбәпле, 
кадерле дин кардәшләр, Рамазан ае Аллаһы Тәгаләнең менә шундый 
рәхмәтләренә, Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләренә бик бай ай. Утыз 
көн генә ул. Тугызы узып китте, тагын егерме бер көне бар. Әмма дә 
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ләкин шул егерме бер көн бик матур-матур җәүһәрләр шикелле. 
Аллаһы Тәгалә безнең һәрберебезгә калган егерме бер җәүһәрне 
тиешенчә җыеп бетерергә һәм үзебезнең хәзинәбезгә салырга насыйп 
итсә иде.  

 

Рамазанда газаптан котылу 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең чиксез шөкерләребез, 
хәмедләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, безгә рәхмәт 
итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгалә Үзенең 
рәхмәте белән безне Үзенең мөбарәк йортларына җыйды, Изге җомга 
көннәрендә җыйды, һәм дә инде бөтен бу гамәлләр безнең 
тырышлык, безнең көч белән булмаса да (чөнки сәламәтлекне 
Аллаһы Тәгалә бирә, мәчеткә килер өчен буш вакытны Аллаһы 
Тәгалә бирә, бүтәннәрне тукландырыр өчен ризыгын Аллаһы Тәгалә 
бирә, дин турында гыйлемне Аллаһы Тәгалә бирә), үзебездән 
бернәрсә дә юк, фәкать ихтыяр гына. Кая барырга? Мәчеткәме, 
кибеткәме, рюмочнаягамы? Бездән ихтыяр гына. Шуның өчен безнең 
монда килүебез фәкать Аллаһы Тәгаләнең генә рәхмәте. Алай булса 
да, бездән бернәрсә дә тормаса да, фәкать ихтыяр гына булса да, 
Аллаһы Тәгалә менә шуның өчен безне бүләкли. Чынбарлыкта, 
Аллаһы Тәгаләнең кодрәтеннән башка без бер хәрәкәт тә кыла 
алмыйбыз. Шуңа да карамастан, Аллаһы Тәгалә, Аның кодрәте белән 
без эшләгән гамәлләребез өчен безне бүләкли. Шуның сәбәпле, алай 
булса да, Аллаһы Тәгалә безгә җомгабызга килгән һәрбер адымыбыз 
өчен, җомгага килгәч, һәрбер кылган гыйбадәтләребез өчен әҗер-
савапларын насыйп итсә иде һәм безнең гамәл-гыйбадәтләребезне 
кабуллардан кылса иде.  

Кадерле дин кардәшләр, бүген Рамазан аеның нәкъ унбишенче 
көне, нәкъ уртасы, чөнки бу елны, беләбез, Рамазан ае 29 гына көн. 
Шуның өчен без бүген тауның иң башында торабыз. Тауга менү 
авыррак, таудан төшү җиңелрәк, шуның өчен, беренче унбиш көнгә 
караганда, калган көннәр тагын да тизрәк узачак. Хәзер инде барысы 
да үз калыбына куелган: ифтарларга да кереп киттек, тәравихларга да, 
Коръән укуларга га кереп киттек, уразасына да кереп киттек. Инде 
машина белән чагыштыра башласак, машина барганда иң авыр, 
бензин өчен иң бәяле, иң күп бензин ягыла торган өлеш, ул да булса – 
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тизлекне җыйган вакытта. Анысын барыбыз да беләбез. Тизлек 
җыелганнан соң, аннан соң инде чыгым да (расход) кими һәм дә инде 
машинага да барырга җиңелрәк. Менә без сезнең белән бүгенге көндә 
шул тизлекне алган машина шикелле. 

Кадерле дин кардәшләр, безнең киләсе җомгага хәтле Рамазан 
аеның ахыргы өченче дистәсе башлана, шуның өчен дә инде ахыргы 
дистә турында бүген сөйләргә кирәк. Шуны әйтеп китәргә кирәк, бу 
дистә безнең өчен бик мөһим. Аны кабат аңлатырбыз, әмма дә ләкин 
барыбыз да белеп тора, ахыргы дистәдә Кадер кичәсе. 

Хәдисләрдән беләбез, Рамазан аеның өченче дистәсе – 
“җәһәннәм газабыннан, ут газабыннан котылу көннәре” дип атала. 
“Җәһәннәмнән котылу” дигәнне безгә дөрес аңларга кирәк. Иң элек 
динебездә ике бөек шәхеснең әйткән сүзләре белән танышып китик. 
Аның берсе Әбү Хәнифә рахмәтуллаһи галәйһи белән бәйле. Бу сүз 
генә түгел, үзенә күрә бер кыйсса да.  

Көннәрдән бер көнне Әбү Хәнифә рахмәтуллаһи галәйһигә бер 
кеше сорау бирә: “Әй имам, син бер кеше турында нәрсә әйтерсең? 
Ул кешенең сыйфатлары түбәндәгечә: беренчесе – бу кеше намаз 
укыса, рөкүгъ, сәҗдәсез намаз укый (без беләбез рөкүгъ, сәҗдә – 
намазның шарты, фарыз), икенчесе – ул үләксәне ашый, өченче 
сыйфат – ул җәһәннәм утыннан курыкмый, дүртенчесе – җәннәт 
нигъмәтләрен теләми. Әбү Хәнифә рахмәтуллаһи галәйһи бик 
хикмәтле итеп җавап бирә: “Ул Аллаһы Тәгаләнең әүлияләренең, 
Аллаһы Тәгаләгә иң якын булган кешеләрнең берсе”. Хәзер барыбыз 
да гаҗәпләнеп кала. Шулай ук теге кеше дә аңламаган: “Ничек инде, 
имам, мин сиңа шундый сыйфатларны әйтеп киттем, нәкъ кяфернең 
үзенә хас булган сыйфатларны, ничек инде син андый кешене “әүлия, 
Аллаһы Тәгаләгә иң якын кеше” дип атыйсың?” Шунда Әбү Хәнифә 
рахмәтуллаһи галәйһи аңлатып китә: “Синең бу кеше рөкүгъсыз, 
сәҗдәсез намаз укый дигәнең, димәк күп җеназа намазларында 
катнаша. Үләксә ашый дигәнең, балык ашый. Балыкны чалмыйлар. 
Җәһәннәм газабыннан курыкмый, ул җәһәннәмнең хуҗасы булган 
Аллаһы Тәгаләдән курка. Җәннәт нигъмәтләрен теләми, димәк 
Җәннәтнең хуҗасы булган Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен өмет итә. 
Димәк, һәрхәлдә теге кеше биш вакыт намазын да укый, уразасын да 
тота, әмма дә ләкин Әбү Хәнифә рахмәтуллаһи галәйһи, шундый 
тискәре сыйфатлар булса да, һәм шул сыйфатлар арасында берсенә 
туктала – җәһәннәмнән курыкмый, бәлки җәһәннәмнең хуҗасы 
булган Аллаһы Тәгаләдән курка. Төп мәсьәлә әнә шул икән. Чөнки 
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безнең Раббыбыз кем – җәһәннәмме әллә Аллаһы Тәгаләме? Әлбәттә, 
Аллаһы Тәгалә. 

Тагын бер бөек шәхеснең, хатын-кызның, әйткән сүзен искә 
аласы килә. Рабига Гадәвийә Әбү Хәнифә рахмәтуллаһи галәйһи 
заманында яшәгән хатын-кыз, әүлияләрнең берсе. Ул: “Әй Раббым, 
мин Сиңа гыйбадәт кылганда җәннәт нигъмәтләрен өмет итеп 
гыйбадәт кылмадым һәм җәһәннәм газабыннан куркып гыйбадәт 
кылмадым. Мин Синең хакыйкый минем Раббым икәнлегеңне танып, 
шуның сәбәпле шөкер йөзеннән гыйбадәт кылдым”, – дип әйткән. Бу 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисенә дә туры 
килә. Сәхабәләр инде күрәләр, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең аяклары күп тәһәҗҗүд намазлары укыганнан ярылып, 
каный башлый. Шунда Гомәр бине Хаттабның күзенә яшь килеп, ул 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнән сорый: “Әй 
Аллаһының Илчесе, сиңа бит Аллаһы Тәгалә бөтен гөнаһларыңны 
гафу итте. Ни өчен син үзеңне шуның хәтле бетерәсең?” 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең җавабы кыска була: 
“Мин Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт итүче Аның бер колы түгелмени?” 
Димәк “җәннәт” дигәндә дә, “җәһәннәм” дигәндә дә иң беренче 
урында, исебездә безнең Аллаһы Тәгалә торырга тиеш. Җәннәт тә 
мәхлүкъ, җәһәннәм дә мәхлүкъ. Җәннәткә дә, җәһәннәмгә дә кертүче 
– Аллаһы Тәгалә. Моны истә тотарга кирәк. Боларны ишеткәч, сорау 
туа: “Нигә Аллаһы Тәгаләдән, җәннәт нигъмәтләрен сорап, 
җәһәннәмнән котылуны сорарга ярамыймени?” Чынбарлыкта ярый. 
Алда әйтеп киткән Рабига Гадәвийәгә бу сорау бирелде: “Нигә, син 
җәннәткә керергә теләмисеңмени?” Ул: “Юк, мин, әлбәттә, Аллаһы 
Тәгаләдән җәннәтне сорыйм. Ләкин мин аңлап сорыйм, җәннәтнең 
хуҗасы Аллаһы Тәгалә”. Шулай ук бу Коръәндә дә бар һәм ул доганы 
без сезнең белән намаз саен кылабыз: “Әй Раббым, миңа дөньяда да 
яхшысын, хәерлесен бирсәң иде, Ахирәттә дә яхшысын, хәерлесен 
бирсәң иде һәм җәһәннәм газабыннан сакласаң иде”.  

Шулай итеп, кадерле дин кардәшләр, безнең Рамазан аеның 
ахыргы ун көне – җәһәннәм газабыннан котылу көннәре. Әлбәттә, 
сорау туа: “Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу көннәрне 
ничек уздырган соң?” Хәдисләрнең берсендә килгәне буенча, Гайшә 
анабыз Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Рамазандагы 
хәле турында сөйли: “Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең Рамазан аеның ахыргы ун көнендә төннәрен намазлары 
белән торгыза иде”. Бигрәк тә безнең бәхетебез бар, кадерле дин 
кардәшләр. Рамазан, әлбәттә, ураза ягыннан бәлки авырдыр, 19 сәгать 
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ураза тотарга, әмма дә ләкин төнге намазларны уку ягыннан 
җиңелрәк. 1–2 сәгать утырасың да, Кадер кичәсен тотып алдым 
дияргә мөмкинчелегең бар. Бигрәк тә, артык иртә торып, эшкә 
ашыгасы булмаса, әйтик, ястүне, тәравихларны укып бетергәннән 
соң, сәхәр тәмам булырга хәтле күп вакыт калмый, бер сәгать тирәсе. 
Димәк, бер сәгать намаз укып, Кадер кичәсен менә шул җәйге 
вакытта тотып алырга мөмкинчелек бар икән. Димәк, әлбәттә, без 
кайвакыт зарланырга да мөмкин, 19 сәгать ураза тотабыз дип, әмма дә 
ләкин моның икенче ягы бар, Аллаһы Тәгаләнең бүләге. Башкалар, 
бәлки берничә сәгать төнге намаз укырга мәҗбүрдер, башка илләрдә. 
Без исә, бер сәгать укып, төне буе намаз укып чыккан әҗергә 
ирешергә мөмкинчелек бар икән, кадерле дин кардәшләр. Менә 
шундый хикмәте бар икән җәйге Рамазан аенда. Әлбәттә, кыш көне 
киресе була. Кыш көне Аллаһы Тәгалә безгә ураза ягыннан җиңеллек 
бирсә, нәфел ягыннан озынрак була. Монысы да Аллаһы Тәгаләнең 
рәхмәте. Димәк, беренчедән, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм Рамазан аенда төне буе намазда уздыра торган була, 
икенчедән, үзе генә түгел, үзенең хатыннарын да, балаларын да 
намазга уята торган була. Һәм, өченчедән, үзенең каешын кысып куя 
торган була. Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
җитди гыйбадәткә әзерләнгән дигән сүз. Димәк, ахыргы ун көндә ул 
җитди гыйбадәттә үткәрергә ниятләгән. Башка хәдисендә килгәне 
буенча, шулай ук Гайшә анабыз сөйләве буенча: “Мин беркайчан да 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең ай буе ураза 
тотканын күргәнем юк һәм төннәр буе туктамыйча намаз укыганын 
күргәнем юк, мәгәр Рамазан аеннан башка”. 

Әйтеп киткәнебезчә, нәкъ менә шул ахыргы ун төннең берсенә 
Кадер кичәсе туры килә. Кадер кичәсе, аның дәрәҗәсе турында 
Аллаһы Тәгалә безгә Коръәндә хәбәр бирә: “Чыннан да, без аны 
(Коръәнне) Кадер кичәсендә иңдердек”. Аллаһы Тәгалә Үзенең 
менә шундый ниндидер олы гамәлләре өчен теләсә нинди кичәне 
сайлап алмый. Димәк, чыннан да, бу Кадер кичәсе ул – кадерле кичә, 
аның серләре күп, хикмәтләре күп.  

Дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Кадер кичәсе сезнең өчен 
мең айдан да хәерлерәк”. Бу аять кайдан килде? Көннәрдән бер 
көнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең 
сәхабәләренә борынгы халыклар турында кыйссалар сөйләп утырган 
вакытта, мең ай буе Аллаһы Тәгалә юлында сугышта (җиһад) йөргән 
кеше турында сөйли. Шунда сәхабәләр Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә сорау бирәләр: “Әй Аллаһының Илчесе, безнең 
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гомерләребез кыска бит инде, безгә нишләргә? Без андый әҗер-

савапларга ничек ирешик?” Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә шул аять иңә. Кемнеңдер Аллаһы юлында мең ай 
сугышып йөрүе безнең Кадер кичәсендә намаз укуыбызга тиң икән.  
Ә инде исәпләсәң, 1000 ай 83 ел һәм 4 айга туры килә. Димәк, кеше 
гомере. Бер кичәдә адәм баласы гомер буе гыйбадәт кылырлык кебек 
әҗер-савап алырга мөмкин икән. Әмма дә ләкин Рамазаннан соң 
намазны ташларга дигән сүз түгел бу, әлбәттә, намаз фарыз булып 
кала. Фәкать син үзеңә өстәмә капитал җыя аласың. Һәм дә инде 
безнең гыйбадәтләребезгә шаһит булыр өчен, безнең 
гыйбадәтләребезне тикшерер өчен, күреп торыр өчен һәм безнең өчен 
дога кылыр өчен Аллаһы Тәгалә шул кичәдә фәрештәләрне иңдерә 
һәм Җәбраил галәйһиссәлам үзе дә җир йөзенә иңә. Һәм йомгаклап 
Аллаһы Тәгалә әйтә: “Чыннан да, бу кичә таң атканчыга хәтле 
иминлек кичәсе”. Менә шундый бөек кичә. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисләрендә 
килгәне буенча, Кадер кичәсенең үзенең сыйфатлары бар, әмма дә 
ләкин, кызганычка каршы, инде кайбер сыйфатларны фәкать кичә 
узганнан соң гына беләбез. Ул сыйфатларның берсе – Кадер кичәсе 
узганнан соң кояш чыкканда, кояшның нурлары көчле булмый, 
нурсызрак кояш. Икенче сыйфаты – бу кичә салкын да булмый, кызу 
да булмый. Өченче сыйфаты – бу кичәдә күктән йолдыз төшми. Һәм 
аятьтә искә алынганы – ул кичә тыныч кичә була. Димәк, кадерле дин 
кардәшләр, безнең әле үзебезнең хәзинәбезгә салырлык Рамазан 
аеның җәүһәрләре күп калган икән. Без сезнең белән тоткан 14 көнгә 
караганда, әле теге ягында җәүһәрләр күбрәк. Төп өлеше шунда икән. 
Аллаһы Тәгалә безнең һәрберебезгә бу серле, мөһим, хикмәтле 
мәгънәләрне аңлап, Рамазан аеның калган 14 көнен (бүгенгесен 
санамасак) җиңел генә тотып бетерергә Үзе ярдәм бирсә иде һәм дә 
инде Рамазан аеның ахыргы ун көнен тиешенчә файдаланырга 
Раббыбыз Аллаһы Тәгалә Үзе ярдәм бирсә иде. Уразаларыбыз кабул 
булып, Раббыбызның ризалыгына ирешергә насыйп булса иде. 

 

Дога 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Әссәләмү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә 
бәрәкәтүһ! Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең чиксез 
хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, 
безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа 
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салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм 
бәрәкәтләре булса иде. 

Бөек Раббыз Аллаһы Тәгаләгә Коръән аятьләренең берсендә 
әйтә: “Сезнең Раббыгыз әйтте: “Мине чакырыгыз, Миннән 
сорагыз, дога кылыгыз, Мин сезгә җавап бирермен”. Һәм дә инде 
кайбер кардәшләребез, ашыгучан булыпмы, башка сәбәпләр беләнме, 
күңелләре төшепме, өметләре өзелепме: “Без Аллаһыдан сорыйбыз, 
ни өчен Аллаһы Тәгалә безнең догаларыбызны кабул итми?”, – диләр. 
Башкалар исә, төрле китапларны актарып, Аллаһы Тәгалә кабул итә 
торган дога эзли башлыйлар. Инде чынбарлыкта Аллаһы Тәгалә 
безнең догаларыбызны кабул итәр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Безнең 
догаларыбыз кабул булсын өчен доганың ике төп шарты бар, алар 
үтәлмәсә, “дога” дип атап та булмый һәм, әлбәттә, ул кабул ителми. 
Ул шартларның беренчесе – үзеңне Аллаһы Тәгаләнең чын, 
хакыйкый колы икәнлегеңне тою һәм тану. Чөнки без дога кылабыз: 
“Ий Раббым, бир; Ий Раббым, шуны насыйп ит”. Шушы “бир, насыйп 
ит” формалары, болар барысы да әмер формалары, ә безнең Аллаһы 
Тәгаләгә әмер бирергә хакыбыз юк. Шуңа күрә дога кылыр алдыннан 
үзеңнең кем икәнлегеңне һәм Аллаһы Тәгаләгә кем икәнлегеңне 
яхшылап аңларга кирәк. Ни өчен син Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать 
итәсең? Ни өчен син Аллаһы Тәгаләдән сорыйсың? Чөнки син (без) 
мохтаҗ. Иң элек шул мохтаҗ икәнлегеңне, ихтыяҗыңны сизергә, 
тоярга кирәк. Мин бу дөньяда хуҗа түгел, мин бу дөньяда фәкать кол 
гына һәм мин бу дөньяда яшәгәндә бөтен нәрсәгә мохтаҗ: киемгә 
мохтаҗ, ризыкка мохтаҗ, суга мохтаҗ, сулыш алырга мохтаҗ. 
Тормышыбызның нинди ягын карасак та, бөтен яктан да без мохтаҗ. 
Хәтта Аллаһы Тәгаләнең Коръәндә хәбәр итүе буенча, без Аның 
кодрәтеннән башка хәтта бер гамәлне дә эшли алмыйбыз. Аллаһы 
Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә әйтә: “Чыннан да, Аллаһы 
Тәгалә сезне яратты, сезне һәм сез кыла торган гамәлләрне”. 
Димәк, без кыла торган гамәлләрне Аллаһы Тәгалә ярата икән. 
Аллаһы Тәгалә теләмәсә, хәтта кулны да күтәрә алмыйбыз. Шуның 
өчен адәм баласы бөтен яктан мохтаҗ. Мохтаҗ булгач, кем соң адәм 
баласы бу дөньяда: хуҗамы әллә колмы? Әлбәттә, кол. Шуңа күрә 
дога кылыр алдыннан, дога кылган вакытта мөэмин-мөселман үзенең 
бөтен нәрсәгә мохтаҗ булган Аллаһы Тәгаләнең колы икәнлеген 
аңлап, күңеле белән шуны тоярга тиеш. Чөнки безнең догаларыбыз 
әкияттәге тылсымлы таяк түгел, ягъни дога кылдың да булды, 
сораганыңны аласың. Юк. Иң элек үзеңнең кем икәнлегеңне танырга 
кирәк. Шуны да әйтеп китәргә кирәк, безнең догаларыбыз тылсымлы 
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таяк түгел һәм дә дога белән без үзебезнең максатыбызга ирешмибез, 
киресенчә, дога ул үзе безнең максатыбыз. Чөнки Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә безгә аңлатып 
әйтә: “Сезнең догаларыгыз – гыйбадәтнең үзе”. Димәк, дога ул – 
гыйбадәт. Аллаһы Тәгалә Коръәндә хәбәр итә: “Мин җеннәрне һәм 
адәм балаларын фәкать гыйбадәт өчен яраттым”. Шуның өчен, 
дога ул – гыйбадәт. Үзеңнең Аллаһы Тәгаләнең колы икәнлегеңне 
һәм дога кылганда гыйбадәттә икәнлегеңне исеңдә тотып, күңелеңдә 
шул хәлне булдырырга кирәк. Бу доганың беренче шарты. Әгәр инде 
“мин бу дөньяның хуҗасы” дип Аллаһы Тәгаләдән сорыйсың икән 
һәм үзеңне мохтаҗ итеп, Аллаһы Тәгаләнең колы итеп тоймыйсың 
икән, димәк бу шарт үтәлмәгән, андый дога кабул булмый. Иң элек 
үзеңнең кем икәнлегеңне танырга кирәк: син кем һәм кемнән 
сорыйсың? 

Доганың икенче шарты, ул да булса – тәүбә. Мисал китерик. 
Мәсәлән, минем белән бер кардәшем арасында ниндидер ачулану бар. 
Мин берәр кардәшемне ничектер ачуландырдым. Миңа хәзер бу 
кардәшем янына барып, аннан берәр нәрсә сорарга кирәк. Әгәр дә 
мин гафу үтенмичә ул кардәшем янына барып сорыйм икән, 
кардәшем миңа: “Хәтерлисеңме, син мине теге чакта рәнҗеткән 
идең? Шуның өчен минем күңелемдә ачу калды, минем сиңа 
берничек тә ярдәм итәсем килми”, дип исемә төшерәчәк. Бу адәм 
балалары арасында булган мөнәсәбәт. Ә инде адәм баласы белән 
Аллаһы Тәгалә арасында булган мөнәсәбәт нинди? Ул безнең 
хуҗабыз. Ул безгә боерык бирә, тыя. Әгәр дә инде без Аның 
боерыкларын бозабыз икән, тыйганнарыннан тыелмыйбыз икән, 
билгеле, Аллаһы Тәгалә безгә ачулана. Аллаһы Тәгалә ачуланган 
килеш ничек без аннан сорый алабыз, оялмыйча ничек сорарга 
мөмкин. Шуның өчен, доганың икенче шарты – тәүбә. Үзеңнең 
гөнаһлы икәнлегеңне аңлап, иң беренче Аллаһы Тәгаләдән гафу 
үтенәсең, сорыйсың. Аннан соң инде догага күчергә мөмкин. Димәк, 
үзеңнең Аллаһының колы икәнлегеңне тану һәм тәүбә кылу – 

доганың ике мөһим шарты булып тора, болардан башка дога кабул 
булмый. Әмма дә ләкин бу ике шарттан башка бар. 

Боларның иң беренчесе – хәрам ризык ашау һәм хәрам 
эчемлекләр эчү. Моның турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм хәдисләренең берсендә ачыктан-ачык бер мисал китерә, ул 
юлда йөрүче бер кеше турында сөйли. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтә: “Ул кеше, кулларын сузып, Аллаһы 
Тәгаләдән сорый. Әмма дә ләкин аның киеме хәрамнан, аның ризыгы 
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хәрамнан, аның эчемлеге хәрамнан”. Сүзен йомгаклап, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхабәләргә сорау бирә: 
“Аллаһы Тәгалә бу кешенең догасын кабул итәрме?” Әлбәттә, дога 
кабул булмый. Хәрам ризык керә икән, хәрам эчемлек керә икән, дога 
кабул булмаска мөмкин. Дога кабул булуын телисең икән, иң беренче 
хәләл кәсеп, хәләл ризык эзләргә тиешле, чөнки хәрам ризык ашау, 
хәрам эчемлек эчү үзе гөнаһларның берсе.  

Безнең догаларыбызның кабул булуына комачаулый торган 
гамәлләрнең икенчесе – ашыгып доганың җавабын көтү һәм өметеңне 
өзеп догаларыңны калдыру. Димәк, дога сорыйсың икән, ашыкма. 
Аллаһы Тәгалә бүген бирмәскә мөмкин, иртәгә бирмәскә мөмкин, 
күпмедер вакыт узгач бирергә мөмкин. Әле анысы гына түгел. Кем 
яхшырак белә: Аллаһы Тәгаләме, синме? Бәлки, син үзең өчен хәерле 
булмаганны сорыйсыңдыр. Исегезгә төшерегез, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм заманында сәхабәләрнең берсе 
Пәйгамбәребез галәйһиссәлам янына килеп сорый: “Ий Аллаһының 
Илчесе, мин бик фәкыйрь. Шул чаклы фәкыйрь, хәтта хатыным белән 
икебезгә безнең бер генә кием бар. Мин, шул киемне киеп, монда 
җәмәгать белән намаз укыйм. Аннан соң, өемә кайтып, киемемне 
хатыныма бирәм, ул намазын укый. Аллаһы Тәгаләдән минем өчен 
байлык сора әле”. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм бу кешегә әйтә: “Синең сабыр итүең хәерлерәк”. Бу кеше 
кайтып китә дә, күпмедер сабыр иткәннән соң Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына тагын килеп җитә. Тагын шул ук 
сорау белән. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аны тагын 
кайтарып җибәрә. Шуннан соң бу кеше Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм янына өченче тапкыр килә. Монда инде 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Синең сабыр итүең 
хәерлерәк, әмма дә ләкин сорасаң дога кылырмын”, – дип әйтә. Бу 
кеше дога кылуын сорый. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм дога кыла, бу догадан соң, акрынлап-акрынлап, бу кеше 
байый башлый, маллары арта. Маллары арткан саен вакыт күбрәк 
китә башлый, биш вакыт намазга йөрми башлый ул, җомгаларга гына 
килә. Күпмедер вакыт үткәч, җомгаларда да күренми башлый. 
Байлыгы арткан саен арта. Күпмедер вакыт үткәч, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу кеше янына зәкят җыючыларны 
җибәрә. Шунда ул хәтта зәкят түләүдән дә баш тарта. Зәкят 
җыючылар Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына 
әйләнеп кайтып, аның хәлен сөйләгәннән соң, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Моннан соң хәтта үзе килеп “түлим”, 
дип әйтсә дә, кабул итмәгез”, – дип бик катгый рәвештә әйтә. Бу 
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хәдистән байлык бөтен мөселманнар өчен зыянлы, начар нәрсә 
икәнлеген аңлау хаталы. Кемдер өчен байлык хәерле, кемдер 
байлыгын Аллаһы юлында тота, ә кемдер өчен хәерле түгел. Шуның 
өчен, Аллаһы Тәгаләдән сорыйбыз икән, хәерлесен сорарга кирәк, 
ашыгу дөрес түгел. “Аллаһы Тәгалә догамны кабул итмәде, башка 
дога кылмыйм”, – дип әйтү зур хата, чөнки гыйбадәт өчен 
яратылдың, син дога өчен яратылдың, син Аллаһы Тәгаләдән сорар 
өчен яратылдың һәм Аллаһы Тәгалә синең сораганыңны Үзе ярата. 
Шуның өчен, догалардан өметне өзмичә, Аллаһы Тәгаләдән 
хәерлесен сорау тиешле. Шулай ук, әйтеп киттек, гөнаһлар безнең 
догаларыбызның кабул булуына киртә булып торалар. 

Шулай ук Аллаһы Тәгалә фарыз иткән гамәлләрне калдыру. 
Аллаһы Тәгалә фарыз иткән гамәлне калдыру – үзе бер гөнаһ. 
Гөнаһны кылу доганың кабулиятенең киртәсе булып тора. 

Безнең догаларыбызга киртә булып тора торган ахыргы гамәл, 
ул да булса – Аллаһы Тәгаләдән берәр гөнаһлы нәрсә сорау. Дога бит 
үзе гыйбадәт, Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итәсең һәм Аллаһы 
Тәгаләдән берәр гөнаһлы нәрсә сорыйсың икән, әлбәттә, андый дога 
кабул булмый. 

Әйтеп киткән шартлардан башка, доганың үзенең әдәпләре бар. 
Әдәпләренең берсе – доганы “Әлхәмдүлилләһ” сүзләре белән башлау 
һәм тәмамлау. Димәк, догабызның башында Аллаһы Тәгаләне хәмед-
шөкер итәбез һәм догабызның ахырында, чөнки бу доганың әдәбе. 

Доганың икенче әдәбе – Аллаһы Тәгаләдән шатлык вакытында 
да һәм кайгы вакытында да сорау. Догаларыбыз белән фәкать кайгы 
вакытында гына мөрәҗәгать итү дөрес түгел. Кайгылы вакытың 
булганда Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итәсең, ә тормышыңда шатлык 
икән, Аллаһы Тәгаләне оныттың. Бу чын хакыйкый мөселманның 
хәле түгел. Димәк, Аллаһы тәгаләгә шатлык вакытында да, кайгы 
вакытында да мөрәҗәгать итүебез тиешле. 

Өченче әдәбе – гаиләбез өчен, балаларыбыз өчен яки мөселман 
өммәте өчен дога кылабыз икән, иң беренче үзеңнән башлау. Монысы 
да доганың әдәбе. 

Дүртенче әдәбе – доганы түбән тавыш белән кылу һәм дә 
мөмкин булган кадәр яшерен кылу. Чөнки яшерен булган гыйбадәт 
иң ихлас гыйбадәтләрнең берсе булып санала.  

Бишенче әдәбе – үзеңнең кем икәнлегеңне танып, түбәнчелекле 
хәлдә, үзеңне Аллаһы Тәгалә каршында хис иткән хәлдә дога кылу. 
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Алтынчы әдәбе – доганы берничә тапкыр кылу. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәте буенча һәрбер доганы өч 
тапкыр кылу әдәпләрнең берсе булып санала. 

Җиденче әдәбе – дога кылучы кеше үзенең гөнаһлы икәнлеген 
һәм Аллаһы Тәгаләнең аңа нигъмәт бирүче икәнлеген исендә тотарга 
тиеш.  

Сигезенче әдәбе – дога кылган вакытта кыйблага таба юнәлеп 
дога кылу. 

Аннан соң тагын бер әдәп – дога кылганда кулларыңны күтәрү. 
Бу Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәте һәм 
доганың әдәпләренең берсе. Күп кенә хәдисләрдә зикер ителә.  

Шулай ук доганы тәһарәтле хәлдә кылу хәерле. Инде мөмкин 
булган кадәр адәм баласы мөэмин-мөселман догасы кылганда елавы 
доганың әдәпләреннән санала. Бу бөтенебездән булмаска мөмкин, 
күңелләребез каткан, кызганычка каршы. Сәхабәләр заманында 
Коръән укыганда да елаганнар, дога кылганда да елаганнар. Инде 
бүгенге көндә күбебезнең күңелләре каткан, әмма дә ләкин, 
күзебездән яшь чыга икән, димәк, чыннан да догабыз ихласлы һәм дә, 
ин шә Аллаһ, Аллаһы Тәгалә андый доганы кабул итәр. 

Шулай ук дога кылган вакытта үзеңнең Аллаһы Тәгаләгә 
мохтаҗ икәнлегеңне белдерү хәерле. Шуның өчен фикһ 
китапларында, бәлки, укыганыгыз бардыр, истиска намазы турында. 
Аллаһы Тәәгаләдән яңгыр сорап укыла торган намаз. Ул намаз 
вакытында имам вәгазь сөйли. Вәгазь сөйләгән вакытында, туктап, 
киемен әйләндереп, яңадан киеп куя. Димәк, мохтаҗлыкны аңлата 
торган бер гамәл. 

Доганың тагын бер әдәбе – үзеннән башка, ата-анасы өчен дә 
дога кылу. 

Соңгы әдәбе – Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итү.  
Доганың әдәпләреннән кала, дога кабул була торган вакытлар 

бар. Аларны да карап китик: 
Беренчесе – Кадер кичәсендә. 
Икенчесе – һәрбер намазның ахырында. Шуның өчен инде без 

һәрбер намаздан соң бергә җыелышып дога кылабыз. 
Төнлә, бигрәк тә төннең ахырга өлешендә, ягъни төнне өч 

өлешкә бүләбез икән, аның ахыргы өлешендә. 
Азан белән камәт арасында кылган доганы шулай ук Аллаһы 

Тәгалә, ин шә Аллаһ, кабул итә. 
Аннан соң нәкъ азан вакытында һәм камәт вакытында кылынган 

дога, шулай ук яңгыр яуганда дога кылу, доганың кабул булуына бер 
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мөмкинчелек бирә. Чөнки яңгыр, кар – ул Аллаһы Тәгаләдән иңә 
торган бер рәхмәт. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте иңә икән, дога кылыр 
өчен бу бер форсат булып тора. 

Аннан соң җомга көнендә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм хәдисендә безгә хәбәр итә, җомга көнендә дога кабул була 
торган бер сәгать бар икән, әмма кайсы сәгать икәнен Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә аңлатмый, белдерми. Әмма дә 
ләкин инде безнең бөтен көннәрнең патшасы булган җомга көнендә 
бигрәк тә күп дога кылуыбыз хәерле.  

Соңыннан зәм-зәм суын эчкәннән соң кылган дога, сәҗдәбездә 
кылган дога. Һәм дә инде бигрәк тә “Зүннүн” догасы. Бу инде Юныс 
галәйһиссәламнең догасы. Юныс галәйһиссәламнең кыйссасын 
беләбез. Юныс галәйһиссәлам бик авыр хәлдә кала, балык эченә 
эләгә. Шунда үзенең хатасын аңлап, Аллаһыдан сорый: “Чыннан да, 
Синнән башка илаһ юк. Ә мин үз-үземә золымлык, начарлык 
кылучылардан булдым”. Димәк, бу үзеңнең кем икәнлегеңне тану, 
“мин үз-үземә зыян кылдым” ди. Мондый доганы Аллаһы Тәгалә, ин 
шә Аллаһ, кабул итә. 

Шулай ук кабул була торган догаларга Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтеннән килә торган догаларны 
әйтергә була. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм ничек 
дога кылган, ничек киңәш иткән, без дә шулай дога кылабыз. Әйтик, 
мәсәлән, намазларыбызның ахырында Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең киңәшенә ияреп, Аллаһы Тәгаләдән Фирдәвес 
җәннәте сорыйбыз, чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм хәдисендә әйткән: “Аллаһы Тәгаләдән җәннәт сорасагыз, 
Фирдәвес җәннәтен сорагыз”. 

Шулай ук Гарәфәт тавында торганда, хаҗда кылына торган дога, 
зәвәлдән соң кылынган дога, Рамазан аенда кылынган догалар. 
Шулай ук мөэмин-мөселманнар мәчеттә зикер өченме, намаз өченме 
җыелганда дога кылалар икән, ул “җәмәгать догасы” дип атала, ин шә 
Аллаһ, Аллаһы Тәгалә бу доганы кабул итәр. 

Шулай ук күңелебезгә Аллаһы Тәгаләгә ихлас мәхәббәт иңгән 
вакытта кылган догалар кабул була. Кадерле дин кардәшләрем, 
барыгызның да исегезгә төшереп китәм, дога ул – ниндидер максатка 
ирештерә торган бер юл түгел, дога ул – үзе максат, дога ул – 
гыйбадәт. Без Аллаһы Тәгаләнең коллары һәм Аллаһы Тәгаләнең 
Рәсүленә мохтаҗ. Әгәр дә менә шуны хис итеп, тәүбәләребезне 
кылып, догаларыбызны кылсак, ин шә Аллаһ, Аллаһы Тәгалә 
догаларыбызны кабул итәр. Инде Аллаһы Тәгалә һәрберебезнең 
күңеленә чын хакыйкый ихлас, Үзенә карата мәхәббәт салса иде, 
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һәрберебезгә Раббыбызның чын хакыйкый колларыннан булырга 
насыйп итсә иде, тәүбә кылучылардан булырга насыйп итсә иде. 
Безнең тәүбәләребезне, догаларыбызны кабул итсә иде. 

