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БОРҺАНЕ ТӘҮХИД 

(АЛЛАҺНЫҢ БЕРЛЕГЕН ИСБАТ ИТҮ ДӘЛИЛЕ) 

  

Фатхелкадыйр Бабич 

  

/1327/ 

Сүз башы (тәһмид) 

Соңгы елларда Коръәне Кәрим хакында тәнкыйт юллы күп кенә әсәрләр матбугат 

мәйданына чыктылар. Аларның кайберләре аерым рисалә шикелендә басылып таратылган 

булса, кайберләре җурналларда басылып таралдылар. Татар әдәбиятынданәшер ителгән 

әсәрләрдән Гариф Гобәйнең “Азат хатын” һәм “Казан утлары” җурналларында басылган 

әсәрләре Коръән хакында язылган тәнкыйтләрнең иң көчлесе. Коръәне Кәримгә каршы 

әйтелгән һөҗүмнәрнең иң аяусыз һәм Коръән вә исламгә каршы куелган коралларның иң 

дәһшәтлесеннән хисап кылынырга тиеш. Бу рисаләләр Хиросима шәһәрендә Америка 

тарафыннан ташланган бомба кебек, халкыбыз өчен зур мөсыйбәт булуын әйтеп узарга 

кирәк. Боларның диннән, Коръәннән хәбәре булмаган яшьләр өчен сәлби тәэссире зур 

булса да, диннең асылына төшенгән һәм Коръәне Кәримнән хәбәрдар кешеләрнең 

Коръәнгә мәхәббәтләре артуга сәбәпле булудан да билгеләп үтәргә кирәк. Татар 

голәмәсеннән берсе: “Мин бу әсәрне укыгач Коръәнгә мәхәббәтем тагы да ныграк артты, 

чөнки Коръән сүзләрен бозып күрсәтү, мәгънәләрен үзенчә тәъвил итеп маташу, күп 

урыны әдәб вә тәрбиягә мәнафи булган һөҗүм истихзадан гыйбарәт булу, гомүмән 

Коръәнгә каршы гарзый фасәд (тенденциозный) белән язылган ифтира вә бөһтаннан 

гыйбарәт икәнен аңлау миңа Коръәнне сөеклерәк итеп күрсәтте. Коръәнне күкрәгемә 

кысып сөеп куйдым, чөнки Аллаһка, Рәсүлаллаһка һәм зәүҗат таһиратка каршы язылган 

әдәпсез сүзләр мөэллифнең Коръән асылына төшенеп җитмәүдән, гарәп теленнән 

мәгълүматы сай булуын, Коръәннең авторитетын төшерүне генә максат итеп куюын һәм 

голүм коръәниядән мәгълүматы аз булуын күрсәтә, диде. /1328  [1]/ 

Бу әсәр яшьләр күзенә тузан сибеп томаландыру, суны болгатып анда булган хәзинәләрне 

яшерү, Коръән хакыйкатьләрен томалап калдырырга тырышу максаты белән 

язылганлыктан, гыйлем исеменнән кабул итәрлек түгел. Бу әсәр Коръәндә булган дини, 

әхлакый, иҗтимагый, сәяси һәм фәнни хакыйкатьларны, иҗтимагый кануннарны инкяр 

итеп, чын мәгънәсе белән истиһзаны, хакыйкать белән батыйльны, дөрест белән ялганны 

бутап һөҗед (هجد) вә истихза болай гына өрелеп, зур океанга кереп сәяхәт итү өчен ярак 

тагарак ярдәм итмәгән кебек, бәлки океанография, астрономия, география кебек 

фәннәрдән хәбәрдар капитан һәм зур вә ышанычлы карап кирәк булган кебек, Коръән 

океанына кереп йөзү өчен, андагы хәзинә һәм җәүһәрләрне җыю өчен зур хәзерлек кирәк 

буладыр. Хосусән гарәп теленнән һәм голүм исламиядән мәгълүмат тирән булу ләзем.  له

و فوق جوهره الي الحسن ة القيم                           معان كموج البحر في مدد  (Касидайи Бурда) 

Мөәллиф Коръән иңгән заманында мөшрикләр авызыннан әйтелгән инкяр сүзләрен 

кабатлый, әкият дип кенә эшне бетерергә чамалый). Аның яда казанышлары, мәдәният 

рәвеше (?) Коръәннең хакыйкатьләрен ача барганын яшерергә маташа, Коръән хакында 
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язылган соңгы әдәбияттән дә уздырып җибәрә. Мәгълүмдер ки, соңгы вакытта рус 

голәмәсе тарафыннан Коръәнгә каршы тәнкыйтләр язылды. Ләкин алар бик тыйнак, әдәби 

даирәсендә генә хәрәкәт иттеләр (мәсәлән, “Мөселманнарда мәзһәбчелек” Беляев, Брауди, 

“Фән һәм дин” журналы һ.б.).  

Коръән Кәрим бөтен кешелек дөньясына дөстүр әл-гамәл булу өчен индерелгән кәлам 

илаһи булганлыктан һәм һәрбер кешенең дөрест ысулын аңлатырга тырышу тиеш борыч 

булганлыктан кешелек наменә бер хезмәт итү максаты белән ошбу рисаләне язарга 

уйладым. Гариф Гобәй тарафыннан китерелгән хаталарны фашларга, Коръәннең 

хакыйкатен, ислам диненең гыйзмәтен, Рәсүлаллаһның тәһарәтен, Коръән белән голүм 

гасриянең дуслыгын аңлатырга, Коръәне Кәрим кешелек дөньясын бәһаларын һәм бәхетле 

тормышка чыгаруны максат итеп куюдан бәян итәргә карар кылдым.  حقاً و ارنا اللهم ارنا الحق

 الباطل باطال ً و وفقنا الي خير االعمال

/1329/ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ا الَِّذينَ  فِي قُلُوِبِهمْ  َزْيغ   فَيَتَّبِعُونَ  مَ ا تََشابَهَ   ْحَكَمات   ُهنَّ  أُم   اْلِكتَابِ  َوأَُخرُ  ُمتََشابَِهات   ۖ َفأَمَّ ُهوَ  الَِّذي أَنَزلَ  َعلَْيكَ  اْلِكتَابَ  ِمْنهُ  آيَات   م 

نْ  ِعندِ  َربِِّنَا ۗ َوَما  اِسُخونَ  فِي اْلِعْلمِ  َيقُولُونَ  آَمنَّا بِهِ  ُكل   ِمِّ ُ  ۗ َوالرَّ ِمْنهُ  اْبتِغَاءَ  اْلِفتْنَةِ  َواْبتِغَاءَ  تَأِْويِلهِ  ۗ َوَما يَْعلَمُ  تَأِْويلَهُ  إَِلَّ  َللاَّ

 Тәрҗемә: “Аллаһ шундый заттыр ки, сиңа Китап .(Али Гыймран, 6)يَذَّكَّرُ  إَِلَّ  أُولُو اْْلَْلبَابِ 

иңдерде. Китапның бәгъзеләре мәгънәсе нык булган мөхәккәм аятьләрдер ки, болар 

Китапның аналарыдыр. Башкалары мөтәшәбиһә аятьләрдер. Әмма күңелләрендә 

хактан ашуга мил булган кешеләр хикмәтне саташтыручы теләп үзләренчә тәъвил 

итүне уйлап мөтәшабиһә булган аятьләргә иярәләр. Хәлбуки мөтәшабиһә 

аятьләрнең тәъвилен Аллаһы тәгалә гына һәм راسخون في العلمбулган кешеләр генә белә 

иде. Ул гыйлемдә нык булган (тамыр җәйгән) кешеләр боларның Аллаһ сүзе 

булуына ышанабыз, һәммәсе дә Аллаһ тарафыннан, диләр. Бу аятьләрдән фәкать 

гакыл ияләре генә гыйбрәт алыр, вәгазьләнер”. 

Мөхәккәм ләфзе бер генә мәгънәне аңлатканлыктан төрле мәгънәне аңларга мөмкин 

булмаган сүзләр. 

Мөтәшабиһә ләфзеннән төрле мәгънәне аңлар мөмин булган сүзләр. Мәсәлән, 

антоним, синоним, мөҗаз, киная, истигарә, тәкъвир, тәүсыйф, тәмсил. 

Коръәне Кәрим дөньяда әдәбиятның иң югары формасы булганлыктан, дөньяда 

булган һәрбер әдәбияттән үрнәкләр бар. Бу сүзләр әдәбият белән таныш булмаган 

кешеләр хакыйкать мәгънәсендә итеп аңлатып, бу урында кулланылган 

мәһфүменнән гафилән булу мөмкин. Исламга дошман кешеләрдән бәгъзеләре бу 

сүзләрне йөри халыкны саташтыру, Коръәннән йөз дундырыр өчен, иманнан ваз 

кичтерер өчен кулланулары мөмкин. Фәкать гыйлемдә ноксан, иманда тамыр 

җәйгән кешеләр генә бу котыртуларга иярмичә, иманнарында сабит булып калалар, 

чөнки Аллаһтан килгән булуына шик итмиләр. Боларга иман, гыйлем, /1330/ һәм 

гакыл ярдәм итәдер, чөнки Коръән аятьләреннән гыйбрәт вә вәгазь алучы кешеләр 

гакыйл ияләре генәдер. Мөтәшабиһә аятьләр белән әүвәрә кылып мөселманнар 

арасында фетнә җәелдерергә тырышучылар исламга дошман булган кешеләр кебек, 

мөселманнарның үзләре арасындагы кешеләр булырга мөмкин. Болар җәһәләт һәм 

гыйфләтләре аркасында исламга кара ягалар, Коръән вә исламны бозып 

күрсәтәләр.  
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قال رسول هللا صلي هللا عليه و سلم: يحمل هذا العلم عن كل خلق عدو له ينفون عنه تحريف الغالين ة انتخال المبطلين و 

 Тәрҗемә: Коръән гыйлемен һәрбер буыннан, ягъни .(Мишкәт әл-мәсабих)تأويل الجاهلين

борынгылардан ышанычлы кешеләр (яшьләр) алып калып дәвам иттеләр. Алар 

шашкан кешеләрнең исламны бозып калдырган җирләрен юкка чыгардылар. 

Исламны җимерергә тырышкан һәм без хак юлда дип дәгъва иткән кешеләрнең 

дәгъваларын инкяр итәрләр. Һәм надан кешеләр тарафыннан китерелгән нигезсез 

тәъвилләрне юкка чыгарып, мәсьәләне дөрес рәвештә аңлатырлар.  

Годүл (عدول)  - хакыйкать вә гаделлек белән яшәүче дөрест фикерле кешеләр (голямә 

әл-хак).  

Интихал (انتخال) – дәгъва итү, мин беләм диеп дәгъва итүчеләр. 

Мөбтәлән (مبطالن) – хакыйкатьне ялганга чыгарырга тырышкан кешеләр һәм 

батыйл мәсләктә үзләрне шыгар итеп алучылар.  

Тәъвил (تأويل) - кеше үзе теләгән мәгънәне бирү. 

Бу хәдистән аңлашыладыр ки, ислам диненең (Коръәннең) өч төрле дошманбар: 

1 – Читтә булган дошманнардыр ки, алар ничек кенә булса да ислам динен юкка 

чыгарырга, үз мәзһәбләрен күтәрергә тырышалар. Шул юлда мәдди вә мәгънәви 

күәтләрен сарыф итүдән кире тормыйлар һәм исламга каршы көрәшне дәвам 

иттерәләр. Мәсәлән, миссионерларшундыйлар җөмләсеннән булдылар. 

2 – Ислам халкының үз эченнән килеп чыккан, алар исламны төзәтәбез дигән булып 

тәхриф вә тәъвил белән шөгылләнәләр. Күп нокталарын артырып яки киметеп 

исламны җимерүгә хезмәт итәләр (галин/ غالين). Фиркаи далә (فرقهءضاله) ошбу җөмләгә 

керәләр. Бәһавиләр, бабиләр /1331/ ошбулар җөмләсенә керәләр. 

3 – Ислам дине белән мөтәдәйин (متدين) булган, ләкин Коръәнне үзләренчә тәъвил 

итәргә маташкан җаһилләр. Болар исламның надан дустлары булып, үзләре сизмичә 

исламга төрле бидгатьләр катырып һәм Коръән аятьләрен төрлечә тәъвил итеп, 

Коръән юлын бозучылар. Болар бик зур мәсьәләләрне игътибарсыз калдырып, вак-

төяк мәсьәләләрне бик әһәмиятле мәсьәлә итеп күрсәтеп, халыкның аңын 

хакыйкатьны аңлауларыннан тыйганнар. Шул рәвешчә әһле исламны артта калуга 

сәбәп булганнар. Төрле мәүзуг хәдисләр ясап: гакыл-заннга каршы сүзләрне 

исламияткә япсарып һәм исраилият вә җәһилияттән калган хорафатына кертеп, 

исламга кара якканнар. Мәсәлән, җир үгез мөгезендә тора, җир әйләнми. Бу 

мәсьәләдә надан суфиларның да рольләре зур булган. Алар халыкны артык динле 

итәбез, дигән, дөньяны ташларга, күәтсезләндерергә, ниһаять империалистларга кол 

булып калырга сәбәп булганнар.  

Хәдистән аңлашканча, исламнан һәр гасырда чын галимнәр була килгән. Бу 

халыкка каршы көрәш ачканнар, ислам динен саф көенчә калдырырга 

тырышканнар, Коръәне Кәримне дөрест аңларга ярдәм иткәннәр. Болар моннан соң 

да булып торачагы хәдистән аңлашыладыр. يحمل, ينغونсүзләре фигыль мөдаригъ 

булганлыктан истимрар тәҗәддәни аңлаталар, ягъни мондый галимнәр вә җәһилләр 

һәрбер гасырда булып торачак. 
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Бу хәдис шәриф сүрәтән хәбәр мәгънән инша булып, һәр вакыт исламны химая, 

сафлыгын саклау һәм исламиятне күәтләү өчен кифах вә мөҗаһәдә ләзем булуы 

аңлатадыр. /1332/ 

  

Коръән 

  

Коръән, Аллаһ Раббел-галәмин тарафыннан Җәбраил галәйһиссәлам аркылы 

Рәсүлебез Мөхәммәд саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләренә кыямәткә кадәр 

дөньяга киләчәк бөтен халыкка дәстүрел-гамәл булу өчен җибәрелгән китап булып, 

анда кешелек дөньясы өчен гаделлек нигезе булган бөтен хөкемнәр бар. Игътикады 

тиеш булган мөһим мәсьәләләр, кешеләрнең аңы ирешә алмый торган 

хакыйкатьләр, Аллаһка гыйбадәт кылыр эшләе, гыйбрәт алырлык мөһим 

кыйссалар, рухны тәрбия итү өчен кирәкле вәгазь вә нәсыйхатьләр, җәмгыяттә 

тәртип вә низам барлыкка китерү өчен ләзем булган әхлакый нормалар (фәзаил әл-

әхлак). Гакыл вә фикерне эшләтү өчен ярдәм итәрлек табигатьтән мисаллар вә 

үрнәкләр, сәяси мәсьәләләр, икътисадый күргәзмәләр, иҗтимагый кануннар һәм 

дәгъваларын исбат кылу өчен ярдәм итә торган гыйлми-фәнни мәсьәләләр, әдәбият 

дөньясында мәкъбул булган худоҗество (сәнгать нәфсия) алманары – тәсәввүр, 

тәшбиһ, тәүсиф, тәмсил, истигарә, мөҗаз, гиная кебек әдәбият нәзарияләре 

кертелгән. Брлар кешеләрнең аңын тәрбия итү өчен, мотлак хакыйкать һәм 

дөрестлек нәрсәдә икәнен таныту өчен, җәмыяттә тәртип вә интизам булдыру өчен, 

кешеләрне иң югары дәрәҗәгә – инсаният вә адәмият дәрәҗәсенә ирештерер өчен, 

кешеләрнең күңелен – рухын голүм вә мәгариф белән нурландыру өчен, ниһаять 

бөтен халыкка, иман шарты белән, үлемсез тормыш булган дар әс-сәламга кереп 

мәңге кунак булуга китерү буенча мөһим роль уйныйлар. /1334/ 

Коръән илаһи китап булганлыктан һәм Аллаһы тәгалә кешеләрне аерым рәвештә 

хөрмәтле, кадерле итеп яраткан булганлыктан, кешеләр турында кайгырту белән 

тулган. Кайсы гына сүрәгә, кайсы гына аятькә карасаң да, кешеләр бәхетен күзәтү 

чагыла. Кешеләрне иң югары идеология белән тәрбия итеп, дөньяда һәм ахирәттә 

яхшы тормышка чыгару хакында кайгырту сизелә. Халыкны яхшы һәм бәхетле 

тормышка чыгару хакында нинди генә канун вә мәзһәб һәм сәяси мәсләк булмасын, 

Коръән аны хуплый, ләкин бу кануннар Аллаһ китергән дингә һәм Коръән тоткан 

юлга хиләф булмасын, чөнки мондый юл кешеләргә ухрави зур зарар вә 

бәхетсезлеккә китерү мөмкин.  

Коръән табигатьтә, җәмгыяттә, тарихта булган хакыйкатьләрнең чагылышы, 

барлык гаделлек чишмәсе, дөрестлекнең иң югары үрнәге һәм идеологиянең дә өстен 

формасы булып тора. Анда булган хакыйкатьләрнең бөтен төрләре, гәрчә 

кайберләре безнең гакылыбызга һәм аңыбызга нисбәтән гаҗәп вә гарип кебек 

туелсалар да, бөтенесе мотлак хакыйкатьнең тормыш көзгесендә чагылышындадыр. 

Табигатьтә безгә мәгълүм булмаган яшерен серләр, безнең аңыбызга нисбәтән ят, 

ләкин Аллаһы тәгаләнең бөек-чиксез кодрәтенә нисбәтән җиңел булган эшләр, адәм 

балаларының гакылы әхатә кылып бетмәгән, ләкин киләчәктә мәгълүм булачак 

голүм вә мәгариф һәм табигать серләре юк инде, адәм баласына барлык табигать 

серләре, дөнья гыйлемнәре мәгълүм булып беткән дип дәгъва итеп мөмкин түгел. 
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Болар караш табигатьтә булган серләрнең чиксезлеге, Аллаһы тәгаләнең гыйлемнең 

кәмале вә ниһаясызлыгы каршында әлбәттә әдәпсезлек булачак. Беленгән серләргә 

караганда беленмәгәннәре күбрәк дисәк, әлбәттә дөрест булыр. Моны бөтен 

хакыйкатьләр ачыклый, тарих шаһид булып тора. /1335/ 

Коръән сүзенең мәгънәсе 

“Коръән” сүзе гарәп сүзе булып, күп укырга тиешле гаҗәп бер уку китабы (хрестоматия) 

дигән мәгънәне ифадә итәдер. Фигълән вазнында сүзләр тәгаҗҗүбне белдерәләр. 

Мәсәлән,  ُُسْرَعاَن َمِجُئ َزْيٍد و ِذهابُه(Зәйднең килүе дә, китүе дә гаҗәп тиз булды).  ُْسْبحانсүзе дә 

гаҗәпләнүне аңлап: Аллаһы тәгалә һәрбер кимчелектән пакь булган гаҗәп кәмил зат 

булды ул, димәктер. Хәдистә  و ان تري الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتغاولون في

بنيان البنيان. сүзе فعالنвазнында булып тәгаҗҗүбне белдерәдер. Тәрҗемәсе: Бер заман килер 

ялан аяк йөри торган кешеләр, шәрә тәнле ялангач халыклар (негрлар), фәкыйр вә 

юксыллар һәм көтүчеләр яхшы тормышка ия булып, гаҗәп матур сарайларда көн итәләр, 

халык азатлыкка чыгар (و ان تلو االمة ربتها).  

Коръән – мөгъжизә. Коръәне Кәрим Аллаһы тәгалә сүзләре булганлыктан һәрбер сүзе, 

һәрбер аяте, һәрбер сүрәсе мөгъҗизә булып тора, ягъни кешеләрне назымы һәм эчтәлеге 

белән аптырашта калдырып, аның ошхашын китерә алмыйлар. Тарих һәм фактлар моның 

дөрестлеген ачыклыйлар. Коръән инә башлагач, кәферләр бу хакта төрле ифтира, 

бөһтаннар ташлаганнар. Мөхәммәднең үз сүзе, Мөхәммәдкә башка галим кешеләр 

өйрәткән, шигырь бу, сихергә охшый, кәһиннәрдән өйрәнгән, тиле кешеләр сүзенә охшый 

болар кебек төрлечә тәъвил итереп маташканнар. Коръән бу хакта ярыш ачып, Коръә сүзе 

кебек ләззәтле һәм эчтәлекле хакыйкать булган аяте китерергә, ун сүрәнең охшашын 

китерергә, хәтта бер сүрәнең булса да охшашын китерергә, ниһаять берничә аять булса да 

сөйләп карауларын үтенгән, ләкин булдыра алмаганнар, хәтта ул вакытта алтын бер 

гамнияткә язылып. /1336/  

Кәгъбәгә күргәзмәгә куелган мәшһүр җаһили шагыйрьләрдән Өмерә әл-Кайс, Зәһир кебек 

шагыйрьләрнең шигырләрен алып ташларга мәҗбүр булганнар. Коръәннең фәсахәтенә 

каршы тора алмыйча, җиңелергә мәҗбүр булганнар. Бу шигырләрнең мөндәриҗәсе 

гарәпләрнең күчеп йөрү вакытларын искә төшерү, сөекләрне сагыну, дустларны мактау, 

яхшы атлар белән мавыгу, залим патшаһларны мактап, алардан зур-зур табышлар алудан 

гыйбарәт иде.  

Өмерә әл-Кайсның  ِقفا نبك من ِذكرى حبيب ومنزل بِسقِط الِلِّوى بيَن الدَّخول فَحْومل  дип башланган шигыре 

арада иң матуры һәм яхшы хисап кылынса да, фәкать эчтәлеге буенча йөргән җырлары 

сагыну, дустларны искеә төшерүдән гыйбарәт иде. Зәһир исә Һәрәм б. Мәнан исемле 

патшаһны мактап зур гына калҗалар ала иде. Бу шигырьләр үзенең шәхесенә файдага 

хезмәт итүдән башка гомүм халык өчен бер нәрсә дә китерми иде.  

Коръәне Кәрим инә башлагач, болар күләгәдә калып, шагыйрьләр бу сонетлар, хатибләр 

хөтбәләр сөйләми башлаганнар. Ул вакытта әдәбият ярышы өчен зәмин булган Гатаз 

ярминкәсе дә җыелмас булды. Коръәннең матурлыгы, эчтәлекнең дәһшәте хозурында 

каршы баскан калдылар. Бу халык никадәр генә Коръәнгә һәм Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу 

галәйһи вә сәлләм хәзрәтенә каршы ифтирага үзләре сүзенә үзләре дә ышанмыйлар иде. 

Әгәр дә Коръән шигырь дисң, шигырьләрдә табигый рәвештә була торган шигри 

тәсвирләр, хатын-кызларны, рәисләрне-патшаһларны мактаулар юк. Әгәр дә мәҗнүн 

дисәң, дивана кешеннән мондый гакыллы сүзләрнең булуы, дөньяга яңа бер дин китереп 
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та миллионлаган иярчеләре булуы, атаклы канун төзүчеләр тарафыннан булдыра алмаган 

гакыллы, гадел кануннар китерүе очраклары булганы юк. Каһин дисәң, бу сүзләр 

каһиннәрнең томанлы ике сүзле, мәгънәсез сачма-сабан сүзләренә бер дә охшамый. Бөтен 

сүзләре /1337/ 

/233/ 

Гариф Гобәй «Коръән серләре»нең 319нче сәхифәсендә мәрхүм Габдулла Тукайның рус 

халкы белән дустларча яшәп тел, лөгәт, гадәт вә әхлак урталашу хакындагы шигырен 

китереп, Тукайның гуманист, демократ бер кеше булуын, дин вә милләт аермасына 

карамастан халыкларга (төрле дин вә милләт кешеләренә) ихтирам күзе белән караган хөр 

бер кеше булуын, гакыллы, вөҗдан иясе талантлы шагыйрь-даһи булуын изһар кылган. 

Бу, әлбәттә, дөрест караштыр. Тар милләтчелек (шовинизм), дини фанатизм дәверендә бу 

кадәр киң һәм хөр караш аның чын кеше булуын күрсәтәдер. Ләкин Тукай шигырьләрен 

Коръәнгә, РәсулАллаһка каршы куеп, Коръәннең реакцион бер китап булуын исбатларга 

тырышуы урынсыз һәм хакыйкатьтән ерак булган коры ялган фантазиядер. Чонки автор 

кәферләргә һәм китап әһеленә (яһүд вә христианнарга) Коръәннең карашын, бу хакта 

РәсүлАллаһның мөгамәләләрен бозып күрсәтә һәм Коръән аятьләрен бозып тәхриф кылып 

күрсәтәдер. Ниса сүрәсендә ххнче аятьне китергәнең соңында үзенең мәхфүс 

фабрикасыннан эшләп чыккан карашларын Сөем һәм Әнфал, Мөхәммәд (Китал) 

сүрәләрендәге аятьләрен бозып ялгыш аңлатырга тырышадыр: «Мөселман мөселманны 

үтерергә ярамый, моның мәңгелек җәһәннәм (Ниса, 93). Ә кәферләрне, ягъни дөньядагы 

сигез кешенең җидесе, хәзерге исәптән 2 миллиард 700 миллион кешене зөлым кыл, 

рәхәтләнеп тала, үтер! Моның өчен сиңа саваптан гайре нәрсә юк. Ерак барып йөрмәл 

түгел, пәйгамбәребез моның үрнәге – үзе күрсәтеп үлде бит! Ун ел буена ул кулыннан 

кылычны бер генә көнгә дә төшерми. Плеврит чире белән газапланып, үлем төшәгендә 

ятканда да ул кәферләр белән сугышу турында хыяллана: “кәферләрне кайда очратсагыз, 

шунда /234/ тотып үтерегез” ди. Аның соңгы сүзе шул була. Васыятне әйтергә өлгерми, ә 

моны әйтергә форсат таба. Хәтта ничек-ничек үтерергә икәнен әйтергә онытмый: 

“Кәферләрне кайда очратсагыз, шунда муеннарын кылыч белән чабып үзегез тәмам җиңеп 

чыккач, туенны ныклап туйнагыз”. Китал сүрәсе, 4 аять (319 с.). 

Мөхәммәд талаш-таралыштан, кешеләрнең үзара кан түгүләреннән тәм таба. Ул үзенең 

сүрәләрендә кайта-кайта хөр кеше өчен хөр үтереп, кол кеше өчен кол кеше үтереп, 

хатын-кыз өчен хатын-кыз үтереп үч алырга бөера (Бәкара, 173). Ягъни синең … минекен 

үтергән өчен мин сине үтерергә тиеш булам. Синең угылың минем угылым синекен, синең 

оныгың минекен… Шул рәвешчә нәселләребез корылып беткәнче! Икенчедән, Коръән 

таш белән атканга аш белән атарга куша, уң яныңа суксалар, сулын куй, ди. Ә Мөхәммәд 

үзе нишләде? Үзе химая кылган Мәдинә яһүдләрен ыштансыз калдырып, шәһәрләреннән 

куып чыгарды түгелме? Таиф, Шәм шәһәрләренә һәм башка бик күп, бик күп шәһәрләргә 

һәм авылларга басып кереп ирләрен кылычтан кичерде, хатын-кыз, бала-чагаларын кол 

итеп алып китте түгелме?” ди. Менә бу сүзләр авторның үз кулы белән язып калдырган, 

тарихи сүзләре, Коръәнгә һәм Рәсүлаллаһка һөҗүм иткән иң каты һәм соңгы коралы 

булып, та кыямәт тарих битләрендә сакланачак фикерләре һәм үзенең голүме 

коръәниядән, тарихтан мәгълүматы сай булуын курсәткән дәлилләредер. Коръәне Кәрим 

кебек кешелек дөньясының алдынгы тәрәккый кешеләре тарафыннан макталгай, 

кануннары кешелек җәмгыяте өчен мөһим нәҗәт хәзинәсе булган һәм тарихи ядкәр булган 

бер китапка, шулкадәр зәгыйф кораллар белән һөҗүм итүе, Коръәннең мөндәрәҗәсен 
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яхшылап аңламыйча килде-китте мәгънә биреп бозуы, фальсификация ясавы – авторның 

кыймәтенә бәһасына файда итәчәк түгелдер.  

/235/ Коръән Кәримгә кешелек дөньясының иң күренекле кешеләре иҗаби күз белән карап 

яхшы бәһа бирәләр икән. Аны без яманнарга җыенмыйбыз, чүплеккә ташларга 

уйламыйбыз. Толстой, Вамбери, Пушкин, Прокофьев, Шахматов кебек дөньяның алдынгы 

кешеләре аны ихтирам белән яд иткәннәр икән, безнең хурлаубыз Коръәнгә бер дә зара 

итә алачак түгел. Гарәп шагыйре Мөтәнәбби әйтмешле:  اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة باني

 Мәгънәсе: Әгәр дә мине хурлау түбән кешеләр тарафыннан була икән, ул минем   كامل

камил булуымны күрсәтә, димәк.  

Мәшһүр шагыйрь Пушкин: Коръән бик матур язылган, ди. 

Прокофьев: Коръән үзенең матурлыгы белән французский халкын гаҗәпкә калдырды. Ул 

матурлык әле дә беткәне юк, ди. 

Шахматов: Коръәндә кайбер мөһим чит сүзләр бар. Алар аның матурлыгын, әдиблеген 

артыра, гарәп теле баета, гарәп теле кебек бай тел өчен бу заид (плюс) һәм зур хезмәт, ди.  

Инде авторның югарыда әйтелгән аятьләрнең мәфһүмен бозып аңлатуы, хакыйкәткә туры 

килмәгәнлектән Коръән демократик бер китап булуы һәм кешелек дөньясен ихтирам итүе 

хакында бер кадәр туктап үтәргә туры килә, чөнки Коръән белән таныш булмаган, ислам 

тарихыннан яхшы мәгълүмат булмаган кешеләр, хосүсән яшьләр, бу хакта ялгыш фикердә 

калу ихтималы бар. Хәлбүки хакыйкатьне дөрест күрсәтү, һәрнәрсәне дөрест аңлату – 

кешенең вөҗдан борычы, инсаният вазыйфасыдыр.  

Таҗ хакыйкать таҗидер, саныма гайре таҗ ула 

Тәклид илә тук улан хакыйкатьтә ач ула (шигырь). 

/236/ Ислам вә Коръән Кәрим тынычлык вә сәлам факторы, гадәләт, мөсәввәт, хакканият 

кануны һәм кешеләргә иң югары бәһа бирүче, югары мәдәният нигезе булган мөкаддәс 

бер китап булганлыктан, кешеләр арасында җәбәр-зөлымнар яшәүгә, кешеләр берберсенең 

хакларын үтәмәүгә, дин, милләт, сыйныф исеменнән берберсенә басым ясамауга салкын 

кан белән чадап карап тора алмый. 

Җәмгыяткә көллиян яки җөзьян зарар итүче, иҗтимагый тәртипләргә буйсынмаучы, 

хыянәт юлына басучы …ларга каты чаралар куллануда да тартынмыйдыр. Шулай ук 

милли, дини, сыйнфи тәгәссүбкә бирелеп, гаделлекне, тигезлекне бозучыларга каршы 

конкрет җаваплар бирмичә кала алмыйдыр. Коръәндә куелган кануннар катгый 

булганлыктан, кемнең кем булурына карамастан бу кануннарның дөрест рәвештә 

утәлүләрен таләп итәдер. Үсәмә вакыйгасы бу мәсьәләнең ачык мисал булып торадыр. 

Һәм дә Сәлмән белән Әбү Зарр әл-Гаффари вакыйгасы исламның кешеләр арасында 

гаделлек, тигезлек урнаштыруына ачык дәлил вә шәһит булып торадыр. Шулай ук 

РәсүлАллаһ саллаЛлаһү галәйһи вә сәлләм хәзрәтләренең хөҗҗәтел-видагътә сөйләгән 

сүзләре дә кешеләр арасында гаделлек, тигезлек урнаштыру, җир-зөлемне бетерү, 

җәһәлият гөреф-гадәтләрен җимерүгә багышланган иң кыйммәтле кануннардыр. 

Җәһәлият заманында кабилә башлыкларына аерым рәвештә ташламалар (льготалар) 

бирелеп, ганимәт малының төп өлеше аларга бирелгән булган. Әгәр дә хыянәт эшләсәләр, 

канун вә гореф буенча җөзье бирелмичә ганү ителә торган булганнар. 
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РәсүлАллаһ исән чагында бер шәриф (кабилә башлыгы) урлау сәбәпле, РәсүлАллаһ аның 

кулын кисәргә хөкем иткән (хх сүрә, хх аять хөкеменә бинаән). Үсамә разый Аллаһү ганһү 

бу мәсьәләдә РәсүлАллаһка мөрәҗәгать итеп шәфәгать итәргә теләгән, гафу сораган. 

РәсүлАллаһның бу сүзләргә гаять ачуы килеп: “Борынгы заманда кешеләр илаһи 

хөкемнәргә /237/ буйсынмыйча харап булалар иде, әгәр дә гади кеше җинаять эшләсә, 

җаза кылганнар. Әгәр дә бер шәриф җинаять кылса аны гафу итеп яклап калдырганнар. 

Ант итеп әйтәм: Әгәр дә кызым Фатыйма урлаган булса иде, аның да кулын кискән булыр 

идем,” дигән. Әбү Зарр әл-Гаффари исемле сәхабә Сәлман әл-Фарисине очрап нәрсәгәдер 

ачуы чыгып мөселманның фарсы булуын әйтеп тиркәгән. Бу хәбәрне РәсүлАллаһка 

ирештерелгәнең соңында гаять ачуы килеп: Әй Әбү Зарр! Синдә җәһәлият калдыгы булган 

начар караш бетермәгән, кешеләр барысы да бертигез хокуклылар. Берберсеннән аермасы 

һәм Аллаһы Тәгалә кашында дәрәҗәсен фәкать тәкъва белән генә буладыр, дигән. Тәкъва 

– иман иткәнең соңында һәрбер яхшылыкны эшләргә һәм һәрбер начар эштән (тыелган 

эшләрдән) саклану мәгънәсендә. 

Соңгы хаҗ вакытында Рәсүлаллаһ ислам хөкемнәрен бәян кылып хөтбә сөйләгән. 

Хөтбәсендә: “Мин җәһәлият гореф-гадәтләрен бетерәм. Алар хәзер минем аягым 

астындалар. Гарәпнең гаҗәмгә (ягъни гарәп булмаган кешегә) артыклыгы юк, фәкать 

тәкъвалык белән генә артык буладыр” диде.  

Менә бу язылган берничэ мисал исламның кешеләргә карашын күрсәтә, һәм кешеләргә 

ихтирам һәм тигезлек күзе белән каравын исбат итәдер.  

Гариф Гобәйнең Коръән мөселман булмаган кешеләрне үтереп бетерергә куша, дигән сүзе 

фахеш-ифтира икәнен күрсәтү өчен ул китергән аятьләрнең дөрест эчтәлеген бәян кылам. 

Коръәнгә – ислам диненә каршы язылган әсәрләрдә, Коръән кәферләр белән сугышырга 

куша, кайда очрасалар – шунда үтерергә өнди, Мөхәммәд бер палач булып гомер буена 

кылыч тотып кеше үтереп йөргән һәм ислам динен шул рәвешчә тараткан дигән сүзләр 

бер мода хөкеменә кереп калган. Бу мәсьәләдә ислам галимнәре күп язганнар, күп 

сөйләгәннәр һәм бу сүзләрнең асылсызлыгын /238/ яхшы итеп аңлатып биргәннәр. Мин бу 

хакта тәфсилләп язып тормыйча Гариф Гобәй китергән һәм бозып аңлатылган берничә 

аятьне китереп дөрест мөндәрәҗәсен язачакмын. Ислам халкы үзенең динен, кияфәтен, 

шәнен саклау өчен сугышкан кешеләргә каршы сугышу фарыз иткән.  َُكْره   َوُهوَ  اْلِقتَالُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِب 

 ,Ләкин бу сугышу тик торган, сөлх теләгән кешеләргә каршы түгел .(әл-Бәкара, 216)لَُكمْ 

бәлки корал тотып сугышу өчен – ислам илне һөҗүм итү өчен килгән кешеләргә каршы 

юнәлтелгән. Бу сугышу мөдәфәга өчен булганлыктан, гадел сугышлар җөмләсенә керәдер. 

Гадел булмаган сугышу ясап алу Коръәндә мәшрүгъ ителмәгән (Тәүбә, 13; әл-Бәкара, 194). 

Моның сәбәбен бәян итеп шулук 194 нче аять һәм Хаҗ сүрәсенең 39-40нче аятьләрендә 

мөселманнарга иң башлап кәферләрнең сугыш башлаулары, РәсүлАллаһны һәм 

сәхабаләрне Мәккә җиреннән каулап җибәрүләре, ислам халкын тәмам бетерергә 

омтылулары күрсәтелгән. Әгәр дә корал күтәреп сугыш алып киләләр икән, әлбәттә 

мөдәфәга кылмыйча карап тору килешми. Моңа бер генә сәясәт тә разый булмас. Чөнки бу 

гадел сугыш була. Әгәр дә Гитлер сугыш чукмары күтәреп килгәндә совет халкы кул 

баглап карап торсалар иде, дөньяга фашизм урнашкан булыр, халкыбызның күбесе алар 

тарафыннан үтерелеп беткән булыр, калганнары да кол булып төрле җәбәр-зөлемнәргә, 

хакарәтләргә дучар булган булырлар иде. Безнең татар-башкорт халкы да рус халкы белән 

кулга-кул тотышып фашистларны җиребездән каулап җибәрделәр, шул рәвешчә 

хөрриятебезне, җиребезне, намусыбызны, хакыбызны саклап калдылар. Бу – гадел сугыш 
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булыр. /239/ Коръән Кәримдә ошбу дөрест сәясәт белән гадел сугышны булдырырга 

кушуы, әлбәттә, урынлы һәм ләземдер. Ләкин Коръән сугыә вакытта үтерергә тиешле 

булган халыкларны бәятеп итеп игътида вә тәҗәвез итмәскә кушкан (әл-Бәкара, 190), 

ягъни картлар, хатын-кызлар, сабыйлар, гарипләр, кулына корал тотмаган кешеләр 

үтерелмиләр, бәлки иркендә калалар. Бу канун урта гасырларда бирелгән, ошбу 20нче 

гасырда булган сугышларны чагыштырып карасаң, сугышка китеп хайран булырсын. Ике 

арада булган аермасы җир белән күк арасы кадәр. Гитлер гаскәре басып алган җирдәге 

мәхәллә халыкларны гөнаһсыз күбәп кырдырды, җир астында чукырлар карып газ белән 

агулап һәлак итте, балаларны тереләй кыюларга тотырып күмдерде.  

Әмрикә хөкүмәте Вьетнам сугышында һавадан килеп авыл халыкларын, шәһәрдә яәшәгән 

кешеләрне бомбага тотып һәлак итүе һәр көн матбугать аркылы бирелеп торадыр. 

Әмрикәдә яшәгән негр халкына ясаган җәбәр вә зөлемнәре, кара халыкка булган начар 

карашлары һәрбер вөҗданлы кешене ...лек фаҗигале вагыйгаләрдер. 

Әгәр дә сугышчы халык сөлех, тынычлык телиләр икән, алар белән сөлех кылу, мөгаһадә 

төзү тиеш (و ان جنحوا للسلح فاجنح لها),ягъни кәферләр тынычлыкка мил итәләр икән, сөлех 

ясагыз! (Тәүбә, ххх). Кәферләр белән дә яхшы мөгамәлә итергә куша (әл-Маидә, 2). Әһле 

китабның (яһүд, христиан халыкның) тагамнарын ашау һәм кызларын никахлап 

алу дөрест(әл-Маидә, 5), ләкин сөярләр итеп тотарга түгел, үзен чын хатын итеп алырга 

һәм яхшы мөгамәлә кылырга тиеш (ән-Ниса, 24). /240/ 

Ул гына да түгел, христиан халыкка зур бәшәрәтләр һәм хокуклар да бирелә. 

Мөселманнар өчен яхшы карашлы халык, дөрест булу өчен якын һәм лаек булган халык – 

христиан халкыдыр, насаралар, чөнки алар арасында галимнәр, габидләр бар, алар исә 

тәкәбберлек итмиләр, Коръәнгә дә ышаналар. Бу эшләре өчен Аллаһы Тәгалә аларга 

оҗмах белән бүләк бирәчәк ди. Рус халкы да христиан халкы булганлыктан, алар белән 

дөрест яшәвебез – Коръән хөкемен урынына җиткерү була һәм саваблы бер гамәл 

буладыр.Әгәр дә ислам халкы мөселман булмаган халык белән мөгаһәдәләр төзесәләр, 

мөгаһәдәләрне үтәү ләземдер (ххх, ххх). Бу аятьләр хөкеменә бинаән хәзрәте Гомәр Шәм 

вакадны (?) яулап алганың соңында андагы христианнар белән мөгаһәдә төзүе тарих 

китапларында мәзкүрдер. Ул мөгаһәдә дә “христиан халкына тимәскә, үзләренә, 

малларына, чиркәүләренә тимәскә, бөтенесенә, әгәр дә сугыш ачмасалар. Әмәнәт бирергә 

йөкләмә аладыр. (Ошбу 20нче гасырда христиан халкы Азия, Африкада мөселман булган 

һәм булмаган халыкларның җирләрен басып алдылар, байлыкларын таладылар. Берәрсе 

хәзрәте Гомәр кебек берәр йөкләмә биргәне булдымы? 

Автор Китал (Мөхәммәд) сүрәсендә 4нче аятьек тәфсир (дөрестрәге – тәхриф) 

кылып,Коръән кәферләрне үтереп бетерергә кушкан, дигән батыйл дәгъвасын исбат 

итәргә тырыша. Бу аятьләрдән Мөхәммәд плеврит җире белән авырып үләргә яткан 

вакытында әйткән иң соңгы васыяте, ди. Автор бу дәгъвасы белән берничә хатаны 

(дөрестреге – берничә боһтанны) бергә җыеп Коръәнгә тап төшерергә, РәсүлАллага гаеп 

ташларга исеп тота. 

Үлгән чакта Мөхәммәд плеврит авыруы белән авырган икән дәгъвасы фәкать занн белән 

генә әйтелгән һаваи бер дәгъва булып хакыйкатькә туры килмидер, чөнки РәсүлАллаһ 

үлгән чакта автор анда юк /241/ иде. Булган тәкъдирдә дә авыруга бәһа биреп рецепт 

язарга булдыра алмас иде, чөнки ул врачлыкка укымаган, табиблек дипломы алганы юк. 

“Ахыргы васыяте” дигән сүзе дә тарихи яктан дөрест түгелдер. Иң ахыргы васыяте исә 
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хәдис китапларында (шул җөмләдән фәкиһ Әбү-л-Ләйснең “Тәнбиһел-гафилин” исемле 

китабында) тәфсил белән язылган. РәсүлАллаһ бу васыятында балаларга яхшы тәрбия 

бирергә, хатын-кызларга җәбәр-зөлем кылмаска-рәнҗетмәскә, коллар һәм хезмәтчеләргә 

яхшы мөгамәлә кылырга куша. Аларга көчләре җитмәслек эшкә кушмаска, үзләре ашаган 

ашны ашатырга һәм хуҗалар үзләре кигән кебек яхшы кием белән тәэмин итәргә бөера. 

Башка милләт халкы белән (шул җөмләдән христианнар белән) яхшы мөгамәлә итәргә, 

зөлем-кылмаска куша. Зөлем кылсагыз, кыямәттә дәгъвачы мин булырмын, Аллаһы 

Тәгалә хаким булыр. Шул вакытта хәлегез бик мөшкел булыр, диеп гаделлек белән эш 

итәргә димли. Бу әсәрле васыяттән халык бик әсерләнеп җылышалар. 

Инде килик аятьнең тәфсиренә. Бу аять Китал (Сугыш) сүрәсендә китерелгән 

булганлыктан, сүрәнең сугыш вакытына мәхфүс икәне күренеп тора. Сөлех вакыты белән 

сугыш вакытында хәлләр башка булган кебек, хөкемнәр дә башка булалар. Менә ул 

аять:  فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اشختموا هم نشدوا الوثاق فاما منا بعد و اما فداء حتي لقنع الحرب

 اوزارها

Аятьнең мәфһүме: Кайчан да булса сугышта кәферләргә юлыксагыз (очратсагыз), 

муеннарына сугыгыз, каты сугыш кылганың соңында җиңелгәч, калганнарын әсир итеп 

алыгыз, нык итеп (ычкынмаслык итеп) бәйләгез. Сугыш беткәч, әсирләрне шәфкать итеп 

түләүсез азат кылырсыз яки (бай булсалар) мал алып кайтарып җибәрерсез (яки /242/ 

кәферләргә эләккән мөселман әсирләре белән алмашырсыз. Бу эшне мөхарәбләр 

коралларын ташлаганга кадәр (сугыш туктаганчы) эшләрсез”. 

Авторның نشد و الوثاق(ныклап бәйләгез) дигән сүзләрне – туйны ныклап туйнагыз, дип 

тәрҗемә итүе дә аңлаешсыздыр. 

Күрәсез, бу аять сугыш вакытына мәхфүс булганлыктан (сүрәнең исеме дә Сугыш), 

мөхарибләр белән ныклап сугышырга куша, ләкин бу аятьтә автор әйткәнчә, җир йөзендә 

булган кәферләрне үтереп бетерергә кушу хакында бер сүз дә әйтелмәгән. Киресенчә, 

сугыш басылгач әсирләрне йә бушлай азат итеп кайтарып җибәрергә, яки йә алмашу юлы 

белән, йә акча белән кайтарып җибәрергә куша (моның аръягында да гуманизм булу 

мөмкинмы?) 

Тәүбә сүрәсендә: Гарәп мөшрикләрен кайда очратсагыз, шунда үтерегез, дигән аять сугыш 

вакытына мәхфүс булып, кәферләр һөҗүм иткәндә кул күтәреп карап торырга кушмаган. 

Бу әлбәттә дөрест сәясәттер. Һәрбер мөхәрәб шул рәвешчә мөгамәлә итә һәм итәчәк. Бу 

аять сугыш вакытына мәхфүс иде. Сугыш булмаган очракларда кәферләр (мөшрикләр) 

белән нинди мөгамәлә кылырга кирәклеге хакында РәсүлАллаһның фәтхе Мәккә көнендә 

мөшрикләр белән мөгамәләсе тарихи шаһиттер. Ул Мәккәне алгач, Кәгъбәтүллаһны таваф 

кылып, җыелган мөшрикләрне хитаб кылып: Сез мине нәрсә эшләтер дип уйлыйсыз? Дия 

сораган. Мөшрикләр: Кешеләр белән мөнасәбәтең яхшы, синнән яхшылык көтәбез, диләр. 

РәсүлАллаһ аларга гафу гомүми (амнистия) игълан кылып шатландыра: اذهبوا فانتم الطلقاءБар 

юлыгызга китегез, сез барыгыз да азатларсыз, ди. Рәсүлаллаһның бу яхшы, гуманистик 

тарихи мөгамәлә исламның гуманистик дин булуын /243/ күрсәткән кебек, 

РәсүлАллаһның кешеләр белән мөнәсәбәт тә фәүкел-гадә яхшы, инсаниятле, гуманистик 

булуын күрсәтәдер.Бу дәрәҗәдә кәрәм, хөлем, гафу иясе булган берәр командир булды 

микән? Әгәр дә бу урында ххнче гасырның берәр мәшһүр командир булса иде, шундый 

мөнәсәбәттә булыр иде микән? 
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РәсүлАллаһның бу яхшы мөгамәләсе һәм кешеләргә карата гүзәл карашы әлбәттә Коръән 

тәрбиясе, ислам идеологиясе иде. Бу хакта берничә аять китермеш идем. Менә тагын бер 

аять: قسطوا اليهم ان هللا يحب ال ينهيكم هللا عن الذين لم يقاتلو لم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم اي تبروهم و ت

المعتسطين انما ينهيهم هللا عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا علي اخراجكم اي تولوهم و من يتولهم 

 Тәрҗемә: Аллаһы Тәгалә сезнең белән дин өчен .(әл-Мәмтәнә, 8-9)فاولئك هم الظالمون

сугышмаган һәм сезне йорт-җирләрегездән каулап чыгармаган, халыкка изгелек кылудан 

һәм алар белән гаделлек үзерендә яхшы мөнәсәбәттә булуыгызны тыймыйдыр. Аллаһы 

Тәгалә сезнең динегезне бетерү өчен сугышкан һәм җирегездән каулап чыгарган кешеләр 

белән генә яхшы мөнәсәбәттә булуыгызны тыядыр. Мондый кәферләр белән дустлык 

мөнәсәбәттә булган кешеләр залим булачаклар, чөнки алар мөселман халыкны кәферләргә 

сатып, аларны коллыкта калдырачаклар һәм йорт-җирләрен таларга имкән бирәчәкләр. 

Шул сәбәпле ислам халкына җинаятьләре зур булып, залимнәр җөмләсенә керәчәкләр. 

Мөселманнар белән сугыш хәлендә булган яки мөгаһәдәләрен бозып башка сугышучы 

халыкка ярдәм иткән кешеләргә карата бу аятьнең хөкеме катгыйдыр. 

Шул сәбәпле РәсүлАллаһ Бәни ән-Нәгыйр, Бәни Корайза Кыйнкагъ яһүдиләрен әҗла 

кылды (Шәм тарафына күчерде). Кайберләре белән каты рәвештә мөхарәбә кылды. Калган 

яһүдиләрне хәзрәте Гомәр Шәмнең Минә дигән уңдырышлы яхшы җирләренә күчереп 

урнаштырды. Әгәр дә үзләре яхшы /244/ мөнәсәбәттә булган булсалар иде, аларга тимәгән 

булыр иде. Аларның мөселман халкына ышанмалыгы тарихи булып, ошбу заманда да 

җинаять эшләрен дәвам иттерүләре мәгълүмдер.  