 

Зекер 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә чиксез нигъмәтләр бирүче, матур 
көннәр булдыручы, кышны яз белән, язны җәй белән, җәйне көз 
белән алыштыручы һәм шуның аркылы безгә ризыклар бирүче Бөек 
Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең чиксез хәмедләребез, 
шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, безнең бөек 
остазыбыз, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, безнең һәрберебез ниндидер юллар 
белән Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ирешергә тырышабыз, аның 
юлларын эзлибез, кайбер читен юлларга да кереп китәргә мөмкин. 
Ләкин шул ук вакытта Аллаһы Тәгалә безгә Үзенә якын кылган һәм 
ансат юлларны Коръәни Кәримдә һәм Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең хәдисләрендә ачык күрсәткән һәм шушы юл ул 
хәтта Аллаһы Тәгалә юлында җиһад кылудан (сугышудан) хәерлерәк 
булып санала. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзе 
моның турында хәдисләренең берсендә хәбәр итә. Ул да булса – 
зекер, Аллаһы Тәгаләне истә тоту. Моның турында Коръән 
аятьләренең берсендә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Мине искә алыгыз, 
Мин сезне искә алырмын. Мине шөкер итегез һәм көферлек 
кылмагыз, онытмагыз (“нигъмәтләремне кире какмагыз” 

мәгънәсендә)”. Шушы аятьнең мәгънәсен аңлатыр өчен, менә 
шундый мәсьәләне күз алдыгызга китерегез. Әйтик, мәсәлән, безнең 
дәүләтнең җитәкчесе үзендә ниндидер бер киңәшмә алып бара. 
Шушы киңәшмә вакытында безнең беребезнең исемен искә ала. Бу 
үзенә күрә әлеге кешенең дәрәҗәсен күрсәтүче бер күрсәткеч, билге. 
Ә инде, күз алдыгызга китерегез, бөтен галәмнең, бөтен 
йолдызларның, бөтен планеталарның, бөтен Җир шарының, бөтен 
хайваннарның, бөтен кешеләрнең, бөтен җеннәрнең, бөтен 
фәрештәләрнең хуҗасы сине искә алса, нинди дәрәҗә? Шуның өчен 
рецепт гади: Аллаһы Тәгалә сине искә алуын теләсәң, Аллаһы 
Тәгаләне искә ал, чөнки Аллаһы Тәгалә аятьтә ачыктан-ачык әйткән: 
“Мине искә алыгыз, Мин дә сезне искә алырмын. Шөкер әйтегез, 
нигъмәтләремне кире какмагыз”. Һәм дә инде зекернең дәрәҗәсен 
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аңлаткан бер аятьтә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Чыннан да, намаз ул 
кешене бозык эшләрдән тыя. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгаләне 
зекер итү тагын да өстенрәк, югарырак”. Әлбәттә, безнең беребез 
дә намазның фарызлыгын кире какмый. Намаз безнең күңелебезне 
пакьли, безне бозык гамәлләрдән тыя. Фарыз үтәлергә тиеш, моннан 
беркая да китә алмыйбыз. Инде фарызлар үтәлгәннән соң без 
ихтыярлы, ничек Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылабыз? Намаз 
укыпмы, ураза тотыпмы, сәдака бирепме, әбигә сумкасын күтәреп 
барыпмы яки зекер әйтепме? Һәм дә инде намазның дәрәҗәсен 
беләбез. Намаз фарызларның иң беренчесе. Әмма дә ләкин шул ук 
вакытта нәфел гыйбадәтләрне чагыштыра башласак, Аллаһы Тәгалә 
монда хәтта намазга караганда да өстенрәк гыйбадәт барлыгын әйтә. 
Аллаһы Тәгаләне искә алу, Аллаһы Тәгаләне зекер итү – аның 
дәрәҗәсе тагын да югары. Һәм аның тагын бер өстенлеге бар, зекер 
ул шундый җайлы нәрсә, шундый җайлы гыйбадәт, аның өчен урын 
да кирәкми, хәтта киемең пакь булмаса да, зыяны юк, хәтта тәһарәтең 
булмаса да, зыяны юк. Самолеттамы, машинада баргандамы, җәяү 
барасыңмы, нинди хәлдә булсаң да, зекер итәргә мөмкин. Шуның 
хәтле универсаль бер гыйбадәт, шуның хәтле җайлы. Әлбәттә, даими 
рәвештә тәһарәтле булырга омтылырга кирәк. Әмма төрле хәлләр 
булырга мөмкин. Әмма дә ләкин зекергә бернәрсә дә комачауламый: 
рульне тотып барасыңмы, самолетның штурвалын тотып барасыңмы, 
тракторны йөртәсеңме, җәяү барасыңмы – зекергә комачаулый торган 
бернәрсә дә юк. Намаз укыганда тыелган эшләр бар бит инде. Артык 
гамәл, ашарга, эчәргә ярамый һ.б. Ашаганда зекер кылырга була, 
җәяү барганда зекер кылырга була, хәтта менә яз көне хәзер бакчага 
чыгабыз, бәрәңгеләр утыртабыз, умарталарны, агачларны карыйбыз, 
хәтта шулвакытта да бу гыйбадәт белән шөгыльләнергә мөмкинчелек 
бар. Һәм шундый җиңел, гади гыйбадәт булу сәбәпле, Аллаһы Тәгалә 
Коръән аятьләренең берсендә безгә тагын шундый хәбәр бирә: “Әй 
сез, иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләне күп зекер итегез”. 
Чыннан да, күп зекер итәргә мөмкин. Намаздан соң 33 әр тапкыр 
тәсбих, тәхмид, тәкбирләрне әйтәбез, аннан соң да дәвам итәргә 
мөмкин. Хәтта “Җомгадан соң таралыгыз” дигән аятьнең ахырында 
Аллаһы Тәгалә кабат әйтә: “Таралып, Аллаһы Тәгаләнең 
фазыйләтеннән эзләгез һәм Аллаһы Тәгаләне күп зекер итегез”. 
Димәк, үзеңнең сәүдәңә киттеңме, рулеңә утырдыңмы, Аллаһы 
Тәгаләне күп зекер ит, хәтта мәчеттә булмасаң да. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм зекернең 
дәрәҗәләрен аңлаткан хәдисләре күп. Шул хәдисләрнең берсендә 
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килгәне буенча: “Аллаһы Тәгалә әйтә: Мин Үземне зекер итүченең 
мәҗлестәше һәм Минем колым Мине кайда эзләсә дә, шунда таба” 
(кодси хәдис). Чыннан да шулай, мәчеттә дә Аллаһы Тәгаләне 
табабыз, табын янында да Аллаһы Тәгаләне табабыз, эш янында да 
Аллаһы Тәгаләне табабыз. Аның өчен зекер кирәк. Дәвам итеп, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм башка хәдисендә 
сәхабәләрне кызыктыру өчен сүзен сораудан башлый: “Мин сезгә бер 
дәрәҗәле гамәлне хәбәр итимме? Ул гамәл – сезнең патшагыз 
каршында иң чиста, иң пакь һәм сезнең дәрәҗәгезне иң югары 
дәрәҗәләргә күтәрә торган гамәл. Ул гамәл сезнең өчен алтын һәм 
акча таратудан да хәерлерәк һәм, сугышка чыгып, 
дошманнарыгызның башын чабудан яки алар сезнең башыгызны 
чабудан (җиһадтан) хәерлерәк”. Әлбәттә, сәхабәләр кызыксына 
башлыйлар: “Әйе, Аллаһының Илчесе, нинди гамәл ул?” – дип 
сорыйлар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең җавабы 
кыска була: “Аллаһы Тәгаләне зекер итү”. Карагыз, мөхтәрәм 
җәмәгать, Аллаһы Тәгаләне зекер итү Аның юлында сугышудан, 
алтын яки акча белән сәдака бирүдән һәм башка гамәлләрдән 
өстенрәк. Аллаһы Тәгалә каршында дәрәҗәне күтәрә торган иң пакь 
гамәлләрнең берсе. Менә аның әһәмияте нинди зур.  

Башка бер коси хәдистә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм хәбәр бирә: “Аллаһы Тәгалә әйтә: “Чыннан да, Минем һәм 
кешеләр белән җеннәр арасында бер зур хәбәр бар. Мин аларны 
яраттым, әмма дә ләкин алар Миннән башкага гыйбадәт кылалар. 
Мин аларга ризык бирәм, әмма дә ләкин алар башканы шөкер 
итәләр”. Шөкер итү дә ул мөһим һәм шөкер итүне дә зекернең бер 
төре дип әйтергә була. Чөнки, зекер нәрсә ул? “Зекер” гарәп теленнән 
төгәл итеп тәрҗемә итсәк, ул искә алу. Аллаһы Тәгаләне төрлечә искә 
алып була. “Сөбеханәллаһ” дип әйтсәк, Аллаһы Тәгаләнең кимчелеге 
юк дип әйтәбез. “Аллаһу әкбәр” дип әйтсәк, Аллаһы Тәгалә бөтен 
нәрсәгә караганда бөегрәк дип әйтәбез, ә инде Аллаһы Тәгаә безгә 
берәр сынау бирәме, монда “Әлхәмдүлилләһ” дип әйтәбез. Инде 
Аллаһы Тәгалә безне шатландыручы нәрсә бирсә, монда “Аллаһы 
Тәгаләгә шөкер” дип әйтәбез. Шуның өчен шөкер ул – шулай ук 
зекернең бер төре. 

Зекер турында озын гына бер хәдисә килгәне буенча, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Әгәр дә бер 
төркем кешеләр, Аллаһы Тәгаләнең йортында җыелып, Аллаһы 
Тәгаләнең Китабын укысалар, бер-берсенә аны өйрәтсәләр, аларга 
Аллаһы Тәгалә тынычлы күңелләрне иңдерер һәм аларны Үзенең 
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рәхмәте белән урап алыр, һәм фәрештәләр дә аларның тирәсендә, 
аларны урап утырырлар. Аллаһы Тәгалә Үзе каршында булган затлар 
арасында (фәрештәләр) аларны искә алыр. Әгәр дә бер кавем, бергә 
җыелышып, әмма дә ләкин Аллаһы Тәгаләне искә алмыйча, 
урыннарыннан торып китсәләр, алар менә шушы мәҗлесләрендә 
ишәк үләксәсе янында утырган шикелле булырлар һәм ул мәҗлес 
алар өчен хәсрәт булыр”. Шуның өчен инде, нинди җыелыш булса да, 
иң кимендә бер-ике тапкыр Аллаһы Тәгаләне зикер итеп алсак та, 
аның файдасы зур. Чөнки, Аллаһы Тәгалә бөтенләй зекер ителмәсә, 
нәтиҗәсе уңайсыз хәсрәт була. 

Тагын бер хәдистә килгәне буенча, Муса галәйһиссәлам сорау 
бирә: “Йә Раббым, мин Сине ничек шөкер итим?” Шунда Аллаһы 
Тәгалә Муса галәйһиссәламгә җавап бирә: “Син Мине искә ал һәм 
онытма. Әгәр дә син Мине искә алсаң, димәк син шөкер иткән 
буласың. Әгәр дә син Мине онытсаң, Минем нигъмәтләремне, Мине 
кире каккан буласың”. 

Зекер мәсьәләсе буенча, Ислам галимнәре арасында бер олуг 
галимнәрнең берсе – Әл-Хәсән Әл-Басрый болай дип әйткән: 
“Чыннан да, Аллаһы Тәгалә Үзен зикер итүчеләрне Үзе зекер итә 
(искә ала), шөкер итүчеләргә Аллаһы Тәгалә арттырып бирә, әмма дә 
ләкин Аллаһы Тәгаләне кире кагучыларны Аллаһы Тәгалә газаплый”. 
Сахих хәдистә килгәне буенча, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Кем дә кем 
Мине эчтән генә зекер итсә, Мин дә аны эчтән генә зикер итәм. Ә кем 
дә кем Мине кешеләр алдында зикер итсә, Мин аны шул кешеләр 
төркеменә караганда хәерлерәк төркемдә (фәрештәләр) искә 
алырмын”. Тагын бер хәдистә әлеге риваятьнең ахыры аңлатыла. 
Беренче риваятьтә нинди мәҗлес икәнлеге әйтелмәгән иде, ә 
монысында фәрештәләр мәҗлесе дип әйтелә. 

Димәк, кадерле кардәшләр, күрәбез, Аллаһы Тәгаләгә якынайта 
торган җиңел юллар бар икән. Әлбәттә, нәфел намазлар уку да мөһим, 
уразаларны тоту, гыйлем тарату да мөһим һәм Аллаһы Тәгалә 
юлында йөрү – анысы да мөһим, әмма дә ләкин аларга караганда бер 
яктан җиңелрәк, икенче яктан дәрәҗәсе югарырак булган гыйбадәт 
бар. Ул гыйбадәт өчен бер искәрмә бар, фәкать бәдрәфтә генә аны 
эшләп булмый, калган бөтен җирдә аны эшләргә мөмкинчелек бар. 
Менә шундый бер яктан җиңел, икенче яктан универсаль, өченчедән 
дәрәҗәсе боларга караганда югарырак булган гыйбадәт. Инде Аллаһы 
Тәгалә безне һәрберебезне Аның кебек зекер итүчеләрдән кылса иде 
һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм вәгъдә иткән 
дәрәҗәләрне һәрберебезгә дә насыйп итсә иде. 
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Хаҗ 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез шөкерләребез, хәмедләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Бүген сүзебезне хаҗ турында алып барырбыз. Хаҗ турында 
фикһ китаплары бик күп, аларда хаҗның хөкемнәре турында язылган. 
Шуның өчен бүген хаҗ хөкемнәре турында сүз алып бармабыз. Без 
бүген хаҗ турында, гомумән, аның рухи мәгънәсе турында, 
тәртипләре, гамәләре турында сөйләшербез.  

Билгеле булганча, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
үзенең хәдисендә хаҗның ни рәвештә фарызлыгын аңлатып китә. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Кем аның юлын 
булдыра алса”. Димәк, кем аның юлын булдыра ала, шул кешеләр 
өчен хаҗ фарыз гамәл булып тора. Бөтен яктан да юлны булдыру 
шарт: мал ягыннан да, сәламәтлек ягыннан да, иминлек ягыннан да 
һ.б. Әлхәмдүлилләһ, безнең дөньябыз хәзер тыныч дип әйтергә була. 
Самолетлар очып, автобуслар йөреп тора. Шуның өчен ул яктан 
мөмкинчелекләр иркенрәк. Сәламәтлек инде кемдә ничек, кемнеке 
көчлерәк, кемнеке зәгыйфьрәк. Гомумән, сәламәтлек тә юлның мөһим 
шарты булып тора. Әгәр сәламәтлеге буенча кеше хаҗ фарызын үти 
алмый икән, ул аның өчен фарыз булмый. Инде мал ягыннан 
килгәндә, монысы да бик мөһим, мөхтәрәм җәмәгать. Мал белән 
бәйләп ике кыйсса китерәсем килә, алар икесе дә хаҗ белән, хаҗны 
үтәр өчен мал шарты белән бәйле.  

Беренче кыйсса бер катыкчы үзбәк турында. Ул гомер буе катык 
сатып, хаҗга барырга акча (мал) җыя. Шулай итеп, 12 алтын җыя да, 
хаҗга чыгып китә. Хаҗга җиңеллек белән, корабка утырып, диңгез 
юлы белән бара. Корабта аннан кала башка кешеләр дә була. 
Араларында берсенең маймылы була. Бу үзбәк бер көнне акча 
янчыгын биленә бәйләп куя да, йокларга ята. Ул йоклаган арада, 
маймыл, килеп, моның капчыгын биленнән чишеп ала да биеккә 
менеп китә. Үзбәк уяна да, ачуланып, теге маймылның хуҗасына 
ябыша: “Маймылыңа боер, ул минем акчаны кайтарсын. Кайтармаса, 
мин сине үтерәм”, – дип әйтә үзбәк. Маймылның хуҗасы аңа болай 
дип җавап кайтара: “Мин ничек аңа боерыйм, ул бит хайван, ничек 
аңласын”. Шул вакытта маймыл акчаларны ыргыта башлый: берсен 
суга, берсен теге үзбәкнең аяк астына. Шулай итеп, 6 алтын диңгез 
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төбенә китә, 6 алтын моның аяк астына. Шул вакытны үзбәк елап 
җибәрә. Маймыл хуҗасы гаҗәпләнә, әле генә аны үтерергә теләгән 
кеше елап җибәрә. Ул, гаҗәпләнеп, үзбәктән: “Нәрсә булды сиңа?” – 
дип сорый. Үзбәк: “Судан килде, суга китте”, – дип җавап кайтара. 
Маймыл хуҗасы аңлатуын үтенә. Үзбәк аңа болай дип җавап бирә: 
“Катыкны сатканда, хаҗга тизрәк акча җыелсын өчен, катыгыма су 
өсти идем. Шулай итеп җыйган малымның яртысы суга китте”. 
Димәк, моннан шул аңлашыла, әгәр дә хаҗга барырга акча җыябыз 
икән, аның хәләл булуы шарт. Моның турында Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә әйтә: “Аллаһы 
Тәгалә күркәм һәм күркәмне (күркәм гамәлләрне) генә кабул итә”. 
Димәк, хаҗга барырга җыенабыз икән, малларыбыз хәләлдән булырга 
тиеш. 

Тагын бер кыйсса китерәсем килә. Бөек галимнәребезнең берсе – 
Габдулла бине Мөбарәк хаҗ кыла. Хаҗын үти дә, Кәгъбә янында 
йокларга, ял итәргә ята. Шулай йокымсырап яткан вакытта ике 
фәрештәнең сөйләшкәннәрен ишетә. Бер фәрештә икенчесенә әйтә: 
“Бу елны 600 000 кеше хаҗ кылды, Алаһы Тәгалә аларның 
барысының да хаҗларын кабул итте, әмма дә ләкин Басра шәһәрендә 
яшәүче Әхмәд исемле бер итекченең изгелеге сәбәпле. Габдулла бине 
Мөбарәк фәрештәләрнең мондый сүзләрен ишеткәч уянып китә һәм 
кызыксына башлый. 600 000 кеше арсында ул да бар бит. Ә ниндидер 
Әхмәд исемле кешенең изгелеге сәбәпле шулкадәр кешенең хаҗы 
кабул булган. Бу өенә кайтмый, Басра шәһәренә китә. Анда итекче 
Әхмәдне эзләп таба һәм аңа барысын да сөйләп бирә. “Син нинди 
изгелек эшләдең?” – дип сорау бирә. Теге итекче Әхмәд моңа: “Мин 
артык изгелек эшләмәдем. Гомер буе итек ясап, хаҗ кылырга акча 
җыйдым. Акча җыелгач, хаҗга китәргә җыендым. Хатыным йөкле 
иде. Хатыным шул көнне күршеләрнең ит пешергән исен сизеп: 
“Миңа күршеләрдән азрак кына ит сорап кер әле”, – дип әйтте. 
Күршедә балалары белән генә калган тол хатын яши иде. Мин аңа 
йомышымны әйткәч, күршебез елап җибәрде һәм әйтте: “Ул безнең 
өчен хәләл, сезнең өчен хәрам”. Мин моның нигә шулай икәнлеген 
сорадым. Теге хатын: “Менә минем балаларым, алар ач утыралар, 
чөнки безнең ризык алырлык акчабыз юк. Мин, урамда сарык 
үләксәсен күреп, аның арткы ботын кисеп алып, балаларыма ашарга 
пешерәм”, – дип җавап бирде”. Моны ишеткәч, Әхмәд үзе дә елап 
җибәрә һәм хаҗга дип җыелган бөтен акчаларын бу фәкыйрь-
мескеннәргә тапшыра. Менә шул гамәле сәбәпле 600 000 кешенең 
хаҗы кабул ителгән. Аның хаҗга барырга нияте булса да, ул хаҗга 
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бара алмаган. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгалә аның да хаҗ ниятен 
кабул иткән һәм дә аның изгелеге сәбәпле 600 000 кешенең дә хаҗын 
кабул иткән. Безгә бу зур гыйбрәт, мөхтәрәм җәмәгать. Хаҗ безгә 
фарыз гамәл булып тора. Әмма дә ләкин кайвакыт хаҗга караганда 
мөһимрәк гамәлләр дә булырга мөмкин.  

Хаҗ – Аллаһы Тәгалә безгә фарыз иткән гыйбадәтләрнең берсе. 
Әмма дә ләкин, хаҗ турында сөйләгәндә, хаҗ ул гыйбадәт кенә түгел. 
Әгәр дә инде тирән итеп фикерләп карасак, Коръән аятьләрен 
тикшереп карасак, хаҗ ул – гыйбадәттән артыграк гамәл. Әгәр дә 
хаҗны башка гыйбадәтләр белән чагыштырып карасак, хаҗ, чыннан 
да, бик зур гыйбадәт. Намаз белән чагыштырып карыйк. Намазда без 
тәнебез белән гыйбадәт кылабыз, димәк, намаз ул – тән гыйбадәте. 
Шулай ук ураза да – тән гыйбадәте һәм җан гыйбадәте. Зәкят 
түләгәндә малыбыз белән гыйбадәт кылабыз, димәк, зәкят ул – мал 
гыйбадәте. Инде хаҗга килгәндә, ул барлык гыйбадәт төрләрен үзенә 
туплый. Иң беренчедән, ул тән гыйбадәте, чөнки без анда тәнебез 
белән барабыз. Икенчедән, җан гыйбадәте, чөнки ниятләрне кылабыз. 
Өченчедән, мал гыйбадәте, чөнки үзебезнең малыбызны сарыф 
итәбез. Хаҗ ул гыйбадәт кенә түгел, хаҗ – бик изге җирләрне зиярәт 
итеп кайту. Ни өчен ул җирләрне изге дип атыйбыз? Моңа Коръән 
аятьләре җавап бирә. Билгеле булганча, хаҗны Согуд Гәрабстанында 
кылалар, ә анда Мәккә шәһәре. Мәккә шәһәре турында Аллаһы 
Тәгалә әйтә: “Чыннан да, җир йөзендә кешеләр өчен беренче бар 
ителгән йорт (кайбер тәфсирләрдә – мәчет), ул да булса – 

Мәккәдәге”. Димәк, Мәккә шәһәрендәге Кәгъбәтулла (Аллаһы 
Тәгаләнең йорты) – кешелек дөньясында иң беренче мәчет. Димәк, 
пәйгамбәребез Адәм галәйһиссәлам салган мәчет. Ә инде мәчет 
салынды икән, Адәм галәйһиссәлам шул мәчеттән ерак китмәгән, шул 
тирәдә яшәгән, күчмә тормыш алып бармаган. Күчмә тормыш алып 
бармагач, Адәм галәйһиссәлам һәм аның хатыны Хәвва да шул 
җирләрдә вафат булып, шунда ук җирләнгән. Күреп торабыз, шул 
Гәрабстан ярымутравы җирлегендә җәннәттә иң беренче булган 
кешеләр яшәгәннәр. Җәннәт җирләрендә, җәннәт чирәмнәрендә 
йөргән кешеләр яшәгәннәр. Алар ул җирләрдә җирләнгәннәр. Шулай 
ук, билгеле булганча, Ибраһим галәйһиссәлам дә ул җирләрдә йөргән. 
Аның улы Исмәгыйль дә бу җирләрдә йөргән. Алар бергәләшеп 
Кәгъбә салганнар. Аларга Аллаһы Тәгалә зур сынаулар биргән. Инде 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм дә бу шәһәрдә яшәгән, 
үзе шул шәһәр урамнары буенча йөргән һәм үзе монда хаҗ үтәгән. 
Димәк, Согуд Гәрабстанының изгелеге шунда, ул пәйгамбәрләр 
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яшәгән җир икән. Шуның өчен, безнең хаҗ кылуыбыз гыйбадәт кенә 
түгел, ә аларның каберләрен дә зиярәт итү.  

Хаҗ турында әйткәндә, хаҗның өч төре бар: ифрад хаҗы (бары 
тик хаҗ гына кылына), кыйран хаҗы (хаҗны да һәм гомрәне дә бер 
ихрамда башкару). Ихрам ике өлештән торган бер кием: бер өлешен 
билдән тезгә хәтле чорнап каплыйбыз, икенче өлешен өстән 
җилкәләргә генә каплыйбыз. Хаҗның өченче төре – тәмәттүг хаҗы 
(иң элек гомрәне үтибез дә ихрамны салабыз, аннан соң ихрамны 
яңадан киеп, хаҗ гамәлләренә күчәбез). Иң саваплысы булып 
тәмәттүг хаҗы санала. Шуның өчен безнең Татарстан җирләреннән 
баручылар күбрәк тәмәттүг хаҗын үтәргә тырышалар. Тәмәттүг 
хаҗында корбан чалына, тегеләрендә корбан чалынмый. Корбан 
чалып, Аллаһы Тәгаләгә шөкер итәбез, чөнки Ул безгә гомрәне дә 
һәм хаҗны да үтәргә насыйп итте. Шуның өчен хаҗга барабыз икән, 
ихрамлы хәлдә (ихрамны төрле җирдә кияләр) Мәккәгә киләбез. 
Ихрамның мәгънәсе бик тирән. Хаҗ кылганда үзебез белән бернәрсә 
дә булмый, бары тик шул кием генә. Ә ул кием символик рәвештә 
безнең кәфенне аңлата. Аллаһы Тәгалә каршына бернәрсәсез киләбез, 
Кыямәт көнендә килгән шикелле. Мәккә шәһәренә килеп 
урнашканнан соң, иң беренче гомрәне үтибез. Гомрәнең гамәлләре 
бик җиңел. Гомрәне үтәгәндә Кәгъбә тирәсендә 7 тапкыр әйләнәбез 
(тәваф кылабыз), аннан Сафа Һәм Мәрвә таулары арасында 7 тапкыр 
йөгерәбез. Йөгергәннән соң, чәчне алдырабыз да, шуның белән гомрә 
тәмамлана. Омрәнең гамәлләре бик җиңел, әмма дә ләкин ният дөрес 
булырга тиеш. Тәваф кылганда анда халык күп, кайвакытта кысрык 
та була. Шуңа күрә ул чагында кешеләрне этмәскә, тартмаска, 
төртмәскә тырышырга кирәк. Шулай ук Сафа белән Мәрвә таулары 
арасында йөгергәндә дә (сәгыя кылганда да). Сафа белән Мәрвә 
тауларына килгәндә, аның символик мәгънәсе дә бик тирән. Әгәр 
исегездә булса, Сафа Һәм Мәрвә таулары арасында иң беренче булып 
Ибраһим галәйһиссәламнең хатыны Хаҗәр йөгерә, үзенең баласына 
су, ризык эзли. Комлы вә ташлы чүлдә йөгереп, үзенең баласына су, 
ризык эзли. Һәм, аның гамәлен кабатлап, аның тәвәккәллеген 
кабатлап, без дә бу гамәлне үтибез. Моннан соң инде, чәч алдырып, 
ихрамны салырга мөмкин. Гомрә үтәлгән була. Хаҗ белән гомрә 
арасында күпмедер вакыт булырга мөмкин. Кемнеңдер бер көне, 
кемнеңдер берничә сәгате, ә кайберләренең бер атна да булырга 
мөмкин. Төрле кешенең төрлечә. Шул вакытта Мәккәдә яшәгән хәлдә 
хаҗилар Әл-Хәрам мәчетенә килеп намазларын үтиләр, чөнки Әл-
Хәрам мәчетендә, Кәгъбәтулла тирәсендә төзелгән мәчеттә намаз 
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укуның савабы, гади мәчеттә намаз уку савабына караганда, 100 000 

тапкырга артыграк. Әлбәттә, бөтен мәчетләр дә изге, барысы да 
Аллаһы Тәгаләнең йорты, әмма дә ләкин дөньяда өч мәчет аерылып 
тора, иң изге мәчетләрдән санала. Беренчесе – Мәккәдәге Әл-Хәрам 
мәчете; икенчесе – Мәдинәдәге Пәйгамбәребезнең мәчете (анда 
укылган намазның савабы 10 000 тапкырга артыграк), өченчесе – 
Палестинадагы Әл-Әкъса мәчете (анда намаз укуның савабы, гади 
намазга караганда, 1000 тапкырга артыграк).  

Зөлхиҗҗә аеның 8 нче көне җиткәч, хаҗилар Мина тавы 
арасында булган үзәнгә юнәләләр. Бу көнне шунда төн куналар. 
Зөлхиҗҗәнең 9 нчы көнендә Гарәфәткә юнәләләр. Гарәфәт тә бик 
изге урын. Чөнки ул догалар бик кабул ителә торган урын булып 
санала. Гарәфәт тә Мина кебек бер үзән. Анда бик биек булмаган тау 
бар. Рәхмәт тавы дип атала. Ул Рәхмәт тавы – догалар тагын да кабул 
була торган урын. Гарәфәт үзәнендә хаҗилар көннәрен үткәрәләр, 
намазда, догада, Коръән укуда һәм башка гыйбадәтләрдә. Монда 
ашарга-эчәргә дә ярый, ләкин ул күбрәк гыйбадәт өчен каралган 
урын. Шул аерма бар, Гарәфәттә өйлә һәм икенде намазлары 
кушылып укыла. Безнең мәзһәб буенча, намазларны бернинди 
очракта, сәфәрдә дә кушып уку дөрес түгел, һәрбер намаз үз 
вакытында укылырга тиеш. Аллаһы Тәгалә моның турында Коръәндә 
әйтә: “Һәрбер намаз үз вакытында фарыз ителгән”. Әмма дә ләкин 
Гарәфәттә һәм Мөздәлифәдә без намазларны кушып укырга 
мәҗбүрбез. Инде кояш баткач, ахшам намазын укымыйча, хаҗилар 
Мөздәлифә үзәненә юнәлергә тиеш булалар. Мөздәлифә үзәне дә бик 
изге урын булып тора, чөнки атабыз Адәм белән анабыз Хәвва нәкъ 
монда очрашалар. Җәннәттән куылгач, Адәм галәйһиссәлам Һиндстан 
җирләренә төшә. Хәвва анабыз Гарәбстан ярымутравына төшә. Бер-
берсен бик озак кына эзләгәннән соң, алар Мөздәлифә үзәнендә 
очрашалар. Мөздәлифәгә килгәч, хаҗилар ахшам һәм ястү 
намазларын кушып укыйлар да, икенче көнне, кояш чыккач, Минага 
китәләр һәм Минада беренче тапкыр таш ыргыталар. Таш 
ыргытканнан соң, корбан чалына, аннан соң инде чәч алына. Моннан 
соң хаҗиларга ихрамнарын салырга рөхсәт ителә. Әмма дә ләкин хаҗ 
әле тәмамланмаган була. Яңадан тәваф кылалар, Сафа һәм Мәрвә 
таулары арасында сәгыя кылалар һәм дә инде яңадан 3 көн һәм 3 төн 
Минада яшиләр. Ни өчен Минада яшиләр. Чөнки бу таш ыргытыр 
өчен шулай башкарыла. Анда өч багана куелган. Һәрбер баганага 
җидешәр таш ыргытыла. Моның да символик мәгънәсе бик тирән. 
Билгеле булганча, Аллаһы Тәгалә Ибраһим галәйһиссәламгә вәгъдәсе 
сәбәпле үзенең Исмәгыйль исемле улын чалырга боерык бирә. Шул 
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ук вакытта Ибраһим галәйһиссәламне дә, Исмәгыйль 
галәйһиссәламне дә шайтан котырта. Билгеле булганча, алар 
шайтанны таш белән куалар. Бүгенге көндә без таш ыргытканда 
үзебезнең нәфесебезгә каршы көрәшкән шикелле булабыз. Өч көн 
Минада булып, таш ыргытканнан соң хаҗи өстендә фәкать 
саубуллашу тәвафы гына кала. Саубуллашу тәвафын үтәгәннән соң 
Мәккә шәһәреннән китәргә мөмкин. Мәккә шәһәрендә хаҗны 
тәмамлаганнан соң, хаҗилар Мәдинә шәһәренә китәләр. Монда алар 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең каберен зиярәт итәр 
өчен киләләр. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
каберен зиярәт итү хакында ике хәдис бар, аларның да мәгънәләре 
бик тирән. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бер 
хәдисендә әйтә: “Кем минем каберемне зиярәт кылса, мине үземне 
зиярәт кылган шикелле”. Димәк, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең кабере янына килеп, аңа сәлам бирәбез икән, аның үзе 
белән күрешкән шикелле була.  

Тагын бер хәдисне зәгыйфь дип әйтсәләр дә, мәгънәсе бик 
эчтәлекле. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйткән: “Кем 
минем каберемне зиярәт кылса, минем шәфәгатем аңа вәҗиб (тиешле) 
булыр”. Инде Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
дәрәҗәсе турында әйтеп торырга кирәкми, мөхтәрәм җәмәгать. 
Моның турында хәдисләр күп. Хәтта салават турында да хәдисләр 
күп. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисләрендә 
килгәне буенча: Кем миңа бер салават әйтте, аңа ун савап була”. 
Башка бер хәдистә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: 
“Әгәр дә миңа салават әйтсәгез, мин сезгә җавап бирермен”. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең тагын бер хәдисендә 
килгәне буенча, Аллаһының Илчесе әйткән: “Пәйгамбәрләр үлмиләр, 
алар каберләрендә Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылалар”. Димәк, 
мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
каберен зиярәт кылганда, үзен зиярәт кылган шикелле, аңа сәлам 
биргән шикелле булабыз. Сәхабәләр Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә сәлам биргән, аның белән очрашкан шикелле, без 
дә аның белән очрашкан шикелле булабыз, мөхтәрәм җәмәгать. 
Шуның белән, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
каберен зиярәт итү белән хаҗыбыз тәмамлана һәм өйләребезгә 
кайтып китәбез. Хаҗ гыйбадәте бик зур һәм бик тирән мәгънәләргә 
ия булган гыйбадәт. Шуның өчен Аллаһы Тәгалә, безнең барыбызга 
да хәләл малларны гына насыйп итеп, хаҗ гыйбадәтләрен үтәргә 
насыйп итсә иде. 
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Хаҗ 2 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, әле бер ай гына узды, без сезнең белән 
Аллаһы Тәгаләнең бер гыйбадәтен тәмамлаган идек. Шунда Рамазан 
ае тәмамланганнан соң, шәүвәл аеның беренче җомгаларында әйтеп 
киттек: шәүвәл ае – хаҗ айларының беренчесе. Хәзер без хаҗ 
айларының икенчесенә кердек, ул да булса – зөлкагъдә ае. Димәк, 
шәүвәлдән башлап, Мәккәгә барып, анда хаҗ башланганчыга кадәр 
яшәп, гомрәләрне үтәп, аннары зөлхиҗҗә ае җиткәч хаҗларны үтәргә 
мөмкин.  

Барыбыз да беләбез, динебездә Аллаһы Тәгалә өстебезгә 
йөкләгән биш фарыз бар. Хаҗ шуларның берсе. Хаҗ турында, 
хаҗның бурычлылыгы турында Аллаһы Тәгалә Коръәндә дә, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләрендә дә 
аңлатканча: “Кем аны күтәрә ала, кем юлын күтәрә ала”. “Юлын 
күтәрә алу” дигәннең мәгънәсе: иң беренче сәламәтлек ягыннан, кем 
юлны күтәрә ала, икенчедән – кем матди яктан юлны күтәрә ала. 
Матди якны караганда, өеңне саттың да, хаҗга киттең түгел. Аның 
үзенең шартлары бар. Гаиләң бар икән, гаиләңә җитәрлек мал 
калдырырга тиешле; шулай  ук юлыңа, ашарыңа җитәрлек малың 
булырга тиеш. Шул вакытта хаҗ фарыз була. Әгәр дә шул күләмдә 
малың бар икән, хаҗдан баш тартырга хакың юк. Хаҗ буенча башка 
мәзһәбләр белән чагыштырганда безнең мәзһәбтә хөкем бик катгый. 
Безнең мәзһәбтәге хөкем буенча, әгәр дә адәм баласының хаҗга 
барырлык малы барлыкка килде икән, аңа шул ук елны хаҗ кылырга 
фарыз. Икенче елга калдырам дисә, гөнаһлы була. Башка мәзһәбләрдә 
бу мәсьәләдә азрак җиңеллек бар. Әмма дә ләкин бу мәсьәләдә безнең 
мәзһәб тәкъвалыкка иң якын һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең әлеге хәдисе бу хөкемнең хикмәтен аңлата. Димәк, 
мөһиме шул – малың барлыкка килде икән, шул ук елны син хаҗ 
кылырга тиеш, шул ук елны сиңа фарыз була. Ни сәбәпле? Моның 
турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә 
әйтә: “Әгәр дә кем дә кем хаҗ кылырга теләсә, ашыксын. Ни сәбәпле? 
Беренчесе – бәлки аның авырырга тиеш булган авыруы килеп җитәр. 
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Икенче сәбәп – бәлки аның утырып бара торган дөясе югалыр”. 
Бүгенге көндә дөягә утырып баручылар юк, күбрәк самолет белән 
барабыз. Ләкин самолет белән барсак та, самолет югалып калыр дип 
әйтмибез, аның башка сәбәпләре булырга мөмкин. Ул сәбәпләрнең 
берсе белән без бу елны таныштык. Бу елны хаҗга бару бәясе шактый 
кыйммәтләнде. Узган елны “барырмын әле” диючеләргә бу елны 
тагын да кыенрак. Менә ул дөянең адашуы. Узган елны хаҗны киләсе 
елга күчерүчеләрнең дөяләре бу елны адашты. Әле ул гына да түгел. 
Шул ук Сирия якларында сугыш бара. Бүгенге көндә юлның 
иминлеге кимрәк. Димәк, юлның хәвефсезлеге, малны булу-булмавы 
сорау астында кала, күп мәсьәләләр туа. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм өченче сәбәпне әйтә: “Яки бу кеше мохтаҗ булып 
калырга мөмкин”. Ничек? Аллаһы Тәгалә тормышыбызда ризыкны 
бертөрле бирми, бер елны күбрәк, икенче елны Аллаһы Тәгалә 
киметә. Кешенең тормышын тикшереп карасаң, бер елны бик бай 
булып, аннан банкротка төшәргә, аннан яңадан баеп китәргә мөмкин. 
Аллаһы Тәгаләнең ризыгы кайчан һәм күпме була икәнен белмисең. 
Шуның өчен безнең мәзһәбтә катгый: мөмкинлегең булды икән, шул 
ук елны барырга кирәк. 

Шуны әйтергә кирәк: хаҗ гыйбадәте башка гыйбадәтләрдән 
аерылып тора. Нәрсә белән? Намаз – күбрәк тән һәм күңел гыйбадәте, 
аның өчен акча түләргә кирәк түгел. Уразага килгәндә, ул шулай ук 
тән һәм җан гыйбадәте. Зәкяткә килгәндә, ул мал гыйбадәте. Хаҗга 
килгәндә, ул эзенә барлык гыйбадәтләрне дә җыя. Күңел гыйбадәте, 
чөнки күңел белән ниятләргә кирәк. Тән гыйбадәте, чөнки анда 
барырга кирәк, таш ата торган көндә 30 чакрым йөрергә кирәк. Мал 
гыйбадәте, чөнки юлына, ашарына түлисең, корбанын чаласың. 
Димәк, хаҗ бөтен гыйбадәтләрне үзенә җыя. Шуның сәбәпле хаҗның 
башка гыйбадәтләр белән чагыштырганда үзенең дәрәҗәсе бар. 
Әлбәттә, һәрбер гыйбадәтнең үзенә күрә дәрәҗәсе, хикмәте бар. 
Намазга килгәндә, намаз мигъраҗ шикелле, анда Аллаһы Тәгалә 
белән турыдан-туры сөйләшәсең. Уразаның да үзенең хикмәте бар, 
нәфесне тәрбияли. Хаҗ гыйбадәтләрнең өч төрен дә үзенә җыйган 
гыйбадәт. Шуның сәбәпле хаҗның үзенең өстенлеге бар.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләрнең 
берсендә шушы хаҗ гыйбадәте турында аңлатып, әйтеп калдырган: 
“Гомрә белән гомрә арасы ике арада булган гөнаһларны сөртеп, 
бетереп бара. Тиешенчә үтәлгән хаҗның бер генә бүләге бар – 
җәннәт”. Башка хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм әйтә: “Әгәр дә кем дә кем, хаҗ кылып, беркем белән дә 
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әрләшмәсә, беркемне дә сүкмәсә, хаҗда бозыклык кылмаса, 
анасыннан яңадан туган шикелле гөнаһлардан пакьланып кайтыр”.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең тагын бер 
хәдисендә хаҗ көннәренең берсе турында әйтелә: “Аллаһы Тәгалә 
Гарәфә көнендә җәһәннәм газабыннан иң күп кешеләрне азат итә”. 
Шуның өчен Гарәфә көнендә күбрәк дога кылыгыз, Коръән укыгыз 
һәм башка гыйбадәтләрне кылырга киңәш итәбез.  

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм тагын бер 
хәдисендә әйтә: “Әгәр мөэмин-мөселман, хаҗга килеп, тәлбиясен 
әйтсә (“Йә Раббым мин Синең каршыңда, йә Раббым, мин Синең 
каршыңда. Чыннан да, Синең бернинди тиңдәшең юк. Чыннан да, 
бөтен хәмед тә, бөтен шөкер дә Сиңа һәм бөтен нигъмәт тә Синнән 
килә. Син бөтен мөлек иясе”), аның уң ягында һәм сул ягында булган 
хәтта ташлар, агачлар да аның белән бергә ул тәлбияне әйтәләр”. 
Инде монда әйтерләр, ничек инде ташлар, агачлар тәлбия әйтсен. 
Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләрендә Үзе моны аңлата: “Җир йөзендә 
Аллаһы Тәгаләне зекер итмәгән бернәрсә дә юк”. Хәтта кәфер 
кешенең тәне дә Аллаһы Тәгаләне зекер итә. Күңелендә иман булмаса 
да, тәне Аллаһы Тәгалә кушканча яши.  

Хаҗ гыйбадәтләре белән бәйле булган тагын бер хәдисендә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтеп калдырды: “Кем 
дә кем Кәгъбә тирәсендә җиде тапкыр әйләнсә һәм менә шул Кәгъбә 
тирәсендә тәваф кылганы өчен Аллаһы Тәгаләдән генә әҗер-
савапларын өмет итсә, ул кеше, колны азат иткән шикелле, савап 
алыр. Ул кеше бер аягын күтәреп, икенче аягын төшерергә өлгерми, 
Аллаһы Тәгалә, аның бер гөнаһысын бетереп, аңа бер савап язып 
куя”. Димәк, дәрәҗәсе олы. Әле без хаҗның башка гыйбадәтләре 
турында сөйләмәдек. Ул бит бик тарихи урыннар. Ибраһим 
галәйһиссәлам эзләреннән йөрибез. Аның хатыны Хаҗәр эзләреннән 
йөрибез. Исмәгыйль галәйһиссәлам эзләреннән йөрибез һәм 
пәйгамбәрләрнең иң хәерлесе, пәйгамбәрләрнең солтаны булган 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм эзләреннән йөрибез. 
Нинди дәрәҗә. Урыннарның изгелеге турында күп сөйләргә була. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең бу урыннар турында 
хәдисләре бар. Хәдисләренең берсендә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтеп калдырды: “Алар, һичшиксез, җәннәттән һәм 
Аллаһы Тәгалә аларның нурларын яшереп куйган”. Ни өчен? Чөнки 
алар бу дөньяны яктырткан булырлар иде. 

Димәк, кадерле дин кардәшләр, хаҗның өстенлеге олы. Шуны да 
әйтеп китәргә кирәк, хаҗ ул гомергә бер генә тапкыр фарыз була, 
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кабат-кабат кылу шарт түгел. Аның турында аерым бер хәдис бар. 
“Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
сәхабәләргә вәгазь сөйләгәндә әйтә: “Әй адәмнәр, хаҗ кылыгыз”. 
Шунда сәхабәләрнең берсе: “Әй Аллаһының Илчесе, ел саен хаҗ 
кылыргамы?” – дип сорый. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм бу сорауга җавап бирмичә, тагын кабатлап: “Әй 
адәмнәр, хаҗ кылыгыз”, – дип әйтә. Теге сәхабә тагын сорау бирә: 
“Әй Аллаһының Илчесе, ел саен хаҗ кылыргамы?” Шунда 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм өченче мәртәбә: “Әй 
адәмнәр, хаҗ кылыгыз”, – дип әйтә. Теге сәхабә тагын соравын бирә. 
Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Әгәр дә мин 
бу сорауга: “Әйе, ел саен фарыз”, – дип әйтсәм, ел саен фарыз булыр 
иде”, – дип җавап бирә. Димәк, бөтен мәзһәбләр буенча, хаҗ гомергә 
бер тапкыр гына. Бер тапкыр хаҗ кылып, аның фарызлыгы 
өстебездән төшә. Әмма дә ләкин, безнең мәзһәб буенча, малың 
барлыкка килгән елны ук хаҗ кылу фарыз. Инде Аллаһы Тәгалә, кем 
хаҗга бармаган, аларга хаҗ кылырга насыйп итсә иде. Кемнең 
маллары юк, аларны хаҗ кылырга җитәрлек маллар белән 
ризыкландырса иде. Аллаһы Тәгалә барыбызга да хаҗ гыйбадәтләрен 
насыйп итеп, бу елны безнең Татарстаннан баручыларга Үзенең 
җиңеллекләрен биреп, гыйбадәтләрен кабуллардан кылса иде. 
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ИСТОРИИ О ПРОРОКАХ И ПРАВЕДНИКАХ 

 

Данный вид проповедей важен для воспитания патриотического 
духа верующих. В них имам обычно раскрывает различные события 
из истории Ислама. В качестве одного из подвидов подобных 
проповедей можно выделить проповеди, посвященные историческим 
личностям. Имам может подробно рассказать верующим о 
биографиях Пророка Мухаммада, остальных пророков, 
сподвижников Пророка Мухаммада, имамов, основоположников 
мазхабов, а также других известных правителей, военачальников, 
богословов, праведников и др. Подготовка подобных проповедей 
подразумевает изучение исторических и биографических источников 
Ислама, среди которых можно выделить труды ат-Табари, Ибн 
Касира, ал-Марджани, ар-Рамзи, Р. Фахретдина и др. В завершении 
проповеди имам говорит о важности почитания этих известных 
личностей и следования их примеру. Эти проповеди могут быть или 
разовыми, или представлять собой логически построенный цикл 
объединенных одной тематикой проповедей. 

 

Әсхәб кәһф 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез, бөек 
остазыбыз Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, билгеле булганча, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтләреннән берсе, ул да булса – 

җомга көнендә “Кәһф” сүрәсен уку. “Кәһф” “тау куышы” дип 
тәрҗемә ителә, ул Коръәннең нәкъ уртасында булган сүрә, 10 биттән 
тора. Һәм шушы сүрәне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
җомга көнендә укырга кушкан. Бу сүрәнең үзенә хас булган 
сыйфатлары, хасиятләре бар. Ул да булса, төрле хәдисләрдә төрлечә 
килә: “Кәһф” сүрәсен укыган кеше яки “Кәһф” сүрәсенең башыннан 
ун аятен укыган кеше; башка хәдистә килгән буенча, “Кәһф” 
сүрәсенең башыннан һәм ахырыннан ун аятен укыган кеше үзен 
дәҗҗал фетнәсеннән саклый ала” дигән хәбәрләр бар, хәдисләр бар. 
Инде дәҗҗалның кем икәнен беләбез. Ул Кыямәт көне алдыннан 
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чыгар, үзен илаһ дип игълан итәр. Күп кенә кеше аның гадәттән тыш 
гамәлләре белән фетнәләнеп, аңа иярер. Аның могҗизаларын күреп, 
аңа иман китерер. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
үзенең хәдисләрендә дәҗҗал фетнәсеннән котылу өчен берничә юл 
күрсәтә. Ул юлларның берсе – дәҗҗалдан качырга. Ул көньяктан 

булса, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм көньякка, 
көнбатышта булса, көнчыгышка китегез дигән.  

Икенчесе, намаз ахырында булган махсус бер дога бар: “Әй 
Раббым, мине Кыямәт көне фетнәсеннән сакласаң иде. Кабер 
фетнәсеннән сакласаң иде, тормыш фетнәсеннән сакласаң иде һәм 
Әл-Мәсих, Әл-дәҗҗал фетнәсеннән сакласаң иде”. 

Һәм дәҗҗалдан котылуның өченче юлы бар – “Кәһф” сүрәсен 
уку. Яттан белмәсәк, китаптан уку. Ин шә Аллаһ, Аллаһы Тәгалә 
Үзенең рәхмәте белән дәҗҗал фетнәсеннән саклый. 

Ни өчен “Кәһф” сүрәсе безнең өчен мөһим? Әгәр дә аның 
эчтәлеген тикшереп карасак, Аллаһы Тәгалә анда Үзенең 
нигъмәтләре, рәхмәтләре турында сөйли. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең дәгъваты турында сөйли һәм шулар арасында 
“Кәһф” сүрәсендә Аллаһы Тәгалә безгә өч кыйсса китерә: 

Беренчесе – Кәһф егетләре, ягъни Тау куышы егетләре 
кыйссасы. 

Икенчесе – бай белән ярлы ага-энеле кыйссасы. Ул да бик 
мөһим һәм мәгънәле. 

Өченчесе – Муса галәйһиссәлам кыйссасы.  
Без бүгенге җомгабызда сезнең белән Кәһф егетләре кыйссасы 

турында сөйләп китәрбез.  
Бу нинди егетләр? Риваятьләрдән билгеле булганча, бу егетләр 

Дәкыянус патша заманында яши. Потларга табынучы бер патша була, 
залим. Бу егетләр патшага якын түрәләр арасыннан булалар. Кемдер 
түрәнең малае, кемдер түрә үзе һәм алар иман китерәләр. Үзләренең 
иманнарын саклау өчен, тау куышына качалар. Аллаһы Тәгалә болар 
турында безгә хәбәр бирә: “Менә бу егетләр тау куышына 
качтылар һәм дога кылып әйттеләр: “Әй Раббым, безгә Үзеңнең 
тарафыңнан рәхмәт бирсәң иде һәм безнең эшләребездә, безнең 
гамәлләребездә безгә тугрылык бирсәң иде”. Димәк, ике нәрсә 
сорадылар.  

Беренчесе – Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен, икенчесе – Аллаһы 
Тәгаләдән туры юл сорадылар. Болар, чыннан да, безнең һәрберебезгә 
иң кирәкле нәрсәләр. Чыннан да, бу дөньяда бөтен нәрсә Аллаһы 
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Тәгаләнең рәхмәте белән. Мәсәлән, яңгыр да, кояш та Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте, икесе дә кирәкле. Берсе булмаса, зыян күрәбез, 
икенчесе булмаса да, зыян күрәбез. Шулай ук, безнең тормышыбызда 
бөтен нәрсә – Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте. Хәтта Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисеннән беләбез: “Сезне 
берегезне дә гамәлләрегез җәннәткә алып кермәс”, – дип әйтә 
Расүлебез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Шунда сәхабәләр 
гаҗәпләнеп сорыйлар: “Сине дә гамәлләрең җәннәткә кертмимени, йә 
Аллаһының Илчесе?” Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм болай дип җавап бирә: “Мине дә минем гамәлләрем җәннәткә 
кертмәсләр, фәкать Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән генә керә алам”. 
Димәк, җәннәтнең ачкычы – Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте. Башкача 
мөмкин түгел.  

Алар сораган икенче нәрсә – туры юл. Туры юл безнең өчен бик 
мөһим. Ни өчен? Чөнки туры юлдан тайпылган кеше бу дөньяда да, 
Ахирәттә дә һәлак була. 

Дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Һәм Без менә шул тау 
куышында озак кына елларга аларның куыкларын капладык 
(ягъни аларны йоклаттык)”. Без шушы сүрәдән беләбез: Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте белән бу егетләр өч йөз ел йоклыйлар. Могҗиза. 
Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте чиксез. Бүгенге көндә без, тормышыбыз 
дәвам итсен өчен, көн дә ризык кабул итәргә тиешбез, аннан башка 
мөмкин түгел. Өч мәртәбә, кимендә ике мәртәбә ризык кабул итәбез. 
Бу егетләр өч йөз ел ризык кабул итмичә исән калдылар. Димәк, 
Аллаһы Тәгалә Үзенең кодрәте белән, Үзенең мәхлүкъларын Үзе 
теләгәнчә яшәтә ала.  

Шуннан соң Аллаһы Тәгалә әйтә: “Без аларны йокыларыннан 
торгыздык”. Ни өчен? Бу ике фирканың кайсысы дәвамлырак 
икәнен белер өчен. Беренче фирка – мәҗүсиләр (потка табынучылар), 
икенче фирка – мөселманнар. Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә һәм һәрберебезгә мөрәҗәгать итеп 
әйтә: “Без сиңа бу кыйссаны сөйлибез. Бу яшь егетләр хакыйкый 
иман китерделәр һәм Без аларга тагын да тугрылыкны өстәдек, 
тагын да иманнарын ныгыттык. Алар тагын да туры юлда 
булсыннар, изге булсыннар өчен. Без аларның калебләрен 
ныгыттык. Иман китергәч, алар: “Чыннан да, безнең Раббыбыз 
бу күкләрне, җирләрне яратучы Зат”, – дип әйттеләр”. Билгеле 
булганча, потлардан бернинди файда юк. Таш, агачтан ясалган 
потларның бернинди дә кодрәтләре юк.  
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Дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Безнең халыкларыбыз 
(кавемнәребез) Аллаһы Тәгаләдән башка илаһлар (агачтан, 
таштан пот) сайладылар. Аларның көчләре бармы? Чыннан да, 

алар бер ялган нәрсәгә иярделәр. Әгәр дә сез үзегезнең халыктан 
котылсагыз, тау куышына барыгыз. Анда Аллаһы Тәгалә 
тарафыннан рәхмәт табарсыз һәм Ул сезнең эшләрегездә тәртип 
салыр”. Алар, чыннан да, төнлә үзләренең йортларыннан, 

иманнарын, диннәрен саклар өчен, качып чыгып китәргә мәҗбүр 
булдылар. Димәк, күреп торабыз, мөхтәрәм җәмәгать, бу кешеләр, 

үзләренең диннәрен саклар өчен, үз халыкларыннан качтылар, 
диннәрен яшерделәр. Безнең халыкның тарихында андый көннәр 
булды: Казан яулап алынганнан соң, совет заманында андый хәлләр 
булды. Безнең халык андый вакыйгалар аркылы үтте. Диннәрен 
яшерергә мәҗбүр булдылар. Себергә, Төркиягә, Кытайга качып 
китәргә мәҗбүр булдылар, әмма дә ләкин диннәрен 
алыштырмадылар, сатмадылар. Бүгенге көндә безнең иркенлек, 
Аллаһыга шөкер. Мәчетләребезне төзибез, азан әйтәбез, намаз 
укыйбыз, уразаны тотабыз, ифтарларга җыелышабыз, динебезне 
укытабыз. Беркем дә тыймый. Һәм инде сорау туа: бүгенге көндә бу 
кыйсса безнең өчен мөһимме, юкмы? Чынбарлыгын тикшереп 
карасак, ул бүгенге көндә дә безнең өчен мөһим, чөнки бүгенге 
җәмгыятьтә динеңне саклау мөһим. Бүгенге көндә динебезгә яный 
торган, куркыныч булган вакыйгалар бар. Чөнки 1985 елдан соң 
чикләр ачылгач, безгә нинди пычрак кына килеп кермәде һәм ул 
пычраклык бүгенге көндә телевизорда, радиода, гәҗитләрдә дә бар. 
Без ул пычраклыктан динебезне, үзебезне, иманыбызны сакларга 
тиешме? Әлбәттә, тиеш. Менә шул тау куышына качкан егетләр 
безнең өчен бер үрнәк.  

Хәзер менә җәй көне. Хатын-кызларның гаурәте бигрәк күренә 
башлый. Монда да динне саклау дигән нәрсә бар. Шулай ук дөнья 
безне тагын бер яктан котырта. Бүгенге көндә кредитлар турында күп 
сөйлиләр, кредит алырга чакыралар. Монысыннан тыелу – шулай ук 
динеңне саклау. Шулай ук дәүләтебездә ришвәт мәсьәләсе бар. 
Үзеңне ришвәттән тыю – монысы да динеңне саклау. Шуның өчен 
бүгенге көндә дә бу мисал безнең өчен бик мөһим. Алар, үзләренең 
иманнарын саклар өчен, гаиләләрдән аерылып (әле гади гаилә түгел, 
патша янында йөри торган түрәләр), тау куышындагы таш идәннәргә 
ятып, үзләренең диннәрен сакларга булалар. Аларга Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте килә.  
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Аллаһы Тәгалә дәвам итеп әйтә: “Әгәр дә кояш чыкса, бу тау 
куышының уң ягыннан китә (тегеләргә нур төшеп, уятмасын 
өчен), кояш батканда сул ягыннан китә”. Менә шул иман китергән 
бәндәләрне кайгыртып, Аллаһы Тәгалә хәтта кояш йөрешен дә алар 
өчен үзгәртә. Аллаһы Тәгаләнең кодрәте, мөхтәрәм җәмәгать. Бүгенге 
көндә дә аңа охшаш могҗизалар безнең тормышыбызда булырга 
мөмкин. Кредиттанмы, Аллаһы Тәгалә тыйган зинаданмы, яки башка 
нәрсәдән тыеласыңмы, Аллаһы Тәгалә сиңа барыбер юлын ача, чөнки 
Аллаһы Тәгалә сиңа язган ризык беркая да китми. Хәләл юл белән 
эзлисеңме, хәрам юл белән эзлисеңме, ул барыбер сиңа киләчәк. 
Әмма дә ләкин хәрам юл белән, тыелган юл белән эзләсәң, аның өчен 
җавап бирәсе бар.  

Аллаһы Тәгалә дәвам итеп әйтә: “Без аларны бер яктан икенче 
якка әйләндердек”. Ни өчен? Монысы да организм өчен мөһим. 
Чөнки адәм баласы бер якта гына ятса, ул ягы чери башлый. “Әгәр 
син ул тау куышына кереп килгән булсаң, син куркыр идең. 
Чөнки аларның күзләре ачык. Алар белән качучы эт булды. 
Шушы эт тау куышының кереп китә торган җирендә утырып, 
аларны саклаган шикелле, шулай ук йокыга китте”. Менә 
шундый рәвештә Аллаһы Тәгаләнең динен, үзләренең иманнарын 
саклар өчен качтылар. Аллаһы Тәгалә аларны шушы рәвештә 
саклады.  

Аллаһы Тәгалә әйтә: “Вакыты җиткәч, аларны йоклаткан 
шикелле, Без уяттык. Алар бер-берсеннән: “Күпме йокладыгыз?” 
– дип сорыйлар. Шунда үзләре: “Без бер көн яки көннең бер 
өлешен йоклаганбыздыр”, – дип җавап бирәләр. Гыйлеме күбрәк 
булганы әйтә: “Аллаһы Тәгалә безнең күпме йоклаганыбызны 
белә. Әйдәгез, арабыздан беребезне шәһәргә җибәрик. Ул безгә 
берәр татлы ризык алып кайтсын”. Әмма дә ләкин алар яшәгән 
шәһәрләре инде өч йөз ел узып юкка чыккан, патшалар да үлгән һәм 
хәтта кешеләрнең диннәре дә үзгәргән. Бу шәһәрдә яшәүче кешеләр, 

өч йөз ел узып, Аллаһы Тәгаләнең Барлыгына, Берлегенә иман 
китергәннәр. Бу егетләр үзләренең борынгы акчалары белән шәһәргә 

килгәч, боларны танып алалар. Һәм бу шәһәрнең байрак кешеләре 
шул тау куышы янында бер гыйбадәтханә төзергә тәкъдим итәләр.  
Ә инде бу егетләрне эзләп килгәч, Аллаһы Тәгалә аларның җаннарын 
алып, алар вафат булалар. Аллаһы Тәгаләнең бер могҗизасы. Башта 
Аллаһы Тәгалә аларны уятып күрсәтә, тегеләр шәһәрне килеп 
күрәләр. Инде шәһәр әһелләре боларны каршы алыйк, боларга хөрмәт 
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күрсәтик дип тау куышына барсалар, егетләрнең барысы да үлгән 
була. Шулай итеп, бу безнең өчен бик мөһим кыйсса, чөнки бу 
үзеңнең иманыңны, үзеңнең динеңне саклау кыйссасы. Чыннан да, 

Аллаһы Тәгалә нинди хәлдә булсалар да, Үзенең колларын 
калдырмый. Үзеңнең динеңне нык тотсаң, шәригатькә нык ябышсаң, 
Аллаһы Тәгалә Коръәндә иңдергән кануннарга нык ябышсаң, ин шә 
Аллаһ, Аллаһы Тәгалә Үзенең рәхмәтен бирә. Аллаһы Тәгалә без күз 
алдына китерә алмаслык юлларны ача. Шуның өчен бүгенге көндә, 

һичшиксез, фетнәләр күп. Телевизордан да матур тормышны 
күрсәтәләр. Ул матур тормышка ирешер өчен, кредитны да тәкъдим 
итәләр, матур хатын-кызларны да күрсәтәләр һ.б. Бүгенге көндә 
андый фетнәләр күп. Әмма дә ләкин, кадерле дин кардәшләр, Аллаһы 
Тәгалә безгә Коръәндә аңлатып  әйтә: “Чыннан да, һәрбер нәфес 
(һәрбер адәм баласы) үлемне татыр”. Беребез дә бу дөньяга 
мәңгелеккә килмәдек. Бу дөньяда кылган хаталарыбыз өчен җавап 
бирәсебез бар, җәмәгать. Шуның өчен шушы тау куышы егетләрен 
исебездә тотыйк. Алар безнең өчен үрнәк булсыннар. Бүген иреклек 
булса да, динебезне, иманыбызны сакларга тырышыйк. Аллаһы 
Тәгалә бу дөньядан киткәндә иманлы, динле хәлебездә китәргә 
насыйп итсен һәм Ахирәттә пәйгамбәрләр белән бергә һәм изге 
булган тау куышы егетләре белән кубарылырга насыйп итсен.  

 

Муса галәйһиссәлам һәм Хизр кыйссасы 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә Үзенең чиксез нигъмәтләрен 
яудырып торучы Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә чиксез, туктаусыз 
хәмедәләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, 
безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш остазыбыз һәм пәйгамбәребез 
Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы 
Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерде дин кардәшләр, без сезнең белән узган җомгаларда 
Аллаһы Тәгалә безнең өчен “Әл-Кәһф / Тау куышы” сүрәсендә 
иңдергән кыйссалар белән таныша башлаган идек. Бүгенге 
җомгабызда тагын бер кыйсса белән танышып китәбез, ул да булса – 

Муса галәйһиссәлам һәм Хизр кыйссасы.  
Бу “Кәһф” сүрәсендә килгән өченче кыйсса, аның да мәгънәсе 

бик тирән. Ул да безгә бик күп сабаклар бирә. Әгәр дә без сезнең 
белән бу кыйссаның тарихына мөрәҗәгать итсәк, инде безнең сезнең 
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белән сөйләгәнебез бар, Аллаһы Тәгалә Коръәннең кайбер аятьләрен 
бер сәбәпсез иңдереп барды, аятьләренең бер төренең иңү сәбәбе бар. 
Иңү сәбәбе дигәнне ничек аңларга? Димәк, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм тормышында яки сәхабәләрнең 
тормышында берәр нинди вакыйга була да, яки Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына килеп сорыйлар, шунда 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм яки шелтәли, яки кабул 
итә, яки бернәрсә дә дәшми. Шулай ук иңү сәбәбе ниндидер бер 
вакыйгага бәйле була. Проблема, конфликт, аны чишәр өчен, Аллаһы 
Тәгалә аятьне иңдерә.  

“Әл-Кәһф” сүрәсенең тарихы турында сөйләгәндә, көннәрдән 
бер көнне Муса галәйһиссәлам үзенең кавеме, үзенең халкы алдында 
чыгыш ясаганда, вәгазь сөйләгәндә, яһүдләрнең берсе торып сорау 
бирә: “Әй Аллаһының Илчесе, бу дөньяда синнән гыйлемлерәк кеше 
бармы, юкмы?” Шунда галәйһиссәлам ашыгып кына: “Юк”, – дип 
җавап бирә. Шулвакытта Аллаһы Тәгалә аңа вәхи иңдерә: “Юк, бу 
дөньяда сиңа караганда гыйлемлерәк кеше бар”, – дип әйтә Аллаһы 
Тәгалә. Муса галәйһиссәлам, хатасын аңлап: “Кем соң ул? Миңа 
ничек аның белән танышып, аннан ничек гыйлем алырга?” – дип 
сорый. Шунда Аллаһы Тәгалә: “Ике диңгез кушыла торган урынга 
бар, син аны очратырсың”, – дип әйтә. Шулай итеп, Муса 
галәйһиссәлам үзенең хезмәтчесе белән сәфәргә чыгалар. Ике диңгез 
кушылган урынга килеп җитәләр дә, ял итәргә туктыйлар. Хезмәтчесе 
исә шунда ял иткәндә үзләре белән ашарга алган балыкны онытып 
калдыра. Сәфәрләрен күпмедер дәвам иткәннән соң, боларның 
ашыйсылары килә. Муса галәйһиссәлам хезмәтчесенә: “Әйдә, чыгар 
балыгыңны”, – дип әйтә. Тегесе исә: “Оныттым мин аны, балыкны 
онытып калдырдым”, – дип җавап бирә. Муса галәйһиссәлам: “Әйдә 
алайса тегендә яңадан әйләнеп кайтабыз”, – дип әйтә. Һәм шунда 
яңадан ике диңгез кушылган урынга килеп җиткәч карасалар, бер 
кеше көтеп тора. Бу Хизр була. Халыкта Хозыр Ильяс диләр. Муса 
галәйһиссәлам аңа сәлам бирә, күрешәләр. Муса галәйһиссәлам: 
“Мин сиңа иярсәм ярыймы?” – дип сорый. Шунда Хизр: “Син минем 
белән түзә алмыйсың, сабырлыгың җитми”. Шунда Муса 
галәйһиссәлам: “Ин шә Аллаһ, Аллаһы Тәгаләнең боерыгы белән мин 
сабыр булырмын”, – дип әйтә. Хизыр аны үзе белән алырга ризалык 
бирә. 

Сәфәрләрендә беренче тукталыш, беренче вакыйга нинди була? 
Алар диңгез ярына килеп җитәләр дә, балыкчыларны күрәләр. Хизыр 
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балыкчылар белән утырып барырга рөхсәт сорый. Яхшы, утырып 
китәләр. Күпмедер баралар, шунда Хизр галәйһиссәлам кылычы 
белән көймәләрен тишә. Муса галәйһиссәлам: “Нишләдең инде? 
Болар безне кызганып, бушлай алып барырга булдылар. Син аларның 
көймәләрен тиштең”. Шунда Хизр галәйһиссәлам Муса 
галәйһиссәламгә әйтә: “Мин бит сиңа әйттем. Син минем белән түзә 
алмыйсың, сабырлыгың җитми”. Шунда Муса галәйһиссәлам: 
“Гозерем бар, онытып җибәрдем”, – дип гафу үтенә.  

Шуннан соң тагын сәфәрләрен дәвам итәләр. Диңгез ярына 
килеп җитәләр. Диңгез ярында бер малайны күрәләр. Шунда Хизр 
галәйһиссәлам беренчесенә караганда тагын да көтелмәгән гамәл 
эшли, теге малайны үтерә. Яңадан Муса галәйһиссәламнең ачуы 
чыга: “Нишләдең, бер гаепсез, бер гөнаһсыз баланы үтердең”, – дип 
әйтә. Хизр галәйһиссәлам аңа тагын вәгъдәсен исенә төшерә: “Мин 
бит сиңа әйттем. Минем белән түзә алмыйсың, сабырлыгың җитми”. 
Шунда Муса галәйһиссәлам аңа әйтә: “Ярый, әгәр дә мин өченче 
тапкыр сорау бирсәм, син миннән азат”.  

Шулай итеп сәфәрләрен дәвам итәләр, бер авылга килеп 
җитәләр. Инде ашыйсылары килә. Теге авыл кешеләреннән ризык 
сорыйлар, кич кунарга сорыйлар. Берсе дә боларны кертми, берсе дә 
боларга ашарга ризык бирми. Шунда Хизыр галәйһиссәлам авылның 
бер урамында җимерелә башлаган бер диварны күрә һәм аны төзәтә. 
Шунда Муса галәйһиссәлам тагын сорау бирә: “Алар бит безгә 
валчык ипи дә бирмәделәр, ә син аларга изгелек эшләп ятасың”. 
Шунда Хизыр галәйһиссәлам Муса галәйһиссәламгә җавап бирә: 
“Менә бу инде безне синең белән аера торган, сәфәребезне аера 
торган соравың. Ин шә Аллаһ, мин сиңа Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте 
белән боларның серләрен аңлатырмын”. 

“Хәтерлисеңме, көймәгә утырып киткән идек, мин ул көймәне 
тиштем? Әйе, балыкчылар безгә изгелек күрсәттеләр, әмма дә ләкин 
аларның артларыннан бер явыз патша килә иде. Ул бөтен 
балыкчыларның көймәләрен үзенә җыя торган патша, үзенә талап ала 
торган. Инде боларның көймәләрен тишек икәнлеген күргәч, ул 
көймәне алмый. Алар бу кечкенә тишекне ямыйлар да, үзләренә кәсеп 
итәргә, ризык табарга мөмкинчелек кала. 

Хәтерлисеңме теге малайны? Ул малайның әти-әниләре изге, 
әмма ул малай үзе явыз. Шуңа да, картлыкта ул аларга кайгы-хәсрәт 
китермәсен өчен, мин аны үтердем”. Барысы да Аллаһы Тәгаләнең 
гыйлеме буенча. Риваятьләрдә килгәне буенча, балаларын югалткан 



217 

ата-анага Аллаһы Тәгалә изге бала бүләк итте – Мәрьям анабызны 
(Гайсә галәйһиссәламнең әнисе).  

Өченчесе, ахыргысы. Мин төзәткән дивар ул – ике ятим баланың 
дивары. Ул дивар астында алар өчен байлык яшеренгән. Аларның 
әтиләре изге иде, аталарының изгелеге сәбәпле Аллаһы Тәгалә бу 
балаларга менә шундый бүләк әзерләде. Менә бу вакыйгаларның 
серләре шул гына”, – дип җавап бирә Хизыр галәйһиссәлам.  

Бу кыйссаны ничек аңларга? Хизыр галәйһиссәламнең кылган 
гамәлләре, чыннан да, бигрәк сәер тоела. Бигрәк тә безнең 
шәригатебезнең үлчәве белән үлчи башласаң, тагын да сәер булып 
тоела. Берәр кешенең әйберен бозсаң,. бурычың нинди? Син аны 
төзәтергә. Иң беренче, хаксыз башка кешенең малына зыян китерергә 
хакың юк, әгәр дә инде зыян китерсәң, син аны төзәтергә тиеш яки 
акчасын түләргә. 

Икенчесе, кеше үтерү. Белә торып кеше үтерүнең җәзасы – 

безнең шәригатьтә бу кеше үзе үтерелергә тиеш. Һәм инде Муса 
галәйһиссәламнең шәригатенә дә моның гамәлләре каршы килә. 
Шуның өчен Муса галәйһиссәламнең күргән саен ачуы чыкты, күргән 
саен сабырлыгы, түземлеге җитмәде. 

Инде өченчесен безнең шәригать күзлегеннән сәдака дип аңлап 
була. Ләкин беренче икесен аңлату кыен. Бу кыйссаны ничек аңларга 
соң? 

Иманыбызда алты нигез бар. Шул алты нигезнең берсе һәм олы 
әһәмияткә ия булганы, ул да булса – тәкъдирнең яхшысына һәм 
яманына иман китерү. Алай булса монда Хизыр галәйһиссәламне 
кешеләргә зыян салучы ниндидер кеше дип кабул итү дөрес түгел. Ул 
һәрберебезнең тәкъдиребезнең коралы. Без дөньяга киләбез. Дөньяга 
килгәч, безнең дөнья бертигез генә бармый: кайгысы да, хәсрәте дә, 
шатлыгы да бар. Байлыгы, фәкыйрьлеге, авыруы, сәламәтлеге һ.б. 
бар. Һәм һәрбер кеше яхшысын да, яманын да татый. Яхшысы да, 
яманы да Аллаһы Тәгаләдән килә. Шул сәбәпле Аллаһы Тәгалә 
аятьләрнең берсендә әйтә: “Бәлки, сез берәр нәрсәне яратмассыз, 
әмма дә ләкин ул сезнең өчен хәерле. Бәлки, сез берәр нәрсәне 
яратырсыз, әмма дә ләкин ул сезнең өчен хәерле түгел”. Һәм бу, 

чыннан да шулай, мөхтәрәм җәмәгать. Мисалга даруны алыйк. Дару 
гадәттә әче була. Әмма дә ләкин дару аркылы без Аллаһы Тәгаләнең 
рәхмәте белән шифа табабыз. Даруны яратмасаң да, эчәргә кирәк бит 
инде. Кеше яраланды, аңа операция кирәк. Операция ясаганда авырта 
бит инде, әмма дә ләкин операция аркылы ул, бәлки, үзенең саулык-
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сәламәтлеген саклыйдыр. Операция ясатмаса, бәлки, ул вафат 
буладыр. Шуның өчен хәерлесе фәкать Аллаһы Тәгаләгә генә 
билгеле. Әлеге кыйссадагы кебек, бәлки, безнең берәр малыбызга 
зыян килер. Без кайгырырбыз, ачуланырбыз, әмма дә ләкин 
чынбарлыгы бары тик Аллаһы Тәгаләгә генә билгеле. Теге кешеләр 
көймәсез калган булсалар, алар ачтан үләләр. Аллаһы Тәгалә аларны 
ачлыктан саклады. Бәлки, теге ата-ананың да картлыклары бик авыр 
булган булыр иде, әмма дә ләкин Аллаһы Тәгалә Үзенең тәкъдир 
коралы белән явыз балаларын алды. Һәм дә инде һәрберебез янына 
Хизр галәйһиссәлам килүе шарт түгел, төрле вакыйгалар була. 
Кемдер машина һәлакәтендә вафат була, кемдер самолет һәлакәтендә, 
кемдер авыру белән, кемдер башка сәбәпләр белән. Төп хикмәте 
фәкать Аллаһы Тәгаләгә генә билгеле: хәерлеме, хәерле түгелме? 

Яхшымы, яхшы түгелме? Ни өчен? Чөнки Аллаһы Тәгаләгә ике олы 
сыйфат хас. Ул да булса – гыйлем сыйфаты, икенчесе – кодрәт иясе. 
Димәк, Аллаһы Тәгалә безнең өчен нәрсә хәерле булуын алдан белеп 
тора. Икенчесе – Үзенең кодрәте белән Аллаһы Тәгалә боларны 
әзерли. Бер мисал китерик. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм заманында булган хәл. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм янына бер сәхабә килә, бик ярлы була. Бу сәхабә: “Әй 
Аллаһының Илчесе, мин шуның хәтле ярлы, хәтта безгә хатыным 

белән икебезгә шул бер генә кием. Мин намаз саен мәчеткә киләм дә, 
намаздан соң ашыгып өемә кайтып китәм. Хатыныма бу киемне 
бирәм дә, ул гаурәтен каплап намаз укый. Менә без шул хәтле ярлы. 
Аллаһы Тәгаләдән безнең өчен байлык сора әле”, – дип зарлана. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңа: “Синең сабыр 
итүең хәерлерәк”, – дип җавап бирә. Ул китеп бара, тормышы шул 
килеш дәвам итә. Инде икенче тапкыр килә. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңа шул ук сүзләрне әйтә. Инде 
күпмедер вакыт узгач, теге сәхабә түзә алмый, сабырлыгы бетеп, 
өченче тапкыр Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына 
килә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңа: “Синең сабыр 
итүең хәерлерәк”, – дип җавап бирә. Тегесе: “Юк, түзә алмыйм. 
Сора”, – дип әйтә. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп дога кыла. Бу кеше 
акрынлап байый башлый. Башта бер сарыгы барлыккка килә, аннан 
сарыклары үрчи башлый. Шуннан соң дөяләр өстәлә. Нәтиҗәдә бу 
сәхабә биш вакыт намазга килми башлый, җомгаларда гына 
күренгәли. Ә байлыгы арта. Байлыгы арткач, ул җомгаларга да килми 
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башлый. Күпмедер вакыт узгач, зәкят җыярга вакыт җитә. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аның янына зәкят 
җыючыларны җибәрә. Бу тегеләргә зәкят бирми. Зәкят җыючылар 
әйләнеп кайткач, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аларга 
әйтә: “Икенче үзе китереп бирсә дә кабул итмәгез”. Менә мөхтәрәм 
җәмәгать, бер мисал. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үз 
сүзләре белән: “Сабыр ит, сиңа сабыр итүең хәерлерәк. Бай булуың 
хәерле түгел”, – дип әйтә. Хәерлесе һәм хәерле булмаганы фәкать 
Аллаһы Тәгаләгә генә билгеле. Кемгәдер ярлы булуы хәерле түгел, 
кемгәдер бай булуы хәерле түгел. Кемдер байлыкка, ә кемдер 
фәкыйрьлеккә түзә алмый. Шуның өчен Аллаһы Тәгалә безнең 
һәрберебезгә шәхсән үзебезгә тиеш булган имтихан бирә. Фәкать 
үзебезгә тиеш булган байлык бирә. Ни өчен бирә? Чөнки Аллаһы 
Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә әйтә: “Аллаһы Тәгалә адәм 
баласына күтәрә алмаганны йөкләми”. Димәк, Аллаһы Тәгалә 
безгә имтихан бирде икән, ул без күтәрерлек имтихан икән. Фәкать 
истә тотарга кирәк: Аллаһы Тәгаләнең монда хикмәте бар, без ул 
хикмәтне белеп бетермибез. Аллаһы Тәгаләнең тәкъдире бар, ул 
тәкъдирне ризалык белән кабул итәргә кирәк. Ни өчен? Чөнки кабул 
итүдән башка юл юк. Риза булсаң да, Аллаһы Тәгалә сиңа шул 
тәкъдирне бирә, риза булмасаң да, шул ук тәкъдирең сиңа килә. 
Тәкъдирең беркая да китми.  

Без сезнең белән шәкерт турында сөйләгәнебез бар. Патша 
заманында безнең җирлектән бер шәкерт Бохарага укырга китәргә 
җыена. Әти-әнисе юк, үзе ярлы. Аллаһы Тәгаләгә тапшырып, юлга 
чыга. Күпмедер юлны узгач, үзе белән алган ризыклары бетә, моның 
ашыйсы килә. Шунда аңа шәйтаннан вәсвәсә килә башлый: “Син бит 
монда үләсең. Кайт, нәрсәгә сиңа анда барырга?” Ул бу вәсвәсәнең 
шәйтаннан килгәнлеген аңлап ала да, үз-үзенә әйтә: “Ризык үзе минем 
авызыма кермичә, мин бу урынымнан кузгалмыйм”. Күзен йома да, 
ята. Бу шулай озак ята, кешеләр дә йөреп тора, моңа игътибар 
итмиләр. Ләкин шактый шулай яткач, берәү моны күреп туктый, 
кызгана. Ул аны шәкерт дип уйлап, пычагын, комганын чыгара. 
Тешләрен каерып, авызына су агыза. Шул вакытта шәкерт күзләрен 
ача һәм булган хәлләрне сөйләп бирә. Чыннан да, ризык үзе авызына 
керә. Шулай ук тәкъдир дә, ризык ягыннан карыйбызмы, әллә башка 
вакыйгалар ягыннан карыйбызмы, безнең тәкъдиребез Аллаһы 
Тәгаләгә билгеле, безгә генә билгеле түгел. Шул ук вакытта без үз 
ихтыярыбыз белән Аллаһы Тәгаләнең кануннарын үтибез яки 
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бозабыз. Монсы ихтыярда. Намаз укыйбызмы, юкмы – монысы синең 
ихтыярың, аның өчен җавап бирәсең бар. 

Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, безнең иманыбызның төп 
нигезләренең берсе – тәкъдир. Ул – Аллаһы Тәгаләнең яхшысына һәм 
яманына ышану. Ышану гына түгел, ризалык белән кабул итү. 
Хәерлесен фәкать Аллаһы Тәгалә генә белә. Шуның өчен Аллаһы 
Тәгалә безгә бу мәсьәләләрне яхшы гына аңлап, һәрберебезнең 
күңеленә канәгатьлек салса иде Раббыбыз. Аллаһы Тәгалә тәкъдиргә 
ышанучылардан һәм тәкъдир буенча яшәүчеләрдән булырга насыйп 
итсә иде һәм дә инде Кыямәт көнендә Үзе вәгъдә иткән җәннәтләргә 
керүчеләрдән булырга насыйп итсә иде. 

 

Хәбиб Нәҗәр 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Әссәләмү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, мөхтәрәм 
мөселман кардәшләрем! Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 
Әлхәмдүлиләһ, Аллаһы Тәгалә тагын яңадан җомгаларыбызга 
җыелышырга насыйп итте. Савапларын насыйп итсә иде һәм дә 
риялардан кылмаса иде.  

Узган җомгаларыбызда без сезнең белән кайбер Коръән 
сүрәләренең тәфсире белән танышып киткән идек. Бүген тәфсирне 
дәвам итәсем килә. Бүген без сезнең белән, ин шә Аллаһ, “Йәсин” 
сүрәсе белән таныша башларбыз. Чөнки безнең халкыбыз аны бик 
ярата һәм безнең халыкта ул бик күп укыла торган сүрә. Әмма дә 
ләкин аять-аять тәфсирләп тормыйбыз, бу сүрәдән аерым-аерым 
кисәкләр алып, ин шә Аллаһ, алар белән танышырбыз. 

“Йәсин” сүрәсе турында әйткәндә шуны да әйтергә кирәк, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә әйтелә: 
“Йәсин” сүрәсе – Коръәннең калебе”. Башка хәдисендә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә киңәш бирә: 
“Үзегезнең мәрхүмнәрегезгә һәм үлем түшәгендә яткан кешеләргә ул 
сүрәне укыгыз”. Чыннан да, ул практик рәвештә исбатлана, кем 

авыру хәлдәге кешеләр янына күп йөри, кем үлем түшәгендә 
ятучылар янына йөри һәм алар янында “Йәсин” сүрәсен укыган 
кешеләр сөйли. Менә шундый кеше янында “Йәсин” сүрәсе укыса, йә 
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хәле яхшырып, сәламәтләнеп китә, йә инде Аллаһы Тәгалә җанын 
бирергә җиңеллек бирә. Димәк, “Йәсин” сүрәсенең дәрәҗәсе менә 
шундый зур һәм дә инде, мәрхүмнәребезгә дә аны укып, дога кылу 
савапларын Аллаһы Тәгаләдән ирешүне сорау, багышлау саваплы 
гамәлләрдән санала.  

Бүгенге җомгабызда әнә шул “Йәсин” сүрәсендә Аллаһы Тәгалә 
китергән бер кыйсса белән сезне таныштырып китәсем килә һәм дә 
инде үземнең исемә ул кыйссаны төшереп китәсем килә. Безнең 
халкыбызда “Йәсин” сүрәсен мөбиннәргә бүләләр, 7 мөбин. Ул 
“Йәсин”нең аерым кисәкләре түгел. Мөбин сүзе “ачык, аңлатылган” 
дигән сүзне аңлата. Аңлаешлырак булсын өчен, “Йәсин”нең беренче 
мөбин сүзеннән соң, Аллаһы Тәгалә бер кыйсса китерә. Ул кыйссада 
борынгы заманда Анталия шәһәрендә яшәгән халыкның тарихын 
китерә Аллаһы Тәгалә. Аллаһы Тәгалә әйтә: “Син аларга 
(мөшрикләргә һәм мөселманнарга да) бер мисал китер. Бер авылда 
яшәгән халыкның мисалын китер. Без аларга ике илче җибәрдек, һәм 
алар бу ике илчене дә кире кактылар”. Димәк, иман китермәделәр. 
Инде кайбер тәфсирләрдә бу кыйссаны тәфсилләп китерәләр. Кайбер 
галимнәр бу кыйсса дөрес түгел, бу кыйса зәгыйфь, анда кимчелекләр 
бар, дип әйтәләр. Безнең өчен анысы мөһим түгел. Безнең өчен бу 
кыйссадагы гыйбрәтләр мөһим. Шул тәфсирләрдә килгәне буенча, бу 
хәлләр Гайсә галәйһиссәлам заманында була. Гайсә пәйгамбәр үзенең 
сәхабәләреннән ике кешене Анталия шәһәренә дәгъват кылырга 
җибәрә. Дәгъватка, димәк, Анталия халкын Аллаһы Тәгаләгә иман 
китерергә өнди. Шуны да әйтергә кирәк, ул заманда Анталия шәһәре 
әле Төркия дәүләтенең бер шәһәре булмаган. Ул заманда Төркия 

дәүләте бөтенләй юк иде. Ул заманда Византия, Рим дәүләте шул 
җирләр белән идарә иткән.  

Бу кешеләр, Анталия шәһәренә килеп җитәбез дигәндә, 
шәһәрдән чыгып килүче бер кешене очраталар. Аның исеме Хәбиб 
Нәҗәр була. Хәбиб – үз исеме, Нәҗәр – кушаматы, гарәп теленнән 
алынган, “балта остасы” мәгънәсендә. Болар бер-берсенә сәлам 
бирәләр. Ул илчеләрдән кем булулары хакында сораштыра. Илчеләр 
үзләренең нинди максат белән бу шәһәргә килүләре хакында 
сөйлиләр. Аннан ул: “Сезнең берәр дәлилегез бармы?” – дип сорый. 
Тегеләр: “Без Аллаһы Тәгаләнең кодрәте белән авыру кешеләрне 
терелтәбез, сукырларны төзәтәбез һәм шулай итеп кешеләрне дәвалап 
йөрибез”, – дип әйтәләр. Шуннан соң Хәбиб Нәҗәр әйтә: “Минем 
улым бар. Ул инде шактый еллардан бирле үзенең түшәгеннән 
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тормыйча ята. Без аны дәваларга дару да таба алмыйбыз. Үлми дә, 
терелми дә. Әгәр сез берәр ярдәм күрсәтә алсагыз, мин сезгә иман 
китерер идем”, – дип әйтә. Тегеләр ризалашалар һәм Хәбиб Нәҗәрнең 
өенә кайталар. Гайсә галәйһиссәламнең сәхабәләре монда дога кыла 
башлыйлар. Аллаһы Тәгаләдән бу авыру баланы сәламәтләндерүне 
сорыйлар. Аллаһы Тәгалә җавап биреп, бу егет шул ук мизгелдә 
аягына баса һәм йөри башлый. Бу могҗизаны күргәч, Хәбиб Нәҗәр 
Ислам динен кабул итә, иман китерә, Аллаһы Тәгаләнең барлыгын, 
берлеген таный һәм Гайсә галәйһиссәламнең, чыннан да, Аллаһы 
Тәгаләнең пәйгамбәре икәнлеген таный. Моннан соң инде Гайсә 
галәйһиссәламнең илчеләре бу шәһәрнең патшасы янына китәләр. Бу 
патша боларны тыңлап карый да, ләкин, ачулы булганлыктанмы, бу 
ике илчене төрмәгә яптыра. Күпмедер вакыт үткәч, бу хәбәр Гайсә 
галәйһиссәламгә ирешә. Гайсә галәйһиссәлам бу шәһәргә өченче 
илчесен җибәрә. Тәфсирләрдә Шәмгун исемле илчесен җибәрә дип 
әйтелә. Шуның өчен коръәндә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Ике илченең 
дәгъватын шәһәр халкы кире каккач, бу ике илчегә көч бирер 
өчен, Без өченче илчене җибәрдек”. Шәмгун хикмәт иясе, 
акыллырак булган ахрысы, ул турыдан-туры патша янына керми. 
Башта патшаның вәзирләре белән таныша, алар аркылы патшага 
якыная, патша белән дуслашып китә һәм аның белән бөтен җирдә 
йөри торган була. Хәтта гыйбадәтханәләренә дә (потханә) кереп йөри, 
әмма дә ләкин потларга табынмый. Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы өчен 
намазларын укый. Шулай итеп, патша белән тәмам якыннан танышып 
беткәч, Шәмгун аның исенә төшерә: “Хәтерлисеңме, синең яныңа ике 
илче килгәннәр иде? Алар сиңа нинди йомыш белән килгәннәр иде?” 
– дип сорау бирә. Патша: “Мин ул вакытта бик ачулы идем, шуңа 
күрә аларның әйткән сүзләрен дә аңламадым, тыңламадым да, аларны 
төрмәгә яптырдым”, – дип җавап бирә. Шәмгун: “Аларны төрмәдән 
чыгарып, тыңлап карыйк әле”, – дип әйтә. Теге илчеләрне төрмәдән 
чыгаралар. Алар патшага аңлаталар: “Аллаһы Тәгалә бар. Ул бер. Син 
Аллаһы Тәгаләгә һәм Гайсә галәйһиссәламгә иман китер”, – дип 
әйтәләр. Патша болардан дәлилләр сорый. Тегеләр: “Без Аллаһы 
Тәгаләнең ярдәме һәм Аның кодрәте белән төрле авыру кешеләрне 
дәвалыйбыз, аларга сәламәтлекләрен кайтарабыз”, – дип җавап 
бирәләр. Монда Шәмгун патшага: “Син берәр сукыр кеше китер һәм 
болар аны терелтсеннәр”, – дип киңәш бирә. Бер сукыр кешене 
китерәләр, аның бөтенләй күзләре юк, хәтта күзләренең урыннары да 
юк, фәкать тире генә. Бу кешене китергәч, илчеләр дога кыла 
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башлыйлар, Шәмгун да эченнән дога кыла. Аллаһы Тәгаләнең 
рәхмәте белән теге кешенең күз ярыклары барлыкка килә, күзләре 
ачыла һәм ул күрә башлый. Патша һәм аның янында булган вәзирләр 
бу могҗизаны күрәләр. Патша бу илчеләргә: “Сезнең Раббыгызның 
тагын нәрсәгә кодрәте җитә, ул тагын нәрсә эшли ала?” – дип сорау 
бирә. Шәмгун патшага: “Син аларга үлгән бер кешене терелтүләрен 
сора”, – дип киңәш бирә. Патша илчеләргә болай дип сорау бирә: 
“Җиде көн элек безнең шәһәрдә бер кеше үлде, ләкин әле күммичә 
торалар, чөнки әтисе сәфәрдән кайтып җитмәгән. Әтисе сәфәрдән 
кайтып җиткәч, күмәләр. Аны терелтә аласызмы, юкмы?” Тегеләр: 
“Аллаһы Тәгаләнең моңа да кодрәте җитә”, – дип әйтәләр. Мәетне 
китерәләр, ул шактый исләнгән була. Ләкин, моңа да карамастан, 
илчеләр догага юнәләләр, Аллаһы Тәгаләдән сорыйлар. Монда да 
Аллаһы Тәгалә Үзенең кодрәте белән бу кешене терелтә һәм мәрхүм 
булган бу кеше үзе дәгъват кыла башлый. Чөнки ул үлгән иде, 
аларның хәлләрен белә, кяферләрнең нинди газап чиккәнен үзе тоеп 
караган һәм дә инде ул боларга аңлата башлый. Ул: “Менә минем 
үлгәнемә җиде генә көн, әмма шул җиде көндә миңа шундый-шундый 
газаплар татырга туры килде. Шуңа да Аллаһы Тәгаләгә иман 
китерергез”, – дип боларны яңадан иманга өнди башлый. Патша: 
“Яхшы”, – дип әйтә. Әмма Шәмгун, патшаның иманын тагын да 
көчәйтер өчен, патшага зуррак могҗиза күрсәтергә тели. Патшаның 
ничәдер ел элек үлгән кызы була. Ул инде кабердә. Шәмгун патшага: 
“Синең вафат булган кызың бар бит. Менә бу илчеләр кызыңны 
терелтеп карасыннар”, – дип киңәш бирә. Бу илчеләр яңадан дога 
кыла башлыйлар. Кешеләр карасалар, кабер ачыла, теге кыз терелеп 
кабердән чыга. Теге кыз да кабердән, терелеп, чыккач, шул ук 
вакытта шәһадәт сүзләрен әйтә. Ул да патшаны һәм аның вәзирләрен 
иманга өнди. Иманга өндәгәннән соң, илчеләргә мөрәҗәгать итеп 
әйтә: “Инде сез мине урыныма кайттаргыз”. Шуннан соң каберенә 
кереп ята һәм илчеләрнең догасы белән вафат булып, кабере ябыла. 
Моннан соң булган хәлләр буенча мөфәссирләр (Коръәнне тәфсир 
кылучылар) төрлечә язалар. Кайбер мөфәссирләр әйтүе буенча, шул 
патша һәм аның вәзирләре, Ислам динен кабул итеп, бу шәһәрдән 
качып китәләр. Кайбер риваятьләр буенча, патшаны һәм аның 

вәзирләрен иман китергәннән соң шәһәр халкы үтерә. Турыдан-туры 
нәрсә булганы билгеле түгел. Әмма илчеләр турында дәвам итеп, 
Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Теге илчеләр бу шәһәргә килеп: 
“Без, чыннан да, Аллаһы Тәгаләнең илчеләре, иман китерегез”, – 
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дип шәһәр халкына эндәшәләр. Бу шәһәрнең халкы: “Юк, сез 
илчеләр түгел, сез безнең кебек кешеләр. Аллаһы Тәгалә 
бернинди вәхи дә, бернинди изге китап та иңдермәде”, – дип 
әйтәләр. Илчеләр исә: “Сез ышанмасагыз да, иман китермәсәгез 
дә, безнең Раббыбыз белә, чыннан да, без Аллаһы Тәгаләнең 
илчеләре”, – дип әйтәләр. Шәһәр халкы бик ачулы була һәм алар 
әйтәләр: “Без сездән шикләнәбез, чөнки, сез килгәч, яңгырлар да 
туктады, игеннәр дә дә үсми, бөтен нәрсә корып бара”. Илчеләр 
исә: “Бездән түгел, үзегездән шикләнегез. Яңгырлар сезнең 
имансызлык сәбәпле тукталды, игеннәр сезнең имансызлык 
сәбәпле кибә”, – дип җавап бирәләр”. Һәм дә инде, риваятьләр 
буенча, халык бу илчеләрне кыйный башлый һәм кыйнап үтерә. Бу 
хәлне ишеткәннән соң, Хәбиб Нәҗәр боларга ярдәм итәргә ашыга һәм 
үзенең халкын Ислам диненә өнди башлый. “Ни өчен без потларга 
гыйбадәт кылабыз? Алар безне бернинди дә зарардан да саклый 
алмый һәм бернинди дә файда да китерә алмый”, – дип әйтеп, 
халкына аңлата. Ахырдан ул: “Мин дә бу илчеләрнең Аллаһына иман 
китердем”, – дип әйтә. Бу сүзләрне ишеткәч, шәһәр халкы моңа 
ташлар ыргыта башлый, аны таптый башлыйлар. Аны таптаганда, ул 
барыбер үзенең догасын дәвам итә: “Әй Раббым, боларны туры юлга 
күндерсәң иде”, – дип дога кыла. Шәһәр халкы аны таптап, кыйнап 
үтерә. Хәтта, кайбер риваятьләрдә килгәне буенча, бугазын өзеп 
алып, шәһәр капкасына элеп куялар. Әмма дә ләкин вафат булганнан 
соң да бу кеше әйтә: “Әй минем иман китермәгән халкым, Аллаһы 
Тәгалә миңа нинди зур бүләкләр биргәнлеген белсәгез иде”. Карагыз, 
мөхтәрәм җәмәгать, моны кыйныйлар, ә бу алар өчен дога кыла. Бу 
кешенең Аллаһы Тәгаләгә карата яратуын карагыз. Ул рухның 
мөһимлеген аңлап алган. Ул бу тәнебезне Аллаһы Тәгалә безгә 
вакытлыча гына бүләк итеп биргәнлеген аңлаган. Шуның өчен тәннең 
нәфесенә бирелмичә, рухын тәрбияләп, изгеләр дәрәҗәсенә ирешкән 
бу кеше. Шуның өчен Аллаһы Тәгалә аны бик зур бүләкләр белән, 
җәннәтләре белән бүләкли.  

Ә шәһәр халкы белән нәрсә була? Аллаһы Тәгалә аларны 
нишләтә? Болар турында Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Бу кеше 
вафат булганнан соң, без аның халкына күктән бернинди гаскәр 
җибәрмәдек һәм Без беркайчан да күктән гаскәр иңдермибез. 
Иман китермәгән халыкларны Без төрлечә һәлак итәбез: 
кайберләрен туфан җибәреп, кайберләрен җил җибәреп. Без 
аларга фәкать бер тавыш җибәрдек һәм алар кап-кара күмергә 
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охшап киттеләр (вафат булдылар)”. Бәлки, ул каты тавыш 
булгандыр, ләкин анысы безнең өчен мөһим түгел. Безнең өчен бу 
кыйссаның гыйбрәтләре мөһим. Мөхтәрәм җәмәгать, күреп торабаз, 
Хәбиб Нәҗәр, үзен һәм үзенең тормышын кызганмыйча, халкын, 
кабиләсен Ислам диненә өнди. Бүгенче көндә безнең хәлебез 
бөтенләй башка. Әгәр без халкыбызны, туганнарыбызны Ислам 
диненә өндәсәк тә, безгә беркем дә бер сүз әйтми, җәзаламый һәм 
үтерергә дә җыенмый. Без мәчеткә йөрү, намаз уку, ураза тоту 
бәхетенә ирештек икән, үзебезнең туганнарыбызны да өндәргә 
тырышыйк, мөхтәрәм җәмәгать. Хәбиб Нәҗәр шикелле, безне беркем 
дә үтерергә җыенмый, әмма дә ләкин безнең өстебездә шул ук вазифа. 
Үзебез бу бәхеткә ирештек икән, үзебезнең туганнарыбызны, 
күршеләребезне өндәргә тырышыйк, мөхтәрәм җәмәгать. 
Мәчетләребездәге сафларыбызны арттырырга тырышыйк. Аллаһы 
Тәгалә безгә ошбу эшебездә Үзенең ярдәмнәрен насыйп һәм дә көч 
бирсен. Мәчетләребездәге сафларыбыз артса иде һәм 
җомгаларыбызга мәчетләребез тулып торса иде. 

 

Бакчаларның хуҗасы 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез шөкерләребез, хәмедләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз, 
пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, узган җомгаларның берсендә без сезнең 
белән “Әл Кәһф” сүрәсендә Аллаһы Тәгалә безнең өчен иңдергән 
кыйссалар белән таныша башлаган идек. “Әл Кәһф” сүрәсендә 
иңдерелгән икенче кыйсса безгә ике кардәш турында хәбәр бирә. 
Аллаһы Тәгалә әйтә: “Әй Мөхәммәд, Син аларга (мөселманнарга) 
ике кардәшнең кыйссасын китер. Шушы ике кардәшнең берсенә 
без ике бакча бүләк иттек. Ул бакчаларда виноград җимеше үсә 
иде. Ике бакчаның тирәсендә хөрмә агачлары үсә торган булган. 
Ике бакча арасында аның игеннәре үсә торган булган. Бу ике 
бакча һәрвакыт бу кешегә җимешләрен биреп торган һәм 
беркайчан да аңа золымлык китермәгәннәр”. Димәк, аның уңышы 
һәрвакыт булып торган. Аллаһы Тәгалә дәвам итеп әйтә: “Шул ике 
бакча арасында без елга агыздырдык”. Димәк, Аллаһы Тәгалә бик 
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матур бер сурәт китерә. Бу кыйссаны тикшереп карасак, күп очракта 
ул безнең тормыш рәвешебезгә туры килә, мөхтәрәм җәмәгать. 
Бүгенге дөньябызда да ике кардәш булырга мөмкин: берсе бик бай 
яши, икенчесе ярлы. Ике күрше булырга мөмкин: берсе бик бай, 
икенчесе ярлы. Берсенә Аллаһы Тәгалә ризыгын киң итеп ача. 
Икенчесенең ризыгын Аллаһы Тәгалә тар итеп кыла. Беребезнең дә 
Аллаһы Тәгаләгә шелтә белдерергә хакыбыз юк. Һәрберебезгә дә 
Аллаһы Тәгалә ул лаеклы булган имтихан бирә. Кемнедер Аллаһы 
Тәгалә байлык белән сыный, ул шөкер итә. Башкасын исә байлык 
белән сыный, ә ул байлыкка түзә алмый, андыйлар да бар. Шулай ук 
фәкыйрьләр арасында да кайберләребез фәкыйрьлеккә түзә алмый, 
башкаларыбыз шөкер итеп яши. Бу очракта да шулай. Монда мисал 
китерелә, ике бакча: виноград җимеше бакчалары, хөрмә, игеннәр, 
елга. Бүгенге көндә дә безнең кайберәребез ниндидер күл яки елга 
буенда үзенә җир табып, зур һәм матур өйләр төзи, аның кибетләре 
яки башка кәсеп итә торган юллары бар. Аллаһы Тәгалә ризык ача. 
Бүгенге көндә бакча урынына коттедж, мерседес һәм башка 
байлыклар белән бәялибез. Шуның өчен бу кыйсса безнең 
тормышыбызга бик туры килә. Аллаһы Тәгалә дәвам итеп әйтә: 
“Аның уңышлары бар иде һәм ул үзенең фәкыйрь кардәшенә 
мөрәҗәгать итеи әйтте: “Минем сиңа караганда малларым да, 
балаларым да күбрәк”. Димәк, ул мактанды. Бүгенге дөньябызда 
бармы? Әлбәттә, бүгенге дөньябызда бар. Текә кәрәзле телефон 
белән, машина белән, йорттагы катлар (этаж) белән мактанабыз. 
Димәк, төрле дәрәҗәдә кәсеп итү һәм төрле дәрәҗәдә мактану 
булырга мөмкин. Мактану – шөкер итү түгел. Әгәр дә ул, шөкер итеп: 
“Аллаһы Тәгалә миңа шулай бирде”, дип әйтсә, монысы башка. 
Аллаһы Тәгалә Коръәндә моның турында безгә боерык бирә: “Әмма 
дә ләкин син Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләре турында башка 
кешеләргә сөйлә”. Мактану икенче, бу кыйссада мактану килә. 
Аллаһы Тәгалә дәвам итеп әйтә: “Менә шул бай кардәш, үзенең 
бакчаларына кереп, көннәрдән бер көнне әйтте һәм үзенә карата 
залим булды: “Минем фикеремчә, бу бакчалар беркайчан да 
бетмәс, мәңгелек”. Бүгенге көндә дә мондый бар. Байлыкны җыябыз 
да: “Минем гомерем бетмәс”, яки “Мин инде оныкларыма 
җитәрлекне җыйдым, бу байлыгым беркайчан да бетми”, яки “Мин 
нык итеп йорт салдым, аның белән бернәрсә дә булырга мөмкин 
түгел”, – дип әйтәбез. Әмма дә ләкин, чынбарлык Аллаһы Тәгаләгә 
генә билгеле. Дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә тагын бу кешене 
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сыйфатлый: “Бу бай кардәш үзенең сүзен дәвам итеп әйтә: “Мин 
Кыямәт көне җитәр дип уйламыйм. Хәтта Кыямәт көне җитсә дә, 
Аллаһы Тәгалә Кыямәт көнендә миңа бу бакчага караганда 
тагын да яхшырагын, хәерлерәген, тагын да матуррагын 
бирәчәк”. Бу дөньяда аңа мондый нигъмәтләр бирелгәч, ул үзен 
лаеклы һәм теге дөньяда да аңа биреләчәк дип уйлый. Бармы бүгенге 
көндә мондыйлар, мөхтәм җәмәгать? Бар. Кыямәт көненә, Аллаһы 
Тәгаләгә, иманның башка нигезләренә ышанмаучылар бар безнең 
дөньябызда. Алар нәрсә беләндер алдаланалар. Кемдер байлык, 
кемдер гыйлеме, кемдер фән дип алдалана. Димәк, нәфес һәм Иблис 
безне төрле юллар белән адаштырырга тырышалар. Инде Аллаһы 
Тәгалә, дәвам итеп, безгә кече (фәкыйрь) кардәшнең дә сүзләрен 
китерә. Ул бай кардәшенә нәсыйхәтен әйтә: “Син сине юктан бар 
итүчегә көферлек кылдыңмы? Ул бит сине башта туфрактан, 
аннан бер тамчы судан яратты. Аннан соң, бер тамчы судан 
яратканнан соң, Ул сине бер күркәм сурәттәге ир кеше итте”. 

Галимнәрнең берсенең әйткән сүзе бар: “Әгәр дә адәм баласы үзенең 
ике тапкыр сидек юлыннан чыкканын исенә төшерсә, аның беркайчан 
да күңеленә тәкәбберлек килмәс иде”. Ул чыннан да шулай, беренче 
тапкыр атадан ана карынына төшкәндә сидек юлыннан чыга һәм 
икенче тапкыр дөньяга килгәндә, ана карыныннан чыкканда шулай ук 
сидек юлыннан чыга. Тәкәбберләнергә, мактанырга урын калмый. 
Менә фәкыйрь шул мәсьәлә турында әйтә. Чынбарлыкны тикшереп 
карасак, адәм баласы гына түгел, җир шары хәтле зур планета бу 
галәмдә тузан бөртеге хәтле дә түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Галәмнең 
теге башыннан безнең җир шары күренми дә. Җир шары да тузан 
бөртегеннән кечерәк, адәм баласы турында инде сүз йөртәсе дә түгел. 
Фәкыйрь нәсыйхәтен дәвам итеп әйтә: “Әмма дә ләкин син 
көферлек кылсаң, мин көферлек кылмыйм. Аллаһы Тәгалә 
минем Раббым. Мин беркайчан да Аллаһы Тәгаләгә ширек 
катмыйм. Гыйлемгә дә, байлыкка да, акылыма да алдаланмыйм, 
бер Аллаһы Тәгаләгә инанам. Әгәр дә син бакчаңа кергәч: “Мә 
шә Аллаһ, бу Аллаһы Тәгалә теләге белән бирелгән бакча һәм 
Аллаһы Тәгаләдән башка беркемдә дә көч юк”, дип әйтсәң, 

хәерлерәк булыр иде. Чыннан да, минем, сиңа караганда, малым 
да, балаларым да кимрәк. Әгәр дә минем ризыкта язылган булса, 
Аллаһы Тәгалә миңа синең бакчаңа караганда зурракны, 
матурракны һәм хәерлерәкне бирергә мөмкин. Ә синең бакчаңа 
авыр, әче җилләр җибәреп, аны юкка чыгарырга мөмкин. Яки бу 
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бакчаңның сугарыла торган җире җир астына китеп, ул кибеп 
бетеп, синең ул суларны җир астыннан чыгарырга көчең 
җитмәс”. Менә шундый үгет-нәсыйхәтләр белән фәкыйрь кардәш 
мөрәҗәгать итә. Бу кыйссаны дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Көннәрдән бер көнне моның бакчасы юкка чыга. Ул бик зур 
үкенечкә кала: “Эх, мин Аллаһы Тәгаләгә беркемне дә ширек 
катмасам иде”, – дип әйтә”. Ул бу дөньяда да бар. Аллаһы Тәгалә 
Үзенең диненә, Үзенең рәхмәтенә ике юл белән китерә: беребезне 
башыбыздан сыйпый, ә беребезне сугып җибәрә. Аңлаган кешене 
Аллаһы Тәгалә башыннан сыйпап дингә китерә. Ул аңа нигъмәтләрен 
биреп тора, тегесе исә бу нигъмәтләргә туктаусыз шөкер итә. Менә 
шундый юл белән дингә килүчеләр бар. Шул ук вакытта башыннан 
сыйпаганны аңламый торган кешеләр дә бар. Инде аларга бераз каеш 
кирәк. Андыйларны Аллаһы Тәгалә Үзенең диненә, Үзенең 
рәхмәтенә, Үзенең юлына төрле авырлыклар аркылы бастыра. Йә 
авыру, яки малын югалта ул, йә туганнарын югалта. Аллаһы Тәгалә 
төрле-төрле сынаулар (имтиханнар) бирә. Инде шул очракта гына бу 
кешеләр уйлап куя, бу дөньяда алар хуҗа түгел икән. Аллаһы Тәгалә 
бар икән, Ул хуҗа икән һәм Ул, хуҗа буларак, нәрсә теләсә, мине 
шулай эшләтә ала. Теләсә, саулык-сәламәтлек, ә теләсә, авыру бирә. 
Теләсә, байлык бирә, теләсә, фәкыйрьлек бирә. Барысы да Аллаһы 
Тәгаләдән. Күреп торабыз, мөхтәрәм җәмәгать, бу кыйссалардан без 
нинди тирән-тирән дәресләр, тирән-тирән үрнәкләр ала алабыз. 
Әйткәнебезчә, алар барысы да безнең бүгенге дөньябызга туры килә. 
Фәкать уенчыкларыбыз гына алышынып тора. Ул вакытта уенчыклар 
бакчалар, сарыклар, дөяләр булса, бүгенге көндә алар кыйммәтле 
машиналарга, вертолетларга һәм башкасына әйләнде. Әмма дә ләкин 
тормышның хакыйкате үзгәрмәде, ул шул ук, мөхтәрәм җәмәгать. 
Берәүләребез, дөньяны күреп, алдалана, икенчеләребез, дөньяны 
күрсә дә, Аллаһы Тәгаләне истә тота. Һәм дә инде, һичшиксез, 

Аллаһы Тәгалә каршында җавап бирәсебез бар.  
Чыннан да, Аллаһы Тәгаләнең безгә бирә торган нигъмәтләре 

чиксез. Аның безгә кыйммәтле машина яки күп катлы коттедж бирүе 
шарт түгел. Безнең тәнебездә дә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтләре тулы. 
Әйләнә тирәбездә дә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтләре исәпсез-

хисапсыз. Аларны бары тик күрергә генә кирәк. Без бай булабызмы, 
фәкыйрь булабызмы, анысы мөһим түгел, чөнки ул Аллаһы 
Тәгаләдән бер имтихан. Иң мөһиме – нинди хәлдә булсаң да, Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәтләрен күрү, аларны истә тоту. Бай булсаң да, 
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Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләрен күрергә тырыш, эзлә, шөкер ит. 
Фәкыйрь булсаң да, Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләрен эзлә, тикшер, 
алар өчен шөкер ит. Беркайчан да Аллаһы Тәгаләгә ширек катма. 
Ширек кату ул – өеңә агачтан яки таштан ясалган сурәт алып кайтып, 
гыйбадәт кылу гына түгел. Ни өчен? Чөнки пот ул – агачтан яки 
таштан ясалган нәрсә генә түгел, пот ул доллар да, коттедж да, яңа 
телефон да булырга мөмкин, яңа машина да булырга мөмкин, әгәр дә 
син, аңа бөтен күңелең белән бирелеп, Аллаһы Тәгаләне онытасың 
икән, ул синең потыңа әйләнә. Хәтта кешенең нәфесе дә пот булырга 
мөмкин. Әгәр дә адәм баласы үзен Аллаһы Тәгаләдән өстенрәк куя 
икән, димәк, үзен пот иткән дигән сүз. Һичшиксез, бу бик хәтәр 

нәрсә, чөнки Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә безгә 
хәбәр бирә: “Чыннан да, Аллаһы Тәгалә Аңа ширек катканны 
гафу итми”. Кечерәк гөнаһларны гафу итсә дә, ширек катканны гафу 
итми. Шуның өчен иманнарыбызны саклыйк, Аллаһы Тәгаләгә 
инаныйк, Аның сыйфатларын истә тотыйк. Барысы да Аллаһы 
Тәгаләдән килә, һәм барыбыз да Кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә 
каршына барабыз. Аллаһы Тәгалә шуның өчен безнең һәрберебезнең 
күңеленә нык иман, тәкъвалык, шөкер итүне салса иде һәм Кыямәт 
көнендә имтиханнарыбызны җиңел кылса иде. 
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КАЧЕСТВА ВЕРУЮЩЕГО 

 

Поскольку Ислам учит, что Аллах видит верующего везде и 
знает о том, что тот совершает, то данный вид проповедей должен 
быть посвящен как правилам поведения в обществе, так и правилам, 
которые мусульманин должен соблюдать, находясь в одиночестве. 
Подобные проповеди обычно посвящены правилам принятия пищи, 
справления нужды, одевания. Также в них рассматриваются 
взаимоотношения между детьми и родителями, супругами, соседями 
и пр. Материалом для подготовки проповедей этого вида служат 
толкования Корана, хадисы Пророка Мухаммада и, в некоторых 
случаях, литература по исламскому праву. 

 

Гыйлем 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, Раббыбыз Аллаһы Тәгалә Коръән 
аятьләренең берсендә әйтә: “Чыннан да, Аллаһы Тәгалә каршында 
айлар саннары унике. Аллаһы Тәгалә җирләрне һәм күкләрне 
яралткан көнне болар барысы да Аллаһы Тәгаләнең Китабында 
теркәлде. Шул унике айларның дүртесе хәрам айлары. Бу 
Аллаһы Тәгаләнең төзек дине, һәм шушы айларда сез үз-үзегезгә 
залим булмагыз, үз-үзегезгә зыян салмагыз”. Димәк, Аллаһы 
Тәгалә җирләрне һәм күкләрне яралткан көнне унике айны да 
билгеләгән. Хәтта безнең календарь да Аллаһы Тәгалә тарафыннан 
адәм балаларына бүләк ителгән нәрсә, безнең тормышларын 
җиңеләйтү өчен. Ни өчен? Чөнки адәм баласы үзенең тормышын 
вакыттан аера алмый. Аллаһы Тәгалә вакытны юктан бар итүче, 
вакытның хуҗасы, ә инде Үзе вакыт законнарына буйсынмый. Вакыт 
Аллаһы Тәгаләне чикләми, әмма без, адәм балалары буларак, вакыт 
белән чикләнгән. Шуның сәбәпле “Миңа кунакка кил” дигән 
чакыруга, беренче соравыбыз “Кайчанга чакырасың?” дигән сорау 
була. Шуның өчен бу бик тә мөһим мәсьәлә. Һәм дә инде Аллаһы 
Тәгалә шушы унике айның дүртесен хәрам айлары итеп билгеләде. 
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Хәрам айлар, димәк, ул айларда гөнаһ эшләрнең гөнаһлылыгы тагын 
да арта. Аллаһы Тәгалә: “Бу төгәл төзек дин”, – дип әйтә. Ул 
Аллаһы Тәгаләдән кешегә файда булсын өчен иңдерелгән. Ул 
Исламга хәтле дә гарәпләрдә булган. Хәрам айларында гарәпләр бер-

берсе белән сугышуны тыйганнар, әмма дә ләкин аннан аңа да юлны 
тапканнар. Айларны бер урыннан икенче урынга күчереп йөри 
башладылар. Исегездәдер, Коръәндә бер халык турында кыйсса бар. 
Аллаһы Тәгалә бу халыкка (яһүдләргә) шимбә көнне балык тотуны 
тыйды. Алар да хәйләне таптылар. Башка көнне үзләренең 
кармакларын, ятмәләрен куялар да, шимбә көне узгач, якшәмбе көнне 
җыеп алалар. Кеше, Аллаһы Тәгаләнең кануннарын үтәмәс өчен, 

хәйлә эзли. Әмма дә ләкин бу бит кеше файдасына. “8 ай сугышасыз 
да, 4 ай тату яшәгез”, – дип әйтә Аллаһы Тәгалә гарәпләргә. Хәрам 
айлар ул заманнан Ислам диненә дә кереп калды, һәм Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең соңгы хаҗындагы хөтбәсендә 
шул дүрт ай турында аерым әйтә: “Анда-монда күчереп йөрмәгез, 
Аллаһы Тәгаләнең кануны шундый”. Аллаһы Тәгалә: “Шушы дүрт 
айда үзегезгә зыян салмагыз”, – дип әйтә. Ни өчен? Чөнки син 
Аллаһы Тәгаләнең канунын бозарсың, ә иң беренче зыяны кемгә? 
Әлбәттә, үзеңә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
хәдисен исегезгә төшерегез. Ул хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтә: “Әгәр дә бер кеше икенче кешегә ләгънәт 
укыса, теге кеше ләгънәткә лаек булмаса, ләгънәт үзенә әйләнеп 
кайта”. Монда да, Аллаһы Тәгаләнең канунын бозган саен, ул 
үзебезгә әйләнеп кайта.  

Шушы дүрт хәрам айларның берсе – зөлкагъдә ае. Без менә шул 
айга кердек. Башка айлар турында сөйләгәндә без сезнең белән 
ниндидер кичәләр турында сөйли идек, ниндидер билгеле көннәр 
турында сөйли идек. Зөлкагъдә аенда андый хәсиятле көннәр юк, 
әмма дә ләкин шуны әйтеп китәргә кирәк: беренчедән, ул хәрам ае, 
икенчедән, ул хаҗ ае. Без сезнең белән, Рамазан ае беткәч, шәүвәл 
аеның беренче җомгаларында әйтеп киттек. Рамазаннан соң өч хаҗ ае 
бар: шәүвәл, зөлкагъдә, зөлхиҗҗә (анда инде корбаннарыбызны 
чалабыз, бәйрәм итәбез).  