Автор Коръән белән Инҗилне бутап, Инҗил аятьләрен дә Коръән исеменнән игълан кыла. 

Коръәндә уң ягыңа суксалар, сул ягаңны дә бир. Таш белән атканга аш белән ат, дигән 

әйткән. Шуңа карамастан Мөхәммәд гомерен сугыш белән үткәргән ди. Бу сүзләр 

Инҗилдән алынган сүзләр булып, аны Коръән аятьләре белән саташтыруы Коръәнне 

яхшы итеп өйрәнмәвен, Инҗилдән дә мәгълүматы сай булуын, башка авторлар язган 

чыганаклардан күчереп файдалана төшүен күрсәтә. 

Шулай ук Кысас аятен дә үзе әйтмешле йөри-мари ялгыш аңлатып, Коръәнгә фәхеш бәһа 

бирергә тырыша. Бәкара сүрәсендәге 178нче аять җаһилият заманында мөшрикләр 

арасында таралган начар гадәтен юкка чыгарыр өчен китерелгән. Җәһилле гарәпләрдә 

кысас гадәте булса да, кысаста тигезлек булмаган (шулай ук яһүдләрдә Тәүрат хөкемен 

бозып гамәл итә торган булганнар). Алар бер хөрне үтергән өчен ике хөр кешене, бер 

колны үтергән өчен ике колны, бер хатынны үтергән өчен ике хатынын үтерә торган 

булганнар.  

Коръән Кәрим гәрчә кысас хөкемен мәшрүгъ итеп калдырса да, тигезлек мәсьәләсен ригая 

кылып, мәзкүр батыйл гадәтенә ибталь кылган: бер хөр берәберенә бер генә хөр, бер кол 

берәберенә бер генә кол, бер хатын үтерелсә, бер генә хатын үтерелергә тиешле дигән. 

Моны башка аять нык аңлатып бирә һәм асылда тигезлек булуын 

белдерә:  َنَِِّواْلُجُروَحِقَصاص  َوَكتَْبنَاَعلَْيِهْمِفيَهاأَنَّالنَّْفَسبِالنَّْفِسَواْلعَْينَبِاْلَعْينَِواْل نَّبِالِسِّ نَفبِاْلَنِفَواْلُذُنَبِاْلُذُنَِوالِسِّ (әл-Маидә, 45). 

Ягъни бер кеше өчен бер генә кеше үтерелгә тиеш. Күз берәберенә күз, борын өчен борын, 

теш өчен теш, җәрәһәтләгән өчен дә кысас алыныр. Бу аятьнең тәфсирендә тәфсир 

галимнәре шул рәвешчә /245/ бәян кылганнар: бер кеше берәр кешене үтерсә, үзен генә 

үтерелер (җәһилият заманында күренекле кешер – түрәләр үтерелсә, аның урынына күп 

кешене үтерелү гадәте булган). Бу аять аңлата, бер мөселман зиммине (ислам 

мәмләкәтендә яшәүче башка дин кешесе) үтерсә, шул мөселман үтерелгә тиеш. Шулай ук 

ир кеше хатынны үтерсә, ир кеше үзе үтерелер, азад кеше колны үтерсә, азат кешене 
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үтерелер (ак рассадан булган кеше кара тәнле кешене үтерсә, ак тәнле кеше үзе үтерелү 

тиеш була). Әгәр дә варис гафу итсә (кысасны таләп итмәсә), гафу кылучының 

гонаһысына кәффәрәт була ди. Ачык итеп әйткәндә ислам динендә кешеләр хокүктә, 

канда тигезләр. Мөсәвәт (тигезлек) Коръән куйган кануннарның иң мөһиме булып тора. 

ثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا اتفاكمان هللا عليم خبيريا ايها الناس انا خلقناكم كم ذكر و ان  

(әл-Хөҗәрәт, 13). Мәфһүме: И кешеләр! Сезне ир белән хатыннан яраттык һәм сезне 

милләтләргә вә кабиләләрә аердык, бер-берегез белән танышу өчен (талашу-сугышу һәм 

бер-берегезне мәсхәрә итү өчен, талау өчен түгел). Аллаһы Тәгалә кашында сезнең иң 

хөрмәтле – булганыгыз, тәкваларыгыздыр. Ягъни Аллаһы Тәгаләне танып ул кушкан 

кануннарга буйсынып, ул бөерган рәвешчә гыйбадәт кылып яшәгәнегез бу аятьнең хөкеме 

буенча җир йөзендә кешеләр һәммәсе дә бертигез хокукларга ия булып торалар. Кирәк 

нинди генә милләттән булмасын, инсаният хокукы белән тәэмин ителгәннәр. Милләтләргә 

аерылу исә бер-бересе белән дустларча яшәп, культураларын һәм белемнәрен уртаклашу 

өчендер, чөнки төрле милләт, төрле гыйлем вә сәнаигләр мөхәссәс буладыр. Вә төрле 

кабилият вә талантка ия буладыр. /246/ Бәс төрле халык бер-бересе белән танышып, берсе 

икенчесендә булган культураны үзләшергә җәмгыять рәхәт яшәвенә, җир йөзендә 

тынычлык дәвам итүгә сәбәп буладыр. Бер халыкның икенче халыктан артыклыгы расса, 

милләт, голүм вә сәнаигтә тәрәккый итү белән түгел, бәлки Аллаһы тәгалә кушканча иман 

белән яшәп, бер-берсенә ярдәм итүдә икән. 

Коръәннең карашы менә шул. Шушы гаҗәп, Коръән Кәрим тарафыннан куелган бу яхшы 

мөһим канун әле җир йөзендә гамәлгә ашканы юк. Әгәр дә Аллаһының бу әмере белән 

гамәл ителсә иде, җир йөзе дарел-ислам булыр иде. 

Үзләрен иң мәдәниятле, галим һәм күәтле дип санаган милләтләрдә дә Коръәннең бу 

канунына охшаган кануннар чыкканы юк. Булса да, ул язуда гына торып кала. 

Конституцияләрдә язылган яхшы кануннар гамәлгә килгәч, сабын куегы кебек юкка 

чыгып бетә. Милләтчелек, шовинизм яки дини кыйсемнәр һаман яши бирәдер. 

Милләтләрнең генераль ассамблеясе тарафыннан чыгарылган һәм хөррият шәхсия, диния, 

сәясияне тормышка ашыру өчен куелган кануннар тормышка ашырылмый. Һаман җәбәр, 

һаман золым дәвам итә. Соңгы елларда Вьетнамда булган сугышлар, Көнъяк Африкада 

империалистлар тарафыннан җирле халыкка ясаган кыйсымнар, Ирландияда католиклар 

белән протестантлар арасында барган сугышлар һәм бу сугышларда хөкүмәтнең азчылык 

мәзһәб булган католикларга ясаган золымнар… Коръәндәге кануннар кебек гадел 

кануннарның һәм милләтләргә карата дөрест карашның юклыгын күрсәтәләр.  

كنت بالبيض القواضب مغرما و        قال الشاعر: ان كنت بالبيض الكواعب مغرما  

و كنت علي دراسة القرآن مغرما     و انا أقول: ان كنت علي جمع مال الدنيا مغرما  

Коръән күрсәткән юллар һәм гадел кануннар, заһирдә бик каты кебек күрсәтсәләр дә, 

иҗтимагый тынычлыкны саклау буенча гыйнаять әһәмиятледер. Бу кануннар тормышка 

ашырылу күпләрнең золымнан котылуларына сәбәп булыр иде, кысас хөкеме дә 

шундыйлардан. 

/247/ 

Кысас хөкемен канунлаштырып калдыруның иҗтимагый әһәмиятен бәян итеп:  و لكم في

 дигән (әл-Бәкарә, 179). Мәфһүме: Әй гакыл ияләре! Кысаста сезнең  القصاص حياة يا اولي االلباب

өчен яшәү бар, ягъни кеше үтергән өчен үтерүче үтерелә икән, башкалар гыйбрәт алып, 
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кеше үтерүдән сакланырга сәбәп була, чөнки бер кеше дә үлемне теләми, яшисе килә. Бәс 

шул рәвешчә кешелек дөньясында тынычлык вә рәхәт тормыш барлыкка киләдер. 

Гомүмән Коръәндә кеше мөхтәрәм вә мөкәррәм хисап ителеп гаять угары бер бәһа 

бирелгән. Бәһасе дә гаять зур хисап ителеп, ничек кенә булса да үтерү эшләрен 

булдырмаска планнар корылган. Кемнең кем булудан карамастан, сыйнфый, дини, җинси 

вә милли аермаларга карамастан кеше үтерүне гаять зур җинаять һәм гонаһ итеп хисап 

кылынган. Кеше үтерүне иң зур гонаһлар җөмләсенә кертелгән, чөнки хаккы хәят (яшәү 

хакы) мәсьәләсендә һәркем тигез булып, бер сәбәпсез, кануннан тыш бер кемне дә үтерүгә 

рөхсәт ителмидер. Әгәр дә үтерү җинаяте сабит була икән, дият-кәфәрәт белән 

ризалашмасалар, шул катилнең үзен үтерүне канунлаштырылган. Әгәр дә мәкътүлнең 

варисы кысасны гафу итеп дият алырга (кан хакны) риза була икән үтергән кеше алтын 

акча белән мең динар яки көмеш белән ун мең дирһәм яки хайван белән түләсә, йөз дөя 

бирергә тиеш.  

Хулиганнарөчен дә каты җаза билгеләнә (әл-Бәкарә, 178; әл-Маидә, 33). Бу чаралар 

бөтенесе дә җәмгыяттә тынычлык урнаштыру, үлемне киметү, һәр кемгә яшәү хокукын 

тәэмин итеп һәяте иҗтимагыйдә гадәләт, мөсәвәт,сөлех, сәлам кебек яшәү өчен мөһим 

шартларны булдыру максаты белән куелган. Болар – кешелек дөньясы тыныч вә рәхәт 

яшәсен өчен мөһим булган илаһи кануннардыр. 

/248/ Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләренең сугышлары һәммәсе дә 

дәфагый (оборона сугышы) булып һөҗүми (агрессив) сугыш түгел иде. Ислам динен 

таратуы да сугыш белән түгел, бәлки аңлату белән алып барылды. Бу хакта Коръәндә 

чиксез күп аятьләр кычкырып әйтеп торалар (البالغ اال عليكم ما و), ягъни сиңа йөкләтелгән 

нәрсә фәкать аңлату гына булып, мәҗбүр итү синең вазыйфаң түгел. Әгәр мәсәлән 

кәферләр Рәсүлаллаһны үтерергә тырышмасалар, исламга каршы сугыш ачмаган булсалар 

иде, бер генә сугыш та булмаган булыр иде. Ниса сүрәсе 89 нче аять: мөселманнардар бер 

җәмагать мөнафик булып кәферләргә кушылсалар, барыбер кәферләр белән бер хөкемдә 

булалар. Әгәр дә сезнең белән сугышсалар, алар белән сугышыгыз, ди. Әгәр дә 

сугышмасалар (игътизал кылсалар) һәм сөлех теләсәләр, сугышу ярамый (90-91 нче 

аятьләр).  

Башка дин халыклары белән сәхәбәләрнең сугыш кылуы ислам мәмләкәтен дошманнар 

һөҗүменнән саклау өчен булды. Ул заманда фарс һәм рума дәүләтләре иң күәтле 

дәүләтләр булып, һәр вакыт Гарәбстанга куркыныч торып торалар, форсат килсә, гарәп 

җәзирәсен басып алырга һәм колониялары ясарга омтылалар иде. Болар каршы сугыш 

кылу сәясәт иктизасы булса, икенчедән аларны ислам юлына кертә булып торуларын 

бетерү максаты белән булды. Хәбәшстан, мәсәлән, Гарәбстан белән яхшы мөнәсәбәттә 

булганлыктан, гәрчә башка диндә (насрани) булсалар да, алар белән сугыш кылынмады. 

Әле дә булса, дуст күрше булып торуда дәвам итәләр (Кызыл диңгез моңа комачаулык 

итмидер). Башка илләр белән сугыш кылганда да сәхәбәләр өч шарт куялар. Әгәр дә 

шулардан икесе (ислам диненә керү яки җөзья биреп тору) кабул ителмәсә генә дәфагый 

сугышка керешергә мәҗбүр булалар иде. Бу сугышлар ниһаять халыкның дини, сәяси, 

сыйнфый, иҗтимагый азад булуларына сәбәп булды. Халык бу эштән разый вә мәмнүн 

булды.  

/249/  

Урман эчендә 
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Якын безгә кара урман, эчендә чәчәкләр, гөлләр. 

Үсә төрле агачлар һәм чишмәләр, сайрый былбыллар. 

Очалар күбәләкләр анда, чәчәкләр өстендә гөрләп. 

Акырын искән җил белән яфраклар куялар шаулап. 

Кызыл, сары, зәңгәр, ак чәкәкләр хуш исле вә баллы. 

Умарта кортлары гөҗләп алалар шулардан балны. 

Карап торам, булам хайран, күңелем шатлана шул чак, 

Кәккүк кычкыра “күк-күк”. 

Тукраннар тукылдый “тук-тук”. 

Музыка уеннар кушыла. 

Чыпчыклар җырлый чүт-чүт. 

Тирә як тулган агачлар, чәчәкләр, гөлләр ямь-яшел яфрак. 

Килә кәефем алга вә артка, сикерәм яшь куян төсле. 

Чүмам уйга, моңланам, җырлыймын сандугач төсле. 

Димен, кем соң боларны монда чәчкән һәм үстергән? 

Су сибкән кем боларга, шундый гүзәл тәрбия иткән? 

Сырлана күңелем шунда уйлыймын, фикерлим көн-төн. 

Иям баш бер Ходага һәм күңелдә дөрли ут-ялкын. 

Иман нуры тарала шунда бөтен гәүдәмә. 

Диям дә, Аллаһу әкбар! Егылам Раббыма сәҗдәгә. 

Күрсәтергә халыкларга җәлалең һәм дә кәмалең 

Яраттың бу табигатьне, камил иттең барын, димен.  

Ага яшь мелдереп күздән Халикым, Раббым син, димен! 

Тулган күңелем иман белән, гафу ит, ярлыка, димен!    /250/  

Гаҗәп көдрәтле падшаһ Син, кәмалгә зәвал булмас. 

Идрак кылырга Затыңны бәндәләрдә хыял җитмәс. 

Изге теләкләремне Син кабул ит, Аллаһым, Раббым! 

Дөньяда һәм ахирәттә бәхетемне бар ит, Раббым минем! 

Шагыйр Аллаһының гыйзмәт вә кибриясен табигать көзгесе аркылы карап таныган һәм 

гыйлем вә гакылын дөрест рәвештә хәреф итүе аркасында бу бөек мәкамгә - 

мәгърифәтуллаһ мәкаменә - менә алган, чөнки табигать – иман вә мәгърифәт ачкычы 

булып, кәмаләт илаһия вә гыйзмәт илаһияне тану өчен зур маяк, күңелдә иман агачын 

гүзәл тәрбия итү өчен җирлек, иман дәресләрен алу өчен бөек мәдрәсә һәм илһам белән 

рухландыру өчен, күңелне яктырту өчен якты кояштыр. Фәкать моның өчен голүме 
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кәүния белән голүме диниядән ибтидаи дәрәҗәдә булса да мәгълүмат кирәк. Голүме 

кәүния (фөнүне табигыя) дөньяви сәгадәткә, мәдәният вә тәрәккыйгә, тормышны 

яхшыртуга хезмәт итү белән бергә голүме диния өчен чыганак булып торадыр. Табигать 

серләрен белгән саен, табигатьтә фикер вә гыйлем күбәйгән саен без Аллаһы тәгаләнең 

гыйзмәтен тануга якынлашабыз, шул күпер аша без мәгърифәт мәйданына барып чыгабыз. 

Моның өчен табигать дөньясына иман күзе белән карау мөһим шарт булып торадыр. Юк 

исә, кеше никадәр галим вә фазыйл, мөхтәрәм вә мөвәҗәд булмасын, табигать белән 

никадәр генә бәһадырларча идарә кылмасын, мәгърифәт дәрәҗәсенә ирешә алмас. Сәгадәт 

дөньявиягә наил булса да, сәгадәт ухравиягә ирешү бәхетенә ирешә алмас. Дөньяви 

галимнәр нигъмәтләр Аллаһ тарафыннан бирелгән зур нигъмәт вә фазлы илаһия булса да, 

әгәр тиешле урынга хәреф кылмаса, җавап вә хисап вакытында сөлләт вә газабына 

мөвәҗәб булуы бик ихтималдыр.  

/251/ Голүме диния вә ухравия исә, дөньяви һәм ухрави мәгадәтнең өлкән юлы, гакылның 

нуры, тормышның терәге булып мәдәнияте галия инсаниятнең иң югары дәрәҗәсен шикел 

иткәнлектән, иң кадерле гыйлемнәрдер. Җисмани вә рухани тәрәккыйнең мәбнәгәседер. 

Кешенең иң бөек идеалын кәнагатьләндерүне сәбәп, рухыбыз вә гакылыбыз өчен чиксез 

бөек чишмә булып, мәгърифәт, дин, шөкер вә гыйбадәт шул чишмәдән агып килмәктәдер. 

Голуме ухравия дини кешегә иң бөек максатларын кәнагатьләндергәнлектән, Коръән һәм 

хәдисләрдә бу гыйлемнең дәрәҗәсен бөек саналган. العلم اوتوا الذين و منكم آمنوا الذين هللا يرفع 

 Мәфһүме: Аллаһы Тәгалә сездән иман китергән кешеләрне һәм гыйлемгә ияدرجات

булганнарны бөек дәрәҗәләргә күтерер. العلماء عباده من هللا يخشي انماАллаһыдан фәкать 

галимнәр генә куркыр мәгънәсендә. Хәдисләрдә: бер сәгать гыйлем әстәү йөзәр рәкәгать 

нәфел намаз укудан артыграк, димештер. 

Голүме табигыя вә диниядән истифадә итеп мәгърифәт дәрәҗәсенә ирешү – кеше өчен иң 

зур фазлыять вә шәрәф булып, җиде күк бу кешенең аяк астында кала. Сүрәт әл-

Мөнтәһагә ирешеп фәрештәләр галәмен мөшәһәдә кылган кебек буладыр.  

Иман – гаять бәрәкәтле, уңышлы, җимешле, матур агач кебидер. Бу агач дөньяда һәм 

ахирәттә кешеләрнең мәдди вә мәгънәви тәләпләрен тәэмин итүгә сәләтле, гаять бәрәкәтле 

оҗмах агачыдыр. Мичурин үстергән агачның һәрбер тармагында, һәр бутагында берәр 

төрле тәмле җимеш өлгергән кебек, иман агачы да һәрбер гасырда, һәрбер илдә, һәрбер 

кешегә үзенең тәмле җимешләрен (гыйбәдәт, әдәб, әхлак, аеклык, пакьлек, гадәләт, 

сөлех вә тынычлык …). /252/ 

Кешеләр җисмани һәм рухани кәмаләт белән бүләкләнгәннәр 

Аллаһы Тәгалә хәзрәте сыйфаты сөбүтияләре белән иң камил зат булып, гыйлем, кодрәт 

һәм башка сыйфатларның охшашлары юктыр. شاء بما اال علم من بشئ يحيطون ال وягъни кешеләр 

бу гыйлемлекләрдән Аллаһы Тәгалә үзе белдергән кадәресен генә белә алалар. Кеше علم و 

 ягъни Аллаһы Тәгалә адәмгә исемнәрнең һәммәсен дә өйрәтте. Аятьнеңكلها االسماء آدم

мәфһүменчә, гаять зур гыйлем хәзинәсенә ия булып торадыр, чөнки ул җисмани кәмаләт 

һәм рухани фәзаил белән бүләкләнгән югары дәрәҗәле зат булып, аның гыйлеменә хөрмәт 

йөзеннән рухани галәм фәрештәләр дә аңа сәҗдә итмешләрдер. Кеше галәмдә иң кадерле 

мөхтәрәм мәхлүк булып, тәрәккый вә кәмаләтнең иң югары дәрәҗәсенә ирешү өчен 

яратылган һәм моның өчен кирәкле шартлар бар, тәэмин ителгән, ягъни җисмани һәм 

рухани фазлыятлар белән бүләкләнгән. Коръән шуны сөйли. Физик (җисмани) кәмаләтләр 

белән тәэмин ителүен بيدي خلقت لما تسجد لمаяте белән аңлатыла. Аллаһ әйтә Иблиска: Минем 
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үз кулым белән яраткан затка нигә сәҗдә кылмадың? ди. Гәрчә Аллаһның кешеләрдәге 

кебек кулы булмаса да “үзем кулым белән яраттым” диюе – аның шәриф вә хөрмәтле зат 

булуын белдерә.  

Рухани кәмаләт белән тәэмин ителүе – ساجدين له فقعوا روحي من فيه مفخت و مسويته فلماаяте белән 

аңлата, ягъни адәмне яратып үземнең рухымны үргәч, аңа сәҗдә итегез! дип фәрештәләргә 

әмер кылган. Рухны Аллаһының үзенә изафә кылуы һәм фәрештәләрнең аңа сәҗдә 

кылулары аның бөеклегенә шаһиттер, ягъни кешенең тән төзелешендә булган хикмәтләр 

вә гаҗәпләр хайран калырлык дәрәҗәдә бөек булган кебек, рухында вә кальбенда булган 

гаҗаиб тә чиксездер. 

Кешенең кальбе Аллаһының исеменәре тәҗәллә кыла торган һәм Аллаһның нурлары 

чагыла торган көзге булганлыктан югары гыйлемлекләр вә гаҗиб хикмәтләргә мәйдандыр. 

Тәрәккый вә тәкаммөл чыганагыдыр. Шул сәбәптән кешеләр арасында пәйгамбәрләр, 

нәбиләр, гарифләр, галимнәр, әдибләр, даһиләр, мөвәҗәдләр, реформарлар, /254/ фикер 

әһелләре килеп чыккан. Хосүсән, пәйгамбәрләр, әүлияләр, күңелләре саф, тәкълид 

бугавыннан азад, бөек рух һәм фикер ияләре булганлыктан, һэм күңелләре ширк вә 

шөбһәләрдән пакь булганлыктан Аллаһы Тәгаләне камил тану дәрәҗәсенә ирешкәннәр. 

Болар адәмнең шаъны гали, дәрәҗәсе зур булуга мисал булып торалар. Кешелек 

дөньясының киләчәктә ирешә ала торган югары мәдәниятенә һәм тәрәккыйның югары 

дәрәҗәсенә ирешә алуларына символ булып торалар. Мисал өчен Сөләйман, Муса, 

Йосыф, Гайса кебек пәйгамбәрләрне алырга мөмкин. Мәсәлән, Сөләйман галәйһиссәлам 

җеннәрне мәсхәр итү, кырмыскалар белән сөйләшү (кошлар белен белү), паласка утырып 

очып йөрү кебек гаҗәб эшләре белән киләчәк мәдәнияткә ишарә итәдер. Бу мөгъҗизәләр 

аңа мөгъҗизә сыйфатында бирелгән булсалар, киләчәктә гади кешеләр техникә ярдәмендә 

бу эшләрне эшли алачаклар дигән мәфһүмне аңлаталар. Хызыр галәйһиссәлам һәм Асеф 

бине Берзийа кебек даһилләрнең эшләре дә гаять дәрәҗәдә гаҗәп хәлләр булып, болар да 

кешеләрдә киләчәктә зур мәдәният туачагына истидлял булып торалар. Хызыр 

галәйһиссәлам Кәһеф сүрәсендә бәян кылынган бик тирән вә гаҗәп гыйлемлекләргә ия 

булып, гыйлме рух (психология) буенча иң югары дәрәҗәгә ирешкән булуы сүрәтләнә. 

Асеф берәбер зыя исә, Сөләйман пәйгамбәргә берничә мең километр җирдән (Сәба 

шәһәреннән) Балкысның тәхете күз ачып йомганчы китерә алган. Димәк, табигатьтә атом 

көченнән дә югарырак күәт бар. Хәзерге ракеталар тавыш тизлеге белән хәрәкәт итсәләр, 

ул күәт табылганың соңында кешеләр күз ачып йомганчы бик ерак мөсәфәләргә сәяхәт вә 

сәфәт итә алачаклар. Коръәндә бу кыссаларның зикер ителүе, киләчәк мәдәниятнең гаять 

югары дәрәҗәгә ирешәчәген аңлату өчендер. Табигъ, ул дәвердә кешеләрнең аңлавы да 

югары дәрәҗәгә ирешкән булганлыктан, мөтлак хакыйкать булган Аллаһы тәгалә хәзрәтен 

тану мәсьәләсе дә тәрәккый итәр. Күпчелек халык иман вә мәгърифәт белән хөрмәтләнүгә 

муафыйк булырлар.  

/255/ 

Идеализм фәлсәфәсендә агымнар вә мәзһәбләр 

Галәм кайдан килде, олуг табигать дөньясының асылы нәрсә? Галәм вә табигать кем 

тарафыннан барлыкка китерелгән, аның белән кем идарә итә яки үзлегеннән тәсадыф 

белән (очраклы рәвештә) генә плансыз-нисез барлыкка китерелгәнме? Философия бу 

хакта нәрсә әйтә? 
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Бу мәсьәләне чишу хакында җир йөзендәге барлык фикер вә гыйлем ияләре баш ваттылар, 

уйладылар, тикшерделәр, ләкин тиешле рәвештә кәнагать итәрлек җавап алганнары юк 

һәм галәмнең башлангычы вә ахыры хакында катгый рәвештә җавап бирә алганнары юк. 