Шул без сезнең белән кергән ай – зөлкагъдә ае дип атала. Бу 
мәсьәләләр бик мөһим, чөнки Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең 
берсендә безгә әйтә: “Кем дә кем Аллаһы Тәгаләнең шигарьләрен 
(билгеләрен) хөрмәт итсә, ул кешенең күңелендәге 
тәкъвалыкның бер билгесе”. Аллаһы Тәгаләнең көннәрен, Аллаһы 
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Тәгаләнең гыйбадәтләрен, Аллаһы Тәгаләнең Китабын һәм башка-

башка нәрсәләрне хөрмәт итү – ул Аллаһы Тәгаләне хөрмәт итү 
турында сөйли. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмне 
хөрмәт итүебез ул, иң беренче чиратта, Аллаһы Тәгаләгә хөрмәт. Ни 
өчен. Чөнки аны Аллаһы Тәгалә җибәрде. Коръәнне безгә Аллаһы 
Тәгалә иңдерде. Безгә боларны бүләк итәргә Аллаһы Тәгаләнең 
кодрәте булмаса, без аны белмәс идек, хайван кебек яшәр идек. 
Шуның өчен бу, иң беренче чиратта, Аллаһы Тәгаләгә хөрмәт. Һәм 
болар – пәйгамбәрләр, изге китаплар, изге китаплардагы һәрбер аять, 
ниндидер билгеле көннәр – барысы да Аллаһы Тәгаләнең диненең 
билгесе. Бу дөньяда Аллаһы Тәгаләне тотып та карый, күрә дә 
алмыйбыз, тәмен дә белә алмыйбыз, исен дә белә алмыйбыз, ишетә дә 
алмыйбыз, димәк, Аллаһы Тәгалә безгә биргән биш инструментның 
берсе дә Аллаһы Тәгаләне танып-белергә безгә мөмкинчелек бирми. 
Ә менә болары Аллаһы Тәгаләнең бу дөньядагы билгеләре. Һәм без, 

аларны хөрмәт иткән саен, Аллаһы Тәгаләне хөрмәт иткән булабыз 
һәм ул безнең күңелебездәге тәкъвалыкның бер дәлиле. Ә тәкъвалык 
турында Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: “Үзегезгә киләсе тормышка 
запас җыегыз. Запасларның иң яхшысы, ул да булса – 

тәкъвалык, Аллаһы Тәгаләне ярату, Аллаһы Тәгаләдән курку”. 

Әйтик, мәсәлән, беребез балыкка җыена ди, шулвакытта без өебездә 
булган бөтен нәрсәне машинага төйибезме? Юк бит инде? Иң 
кирәкле әйберләрне сайлыйбыз: тушенкасы, шырпысы, фонаре, 
пычагы һ.б. Димәк, шул сәфәрдә иң файдалы әйберләрне җыябыз. Ни 
өчен? Безнең йөк җиңелрәк булсын өчен. Һәм монда да Аллаһы 
Тәгалә безгә билгели: сезгә Кыямәт көнендә билгеле бер запас кирәк 
була, ул да булса – тәкъвалык. Чөнки Кыямәт көнендә, Аллаһы 
Тәгалә каршында фәкать тәкъвалык кына безгә файда китерә. Башка 
бер аятьтә Аллаһы Тәгалә моның турында әйтә: “Ул Кыямәт 
көнендә сезгә балаларыгыз да, малларыгыз да файда китермәс”. 

Инде ул, балаларыгызны, өйләрегезне ташлап, чүлләргә, тау 
куышларына, урманга качыгыз дигән сүз түгел, аларга карата Аллаһы 
Тәгалә безнең өстебезгә бурыч билгеләгән, әмма дә ләкин Аллаһы 
Тәгалә: “Алар сезгә Кыямәт көнендә файда китерми, фәкать 
Аллаһы Тәгалә каршысына чиста, саф калеб белән баручы 
Кыямәт көнендә котыла ала”, – дип әйтә. Һәм дә шул сәбәпле 
безнең шул зөлкагъдә ае Аллаһы Тәгаләнең бер бүләге, хәрам ай. 
Аллаһы Тәгаләнең шигаре, хаҗ ае. Шуңа күрә без аңа хөрмәт 
күрсәтергә тиеш. Ничек? Рамазан аенда 30 көн буе бозык сүздән 
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тыела алдыкмы? Димәк, монда да дәвам итә алабыз. Рамазан аенда 
дөнья малы өчен тартышудан тыела алдыкмы? Димәк, монда да 
тыела алабаз. Шулай ук Рамазан аенда ниндидер өстәмә гыйбадәтләр 
үти алдыкмы? Мөмкин бит инде, 24 сәгать үз эченә күп нәрсәне 
сыйдыра ала. Рамазан ае беткәч, сәгатьләр саны кимеми бит. Димәк, 
зөлкагъдә аенда да без сезнең белән ниндидер өстәмә зикерләр, 
өстәмә Коръән уку, өстәмә намазларны укый алабыз. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисләренең берсендә өстәмә 

гыйбадәтләр (нәфелләр) буенча китерелә: “Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Минем колым Миңа (фарызлардан соң) нәфелләр аркылы якынаер, 
Мин аны яратканчы. Мин үз колымны яратсам – Мин аның ишетә 
торган колагы булырмын, күрә торган күзе булырмын, йөри торган 
аягы булырмын, ул ниндидер гамәлләрне эшли торган кулы 
булырмын”. Ничек инде, Аллаһы Тәгалә ул кеше эченә керәме? 
Әлбәттә, юк. Бу хаталы фикер. Мәгънәсе – Аллаһы Тәгалә бу бәндәне 
Үзе йөртер: аның күзен хәрамга төшермәс, колагына хәрамны 
ишеттермәс, кулына хәрамны тоттырмас, аягын хәрам юлга салмас. 
Менә бу әүлиялык дәрәҗәсе, ягъни Аллаһы Тәгаләгә якын булу 
дәрәҗәсе. Әйткәнебезчә, зөлкагъдә ае Аллаһы Тәгалә тарафыннан 
безгә бер бүләк, безгә бер форсат. Аллаһы Тәгалә безгә әүлия булу 
юлында Үзе ярдәм бирсә иде, Аллаһы Тәгалә үзебезгә ул изге 
гамәлләрне күрсәтсә иде һәм күрсәткәннән соң аларны безгә эшләргә, 
үтәргә Үзе ярдәм бирсә иде.  

 

Мөэмин-мөэминә сыйфатлары 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез, бөек 
остазыбыз Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә 
безгә Аның мәгъфирәтенә һәм олы бүләккә ирешүчеләрнең 
сыйфатларын хәбәр итә. Без сезнең белән бу җомгада ул аятьне 
тикшерербез, аңа тәфсирен бирербез, мәгънәләренә төшенербез. 
Әмма инде мәгънәләренә төшенгәнче ул аятьнең кыскача тарихын 
аңлатырга кирәк. Чөнки Коръән аятьләренең күбесенең тарихы бар. 
Кайбер аятьләрнең иңү тарихы юк, Аллаһы Тәгалә иңдергән, ул канун 
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һәм без аңа буйсындык. Ә кайберләренең иңү тарихы бар, яки сорау, 

яки берәр нинди вакыйга. Һәм бу аятьнең дә иңү тарихы бар. Иңү 
тарихы белән бергә без аятьне тикшереп, кабул иткәндә генә, бу 
аятьне дөрес аңлау була. 

Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм янына бер төркем хатын-кызлар киләләр һәм бераз 
зарланыбрак әйтәләр: “Әй Аллаһының Илчесе, менә Коръәннең 
кайсы җирен укып карасак та, гел ирләр искә алына, безне искә алу 
юк. Без туры юлдан бара алмыйбызмыни? Безгә Аллаһы Тәгаләнең 
җәннәте булмыймыни?” Шуның сәбәпле Аллаһы Тәгалә бу аятьне 
иңдерә. Бу аятьтә Аллаһы Тәгалә ирләрне дә һәм хатын-кызларны да 
шул ук сыйфатлар белән сыйфатлый, һәм дә инде менә бу аятьнең 
мәгънәсен тикшереп карасак, без сезнең белән җомгаларның берсендә 
искә төшереп киткән аятьне кабатлап китергә кирәк. Аллаһы Тәгалә 
әйтә: “Чыннан да, сезнең арагыздан Аллаһы Тәгаләгә иң якын 
булганы кем?” Төсе аграк булганымы, татар булганымы, гарәп 
булганымы, байлыгы күбрәк булганымы? Юк. Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Аллаһы Тәгаләдән иң куркучы, Аллаһы Тәгаләне иң яратучы 
Аллаһы Тәгаләгә иң якын була”. Шул ук мәгънәне дә бу аятьтә 
дәвам итә. Аллаһы Тәгалә әйтә: “Чыннан да, мөселман ирләр һәм 
мөселман хатын-кызлар. Чыннан да, иман китергән ир кешеләр 
һәм иман китергән хатын-кызлар. Чыннан да, буйсынган 
(Аллаһы Тәгаләгә бирелгән) ирләр һәм хатын-кызлар. Чыннан 
да, дөресен генә сөйләүче, тугры булучы ирләр һәм хатын-

кызлар. Чыннан да, сабыр итүче ирләр һәм хатын-кызлар. 
Чыннан да, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәтләрен күңелләре белән 
бирелеп үтәүче ирләр һәм хатын-кызлар. Чыннан да, сәдака 
бирүче ирләр һәм сәдака бирүче хатыннар. Чыннан да, ураза 
тотучы ирләр һәм ураза тотучы хатыннар. Чыннан да, үзләрен 
зинадан саклаучы ирләр һәм хатын-кызлар. Чыннан да, Аллаһы 
Тәгаләне күп зекер итүче ирләр һәм хатын-кызлар”. Боларны 
Аллаһы Тәгалә санап китте дә, инде барысын да бергә җыеп нәтиҗә 
ясый: “Менә бу сыйфатларга ия булган кешеләр өчен Аллаһы 
Тәгалә Үзенең мәгъфирәтен һәм зур олы бүләк, әҗер (җәннәт) 
әзерләде”. Әгәр дә боларны берәм-берәм тикшерә башласак, 
мәгънәләре бик тирән, мөхтәрәм җәмәгать.  

Чыннан да, Аллаһы Тәгаләгә, беренчедән, “мөселман ирләр 
һәм мөселман хатын-кызлар” якын. Аннан соң “иман китерүче 
ирләр һәм иман китерүче хатын-кызлар”. Инде сорау туа: 
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мөселман белән иман китерүченең аермасы бармыни? Гомумән, 
аермасы юк, әмма дә ләкин бер нечкәлек бар. Әгәр дә “мөселман” 

дигән сүзне алсак, ул “әсләмә” дигән фигыльдән барлыкка килә. 
“Әсләмә” фигыленең мәгънәсе “буйсыну”. Димәк, буйсынучы ирләр 
һәм буйсынучы хатын-кызлар. Буйсыну бер, иман китерү икенче. 
Аятьләрнең берсендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
янына бәдәви гарәпләр килеп әйтәләр: “Без иман китердек”. Шунда 
Аллаһы Тәгалә кисәтеп әйтә: “Сез әле иман китермәдегез, шуның 
өчен “Без Исламны кабул иттек, без буйсындык”, дип әйтегез. 
Иман әле сезнең күңелегезгә кереп җитмәгән”. Шуның сәбәпле, 
безнең мәзһәбтә мөселман белән мөэмин дигән ике терминны 
чагыштырганда, мөэмин дигәннең мәгънәсе югарырак. Чөнки мөслим 
әле ул Аллаһы Тәгаләгә буйсынучы гына. Теге гарәпләр ни өчен 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына килделәр? Чөнки 
аларның ул елны корылык булып, ач утырдылар алар. Һәм дә инде 
Мөхәммәд безгә ярдәм итәр дип, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм янына килеп, “без иман китердек”, дип шәһадәт 
китерделәр. Шуңа күрә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә Аллаһы Тәгалә аңлатырга кушты. Димәк, болар 
чарасызлыктан буйсындылар һәм мәчетләребезгә андый килүчеләр 
булырга мөмкин. Ниндидер авыр хәлгә килде ул, аңа башка урын юк. 
Авариягә эләктеме, авырып киттеме, яман шеш таптылармы. 
Кешенең инде таянычы калмады, шуның сәбәпле ул чарасызлыктан 
буйсына. Болай буйсынмас иде бит инде, шул килеш исерткечен эчеп, 
хатын-кызлар белән йөрүен дәвам итәр иде. Ә болай аның 
чарасызлык. Чарасызлык нәтиҗәсендә ул мәчеткә килә. Начар түгел 
ул. Ул барыбер мәчеткә килгән, Аллаһы Тәгалә аның мәчеткә килүен 
кабул итсен; барыбер намазга баскан ул, Аллаһы Тәгалә кабул итсен. 
Әмма дә ләкин аның дәрәҗәсе фәкать буйсыну гына. Ул 
чарасызлыктан Аллаһы Тәгаләгә буйсынган. Ни өчен? Чөнки Аллаһы 
Тәгаләнең кодрәтенә каршы барырлык хәле калмады. Ул үзенең 
хәлсезлеген сизде. Әгәр дә Аллаһы Тәгалә шул мизгелдә аның хәлен 
җиңеләйтеп җибәрсә, ул кире элеккеге юлына кайтырга мөмкин. 
Шуның сәбәпле буйсыну гына җитеп бетми. Шул сәбәпле мөселман 

мөэмин дәрәҗәсенә ирешергә тиеш, иман күңелгә үтеп керсен. Иман 
күңелгә үтеп керсә, без тормышыбызда нинди имтихан булса да, 
Аллаһы Тәгаләнең юлыннан тайпылмыйбыз. Шуның өчен мөэмин – 

иманны чын күңелдән китергән кешенең дәрәҗәсе безнең мәзһәбтә 
югарырак. 
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“Аллаһы Тәгаләгә бирелүче ирләр һәм бирелүче хатыннар”. 

Инде мөэмин дигәннән соң тагын бер дәрәҗә, анысы тагын да 
югарырак – Аллаһы Тәгаләгә бирелү. Беренчесе буйсыну булды, 
икенчесе иман китерү булды, ә монысы иман китергәннән соң 
тулысынча ул үзен югалтты, аның өчен беркем дә юк, фәкать Аллаһы 
Тәгалә генә бар. Үзен югалтты ул, нәфесен югалтты. Күңеле белән, 
җаны, тәне белән ул фәкать Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен яши. 
Монысы тагын да югарырак дәрәҗә. Без сезнең белән әүлияләрнең 
дәрәҗәсе турында сөйләгәнебез бар бит. Менә шул тагын да 
югарырак дәрәҗә.  

Һәм дә инде шул дәрәҗәләргә ирешүче кешеләр түбәндәге 
сыйфатка ия булырга мөмкин: “Дөресен сөйләүче (тугры булучы) 
ирләр һәм хатын-кызлар”. Тугрылык иң беренче күңелдән башлана. 
Минем күңелем Аллаһы Тәгаләгә карата тугрымы, юкмы? Менә 
шуннан башлана. Әгәр кешенең күңелендә Аллаһы Тәгаләнең 
хөкемнәрендә бераз тәртисезләнергә була икән, дигән уйлар булса, 
әле бу тугрылык түгел. Тугрылык ул, чыннан да, шикләнмичә Аллаһы 
Тәгаләнең хөкемнәренә ияреп, аларны танып, аларны үтәп бару. 

“Сабыр итүче ирләр һәм сабыр итүче хатын-кызлар”. 

Димәк, менә бу кешеләргә тагын сабырлык сыйфаты хас була икән. 
Аллаһы Тәгалә аларга нинди имтихан бирсә дә, алар сабыр итәләр. 
Безгә үрнәк булып Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм тора. 
Нинди авырлык кына күрмәде, нинди әче сүз ишетмәде, нинди 
мөнәсәбәт күрмәде, сәхабәләрен җәзаладылар, үтерделәр, үзенең 
өстенә эчәгеләр ыргыттылар, ташлар белән куып кыйнадылар, әмма 
дә ләкин Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм ул кешеләрдән 
хәтта үч тә алмады. Сабыр иткәннән соң, хәтта үч тә алмады. 
Мәккәне яулап алган көнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм аны 13 ел буе җәзалаган мөшрикләргә: “Барыгыз, өйләрегезгә 
кайтыгыз. Сез азат, сезгә беркем дә тимәс”, – дип әйтте. 

“Намазларын Аллаһы Тәгаләгә бирелеп укучы ирләр һәм 
хатын-кызлар”. Монысы тагын бер сыйфат. Галимнәрнең берсе 
әйтүе буенча, без намазны бирелеп укыган саен, мөэмин-мөселман 
кешенең күңелендә шатлык барлыкка килә. Чөнки хошугъ белән 
бирелеп укыган намаз, ул дөрестән дә күңелне пакьли торган намаз. 
Ул физзарядка гына түгел, ул, шифалы сулар шикелле, безнең 
күңелебезне пакьли. Ә инде күңелдә пычраклык бетте икән, шатлык 
кына кала. 
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“Сәдакаларын бирүче ирләр һәм хатын-кызлар”. Инде 
сәдака турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
хәдисләре күп. “Сәдака малны киметми”, “Сәдака малны арттыра”, 
дигән хәдисләр дә бар. “Хөрмә җимешенең төшендә булган ярык 
хәтле сәдака биреп тә үзегезне җәһәннәм утыннан саклагыз” яки, 

башка мәгънә бирсәк, “Ярты хөрмә биреп тә үзегезне җәһәннәм 

утыннан саклагыз” дигән Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең хәдисе бар. 

“Ураза тотучы ирләр һәм ураза тотучы хатын-кызлар”. 

Ураза кешенең нәфесенә, кешенең күңеленә иң яхшы тәрбия бирә 
торган гыйбадәт. Моны онытмаска кирәк. 

“Үзләренең әгъзаларын зинадан саклаучы ирләр һәм хатын-

кызлар”. Ни өчен монысы мөһим? Чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең хәдисләренең берсендә: “Кешене җәһәннәмгә 
төшерә һәм һәлак итә торган ике әгъза бар: берсе тел, икенчесе җенси 
әгъза”. Шуның сәбәпле, әгәр кеше үзен зинадан тыя икән, бу аның 
дәрәҗәсен арттыра торган бер гамәл. 

“Аллаһы Тәгаләне күп зекер итүче ирләр һәм күп зекер 
итүче хатын-кызлар”. Монысы да мөһим, мөхтәрәм җәмәгать, 
чөнки зекер ул кешенең күңелен пакьли, чистарта. Шуның сәбәпле 
Аллаһы Тәгалә монда әйтә: “Күп зикер итүче ирләр һәм хатын-

кызлар”. Әгәр дә без үзебезнең калепне даими рәвештә Аллаһы 
Тәгаләне зекер итәргә өйрәтсәк, шул очракта безнен күңелебез, 
калебебез даими рәвештә пакьлана торган була. Менә шул вакытта 
әлеге әйткән намазыбызда хошугъ та барлыкка килә, ин шә Аллаһ. 

Һәм дә инде, әйткәнебезчә, боларның барасын да җыеп, 
йомгаклап, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Менә бу сыйфатларга ия 
булучылар өчен Аллаһы Тәгалә Үзенең мәгъфирәтен һәм зур 
әҗер, зур бүләк, ул да булса – җәннәтне әзерләп куйган”. Инде 
Аллаһы Тәгалә безнең һәрберебезгә дә, менә шул сыйфатларга ия 
булып, Аның мәгъфирәтенә һәм бүләгенә ирешүчеләрдән булырга 
насыйп итсә иде. 

 

Тәкъвалыкны җый 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
туктаусыз, даими хәмедәләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса 
иде. Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез, 
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остазыбыз Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, һәрберебез шаһит. Рамазан аеның 
ахыргы көннәренә килеп җиттек. Иртәгә ахыргы көне. Һәм дә инде 
бүгенге, иртәгәсе көнне хисап бирү периоды дип әйтергә була. Ни 
өчен? Чөнки Рамазан аеның башында без сезнең белән беренче 
җомгаларыбызда яки Рамазанга хәтле булган җомгада Аллаһы Тәгалә 
ураза турында иңдергән аятьне аңлатып киткән идек. Аллаһы Тәгалә 
әйтә: “Әй сез, иман китергән бәндәләр, сезгә хәтле яшәгән 
халыкларга, кабиләләргә ураза фарыз ителгән шикелле, сезгә дә 
ураза фарыз ителде”. Аятьнең ахырында Аллаһы Тәгалә максат 
куйды: “Сезне тәкъва итәр өчен”. Димәк, Рамазан уразасының төп 
максаты – безнең Аллаһы Тәгаләгә карата булган мәхәббәтебезне, 
безнең Аллаһы Тәгаләгә карата булган куркуыбызны, алар икәү бергә 
булырга тиеш, чөнки Аллаһы Тәгаләдән курку гына булырга мөмкин 
түгел, ул ниндидер куркыныч Зат түгел. Аллаһы Тәгалә безне 
куркытыр өчен бар итмәгән. Шул ук вакытта Аллаһы Тәгалә 
бертуктаусыз, һәрбер мизгелдә безгә нигъмәтләрен яудырып тора. 
Ничек инде мондый Затны яратмыйсың? Димәк, курку белән ярату 
арасындагы булган бер хис – тәкъвалык. Димәк, Рамазан башында 
безнең Аллаһы Тәгаләгә карата булган мәхәббәтебезне, Аннан 
куркуыбызны арттыру максаты куелган иде. Ирешә алдыкмы куелган 
максатыбызга, ирешә алмадыкмы? Кадерле дин кардәшләр, әгәр дә 
бүген Кыямәт көне башланмаса, әгәр дә без бу көннәрдә вафат 
булмасак, Рамазаннан соң да безнең тормышыбыз дәвам ителә. 
Рамазанда без ниндидер дәрәҗәләргә ирешкән булсак, Рамазанда без 
үзебезне ризыктан тыярга өйрәнгән булсак, Рамазанда үзебезне ашау-

эчүдән, төрле безне нәфес өнди торган гамәлләрдән тыелырга 
өйрәнгән, гадәтләнгән булсак, Рамазанда төрле бозык сүзләрдән 
тыелырга өйрәнгән булсак, димәк, бу юлыбызны Рамазаннан соң 
дәвам итәргә кирәк. Ни өчен? Чөнки Рамазанның төп максаты – 

тәкъвалыкны арттыру, аны күбрәк җыю. Әмма дә ләкин, әйтеп 
үткәнебезчә, Аллаһы Тәгалә гомер насыйп иткән булса, безнең 
тормышыбыз Рамазан белән генә чикләнми. Аллаһы Тәгалә 
аятьләрнең берсендә әйтә: “Үзегезгә Кыямәткә алып бара торган 
тәкъвалык запасларын җыегыз, чыннан да, сез җыя торган 
әйберләрнең (запасларның) иң хәерлесе, ул да булса – 

тәкъвалык”. Банкадагы акча түгел, коттедж түгел, машина түгел, 
атларны җыярга кушмый Аллаһы Тәгалә, тәкъвалыкны җыярга куша, 
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ул иң хәерле запас. Шуның өчен тәкъвалык турында сорау туа: Нәрсә 
соң ул тәкъвалык? Аны ничек аңларга? 

Тәкъвалыкның берничә дәрәҗәләре бар. Аллаһы Тәгалә Коръән 
аятьләренең берсендә әйтә: “Теге Китап (Коръән) ул тәкъва 
кешеләргә туры юл күрсәтә торган китап”. Шуннан соң Аллаһы 
Тәгалә тәкъва булучыларны сыйфатлый башлый. Аллаһы Тәгалә 
җавабын китерә: “Алар яшерен нәрсәләргә ышаналар, 
намазларын торгызалар һәм Без аларга биргән ризыктан өлеш 
чыгаралар”. 

Беренчесе – “Күрмәгән нәрсәгә ышаналар”. Чыннан да шулай, 
Аллаһы Тәгаләне күргән юк, Кыямәт көнен күргән юк, тәкъдирне 
күргән юк, хәтта бүгенге көндә без Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмне дә күргән юк. Сәхабәлләр Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмне күргәннәр. Шуның өчен, күрмәгән 
нәрсәгә ышаналар – беренче сыйфат. 

Икенчесе – “Намазларын торгызалар”, димәк, гамәлгә күчә. 
Өченчесе – “Без аларга биргән ризыктан өлеш чыгаралар”. 

Чыннан да, бөтен ризык Аллаһы Тәгаләдән. Безнең тузан бөртеге 
хәтле дә үзебезне ризыкландырырга кодрәтебез юк. Барысы да 
Аллаһы Тәгаләдән килә. Шуңа да Аллаһы Тәгалә: “Без аларга 
биргән ризыктан өлеш чыгаралар”, – дип әйтә. Монысы инде 
Рамазан аеның ахырында бирелә торган фитыр сәдакасы, 
зәкятләребез, сәдакаларыбыз һ.б. 

Дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Бу тәкъвалы бәндәләр сиңа 
кадәр иңдерелгән китапларга, сиңа иңдерелгән китапка һәм 
Ахирәт көненә ышаналар”. Димәк, пәйгамбәрләргә дә, китапларга 
да без ышанырга тиешбез. Димәк, тәкъва кеше шундый була. 

Шушы өч аятьтән, “Әлифләммим” дип атыйбыз инде бу өзекне 
без тәкъвалыкның ике дәрәҗәсен беләбез. 

Беренче дәрәҗә – Аллаһы Тәгаләнең барлыгын һәм берлеген 
тану. Анысы динебездә беренче адым. Димәк, Аллаһы Тәгаләнең 
барлыгын таныган кешедә күпме дә булса да Аллаһы Тәгаләгә 
мәхәббәт бар, күпме дә булса да Аллаһы Тәгаләдән курку бар. Әмма 
дә ләкин бу беренче адым белән генә чикләнеп булмый бит. Аллаһы 
Тәгаләгә карата булган мәхәббәтебезне гамәлдә күрсәтергә кирәк.  

Икенче дәрәҗә – Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен гамәл кылу. 
Ләкин кабат-кабат әйтәбез, Аллаһы Тәгалә безнең гамәлләребезгә 
мохтаҗ түгел. Барысы да безнең файдага. Аллаһы Тәгалә безгә үз 
файдабызга булган гамәлләрне эшләргә кушты, Үзенә бездән 
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бернәрсә дә кирәкми. Аның милке артмый да, кимеми дә. Барлык 
кеше намазга басса, Аллаһы Тәгаләнең милке артмый, шулай ук 
барлык халык намазны ташлап, Аллаһыга ышанмаучылар булса да, 
Аллаһы Тәгаләнең милке кимеми. Шуның өчен Аллаһы Тәгалә безгә 
фарыз иткән гамәлләребез дә бары тик үзебезнең файдабызга. Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгаләнең боерыгы. Әгәр 
дә без чыннан да Аллаһы Тәгаләне яратабыз икән, ул гамәлләрне, 
бигрәк тә фарыз гамәлләрне башкарырга тиешбез. Гарәп шигырендә 
килгәнчә: “Чыннан да яраткан кеше үзенең яраткан кешесенә 
буйсына”. Әгәр без Аллаһы Тәгаләне яратабыз дип әйтәбез икән, аны 
гамәлдә күрсәтергә кирәк. Иң беренче намаз, ураза һәм аннан соң 
булдыралган кадәр башкалары. Монысы тәкъвалыкның икенче 
дәрәҗәсе. Кайбер милләттәшләребез беренче дәрәҗәдә, алар фәкать 
иман гына китергәннәр. Арабызда шулай ук гамәл өлешенә 
күчкәннәребез дә бар. Монысы инде тауга менәбез. Һәм дә инде 
болардан башка тәкъвалыкның тагын ике дәрәҗәсе бар. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә 
әйтә: “Минем колым үзенең Миңа якынаюын нәфелләр аркылы дәвам 
итәр”. Димәк, фарыз гамәлләрдән башка нәфел гамәлләр дә бар. 
Аллаһы Тәгалә дәвам итеп әйтә: “Әгәр дә Мин андый колымны 
яратсам, Мин аның күзе дә, колагы да булырмын. Йөри торган аягы 
да, кулы да булырмын”. Димәк, нәфел гамәлләр һәм Аллаһы Тәгалә 
тыйган нәрсәләрдән тыелу. Әле Аллаһы Тәгалә тыйган нәрсәләрдән 
генә түгел, шикле нәрсәләрдән тыелу. Аллаһы Тәгалә тыйган 
нәрсәләрдән тыелу ул икенче дәрәҗә. Ул намаз, ураза белән бәйле 
мәсьәләләр. Димәк, намаз укыйсың, ураза тотасың икән, хәрамнан 
тыелырга кирәк. 

Әмма дә ләкин тәкъвалыкның боларга караганда да югарырак 
дәрәҗәсе бар. Ул дәрәҗәгә менгән саен, Аллаһы Тәгаләгә 
мәхәббәтебез артык була һәм без Аллаһы Тәгаләгә якынрак булабыз. 
Һәм, нәфелләрдән башка, тагын шикле нәрсәләрдән тыелу бар. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә 
әйтә: “Чыннан да, хәләл нәрсәләр шәригатьтә ачык итеп күрсәтелгән, 
хәрам булган нәрсәләр ачык итеп күрсәтелгән?”. Тагын нәрсә җитми 
соң? Тагын бер нәрсә бар икән. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм әйтә: “Хәләл белән хәрам арасында хөкеме аңлашылмаган 
гамәлләр бар. Ул гамәлләрнең хөкемен күп кеше белми. Кем дә кем 
бу шикле нәрсәләрдән тыелса, ул үзенең динен һәм вөҗданын саклар. 
Әмма дә ләкин кем ул шикле нәрсәләргә дучар булса, кем аларны 
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эшләсә, ул хәрамга төшкән була”. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм мисал китерә: “Ул мисал син үзеңнең сарыкларыңны күрше 
җире янында көтүең шикелле. Әгәр дә син гафил булып, күзеңне 
башка якка авыштырсаң, сарыкларың күршеңнең җиренә кереп китәр. 
Аларның анда ашаган печәннәре, ризыклары хәрамга әйләнә. Һәрбер 
патшаның сараеның коймасы бар. Аллаһы Тәгаләнең коймасы – Ул 
тыйган нәрсәләр”. Димәк, “тыйган нәрсәләрне эшләмәгез”, дип кенә 
әйтми, “тыелган нәрсәләр янында булган шикле нәрсәләрдән дә 
тыелыгыз”, – дип әйтә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. 
Монысы тәкъвалыкның өченче дәрәҗәсе. Рамазан ае безгә бу 
мәсьәләне җиңеләйтә, чөнки без инде гадәтләндек. Без нәрсәдәндер 
тыелабыз. Бигрәк тә бу мәзһәбләр арасында бар, шикле ризык 
мәсьәләсе. Әйтик, мәсәлән, бер мәзһәбтә креветкаларны ашау рөхсәт 
ителсә, безнең мәзһәбтә тыелган. Мәзһәбләрнең күбесендә эт итен 
ашау тыелган булса, мәзһәбләрнең берсендә рөхсәт ителгән. Шундый 
мәсьәләләр күп. Алар шикле мәсьәләләр дип атала. Һәм 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә хәрамнан гына 
түгел, хәтта шундый мәсьәләләрдән дә тыелырга киңәш итә.  

Без тыелган саен тәкъвалыгыбыз арта. Анысы өченче дәрәҗә. 
Әмма тәкъвалыкның иң югары, дүртенче дәрәҗәсе бар. Без аны 
сөйләп, аңлата да алмабыз. Ни өчен? Чөнки дүртенче дәрәҗәгә 
ирешкән кеше Аллаһы Тәгаләдән башка булган бөтен нәрсәне 
калдыра. Дөньясын калдыра дигән сүз түгел, ул дөньясын алып бара. 
Үзен дә тукландыра, гаиләсен дә карый, ул байларның бае булырга 
мөмкин. Әмма аның күңеле бу дөньяда түгел. Аның куллары, 
аяклары, баш мие генә бу дөньяда, күңеле Аллаһы Тәгалә белән. 
Күңеле белән ул бу дөньяны калдырган, бу дөньяны оныткан. Күңеле 
өчен бу дөнья кызык түгел. Андый кешеләр өчен Аллаһы Тәгалә 
гыйбадәт кылу, Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен берәр нинди гамәлләр 
эшләү бу дөнья зиннәтләренә караганда күпкә өстен. Әйткәнебезчә, 
ул байлык белән бәйле түгел, фәкыйрь кеше дә андый дәрәҗәгә 
ирешә ала. Хәтта дөньяның иң бай кешесе дә андый дәрәҗәгә ирешә 
ала. Безнең ислам тарихында андый кешеләр булган: байлар 
арасыннан да, фәкыйрьләр арасыннан да.  

Бу кеше үзенең тормышында Аллаһы Тәгаләдән башка бернәрсә 
дә күрми. Без хезмәт хакы алгач: “безнең хуҗабыз бирде”, – дип 
әйтәбез, күңелебездә гафиллек бар. Андый кеше исә берәр хезмәт 
хакы яки берәр бизнес аша керем алса, “бу Аллаһы Тәгаләдән”, дип 
әйтер, чөнки ул Аллаһы Тәгаләдән башка бернәрсә дә күрми. Берәр 



242 

вакыйга булса да, Аллаһы Тәгаләдән дип әйтер. Мәсәлән, без кеше 
турында әйткәндә: “Яман шеш авыруыннан үлеп китте”, – дип 
әйтәбез. Ә тәкъвалыкның югары дәрәҗәләренә ирешкән кешеләр исә 
Аллаһы Тәгаләдән башка бернәрсә дә күрмиләр, “Аллаһы Тәгалә 
җанын алды”, – дип әйтәләр. Андый дәрәҗәгә ирешер өчен безгә менә 
бу искә алганнарыбызны барысын да башкарырга кирәк. Димәк, иң 
беренче Аллаһы Тәгалә фарыз иткән эшләрне эшләп, Аллаһы Тәгалә 
хәрам кылган гамәлләрдән тыелу (монысы икенче дәрәҗә дип 
әйттек), өченче дәрәҗәдә нәфелләрне башкарып, шикле әйберләрдән 
тыелу һәм боларны без кабат-кабат гамәлдә кулланган саен, 
гамәлебездә эшләгән саен, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән дүртенче 
дәрәҗәгә ирешергә мөмкинчелек бар. Аллаһы Тәгаләгә якын булган 
бу кешеләр “әүлияләр” дип аталалар. Инде Раббабыз Аллаһы Тәгалә 
безгә Рамазан аенда җыйган хәзинәләребезне файдаланырга насыйп 
итсә иде. Рамазан аенда тоткан уразаларыбызны, укыган тәравих 
намазларыбызны, үткәргән ифтар мәҗлесләребезне барысын да кабул 
итсә иде. Һәм дә калган тормышларыбызны, менә уразада Аллаһы 
Тәгалә тыйган әйберләрдән тыелган шикелле, хәтта Аллаһы Тәгалә 
хәләл иткән әйберләрдән тыелган шикелле, Аллаһы Тәгалә тыйган 
әйберләрдән һәм шикле әйберләрдән тыелып, аның фарызларын, 
нәфелләрен башкарып, калган тормышларыбызны дәвам итәргә 
насыйп итсә иде. Һәм искә алган, тәкъвалыкның дүртенче – әүлияләр 
дәрәҗәсенә ирешергә Раббыбыз насыйп итсә иде. 