Философлар вә галимнәр бу мәсьәләдә хайранлыкта торалар. Табигать – галәмнең 

асылыхакында иң соңгы фән ияләре – галимнәр дә бер фикергә килә алганнары юк. Бу 

мәсьәләдә үткән гасыр һәм хәзерге гасырның галимнәре күп төрле фикердә булдылар. Бу 

урында аларның берничәсен әйтеп узабыз. 

1)   Рухчанлык мәсләге – спиритуализм. Бу мәсләккә күрә, каләмнең асылы рухтан 

гыйбарәт булып, галәмдә фәкать рух кына (рух өлкәләр) бар. Шуның өешып торучы 

зоһурыннан бу галәм хасыйл булган, диләр. Бу мәсләк тәсаввуф әһелләре мәсләгенә бик 

охшый. Моны мәйданга чыгаручылар мәшһүр философ Дальтон, Густав Лебон, узган 

гасыр философларыннан Лейбнис һәм башкалар. 

2)   Рух һәм мәддәдән мөрәккәб дигән мәсләк – дуализм. Боларча мәддә рух була алмый. 

Табигать дөньясы шул ике асылның кушылуыннан барлыкка килгән, диләр. Бу мәсләк 

иске булса да, моны фәлсәфи вә гыйлми юлга салып җибәрүче француз галимнәреннән 

мәшһүр Декарт булган. Аннан соң Герберт, Эспенсор, Бавлисин, Абыгауэр вә башкалар. 

Ошбу нәзарияне күәтле диләр. 

3)   Гаяи асыл – идеализм мәсләге. Бу мәсләктә рухның барлыгына нигезләнә. Кешеләр 

киләчәктә бөек бер мөттәсәдкә барып чыгып рәхәтлеккә дучар булачаклар, диләр. 

Мәддәләр алмашканың соңында кешеләр терелеп, кешеләр өчен хәзерләнгән оҗмахта 

яшәчәкләр диюдән гыйбарәт. Бу мәсләк рух һәм мәддәгә инкәр итми. Бу мәсләкне фаш 

итүчеләр: Йом, Кант, Милл, Гегель, Фехт, Фехр, Гартман, Вонд һәм башкалар. 

4)   Фәләсәфи хиссия – позитивизм. Биш сизү әгзасының берсе белән бәйләнмәгән 

нәрсәләрнең барлыгын инкәр итүче фәлсәфи бер мәсләктер. Болар фикеренчә табигатьтән 

тыш (الطبيعة وراء ما– метафизик) дөнья юк. Боларча математика, һәйиәть, табигать, кимия, 

биология фәннәре берәрсе белән исбат ителмәгән нәрсә юктыр. Бу мәсләкне яклаучылар: 

француз галиме Август, Конт, Аламберг, Торга, Истюарт Милл һәм башкалар.  

5)   Табигиюн мәсләге – натурализм. Бу фәлсәфи мәзһәбкә күрә, бөтен галәм табигатьтән 

барлыкка килгән. Болар галәмдәге табигать кануннардан башка галәмнең тышында булган 

яратучы көчне инкәр итәләр, ягъни Аллаһны – рухны нәфи итәләр, танымыйлар. Бу 

мәсләк ияләре: Людвиг Фейербах, Фридрих… 

6)   Мәддиюн мәсләге – материализм. Бу мәсләккә күрә, галәм вә табигать дөньясы мәддә 

һәм күәттән (хәрәкәттән) барлыкка килгән. Табигатьтә мәддә һәм аның көченнән тыш 

башка бер нәрсә юк, ягъни мәддә һәм аның хәрәкәте канунлы рәвештә галәмне барлыкка 

китергән бер зарурат катыш тәсадыф (очраклылык) бу мәсьәләдә зур роль уйнаган, диләр. 

Болар Аллаһы тәгаләне, ахирәт көнен, үлгәч терелүне, оҗмах-тамугны, рух һм 

фәрештәләрне инкәр итәләр. Бу мәсләкне башлап мәйданга чыгаручылар: Эпикур һәм 

аның шәкерте Демокрит, 18-19нчы гасырларда Гайсов, Гандари, Лиматри, Калбах, 

Бухнир, Гегель, Дарвин, Энгельс, Маркс һәм башкалар. 

7)   Игътибария мәсләге яки тәнасиб нәзариясе – теория относительности. /257/ Ауропада 

яңарак заһир булган бер фәлсәфи мәсләктер. Ислам голәмәсе арасында күптән бар иде. Бу 

мәсләктә Германияда немец философларыннан мәшһүр Эйнштейн нигезләгән. Бу 

мәсләккә күрә, бөтен галәм изафияттән гыйбарәттер, катгый өсбүт (конкрет) бер нәрсә дә 
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юк. Һәр нәрсәнең барлыгы яки юклыгы үзеннән генә беленә алмый, бәлки үзеннән башка 

бер нәрсәгә чагыштырганда гына барлыгы беленәдер. Вөҗүд мотлак – абсолютное бытие 

юк, ди. Бу мәсләккә күрә, мәддә мөстакыйл бер нәрсә булып саналмый, бәлки 

игътибарияттән гыйбарәт. 

Менә кыскача гына әйткәндә галәмнең асылы хакында ни кадәр фәлсәфи мәсләкләр бар. 

Димәк, барлык голәмә вә философлар галәмнең асылы хакында хайраннар – аптрашта 

торалар. Бу хакта берсе дә кәнагать итәрлек итеп өзеп җавап бирә алмыйлар. Шул сәбәпле 

күп төрле мәсләкләр килеп чыккан. Болардан башка яңа мәсләкләр дә күп. Мәсәлән, 

неотомизм, персонизм, клерикализм… Менә шуны әйтергә тиеш: материализмны да эченә 

кертеп, бу мәсләкләр хәреф нәзары мәсләкләр булып фән вә гыйлем юлы белән исбат 

ителгән мәсләк түгелләр. Фәкать занн вә тәхмин (гипотеза) дән гыйбарәттер. Монда 

мәйданда инкәр итеп булмый торган күпчелек тарафыннан исбат ителгән бер хакыйкать 

бар. Галәмнең асылы теләсә нәрсә булсын, мәддәме, рухмы, мәддә вә рухымыз – 

вагыйкъта галәм бар һәм яши (реальный мир). Бу дөнья ниндидер бер күәт тарафыннан 

барлыкка чыккан. Бу хосуста динле һәм динсез галимнәр иттифактадыр. Монда бәхес юк. 

Низагъ фәкать шунда гына: бу көч (күәт) гыйлем, хөсен, аң, тереклек, фикер, гакылдан 

буш булган сукыр күәтме? Яки гыйлем, кодрәт, хәят, хикмәт, кәлам, ирадә иясе булган 

илаһи күәтме? Дингә ышанмаучылар: бу күәт – сукыр күәт, диләр. Галәмнең сизү, фикер, 

гакылдан мәхрүм булган табигый күәттән килеп чыгудан дәгъва кылалар. Болар мәддиюн 

һәм табигиюн фиркәләренә хасс булган фәлсәфи мәзһәбенә яклылар. Дингә ышанучылар 

исә чиксез күәт, /258/ иясе булган мотлак хакыйкать (абсолютная истина) продукты, 

диләр.    Болар – идиализм мәктәбен тәшкил итәләр һәм бик көчле дәлилләр белән 

галәмнең асылы булган Аллаһы тәгаләнең барлыгын таныйлар. Гакыл вә табигать (голүм 

табигыя) белән аның барлыгыны ныклы рәвештә исбат итәләр. Без ислам динен тотучылар 

да ошбу мәктәпкә карыйбыз.  

Күәт нәрсә? 

Күәт (көч) дип бер хәдәсәнең башлангыч мөбдәнә, якын сәбәбенә әйтеләдер. Бу күәт үзе 

ике төрледер: гакыл, фикер, тереклек иясе булган һәм һәр нәрсәне планлаштыруга сәләтле 

булган мәгънәви күәт. Гакыл вә фикерсез һәм бер төрле дә гыйлемгә ия булмаган сукыр 

күәт. Болар арасында зур аерма барлыгына һәр кайсыбыз беләбез. Тәртипле эшкә сәләтле 

булган күәтләр, мәсәлән – фәрештә, җен, кеше… Гакыл вә гыйлем иясе булган күәтләр 

җөмләсеннәндер. Су, кызулык, салкынлык, җил, электрик, магнит, атом кебек күәтләр 

сукыр күәтләр җөмләсеннәндер.  

Бу галәм бөек бер күәт әсәре булуын бөтен галимнәр таныганнар, дия әйтеп узган идек. 

Менә хәзер галәмне иҗад итүче күәт сукуыр күәтемез, яки чиксез гыйлем вә кодрәт иясе 

булган Аллаһның кодрәтеме? дигән мәсьәләгә күчәбез һәм Аллаһның кодрәт 

мотлакасыннан башка вөҗүдкә чыкмавын исбат итәбез.  

Һәр диманда һәр җирдә үлчәүсез нәрсә белән үлчәүле нәрсә арасында һәм тәртипсез 

төзелгән нәрсә белән тәртип вә низамга салынып куелган ике нәрсә арасында зур аерма 

барлыгын күрәбез. Мәсәлән, тигез итеп бүленгән, үлчәнеп куелган вә төзелгән нәрсә белән 

үлчәүсез-таркау яткан ком өемнәре һәм ташлар арасында аерманы күреп торабыз. 

Боларның берсе – гакыл, гыйлем вә фикер иясе булган кешеләр тарафыннан ясалган 

булса, икенчесе агар су, искен җил, вулкан кебек гакылсыз күәтләр тарафыннан уелган. 

Болар арасында аерма 2х2 кебек хакыйкатьтер ки моны инкәр итәргә һичбер кешенең 
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хакы юктыр. Фарзән моның киресен дәгәва итүче булса иде, аннан ахмак дия куарлар иде. 

Йоклаган иптәшнең күзләренә җыелган җипне куам дип, /259/ таш белән урып дустының 

күзен чыгарган ахмак җөмләсенә кертерләр иде. 

Шулай ук аптекаларда үлчәнеп ышкафларга тәртип вә интизам белән тезелеп куелган 

дарулар белән тәртипсез урамда яткан таш кисәкләре арасында да аерма бар. Берсе махсус 

курслар булса да укып гыйлем алган кеше эш булса, соңгысы сукыр күәтләр тарафыннан 

төзелмештер. Мәскәү шәһәрендә берничә мең кеше торырлык 40-50 катлы матур биналар 

белән, тәртипсез яткан туфрак ком-ташлар уемнары арасында да зур аерма бар. Моны исә 

һәркем беләдер. Җирдә тәртипсез рәвештә яткан тимер-томыр кисәкләре белән 

параходлар, автобуслар, радио, телевизор, телефон, телеграф, паравозлар, трактор, 

самолетлар, ракеталар, роботлар арасында аерма барлыгын әйтеп торасы да юк. 

Соңгылары гакыллы, галим кешеләр көче белән барлыкка килгән булып, кешенең 

гыйзмәтенә, гыйлеменә, күәтенә дәләләтләр. Кешеләр тәртипсез таркау яткан тимер 

рудаларын чыгарып, мартин печләрендә үтеп төрле шикелдә төрле нәрсәләр барлыкка 

китергәннәр. Хәттә аларга җан биреп хәрәкәт итәргә дә мәҗбүр иткәннәр. Бу исә гакыллы 

күәт нәтиҗәседер. Инде табигать дөньясына күз салып, төзелешенә диккәт вә игътибар 

итик: без галәмдә искитәрлек тәртип вә низам күрәбез. Галәмнең һәрбер өлеше яшәү өчен 

салахиятле (?), фәнгә моэфыйк, техник ягыннан камил төзелешкә ия булып торалар. Гаять 

бәдигъ шикелләр халик ителгәннәр. Галактикалар, кояш, ай, җир һәм җир йөзендә булган 

мөгъдәннәр, агачлар, диңгезләр – сулар, хайваннар һәм гомүмән үсемлекләрнең һәрбер 

гомуми агымга мөнасыйп, бөек гаять вә максатка муафыйк планлы рәвештә яратылганнар. 

Бу көндә иҗад вә кәшеф ителгән, кешеләрнең гакылы вә фикерләре ирешкән 

мәгълүматларны һәм иҗатларны гына игътибарга алып карасак, фикер вә гакылымыз 

белән мөталага вә мөхәкәмә кылсак, галәмдә камил тәртип һәм нәрсәләр арасында 

гармония булуга хайран булмыйча мөмкин түгелдер. Хәтта камил белән наксый иҗады 

арасында булган зур аерма да гаҗәпкә калырлык дәрәҗәдәдер. Балалар ясаган уенчыклар 

/260/ белән мөтәхәссес мөһәндисләр ясаган нәрсәләр арасында булган аерма, шулай ук 

кешеләр кулы белән ясаган курчак белән Аллаһы тәгалә яраткан кеше һәм хайваннар 

арасында булган аерма да искитәрлектер. Кеше ясаган җансыз робот белән кеше 

гәүдәсендә булган хикмәтләрне тикшерсәк, ике арада булган аерма җир белән күк арасы 

кадәрдер. Аллаһы тәгалә яраткан күз белән кеше ясап тыгып куйган күзне чагыштырып 

карау тәгаҗҗәб вә хәйрәтне мөвәҗиб булурлыктыр. Әҗрам сәмавия голүмия бер якта 

торсын, һәр каюмызга мәгълүм булган кояшны гына алып карыйк. 

1 - Кояшның торган вә куелган урыны җирдә яшәүчеләр өчен гаять мөэфыйк вә 

мәсләхәтләренә мотабиктер. Әгәр дә якынрак куелган булса иде, кызулыгы белән 

нәрсәләрне яндырып көйдереп бетерер, җан ияләренең күзләрен сукыр итер иде. Әгәр дә 

ераграк куелган булса (Уран, Нептун кебек), гаять күәтле суыклар үсемлекләргә үсәргә, 

хайваннарга яшәргә комачаулык итәр, хәттә тормыш бөтенләй булмас иде. Җирдә 

яратылган нәрсәләрдә мәгълүм вә махсус вәзгыяттә булып, кояшның биргән нуры күәтенә 

мөнәсыйбтер. Шулай ук тән-гәүдә төзелешләре кояшның биргән кызулыгына лак итеп 

яратылган. Океаннар-суларның агымнары тәэмин итәрлек дәрәҗәдә генә яктылык 

бирелгән. Яктылык көче хәзергедән азрак булса иде, диңгез туңып боз белән капланыр, 

болытлар күтәрелмәс, яңгыр яумас, үсемлекләр үсмәс иде.  

Диңгезләрдә корабльләр белән сәфәр итеп башка илләр белән катнашу һәм сәүдә итү дә 

булмас иде. Җирнең кояшы тирәсендә әйләнгәндә үз күчерендә 24 сәгать эчендә әйләнеп 
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көн һәм төн хасыйл итүе дә гаять мөһим мәсләхәткә нигезләнгән булып, айдагы кебек 15 

тәүлек көн һәм төн булып торса яки фәкать көн һәм төн генә булып торса, җирдә 

яшәүчеләр өчен нинди кыенлыклар булыр, тормыш чыгырыннан чыгып халыклар бик 

авыр хәлдә калган булырлар иде. Көн-төн һәм елның дүрт фасылы куелу – җирнең 

күрендә тәртип белән әйнәнүе, ягъни артык акырын яки шәп хәрәкәт итмәүе – болар 

һәммәсе гаять мөнтазыйм тәртип вә план нәтиҗәседер. Бу гаҗәп төзелешләр /261/ сукыр 

күәт әсәреме, яхүд бөтен серләрне белгән, гыйлеме һәм кодрәте белән бөтен нәрсәне ихатә 

(?) кылган Аллаһы тәгалә күәте әсәреме? Һәрбер гакыл вә фикер һәм гыйлем иясе булган 

вөҗданы саф, күңеле керләнмәгән кеше сукыр күәттә бу кадәр гаҗәп төзелеш булу 

мөмкин түгел, диячәгендә шөбһә юк. Әгәр дә бу тәртипләрне инкәр итүче булса, ул 

Аллаһы тәгаләнең дәрәҗәсен вә кодрәтен бәһаламаган булып, үзенең фикерен вә гакылын 

яхшы рәвештә тәрбия итәргә мөхтаҗ булыр. Волга елгасы яры буенда утырга ике кешенең 

берсе иптәшенә карап: “Бу елгада күпме су булыр дип уйлыйсың?” дия сорау бирә. Иптәш 

җавабында: “Кырык бочка кадәр булыр дип хисап итәм” ди. Сораучы: “Мин дә шул кадәр 

булыр дия уйлаган идем, чама-чамадан (микдар-микдардан) узмый икән,” дия иптәшнең 

җавабын хуплаган. Табигатьтә Аллаһының кодрәтен күреп гыйбрәт алмаган кешедә ошбу 

тәмсилгә мисдак булыр. Димәк табигать дөньясын төзүче һәм тәртипкә салучы зат – 

Аллаһы тәгалә вә тәбарәкә бар. 

2 – Бөтен әҗрам голүмия вә сәфәлия (галактикалар, планеталар, кояш һәм айлар) 

үзләренең юлларында зөррә кадәр соңламыйча һәндәсә вә риязи кануннарга буйсынып, 

катгый һәм үзгәрмәс тәртип белән аслән үзгәрешсез рәвештә йөрүләрендә дәвам итәләр. 

Ничә миллион-миллиард еллар йөрсәләр дә, тәртибен бозулары сизелми. Алар Аллаһы 

Тәгалә кушкан ائتيا طوعا او كرهاәмер вә фирмәненә буйсынып أتينا طائعين(ихтиярыбыз белән 

йөрибез, фирмәнгә карышмыйбыз) дия җавап бирмешләр иде. Табигатьтә куелган җәзбә - 

магнетизм кебек кануннар да Аллаһның әмеренең нәтиҗәседер. 

Хәлбүки чиксез йолдызлар, галәмнәр барысын да шөгүбсез, җансыз, гыйлемсез, җамид 

җисемнәрдән гыйбәрәт булып, алардан ни рух, ни фикер, ни ирадә вә гыйлем, ни хөсен вә 

шөнүд юктыр. Шулай була торып та, чиксез фәзаны тутырган миллиардча йөлдызларның 

билгеле вакытларда тәртип вә низамнары саклап, куелган урыннарында хәрәкәт итәләр 

һәм тәртипне бозмыйлар. Хәттә җир сәгатьләрен йөлдызларга карап тугрылыйлар, чөнки 

секунд та ялгышмый хәрәкәт итәләр. Гомуми тигезлекне саклыйлар, /262/ общая 

гармонияне бозмыйлар. 

Инде уйлап карыйк, шул гомуми низам вә тәртипне саклап юлларында дәвам итәргә 

мәҗбур иткән күәт мәддиюн әйткәненчә, сукыр күәтме, яки барлык нәрсәләрнең яшерен 

серләрне мотлак булган, чиксез кодрәт иясе булган, бөтенесен үзенә буйсындырган олуг 

гыйлем вә хикмәт иясе булган табигатьтән өстен булган илаһи күәтме? Бу сөэлгә җавапта: 

Әлбәттә бу кадәр бөек тәртип вә низам белән хәрәкәт итә торган һәрбер зөррәләренә кадәр 

бөек хикмәт вә мәсләхәт белән куелган һәм бөтен фәзаине тутырган, галәмне идарә 

кылучы күәт сукыр күәт булмыйча, бәлки бөек гыйлем, кодрәт вә ирадә иясе булган 

Аллаһы Тәгалә хәзрәтедер, димичә мөмкин түгелдер. Тәгассүбтән хали һәрбер гакыл иясе 

ошбу җавапны бирәчәгенә шик юк. 

3 – Мәшһүр француз галиме Пастер чыгарган канунга бинаән, җир йөзендә булган барлык 

хайваннар һәм үсемлекләр зәүҗият (ирле-хатынлы булу)дан урчиләр. Җир йөзендә ни бер 

хайван вә ни бер нәбат зәүҗияттән башка була алмыйдыр (бу канунны Коръән дә 

раслаган: Ясин, 36). Бу канунны инкәр итүче ни бер фән вә бер галим юктыр, чөнки 
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тәҗрибәләр аркасында катгый әс-сөбүт булуы мәгълүмдер. Пастер: терек әйберләр терек 

нәрсәдән генә барлыкка килә, дигән канунны башка галимнәр дә раслаган. Мәсәлән, 

Вирсов: Терек күзәнәкләр терек күзәнәктән генә барлыкка килә. Галәмнең асылы да тере 

заттан, ягъни Аллаһның кодрәте белән барлыкка килгән, ди. Бу кануннан хәтта электрик 

тә читкә китә алмый. Мәнфи вә мөсәббәт өлешләре кушылса гына тәэссире сизеләдер. 

Җир йөзенең һавасы, сулары, азыклары, хайван һәм үсемлекләре зәүҗият кануны 

аркасында камил вә мөнтазыйм рәвештә яшәү дә дәвам итәләр. Ирләр һәм хатыннар бу 

агымга моәфыйк рәвештә һәм урында вә заманда тигез булып, нәселнең инкырзыннан 

саклыйлар. Дөньяны инкыйраздан саклау өчен һәм тәртипле рәвештә яшәтү өчен кирәкле 

кануннар куеп, хикмәте вә кодрәте белән дөньяны яшәтүче күәт сукыр күәтме яки гыйлем 

вә кодрәт иясе булган зат әкъдас – Аллаһы тәгаләме?  

4 – Һәр нәрсә камил рәвештә гыйлем вә хикмәт һәм мәсләхәткә моәфыйк рәвештә 

яратылуын бөтен фәннәр сөйлиләр (мәсәлән – күз). /263/ Галәмне хикмәт вә мәсләхәт 

нигезендә максатка ригаяга моәфыйк итеп тәртип куйган күәтне берәү дә надан, хис вә 

сукырдан хали булган табигый күәт дип әйтә алмас. Әлбәттә, гыйлем вә хикмәт иясе әсәре 

диячәктер. Ул исә, бөтен галәмнең тәрбиячесе – Аллаһ Раббел-галәмин хәзрәтедер. 

Табигатьтә барган үзгәрешләр, искеләре фани булып, яңасы яшәүләр, заманына, урынына 

күрә булган җайланмалар – сайланышлар, яшәү дәверләре төрлечә булу – һәммәсе дә 

Аллаһның куйган канунына мөәфыйк булган эшләрдер. Һәрбер хәдәсә вакыйгаләр Аллаһ 

куйган кануннардан тыш була алмыйдыр. Бәгъзе мөәллифләр Һинд океаннан Киргилсен 

(?) утыравында яшәүче канатсыз чибеннәрне мисал итеп, болар элек тә канатлы булсалар 

да, соңра анда искән каты җилләр тәэссире белән климатка хибарланып (?) канатсыз 

булып калганнар, дия Аллаһы тәгаләнең барлыгын инкәр итүгә батырчылык итсәләр дә, 

бу дәлил нигезле түгелдер, чөнки Аллаһы тәгалә көчле ирадә иясе булганлыктан, ул 

теләгән нәрсә булмый калмыйдыр (ما شاء هللا كان و ما لم يشاء لم يكن). Аллаһы тәгалә һәрбер 

заманда, һәрбер урында климатына мөнәсыйп булган хайваннарны һәм үсемлекләрне 

яраттырадыр. Аның хикмәтенә вә кодрәтенә чик юктыр. Киргелен утравында булган 

чибеннәрнең яшәвен – тормышын саклау өчен канатсыз чибеннәр яратуы бер дә гаҗәп 

түгелдер. Хайваннарны күптөрле (икешәр, дүртәр, алтышар) аяклы итсә яраткан Аллаһы 

тәгалә чибеннәрне дә канатлы яки канатсыз итеп яратуга кадыйрдер. Җирдән башка 

булган планеталарда климатына, һавасына мөәфыйк рәвештә төрле-төрле берз белмәгән 

гаҗәп мәхлуклар яраткан булуы мөмкин, дия фән әһелләре инсаф сүзе сөйләмешләрдер. 

Мәсәлән, “Марс” исемле әсәрендә Полак җәнәбләре Юпитер (Мөштәри) йөлдызы хакында 

сөйләгәндә анда яшәүче тере мәхлуклар булуын ихтимал тотып: табигатьнең иҗад көченә 

чик юк, суда яшәүче мәхлуклар булган кебек, кислота дарьясында яшәүче мәхлуклар да 

булу мөмкиндыр. Алар өчен кислота дарьясы яшәү шарты булыр, ә безнең һава һәм 

суларсыз аларга һәлакать булу мөмкин, димештер. Табигатьтә һәр нәрсә үлчәүле булуын 

гыйлме кимия голәмәсе исбат иттеләр. Нәрсәләрдә булган атомнар саны, табигъ 

мәнбәгъләр /264/ (калий, калтий, фосфор, йод кебек элементлар) үлчәү белән куелган, 

хәтта һава составында оксиген, гидроген, азот кебек гансарларда (?) үлчәүледер (азот 21%, 

оксиген 79% тәшкил итәләр). Тагамнарда витаминнар да үлчәүледер. Мәгълүмдер ки, 

галәмдә үзлексез рәвештә һич туктаусыз эш процессы бара. Эш өчен күәт кирәк. Гакыллы 

күәт булмаса, сукыр күәтнең эше тәртипле бармый һәм тиешле нәтиҗәне бирми. Узган 

мисалларда галәм гакыллы күәтнең әсәре булуын бик ачык әйтелде. Һәм бөтен галәмнең 

төп масдары булган Аллаһы тәгалә хәзрәтенең барлыгы сабит булуы. Дөньяда күпчелек 

халык Аллаһның барлыгын белсәләр дә, ләкин бәгъзеләре Аллаһы тәгаләгә тиешле бәһаны 



Фатхелкадыйр Бабич. Борһане тәүһид (1968) 

22 
 

бирә белмәгәннәр һәм тәгаендә хата ясаганнар. Шул сәбәпле төрле диннәр килеп чыккан. 

Иң дөрест бәһаны …, хосусән Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләре 

тарафыннан бирелгән булып, Коръәндә вәхи васыйтасы белән Аллаһка иң яхшы 

сыйфатлар һәм матур исемнәр бирелгән. Коръәне Кәримнең бәяненә күрә, Аллаһы тәгалә 

иң камил, иң гали зат, барлык кимчелекләрдән мөнәззә, бөтен кәмаләтне җыйган һәм адәм 

гакылы ирешмәслек дәрәдәдә олуг бер хакыйкать мотлактыр. 

Коръән вә ислам нәзарында Аллаһы тәгалә маддилек, имкән, хөдүс, җисем вә сүрәттән, 

мәкан вә заманнан мөнәззә һәм үзгәрү, йоклау, бетү, хатын вә балалар тоту 

кимчелекләрдән пакьтер. Кайда гына барма, кайда гына карама, аның йөзе шундадыр.  و هو

ينما كنتممعكم ا Һәркемнең йөрәк тамырыннан якын булып, кешелек нәрсә фикерләгәнен 

дә белеп торадыр. Әүвәле-ахыры юк, заһир вә батын булган затка иядер. Бөтен галәм аның 

кодрәте һәм теләве буенча барлыкка килмештер. خالق كل شيءБөтен чикесез галәм аңа 

нисбәт бик кечкенә булып, аның кобза (قبضهء) кодрәтендәдер. Һә нәрсәне көндә, төндә, 

җирдә, күктә булган нәрсәләрне хәтта һәрбер җиргә төшкән яфракны белеп торадыр. 

Нәрсәләрнең атомнарында протон тирәсендә электроннарның ничә мәртәбә әйләнүләрен 

белеп торадыр. Һәр вакыт эштә булып, галәм белән ирадә итә һәм бөтен нәрсәгә 

контроллек итә, йоклау кебек хәлләр анда булмый. Һәр нәрсәне күзәтеп тора, бер генә 

минут та гыйфләттә калмый… /265ان ربك لبالمرصاد / Барлык галәмдә бу көнгә кадәр кәшф 

ителгән һәм моннан соң кәшф ителәчәк һәм кешеләр тарафыннан кәшф вә иҗат ителүе 

мөмкин булмаган барлык табигый кануннар, мәдди вә мәгънәви күәтләр, галәм табигатьтә 

барган барлык низам вә хөкемнәр вә тәртипләр, арту, кимү, нәрсәләр торышларын үзгәртү 

– барысы да әлвәһият тарафыннан куелган кануннардыр. Әҗраме сәмавиянең бөтен 

хәрәкәтләре белән идарә итә, параход капитаны карапның юнәлешен - әхвален белгән 

кебек җир һәм айның хәрәкәтләрен белә һәм һәлакәттән саклый. Ай, мәсәлән, җир 

тирәсендә әйләнгән чакта тулкынлы суда йөзгән көймә кебек уңга-сулга чайкала, әллә бер 

канаты, әллә икенче канаты күтәрелә яки төшә, бер вакыт астка таба чума, икенче вакыт 

өсткә күтәрелә (самолет очкандагы кебек). Җирнең өстке катламы һәр көн берничә 

мәртәбә күтәрелә һәм төшә. Диңгезләр-океаннар тәүлектә ике мәртәбә күтәрелеп төшәләр. 

Менә болар һәммәсе дә Аллаһы тәгаләгә мәгълүм. Аның гыйлеменнән вә хифзеннән 

хариҗ түгел, аның идарәсенә мөфәфыйктер. Кыскасы: галәм табигаттә булган барлык 

серле кануннар һәм аларның дәвамнары, бөтен үзгәрешләре, низамнар, үзгәрү һәм 

алмашынулар Аллаһның тәрбиясе вә ирадәсе нәтиҗәседер.  

Бу хакта Коръәндә бөек тәгълимәт бар:  كل يوم هو في شأن، و من آياته ان تقوم السماء و االرض بامره، و

موات و الشمس تجري لمستقرلها، ان هللا يمسك السموات و االرض ان تزوال و ان زالتا امسكهما احد من بعده، بديع الس

االرض، وسع كرسيه السموات و االرض و ال يؤده حفظهما و هو السميع العليم، و نحن اقرب اليه من حيل الوريه، سواء 

عليه من هو مستخف بالليل او سارب بالنهار، و من آياته خلق السموات و االرض و ما بث فيهما من دابة، و هو علي جمعهم 

 Менә бу һәм боларга охшаган башка аятьләр Аллаһы тәгаләнең әсәр вә кодратеاذا يشاء قدير

ни кадәр гыйзмәтле булуын аңлаталар. Бик күп аятьләрнең мәфһүме һәм тәфсире бу 

әсәрдә бәян кылыныр, иншаллаһ. Димәк, мотлак хакыйкать булган Аллаһ бар. /266/   

Җасид – мөлхәдкә 

Күпме йөрсәң дә Ходайны инкәр итеп син һаман, 

Барлыгын аның һич шиксез беләчәксең бер заман. 

Ләкин соң булыр, уңыш ул вакыт һич тапмассың, 
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Җанга тынычлык һәм тәнгә ял итәрлек бер мәкан. 

Эшләгән эшләрең алда торса уелап тау кебек, 

Һай! Юк, болар минем эшем түгел диярсең микән. 

Хисап мизан вакытында йөзләрең булыр кара, 

Куркудан калтырырсың, чөнки анда эшләр бик яман. 

Табалмассың анда шәфкать зәбаниләр каршыңда, 

Торырлар гурзиләр тотып озатырга артабан. 

Күз алдыңда һаваине күреп торсаң шак катып,  

Каты җыларсың күзләрдән агызып яшь урынына кан. 

Табалмассың дустлардан күрсәтүче ярдәмен, 

Дустларың үзләре йөрерләр ярдәм табыйм дип каян. 

Инкәр итмәсәң иде син пәйгамбәрнең сүзләрен 

Булыр идең бүген кунак шунда, вәзир һәмдә хан. 

Үкенесен инкәргә дөньяда вакыт аны,  

Диярсең “Хәзер инде белдем хәзрәт Аллаһ хак икәнен!” 

Тәүбә итеп көферлектән тәүбә иткән кешеләр, 

Булырлар кыямәт көндә җәннәт әл-фирдәүстә хан! 

Мәңге калырлар шунда булып кадерле миһман! 

/267/ 

Чагыштырмалык теориясенең практик әһәмияте 

Чагыштырмалык теориясенең фәндә (физикада) әһәмияте зур булган кебек, дин буенча да 

әһәмияте гаять бөектер, ләкин чагыштыруның шартлары ригая кылынырга тиешле. Юк 

исә, мәтлүб нәтиҗәне бирми. Мәсәлән, مقيسбелән عليه مقيسикесе бер җинестән булырга 

кирәк. Путны аршинга, мәддине мәддә булмаган нәрсәгә чагыштыру дөрест түгелдер. 

Шулай ук галимне җаһилгә кыяс тә дөрес түгел. Мисал: француз астрономы Лаланд бер 

әсәрендә: мин бөтен күкләрне капшап бетердем, ләкин Аллаһ дигән нәрсәне тапмадым, ди. 

Галим кешедән шундый наданнар сүзе чыгуына гаҗәпләнергә туры килә, чөнки Лаланд 

Аллаһы тәгаләне кешегә кыяс кылу белән хаталана. Хәлбуки икесенең арасында булган 

аерма – җир белән күк арасы кадәрдер. Кеше – мәхлук, мәддәдән гыйбарәт булса, Аллаһы 

тәгалә мәхлук та түгел, мәдди дә түгел. Икесенең арасында бер төрле дә мөнәсәбәт юк. 

Шулай ук бу дөньяны Аллаһы тәгалә яраткан булса, Аллаһның үзен кем яратты дигән 

бәхес тә урынсыз. Мәддиюн: мәддәнең әүвәле-ахыры юк, аны беркем дә бар итмәгән, дия 

мәддәнең мәңге булуын һәм тыштан бер сәбәпсез үзеннән үзен барлыкка килүен дөрест 

саныйлар. Аңсыз – гакылсыз мәддәнең үзеннән үзе барлыгын дөрест күру – нәрсәләр 

тышкы сәбәптән башка да бар була алалар, дигән сүз буладыр. Сукыр мәддәгә бу 

сыйфатны исбат кылуны дөрест күргәч. Сыйфате сөбүтиягә ия булган Аллаһы тәгаләнең 

үзеннән үзе барлыгын нигә дөрест күрмиләр? Тыштан бер күәт тәэсир итмәс, хәрәкәт 

булмый. Нәрсәнең (мәддәнең) үзе дә булмый. Мәсәлән, автобусларның, параходларның 
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хәрәкәт хариҗтән тәэсир итүче гакыллы зат (кеше) тәэссире белән булуын һәркем аңлый. 

Президент булмаса, илдә тәртип булмый. Бинаән галәйһи, галәм белән идарә итүче, аңа 

хәрәкәт бирүче, тәртип куюче бер зат булу ләзем. Менә бу чагыштырулар дөрест 

кагыйдәгә нигезләнгән. Шул сәбәпле нәтиҗә дә дөрест, ягъни – Аллаһ бар. 

/268/ Шулай ук Аллаһның затын мәддә белән чагыштыру дөрест булмаган кебек, аның 

сыйфатларын, әфгален (эшләрен) дә чагыштыру дөрест түгелдер. Мисал: табигать җанлы 

һәм җансыз дия ике кыйсемгә бүленәдер. Җансыз табигать дип җирдә һәм күкләрдә 

булган җансыз нәрсәләрне әйтәбез. Кеше, мәсәлән, башка хайваннар кебек үз ирадәсе 

буенча хәрәкәтләнеп күп кенә нәрсәләрне иҗад итә алу сәләтенә ия булганлыктан, җанлы 

табигать җөмләсенә кертәбез. Кешеләрнең иң алдынгы вәкиле булган профессорлар – 

докторлар, мөвәҗидләр табигатьтән кайбер нәрсәләрне иҗад итә алсалар да, ләкин бик 

катлаулы нәрсәләрне, мәсәлән, күзне иҗад итә алмыйлар. Җанлы табигатьнең иң тәраккый 

иткән вәкиле – мөсәндәс – бу эшен эшли алмас, аңсыз, надан, гакылсыз җансыз табигать 

моны эшли алыр дип кем-кем әйтә ала? Моңарга сабый балалар да ышанмас. Шулай ук 

кеше биргән хәрәкәт белән Аллаһы тәгалә биргән хәрәкәт арасында да аерма гаять зур. 

Әҗраме сәмавия бер туктаусыз миллиардларча еллар хәрәкәт итсәләр дә, тәртип 

бозылганы юк. Хәлбуки кеше биргән хәрәкәт вакытлы гына булып, фәнага мәкрундыр. 

Шулай ук кеше ни кадәр галим булса да, нәрсәләргә җан кертә алмый. Аллаһы тәгалә бу 

гыйлеменә аңа бирмәгән. Юк исә, кайберләре әл-вәхият дәгъва кылып, фәсәдне 

күбәйтерләр иде (Фиргәвен кебек). Шулай ук Аллаһы тәгалә яраткан нәрсәләрдә максат 

чынлык камил булып, бөтен шартлары килгән була. Кеше эшләре исә бу дәрәҗәгә җитми. 

Кеше ни кадәр галим булса да, табигатьтә булган серләрен белеп бетерә алмый. Аллаһы 

тәгалә теләгән кадәресен генә төшенә ала. Шулай булгач бу хикмәтле төзелеш аңсыз 

мәддә эше дип дәгъва кылырга мөмкинме? Бу теория җирдәге вакыт белән космоста 

булган вакытның бер төрле булмаган аңлата. Бәс дин китапларның: Аллаһы тәгалә 

галәмне алты көндә яратты дигән сүзен җир вакытына чагыштыру дөрест булмыйдыр. 

Гариф Гобәйнең бу хактагы бәхесләре урынсыз булып, бу теорияне аңалмавын 

тугмыштыр. /269/ 

Иман 

Аңладым мин Аллаһның чын барлыгын һәм берлеген, дөньяны яратканын юктан, безне 

бар иткәнлеген. 

Тиңәше һәм охшашы юк, рәхмәте чиксез аның, ул ирекле һәм белемле, кодрәте хисапсыз 

аның. 

Айны, көнне, төнне, таңны ул яраткан барчасын, җәйне, кышны, язны, көзне ул ясаган 

һәммәсен. 

Дөньяда булган нәрсәләр аның милке һәммәсе, без дә аның милкәтендә, без дә аның 

бәндәсе. 

Ул камил зат, юктыр аның балалары – иптәше, күрсәтә аның камиллеге галәмдәге һәрбер 

эше. 

Чын күңелем белән иман белән ишандым Аллаһка, изге теләкләремне теләп дога кылам, 

табынам аңа. 

(И.С.) 
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Шагыйр бөтен мәхлукат Аллаһның кодрәте белән яратылуы, шулай ук җир шары Аллаһ 

тарафыннан кешеләргә мөҗәнән бүләк ителүе хакында сөйли. Затән Аллаһы тәгалә 

кешеләрне җирдә яратып, алар өчен кирәкле бөтен продуктыларны да яраткан: хайваннар, 

үсемлекләр – һәммәсе дә кешеләр ихтияҗлары өчен яратылган булып, Аллаһның 

барлыгын, фазыл вә гыйнаятына һәм бәндәләргә шәфкать вә мәрхәмәтенә дәлил була, ди. 

Шагыйр бу шигыре белән табигатьтән алган бөек тәэссирләрен – Аллаһы тәгаләнең 

барлыгын вә берлеген тануын, аңа тиңдәш вә охшаш булмавын, хатын һәм баласы 

булмавын, Аллаһның эшләре бәндәләр эшенә охшамыйча мөкәммәл булуын һәм чын 

кәмаләт фәкать Аллаһка гына хас булуын чагылдыра. Шуның өчен дә дога вә гыйбадәтне 

фәкать Аллаһы тәгалә генә тәхсис кылуын сөйли һәм Аллаһның камил зат булуын 

табигать аркылы төшенүен аңлата. Фил-вакыйгъ, табигать дөньясы һәммәсе дә Аллаһның 

камил зат булуын күрсәтә торган менәлләр һәм шаһитләрдер. Табигатьтә булган нәрсәләр 

бөтенесе, кирәк зур вә кирәк кечкенә булсын, Аллаһның гыйзмәтен вә кәмален күрсәтүче 

калейдоскоптер. Гакылы саф, рухы сәләмәт булган һәрбер инсаф иясе бу мәсьәләне шулай 

дөрест аңлар, әлбәттә. Табигать илә Коръән Аллаһы тәгаләнең кәмаләтен вә гыйзмәтен 

күрсәтү буенча охшашы булмаган хөҗҗә (документ) булып торалар (عليك او لك حجة القرآن و) 

/270/  

Иман – фитрый, табигый, вөҗдани хакыйкатьтер 

Аллаһы тәгалә вә тәбәрәкә хәзрәтләренең барлыгы шиксез хакыйкать булса да, мәддә 

нәүгеннән булмаганлыктан һәм күзгә күрелеп тормаганлыктан безгә аның барлыгын 

дәлилләр белән эзләп табарга, аны бердәнбер гали хуҗа итеп танырга гакыл вә табигатькә 

мөрәҗәгать итәргә туры килә.  

Реаль нәрсәләрнең барлыгын без төрле юллар белән белә аламыз: 1. Күп кенә нәрсәне без 

хис белән, күрү хисе белән таный алабыз. Күзгә күренгән нәрсәләр, ул кирәк гади күз 

белән күрелсен, кирәк корал ярдәмендә күрелсен, реаль хакыйкатьләрне күрсәтәләр һәм 

шул хакыйкатьнең асылына төшенергә мөмкинлек бирәләр. Әгәр дә күз белән күрелмәсә, 

ишетү хисе белән дә күп кенә нәрсәне белеп-аңлап була. Мәсәлән, эчке авыруларны 

табибләр тыңлап белә алалар. 

2 – бернәрсәнең барлыгын турыдан туры белү мөмкин булмаса, ягъни ул нәрсә үзе 

күрелмәсә яки тавышы ишетелмәсә, әсәре белән истидләл кылып беләмез, чөнки әсәр 

мөәссәргә дәләләт кылалар. Ерактан күренгән төтен кайдадыр бер нәрсәнең янганын 

белдерәдер. Тәндә каты исселек барлыгын табибләр мизан әл-хәрарә ярдәмендә белә 

алалар. Геологлар кайдадыр җир тәтрәү үчагы барлыгын сейсмографка карап беләләр. 

Биналарны ясаучы мөһәндиснең барлыгын без шул ук биналарга карап беләбез. Әсәре 

гатикалар борыңгы мәдәният кешеләре белдергән кебек, мөстәхәсәләр, инказлар да 

борыңгы үлгән хайваннарның барлыгына дәләләт итәләр. Сөякләренә карап нинди хайван 

сөяге икәнен дә тикшереп беләләр. Бу хакыйкать иң гади, иң табигый вә гади хакыйкать 

булганлыктан, бәдүр гарәп тә Аллаһы тәгаләнең барлыгын табигать дөньясына карап 

белгәнен ошбу сүзләре белән ифадә итәләр: ذات افسماء .المسير علي االقدام آثار ، .الغدير علي يدل الماء 

 Мәгънәсе: агып торга су чишмә (чыганак)الخنير اللطيف علي التدالل مجاج ذات ارخي و ابراج

барлыгына, комда калган эзләр – моннан /271/ үтеп киткән затның барлыгына дәләләт 

кылса, чиксез йолдызлардан гыйбарәт булган күк, таулар – чукырлардан гыйбарәт булган 

җир, күзгә күрелми торган һәм һәр нәрсәгә кебек мәгълүматы булган Аллаһның 

барлыгына дәләләт итмимени? (Бу сорау истифһам тәкрире булганлыктатн, Аллаһның 

барлыгына ышанмаган кешеләрнең фикерсезлегенә хайранга кала бу гарәп). Фәндә күп 
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мәсьәләләр ошбу юл белән беленүен сөйләп дә торасы юк: мәсәлән, эфир күзгә күренми 

торган нәрсә булса да, кояштан яктылык килү, радио дулкыннарының тиз арада башка 

урыннарга күчерелүе кебек белгеләре белән эфирнең барлыгын беләләр. Айда җирдәге 

табигый үзгәрешләр – яңгыр, болытларның булмавы белән айда һава юклыгын белә 

алалар. Һәм башкалар. Хәрәкәт иткән паравозның, автобусның эчендә машинист 

барлыгын барып карамыйча да белеп була, чөнки хәрәкәттә булган нәрсә хәрәкәт бирүче 

мөхәррәкнең барлыгыннан башка мөмкин түгел. Бу табигый канун. Шул табигый 

кануннан чыгып надан бәдүи гарәп тә табигать аркылы Аллаһның барлыгын аңлаган, бу 

исә гакыл-фикер мөхәкәмә кысас кебек мантыкый кануннарның нәтиҗэләре булып, 

гакылы дөрест, фикере җитез булган һәркем – ул гәрчә надан булса да, хакыйкатьне 

аңларга сәләтле булуын күрсәтә. Бу – бер дә гаҗәп түгел. Һәрбер милләттә булган матур-

моңлы җирләр, музыкалы көйләр, мәкалләр, табышмаклар, хәтта телләр дә шул ук надан 

халык иҗаты түгелмени? Ата-бабаларымыздан кайсы югары әдәбият мәктәбен тәмам итеп 

бу иҗатларны барлыкка китергән? Кайсы бабамыз музыка мәктәбен бетереп, мәшһүр 

композиторлардан дәрес алып көйләр иҗат иткән? Кайсы бабамыз филология галиясен 

тәмам итеп, телләр иҗат иткән? Халык – мөвәҗид, әдиб, музыкант, филолог, мөһәндис бит 

ул! 

/272/ Табигатьтә серләр шул кадәр күптер ки, ул серләр хиҗаб белән капланган, пәрдә 

белән ышкыланган булганлыктан, без аларны күрмәсәк тә, әсәре һәм сыйфаты белән бу 

серләрнең эченә кереп була. Гакыл һәм җитез фикер белән бу пәрдәләрне үтеп, серләрнең 

хакыйкатьләренә төшенергә, серләренә матлагъ (مطلع) булып була. 

Кояш барлыгын болытлы көндә дәбез аның әсәреннән, җиргә төшкән яктылыктан, гәрчә 

күз белән күрмәсәк тә, белгән кебек һәркем әгәр дә вөҗданы сәләмәт, фикере сәхих, 

гакылы يسلمбулса, Аллаһның барлыгын белә аладыр. Бу да бик табигый. Аллаһның затын 

гәрчә без күреп белә алмасак та, аның барлыгына бөтен мәүҗүдат тарафыннан хакыйкать 

булганлыктан, аны танып белү һәркемгә мөмкин булган җиңел бер эштер. Гәрчә без аны 

күз белән идрак кыла алмыйбыз, ләкин идрак кыла алмавыбыз – безнең иманыбызга һич 

бер зарар итмидер. Арада булган хиҗап аны күрергә манигъ булып торадыр. Без түгел, 

хәтта пәйгамбәрләр дә аның затын күреп түгел, вәхи фәрештәләр аркылы гына яки хиҗап 

аркылы гына әләмтә тотканнар. Без исә, аны табигатьтә булган әсәре аркылы танып 

беләбез. Табигать – иман сүзләре язылган бөек журнал һәм Аллаһның гыйзмәтен күрсәтә 

торган картиналардыр. Без аны хөсен белән яки корал аркылы белә алмыйбыз. Аның 

гыйзмәте вә кибриясе моңа ирек бирмидер. 

Җир йөзендә күпчелек милләтнең иманлы булуының бер сәбәбе дә ошбудыр. Иман 

– электрик кебек күәтле көчбулганлыктан һәрбер халык арасында үтеп керә ала. Рухани 

магнитбулып һәрбер халыкның рухын – күңелен үзенә тарта ала. Иман – фитрат әсәре 

булып, рухка якын, күңелгә шатлык, идеягә мөәфыйк булганлыктан, күпчелек халык 

Аллаһны танудан үзенә ләззәт тапкан, нигъмәтләренә каршы шөкеранә тойгысы аңа 

гыйбадәт кылырга мәҗбүр иткән, агыр сәгатьләрдә аннан ярдәм сорап күңелен 

тынычландырырга мәҗбүр иткән. /273/ 

Иман – фитрат әсәре, вөҗдан авазы, гакыл вә фикер нәтиҗәсе, һидаять нуры, югары 

дәрәҗә рухани тойгысыбулганлыктан, җир йөзендә күпчелек халык Аллаһы тәгаләнең 

барлыгын таныганнар, чөнки иман – кешеләргә бирелгән илһамның иң югары формасы 

һәм дә кодрәт илаһия вә хикмәт раббания тарафыннан кешеләргә рухына – күңеленә 

салынган мөкаддәс бер сыйфаттыр. 
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Табигать исә иман сүзләре язылган журнал һәм Аллаһы тәгаләнең гыйзмәтен күрсәтүче 

картиналардыр. Табигать дөньясы кирәк җанлы табигать булсын, кирәк җансыз табигать 

булсын, хәл телләре белән Аллаһны олуглыйлар. Аның куйган кануннарына буйсыналар, 

буйсынуларын әмр илаһигә карышмауларын эшләре белән аңлаталар. Әҗрам сәмавия 

(йөлдызлар) үзләренә билгеләнгән юлларыннан читкә китмичә, миллион – миллиардларча 

елларда бирле тәртипле рәвештә хәрәкәт итәләр, читкә китәргә Аллаһның гыйзмәтеннән 

куркалар. Кояш, ай, җирдә шулай ук үзләренә билгеләнгән мидар (орбита)ларыннан читкә 

китә алмыйча үзләренә кушылган әмер илаһине үтәүдән баш тартмыйлар. Җир мәркәзендә 

бер генә минутка да соңламыйча төгәл хәрәкәт итеп, төн-көн хасыйл буладыр. Әгәр дә 

артык шәп хәрәкәт итсәләр яки соңласалар иде, галәмнең низамы бозылыр, җир дә, 

тормыш та чыгырыннан чыгар иде. Яңгыр яву, болытлар хасыйл булу, елгалар агып төшү, 

үсемлекләр үсү, хайваннар өрчү – бөтенесе Аллаһның табигатькә куйган кануннары 

нәтиҗәсе. Җир “Аллаһ, Аллаһ” дип хәрәкәт итә. Сулар “Аллаһ, Аллаһ” дип агалар. 