 

Борчылма 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә Үзенең чиксез нигъмәтләрен 

яудырып торучы Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
бертуктаусыз хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. 
Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз һәм 
пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләрем, бүгенге көндә бөтен дөньяда бер чир 
таралган, ул да булса, без ул чирне “стресс” дип атыйбыз. Һәм инде 
шул чир аркасында адәм балаларында төрле-төрле авырулар 
барлыкка килә. Кемдер стресс аркасында йөрәк авыруы белән вафат 
була, кемдер ашказаны авырулары белән, төрле авыруларга дучар 
булабыз. Безнең дөньябыз тынычсызлыкта узып бара. Һичшиксез, 
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Раббыбыз Аллаһы Тәгалә Үзенең китабы “Коръәни Кәримдә” һәм 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Сөннәте аркылы 
безгә дөньяда барлыкка килгән барлык чирләрдән дәва әзерләгән. Һәм 
стресс чиреннән дә безнең динебездә һичшиксез дәва бар. Ул дәва 
турында Исламдагы бөек шәригать һәм әхлак галимнәренең берсе 
әйтә: “Синең өчен, синең ризыгың өчен, синең тормышың өчен, 
синең дөньядагы гамәлләрең өчен, синең дөньядагы кәсепләрең өчен 
кайгыртучы бар. Димәк, Аллаһы Тәгалә кайгыртучан. Шуның өчен 
син файдасыз фикерләр белән, үзеңнең ризыгың турында, үзеңнең 
дөньяң турында файдасыз фикерләр белән үзеңнең акылыңны һәм 
үзеңнең күңелеңне шөгыльләндермә”. Бу чыннан да шулай, җәмәгать, 
Аллаһы Тәгалә без бу дөньяга килгәнче, әле бу дөнья йолдызлары, 
күкләре һәм җирләре белән яратылганчы, Аллаһы Тәгалә безнең 
һәрберебез турында хәбәрдар булган. Һәм кайсыбызга күпме ризык, 

күпме гомер буласын Аллаһы Тәгалә алдан белеп торган. Чөнки 
Раббыбызның “Әл-Ганн” “бөтен нәрсәне белүче” дигән сыйфаты бар. 
Һәм дә инде бу мәсьәлә хакында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм үз хәдисләренең берсендә безгә хәбәр бирә: “Чыннан да, 

сезнең һәрберегез ана карынында 40 көн бер тамчы су хәлендә 
формалаша. Аннан соң оешкан кан хәлендә формалаша. Аннан соң 
чәйнәлгән ит кисәге хәлендә. Инде 120 көн узганнан соң, аның янына 
фәрештә җибәрелә. Фәрештә бу балага җан өрә һәм бу бала өчен дүрт 
нәрсә билгели, дүрт нәрсә языла: кешенең ризыгы, үлем вакыты, 
аның гамәлләре, бу кеше Ахирәттә бәхетле буламы яки бәхетсез 

буламы. Димәк, без ана карынында булган вакытта Аллаһы Тәгалә 
безнең ризыкларыбызны, безнең гомер озынлыгын, гамәлләребезне 
һәм безнең җәннәтле һәм җәһәннәмле булуыбызны билгеләгән. 
Шуның өчен ризык, әҗәл турында кайгыртуның файдасы юк. Чөнки, 

күпме тырышсаң да, артык ризыкны булдыра алмыйсың. Һәм күпме 
курыксаң да, бу дөньядан Аллаһы Тәгалә билгеләгән мизгелдән 
иртәрәк китә алмыйсың. Чыннан да, Аллаһы Тәгалә безгә бу дөньяда 
яшәгәндә ике дөньяны да тигез алып барырга кушкан. Дөньябызны 
да, Ахирәтебезне дә тигез алып барырга кушкан Аллаһы Тәгалә. 
Үзебезне тәэмин итәр өчен, үзебезне соранып йөрүдән азат итәр өчен 
һәм гаиләләребезне ризык белән тәэмин итәр өчен Аллаһы Тәгалә 
безгә гамәл кылырга боерык бирә. Әмма дә ләкин шул ук вакытта 
безнең гамәлләребезнең нәтиҗәсе фәкать Аллаһы Тәгаләгә генә 
билгеле. Кемдер эш эзли, бөтен җиргә үзенең резюмеларын җибәрә, 
аның эше белән бәйле булган заводларга мөрәҗәгать итә һәм 
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булырмы икән, әллә юкмы икән диеп кайгырып йөри. Башкасы 

эшмәкәр. Ул ниндидер бизнес-план төзеп, үзенең малларын кертеп, 
үзенең эшен башлап җибәрә. Һәм дә шулай ук ул да булырмы икән, 
юкмы икән диеп кайгырып йөри. Кайгыруның файдасы юк, чөнки 
нәтиҗәсе фәкать Аллаһы Тәгаләгә генә билгеле. Гамәлне калдырырга 
кирәк дигән сүз түгел. Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә 
әйтә: “Сез гамәл кылыгыз һәм сезнең гамәлләрегезне Аллаһы 
Тәгалә күрер, Аның Илчесе күрер һәм мөэмин-мөселманнар 
күрерләр”. Гамәл кылу тиешле – вәҗиб, әмма дә ләкин шул ук 
вакытта гамәлнең нәтиҗәсе турында кайгырту, анысы – артыклык. 
Ибне Габдулла Әс-Сәкәндри әйтүе буенча: “Синең гамәлеңнең 
нәтиҗәсе турында, сиңа килә торган ризык турында кайгыртучы бар – 

синең Раббың Аллаһ”. Безнең Раббыбыз Аллаһы Тәгалә безгә карата 
шуның хәтле рәхимле, шәфкатьле, хәтта Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең хәдисендә килгәне буенча, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхабәләре белән бер ниндидер авылны 
яулап алгач, әсирләр арасында бер хатын-кыз була. Ул хатын-кыз 
анда-монда йөгерә, үзенең баласын эзли. Баласын тапкач шатлана да, 
имезә башлый. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
сәхабәләренә әйтә: “Күрәсезме әлеге хатын-кызны? Бу хатын-кыз, 

белә торып, үзенең баласын утка ыргытыр идеме? Сәхабәләр: “Ий, 
Аллаһының Илчесе, әлбәттә, юк, ыргытмас иде”, – дип җавап 
бирәләр. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: 
“Сезнең Раббыгыз, менә шул хатын-кызга караганда, Аның рәхмәте, 
рәхимлелеге, шәфкатьлелеге артык. Шуның өчен Аллаһы Тәгалә бу 
дөньяны бар иткәнче, әле безне бар иткәнче безнең ризыкны 
әзерләгән, безнең гомер озынлыгын билгеләгән. Димәк, безнең 
турында кайгыртучы бар җәмәгать. Ни өчен соң без кайгырып 
йөрибез? Коръән аятьләренең берсендә килгәне буенча: “Бу дөньяда 
Аллаһы Тәгалә аның ризыгын кайгыртмаган бер хайван да, бер 
адәм баласы да, бер җан иясе дә юк”. Димәк, Аллаһы Тәгалә һәрбер 
хайванның, һәрбер бөҗәкнең, һәрбер адәм баласының, һәрбер 
фәрештәнең, һәрбер җеннең ризыгын кайгырткан. Шуның өчен алар 
турында кайгыруның файдасы юк. Бөек галимнәребезнең берсе, имам 
Нәсәфи үзенең “Гакыйдә” китабында болай дип әйтә: “Һәрбер адәм 
баласы үзенең ризыгын алып бетермичә бу дөньядан китмәс. 
Шәригатьтә ризыкның мәгънәсе киң. Ризыкка ашый торган 
ризыкларыбыз да керә, киемнәребез дә керә, йөри торган 
машиналарыбыз да керә, яши торган йортларыбыз да керә, 
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хатыннарыбыз да, балаларыбыз да керә. Болар барысы да ризык 
мәгънәсенә керә. Имам Нәсәфи әйтә: “Һәрбер адәм, һичшиксез, 

үзенең ризыгын алып бетерер: хәләл булса да, хәрам булса да, 

һичшиксез, ризыгын алып бетерә”. Адәм баласы үзенең ризыгын 
алып бетермичә бу дөньядан китүе мөмкин түгел, һәм бер кеше 
икенче кешенең ризыгын ашау да мөмкин түгел. Монда имам Нәсәфи 
бик мөһим бер мәсьәләгә туктый. Ул да булса – үзеңнең ризыгыңны 
фәкать хәләл юл белән эзләп табу. Ни өчен? Чөнки синең ризыгың, 

һичшиксез, сиңа килә. Син аны хәрам юлдан эзләргә мөмкин, ул сиңа 
килә. Син аны хәләл юлдан эзләргә мөмкин, ул сиңа килә. Әмма дә 
ләкин, ризыгыңны хәрам юл белән тапсаң, аның җәзасы бар. Хәләл 
юл белән эзләп тапсаң, аның әҗере бар. Шуның өчен ризыкны хәрам 
юллардан эзләү мәгънәсез. Синең ризыгың барыбер сиңа килә. 
Шуның өчен, безнең ризык турында кайгыруларыбыз, эшебезнең 
ахыры турында кайгыруларыбызның бернинди файдасы юк. Аллаһы 

Тәгалә безнең өчен аның турында кайгырткан. Бу мәсьәләдә безнең 
өчен иң бөек мисал – Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. 
Бигрәк тә аның һиҗрәте. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм гамәлне әзерләнүне калдырмады. Әбү Бәкер радыяллаһу ганһе 
белән бергә һиҗрәтне бик яхшы әзерләделәр. Әбү Бәкер радыяллаһу 
ганһе һиҗрәт өчен ике дөя әзерләде. Турыдан-туры Мәдинәгә 
китмәделәр, юлларын билгеләделәр, кире якка киттеләр. Берничә көн 
тау куышында качып утырдылар. Әле аш-су да әзерләнгән иде. Әбү 
Бәкер радыяллаһу ганһенең кызы көн дә аларга ризык китерә торган 
була, анысын да уйлаганнар. Инде аның кызы кайтып киткәч, Әбү 
Бәкер радыяллаһу ганһенең хезмәтчесе, аяк эзләрен бетерер өчен, 

шул тирәдә терлекләрне йөртә торган була. Менә шулай нык 
әзерләнсәләр дә, без беләбез, мөшрикләр алар качкан тау куышы 
янына килеп җитәләр. Шунда Әбү Бәкер радыяллаһу ганһенең 
күңеленә курку килә һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм Әбү Бәкер радыяллаһу ганһе нәсыйхәт итеп: “Ике тау 
куышында качып утырган кешеләр янында өченчесе Аллаһы Тәгалә 
булса, син ул кешеләр турында нәрсә уйлыйсың”, – дип әйтеп, 
дөньяга дөрес мөнәсәбәтне өйрәтеп калдырды. Димәк, җәмәгать, 
гамәл кылырга кирәк, гамәл юлларын уйларга кирәк, гамәл кылу 
тиешле. Әмма дә ләкин нәтиҗәсе бездән түгел. Яз көне җирне 
эшкәртү тиешле, анда орлык салу тиешле, җәй буе кайгыртып, 
эшкәртү тиешле, ләкин нәтиҗәсе буламы, җимешләре буламы, 
анысысы фәкать Аллаһы Тәгаләгә генә билгеле. Анысы турында 
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кайгырту файдасыз. Шулай ук, нинди эш башласак та, бизнес 
башлыйбызмы, эш эзлибезме, аның бөтен сәбәпләрен алдан уйлап, 
аларга әзерләнү безнең өстебездә тиешле булган гамәл. Эш 
эзлисеңме, үзеңнең резюмеңны яхшы итеп әзерлә, аны тиешле 
урыннарга тапшыр. Аннан соң гына нәтиҗәсен Аллаһы Тәгаләдән 
көтәсең. Әмма дә ләкин нәтиҗәсе турында кайгырма.  

Шулай ук, бәлки, син бизнес башлыйсыңдыр. Аның бөтен 
чараларын тикшер. Ул бизнес өчен нәрсәләр кирәк, ничек 
клиентларны эзлим, ничек товарны ясыйм, кайдан товарны алып 
кайтам, ягъни бөтен нечкәлекләрен тикшерергә кирәк, аларны 
эзләнергә кирәк. Аннары Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәлләп башлап 
җибәрәбез. Әмма дә ләкин нәтиҗәсе Аллаһы Тәгаләдән. Аллаһы 
Тәгалә безнең өчен аны кайгырткан.  

Һәм дә инде монда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең оныгының тормышыннан мисал китерик. Ул да булса Гали 
бине Хөсәен. Риваятьләрдән килгәне буенча, ул бай кеше булган, 
сәүдә итә торган була һәм инде көннәрдән бер көнне ул фарыз 
намазына мәчеткә килә. Мәчеткә килеп җиткәч бер кеше аңа хәбәр 
алып килә: “Синең базардагы кибетең яна”. Шунда ул кибетенә 
ашыкмый, ул бит Аллаһы Тәгалә каршысына килде, Аллаһы Тәгалә 
йортына. Фарызын үти, сөннәтен үти, нәфелен үти, зикерләрен әйтә. 
Аннан соң гына булган хәлне тикшерергә бара. Менә ул тәвәккәллек, 
мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки ул мәчетттән фарызны ташлап китсә дә, 
барыбер өлгерми, барыбер бернәрсә дә эшләтә алмый. Шуның өчен 
фарызны беренче урынга куеп, Аллаһы Тәгалә ризыгын кайгырткан 
дип уйлап, үзенең гыйбадәтен үти. 

Шулай ук безнең имамыбыз да Әбү Хәнифә көннәрдән бер 
көнне дәрес алып бара. Шунда бер кеше аның янына хәбәр белән 
килә: “Әй, Әбү Хәнифә, синең базардагы кибетең яна”. Шунда 
ӘбүХәнифә рахимәһуллаһи бер-ике мизгелгә күзен йомып утыра да, 
күзен ачып “Әлхәмдүлилләһ” дип әйтә дә, дәресен дәвам итә. 
Күпмедер вакыт узгач, бу кеше тагын килеп җитә: “Әй имам шатлан, 
янган кибет синеке булмаган, башка кешенеке янган”, – дип әйтә. 
Шунда Әбү Хәнифә күзен йома, аннан күзен ачып “Әлхәмдүлилләһ” 
дип әйтә дә, дәресен тагын дәвам итә. Дәрес тәмамлангач, 
шәкертләрнең берсе имам Әбү Хәнифә янына килеп: “Ий имам, мин 
аңламадым, ни өчен син ике хәбәр килгәч тә, күзеңне йомып утырдың 
да, “Әлхәмдүлилләһ” дип әйттең?”, – дип сорый. Шунда Әбү Хәнифә 
рахимәһуллаһи җавап бирә: “Беренчесендә, кайгылы хәбәр килгәч, 
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мин күземне йомдым да, күңелемне, калебемне тикшердем. 
Калебемдә дөнья малына кайгыру юкмы икән диеп тикшердем. 
Кайгырту булмавын ачыклагач, Әлхәмдүлилләһ, Аллаһы Тәгаләгә 
шөкер, күңелемдә дөньяга карата мәхәббәт юклыгын белдем дә, 
Аллаһы Тәгаләгә шөкер итеп дәресемне дәвам иттем. Икенчесендә, 
күземне йомып, күңелемдә дөнья малына шатлану юкмы икән дип 
тикшердем. Ул шатлану булмавына шөкер итеп, дәресемне дәвам 
иттем”.  

Димәк, кадерле дин кардәшләрем, әгәр дә без стресс һәм стресс 
белән бәйле булган башка авырулардан азат буласыбыз килсә һәм 
чын хакыйкый Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл итеп, хакыйкый азат кеше 
хәлендә яшисебез килсә, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм һәм беренче гасыр мөселманнары – сәләфләр мисалларына 
ияреп, үзебезнең ризыкларыбыз, дөньяларыбызга артык кайгыга 
бирелмичә, Аллаһы Тәгаләгә тапшырып, үзебезнең гамәлләребезне 
кылыйк. Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгалә безгә һәрберебезгә аның өчен 
нык иман, тәкъвалык насыйп итсә иде. Калебләребезнең чисталыгы, 
пакьлеге турында күбрәк кайгыртырга насыйп итсә иде һәм Кыямәт 
көнендә Аның каршысына чиста, саф калебләр белән барырга 
Раббыбыз насыйп итсә иде.  

 

Гаепләмә 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббабыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз, 
пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, кызганычка каршы, бүгенге дөньяда 
бер чир бар, ул безгә – мөселманнарга да ияргән. Ул да булса – башка 
кешедән гаеп, хата, кимчелек табу. Ул бөтен җирдә бар: бер дәүләт 
җитәкчесе икенчесен алыштырса, алдагысыннан гаеп эзли; гаилә 
булса – ире хатыныннан, хатыны иреннән гаеп эзли. Күршеләр бер-

берсеннән, танышлар, дуслар бер-берсеннән, кибетче сатып 
алучыдан, сатып алучы кибетчедән. Шулай итеп, бөтенебез бер-

беребездән гаеп эзли торган, кимчелек эзли торган бер чир бар безнең 
җәмгыятьтә. Кызганычка каршы, ул безнең мөселманнар арасына да 
кергән. Һәм дә инде шуның сәбәпле без сезнең белән бүгенге 
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җомгабызда безнең динебездә бу мәсьәләгә караш нинди икән дигән 
сорауга җавап бирергә тиешбез. Шул мәсьәлә буенча Аллаһы Тәгалә 
Коръән аятьләренең берсендә әйтә: “Әй сез, иман китергән 
бәндәләр, үзегезнең күп кенә уй-фикерләрегездән тыелыгыз, 
үзегезнең күп кенә уй-фикерләрегездән ерак булыгыз. Чыннан да, 

сезнең кайбер уй-фикерләрегез гөнаһлы”. Ул гөнаһларның берсе – 

башка кеше хакында начар уй-фикердә булу. Шул сәбәпле, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә үзенең хәдисендә, 

ничек бу чирдән арынырга, ничек үз-үзеңне бу чирдән дәваларга 
кирәклеген аңлата. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләренең берсендә әйтә: “Әгәр дә сиңа кардәшең турында берәр 
начар хәбәр килсә (ул кешене начар сыйфатлый торган хәбәр), 
нишләргә?” Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләренең берсендә әйтә: “Ул кеше өчен син башта (ул хәбәргә 
ышанганчы һәм кушылып “әйе, ул шундый” дип әйткәнче) бердән 
алып җитмешкә хәтле сәбәп тап. Бәлки, син ул сәбәпләрнең берсен 
ачыкларсың. Әгәр җитмеш сәбәп табып та, аңа гозер (оправдание) 
таба алмасаң, үз-үзеңә: “Мин ул сәбәпне белмимдер”, – дип әйт”. Бу 
чыннан да үзеңне менә шундый гадәттән арындырыр өчен бик яхшы 
чара. Ни өчен? Чөнки син бу җитмеш сәбәпне эзләгән вакытта: 
беренче вариант, син бу сәбәпләрне табасың һәм күңелең 
канәгатьләнә. Аннан соң ул кешене гаеплисең килми. Яки икенче 
вариант: син шул җитмеш гозерне эзләгән вакытта син шуның хәтле 
арасың, ул кешенең начарлыгы турында сөйлисең дә килми. Чыннан 
да, ул шулай, әгәр без бу сәбәпләрне эзли башласак, без үзебезне 
аның хәленә кертергә тиеш булабыз, ягъни үзебезне аның урынына 
куярга. Һәм дә нәтиҗәдә, без аның халәтен, эчке хәлен аңлап, аның 
турында начар фикердән тыелабыз. Шундый ук бер хәдистә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйткән: “Әгәр 
кардәшеңдә берәр нинди кимчелек күрсәң, берәр нинди сәбәп, гозер 
табарга тырыш. Әгәр дә инде син ул гозерне таба алмасаң, “Мин ул 
гозерне белмимдер”, – дип үзеңә әйт тә, шуның белән тынычлан”. 
Менә ул безнең чиребезне дәвалый торган бер шифа. Ни өчен? Чөнки 
ул чынбарлыкта бик хәтәр нәрсә. Ул безнең үзебезнең 
тормышыбызны боза торган бер гореф-гадәт. Без шатланып, бер-

беребезгә елмаеп йөргәнче, без үзебезгә менә шул пычраклыкны 
салабыз да, үзебезнең тормышыбыз бозыла. Моның сәбәпләренә 
килгәндә, бу безнең динебездә дә бар, әхлак гыйлемендә һәм дә 
психологлар да әйтәләр: ни сәбәпле кеше башкалардан гаеп-кимчелек 
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эзли? Фәкать өч сәбәп бар. Аларның берсе – тәкәбберлек. Ул, кешене 
гаепләү өчен, үзен өстен куярга тиеш. Аннан соң гына гаепләргә 
мөмкин. Икенче сәбәп – ул үзенә тиешле бәя бирә алмый, ул үзен бик 
түбән дәрәҗәдә күрә. Шуның өчен, үзен түбән дәрәҗәдә күрү сәбәпле 
зур уңышларга ирешкән кешене гаепли башлый. Өченче сәбәп – 

башка кешеләрне күрә алмау (ненависть). Өчесен дә динебез 
тәнкыйтьли. Өчесен дә динебез тыя. Бигрәк тә тәкәбберлекне. 
Тәкәбберлеккә килгәндә, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең хәдисен беләбез: “Әгәр дә берәрегезнең калебендә 
(күңелендә) бер тузан бөртеге хәтле генә тәкәбберлек булса, ул 
җәннәткә кермәс”. Бу гадәтләрне ачыклаган, аның тискәре якларын 
ачыклаган бик күп төрле кыйсссалар бар. Шуларның берничәсен искә 
төшереп китик, җәмәгать. 

Көннәрдән бер көнне бер абзый өенә машинасы белән кайта 
икән. Кайтып җиткәч күрә, бу машинасын куя торган урынга икенче 
берәү машина куйган. Аның моңа бик нык ачуы чыга, “аны күрсәм, 
кирәген бирәм”, – ди ул. Шуннан чәй эчеп утырган вакытта тәрәзәдән 
күрә, бер инвалид кеше бу машина янына килә дә, утырып китә икән. 
Шунда бу аңлап ала, ул файдасызга үз-үзен бетергән, сәламәтлегенә 
зыян салган. Шуңа да Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: 
“Җитмеш гозер тап”, – дип әйтә. Әгәр инде алдан ук гозер тапкан 
булса, күңеле тыныч булыр иде.  

Шулай ук тагын бер кыйсса моны бик яхшы ачыклый. 
Көннәрдән бер көнне әнисе кызына ике алма бирә. Шуннан әнисе 

кызыннан: “Миңа шуларның берсен бир әле”, – дип сорый. Кызы бер 
алманы тешли, икенче алманы тешли. Әнисе бөтен гомерен исенә 
төшерә: ничек бу кызын тәрбияләгән, төннәрен йокламый 
чыканнарын, һәм эченнән генә уйлый башлый: “Менә бит ятсыз, 
төннәр буе йокламадым, шулай иттем, болай иттем, аңа иң яхшысын 
бирергә тырыштым, ә ул менә шулай эшли”. Шулай фикерләгән арада 
кызы: “Әни, менә монысы тәмлерәк, монысын син аша”, – дип 
алманы бирә. Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, без теге кешенең 
ниятен белмибез. Монда ике арада бернинди кызганыч хәл булмады. 
Ә кайвакыт кешеләр арасында шуның хәтле кызганыч әйберләр була, 
берсе икенчесе турында начар фикердә йөри, әмма дә ләкин нәтиҗәдә 
теге кешенең аңа яхшы мөнәсәбәт күрсәтергә нияте булган. Әмма дә 
ләкин тегесе үлеп китә, һәм моның күңелендә нинди үкенеч аннан 
соң. Шуның өчен дә бу гадәт, бу чир – безнең тормышыбызны боза 
торган чирләрнең берсе. 
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Моңа өстәп, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
бер хәдисен китерергә телим: “Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең сәхабәләре белән җыелып 
утыралар һәм ул кинәт кенә сәхабәләренә әйтә: “Менә карап торыгыз, 
хәзер ишектән җәннәт әһеле булачак бер кеше керә”. Хәдисне 
сөйләүче кеше әйтә: “Карасак, фәлән-фәлән кеше керде”. Икенче 
көнне тагын шулай утыралар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм: “Менә карап торыгыз, хәзер ишектән җәннәт әһеле булачак 
бер кеше керә”, – дип әйтә. Тагын шул кеше килеп керә. Һәм өченче 
көнне дә шул вакыйга кабатлана. Бу хәдисне риваять иткән Габдулла 
бине Гамр бине Гас әйтә: “Минем күңелемдә бу кешенең ни сәбәпле 
җәннәтле булуын бик тә беләсем килде. Шуның өчен мин, мәҗлес 
тәмамлангач, аның янына килеп әйттем: “Мин әтием белән 
ачуланышкан идем, берничә төн синдә кунсам ярыймы?” Тегесе 
ризалаша. Габдулла бине Гамр бине Гас аның өенә килеп урнашкач 
күзәтә башлый. Нәтиҗәдә тегесе төнге намазга да тормый, икенче 
көнне уразага да керми. Ярый, беренче көнне түзә бу. Икенче көнне 
дә шулай ук, төнге намазга да тормый, уразага да керми. Икенче 
көнне дә түзә бара. Өченче көнне дә бу ниндидер гыйбадәтне күрергә 
өмет итә, чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
нәфел уразалары, төнге намаз турында да хәдисләре бар. Өченче 
төнне дә төнге намазга тормый һәм уразага да керми. Өченче көнне 
иртән бу сәхабә түзә алмый, тегеннән сорый: “Мин әтием белән 
ачуланышмадым, әмма, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
шундый сүзләрне өч тапкыр кабатлаганнан соң, минем шул сәбәпне 
беләсем килде”. Тегесе: “Мин белмим инде, минем бернинди дә 
артык гамәлем юк. Фәкать бер сыйфатым бар – башка кешеләр 
турында начар уй-фикер йөртмим, башка кешеләргә карата 
хөсетлегем юк, башка кешеләрне күрә алмау сыйфатым юк”, – дип 
җавап кайтара. Димәк, адәм баласын әлеге сыйфат нинди дәрәҗәгә 
күтәрергә мөмкин. Әгәр дә без башка кешедән гаеп эзләүдән, 
хөсетлектән арынсак, нинди югары дәрәҗәгә ирешергә мөмкин. Бу 
инде фарыз намазларны, фарыз уразаларын тотырга кирәкми дигән 
сүз түгел; нәфел уразаларын, нәфел намазларын укудан туктарга 
кирәк дигән сүз түгел, кайсы гамәл безне җәннәткә кертәчәген без 
белмибез, әмма дә ләкин Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең һәм аның сәхабәләренең тормышында гыйбадәтләр күп. 
Мөмкин булганча безгә ул җимешләрне җыеп, үзебезнең 
“чиләгебезгә” тутырырга тырышырга кирәк. Һәм дә инде, вәгазебезне 
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йомгаклап, кешеләр турында уңай фикердә һәм дә кешеләр турында 
тискәре фикердә булучы ике кешенең мисалын китерәсе килә. Ул да 
булса – умарта корты белән чебен мисалы. Әгәр дә уйлап карасак, 
умарта корты нинди урыннарда йөри? Хуш исле урыннарны эзли, 
баллы, файдалы әйберләрне эзли. Ә чебен кайда йөри? Җәй көне 
урамда урнашкан бәдрәфкә кергәнегез бар бит инде. Шуның өчен, 
үзебезнең ихтыярыбызда: бал кортының үрнәгенә ияреп, бу дөньяда 
яхшылыкны, матурлыкны, изгелекне, игелекне, иң татлы, иң яхшы 
әйберләрне җыярга телибезме яки башкасын җыярга телибезме. 
Башка кешедән пычраклыкны, кимчелекне эзләүнең өч сәбәбен әйтеп 
киттек, әмма дә ләкин аларның асыл сәбәбе башка. Асыл сәбәбен без 
тагын бер кыйссадан күрә алабыз. Бер ир белән хатын яңа фатир 
алалар, урнашалар. Икенче көнне хатыны тәрәзәдән караса, күрше 
хатыны керләр элгән, һәм дә иренә әйтә: “Ул керләрен юа да белми 
икән, кара, керләре бигрәк пычрак”. Икенче, өченче көнне дә бу хәл 
кабатлана. Дүртенче көнне караса, керләр чиста, ап-ак. Шуннан 
күршесенә әйтә бу: “Син керләрне юарга өйрәнгәнсең икән бит”. 
Шунда диванда гәҗит укып утырган ире: “Ул керләрне юарга 
өйрәнмәде, мин тәрәзәне сөртеп алдым”, – дип әйтә. Димәк, 
җәмәгать, тәрәзә ул бер мисал гына. Кешенең күңелендә булган 
пычраклык әнә шундый гамәлгә этәрә. Шуның өчен күңелләребезне 
пакьларга тырышыйк, Аллаһы Тәгалә каршына күңелебез белән 
барасыбыз бар. Аллаһы Тәгалә фәкать пакь күңелләребезне генә 
кабул итә, күңелләребезне пакьлыйк, шундый тискәре сыйфатлардан 
арыныйк.  
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ВЕРОУЧЕНИЕ ИСЛАМА 

 

В проповедях данного вида имам обычно подробно 
рассказывает прихожанам о вере в Аллаха, Его писания, пророков, 
ангелов, Судный день, предопределение. Все эти основы веры он 
может объединить в одной общей проповеди либо раскрывать 
каждую из них отдельно. Некоторые из упомянутых основ можно 
раскрывать в течение нескольких проповедей. В завершении 
проповеди, подводя итог, имаму следует отметить важность 
признания всех или какой-либо одной основы веры. Для подготовки 
проповедей этого вида проповеднику следует обращаться к трудам по 
вероучению, написанным богословами суннитского толка Ислама, 

айатам Корана, хадисам и их толкованиям. 
 

Кабердән торгызылу 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. Мондый шартларда.  

Әссәләмү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, мөхтәрәм 
мөселман кардәшләрем! 

Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең чиксез хәмедләребез, 
шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның Илчесе, безгә рәхмәт 
итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре 
булса иде. 

Көннәрдән бер көнне Мәккә мөшрикләренең берсе, кулына бер 
черегән сөякне алып, ул сөякне ике кулы белән каты итеп уып, 
тузанын Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең битенә өрә: 
“Әй Мөхәммәд, синең әйтүең буенча, Аллаһы Тәгалә бу сөякне 
тергезәмени? Бу сөякләрне Аллаһы Тәгалә яңадан тереклеккә кайтара 
аламы?” – дип сорау бирә. 

Инде иң беренчедә, мөхтәрәм җәмәгать, шул мөшрикнең әхлагы 
турында бер-ике сүз әйтеп китәсем килә. Инде күреп торабыз, 
черегән сөякнең тузанын Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең битенә өрә. Изгеләрнең изгесе, пәйгамбәрләрнең 
пәйгамбәре булган кешенең битенә сөякнең тузанын өрә. Карагыз, 
әхлак дәрәҗәсе нинди. Инде пәйгамбәр булмаса да, кешегә карата 
нинди мөнәсәбәт. Шуның өчен, без мөселман булрак, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә башка ихтирам күрсәтергә тиеш. 
Сәхабәләр Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм исән 
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чагында аңа зур ихтирам күрсәткәннәр, һәм Аллаһы Тәгаллә аларга 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә карата ничек 
ихтирамлы булырга икәнлеген һәрвакыт өйрәтеп торган. Бер мисал 
китереп үтәсем килә. Бер көнне, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм сәхабәләргә вәгазь сөйләп утырганда, сәхабәләр, ахрысы, 
каты сөйләшкән булалар, бәлки, бәхәсләшкән булалардыр, шул 

вакытта Аллаһы Тәгалә бер аять иңдерә. Аллаһы Тәгалә әйтә: 
“Тавышларыгызны Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм тавышыннан артыграк күтәрмәгез”. Һәм, менә шул 
киңәшкә ияреп, имам Мәлик исемле галим дәрес алып барганда, 
үзенең шәкертләренә хәдисләр сөйләгәндә шыпырт торырга киңәш 
биргән. Соңыннан, Ислам дине үсә барган саен, сәхабәләрнең 
иманнары арта барган саен, көчәя барган саен, алар Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә күбрәк ихтирам күрсәтә 
башлаганнар. Хәтта Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
тәһарәт алган суны һәрберсе җыярга тырышкан, аның авызына карап 
торып сүзләрен тыңлаган. Инде без үзебезнең яктан, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә ничек ихтирамлы булырга 
мөмкинбез? Иң беренчедән, без белеп торырга тиешбез, безнең ул – 

изгеләрнең изгесе, пәйгамбәрләрнең иң дәрәҗәлесе. Икенчедән, аның 
хәдисләрен укып, аның сөннәтләрен өйрәнеп, ул сөннәтләрне үтәргә 
тиеш булабыз. Чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең сөннәтен үтәүчегә Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең шәфәгатен насыйп итә. Һәм дә инде 
безнең салаватларыбыз. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәдисләренең берсендә әйткән: “Кем миңа салават әйтсә, мин аңа 
җавап кайтарырмын”. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
сәлам бирәбез икән, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
безгә җавабын кайтара. Һәм дә инде Согуд Гәрабстаны ярымутравына 
эләгәбез икән, Мәккә шәһәренә эләгәбез икән, монда инде 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең каберен зиярәт итеп 
кайту тиеш була. Монысы да инде Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмгә бер ихтирам. Менә шуның белән инде без кяферләрдән, 
мөшрикләрдән аерылып торабыз, ин шә Аллаһ. 

Вәгазебезнең башында сөйләп киткән кыйссага кайтасым килә. 
Әйтеп үткәнебезчә, шул мөшрик, черегән сөякне уып, тузанын 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең битен өрә дә сорау 
бирә: “Аллаһы Тәгалә бу сөякләрне торгыза алырмы икән?” Әлбәттә, 
ул инде кызыксынып сорамый, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
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сәлләмнән көлеп сорый. Әмма дә ләкин, көлеп сораган булса да, 
Аллаһы Тәгалә “Йәсин” сүрәсендә моңа җавабын кайтара. Аллаһы 
Тәгалә әйтә: “Бу сорау бирүче мөшик күрмиме? Без бит аны бер 
тамчы судан яраттык. Атасының һәм анасының бер тамчы 
суыннан яраттык. Үзенең барлыкка килүе белән 
гыйбрәтләнмичә ул безгә: “Кем үлгән сөякләрне торгыза алыр?” 
– дип сорау бирә” Һәм дә инде Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә ничек сорау бирергә кирәклеген 
өйрәтә, киңәш бирә. Димәк, әгәр дә берәрсе Кыямәт көненә иман 
китерми икән, кабердән торгызылуга ышанмый икән, шунда Аллаһы 
Тәгалә безгә бу кешегә ничек җавап бирергә кирәген киңәш итеп 
әйтә: “Әйт, бу үлеп, череп беткән сөякләрне шул Зат торгызыр, 
кайсы аларны беренче тапкыр яратты”. Димәк, Аллаһы Тәгалә бу 
сөякләрне беренче тапкыр яратты икән, аларга тереклек бирде икән, 
икенче тапкыр тереклек бирергә хәле җитә. “Ул дөньяда булган 
һәрбер нәрсәне белеп торучы”. Һәрбер мәхлүкъның хәлен белеп 
торучы. Инде мисал өчен балта остасын алыйк. Балта остасы 
урындык ясый. Бер урындык ясаганнан соң, ул икенче урындыкны 
ясый аламы? Әлбәттә, була, аны җиңелрәк тә була эшләргә. Шулай ук 
берәр механик машинаны ремонтлый. Әгәр дә икенче тапкыр аңа 
шундый машина эләксә, ул аны төзәтә аламы? Әлбәттә, төзәтә ала. Ул 
аңа җиңелрәк була. Аллаһы Тәгаләгә карата җиңелрәк, авыррак нәрсә 
дигән сүз юк. Аллаһы Тәгалә өчен бөтен нәрсә җиңел. Беренче 
тапкыр да ярату җиңел, икенче тапкыр да ярату, торгызу җиңел. 
Шуның өчен Аллаһы Тәгалә бу аятьтә безгә җавабын өйрәтә. Аллаһы 
Тәгалә: “Беренче тапкыр яраттыммы? Димәк, икенче тапкыр да 
яратырга кодрәтем җитә”, – дип аңлата. 

Аллаһы Тәгаләнең кодрәте моннан да өстенрәк. Шуның өчен 
киләсе аятьләрдә Аллаһы Тәгалә безгә тагын бер мисал китерә. 
Аллаһы Тәгалә әйтә: “Ул Аллаһы Тәгалә сезгә ямь-яшел 
агачлардан ут чыгара һәм сез ул ут белән кулланасыз”. Инде ул 
ямь-яшел агачны алсак, чеп-чи агач, тулы су, әмма дә ләкин яна бит. 
Начар булса да, яна. Бер янып китсә, мунчаны да яга алабыз. Аллаһы 
Тәгалә монда тагын бер могҗизасын күрсәтә, үзенең кодрәтенең 
нинди көчле булганын аңлата. Димәк, “Ямь-яшел агачтан Мин сезгә 
ут бар иттем”, – дип әйтә Аллаһы Тәгалә. Судан ут бар итте. Бу үзе 
бер могҗиза. Гадәт буенча, су бит утны сүндерә. Ә монда киресенчә, 
“Сулы агачтан ут барлыкка китерәм”, – дип әйтә Аллаһы Тәгалә. 
Димәк, кешене генә бар итү түгел, бер-берсенә капма-каршы килгән 
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нәрсәләрдән бер-берсен яратырга кодрәтле Аллаһы Тәгалә. Билгеле 
булганча, су инде утның капма-каршысы булып санала. Әмма дә 
ләкин Аллаһы Тәгаләнең берсен берсеннән яратырга кодрәте җитә. 
Шуның өчен Аллаһы Тәгалә, бу мисалларны дәвам итеп: “Җирләрне, 
күкләрне беренче тапкыр яратучы Зат аларны икенче тапкыр 
ярата алмас микән?” – дип безне фикерләргә өнди. “Мин боларны 
барысын да беренче тапкыр яраттым. Һәм минем яраткан 
җирләремне, күкләремне сез күреп торасыз”, – дип әйтә Аллаһы 
Тәгалә. “Сез мин яраткан җирләрдә яшисез. Мин яраткан һавалар 
белән сулыйсыз. Бу могҗизаны күреп тә, Кыямәт көне булачагына 
һәм Минем җир белән күкне икенче кат яратуыма шикләнәсезмени?” 
– дип Аллаһы Тәгалә сорау бирә. Һәм дә инде, сорау биреп, безне 
фикерләргә өндәгәннән соң, җавабын да бирә, җиңеллеген аңлата. 
Аллаһы Тәгалә әйтә: “Бу эш Минем өчен бик җиңел. Мин менә 
шул җирләргә, күкләргә “бул” дип әйтәм һәм ул барлыкка килә”. 

Карагыз, нинди җиңел, мөхтәрәм җәмәгать. Әгәр дә инде берәребез 
үзенә өй булдырырга теләсә, “бул” дип әйтсәк барлыкка киләме? Юк. 
Әлбәттә, аның акчасын җыярга кирәк, аның материалын сатып 
алырга кирәк, аның эшчеләрен җыярга кирәк, аңа эшләргә кирәк. 
Карагыз, өйне төзү безнең өчен нинди мәшәкать. Инде практикада ул 
тагын да зур мәшәкать. Шулай ук машина кирәк булса. “Бул” дип 
әйтсәк, ул барлыкка киләме? Әлбәттә, барлыкка килми. Машинаны да 
булдыру өчен, хәтта булган запчастьлардан җыю өчен, күпмедер 
вакыт кирәк: бер көнме, бер атнамы, бер аймы. Вакытын ала, көчен 
ала һ.б. Ә инде Аллаһы Тәгаләнең кодрәте шуның хәтле көчле, 
Аллаһы Тәгаләнең кодрәте шуның хәтле чиксез, Ул бер сүз белән 
“бул” дип әйтә һәм дә инде җирләрме, күкләрме, өйләрме, 
машиналармы һәм башкасы шул ук мизгелдә барлыкка килергә 
мөмкин, мөхтәрәм җәмәгать. Шуның өчен Аллаһы Тәгалә, бу 
мисалларны безгә аңлатканнан соң, бу мисалларны безгә китергәннән 
соң, Үзен мактый: “Бөтен җирләрнең, бөтен күкләрнең 
Хуҗасының бернинди кимчелеге юк һәм бернинди мәхлүкъларга 
тиңдәшлеге юк. Бөтен яктан карасагыз да, Мин сездән, җирдән, 

күкләрдән дә, фәрештәләрдән дә, җеннәрдән дә, кояшлардан да – 

бөтен нәрсәдән өстен. Һәм сез Минем каршыга кайтачаксыз”, – 

дип әйтә Аллаһы Тәгалә. Димәк, Аллаһы Тәгалә бу ахыргы сүз белән 
без әлеге әйтеп киткән бөтен аятьләрне йомгаклый, мисаллар китерә. 
Менә шундый мисал: “Мин кешене беренче тапкыр ярата алдыммы, 
димәк, икенче тапкыр да тергезә алам, күкләрне, җирләрне беренче 
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тапкыр яраттыммы, димәк, аларны икенче тапкыр кайтара алам. 
Алардан да артык, судан утны чыгара алам, чеп-чи агачтан утны да 
чыгара алам”, – дип әйтә Аллаһы Тәгалә. “Менә шуның өчен Кыямәт 
көненә иман китереп, исегездә тотыгыз: сез Минем каршыма 
кайтырсыз һәм Минем каршымда җавап тотарсыз”, – дип аңлата 
Аллаһы Тәгалә. Инде Аллаһы Тәгалә безнең һәрберебезгә дә Аның 
каршына кайткач җавап бирүебезне җиңел кылса иде һәм дә инде 
боларны белеп, үзебезнең гамәлләребезне тиешенчә үзгәртсәк иде, 
мөхтәрәм җәмәгать. 

 

Дөнья бар ителүенең башлануы 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә, безне 
бу дөньяга китерүче, бу дөньяны бар итүче, безгә бу дөньяда 
хисапсыз нигъмәтләр бирүче, көннәрне алыштыручы, кояшларны 
безнең өчен бар итүче, яңгырларны яудыручы Бөек Раббабыз Аллаһы 
Тәгаләгә безнең чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез 
булса иде. Һәм бу дөньяга рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз, 
пәйгамбәребез, илчебез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, сезнең тарафтан да Аллаһы Тәгаләнең 
бар итүе турында сораулар булды һәм, гомумән, Аллаһы Тәгалә бар 
итүче икән, без Аның бар итүе сыйфаты белән танышырга тиешбез, 
ничек бар иткән. Шуның сәбәпле бүгенге җомгабызны Аллаһы 
Тәгаләнең “Әл-Халикъ”, димәк, “юктан бар итүче” дигән сыйфатына 
багышларбыз, ин шә Аллаһ. 