Җилләр “Аллаһ, Аллаһ” дип исәләр. Кошлар һавада “Аллаһ, Аллаһ” дип очалар. 

Хайваннарның тормышы да Аллаһның кодрәте вә гыйзмәте нәтиҗәседер. Кошларга 

бирелгән сәүк табигый (инстинкт) та Аллаһның фитратларына язган әмереннән башка 

нәрсә түгелдер. Кешеләрдә, хәтта Аллаһны инкәр итүчеләрдә, Аллаһы тәгалә куйган 

табигый кануннардан уза /274/ алмыйлар: туалар, үсәләр, ашыйлар, эчәләр, авырыйлар, 

тереләләр, көләләр, җылыйлар, ниһаять, теләсәләр – теләмәсәләр дә үзләре вакыт билгеләп 

түгел, бәлки Аллаһы тәгалә теләгән вакытта, үләргә - гаиләләреннән аерылырга мәҗбүр 

булалар. Дөньяның иң мәшһүр кешеләре дә бу канун илаһиядән котыла алмадылар. 

Димәк, бөтен табигать дөньясы (шул җөмләдән кешеләр дә) Аллаһның гыйзмәтен 

таныйлар, аңа буйсыналар, хәл телләре белән булса да, Аллаһның раббубиятен икътирар 

вә игътираф итәләр. Аңа буйсынмаган, аны олугламаган бер генә нәрсә дә юк. Һәр нәрсә 

хәл телләре белән аңа тәсбих әйтә, туктаусыз хәмед вә сәна беләң шогыйлләнәләр, ләкин 

бездә аларны сизәрлек хис булмаганлыктан, белмибез генә (و لكن ال تفعهون تسبيحهم). 

Иман алтын хәзинәсе булып, аның кыйммәте дә гайбка, ягъни күзгә күренмәгән фәкать 

вәхи аркылы гына беленә торган нәрсәләргә ышанудадыр. Гакыл белән генә белү мөмкин 

булмаган һәм фән хәл итә алмаган байтак мәсьәләләр бар. Шул җөмләдән: Аллаһы тәгалә 

вә тәбәрәкә хәзрәтенең барлыгы һәм берлеге, фәрештәләр барлыгы, гарыш, көрсий, сүрәт 

әл-мөнтәһа, оҗмах – тамуг, кыямәт көне булачагы, рух барлыгы, пәйгамбәрләр кебек 

мәсьәләләр гайб (ягъни яшерен) галәм җөмләсенә керәләр.  

Иман камил булу өчен Коръәндә әйтелгәнчә шуларның һәммәсенә чын күңелдән ышану 

кирәк. Күзгә күренгән нәрсәгә һәркем ышана, ләкин күзгә күренмәгәң гайб галәменә 

ышану өчен ныклы ихлас, фикер вә истидләл һәм гакылы мөхакәмәгә ия булу кирәк. ШУл 

вакытта гына иман хакыйкы итеп санала, һәм кыямәт көнендә кыенлыклардан котылып, 

мәңге бәхет вә сәгадәткә ирешү өчен җитәкче була алалар. Шундый иман гына Аллаһның 

ризасына мөзәһһәр булуга сәбәп, васыйта була аладыр. /275/  

3 – Табигатьне һәм реаль нәрсәләрне тануның өченче юлы – ышанычлы кешеләрнең 

сүзләре һәм васыятләредер. Безнең табигатьтә алган белемебезнең бик күпләре ошбу 

кагыйдә буенча барадыр. Фәнни хакыйкатьләр, мәктәпләрдә укылган белемнәрнең күбесе 

ошбу кыйсемгә карыйдыр. Мәсәлән, җирнең хәрәкәттә булуы, кояшның гаять эссе ут 

дарьясыннан гыйбарәт булуы, айның һавасыз, сусыз, яргаланып беткән каты җисемнән 

гыйбарәт булуы, анда вулканнар эшчәнлеге дәвам итүе, җирнең эче (магма) эссе хәлдә 

булуы, галактикаларда бик еракта безнең кояш кебек, бәлки аннан да дәһшәтлерәк 
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кояшлар барлыгы, томанлыклар барлыгын – без астрономнар сүзенә нигезләп беләбез. 

Мәсәлән, хайваннарның җир йөзендә ун миллион кадәр төре барлыгын, суда, хәтта җир 

астында да хайваннар яшәүдән, туфракның бактерияләреннән гыйбарәт булуын, умарта 

кортларының 400 кадәр мөрәкиб күзе барлыгын, кеше күзенең төзелешен, без биология 

галимнәренең сүзләре буенча беләбез. Мәсәлән, һәр нәрсәнең атом – молекулалардан 

гыйбарәт булуын, водородтан су барлыкка килүен, водород океаны бөтен галәмне 

тутырган булуын химия галимнәре сүзе буенча беләбез. 

Аллаһның барлыгын белү өчен табигать дөньясы һәм гакыл җитәрлек булса да, Аллаһның 

моның белән генә кәнәгать булып калмаган, бәлки үзенең барлыгын белдерү өчен, 

бәндәләргә хөкемнәрен аңлату өчен пәйгамбәрләр дә җибәреп, безгә аны танырга юл ачып 

куйган. Пәйгамбәрләр аркылы сәмавия китаплар (Забур, Тәүрат, Инҗил, Коръән) китереп, 

вәхи аркылы да үзенең барлыгын аңлаткан. Нәрсә эшләргә кирәк, нәрсә эшләмәскә кирәк, 

ничек Аңарга шөкер вә гыйбадәт кылырга кирәк, нәрсәгә разый, нәрсәгә разый түгел, ни 

өчен дөньяны яраткан, кешеләрнең язмышлары /276/ нәрсәдән гыйбарәт, бу дөнья 

бетәчәкме, юкмы, моннан соң башка дөнья булачакмы, булса ул дөньяның асылы 

нәрсәдән гыйбарәт, кешеләр үлгәч юкка чыгалармы, юкмы, кешеләрне яратудан максат 

нәрсә, мәдди дөньядан башка галәм әл-гайб бармы, ул галәмдә кешеләрнең хәлләре ничек 

булачак, ул галәмдә рәхәт яшәү өчен кешеләр нәрсә эшләргә, ничек яшәргә тиешләр? 

Менә бу әйтелгән һәм әйтелмәгән, моңарга чаклы философлар тарафыннан да 

ачыкланмаган мәсьәләләр шул сәмавия китапларда хәбәр ителгән. Без менә шул 

пәйгамбәрләр сүзенә ышанып, сәмавия китапларны тәсдыйк итеп Аллаһы тәгаләне 

таныйбыз. 

Димәк, безнең иманыбыз коры дәлилсез дәгъва (догма) һәм асылсыз хыял гына түгел, 

бәлки документлар белән беркәтелгән, гакыл белән расланган мотлак хакыйкать булып 

торадыр. Табигать, гакыл һәм пәйгамбәрләр сүзләре – болар Аллаһның барлыгын 

белдерүче бөек документлар булганлыктан безнең иманыбыз да нигезле, дөрет идея һәм 

мотлак хакыйкать чагылышы булып торадыр. Без, ислам халкы, Рәсүлебез Мөхәммәд 

саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләмнең нәбүвәтенә һәм Коръән – Аллаһы тәгаләнең мөкаддәс 

сүзе булуына ышанлыктан, иманыбыз дөрест нигезгә нигезләнгән, документ белән 

расланган, табигать вә фән тарафыннан ныгытылган, күңелебезгә - рухыбызга беркетелгән 

чын дөрест иманга ия булып торабыз, дигән фикеребездә һич ялгышмыйбыз, чөнки тәүхид 

вә иман – мотлак хакыйкать ул.  

Коръәне Кәрим яктылыгында иң дөрест идеяга – тәүхид идеясенә ия булганыбыз өчен без 

Аллаһка шөкер итәбез һәм бу идеяне безгә китерүче пәйгамбәрләргә, хосүсән Рәсүлебез 

Мөхәммәд саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләренә бурычлыбыз. /277/  

Рәсүлаллаһ Коръәне Кәримне тәблигъ итүе белән мөселманнарга гына түгел, бөтен 

кешелек дөньясына бөек гуманистик хезмәтенкүрсәтте. Коръәне Кәрим бу ышанычлы 

кеше (Мөхәммәд) тарафыннан китерелгән, заманында ышанычлы, саф вөҗданлы 

кешеләртарафыннан язылган, ышанычлы кешеләр тарафыннан өйрәнелеп, мөндәриҗәсе 

тикшерелеп, безгә күчерелгән мөкаддәс документ булганлыктан, чынбарлыкны күрсәтүче 

хакыйкать мотлак булып торадыр. Фән вә гакылтарафыннан расланган, җәмгыять 

тарафыннан әһәмияте танылган, кешеләрнең бөек идеалларын кәнәгатьләндергән бер 

китап булганлыктан, Коръәнгә каршы язылган ифтира вә бөһтаннар аны ибтал кыла 

алмыйлар. Мәгарифләрнең биһүдә сүзләреКоръән хакыйкатьләрен юкка чыгара алмыйлар. 
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Коръән сүзләрен һәм идеяләрен табигый, гаклый, иҗтимагый, фәлсәфи, әхлакый һәм 

тарихи нигезләмәгә нигезләнгән булганлыктан, аны кире кагып юкка чыгарырга маташу 

гаҗәп бер эштер. 

Коръәне Кәрим урта гасырларда иңдерелгән китап булса да, ул яңа гасырлар өчен, яңа 

мәдәният һәм яңа кешеләр өчен дә кирәкле илаһи тәгълимат булып торадыр. Заман үзгәрү 

белән кешелек табигать – характеры үзгәрмәгән кебек, Коръән куйган кануннар һәм 

хакыйкатьләр дә үзгәрәчәк түгелдер. Коръән кашында заман һәм гасырлар юк, сыйныфлар 

юк, милләтләр юк, фәкать кешелек җәмгыяте, кеше мәнфәгате һәм кешенең язмышы вә 

бәхете генә бар. Кешелек җәмгыяте яңадан миллион ел дәвам итсә дә, Коръән 

хакыйкатьләре куйган бөек идеал югалмыйча, һаман мөкаддәс идеал булып яшәүдә дәвам 

итәр. Кешеләрнең бөек идеалы – үлемсез мәңге рәхәт яшәүдер. Иң югары мәдәнияткә һәм 

бәхеткә ия булу идеясен Коръән тулысынча бирә: кешенең дәрәҗәсен әгъла галийингә 

күтәрә, табигать дөньясын бил-көлл кешегә бүләк итеп бирә, хәтта рухани галәмне аңа 

буйсындыра, кешегә сәҗдә иттерә (Иблистан башка бөтен фәрештә галәм аңа хөрмәт 

иткән). /278/ Коръәне Кәрим бәяненә күрә, кешенең мәдди вә мәгънәви, җисмани вә 

рухани тәрәккыйсенә чик юк, аның гакыл вә фикеренә, талантына һәм таләпләренә дә чик 

юк. Бу таләпләрне тулысынча Коръән куйган идея – тәүхид идеясе генә бирә аладыр. Ул 

идея ال اله اال هللاшыгарын нигез итеп алмыштыр. Хәят әбәдия вә сәгадәт ухравиягә без шул 

күпер аша үтеп барабыз: тәүхид әһеленә юлда очраган гокабәләр – манигъләр тоткарлык 

итә алмыйлар, чөнки бу тәүхид идеясендә манигъләрне җимерү көче бар. Электрик күәте 

кешелек бәхетенә каршы килә торган комакауларны чәлпәрә китерә торган көч бар анда. 

Бу идея белән коралланган кеше юлда һәлак булмый, нинди генә булмасын манигъләрдән 

курыкмый. Аллаһның ризасына илтә торган тугры юл шулдыр. Бу идеягә ия булган кеше 

кайда якты юл бар, кайда сәгадәт бар, кайда Аллаһның ризасы бар. Кайда кыенсыз, 

мәшәкатьсез мәңге тормыш бар – шуны рух күзе белән күрә ала һәм шул ерак юлга кирәк 

булган азыкларны да (гыйлем, мәгърифәт, гамәл вә гыйбадәт) хәзерли ала. Мөэмингә 

дөньяда һәм галәм әл-гайбта мәгълүм булмаган сер юк. Коръәне Кәрим атласында ул 

серләр язылган. Ул серләрне аңларлык күз һәм көч мөэмин кешедә бар. Ул Коръәнгә 

караган саен галәм әл-гайбны ныграк күрә, Коръән нуры аркасында киң һәм якты юлны 

таба. Ахырда барып туктаячак ноктаны да күреп тора. Бу белем барысы да иман һәм 

Коръән аркасында барлыкка килә. 

Тәүхид идеясе дә иң югары идея булганлыктан, мәдәниятнең нигезе, җәмгиятнең 

интизамы һәм халыкның бәхете өчен иң якты маяк булып хезмәт итте./279/ 

Пәйгамбәрләр 

Пәйгамбәрләр бу тәүхид идеясенең беренче карлыгачлары булып, бөтенесе дә бу идеяне 

тараттылар. Адәм галәйһиссәламнан башлап Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә 

сәлләмгә кадәр булган бөтен пәйгамбәрләр – Нух, Шөгаеп, Ибраһим, Дауд, Исхак, Муса, 

Гайса галәйһиссәлам хәзрәте бу идеягә нигезләп яңа мәдәният – ислам мәдәнияте 

төзегәннәр. Ибраһим галәйһиссәлам тәүхидкә нигезләнгән динне ислам дине дип атады, 

вәсниятенә тәмам җимерүе сәбәпле үзенә дә хәниф ләкабы бирелде. 

Пәйгамбәр – кешелек дөньясынын алмаз фонды, тәүхид идеясенең алтын хәзинәсе булып 

кешелек дөньясын вәсният, хорафат вә җәһаләт дарьясыннан коткару юлында хезмәт 

иттеләр. Алар бөек талант иясе гуманист кешеләр булып, кешеләр бәхете өчен малларын, 

гамәлләрен кызганмаганнар. Яхшылык флагны кулларына тотып, явызлыкка каршы 
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бәһадырларча көрәштеләр. Алар, бер кеше икенче кешегә җәбәр вә зөлем кылуын 

җәмгыяттә булган тигезсезлекне, гаделсезлекне, наданлыкны иң зур явызлыктан хисап 

кылдылар. Тәүхид идеясен тарату белән бергә пәйгамбәрләр җир йөзендә гадәләт, 

мөсәвәт, гыйлем вә мәгърифәт һәм чын мәдәният тарату белән кешелек дөньясына чиксез 

хезмәтләр кылдылар. بالقسط الناس ليقوم الميزان و الكتاب معهم انزلنا و بالبينات رسلنا ارسلنا لقد(әл-Хәдид, 

25). Мәфһүме: Дөрестлектә без ачык дәлилләр, аңлаешлы һәм файдалы киңәшләр белән 

пәйгамбәрләр җибәрдек һәмдә алар белән китаплар һәм үлчәү индердек. Халыклар 

тигезлек – гаделлек белән яшәсен өчен. Ягъни Аллаһы тәгалә һәр кеше аңларлык рәвештә 

табигый дәлилләр, гакылый мөхакәмәләргә нигезләнгән тәүхид идеясен пәйгамбәрләр 

аркылы халыкка таратып, җәмгыятьтә дөреслек, /280/ гаделлек, интизам юлларын өйрәтеп 

китаплар җибәргән. Шул китапларда җәмгыятнең дәвамы һәм халыкнын бәхете өчен 

кирәк булган кануннар һәм башка мәгълүмат бәян кылынган. Җәмгыят дөрест юлда 

яшәсен өчен, җәмгыятнең тәртибе бозылмас өчен мизан (иҗтимагый үлчәү) дә 

индерелгән. Әгәр дә бу мизан булмаса иде, җәмгыятьтә тынычлык бетәр, халыкның рәхәт 

тормыш бозылган булыр иде. Мәдәният сүнеп җир йөзендә фәсәк, фәсәд, зөлым вә җәбәр, 

җәһәлият вә наданлык һәм көфер галиб булган булыр иде. Нәтиҗэдә бөтен халык 

Аллаһның газабына мөстахыйк булып, һәлакатькә дучар булган булыр иде. Хосусән 

Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм китергән бөек идеясе һәм мөкаддәс китап иң 

югары мәдәният өчен үрнәк булып торалар. Бу идея – هللا اال اله الшыгарәсе – 23 ел эчендә 

гарәптә дәвам иткән вәсният, хорафат, гыйфләт, җәһаләт белән көрәшеп җиңеп чыкты һәм 

җир йөзенә тәүхид идеясен таратты. Хорафатка нигезләнгән җәһилият мәдәниятен тар-мар 

итеп, гадәләт вә хакыйкатькә нигезләнгән яңа мәдәниятен, ислам мәдәниятеннигезләп 

калдырды. Сәхабәләр моны яхшы аңламаганлыктан бу идеяне тарату өчен бөтен 

вөҗүдләрен кызганмыйча көрештеләр. Бу тәүхид идеясе җир йөзенә нур таратып, 

хакыйкать белән батыйл арасын аерып күрсәтеп бирде. Халыкның, хосүсән насара, яһүд 

вә мәҗүсиләрнең хаталарын төртеп күрсәтеп, аңлатып бирде. Бу идея җир шарының 

харитасын бөтенләй үзгәртеп хорафатка нигезләнгән идеяләрне чәлпәрмә китерде. Бу идея 

кешеләрне яңача тәрбияләп, яңа кешеләр, яңа сыйфатлар белән бизәлгән яңа халыклар 

җитештерде.Сәхабәләр бу идея белән тәрбияләнеп мөбәрәзә мәйданында арсланнар булып 

җитештеләр: хорафат, җәһаләткә нигезләнгән батыйл идеяләрне – вәсниятне җимерү 

юлында /281/ зур фидакарьлекләр кылдылар. 

Хәзрәте Гомәр разый Аллаһу ганһү бу тәүхид идеясе белән коралланып гадәләтнең, 

гадиллекнең, гуманизмның тәмналы мөҗәсиме булды. Бу исә ال اله اال هللاшыгарының әсәре 

вә нәтиҗәсе иде. Рәсүлаллаһны үтерү максаты белән кулына кылычын тотып 

пәйгамбәребез янына килгәндә ال اله اال هللاидеясе күңелгә электрик кебек тәэсир 

иткәнлегеннән тәне калтырап, кулы каушалый, кылычын төшереп җибәрде һәм аның 

рухына каты тәэсир итеп иман сүзен кычкырды. Бу исә тәүхид идеясе нәтиҗәсе иде. Бу 

идея аңа электр кебек рухына тәэсир итеп, иске фикерен юкка чыгарып, яңа идея белән 

коралландырды, рухына магнит кебек тәэсир итеп, Рәсүлаллаһ һәм сәхабәләр җәмгыятенә 

тартып китерде. Затән сәхабәләрнең бөтенесе бу тәүхид шыгары астында 

хорафат диненнән – шаманизмнан котылып, ислам нуры белән нурландылар. Бәдүи гарәп, 

мәсәлән, Бәдиядән килеп Рәсүлаллаһ хозурында Коръән аятьләрен тыңлый. Нәтиҗәдә 

рухы нурланып исламын кабул итеп кайтып китә. Болар барысы тәүхид идеясенең 

күңелләренә дәһшәтле рәвештә тәэссире нәтиҗәсе иде.  

Пәйгамбәрдән соң тәүхид гакыйдасының бозуылуы 
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Тәүхид идеясе, ягъни Аллаһы тәгаләнең барлыгы һәм берлеге хакында игътикад бөтен 

пәйгамбәрләр дине икәнен әйткән идем. Бу идея гаять гади һәм фитрый булганлыктан, 

гакыл вә фикер ияләре һэм сәләмәт калебкә ия булган бәхетле кешеләр бу идеяне кабул 

иттеләр. Шул рәвешчә үзләренә бәхет вә сәләмәт юлын ачып, батын вә заһирларын, җисем 

вә рухларын тәрбия итәргә мөәфыйк булдылар. Затән рухы саф вә кальбе сәләмәт булган 

кешеләр бу дөньяның мөдире һәм халикы бар икәнен /282/ рухани тойгылары белән 

сизәләр, күңелләре белән тәхәррир кылы, гакыл вә фикерләрен сарыф итеп күңелләрен 

калеб тарафына юнәлтәләр. Вөҗданнары Аллаһының биргән чиксез нигъмәтләренә каршы 

тәшеккөр тойгысын биргәнлектән, аңа гыйбадәт вә тагать кылалар. Шуның сәбәпле 

күңелләре тынычлана. Рухларында булган бушлыкны шуның белән тутыралар. Бу исә 

кешеләргә Аллаһы тәгалә тарафыннан бирелгән илһам фитрый, хис рухани нәтиҗәседер. 

Ләкин пәйгамбәрләрдән соң бу тәүхид идеясе шаманнар, наданнар һәм диннең асылын вә 

хакыйкатын аңламаган кешеләр тарафыннан бозыла килгән. Гайса галәйһиссәлам мәбгүс 

булганлыктан соңында яһудиләр аны аңламадылар, хәтта аны үтерергә касд кылдылар. Ул 

китергән Инҗил шәрифкә дә тиешле бәхасын бирмичә, бозып бетерделәр. Асыл Инҗил 

югалып, аның урынына төрле вакытта төрле кеше тарафыннан язылган (Матвей, Марксус, 

Лука, Иона) Гайса галәйһиссәлам хакында язылган истәлекләрен чын Инҗил дия халык 

арасына тараттылар. Хак Инҗил булган Инҗил бер забани мөказзәл (?) кеше тарафыннан 

язылган бу мәзһәб китап дия хәбс итеп куйдыла, чөнки Инҗил күп урында Рәсүлаллаһ 

саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләмнең пәйгамбәр уларак килүе хакында Мөхәммәд вә Әхмәд 

исемнәре белән ачык әйтелгән иде. Гайса галәйһиссәлам китергән ислам дине югалып, 

аның урынына насраният (христианлык) дине таралды. 

Рәсүле әкрам саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм рәсүлаллаһ сыйфаты белән җибәрелеп 

ислам динен тараткан вакытта дөньяда бик күп диннәр яшиләр иде: яһүдият, насраният, 

мөшрикләр, мәҗүсиләр, мөлхәдләр, буддистлар – һәммәсе үзләренең чыгырыннан чыккан 

диннәрен хак дип игълган кылалар, башка диннәргә каршы дәһшәтле сугышлар алып 

баралар иде. /283/ Болар үзләре дә төрле-төрле мәзһәбләргә аерылып, һәр мәзһәб үзенең 

динен хак дияләр, башка мәзһәбләргә каршы көрәшәләр, сугышлар ачалар иде. 

Христианлык (насраният) дине дә берничә мәзһәбкә аерылып, болар арасында каты көрәш 

дәвам итә иде. Төп ихтиләф гакыйдәләрендә булып, Гайса галәйһиссәламның  ال هو

 насуният хакында каты ихтиләфләр бар иде, ягъни Гайса галәйһиссәлам Аллаһныңيمتي

углы дип игътикад ителсә дә, анда әл-вәһият сыйфаты галибме яки насуният (бәндәлек) 

сыйфаты галибме? Аллаһ өч اقندمнан торса да, Гайсада да әл-вәһият сыйфаты бармы? Аның 

истәлеге буларак, крест (салиб) тагаргамы, юкмы? Салибнең чатлары ничә булырга 

тиешле? Салибтә әтәч рәсеме дә булырга тиешме, юкмы? Әтәч рәсемен Яһүдәгә Гайсә 

галәйһиссәлам: “Син әтәч кычкырганчы мине инкәр итеп хөкүмәт кулына 

тапшырачаксын,” дигән сүзенә бинаән истәлек өчен куялар. Аллаһ өчме, әллә бер генәме? 

Католиклар Аллаһ бер генә дигән игътикадны кабул иткәннәр. Бер бармак белән 

чукыныргамы, әллә өч бармак беләнме? Бенә шундый юк-бар мәсьәләләрне баш бутап, 

каты ызгышлар алып баралар. Хәтта вакыты белән бу ызгышлар, бу бәхесләр канлы 

сугышлар китереп чыгаруга да сәбәп булалар иде. Ирландияда католиклар белән 

протестантлар арасында барган сугышлар ошбу елларда да дәвам итмәктәдер. Ягъни 

христиан динендә мәзһәб ихтиләфләре әле дә булса дәвам итә. Мәлкания, Нестория, 

Ягъкубия мәзһәбләре үзләре дә төрле фиркаларга аерылып, һәр кайсы үз мәзһәбен хак дия 

дәгъва итмәктәдер. “Мәзһәбләр һәрбер диндә булса да, иң күбе христиан динендә булып, 
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икенче дөнья сугыш алдында җир шарында 900 төр мәзһәбләр хисаплана иде” (1967нче 

елда басылган китап “Беседы о религии и знание”, 190 сәхифә). /284/  

Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм мәбгүс булган вакытта гарәп халкының 

күпчелеге мөшрик булып, үз кулларына ясаган сынымнарга табыналар иде. Һәр кабиләнең 

үзенә мәхсус сынымы булып, истәлек өчен Мәккәи Мөкәррәмә шәһәрендә Кәгъбәтүллаһ 

тирәсендә берәрсен китереп куялар иде. Шул рәвешчә Кәгъбә тирәсендә 360 тере гаскәр 

кебек торалар: һәр ел хаҗ мәүсемендә кабиләләр тарафыннан боларга гыйбәдәт кылына 

иде. Боларның кайберләре кеше сүрәтендә (кыз сүрәтендә булганнары, фәрештәләр 

Аллаһның кызлары дигән игътикадларына бинаән ясалган булганнар), кайберләре хайван 

сүрәтендә, кайберләре сүрәтенә мотлак таш булып, шул замандагы фетишизм-

тотемизмнычагылдыралар иде. Шул ук вакытта Аллаһы тәгаләнең барлыгы да таныйлар, 

“Без санымнарга гыйбадәт кылуымыз – Аллаһны искә төшерү өчен генә” дияләр иде. 