Инде иң беренче “Әл-Халикъ”, “бар итүче” дигән сыйфатның 
мәгънәсен аңлатырга кирәк, дөрес итеп төшенергә тиешбез безнең 
һәрберебез. Чөнки адәм баласы да бу дөньяда яшәгәндә ниндидер 
предметларны, ниндидер затларны булдыра: көрәк тә ясыйбыз, 
машина да ясыйбыз, космоска оча торган корабльлар да, самолетлар 
да ясыйбыз, без дә бар итәбез. Аллаһы Тәгалә дә бар итә. Аермасы 
нәрсәдә соң дигән сорау туа. Менә шул мәгънәне аңламыйча, Аллаһы 
Тәгаләнең бар итүче дигән сыйфатын аңлап булмый. Беренчедән, 
шуны әйтеп китәргә кирәк, Аллаһы Тәгалә Үз-Үзеннән әзәли, димәк 
Аллаһы Тәгаләнең башлангычы юк, башы юк, азагы юк. Ул тумаган, 
тудырылмаган, барлыкка килмәгән, Ул мәңге булган. “Әзәли” дигән 
сүзнең мәгънәсе шул – Аллаһы Тәгалә мәңге булган, барлыкка 
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килмәгән, тудырылмаган, ясалмаган, бар ителмәгән, Ул мәңге булган, 
һәрвакыт булган. Адәм баласы, белеп торабыз, бабаларыбыз да китте, 
аталарыбыз да сәфәргә әзерләнеп йөри, үзебезне дә сәфәр көтә. Һәм 
шул ук вакытта һәрберебезнең башлангычы бар. Безнең әти-

әниләребез бар, аларның әти-әниләре бар, димәк, башлангыч бар.  
Ә Аллаһы Тәгаләнең башлангычы юк. Беренче аерма шул, Аллаһы 
Тәгалә әзәли, Аның башлангычы юк, башы юк, мәңге булган. Без 
әзәли түгел, безнең башлангыч бар, башланып киткән мизгел бар, без 
аннан башланып киткән матдә бар, ул да булса – безнең әти-

әниләребез. Беренче аерма шул. 
Икенче аерма – Аллаһы Тәгаләне бар итүче дип әйтәбез. Адәм 

баласы да ниндидер әйберләрне бар итә дип әйттек. Әмма дә ләкин 
аермасы шунда – Аллаһы Тәгалә юктан бар итә, бернәрсә дә юк, 
матдә дә юк, атомнар да юк, молекулалар да юк, агач та юк, тимер дә 
юк, бернәрсә дә юк. Менә шундый бернәрсә дә юклыктан Аллаһы 
Тәгалә гаҗәеп дөньяны барлыкка китерде. Ә адәм баласы нәрсә 
эшли? Адәм баласы әзер булган әйберне ала, агач булса, агачны кисә, 
такталарга турый, аларны шомартып, урындык ясый. Димәк, без 
ниндидер нигезне алабыз. Аллаһы Тәгалә безне бернигезсез яратты.  
Ә безгә нигез кирәк, нигезсез без бернәрсә дә эшли алмыйбыз. 
Икенче мисал, мәсәлән, җир казыйбыз. Безгә кирәкле ташларны 
чыгарабыз. Ул ташларны пичләрдә кыздырып, тимерне агызабыз һәм 
аннан ниндидер формалар ясыйбыз. Һәм дә инде шул тимердән 
үзебез өчен кирәкле булган әйбер ясыйбыз. Самолетмы ул, 
машинамы ул, тәрәзәме ул, барыбер ул ниндидер асылдан, без аны 
җирдән казып алабыз. Шулай ук, ризыкны бар итәр өчен, безгә җир 
кирәк, орлыгы кирәк, яңгыры кирәк. Барысы да кирәк, чөнки 
юклыктан ризыкны бар итә алмыйбыз бит. Безнең фикеребез буенча, 

ул физика законнарына каршы килә. Бер җирдә әйбер барлыкка 
килсә, икенче җирдә ул юкка чыгарга тиеш. Әмма дә ләкин Аллаһы 
Тәгалә ул законнарга буйсынмый. Аллаһы Тәгалә матдәне юктан бар 
итәргә мөмкин. Монысы икенче аерма. Димәк, Аллаһы Тәгалә безгә 
бар итүнең кечкенә генә булса да тузан бөртеге хәтле сыйфатыннан 
бүлеп биргән булса да, барыбер без бик нык чикләнгән. 

Аллаһы Тәгаләнең бар итүе турында Раббыбыз Үзе турында 
хәбәр итә: “Чыннан да, сезнең Раббыгыз – Аллаһ. Нинди 
Раббыгыз ул? Ул шундый Раббыгыз, җирләрне һәм күкләрне 
яратты. Ничек яратты? Алты көндә яратты. Һәм аннан соң 
Үзенең Гарешенә ия булды”. Димәк, бу аятьтән без бөтен нәрсәне, 
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без күрә торган, без күрми торган бөтен нәрсәне, дөньяларны, 
күкләрне, галәмне Аллаһы Тәгалә юктан бар итте һәм бүгенге көндә 
фән аны раслый. Урысча әйткәндә, теория большого взрыва бар. Ул 
теория буенча, галәм бер шартлауда, бер мизгелендә барлыкка килде 
дип аңлата безгә ул теория. Димәк, ул юклыктан бар булырга мөмкин 
икән. Һәм галимнәр бүгенге көндә шуны исбатлыйлар. Ул аятькә 
тәфсир биреп, имам Тәбари әйтә: “Аллаһы Тәгаләнең бу дөньяны бар 
итүе Гарештән башланды. Гареш нәрсә ул? Безнең дөнья телендә 
аңлатканда, гареш ул – патша утыра торган, алтыннар, кыйммәтле 
ташлар белән бизәлгән урындык. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгалә 
андый урындыкка мохтаҗ түгел. Аллаһы Тәгалә гомумән утыруга 
мохтаҗ түгел. Шуңа да Аллаһы Тәгаләнең Гареше бөтенләй башка 
нәрсә. Ул бер мәхлүкъ. Әмма дә ләкин ул бик зур мәхлүкъ. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм башка бер хәдисендә 
безгә аңлата: “Җир һәм күкләр (галәм) Гарешнең курсие (аяк куя 
торган урын) белән чагыштырганда, галәм чүлдә югалган бер йөзек 
хәтле генә. Курси гареше белән чагыштырганда, шулай ук, чүлдә 
югалган бер йөзек хәтле генә. Димәк, безнең галәм бер тузан бөртеге 
хәтле дә түгел, Гареш белән чагыштырганда. Безнең галәм шуның 
хәтле кечкенә икән, җәмәгать. Безгә зур булып күренсә дә, 
чынбарлыкта ул тузаннан да кимрәк Аллаһы Тәгалә каршында. 
Димәк, менә шундый бер бөек зур затны ярата Аллаһы Тәгалә, Гареш 
дип атала. Аннан соң Аллаһы Тәгаләнең беренче мәхлүкълары – су 
белән һава. Аннан соң Аллаһы Тәгалә җирне судан яратты. Һәм 
Аллаһы Тәгалә алты көндә җирне һәм күкләрне яратты. Ул да булса: 
якшәмбе, дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, җомга һәм шимбә. Шуның 
сәбәпле Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңлата, ахыргы 
алтынчы көнне яһүдләр ял көне дип сайлап алганнар. Имам Тәбари 
дәвам итеп әйтә: “Аллаһы Тәгалә безгә Коръәндә хәбәр итә торган 
алты көннең бер көне сезнең бер елга тиң. Әмма чынбарлыкны 
белмибез. Чөнки заманында хәтта Энштейн да әйтә: “Бер кеше өчен 
вакыт бик тиз узарга мөмкин, бер кеше өчен вакыт бик акрын узарга 
мөмкин”. Шуның өчен төгәл әйтә алмыйбыз: күпме вакыт узды? 
Беребезгә дә төгәл билгеле түгел. Чөнки башка бер аятьтә Аллаһы 
Тәгалә әйтә: “Кыямәттәге бер көн сезнең илле мең елга тиң”. 

Шуның сәбәпле төгәл әйтә алмыйбыз. Әмма Аллаһы Тәгаләнең 
кодрәте чиксез, күпме вакыт тели, шуның кадәр вакыт бар итә. Әгәр 
дә теләсә, Аллаһы Тәгалә бер мизгелдә ярата ала, теләсә алты көндә. 
Алты көн нәрсә икәнен, нинди заман икәне безгә билгеле түгел, 
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чөнки Аллаһы Тәгалә матдәне дә, вакытны да яратучы. Бәлки, 

Аллаһы Тәгалә җирләрне һәм күкләрне яраткан вакытта әле вакыт, 
заман кебек нәрсәләр булмагандыр да.  

Бу, киресенчә, Аллаһы Тәгаләнең кодрәтеннән килә. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисләрендә 
килгәне буенча, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: 
“Чыннан да, су Гарешкә хәтле яратылды”. Башка хәдисендә әйтелә: 
“Аллаһы Тәгаләнең гареше су өстендә тора иде”. Шул сәбәпле иң 
беренче су, аннан Аллаһы Тәгаләнең гареше яратылды һәм дә шулай 
ук Аллаһы Тәгалә беренчеләрдән булып яратылган тагын бер зат бар, 
ул булса, безнең өчен аның әһәмияте зур. Димәк, беренчедән, су, 
аннан Гареш, аннан җирләр белән күкләр. Ләкин җирләр һәм күкләр 
яратылганчы Аллаһы Тәгалә тагын бер мәхлүкъны юктан бар итте. 
Ул мәхлүкъ турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
безгә хәбәр бирә: “Аллаһы Тәгалә Гареш белән судан соң иң беренче 
яраткан әйбер, ул да булса – каләм”. Нинди каләм соң ул? Ул безгә 
билгеле булмаган каләм. Ни өчен яратылды соң ул? Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә китерелә: “Аллаһы Тәгалә ул 
каләмгә: “Яз”, – дип әмер бирде. Шуннан соң каләм: “Нәрсә языйм?” 
– дип сорады. Аллаһы Тәгалә әйтте: “Кыямәт көненә кадәр булачак 
бөтен вакыйгаларны язып куй”. Һәм дә инде каләм Аллаһы Тәгаләнең 
боерыгы белән Кыямәт көненә кадәр булачак бөтен вакыйгаларны 
теркәп куйды. Димәк, без моннан нәрсә аңлыйбыз? Каләм без бүгенге 
көндә яза торган ручка дип аңларга тиеш түгел, каз каурые дип 
аңларга тиеш түгел. Нинди икәнлеге безгә билгеле түгел. Каләм – 

ниндидер мәгълүматны теркәр өчен яратылган бер зат. Ләүхел 
мәхфүз – мәгълүматны саклар өчен яратылган зат. Нинди икәнлеге 
билгеле түгел. Ни өчен? Чөнки, адәм баласының тарихында булган 
менә шул мәгълүмат саклау юлларын тикшереп карасак, һәрберсендә 
кимчелек бар. Әйтик, агач тактада язылганны тикшереп карасак, 
тактаның кимчелеге бар: яна, чери һ.б. Ташта язганнар дип әйтсәк, 
ташта язылганы да бетәргә мөмкин. Кәгазьдә дип әйтсәк, кәгазь яна, 
тәрәзә төбендә кояш астында калса, кояш язуны ала. XIX гасырның 
ахыры, XX гасыр башында мәгълүматны саклар өчен пластинкалар 
уйлап таптылар, ләкин аларның да кимчелеге бар. Җылыда ятса, 
юллары бозыла, мәгълүматны сакларга мөмкин түгел. Барыбыз да 
беләбез, совет чорында башта зур кассеталар бар иде. Аннан алар 
кечкенә булып китте. Алардан соң инде шул ук принципта эшли 
торган видеокассеталар барлыкка килде. Ләкин аларның да кимчелеге 
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бар, бераз гына магнит янында ятса, мәгълүмат югала. Лента бит ул 
берсе берсе өстенә чорнала, шул рәвешле, бер кат икенче катның 
магнитлыгын бетереп бара. Шуңа, кассета ята-ята, мәгълүмат югала, 
тыңлый торган җырларыбызның сыйфаты начарлана иде. Аннан инде 
компьютер уйлап чыгардылар, лазер дисклар, флешка. Һәрберсенең 
кимчелеге бар, берсендә дә мәгълүматны саклар өчен гарантия юк. 
Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгалә бар иткән ләүхел-мәхфуздан, анда 
теркәлгән мәгълүмат, беренчедән, беркая да китми, икенчедән, 
беркем дә ул мәгълүматны күрә алмый, ул мәгълүматка беркем дә 
ирешә алмый, өченчедән, анда кереп, бернәрсә дә үзгәртергә мөмкин 
түгел. Бүгенге көндә компьютерлар өчен вирус программалары 
ясыйлар, вирус синең компьютерыңа кереп, анда булган әйберләрне 
үзгәртә. Аллаһы Тәгалә бар иткән ләүхел-мәхфузга беркем дә керә 
алмый, беркем дә үзгәртә алмый. Аллаһы Тәгалә безнең өчен 
билгеләгән тәкъдир 100 % саклана. Шулай итеп, бу дөньяның бар 
ителүе башланып китте. Аллаһы Тәгалә Үзенең гыйлеме буенча, 
Үзенең теләге белән, Үзенең кодрәте белән дөньяны бар итте һәм 
бүгенге көнгә кадәр Аллаһы Тәгаләнең кодрәте белән, Аллаһы 
Тәгаләнең теләге буенча дөнья яшәп килә һәм бөтен вакыйгалар 
Аллаһы Тәгаләнең гыйлеме һәм кодрәте буенча бара.  

Шулай итеп, кадерле дин кардәшләр, иман китерергә тиеш 
булган мәсьәләләрнең берсе, ул да булса – Аллаһы Тәгалә бу дөньяны 
юктан бар итүче икәнлегенә. Күреп торабыз, Аллаһы Тәгаләнең 
гыйлеме, кодрәте чиксез, без аны танып, үзебезнең кем икәнлегебезне 
аңлап, бу дөньяда нинди тузан икәнлегебезне аңлап, Аллаһы Тәгаләгә 
буйсынудан башка юл калмый. Шул сәбәпле, Аллаһы Тәгалә безнең 
һәрберебезгә Аның хакыйкый колы булып, Аңа тиешле дәрәҗәдә 
буйсынып, Ахирәттә Раббыбызның ризалыгына ирешергә насыйп 
булса иде. 
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ГРЕХИ И ГРЕШНИКИ 

 

Карун 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 
туктаусыз хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, без сезнең белән яши торган заманга 
килсәк, бүгенге көндә байлыкка ирешкән кеше уңышка ирешкән кеше 
итеп күрсәтелә, байлыгы булмаган кеше булдыксыз кеше кебек 
күрсәтелә. Чыннан да бу зур проблема. Бүгенге көндә кеше әнә шул 
рекламаларга ияреп, нинди юллар белән генә байлыкка ирешергә 
тырышмый. Алдау юлына да бара, үтерүгә дә, урлауга да бара. 
Һичшиксез, безнең динебез байлыкны тыймый. Әмма дә ләкин 
байлык белән бәйле булган тәртипләр, әдәпләр бар. Байлык адәм 
баласын төрле нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Шуның сәбәпле, 
мөэмин-мөселман кеше, байлыкка караганда, ул әдәпләрне, 
тәртипләрне сакларга тиеш. Моның турында Аллаһы Тәгалә 
Коръәндә бер кыйссада ачык итеп аңлата. Ул Карун исемле кешенең 
кыйссасы.  

Карун – Муса галәйһиссәлам заманында яшәгән бик бай бер 
кеше була, һәм Аллаһы Тәгалә аның кыйссасын Коръәндә китерә. 
Аллаһы Тәгалә әйтә: “Чыннан да, Карун Муса галәйһиссәламнең 
кавеменнән иде. Шул Карун Муса галәйһиссәламгә каршы 
чыкты. Без аңа шуның хәтле байлык бирдек, шуның хәтле мал-

мөлкәт бирдек, аның байлыклары саклана торган хәзинәләрнең 
ачкычларын зур көчкә ия булган ир кешеләр күтәреп йөриләр 
иде. Аңа кавеме әйтте: “Син шатландыңмы бу байлыкларыңа? 
Болар бит барысы да Аллаһы Тәгаләдән. Синең үзеңнеке түгел”. 
Чыннан да, Аллаһы Тәгалә шулай синең кебек тәкәбберләнеп, үзен 
күрсәтеп, шатланучыларны яратмый. Димәк, байлыкның беренче 
тәртибе – аның Аллаһы Тәгаләдән икәнлеген аңлап, үзеңне тыйнак 
тоту. Әгәр дә адәм баласы: “Аллаһыга шөкер, Аллаһы Тәгалә бирде”, 
– дип Аллаһы Тәгаләгә шөкер итеп шатлана икән, динебез моны 
тыймый. Ә инде тәкәбберләнеп шатланган рәвештә чыннан да 
динебез тыя. Аллаһы Тәгалә Коръәннең бу аятендә моны ачык итеп 
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аңлата. Чыннан да, тәкәбберләнеп шатланучыларны яратмый, шөкер 
итеп шатланучыларны ярата.  

Аллаһы Тәгалә дәвам итеп әйтә: “Байлыкның тагын бер әдәбе 
– Аллаһы Тәгалә сиңа биргән нигъмәтләр, байлыклар аркылы 
Ахирәт дөньясын яулап алырга, сатып алырга тырыш”. Моны 
дөрес итеп аңларга кирәк. Чыннан да, фәрештәләргә турыдан-туры 
ришвәт төртеп булмый, андый мөмкинчелек юк. Шулай ук турыдан-

туры җәннәттән урын сатып алып булмый. Әмма дә ләкин, шул 
байлыкны изге юлларда файдаланып, ул җәннәтне сатып алып була. 
Җәннәт ул – Аллаһы Тәгаләнең бүләге. Беребезгә дә җәннәткә 
керәсең дигән гарантия юк. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгаләнең 
ризалыгын өмет итеп, байлыкларыбызны сарыф иткән рәвештә, ин шә 
Аллаһ, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ирешермен дигән өмет бар.  

Дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Һәм үзеңнең дөньяда булган 
насыйбыңны да онытма”. Бу инде безнең динебездәге 
принципларның берсе. Димәк, Аллаһы Тәгалә сиңа байлык бирде 
икән, син аны үзең өчен дә файдаланырга хаклы. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең моның турында хәдисе дә бар. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Чыннан да, 

Аллаһы Тәгалә Үзенең колына биргән байлыкның әсәрләрен Үзенең 
колында күрергә ярата”. Үзеңә кием аласыңмы, машина аласыңмы, 
гаиләңне карыйсыңмы – боларның барысы да дөньяда синең 
насыйбың һәм дә Аллаһы Тәгаләнең биргән нигъмәтләрен дөрес итеп 
файдалану һәм үзеңдә Аллаһы Тәгалә биргән байлыкларның 
әсәрләрен күрсәтү.  

Дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә әйтә: “Аллаһы Тәгалә сиңа игелек 
кылган шикелле, син дә малың белән игелек кыл”. Бу тагын бер 
әдәп. 

Һәм тагын бер әдәп – “Син җир йөзендә бозыклык кылма. 
Чыннан да, Аллаһы Тәгалә бозыклык кылучыларны яратмый”. 
Кызганыч, кайбер баеган кешеләр малларын бозыклык өчен тоталар. 
Алар ул бозыклыкны үзләре өчен генә түгел, ә башкаларга да 
таратырга тырышалар. Алар исерткеч эчүне, никахсыз яшәүне, ир 
белән ир, хатын-кыз белән хатын-кыз арасындагы мөнәсәбәтләрне 
рекламаларга, якларга тырышалар. Бу – җир йөзендә бозыклыкны 
тарату. Моны Аллаһы Тәгалә тыйган.  

Аллаһы Тәгалә дәвам итеп әйтә: “Халыкның менә шул 
нәсыйхәтләрен ишеткәч, Карун болай дип әйтә: “Мин бу 
байлыкларга, малларга фәкать үземнең гыйлемем белән генә 
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ирештем”. Бүгенге көндә дә алай әйтүчеләр бар. Үземнең 
тырышлыгым белән, үземнең гыйлемем белән, үзем ирештем дип 
әйтүчеләр бар. Аллаһы Тәгалә: “Ул белмиме, Аллаһы Тәгалә аңа 
хәтле (Карунга хәтле) көчлерәк булган һәм аңа караганда байрак 
булган нихәтле кешене һәлак итте. Ул кеше белмиме?” – дип 
сорау бирә. Дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә аңлата: “Көннәрдән бер 
көнне шушы Карун, үзенең иң бай, иң зиннәтле киемнәрен киеп, 
халык алдына чыкты. Шунда дөнья зиннәтләренә кызыгучылар: 
“Эх, бездә дә Карунда булган байлык булса иде. Чыннан да, 

Карун зур өлешкә ия”, – дип әйтәләр. Ә гыйлем ияләре (акыллы, 
иманлы, гыйлемле кешеләр): “Сезгә кайгы-хәсрәт булсын. Сез 
белмисезме, чыннан да, иман китерүче, изге гамәл кылучылар 
өчен Аллаһы Тәгалә вәгъдә иткән саваплар хәерлерәк”. Ул 
чыннан да шулай. Ни өчен? Чөнки Аллаһы Тәгалә башка аятьтә әйтә: 
“Чыннан да, сезнең кулыгызда булган байлыклар – алар бетә 
торган. Аллаһы Тәгалә каршында булган саваплар – мәңгелек”. 

Ул чыннан да шулай, кризис буламы, су басамы, җир тетрәү буламы, 
мал юкка чыга. Кеше, вафат булгач, бөтен малыннан аерыла. Дөнья 
малы кыска вакытлы, Ахирәт малы хәерлерәк. “Аллаһы Тәгаләнең 
савапларына фәкать (дөнья фетнәләренә) сабыр итүчеләр ирешә 
алырлар”. Сорау туа: Карунның ахыры ничек булды соң? Аллаһы 
Тәгалә әйтә: “Һәм Без Карунны да, аның өен дә җир астына 
төшереп җибәрдек. Шушы хәл булгач, аңа беркем дә ярдәм итә 
алмады. Адәм балаларыннан да, башкаларыннан да ярдәм 
итәрлек беркем дә булмады”. Дәвам итеп, Аллаһы Тәгалә безгә 
гыйбрәт итеп Карунның байлыгын теләгән кешеләрнең сүзләрен 
китерә: “Әле кичә генә Карунның байлыгын өмет иткән кешеләр: 
“Чыннан да, Аллаһы Тәгалә ризыкны Үзе теләгән колына гына 
(кешегә) бирә. Бер кешегә арттырып бирә, бер кешегә киметеп 
бирергә мөмкин. Чөнки Аллаһы Тәгалә бу дөньяның Хуҗасы. 
Әгәр дә Аллаһы Тәгалә безгә Карунга биргәнне биргән булса, 
бүгенге көндә без дә, Карун шикелле, җир астына төшеп китәр 
идек”. Аллаһы Тәгалә йомгаклап әйтә: “Тегесе (сезне көтеп 
торганы) – Ахирәт тормышы. Без ул Ахирәт тормышын бу 
дөньяда тәкәбберләнмичә, бозыклык кылмыйча яшәгән 
кешеләргә генә әзерлибез. Ахыргы чиктә уңышка фәкать 
Аллаһы Тәгаләне яратучы һәм Аллаһы Тәгаләдән куркучылар 
гына ирешә алалар”. Димәк, әйтеп үткәнебезчә, динебез байлыкны 
тыймый, әмма дә ләкин байлыкка сабыр итәргә дә кирәк. Байлыкка 
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сабыр итүдә Аллаһы Тәгалә ахырда искә алган сыйфат ярдәм итә. Ул 
да булса – тәкъвалык. Тәкъвалыгың, ягъни Аллаһы Тәгаләгә карата 
мәхәббәтең һәм Аллаһы Тәгаләдән куркуың булса, син ул 
байлыгыңны дөрес итеп куллана аласың. Тәкәбберләнмисең дә, син 
ул байлыгыңны изге юлда файдаланасың, үзең дә рәхәтен күрәсең. 
Әгәр инде тәкъвалыгың булмаса, син байлыгыңның хуҗасы 
булмыйсың, байлыгың синең хуҗаң була һәм байлыгыңны үзеңнең 
нәфесеңә ияреп тота (тарата) башлыйсың. Шуның өчен Аллаһы 
Тәгалә безнең һәрберебезгә хәерле һәм бәрәкәтле ризыклар, хәерле, 
бәрәкәтле байлыклар биреп, һәрберебезнең күңеленә тәкъвалык 
салып, Аллаһы Тәгалә биргән нигъмәтләрне дөрес юлда 
файдаланырга насыйп итсә иде. 

 

Риба 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә Үзенең чиксез нигъмәтләрен 
яудыручы, матур-матур көннәрне бүләк итүче, көзне кыш белән, 
кышны яз белән, язны җәй белән алыштыручы Раббыбыз Аллаһы 
Тәгаләгә чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. 
Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз, 
пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, инде белеп торабыз, безнең заманалар 
үзгәреп тора: кайбер еллар мулрак була, кайбер еллар авыррак, 
тыгызрак була. Һәм менә шул тыгызрак, авыррак булган елларда, 
бигрәк тә мөселманнар өчен, үзенә күрә фетнә арта. Кризис дип 
йөрсәк тә, Аллаһыга шөкер, өстәлдә ризык бар, машина йөрергә 
ягулык (бензин) бар, өстебезгә кияргә киемнәребез бар. Әмма дә 
ләкин экономикада үзенә хас ниндидер вакыйгалар була. Менә шул 
вакыйгаларны мал ияләре үзләренең файдаларына кулланырга 
тырышалар. Менә шундый елларда кредит мәсьәләсе баш калкыта. 
Банклар кредит, риба, тәкъдим итә башлыйлар. Шуның сәбәпле аның 
фетнәлеге арта. Шул сәбәпле моңа җомгаларыбызда игътибар итмичә 
булмый.  

Риба – шәригатебездә хәрам, тыелган гамәлләрдән санала. Аны 
алучы да, бирүче дә, файдаланучы да, барысы да гөнаһлы. Бу гади 
гөнаһ кына түгел, олы гөнаһлардан санала. Аның турында Аллаһы 
Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә әйтә: “Чыннан да, риба 
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ашаучы кешеләр (процентка акча бирүчеләр) аларга шайтан 
вәсвәсә биреп, алар шул шайтанга бирелеп, шайтан тәэсире белән 
акылларын югалткан кешеләргә охшаганнар”. Бүгенге көндә 
чыннан да шулай, дөнья артыннан, акча артыннан куу һәм кешеләр дә 
акылларын югалткан шикелле. Аллаһы Тәгалә дәвам итеп әйтә: “Ни 
өчен шундый хәлдә? Чөнки алар сәүдә итү һәм риба икесе бер-

берсенә тиң булган нәрсә дип әйттеләр”. Экономиядә дә шулай 
аңлаталар. “Монда мин сиңа әйберне арттырып сатам, ә монда мин 
сиңа акчаны бирәм дә, син миңа арттырып кайтарасың”. Шул ук 
икесе бер дип аңлаталар алар, әмма дә ләкин чынбарлыкта алай түгел. 
Алар бездән алган артык акчаларга бернинди машина, кием, ризык 
чыгарылмый. Ул тик ятканга эшләнелгән акча, менә шул аермасы. 
Әгәр дә без малларыбызны сәүдәгә кертәбез икән, акчаларыбызны 
сәүдәгә кертәбезме, алар эшләп, җәмгыять өчен файдалы нәрсә 
булдыралар. Ә менә мондый кредит оешмаларында җәмгыять өчен 
файдалы нәрсә барлыкка килми. Аллаһы Тәгалә шул аятьне дәвам 
итеп әйтә: “Аллаһы Тәгалә сәүдә итүне хәләл итте, ә рибаны 
хәрам кылды. Кем дә кем, Аллаһы Тәгаләнең вәгазен ишетеп, 
туктаган булса, элеккеге гөнаһлары гафу ителә. Ул Аллаһы 
Тәгалә каршында үзе җавап бирә. Әмма дә ләкин кем дә кем, 

Аллаһы Тәгаләнең вәгазен ишетеп, кире шул эшенә кайтса, алар 
җәһәннәм әһелләре, җәһәннәмдә мәңге булучылар”. Димәк, 
Аллаһы Тәгалә кайтгый тыя. Алучы, бирүче турында да сүз бара. 
Башка аятьтә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Сез риба итеп бирә торган 
кешеләрнең маллары аркылы үссен дип рибага бирә торган 
акчалар гадәттә Аллаһы Тәгалә каршында үсми, артмый. 
Киресенчә, акча бәрәкәтен югалта”. Чыннан да, бу шулай. Шулар 
аркасында инфляция барлыкка килә һәм ел саен шул акчага без азрак, 
азрак әйбер сатып алабыз. Димәк, акча бәясен югалта, Аллаһы Тәгалә 
каршында ул үсми. Аллаһы Тәгалә дәвам итеп әйтә: “Алллаһы 
Тәгалә ризалыгы өчен биргән зәкятләрегез, алар исә Аллаһы 
Тәгалә каршында үсә. Менә шул кешеләр үзләренең малларын 
арттыручылар”. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
үзенең хәдисендә әйтә: “Сәдака малны киметми, киресенчә, арттыра. 
Димәк, рибага биреп, акчаңны арттыра алмыйсың, бәрәкәте юк, юкка 
чыга. Әгәр дә малыңны арттырырга теләсәң, сәдакаларыңны да, 
зәкятларыңны да вакытында бир. Аллаһы Тәгалә бәрәкәтен биреп, 
малың арта. 
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Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, һичшиксез, бу 
мәсьәләне үзенең хәдисләрендә яктырта. Хәдисләренең берсендә 
килгәне буенча: “Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм дүрт 
кешене ләгънәт итте: процентка акча бирүчене, процентка акча 
алучыны, алар өчен килешү теркәүчене, алар янындагы шаһитлар 
буган кешеләр”. Һәм менә дүртесе дә риба гөнаһында бертигез, алар 
барысы да гөнаһ кылалар.  

Башка хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
әйтә: “Бүген төнлә минем яныма ике кеше килде һәм мине изге җиргә 
алып чыгып киттеләр. Ул ике кеше белән мин киттем дә, алар мине 
бер елга янына алып килделәр. Ул елга тулы кан иде һәм шул елга 
уртасында бер кеше басып тора. Елга буенда исә икенче кеше, аның 
кулында ташлар. Теге кеше канлы елгадан чыгам дигәндә, тегесе 
аның авызына ташлар ыргыта башлый. Аның авызына ташлар 
эләккән саен ул чыга алмый. Шул вакытта мин сорадым: “Бу нинди 
хәл, нишләп болай бу?” Миңа җавап бирделәр: “Канлы елга 
уртасында басып торучы риба малларын ашаучы кеше” (димәк, исән 
чагында риба аркылы үзенең малларын кәсеп итә торган булган). 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең хәдисендә 
җәзасын да аңлата. 

Башка бер хәдисендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм гомумән олы гөнаһларны җыеп әйтә: “Кешене һәлак итүче 
җиде олы гөнаһлардан сакланыгыз. Сәхабәләр: “Нинди гөнаһлар соң 
ул, әй Аллаһының Илчесе?” – дип сорадылар. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм болай дип әйтте: “Беренчесе – Аллаһы 
Тәгаләгә тиңдәш кылу, ширек кату; икенчесе – сихер белән 
шөгыльләнү; хаксызга кешене үтерү; риба малларын ашау, риба 
малларын файдалану; ятим баланың малын ашау; сугыш көнендә 

качып китү; бер гаепсез хатын-кызны зинада гаепләү”. Димәк, менә 
шул гөнаһларны Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
барысын да бер дәрәҗәгә куйган, алар олы гөнаһлар.  

Безнең заман турында сөйли торган бер хәдис. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең сәхабәләренә хәбәр бирә: 
“Килеп җитер шундый заман. Ул чагында адәм баласы үзенең кәсеп 
итә торган ризыгын тикшереп тә тормас, уйламас та. Нинди юлдан 
таба: хәләл юл беләнме, хәрам юл беләнме, уйлап тормас”. Бүгенге 
көндә дә шул. Без мөселманнар бик сирәк кенә аның турында 
уйланабыз. Бөтен дөнья шуның буенча яши. Кем риба аркылы, кем 
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наркотик, кем зина аркылы, төрле-төрле хәрам юллар белән. Аллаһы 
Тәгалә безнең һәрберебезне шуннан сакласын. 

Инде дәвам итеп, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең ике хәдисен искә төшерик. Шул хәдисләрнең берсендә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм рибаның нинди олы 
гөнаһ икәнлеген әйтә: “Рибаның 73 төрле дәрәҗәсе бар. Менә шул 
рибаларның иң ким булганының гөнаһлылыгы үзеңнең әниең белән 
зина кылуга тиң”. Тагын бер шуңа охшаш хәдисендә Мөхәммәд 
пәйгамбәр галәйһиссәлам әйтә: “Риба аркылы бер генә булса да 
дирһәмне (көмеш акча) табып, кәсеп итеп үзеңә файдалану – 

36 тапкыр зина кылудан куркынычрак”. Инде бу сүзләр, җәмәгать, 
зина кылырга ярый икән дигән сүз түгел. Анысы да олы гөнаһ. Әмма 
дә ләкин олы гөнаһларның дәрәҗәсе төрле. Шуның турында 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу хәдисләрендә безгә 
аңлата. Зина кылган кеше, бәлки, фәкать үзенә һәм зина кылган 
хатын-кызга гына зыян саладыр. Ә рибаны файдаланган кеше үзенә 
генә түгел, теге кешегә дә зыян сала һәм бөтен җәмгыятькә дә зыян 
салырга мөмкин. Чөнки, әйтеп киттек, риба арткан саен, акчаның 
бәясе кими. Нәтиҗәдә безнең бәяләребез ел саен арта бара. Инде 
безнең дәүләткә яңа кануннар кабул итегез дип әйтергә 
мөмкинчелегебез юк, бөтен дөнья икътисад системасын үзгәртә 
алмыйбыз. Без нишли алабыз? Без фәкать үзебез тыелып, 
якыннарыбызны, туганнарыбызны, таныш-белешләребезне шуннан 
тыйыйк. Аллаһы Тәгалә безнең барыбызга да ул олы гөнаһтан ерак 
торырга насыйп итсә иде һәм безне фәкать хәләл юллар белән 
ризыкландырса иде. 

 

Угрылык 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләребез, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә 
безнең чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. 
Аның Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез, бөек 
остазыбыз Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
Аллаһы Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләрем, бүгенге җомгабыз өчен сайлаган 
мәсьәлә, бер яктан, мөселманнар арсында аны сөйләү оялта да, 
икенче яктан, андый күренешнең безнең мәчетләргә керүе бик 
кызганыч. Шуның өчен без мәчеттә барыбыз да намаз укучылар 
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булсак та, аның турында сөйләми мөмкин түгел. Ни өчен? Чөнки 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә әйткәне 
буенча: “Әгәр дә кем дә кем сезнең арагызда берәр нинди начарлык 
күрсә, аны кулы белән үзгәртергә тырышсын”. Без Рәсәй дәүләтендә 
яшибез һәм монда үзенең Конституциясе бар. Шуңа күрә мөселман 
галимнәренең әйткән сүзләре бар: “Кулы белән фәкать солтан 
начарлыкны үзгәртергә мөмкин”. Аның өчен бездә суд, хөкүмәт 
ияләре бар. Менә шулар гына куллары, хөкемнәре белән үзгәртә 
алалар.  

Үзгәртүнең икенче өлеше турында Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтә: “Начарлыкны күрсәң, син кулың белән 
үзгәртә алмыйсың. Чөнки син казый да түгел, син дәүләт җитәкчесе 
дә түгел, әмма дә ләкин син телең белән үзгәртә аласың”. Шуның 
сәбәпле без моның турында сөйләргә тиеш.  

Өченчесе, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: 

“Телең белән дә үзгәртә алмасаң (телең белән үзгәртерлек гыйлемең 
булмаса, күңелең белән үзгәрт”. Ничек күңелең белән үзгәртергә? 
Димәк, син ул гамәлне яратмаска тиеш.  

Бүгенге җомгабызда сөйләшә торган темабыз – угрылык. 
Әйткәнебезчә, кызганыч, бу күренеш безнең мәчетләребезгә дә керде. 
Без монда биш вакыт намаз, җомга намазы укыр өчен җыелсак та, 
Аллаһы Тәгаләнең хөкемнәрен сөйләсәк тә һәм ул хөкемнәрне 
ишетеп торучылар булса да, кызганыч, ул күренеш безнең 
мәчетләребездә бар. Кемнеңдер аяк киемнәре югала, кемнеңдер өс 
киемнәре югала, кемнеңдер акчалары югала. Әйткәнебезчә, бу бик 
кызганыч күренеш, чөнки урлау ул олы гөнаһларның берсе. Олы 
гөнаһ нәрсә дигәнгә җавап шул: әгәр Аллаһы Тәгалә Үзенең 
китабында яки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм аркылы 
берәр гамәл өчен шәригать җәзасын билгеләгән булса яки Үзенең 
ачуын, ләгънәтен, җәһәннәм газабын вәгъдә иткән булса, менә шул 
гамәл олы гөнаһларга керә. 