Рәсүлаллаһ тәүхид идеясе белән килгәч гарәпләр Рәсүлаллаһка каты дошман булып, аны 

һәлак итәргә тырыштылар. Бигрәк тә көрәйш кабиләсе түрәләре моңа каршы төштеләр, 

чөнки шул сынымнар аркасында алар халыкны үзләренэ буйсындырып торалар, төрле 

салымнар белән налоглар җыялар, үзләренең хакимиятен саклыйлар һәм авторитет 

казаналар иде. Тәүхид идеясе феодаллар өченкаты хөрбә булганлыктан, ислам динендә 

һәркем хокукта бертигез дип игълан кылынганлыктан бөте такталары белән исламны махв 

исәргә иҗтиһад кылдылар. Әдәби яктан һәм дәлилләр белән җиңә алмаганлыктан, 

мөганидләрнең иң көчле кораллары булган ифтира вә бөһтанга ябыштылар: Мөхәммәд ул 

сихерче, мәҗнүн шагыйр (шагыйр булгач, мәҗнүн буламыни?), күрәзә, ялганчы кеше (яшь 

вакытында Мөхәммәд садыйк әл-әмин, ягъни раст сүзле, ышанычлы кеше дия ләкаб 

биргәннәрен оныталар) дия халыкны аңа иярүгә каршы төшәләр иде (дөрестрәге аның хак 

пәйгамбәр икәнен белсәләр дә, кулларыннан власть китүдән куркып, халыкны үркетәләр 

иде). /285/  

Ул дәвердә Иран мәҗүсиләре утка табыналар, Һинд – Кытай мәҗүсиләре исә, табигый 

нәрсәләргә - филләр, сыер, маймыл, җылан кебек нәрсәләргә табыналар иде. Яһүдиләр 

Тәүрат белән гамәл кылабыз, Муса динен тотабыз, дисәләр дә, асылда бу дин дә бозылып 

беткән. Муса диненең фәкать исеме генә калган иде. Гозәйр галәйһиссәламны Аллаһның 

углы дия игътикад кылалар иде. 

Сирәк-мирәк булса да кояшка һәм йолдызларга табынучылар да була иде (бу диннәр 

масриләрдән Гарәбстанга күчерелгән булса кирәк). Шөгъра (Сириус) йолдызына гыйбадәт 

кылуның асыл бер хорафат икән бәян кылып Коръәндә الشعري رب انه وдимеш, ягъни 

“Аллаһы тәгалә Шөгъра йолдызының да Раббысы, дия бу халыкның (сабииннәр) бу 

эшләре дөрест булмавы игълан кылган. Ул дәвердә гарәп арасында бер динне дә тотмаган 

мөлхәдләр – дәһриләр дә булуын әл-Җасия сүрәсендә сөйли:  و قالوا ما هي اال حيتنا الدنيا نموت و

 дия (әл-Җасия, 24). Мәфһүме: Дәһриләрنحيا و ما يهكنا ان الدهر و ما لهم بذلك من علم ان هم اال يظنون

әйтәләр: “Бу дөнья тормышыннан башка икенче тормыш (ахырәт тормышы) юк. Берәүләр 

үлә, аның урынына башкалары туа тора (табигать шулай үзлексез үз эшен эшли). Безне 

һәлак итүче табигатьтән (дәһридән) башка нәрсә юк,” диләр. Бу мәсьәләдә аларда бер 

төрле дә хакыйкый мәгълүмат юк. Алар моны шулай булырга кирәк, дип үз фикерләре 

(гипотеза) белән генә әйтәләр. Икенче аятьтә:  ان الظن ال يعني من الحق شيئاو ягъни коры гипотеза 

бер төрле дә хакыйкатьне исбат итә алмый, чөнки аңа бертөрле дә гыйлми дәлил юк дип, 

мөлхәдләрнең игътикадлары тәнкыйт иткән. /286/ Кешенең фикере белән генә сөйләнгән 

сүзләр, тәҗрибәләр белән ныгытылмага мәсьәләләр гайб гыйлми дип атала. Гайб 
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гыйлминең хакыйкатен фәкать бер Аллаһ гына белә икәнен ال يعلم القيب اال هللاсүзе белән ифадә 

итә. 

Бик еракта булган нәрсәләр (мәсәлән, дөньяның яратылышы) һәм бик еракта алда булачак 

нәрсәләр (мәсәлән: ахыр заман – кыямәт көне кебек бәндәгә асылын белү мөмкин 

булмаган хәлләр) гайб гыйлми дип атала. Гайб эшләр хакында сөйлибез икән, үз 

фикеребез белән берәр төрле нәзария (гипотеза) тудырабыз икән, болар гайб гыйлеменә 

керә. Моның фактта дөрест булуы мөмкин, дөрест булмавы да мөмкин (يحتمل الصدق و الكذب). 

Бик күп фәндә гипотеза белән файдалану әле дә булса дәвам итә, ләкин бу гипотезаның 

бер төрлесе яңа теорияләр чыгу нәтиҗәсендә юкка чыгып хорафат җөмләсеннән булып 

кала. Мәсәлән, җирнең барлыкка килү мәсьәләсендә астрономнар арасында биш төрле 

гипотеза йөрде. Арада нык таралганы Кант 

– Лапластеориясебулып, астрономия, географияфәннәреннәнмөһимурыналыпкилде. Бутео

риябуенчакөяшҗиргәкарагандаалданракбарлыккакилеп, үзенеңкүчәрендәкатыәйләнүенәти

җәсендәаннанкисәкләраерылыпкиткәнһәмберкисәкпланетакояштирәсендәәйләнәбашлаган

. Шулҗөмләдәнбезнеңҗиремез. Безнеңҗирдәнтагынүзнәүбәтендәберкисә(ай) аерылыпкит

еп, җиремезтирәсендәәйләнәбашлаган. Планеталаршулрәвешчәбарлыккакилгәнбулыпчыга

. Бутеориянеңавторытеориясенфизикакануныбелән(гаталәт– инристиязаконыбелән) исбат

лаптакараган. Бутеориягәкүрә, көяшалдабарлыккакилгән, әҗирсоңбарлыккакилгәнбулыпч

ыга. Хәлбуки, әл-

Фөссыләтсүрәсендәкүкләр(шулҗөмләдәнкояш) барлыккакилгәнчәукҗирнеңяратылуы/287/

 хакындаәйтелә(әл-Фөссыләт, 9-11). 

Күпзаманфәнәһелләретарафыннанмотлакхакыйкатьсыйфатындакабулителгәнбутеорияҗи

мерелеп, аныңурынынабашкатеория– иңэлекҗир, аннансоңгынакояшларбарлыккакилде, д

игәнтеориякабулителде(бутеориянеңмөәссисе– авторымәшһүрсоветгалимеЫшмидтбулды)

. Соңгыастрономиякитапларындашултеориянигезтеориябуларакмәшһүрбулып, Лапластео

риясефәкатьФранциядаэлеккегечәкалдырылды(Лапласфранцузбулганлыктан, тәгассыбмил

либу урында роль уйнаган булса кирәк).  

Җәсия сүрәсендә 24нче аять гарәп дәһриләренең (мөлхәд – табигатьчеләрнең) дөнья 

хакында фикерләрен аңлатып бирә:  

1 – Бу дөнья тормышыннан башка икенче тормыш (ахырәт тормышы) юк. Тормыш фәкать 

дөньяви гына. Кеше фәкать дөнья рәхәтен күзәтергә һәм яшәргә тиеш.  

2 – Берәүләр үлә икән, аның урынына икенчеләре туа тора. Үлгәннәре кире кайтмый, юкка 

чыгып, фани булып бетә. Икенче төрле итеп әйтик: искеләр гомерләрен үткәреп юкка чыга 

баралар, аның урынына яңалар килә тора (فناء القديم و حياة الحادث و بقاء الجديد). 

3 – Бу үзгәрешләрне барлыкка китерүдә бер нәрсәнең дә катнашы юк. Әҗрам сәмавиянең 

(шул җөмләсеннән җирнең) хәрәкәте, табигатьнең үзгәрүе (дәһринең табигый кануннары) 

бу үзгәрешләрне китерәләр. Бу үзгәрешләрне барлыкка китерүдә табигатьтә аңлык 

катнашмый, бәлки тәсадиф (очраклык – случайность) аркасында барлыкка килә. Табигый 

сәбәпләр туры килсә, нәтиҗә барлыкка килә, ягъни сәбәп нәтиҗәне, нәтиҗә сәбәпне 

тудыра. Заруратның бу мәсьәләдә роде бар, диләр. Бу исә, аңлап түгел, бәлки мөсадиф 

юлы белән генә барлыкка килә. Табигатьтән югары булган көчләрнең бер төрле дә 

катнашы юк, чөнки андый затлар юк, диләр. /288/  
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4 – Бу аять кәримәдә و ما لهم بذلك من علم ان هم اال يظنونдигәнен мәфһүме: бу хакта аларда 

хакыйкый белем юк, фәкать алар үзләре уенча шулай булырга тиеш, дия тәхмин кылып 

кына әйтәләр, ди. Башка аятьләрдә انفسهم ما اشهدتهم خلق السموات و االرض و ال خلق ...дигән, ягъни бу 

сүзне әйтүчеләрне җир-күкләрне яраткан вакытта да һәм үзләрен яраткан вакытта хәзер 

кылмадым, бу мәсьәләдә алар күзләре белән күреп шаһит булмаганнар. Бәс алар кулында 

бер төрле дә документ – дәлил юк. Фәкать төрле дәгъвадан гына гыйбәрәт, ди. Занн – 

тәхмин белән генә гыйлми мәсьәләләр хакында сөйләү – гипотеза дип атала. Кай вакытта 

бер ук мәсьәлә хакында әллә ничә төрле гипотеза барлыкка килә. Боларның барысы да 

хакыйкать дип кабул ителсә, башка бер яңа гипотеза чыгып теге гипотезаларны юкка 

чыгарып ташлый. Югарыда әйтелгәнчә, җирнең барлыкка килүе хакында биш төрле 

гипотеза хөкем сөрде. Шулардан дүртесе ташланып, соңгысы фәндә кабул ителде. Айның 

барлыкка килүе хакында өч төрле гипотеза яши: бәгъзе бер галимнәр (күпчелек) айны 

җирдән аерылып сөрелгән диләр. Бәгъзе берләре читтән килеп җиргә якын урыннан үткән 

вакытта җир җәзбәсе белән тотылып калган, диләр. Бәгъзеләре ай шул торган урынында 

гына ясалган диләр.  

Бу фикерләрне, әлбәттә, барысын да дөрест дия кабул итеп булмый. Арадан берсе дөрест 

була икән, башкалары юкка чыгачак. Гарәп дәһриләренең дөньяга карашлары да занн 

белән генә әйтелгән коры гипотеза булып, гакыл – фән хакыйкатькә һәм ныклы 

дәлилләргә нигезләнмәгәнлектән Коръәндә бу теорияләрен тәнкыйт ителгән. /289/ 

Мәддә һәм хәрәкәт (күәт) хакында гипотеза 

Мәддиюн галәмнең Аллаһы тәгалә тарафыннан барлыкка килүен инкәр итеп, дәлил 

урынына түбәндәге гипотезаны уйлап чыгарганнар: “Галәм мәддә һәм күәттән барлыкка 

килгән. Мәддә белән күәт (хәрәкәт) бер берсеннән аерылгысыз нәрсәләр булып, әүвәле 

һәм ахыры юк. Юктан бар булмый һәм бетми дә. Мәддә һәм күәтнең төрлечә тәркибеннән 

хәзерге галәм барлыкка килгән. Хәрәкәт – мәддәнең аерылгысыз сыйфаты (атрибуты),” 

диләр.  

Бу гипотезаның фәкать фараз һәм хыялга нигезләнгән булуын түбәндәге мөләхәзәләрдән 

һәм фактлардан күрергә мөмкин:  

1 – Мәддә вә хәрәкәт әбәди вә даими булса ид, моның нәтиҗәсе булган галәм дә мәңге вә 

әбәди булуыр иде. Хәлбуки география, табакат әл-ард, мөстәхәсат фәннәре галәмнең бик 

соң, ягъни 7-8 миллиард ел элек кенә барлыкка килүенә мөттәфыйкләр, чөнки мәддә һәм 

аның мәйданы мәңге булгач (мәддиюн дәгъва иткәнчә) вакыты да мәңге булыр иде, чөнки 

мәйдан белән вакыт аерылгысыз нәрсәләр. Бәс галәмнең үзе дә мәңге булыр иде. Мәңгегә 

нисбәтән 7-8 миллиард еллар бик кечкенә сан гына булып калалар. Юк исә чиксез еллар 

буена мәддәнең бушка гына касыр хәрәкәт белән генә шөгыйлләнүе ләзем булыр иде. 

Мәддә үзе кадим (мәңге) булып та, аның әҗзасы булган галәмнең хадәс (бик соң барлыкка 

килүе) нәрсәдән? Мәддәне касырылыктан чыгарып, ислах итүче күәт нәрсә? 

Миллардларча йолдызларны хәрәкәткә китерүче күәт нинди нәрсә ул? Нишләп таркалмый 

һәмишә дәвам итә, моңа кем контроллек итә? 

2 – Хәрәкәтнең мәңге булмавын каршылыкларга дучар булуын һәм күәт һәр вакыт өстәлеп 

тору кирәклеген физика фәне исбат итәдер, ягъни мәңгелек двигатель юк, ди. Хәрәкәт 

хакыйкый сәбәп түгел, бәлки гади – арадаш сәбәб кенә булып, күәтне бирүченең 

икътидарына, гыйлеменә, ирадәсенә мәүкүфтер. Мәсәлән, машиналарны, ракеталарны, 

хәрәкәткә китерүче пар, электр, газ, атом кебек энергияләр гади сәбәпләр генә булып, 
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боларны тотып, эшкә чыгучы һәм тәртипкә салып файдаланучы кеше – мөхәндис, 

техниклардыр.  

3 – Хәрәкәт, әгәр дә бер контроль астында булмаса, тәртипсез булып, моны булдыручы 

һәм тәртипкә салучы кирәк булуыннан шөбһә юк. Галәмнең бер якка таба хәрәкәте 

(мәнзүмәи шәмсиянең һәр көн бер җен таба баруы) һәм /290/ галактика мәркәзе тирәсендә 

низамлы хәрәкәт хәрәкәтнең тәртипле булудан ачыклыдыр. Менделеев җәдвәлендә 

күренгәнчә, һәрбер гансарның атомнарының гаять тәртипле рәвештә куелышы да моны 

исбат итәдер. 

4 – Хәрәкәтне (күәтне) барлыкка китерүче төп мөсәббиб булу кирәк. Дөньяда сәбәпсез бер 

нәрсә дә булмавын диалектика фәне исбат итә. Табигый бер нәрсәгә табигый гына күрсәтү 

– тәсәлсилне китереп чыгарадыр. 

5 – Хәрәкәткә манигъ булган нәрсәләр булмаска кирәк. Хәлбуки ул галәмдә бар: әгиз 

кебек, салкынлык кебек. Шулай ук хәрәкәткә ярдәм итүче җылынлык кебек шартларның 

камил булуы кирәк. Фәзада (галәм яратылганчы) бу шарт юк. Шулай ук изге чыганагы да 

юк. Хәрәкәт – табигый шартларның кәмал нәтиҗәседер. Хәлбуки галәм барлыкка 

килгәнчә мондый шартлар юк, ягъңи мәддәдән галләм барлыкка килгәнчә мәддә камил 

булмаганлыктан хәрәкәткә дә ия була алмыйдыр. 

6 – Хәрәкәт һәм мәддә аңсыз нәрсә булганлыктан, галәмне иҗат итүе һәм аңа низам вә 

тәртип кую мөмкин түгелдер. Галәм табигать бер бина булып, әҗзасы – кирпичларыдыр. 

Кирпичларын тиешле урынга куеп һәндәсә кагыйдәләренә туры китереп эшләү өчен 

гакыллы бани (мастер) булу ләземдер.  

7 - Әгәр дә хәрәкәт мәддәнең атрибуты булса иде (ягъни мәддәнең табигатеннән килгән 

булса иде), бу атрибут мәддәгә кем бирде дигән сөэль туадыр. Әгәр дә Аллаһы тәгалә 

биргән, дип җавап бирсә, мөддәгән сабит, әгәр дә “мәддәгә бу табигатенә беркем дә 

бирмәгән, үзлегеннән тәсадиф юлы белән барлыкка килгән һәм бу хәл мәддәгә зарури 

(необходимый) бер нәрсә,” дисәгез, тормыш һәм барлык фәннәр моны кире кагадыр. 

Чиксез күп машиналарны хәрәкәткә китерүче гакыллы күәт булмаса, болар зарурат 

икътизасы белән хәрәкәтләнәләр, дип бер кемне дә ышандыру мөмкин түгел. Аңсыз 

хәрәкәттән туган нәтиҗәләр дә тәртипсез һәм мәгънәсез булуын, җилләр, зилзиләләр көче 

белән барлыкка килгән тәртипсез нәрсәләр икәнен һәркем беләдер. Аңсызлыкның 

нәтиҗәсе да аңсызлык, гакыллык нәтиҗәсе дә тәртиптер. Мәддә вә хәрәкәтнең асыл 

сәбәбе – Аллаһы тәгалә хәзрәте булуы бу бәяннәрдән аңлашыладыр. “Аллаһның үзен кем 

барлыкка китергән” дигән сорауга җаваплар һәм бу сорауның мәгънәсезлеге бу әсәрдәбик 

ачык рәвештә әйтелер, иншаллаһ. /291/ 

Аллаһ кашында һәркем мәсьүл һәм җаваплы 

“Дин вә иман – җәнәб Аллаһка барачак туры юлыбыз, дөнья хәсрәтләрен сүндерә торган 

салкын суымыз, һәр агырлык вә җиңеллек вакытларында таяначак таянычым, ахирәт 

куркынычларыннан сагыначак ярдәмчебез, һәммәбезнең дә күңелебезне бер ноктага 

туплаучы юлбашчыбыз. Шуның өчен һәр гаилә моңа ябышырга мәҗбүр вә бурычлыдыр” 

(Ризаэтдин б. Фахретдин). 

Бу бал нинди чишмәдән агып чыкты? Бу нурлар вә яктылыклар кайсы кояштан килде? Бу 

нурлан Коръән станциясыннан таралды. Коръән аяте: يكم ناراً و و اهل  يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم

 Мәфһүме: Әйقودها الناس و الحجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون هللا ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون
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ышанучылар! Үзегезне һәм гаиләгезне уттан (тамугтан) саклагыз! Аның яга торган утлары 

– кешеләр һәм ташлардыр (кибрият, фосфор һ.б.). Анда хезмәт итүче фәрештәләр бик каты 

күңелле (шәфкатьсезләр), гаять күәтлеләр (аларны җиңеп булмый). Аллаһы тәгалә кушкан 

эшкә карышмыйлар, кушылган эшләрне эшли бирәләр.” Бу аятьне тәфсир кылып 

Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм иң соңгы васыятьтә әйтә: واهم و و علم

 ягъни “Җәһәннәмнән котылу өчен гаиләгезгә кирәкле белемнәрне вә игътикадларны!ادبوهم

һәм ислам дине әдәб вә әхлагын өйрәтегез!” ди.  

 ,Тәрҗемәсе: Үзенең гаиләсен надан калдырган кеше .(хәдис)اتد الناس عده ابا يوم القيامة من جهِّل اهله

ягъни кирәк кадәр фарыз-ваҗибләрне өйрәтмәгән бәндә, кыямәт көнендә каты газапта 

булыр”, чөнки бу эш әлеге әйтелгән аяте кәримә мәүҗебенчә эш кылмаган буладыр. 

Бинаән галәйһи ата-ана өстендә, хөсүсән голәмә һәм түрәләр /292/ һәм баш кешеләр 

өстендә (бу түрәләр нинди генә өешманы идарә кылмасалар һәм милләтләргә хуҗа 

булмасыннар) мәсьүлият һәм бурычлар гаять зурдыр. Бу хакта каты вәгыйд һәм тәһдидләр 

бар. 

Һәр кеше көтүче булып, үзенең көтүе хакында соралмыш булырлар. Патшаһ, бер 

президент, хаким, мөдир, директор, ил һәм халык патшаһлыклары үзләренең халыклары 

хакында соралырлар, ягъни гадел хөкем итүләре, халыкны дөньяви һәм ухрави бәхеткә 

җитәкләүләре, кешеләрне кыямәт көнен кыенлыкларыннан һәм җәһәннәмнән коткару 

хакында иҗтиһадлары, диннән тыймаулары, бәлки ярдәм итүләре, ир кешеләр һәм хатын 

кешеләр гаиләләрен мәдди вә мәгънәви, әхлакый тәрбия итүләре хакында һәм гаделлек 

белән Коръән куйган юлдан бару – бармаулары хакында соралырлар. Менә бу хәдис һәр 

кеше өстенә йөкләткән зурлыгын һәм кыямәт көнен соралачагын бик ачык аңлатадыр. 

  قاضي في الجنة و قاضيان في النار. من قضي و عدل فهو في الجنة، من قضي و جار فهو في النار

 من اتي علي القضاء و قضي بالعدل فله الجنة

Мәгънәләре:  

 Бер казый (хаким яки түрә) оҗмахта булыр, ике төрле 

хаким җәһәннәмдәбулырлар. Беркешегаделхөкемитсә(акчагасатылмасаякияклашмаса), 

букешеоҗмахтабулыр. Берхакимзолымбеләнхөкемитсә(мәзлүмгәтиешлехакыналыпбир

мәсә), букешеҗәһәннәмдәбулыр. 

 Беркешехөкемитепмөкыйнкылынсаһәмдөрестхөкемитсә(дустлык, туганлык, кардәшлек

беләняклашмасаһәмришвәталмаса), букешеоҗмахтабулыр. Гаделлек, дөреслекАллаһыт

әгаләнеңризасыбулганлыктан, исламиятшуңанигезләнгән. ХристиангалимеГуставЛебо

н«Ислам» исемлеәсәрендәхәзрәтеГомәрнеңШәмнеалганвакыттагыгаделэшләрен, яхшы

мөгамәләсенсокланыпискәала. Тәрәнчеләрбитәл-

мөкаддәскәбөтенләйбашкача(залимбулып) килепкерделәр, ди.  

КыенчактаберАллаһныискәалмаган, берәркешебудөньядабуламынисоң? Күккүкрәксә, яше

няшнәпчатырдаса, утыхукым(?) добыр-шатырлахәүләсен! /293/ 

Табигатьмөвәҗидтәтүгел, мәгбүдтәтүгел 

Мәдәният, гыйлемвәфәнтәрәккыйитмәгәнһәмкешелекдөньясыныңаңыүсмәгәнбердәвердә- 

җәһилиятзаманында– табигыйнәрсәләрнеАллаһдипигътикадкылувә гыйбадәткылугаятьдә

рәҗәдәшаигъиде. Гарәпмөшрикләреүзләреясапкуйгантәреләргәгыйбадәткылсалар, Иранмә

җүсиләреуткатабыналар, меңләрчәелларданбирлесүндермичәгыйбадәтханәләрдәутяндыры
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пкиләләриде. Башкахалыкарасындаайга, кояшка, йолдызларгагыйбадәткылучылардабарид

е. Ниндигенәхалыкныңтарихынкарасаңда, аларныңАллаһбардигәнигътикаддабулуларын, 

мөкыйндагынаялгышканнарынкүрәсең. Дәһриләр, мөлхәдләр, табаигунһәммәддиюнисәбер

төледәАллаһнытанымыйча, дөньянытабикның(мәддәнең) үзетарафыннанбарлыккакилүеиг

ътикадкылалариде. Коръәндә «ТаҺа» сүрәсендә, 135 аятьтә бу игътикадларны радд 

кылып: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقونдигән. Мәфһүме: Кәферләр – мөшрикләр бер төрле дә 

яратучыдан башка яралмаганнармыни әллә? Яки үзләре яратучы булып, үзләрен үзләре 

яратканнармы? Бу аяте кәримә бик матур һэм тулы рәвештә бу игътикадның хата икәнен 

кыскача гына ачык итеп әйткән. Бу гакыйдә гыйлме мантыйк кагыйдәләрне туры 

килмәвен, гакыл вә фикергә ерак булуларын, хакыйкатьтән талпыну булуын аңлатып 

биргән. 