Угрылык (караклык) турындагы аятьләргә, хәдисләргә игътибар 
итсәк, Коръәндә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Карак ир кешенең һәм 
хатын-кызның кулларын кисегез. Аларга эшләгән эшләре өчен 
һәм хәрам ризыкларын кәсеп иткән өчен җәза булсын. Аллаһы 
Тәгалә тарафыннан үч булсын, Аллаһы Тәгалә Бөек хикмәт 
иясе”. Моның турында аерым әйтеп китәргә кирәк. Чыннан да, монда 
Аллаһы Тәгалә ничектер аларга ачуланып, алардан үч ала дип аңлау 
бик дөрес булмый. Ни өчен Аллаһы Тәгалә бу кешеләргә җәза 
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билгеләгән? Чөнки алар Аллаһы Тәгаләнең канунын бозалар, кеше 
хакына керәләр. Иң беренче бу аятьнең башына игътибар итсәк, аять 
ир белән хатын-кызның җинаяте арасында аермый. Шуның өчен 
Аллаһы Тәгалә: “Карак ир кеше һәм хатын-кыз”, – дип әйтә. Аерма 
юк, кулларын кисәргә диелгән. Кайбер кешеләр Ислам шәригатенең 
кануннары кырыс икән, бу бит урта гасыр, дип уйларга мөмкин. 
Әмма, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә без дөнья тарихын тикшерсәк, 
кайбер илләрдә ул бүгенге көндә дә дәвам ителә. Тарихны карап 
карасак, кайбер илләрдә каракларның колакларын кискәннәр, кайбер 
илләрдә борыннарын кискәннәр, хәтта алапны базарда асып 
куйганнар. Кайбер илләрдә каракларны кыйнаганнар, ә кайдадыр 
кыйнап үтергәннәр. Кайбер илләрдә ул бүген дә бар. Шуның өчен 
Ислам дине кыргыйлык дине дип әйтергә хакыбыз юк. Бигрәк тә 
бүгенге көндә безнең беребезнең дә бу хөкемне башкарырга хакыбыз 
юк. Чөнки дәүләт бар, дәүләтнең кануннары бар. Ул хөкемне 
хакимият, дәүләт башкара. Инде без андый күренешне күрәбез икән, 
бер-беребезгә нәсыйхәт әйтеп яки дәүләткә мөрәҗәгать итеп, шул 
тәртиптә бу күренешне үзгәртергә мөмкин. Күреп торабыз, Аллаһы 
Тәгалә бу гамәл өчен Коръәндә җәза билгеләгән. Бернинди шик юк, 
караклык (угрылык), кешенең малын хаксыз урлау ул олы гөнаһларга 
керә. Олы гөнаһның бу дөньяда гына түгел, Ахирәттә дә Аллаһы 
Тәгалә тарафыннан җәзасы бар. Шуның өчен Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм бу мәсьәләгә бик җитди караган. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисләренең 
берсендә килгәне буенча: “Аллаһы Тәгалә кеше малын урлаган 
кешене ләгънәт кылды” (Бохари). Бу гади кешенең ләгънәте генә 
түгел, Аллаһы Тәгаләнең ләгънәте. Шуннан соң Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңлатып китә: “Ул бер генә йомырка 
урлый, аның кулын кисәләр, бер генә бау кисәген урлый, аның кулын 
кисәләр”. Карагыз, җәмәгать, икеләтә җәза. Беренчедән, шәригать 
җәзасы бар, икенчедән, Аллаһы Тәгаләнең ләгънәте, Аллаһы 
сакласын.  

Башка хәдистә килгәне буенча, Гайшә анабыздан риваять ителә: 
“Бәнү Мәгъзүм кабиләсеннән бер хатын-кыз ниндидер әйберне 
урлаган. Шуннан сәхабәләр киңәшләшә башлаганнар, кайсы кешене 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына шәфәгатьче итеп 
җибәрергә. Берсе дә бу эшкә алынмый. Фәкать бер кеше генә, ул да 
булса – Усәмә бине Зәйд. Ул Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм тәрбиягә алган малай. Мөхәммәд пәйгамбәр галәйһиссәлам 
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аны бик яраткан. Сәхабәләр шуның өчен дә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм аның сүзенә колак салыр, дип 
уйлаганнар. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең җавабы 
җитди һәм кыска була: “Сезгә кадәр яшәгән Бәнү Исраил 
кабиләләрендә, әгәр дә дәрәҗәле кеше, аны җибәргәннәр, ә инде 
зәгыйфь кеше урласа, аның кулын кискәннәр. Хәтта минем кызым 
Фатыйма урлаган булса да, мин шәригать билгеләгән җәзаны үтәр 
идем”. Хәтта үзенең гаилә әһелләре өчен дә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм бернинди искәрмә кылмаган. Шуның 
хәтле җитди нәрсә бу, чөнки башка кешенең әйберен алган, урлаган 
кеше ул башка кешеләрнең хакына һөҗүм итә. Башка кешенең ул тир 
түгеп, авырлык белән табылган малы. Ә бу җиңеллек аркылы табырга 
тырыша. Имам Нәсәфи үзенең “Гакыйдә” китабында болай дип әйтә: 
“Хәрам нәрсә дә ул – ризык. Әмма дә ләкин шуны истә тотыгыз: 
безнең ризыкларыбызны Аллаһы Тәгалә әле бу дөньяны яратканчы 
билгеләгән”. Син телисеңме, теләмисеңме, синең ризыгың сиңа 
киләчәк. Әмма дә ләкин синең ихтыярың бар. Ул ризыкны ничек 
табарга – хәләл юл беләнме әллә хәрам юл беләнме? Хәләл юлны 
сайлысың икән, шул ук ризык сиңа киләчәк; хәрам юлны сайлыйсың 
икән, шул ук ризык, шул күләмдә сиңа киләчәк, бер валчык та артыгы 
килми. Килә торган ризык барыбер килә, килми торган булса, нәрсә 
эшләсәң дә килми. Әмма кәсеп өчен җаваплылык бар. Хәләл кәсеп 
өчен Аллаһы Тәгалә бүләкли, хәрам кәсеп өчен җәзасын бирә. Моның 
турында Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең бер 
хәдисен китерик. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
сәхабәләре белн бергә утырганда яннарыннан бер яшь егет узып китә. 
Сәхабәләр аны күреп: “Эх, бу яшь егет Аллаһы юлында чыкса иде”, – 

дип әйтәләр. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, 

сәхабәләрнең фикерләрен төзәтеп: “Әгәр дә бу кеше үзен хәрамнан 
тыяр өчен һәм кешеләрдән соранып йөрүдән үзен азат итәр өчен 
зәләл юл белән үзенә ризык кәсеп итәр өчен, өеннән чыккан булса, ул 
Аллаһы Тәгалә юлында. Әгәр дә үзенең әти-әнисен тәэмин итәр өчен 
чыккан булса, ул Аллаһы Тәгалә юлында. Әгәр дә үзенең гаиләсен – 

балаларын, хатынын ризыкландырыр өчен чыккан булса, анысы да 
Аллаһы Тәгалә юлында”, – дип әйтә. Карагыз, нинди дәрәҗә, 
мөхтәрәм җәмәгать, сәхабәләр җиһад турында сөйләшеп утыралар, ә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә җиһадның башка 
төрен күрсәтә. Хәләл юл белән тапкан мал үзе җиһадка тиң. 
Әйткәнебезчә, шәригать җәзасы гына түгел, Ахирәттә дә гамәләребез 
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өчен җавап бирәсебез бар. Моның турында Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең берсендә әйтә: “Сез 
беләсезме, кем ул чыннан-чын хакыйкый банкрот? Сәхабәләр аңа: 
“Банкрот ул – безнең арабызда дирһәм дә (көмеш тиеннәр) һәм 
бернинди малы да булмаган кеше”, – дип җавап бирәләр. Шунда 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхабәләргә кем 
хакыйкый банкрот икәнлеген аңлата. “Минем өммәтемдәге кешеләр 
арасыннан банкрот шул кеше, кем Кыямәт көнендә намазлары белән, 
уразалары белән килә, зәкяте дә бар. Әмма дә ләкин исән чагында 
фәлән кешене сүккән, фәлән кешенең малын хаксыз ашаган, фәлән 
кешенең канын түккән, фәлән кешегә суккан, һәм һәрбер рәнҗеткән 
кешегә Аллаһы Тәгалә аның изге гамәлләреннән бүлеп бирер. Әгәр дә 
шул кешенең изге гамәлләре бетсә, аның тарафыннан рәнҗетелгән 
кешеләрнең начар гамәлләре (гөнаһлары) аның өстенә йөкләнер. Ул 
гамәлләрнең барысын да җыеп, аны җәһәннәмгә ыргытырлар”. 
Аллаһы Тәгалә Үзе сакласын.  

Сорау тау: караклык кешегә гадәт булып кергән булса, 
нишләргә? Моңа да җавап бар. Бер әүлия янына бер кеше килә дә: 
“Мин карак, мин кешеләрнең малларын урлыйм. Үземне шуннан тыя 
алмыйм, туктый алмыйм”, – дип әйтә. Шунда әүлия аңа әйтә: “Син 
урлаган вакытта аңлы рәвештә үз-үзеңне күзәтеп урлап кара”. Икенче 
көнне теге кеше әйләнеп килә дә: “Мин алай урлый алмадым”, – дип 
әйтә. Үзеңне күзәтсәң, син аңлыйсың, Аллаһы Тәгалә сине күзәтә. 
Башка бер әүлия янаны гөнаһлы кеше килгәч мактана икән: “Мин 
моны эшли алам, тегене эшли алам”. Шунда аңа әүлия әйтә: “Син 
эшли алмаган бер гамәл бар”. Тегесе моңа бик гаҗәпләнә, “Нинди 
гамәл ул?” – дип сорый. Әүлия аңа болай дип әйтә: “Син көненә өч 
тапкыр “Аллаһы Тәгалә мине күрә, Аллаһы Тәгалә минем 
эшләгәнемне белә” дигәнне тел белән, акыл белән, күңел белән әйтә 
алмыйсың”. Икенче көнне бу кеше әүлия янына тәүбә кылган килеш 
килә. Чөнки ул үзенең хәлен тикшерә башлый. Аллаһы Тәгалә аны 
күрә, бу бит сүз белән генә әйтү түгел. Аңа шарт куелды: тел белән 
әйтергә, акыл белән шуны аңларга һәм күңел аркылы шуны 
үткәрергә. Бу инде хакыйкый ихлас хәле. Шуның өчен, мөхтәрәм 
җәмәгать, Аллаһы Тәгаләдән барыбыз өчен ихлас сорыйк, Аллаһы 
Тәгалә һәрберебезнең күңеленә ихлас салсын иде. Чөнки фәкать 
ихласлы мөселманнарның алдында гына шәйтан үзенең зәгыйфьлеген 
таный. Коръән аятендә әйтелә: “Мин синең ихласлы колларыңны 
адаштыра алмам”. Шуның өчен Аллаһы Тәгалә һәрберебезнең күңе-

лебезгә ихлас салып, безне олы һәм кече гөнаһлардан сакласа иде. 
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ТРАДИЦИЯ ИСЛАМА В ПОВОЛЖЬЕ 

 

Данный вид проповедей преследует несколько задач. Во-

первых, воспитание духа патриотизма у верующих. Во-вторых, 
пропаганду идей и учения, традиционных для местного богословия и 
верующих. Следует отметить, что процессы этно-конфессионального 
возрождения, начавшиеся в конце восьмидесятых годов ХХ века, 
подтолкнули население бывшего СССР к поиску духовно-

нравственных ориентиров. И в связи с тем, что в тот период на 
территории распадающегося государства вели деятельность 
множество иностранных организаций, начали распространяться идеи, 

не характерные для верующих, живших бок о бок в мире и согласии с 
представителями иных конфессий и национальностей. Тем самым 
имам данными проповедями вносит свою лепту в профилактику 
радикализма и экстремизма в среде прихожан. 

 

Хәнәфи мәзһәбе  
Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 

рахмәәнир-рахиим. 
Газиз дин кардәшләрем, Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә безнең 

чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. Аның 
Илчесе, безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы Тәгаләнең 
сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, Аллаһы Тәгалә безгә Коръән 
аятьләренең берсендә боера: “Сез бергәләшеп, бердәм булып 
Аллаһы Тәгаләнең бавына (җебенә) тотыныгыз һәм 
аерылмагыз”. Инде тәфсирләрне карасак, Аллаһы Тәгаләнең бавы 
(җебе) – Аллаһы Тәгалә безгә иңдергән шәригать: Коръән һәм 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сүзләре. Һәм дә 
инде монда сорау туа: без турыдан-туры Коръәнгә мөрәҗәгать 
итикме яки турыдан-туры мөрәҗәгать итә алмыйбызмы? Ни өчен? 

Чөнки безнең һәрберебез Коръәнгә турыдан-туры мөрәҗәгать итсә, 
һәрберсе үзенчә аңлый да, монда нинди бердәмлек булырга мөмкин? 
Монда бернинди дә бердәмлек булырга мөмкин түгел. Шул сәбәпле 
Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең берсендә безгә киңәш бирә. 

Әлбәттә, безнең гыйлем дәрәҗәбез түбән, шуның сәбәпле Аллаһы 
Тәгалә безгә  киңәш бирә: “Әгәр дә сез белмәсәгез, белүчеләрдән 
сорагыз”. Белүчеләр кем? Иң беренче белүче Пәйгамбәребез 
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салләллаһу галәйһи вә сәлләм, аннан соң сәхабәләре, аннан соң 
табигыйннәр, аннан соң галимнәр. Димәк, без алардан сорарга, аларга 
сорау бирергә тиеш булабыз. 

Гыйлемгә килгәндә, Ислам динендә гыйлемне өч төргә бүлергә 
була: берсе – теоретик гыйлем, икенчесе – практика белән бәйле 
гыйлем, өченчесе – әхлак, күңел белән бәйле гыйлем. Димәк, берсе 
акылга, берсе тәнгә, берсе күңелгә бәйле гыйлем. Моны кайдан 
беләбез?  

Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм янына Җәбраил галәйһиссәлам килә. Кеше сурәтендә, ак 
киемле, кара чәчле. Аны беркем дә белми, әмма дә ләкин сәфәр эзләре 
киемендә күренми. Сәхабәләр, әлбәттә, гаҗәпсенәләр. Әле алай гына 
да түгел, ул Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына, 

каршы утырып, үзенең тезләрен Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең тезләренә терәтеп куя да, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә сораулар бирә башлый һәм Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм сорауга җавап биргәч җавап бирә. 

Гаҗәеп нәрсә. Монда сәхабәләр арасында иң бөек остаз утыра, ул да 
булса – Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Монда читтән 
беркем белмәгән кеше килеп, сораулар бирә һәм, сорауларга җавап 
биргән саен, “Син дөрес әйттең”, дип дөресләп куя. Гаҗәеп хәл. Һәм 
дә инде Җәбраил галәйһиссәлам менә шунда инде Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә төп өч сорау бирә: Ислам нәрсә ул? 
Иман нәрсә ул? Ихсән нәрсә ул? Пәйгамбәребез болай дип җавап 
бирә: “Ислам ул – синең Аллаһы Тәгаләгә ышануың, биш вакыт 
намаз укуың, Рамазан аенда ураза тотуың, зәкят түләвең һәм, 

мөмкинчелегең булса, хаҗга баруың”. “Иман нәрсә ул?” дигәч, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Иман – Аллаһы 
Тәгаләгә иман китерү, фәрештәләренә, китапларына, илчеләренә, 
тәкъдиргә, Кыямәт көненә иман китерү”, – дип җавап бирә. Өченче 
сорауга – “Ихсән нәрсә ул? – дип сорагач, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм: “Ихсән ул – синең Аллаһы Тәгаләгә күргән 
шикелле гыйбадәт кылуың. Син Аны күрә алмасаң да, Ул сине күрә”. 
Һәм шул өч сорауга нигезләнеп, Ислам дөньясында өч фән барлыкка 
килә. Берсе – Исламны өйрәнә торган фәнне “фикһ” дип атыйбыз. Ул, 

ничек намаз укырга, ничек сәүдә итәргә, ничек ураза тотарга, ничек 
өйләнешергә, ничек аерылышырга, ничек арендага бирергә, алырга 
һ.б. Икенчесе – иман белән бәйле булган сорауларга гакыйдә дигән 
фән җавап бирә. Без нәрсәләргә ышанырга тиеш, нәрсәләргә 
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ышанырга тиеш түгел. Өченче сорауга “әхлак”, яки аны “тәсаувыф, 
суфичылык”, дип аталган фән җавап бирә. Үзеңне ничек тотарга, 
Аллаһы Тәгаләгә карата мәхәббәтең, мөнәсәбәтең нинди булырга 
тиеш һ.б. Димәк, өч төрле фән. Яңадан сорау туа: ничек бедәмлекне 
сакларга? Аның өчен безнең динебездә дүрт мәзһәб барлыкка килгән. 
Әлбәттә, мәзһәбләрнең саннары башта бик күп булган, чөнки һәрбер 
зур мәчеттә берничә галим утырганнар һәм һәрберсе үзенә мәчетнең 
баганасын сайлаган. Һәм менә шул галим янына шәкертләр 
җыелганнар. Нәтиҗәдә мәзһәбләрнең саннары бик күп булган. Әмма 
дә ләкин Аллаһы Тәгалә безнең өчен фәкать дүртне генә саклап 
калган. Ул да булса – мәлики, шәфигый, хәнәфи һәм хәнбәли мәзһәбе. 
Һәм инде безнең болгар бабаларыбыз, Ислам динен кабул итеп, 
ниндидер формасыз Ислам динен кабул итмиләр, билгеле мәзһәбтә 
кабул итәләр. Ул да булса – имам Әбү Хәнифә мәзһәбендә. Имам Әбү 
Хәнифәгә килгәндә, башка өч имамнан аерылмалы буларак, ул 
табигый булган. Табигый ул – сәхабәләрне күреп, алар белән 
элемтәдә булган кеше. Әлбәттә, ул кечкенә булса да, аларның 
дәресләрен ишеткән. Табигый дәрәҗәсенә ирешеп булмый, бу 
Аллаһы Тәгаләнең тәкъдире. Аллаһы Тәгалә имамыбыз Әбү 
Хәнифәне сайлап, шул заманда яшәткән. Әгәр Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисләрен тикшереп карасак, Әбү 
Хәнифәгә киная бирә торган хәдисләр бар. Турыдан-туры Әбү 
Хәнифәнең исеме яңгырамый, әмма дә ләкин, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең бер хәдисендә әйтелгәне буенча: 
“Әгәр дә гыйлем фарсыларда булса, аны фарсылар төркеменнән 
чыккан бер егет сезгә алып биргән булыр иде”. Әнә шундый хәдис. 
Динебездә фарсылардан иң зур галим, ул да булса – имамыбыз Әбү 
Хәнифә. Һәм дә инде имамыбыз Әбү Хәнифәнең остазларын 
тикшереп карасак, остазлар чылбыры турыдан-туры Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә тоташа. Шулай итеп, безгә, 

бердәмлекне саклар өчен, иң элек гамәлдә хәнәфи мәзһәбендә 
булуыбыз тиешле. Гамәлдә, ул да булса – намаз уку мәсьәләләрендә, 
ураза тоту, зәкят түләү, хаҗга бару, сәүдә, аренда, никах, талак һ.б. 
мәсьәләләрдә хәнәфи мәзһәбендә булуыбыз тиешле. Монда без 
үзебезнең бердәмлекне саклыйбыз. Әмма дә ләкин анысы җитми, 
чөнки фәннәр өч төрле дидек. Берсен генә тикшердек.  

Ул фәннәрнең икенчесе, әһәмияте буенча аны беренче урынга 
куярга була, ул да булса – иман белән бәйле гакыйдә фәне. Бу фән 
иманның алты нигезен өйрәнә. Бердәмлекне саклар өчен, без 
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нишләргә тиешбез? Иман белән бәйле фәндә нинди хәл? Монда ике 
юнәлеш бар: берсе – Әбү Мансур Әл-Матуриди юнәлеше, икенчесе – 

Әбү Хәсән Әл-Әшгарый юнәлеше. Икесе дә сөнни галимнәр – әһле 
сөннәт вәл җәмәга. Әмма дә ләкин без сезнең белән Әбү Мансур Әл-

Матуриди юлы белән барабыз. Инде кем ул дип сораганда, ул 
турыдан-туры булмаса да Әбү Хәнифәнең шәкерте дип әйтә алабыз. 
Әбү Хәнифә белән Әбү Мансул Әл-Матуриди арасында ике остаз, ике 
кеше генә. 

Имам Әбү Мансул Әл-Матуриди Урта Азиядә туды һәм 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм мактаган өч гасырның 
берсендә, дөресрәге, өченчесендә туды. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең моның турында хәдисе бар. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: “Иң хәерле гасыр минеке, аннан 
соң алардан соң килүче, аннан соң алардан соң килүчеләр”. Имам 
Әбү Мансул Әл-Матуриди һиҗри белән 230 нчы елларда дөньяга 
килә. 332 нче елны дөньядан китә. Ул чорларны “сәләф” дип атыйлар. 
Димәк, борынгылар чоры. Имам Әбү Мансул Әл-Матуриди 
борынгылар чорына керә, ул Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә чоры буенча якын иде, һәм шул сәбәпле иман 
мәсьәләләрендә без аның юлы белән барабыз. Димәк, иман 
мәсьәләләрендә безгә, бердәмлекне саклар өчен, аның китапларын 
өйрәнеп, аның юлы белән бару тиешле.  

Беренче ике мәсьәлә мәҗбүри, зарури дип әйтәбез. Ни өчен? 

Чөнки иман мәсьәләләрен кабул итмәсәң, син диннән чыгасың. Ислам 
ягъни гамәл (практика) мәсьәләләрен эшләмәсәң, син олы гөнаһ 
эшләгән буласың. Беренчесе – сине, Ислам диненнән чыгарып, 
мәңгелек җәһәннәмгә дучар итсә, икенчесе – гамәлне кылмау Аллаһы 
Тәгалә гафу итмәсә, җәһәннәм газабына дучар итәргә мөмкин. Шул 
сәбәпле беренче икесе мәҗбүри: иман һәм гамәл мәсьәләләре 
мәҗбүри. 

Инде өченче мәсьәлә – ихсән, әхлак мәсьәләсе. Монысында 
ничек бердәм булырга? Монысы мәҗбүри түгел. Шуның өчен аның 
буенча безнең арабызда бәхәс булырга мөмкин түгел, әмма дә ләкин 
аның турында да бер-ике сүз әйтеп китәргә кирәк. Ни өчен кирәк соң 
ул әхлак мәсьәләләре? Ышансаң, намаз укысаң, җитмимени? Сере 
шунда, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә гамәлне тикшерүче фикһ фәнен 
тикшерсәк, ул безгә әйтә: намазның шундый-шундый шартлары бар, 
шундый-шундый фарызлары бар. Димәк, тәһарәтеңне алдыңмы, 
урының пакьме, киемең пакьме һ.б. Инде намазның фарызларына 
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килгәндә, тикшерәбез: басып тору намазда булдымы, сәҗдә булдымы, 
рөкүгъ булдымы, Коръән уку булдымы һ.б. булдымы дип тикшерә. 
Әмма дә ләкин намаз вакытында син нәрсә турында уйладың, синең 
күңелең кайда иде? Бу фән җавап бирми. Шулай ук иман белән бәйле 
дә гакыйдә фәне бу мәсьәләләрне тикшерми. Гакыйдә тикшерә торган 
мәсьәлә: Аллаһы Тәгаләгә ышанасыңмы? Фәрештәләргә ышанасың-

мы, китапларына ышанасыңмы, башкаларына ышанасыңмы? Ничек 
ышанасың? Күңелеңдә нинди хис? Аллаһы Тәгаләне яратасыңмы, 
яратмыйсыңмы? Аллаһы Тәгаләнең биргән нигъмәтләренә күңелең 
белән шөкер итәсеңме, юкмы? Бу фән тикшерми. Шуның өчен, 
өченче фән мәҗбүри булмаса да, ул барыбер безгә кирәк, чөнки ул 
безне Аллаһы Тәгаләгә шөкер итәргә өйрәтә, Аллаһы Тәгаләнең 
нигъмәтләрен танырга өйрәтә, Аллаһы Тәгаләнең рәхимлелеген, 
шәфкатьлелеген тоярга өйрәтә, Аллаһы Тәгаләдән куркырга өйрәтә, 
Аллаһы Тәгаләне яратырга өйрәтә. Һәм аны суфичылык дидек. Инде 
безнең бабаларыбызның тарихын карасак, суфичылыкта берничә 
юнәлеш бар. Иң башта, Болгар чорында имам Әхмәд Ясәви юлы 

бездә таралган иде. Аннан соңрак Мөхәммәд Нәкышбәнд 
хәзрәтләренең юлы таралды. Моны ничек аңларга. Моның мәгънәсе 
шул – безнең мөселманнар арасында изге, бик тәртипле, бик әхлаклы 
әүлияләр дип аталган остазлар, кешеләр бар. Алар рухи 
тормышларында ниндидер олы дәрәҗәләргә ирешкәннәр. Әйтик, 
мәсәлән, берәр нинди спорт төрен алыйк. Көрәш булсынмы, карате, 
бокс булсынмы, әлбәттә, китап ачып яки Интернеттан укып, бераз 
тренировка ясарга була. Әмма дә ләкин спорт мастеры, чемпион 
булырга мөмкин түгел. Аның өчен тренер кирәк. Рухи дөньяда да 
андый тренер бар. Ул да булса – менә шушы остазлар, әүлияләр. Алар 
үзләре менә шул рухилыкның зур дәрәҗәләренә ирешкәннәр һәм дә 
инде безгә дә аны өйрәтергә мөмкинчелекләре бар. Шушы рухи остаз 
аңа ияргән шәкертләренә ниндидер биремнәр бирә, өстәмә Коръән 
укыргамы, төнге намазлар укыргамы, өстәмә зикерләр бирәме һәм 
ниндидер өстәмә гамәлләр бирәме. Һәм менә шул гамәлләр белән без 
үзебезнең күңелләребезне пакьли алабыз. Чөнки Аллаһы Тәгалә 
дөньяга килгәндә безгә чиста, саф күңел бирә. Димәк, Кыямәт 
көнендә без күңелебезне нинди чиста хәлебездә кабул иттек, шундый 
чиста хәлдә тапшырырга тиеш бит инде. Әмма дә ләкин, кызганычка 
каршы, яшәгән саен күңел пычранып бара. Аны ничектер 
чистартырга кирәк. Пычрану төрле була. Әйтик, мәсәлән, табаны 
алсаң, кайбер табаларның төпләре кап-кара булып бетә. Аны нәрсә 
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белән чистарталар? Кемдер пычак белән, кемдер ком белән чистарта, 
кемдер утта кыздыра, аннан тиз генә салкын суга сала. Төрлечә 
чистарталар. Монда да күңелне чистартуның төрле-төрле ысуллары 
бар. Мәсәлән, ниндидер гамәл белән үзеңнең тәкәбберлегеңне 
бетерәсең, кешене түбәнчелекле булырга мәҗбүр итә торган 
ниндидер гамәлләр. Әйтик, мәсәлән, үзенең остазына яки үзенең 
кардәшләренәме гел хезмәт итеп йөри ул. Шул рәвешле 
тәкәбберлеген бетерә. Яки инде башка ниндидер сыйфатларны 
Коръән укып чистарталармы, өстәмә зикерләр беләнме – ул 
һәрберебезгә дә кирәк, мәҗбүри булмаса да. Шуның сәбәпле без, 

менә шундый остазларга ияреп, күңелләребезне пакьларга мөмкин. 
Монысы өченче фән. Өчесе дә мөһим, әмма дә ләкин икесеннән 
башка бөтенләй булмый. Инде без сезнең белән, мөхтәрәм җәмәгать, 
әгәр инде шул сөйләгән юнәлешләр буенча барсак, әйтик, иман 
мәсьәләләрендә Әбү Мансур Әл-Матурида юлы белән, гамәл 
мәсьәләләрендә имам Әбү Хәнифә юлы белән, ин шә Аллаһ, 
адашмабыз. Инде Аллаһы Тәгалә безгә барыбызга да, бердәмлекне 
саклап, бердәм булып, кардәшләр булып, тормышларыбызны дәвам 
итәргә насыйп итсә иде. Чын мөэмин-мөселманнар булып, 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисендә килгәне 
буенча: “Син кардәшеңә үзеңә теләгәнне теләмичә чын хакыйкый 
камил иманлы мөселман була алмыйсың”. Аллаһы Тәгалә 
һәрберебезгә менә шундый дәрәҗәләргә ирешергә насыйп итсә иде 
һәм, безне җомга көнне күркәм мәчетләрдә җыйган шикелле, Үзенең 
җәннәтләрендә дә бергә җыйса иде. 

 

Болгарлар тарафыннан Ислам дине кабул ителүе 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтааниир-раҗиим. Бисмилләәһир 
рахмәәнир-рахиим. 

Газиз дин кардәшләрем, безгә чиксез нигъмәтләрен бирүче, 
безгә ошбу Ислам динен бүләк итүче Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә 
безнең чиксез хәмедләребез, шөкерләребез, сәналәребез булса иде. 
Безгә рәхмәт итеп җибәрелмеш бөек остазыбыз, пәйгамбәребез 
Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһы 
Тәгаләнең сәламнәре һәм бәрәкәтләре булса иде. 

Кадерле дин кардәшләр, Аллаһы Тәгалә Коръән аятьләренең 
берсендә әйтә: “Алар җир буенча йөрмәсләрме? Карап 
тикшермәсләрме? Карап, үзләре өчен гыйбрәт алмаслармы? 
Аларга хәтле яшәгән халыкларның хәле һәм ахыры нинди 
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булды”. Һәм дә инде бу аять бүгенге көннәрдә безнең өчен ике төрле 

мәгънә бирә. Бер мәгънәсе гомуми, бөтен мөселманнарга кагылышлы. 
Берсесе безнең татар халкына кагылышлы. 

Гомуми мәгънәсе турында әйткәндә, Аллаһы Тәгалә ни өчен бу 
аятьне безгә иңдерә. Бу аятьнең мәгънәсе – “Йөрегез җир буенча, 
сәяхәт кылыгыз. Сезгә хәтле яшәгән кешеләрнең хәлләрен күрегез. 
Шуннан үзегезгә гыйбрәт алыгыз”, – дип аңлатырга тели Аллаһы 
Тәгалә. Һәм дә инде шул мәгънәләрнең берсе – йөрегез, күрегез, 
аларның берсе дә бу дөньяда мәңгелеккә калмады. Коръән 
аятьләренең берсендә Аллаһы Тәгалә әйтә: “Җир өстендә булучы 
һәрбер нәрсә юкка чыга торган”. Кем дә кем бу җир өстенә килгән 
булса, китәргә килгән, мәңгелеккә килмәгән. Башка бер аятьтә 
Аллаһы тәгалә әйтә: “Һәрбер нәфес, һәрбер адәм баласы үлемне 
татыр”.  

Димәк, һәркем бу җиргә вакытлыча килә. Шуның белән бәйләп, 

бер кыйсса китерергә була. Бу кыйсса Ибраһим бине Әдһәм исемле 
әүлия белән бәйле. Ул ничек изгелек юлына баскан. Изгеләр 
арасыннан булыр алдыннан Ибраһим бине Әдһәм Бәлх исемле 
шәһәрнең патшасы була. Көннәрдән бер көнне аның сарай ишеген 

мескен бер фәкыйрь шакый. Ишекне кәнизәге ача. Теге мескен 
фәкыйрь кәнизәккә сорау бирә: “Бу сарайның хуҗасы колмы яки 
азатмы?” Кәнизәк елмая да, ишекне ябып куя. Ибраһим бине Әдһәм: 
“Кем анда?” – дип сорау бирә. Кәнизәк моңа җавап бирә: “Бер тиле 
килде. Ул бу сарайның хуҗасы колмы яки азатмы, дип сорады”. 
Ибраһим бине Әдһәм аны кертергә куша. Теге мескен фәкыйрьне 
кертәләр. Сарайга кергәч, патша утыра торган залын күргәч, як-якка 
карый бу. Шунда Ибраһим бине Әдһәм аннан сорый: “Син нәрсә 
эзлисең соң монда?” Тегесе: “Мин бу кәрван сарайда кич куныр өчен 
бер урын эзлим”, – дип җавап бирә. Ибраһим бине Әдһәм 
гаҗәпсенеп: “Ничек инде син минем сараемны кунакханә дип 
атыйсың. Аңа синең нинди хакың бар?” – дип әйтә. Теге фәкыйрь 
әйтә: “Сиңа хәтле монда минем әтием хуҗа иде. Аңа хәтле минем 
бабам. Аңа хәтле фәлән улы фәлән. Инде бу сарайның патшалары 
бер-берсен алыштырып торгач, бу кунакханә түгелмени?” Инде шул 
сүзләрнең мәгънәләрен аңлап, Ибраһим бине Әдһәм патшалыгын 
ташлап, шул мескен фәкыйрьгә (әүлия булган була) ияреп, үзе дә 
изгелеген арттыра башлый, әүлия булып китә. 

Бу кыйссаны ишеткәннән соң, безнең барыбызга да өйләребезне, 
гаиләләребезне, машиналарыбызны ташлап китәргә дигән сүз түгел. 
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Чөнки Аллаһы Тәгалә тарафыннан безнең өстебезгә билгеле шәригать 
кануннары йөкләтелгән. Үзең бар икән, үзеңне, гаиләң бар икән, 
гаиләңне тукландырырга тиешсең. Балаларың бар икән, аларны 
тукландырырга, тәрбияләргә тиешсең. Моны шәригать безнең 
өстебезгә бурыч итеп йөкләгән. Әмма дә ләкин без бу кыйссадан 
гыйбрәт алырга тиешбез. Димәк, безнең өебез дә ул – кунакханә. 
Бездән соң ул кемгәдер кала: балаларга, хатыныгызгамы, әллә 
бөтенләй башка кешегә сатып җибәрәләрме. Син киткәч, син анда 
хуҗа түгел. Ул шәригатьтә дә шулай: кеше дөньяга килү белән аның 
милеккә хакы барлыкка килә, ә инде дөньядан китүе белән милеккә 
хакы юкка чыга, мирасы бүленә. Ул шәригатьтә генә дә түгел, нинди 
дәүләтнең конституциясен алсаң да, тәртибе шул. Дөньяга килгән 
балага бөтен милкеңне язсаң була, дөньядан киттеме, туганнары 
арасында яки васыять буенча бүленә. Монысы бер мәгънә. Аллаһы 
Тәгалә әйтә: “Йөрегез, карагыз, өйрәнегез, тикшерегез, гыйбрәт 
алыгыз. Ул кавемнәрнең берсе дә бу дөньяда мәңгелеккә калмады”.  
Ә безгә хәтле никадәр көчле милләтләр, халыклар яшәгән. 
Иорданиядә Петра дигән бер иске шәһәр бар. Шушы шәһәрдә яшәүче 
халыклар, тауны кисеп-кисеп, төрле колонналар ясый торган 
булганнар. Аларның, безгә караганда, көчләре, кодрәтләре күбрәк 
булган. Әмма дә ләкин көчле булсалар да, кодрәтләре күп булса да, 
берсе дә бу дөньяда калмаган. Шуңа да бу безнең өчен гыйбрәт. 

Бу аятьтән ала торган икенче нәтиҗә безнең болгар 
бабаларыбызга бәйле. Инде билгеле, иртәгә безнең Ислам динен 
кабул итү көне булып санала. 922 елны Багдадтан илчелек килеп, 
Алмышхан рәсми рәвештә Ислам динен кабул итә. Әмма дә ләкин 
тарихи чыганакларга карасак, ул килгәндә монда мәчетләр дә, 
мәдрәсәләр дә бар иде, монда Ислам дине таралган иде. 

Менә шул чорда безнең бабаларыбыз намазын да тиешенчә 
үтәгән, уразасын да тиешенчә тоткан, ягъни Ислам динен дөрес 
тотканнар. Нәтиҗәдә бу регионда иң алдынгы дәүләт булганнар. 
Болгарлар ясаган кылычлар да яхшы булган (тимернең сыйфаты), 
алар ясаган күннәр дә иң яхшысы булган, фәнни яктан да алдынгы 
булганнар. Димәк, динне тоткан халыкка Аллаһы Тәгалә Үзе көч 
бирә. Испаниядә дә без күрәбез, анда гына да түгел. Сирия, Гыйрак 
җирләрендә әле Ауропада булмаган нәрсәләр булган: 
поликлиникалар төзегәннәр. Кешеләрне дәвалау ысулларын 
ачканнар, хәтта Ауропага хәтле, иң беренче булып безнең галимнәр 
Җир шары Кояш тирәсендә әйләнә дигән фикергә килгәннәр. Урта 
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гасырларда бу. Сәбәбе – динне каты тоту. Динне дөрес һәм каты 
тоткан саен, Аллаһы Тәгалә аларга төрле яктан көч биргән.  

Бүгенге көндә, кемнең мөмкинчелеге бар, без балаларыбызны 
яхшырак югары уку йортларына җибәрергә тырышабыз. Кемнең 
акчасы тагын да күбрәк булса, алар Англия, Америкага җибәрәләр.  
Ә ул заманда, урта гасырларда Ауропа халыклары үзләре мөселман 
уку йортларына килеп укый торган булганнар, мөхтәрәм җәмәгать. 
Пакьлек дигән нәрсәне Ауропа белмәгән, юыну, чистарыну дигәнне 
белмәгәннәр. Комган дигән нәрсәне бездән өйрәнгәннәр, чистарыну 
дигән нәрсәне. Димәк, без Ислам динен тоткач, аңа ияләнеп тә 
китәбездер, аның ядкәр булуын сизми дә калабыздыр, мөхтәрәм 
җәмәгать. Бу Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте. Чынбарлыкта, динебезне 
карасак, ул Аллаһы Тәгаләнең бер рәхмәте: намазы да, уразасы да, 
тәһарәте дә – барысы да үзебезнең файдага гына. Барысы да Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте. Шулай ук XVIII–XIX гасырларда да безнең 
бабаларыбыз диннәрен көчле тотулары сәбәпле Аллаһы Тәгалә 
гыйлем ягыннан безне үстергән. Татарлар арасында укый-яза белми 
торган кешеләр аз булган. Чөнки һәрберсе диярлек, үзенең 
авылындагы мәчеттә мулла яки абыстай янына йөреп, хәрефләрне 
таныган, укый белгән. Башка милләтләрдә мондый дәрәҗәдә 
укымышлы кешеләр булмаганнар. Һәм шул вакытта Мәрҗани, 
Баруди, М. Бигиев һәм башка күренекле шәхесләр дөньяга килә. Без 
динне яхшы тоткан саен, Аллаһы Тәгалә үсеш бирә. Әлбәттә, Ислам 
динен кабул иткән көн безнең өчен бәйрәм көн, әмма дә ләкин без 
аннан гыйбрәт алырга тиеш. Карагыз, Болгарда нинди нык биналар 
төзегәннәр, кайберләре әле бүгенге көнгә кадәр сакланып та калган. 
Нинди көчле дәүләт биргән Аллаһы Тәгалә. Шуның өчен Аллаһы 
Тәгалә безнең һәрберебезгә дә, иң элек үзебездән башлап, 
беренчедән, үзебезгә динне тиешенчә тотып, вакытында биш вакыт 
намазын, уразасын үтәп, икенчедән, динне үзебезнең гаиләбездә 
булдырып, аннары динебезне җәмгыятебезгә кайтарырга Аллаһы 
Тәгалә ярдәм бирсә иде. Һәм дә инде яңадан-яңа югары дәрәҗәләргә, 
дөнья ягыннан да, дин ягыннан да, Ахирәттә дә Аллаһы Тәгалә 
югары-югары дәрәҗәләргә ирешергә насыйп итсә иде.  
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