Вакыйгән дөньяда барлыкка килгән нәрсләр (кешеләр, хайваннар, үсемлекләр һәм җансыз 

табигать) өч юлның биресе белән барлыкка килергә тиеш: йә үзләреннән үзләре тәсадиф 

юлы белән мөвәҗидтән башка, йә үзләрен үзләре барлыкка китерү юлы белән яки бер 

мөвәҗиднең иҗаты (касырның касыры) белән барлыкка киләләр. Әүвәлге ике иһтимал 

табаигүн, /294/ ягъни дөньяның яшәвендә табигатьтән башка күзгә күрелмәгән һичбер 

рухани көч юк, һәр нәрсә табигать вә мәддәнең эшчәнлеге вә хәрәкәте аркасында гына 

барлыкка килә дип уйлаган кешеләр (мәддиюн дә шулар җөмләсенә керәләр) тарафыннан 

якланып бу хакта күп китаплар язылган. Атеизм фәлсәфәсе иҗат ителгән. Гыйлем вә фән 

исеменнән сөйләнгәнлектән күп кенә илләрдә үзен галимнәр арасында да яклаучылар 

тапкан. Бу фикерне сөйләүчеләр арасында мәгълүматы белән шөһрәт алган күренекле 

кешеләр дә булганлыктан һәмдә бу теория кешеләр аңыннан диненә (Аллаһы тәгалә 

каршында) мәсъүлиятне бетергәнлектән күбрәк яшьләр тарафыннан кабул ителгән. Бу 

фикернең асылына төшенү өчен һәм куйган кагыйдә (база)ларның ныклыгын яки нык 

түгеллеген аңлау өчен берничә сүз әйтеп узарга туры килә.  

Табигать нәрсә? Табигать дип без күзгә күрелгән һәм күренмәгән (микробларны да 

кертеп) мәддият галәмне әйтәбез. Йолдызлар, кояш, ай, җир һәм планеталар, бөтен 

галактика һэм туманлыклар шул табигать дигән мәфһүмгә керәләр. Табигый нәрсәләрнең 

бик зурлары булган кебек, бик кечкенәләре дә була (мәсәлән, бактерияләр һәм атом 

кисәкчеләре булган электрон, протоннар). Табигать үзе җансыз һәм җанлы дия ике 

кыйсемгә бүленәдер. Әҗрам сәмавия һәм барлык гаснавары булмаган нәрсәләр җансыз 

табигатькә керсәләр, хайваннар, кешеләр җанлы табигать бүлеккә керәләр. Кеше тән һэм 

рух ягыннан иң югары төзелешкә ия булганлыктан, бөтен табигать эчендә иң югары 

күренекле урынны алып торадыр. Кешеләр кебек гакыл, фикер, эшкә сәлахият һәм 

катлаулы ми төзелеше башка хайваннарда юк. Шул сәбәпле кешеләр арасында галимнәр, 

философлар, техниклар, мөһәндисләр барлыкка килеп, җир йөзен идарә итүгә сәләтле 

булып торалар. Кешедә булган мәдди вә мәгънәви күәт башка бер генә хайванда да 

булмаганлыктан, кешеләр үзләренә бөтен табигать дөньясын буйсындырганнар. 

Табигатьне үзләре теләгәнчә үзгәртергә, бөтенесе белән идарә кылырга лаекать хасыйл 

иткәннәр. /295/  

Аллаһы тәгалә вә тәбәрәкә хәзрәте адәм балаларын башка хайваннардан мөмтаз рәвештә 

яратып, гакыл вә фикер беләң хөрмәтләгән, табигать белән идарә кылуны аңа тапшырган. 

Табигатен аңа мәсхәр итеп, табигатьне буйсындырырлык дәрәҗәдә гыйлми вә мәгънәви 

күәт белән шәрәфәтләндергән. Рухын да һәр нәрсәнең асылына төшенерлек итеп, табигать 

серләренә үтеп керә алырлык итеп камил рәвештә яраткан. Кешеләргә табигатьнең 
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буйсындырылган булуы (тәсхир ителүе) хакында Коръәндә егермәннән артык урында 

сөйләнелә. Табагиүн – мәддиюн исә Аллаһы тәгаләнең барлыгын танымау сәбәпле, бөтен 

үзгәрешләрне мәддәгә - табигатькә мәхәл кылу белән чикләнәләр. Табигать дигән сүзне 

аерым тон белән басым ясап тәгъзыйм белән искә алалар. Бу эшне табигать шулай 

эшләгән, фәлән фәлән нәрсәләрне табигатьнең фәлән кануны барлыкка китергән, диләр. 

Табигатьтә булган кайбер гаҗәп серләр хакында сүз бара икән, мәктәпләрдә укыту 

сәгатьләрдә балаларга: “Балалар! Менә бу хикмәтле нәрсәләрне табигать барлыкка 

китергән: фәлән-фәлән гаҗәп нәрсәләр бар да табигать эше! Табигатьнең бу гаҗәп 

эшләренә хайран калмаска мөкин түгел, без табигатькә бурычлы!” дия, балаларның гакыл 

вә рухларын заһири нәрсәләргә хуплан аннан ары китәргә имкән бирмиләр. Фикерләрнең 

юлларын бикләп куялар. Бөтен нәрсә табигать эше, мәддә һәм аның хәрәкәте бөтен 

табигатен барлыкка китергән һәм идарә кыла, дию. Җиргә шундый сорау бирмичә 

булмый, әлбәттә: “Табигатьнең бу серләрен табигать һәм аның кануннары барлыкка 

китергән” дигән сүздән табигатьнең кайсы кыйсемдә ирадә кыласыз? Әгәр дә җансыз 

табигатьне ирадә кылсагыз, моның белән дәгъваны чишә алмыйсыз, чөнки җансыз 

табигатьтә гакыл, фикер, хәят, ирадә кебек иҗат сыйфатлары табалмаганлыктан, 

нәрсәләрне иҗат кылырга булдыра алмыйлар. /296/ Бер нәрсәне барлыкка китерү өчен 

гакыллы, ирадәле, шул нәрсәнең бөтен серләрен белгәң бер зат кирәк булуы шиксездер. 

Мөвәҗидсез иҗат булмый, мөдбирдән башка тәдбир булмый, ирадә кылу өчен бер белгеч 

мөдир кирәк, дигән кайгыдә һәркем тарафыннан кабул ителгән бер кагыйдә булып, 

табигать канунына, иҗтимагый мәсьәләләргә нигезләнгән хакыйкатьтер. Мәсәлән, 

автобулсар, машиналар җансыз табигатьнең бер өлеше булып үзләрендә гакыл, ирадә 

кебек сыйфатлар табалмаганлыктан, гакыллы затка (шофергә) бәйлекле хәлдә булалар. 

Җансыз табигать иҗатка да, идарәгә дә сәләтле түгел. Хәтта ай, кояш кебек гыйзмәте һәм 

энергияле нәрсәләр дә, никадәр генә күәткә ия булмасыннар, галәм белән идарә кылуга 

лаек түгелләр. Әҗрам сәмавия, шул җөмләдән кояш һәм башка табигый нәрсәләр үзләрен 

үзләре идарә кылалар, аларда булган тарту көчләре һәм башка табигый көчләр моңа сәбәп 

булалар, дия ышандырырга тырышу – توقف الشيء علي نفسهдигән гыйлме мантыкта 

асылсызлыгы исбат ителгән кагыйдәгә ябышудан башка түгелдер. Бу кайгыйдәгә ябышу 

исә, саламга ябышу кебек мәгънәсез бер нәрсәдер. Бу кагыйдәнең асылы шуннан 

гыйбәрәттер: ايجاد االشياء بنفسها و اقتدارها علي حفظها و ادارتها جميع احوالهاягъни: Һәр нәрсә үз-үзен 

булдыра ала дигән сүз, һәр нәрсә үзен үзе барлыкка китерүгә, үзен сакларга, бөтен хәлләре 

белән идарә кылырга, үзен камилләштерергә сәләтле, үзен тасарруф кылырга да ул камил 

ихтиярлы, дигън сүз булып чыга. Бу кагыйдәнең асылсызлыгы хәтта сабый балаларга да 

мәгълүмдер. Идәндә тәпи йөри торган балага үзең күренмичә генә тәтәй күрсәтсәң, бу 

тәтәйне кем ташлады микән, дия төрле якка юнәлеп, тәтәйне җибәрүчене эзләргә 

башлыйдыр. Димәк, мөсәббәбкә карап /297/ мөсәббәбне (төп сәбәпне) эзләү – фитрый вә 

табигый бер хәлдер. 

Әгәр дә мәхлуклар үзләрен үзләре идарә кылырга сәләтле булсалар иде, һәркем үз гомерен 

үзе тәкъдир кылыр, үз тормышын, үз язмышын үзе хәл итәр. Табигать кануннарын да үзе 

теләгәнчә төзеп куяр иде. Хис әгъазаларын камилләшетерер, ми төзелешен хәзергедән дә 

яхшырак итеп эшләр. Мәдди вә мәгънәви иң яхшы сыйфатларны үзендә булдырыр, кеше 

үзен иң мөкәммәл машина хәленә куяр иде. Ана карынында вакытында ук кеше үзенә 

матур сүрәт булдырыр, ямьсез кешеләр булмас иде. Кан составыда авыруларга 

бирешмәслек рәвештә төзү, авыруларга каршы тору сәләтен көчәйтер, ким дигәндә 

берничә йөз ел яшәрлек хәлгә китерер иде. Гомерендә үзе тәкъдир кылганлыктан, үзе 
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теләмәгән вакытта үлмәслек хәлгә килер. Хәлбуки бу мәсьәлә аслән алай түгел. Дөньяның 

иң бөек адәмнәре дә гомерне үзләре теләгәнчә тәсәрруф итә алмыйлар. Аллаһы тәгалә 

тарафыннан әҗәл мөсәммәдән уза алмыйлар. Табигатьтә булган нәрсәләр үзләре теләгәнчә 

үзләрен идарә кылалар дип ышандырырга тырышу – Пушкинның “Чуртан кушуы буенча” 

дигән хикәясен хәтерләтәдер. Табигатьтә иң югары дәрәҗәгә ирешкән адәм балалары – 

Аллаһы тәгалә тарафыннан ихсан ителгән قده لرбуенча табигатьне үзләренә буйсындырып, 

теләгәнчә тәсәрруф вә идарә кылырга хаклылар. Җөзьи рәвештә галәмдә үзгәрешләр дә 

кертә алалар. Шәһәрләр салалар, тимер юллар төзиләр, каналлар җыралар, суда йөзәләр, 

һавада очалар, җир астыннан мөгадән чыгарып үзләренә файдаланалар, ләкин көлли 

рәвештә табигать белән идарә кыла алу сәләте бирелмәгән. Җирне теләгәнчә хәрәкәт 

итерү, /298/ җилләрнең юнәлешен үзгәртү, тауларны теләгәнчә борып салу кебек кодрәте 

юк аларда. Әгәр дә, мәсәлән, Урал тавын борып төньяк котыб тирәсенә куйсаң, котыб 

яктан искән салкын җилләрне тотып калу өчен әһәмияте зур булыр иде. Шулай ук 

урлыклар ясау, туфрак барлыкка китерү, яңгырларны теләгән якка сөреп китерү, үлмичә 

яшәү кебек табигатьнең бөек хәлләре үзе теләгәнчә йөртү сәләте кешедә юк. Бәс 

табигатьнең иң мөкәммәл хәлифәсе булган адәм балалары табигать белән көлли рәвештә 

үзе теләгәнчә идарә кыла алмас, димәк алар үзләре дә ниндидер көчкә буйсыну хәлендә 

торалар. Ай, кояш, җил, яктылык, су кебек табигать хәдәсәләрен мөвәҗиб дип 

булмый. Боларда да иҗат күәте юк. Болар фәкать гади сәбәп, гади эш коралы гына. Алар 

автомат кораллардан гыйбәрәт булып, Аллаһы тәгаләнең әмерен җиткерү буенча гади 

сәбәпләрдән башка нәрсәләр түгелләр. Гомүмән табигать дөньясы Аллаһы тәгаләнең 

кодрәт раббаниясына буйсынган автомат машинадан гыйбәрәтләр. Аллаһы тәгаләнең 

кануннарын урынына җиткерүче эш коралларыдыр. Алар һәммәсе дә Аллаһка буйсыну 

хәлендә торалар. Җирнең кояш тирәсендә хәрәкәт, кояшның галактика мәркәзендә 

хәрәкәте Аллаһның әмеренә буйсыну буенча барадыр. Теләгән вакытта барлыкка китергән 

кебек, теләгән вакытта табигатьтә булган тәртипне бозарга, ахыр заман булырга, аннан 

соң башка дөнья төзеп һәм халыкларны тергезеп җавап вә хисап алырга да көче 

җитәдер. و هللا علي كل شيء قدير 

/299/ Димәк, табигать мөвәҗид тә түгел, мәгъбүд тә түгел. Ни табигать, ни аның 

кануннары иҗат кебек гакыл вә хикмәт тәләп иткән зур эшләрне башкарырга хаклы 

түгелләр. Мәгълүмдер ки, һәрбер мөнтәзем җәмгыяттә, гадел вә тәртипле хөкүмәттә 

интизам, тәртип вә гаделлек урнаштыру өчен, халыкның тыныч – рәхәт тормыш тәмин итү 

өчен әсаси кануннар барлыкка китерелә. Юкса, мәмләкәттә тынычлык вә интизам булмый. 

Җәмгыяттә анархия хөкем сөрә. Тынычлык бер башлык идарәсе астында (единоначалие) 

гадел кануннар, изге хөкемнәр аркасында гына урнаша. Шул вакытта гына халык рәхәт-

рәхәт эшлиләр һәм тыныч яшиләр. 

Галәм дә бик масштабта булган бер мәмләкәт булып, гадел хөкем итүче, һәр нәрсәне белеп 

торучы бер башлык (Аллаһы тәгалә вә тәкаддес) идарәсендә барлыкка килә һәм яши. Һәр 

нәрсә, һәр эш берәр канун табигый, иҗтимагый, сәясигә бәйләнгән булып, канунга 

буйсынмаган эш тә вөҗүдкә чыкмыйдыр. Табигать кануннары да галәмдә тәртип вә 

интизам булыру өчен Аллаһы тәгалә хәзрәте тарафыннан куелган әһәмиятле чаралардан 

гыйбәрәттер. Мәмләкәттә яхшы – гадел хөкемнәр әсаси кануннар мәмләкәт башлыгының 

хәкимлеген вә гакылын һәм гаделлеген күрсәткән кебек, табигать кануннары да Аллаһы 

тәгаләнең хәмиклеген вә гыйзмәтен күрсәтәләр. Табигатькә куелган кануннар шулкадәр 

күптер ки, ул кануннар бәгъзесе хәзерге фәнгә мәгълүм булса да, хәзерге вакытта фәнгә 

мәгълүм булмаган, хакыйкатьне мәҗһүл булган, хәтта табигать канунына мөнаказа 
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(каршы) кебек күренгән кануннар барлыгы да фән әһелләренә мәгълүмдер. 1961нче елда 

Калифорнияда астрономнар съездында сөйләнгән нотыгында мәшһүр әрмән астрономы 

Амбар Циомян җәнәбләре бу мәсьәләне бик ачык рәвештә әйтеп бирде: /300/ 

“Галактикалар тарталалар, берсенннән качкан кебек булалар. Галәм киңәя димәк. Гигант 

йолдызлар системасында һәм томанлыкларда тарту көче белән берәбер, безгә мәгълүм 

булмаган, җәзбә канунына каршы килә торган көчләр дә бар. Хәтергә алыгыз, молекула 

һәм атомнар дөньясында тарту көче (җәзбә) үз ролен башка көчләргә бирә”, “Галактикада 

вакыт – вакыт була торган көчле яктылыкның (нурланулың) сәбәбе дә безгә мәгълүм 

түгел,” ди [Наукаижизнь, 1961, №12].  

Табигатьтә булган серләр, галәмдә булган хикмәтләр шулкадәр күптер ки, кешеләргә ул 

серләрнең һәммәсен дә белеп бетерү хәзергә мөмкин түгелдер. Ул серләрне кешеләр 

Аллаһы тәгалә белдергән кадәресен генә белә алалар. Мотлак хакыйкать булган бу 

серләргә без якын барган саен алар ераграк китәләр.  و ال يحيطون بشيء من علمه اال بما

 Мәфһүме: “Аллаһы тәгаләнең гыйлеме-хикмәте шул кадәр күптер ки, кешеләр улشاء

серләрдән Аллаһы тәгалә белдерергә теләгән кадәрен генә белә алалар.” 

لمات ربي و لو جئنا بمثله مداداقل لو كان البحر مداد الكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تسفد ك  

(әл-Кәһф, 109). Мәфһүме: Әйт! Әгәр дә диңгез Раббың сүзләрен (ягъни табигатьтә булган 

серләрен) яза торган булса иде, Раббың сүзләре (ягъни гыйлемлекләре) беткәнчә диңгез 

суы бетәр иде, хәтта шуның кебек башка диңгезләр суы да җитмәс иде.  

Локман сүрәсендә 27нче аяте кәримәдә ошбу хакыйкатьне ачыклыйдыр. Табигатьтә 

булган серләрен Аллаһы тәгалә акырынлап ача бара. Шул рәвешчә кешелек дөньясының 

мәгълүматы да киңәя бара. Киләчәктә аңлашачак серләр, кешегә өйрәнү мөмкин булган 

гыйлемлекләр чиксездер. 

 ягъни Коръәндә Аллаһы тәгалә тарафыннан әйтелгән серләрнеңو لتعلمن نبأه بعد حين /301/

соңрак беләчәксез (ул вакытта кешеләр күп төрле гыйлемгә ия булып, фән тарафыннан 

мәхал дип танылган вакыйгаларның да серләрне мотлак булачаклар. Аллаһы тәгаләнең 

гыйзмәтенә, гыйлем вә хикмәтенә хайранга калачаклар). Аллаһы тәгаләнең гыйлемен 

җиңелләп белеп бетерәбез дип расларга тырышу – балаларча мөхәкәмә йөртүдән башка 

нәрсә түгел. 

Волга елгасы буенда елганың гүзәллеге, суларның мәһәбәт рәвештә агуын тамаша кылып 

торган ике кеше арасында шөйлә беседа (мөсәхәбә) бара: берсе әйтә: “Бу Волга елгасында 

күпме су булыр дип уйлыйсың? Икенчесе: кырык мечкә (бочка) кадәр су булыр, дип гаман 

кылам, ди. Беренчесе: “Мин дә шул кадәр булыр дип уйлыйдыр идем, чама (хисаплар) 

чамадан узмый икән!” ди. Аллаһның гыйзмәтен, сүзләрен һәм гыйлемен белеп бетерү 

дәгъвасында булган кешеләр дә ошбу кешеләр хәленә охшаш төшәләр. Бу хакта моннан 

башка да күп мисаллар китерергә була. 

Җәлалетдин Руми (борыңгы төрек философы) хәзрәтләре “Мәснәви” исемле 

китабында آسمانها و زمين يک سيب دان * از درخت قدرةحق شد عيان(татарчасы: “Җирләрне вә 

күкләрне бер алма бел * Кодрәте хак агачыннан куеды ул”), дип башланган тәмсилендә 

Аллаһы тәгаләнең гыйзмәтен вә гыйлемен чикләп бетеру мөмкин булмавын шагыйранә 

тәсвир итеп, алма бакчасында корт, мәүзүгъләре шигырен язмыштыр. Бу тәсмилнең 

кыскача мөндәриҗәсе (эчтәлеге) шуннан гыйбарәт: “Бер зур бакчада хисапсыз күп җимеш 

агачлары арасында бер алмагачы үсеп утыра. Бу агачның хисапсыз күп алмалары 



Фатхелкадыйр Бабич. Борһане тәүһид (1968) 

41 
 

арасында бер алма эчендә берничә корт яшиләр. 

/302/ Мондаболаргаҗитәрлеказыкһәмторуөченҗайлыурынбулганлыктанболаршундатуган

нанбашлапрәхәт-

рәхәтяшибирәләр. Менәбервакытбукортларарасындабубакчаныкараучыһәмбуагачларнытә

рбияитүчебагбаныңбулу-булмавыхакындаихтиләфчыга. Күпбәхесләр-

мөнәзәрәләрачылыпкитә. Күпчелеккортбакчанытәрбияитүчебагбанбулыргатиеш, диләр. Б

укадәргыйзмәтлебакчаныкарапүстерүчебубагбаныһәряктан(кодрәт, гыйлемвәкәмалягынна

н) газыйм, даһивәкодрәтиясебулырга, буагачларныүстерүгәкүәтеҗиткәнкебек, аларныһәла

китүгәдәкадыйрбулыргатиеш. Гәргәбезаныкүрмәсәктәһәмзатынтасвирлыйалмасакта, буба

кчадабулганэшләрнекарап, аныңгазыймберзатбулуынтанырга, безгәрәхәт-

рәхәтяшәрәмөмкинлекбирүеөченбушәфкатьлезакткашөкеритәргәтиешбез, диләр. Аларның

арадаберкорткүпчелеккәкаршытөшеп, үзенчәберфәлсәфәуйлапчыгараһәмбагбаныңбулуын

инкәритеп, җәнәбенәмөнасиббулганихтирамсүзләрендәкулланмый. Башкаларисә, әлесине

ңбашыңяшь, синдөньякүрмәгәнгәүзеңбалаларчамөхәкәмәңнеяклапбарасың! Исәнбулсаң, к

үрерсеңәле, дия, тормышларындадәвамитәләр, сингәрчәхәзеринкәритсәңдә, берзаманбагба

нкулынаэләгеп, ояткакалачаксын, диләр. Бувакыйгаязконебула. Көннәр, айларүтептора. М

енәбервакыткөзҗитеп, көннәрсуыта. Алмаларҗиргәтүгеләбашлыйлар.  

Менәбервакыткулларынакәрзинәләртотканкызлар, багбанҗитәкчелегендәалмаларныҗыяр

гакилеп, алмаларныселкетепҗиргәкуябашлыйлар. Нәүбәт, безнеңкортларбезяшәгәнагачка

дакилепҗитә. Агачныкүәтлерәвештәселкеткәнвакыттаалмаларыбызҗиргәшалтырапкуялар

. Кортлардаалмаэченнәнчыгыпҗиргәтөшепхәрәкәтитәргәбашлыйлар. Багбанныинкәритүче

корттааякастынатөшә, ләкинбәхетсезлеккәкаршыбукорт/303/ багбанаягыастынатурыкилеп

, сытыла, изеләһәмдөньядаяшәүнеңахыргысекундыүткәрә. Бичаракортбагбанбарлыгынкүз

ебеләнкүрепбелсәдә, инкәреаркасындаһәлакәткәдучарбулды, диякызганаларбашкакортлар. 

ӘмрикәгалимнәреннәнАртурБрезианисемлегалимнеңтәмсиледәхарактерлы. Ул болай дип 

язды: «Бер гаиләдә бер песи берничә бала барлыкка китерде. Мәгълүмдер ки, песи 

балалары тугач күзсез хәлдә торалар. Атнадан соң гына күзләре ачылып дөньяны тамаша 

кыла башлыйлар. Песи балаларына һәр көн йорт хуҗасы ашарга тагам биреп тора. Шул 

сәбәпле болар рәхәт-рәхәт яшиләр иде. Берничә көн үткәч болар арасында хуҗаның 

барлыгы-юклыгы хакында бәхес башлана. Күпчелек балалар: «Безне тәрбия итүче хуҗа 

булырга тиешле» дигән фикердә булалар. «Без аны күреп мөшәһәдә кылган булыр идек. 

Безне табигать үзе тәрбия кылырга тиешле. Бу – аңа бурыч. Без табигать аркылы туабыз 

һәм яшибез. Безгә һәр көн шул рәвешчә ризыгыбыз килеп торырга тиеш» диләр.  

Атна – ун көннәр үтә. Күзләре ачыла, дөньяне тамаша кыла башлыйлар. Шул арада 

боларны тәрбия итүче хуҗа тогам китереп алларына куя. Сүзләре өстен чыгудан күреп 

күпчелек балалар шатланалар. Тик инкәр итүчеләр генә сүзләренең хата икәнен күреп 

оятка калалар». Инкәрләре өчен хуҗадан гафу үтенеп, бәхиллек сорыйлар. Мәрхәмәтле 

хуҗа әлбәттә үтенечләрен кабул итә һәм бөтенесен дә ризыктан мәнигъ кылмый. Хуҗаны 

танучы песи балалары күпчелек идеалист философларны булып, болар Аллаһның 

барлыгын таныйлар һәм хакыйкать булган бу идеяне башкаларга да аңлату буенча 

фәлсәфи әсәрләр язалар. Ньютон, Спенсер кебек /304/ дини философлар бу төркемгә 

керәләр. Икенче төркем философлар исә мәддиюн (материалист) философлар булып, 

табигатьтән югары көчне – Аллаһы тәгаләнең барлыгын инкәр итәләр. Бөтен табигатьне 

һәм аның үзгәрешләрен аңсыз, гакылсыз булган мәддәгә һәм аның хәрәкәтенә кайтарып 

калдыралар. Гәрчә кулларында нигезле һәм ныклы дәлил булмаса да, төрле гипотезаларга 
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таянып фикерләрен дөрест дия игътикад кылалар. Бу төркемгә Демокрит, Дарвин кебек 

галимнәр керәләр.  

Бу галимнәр гәрчә яшь вакытларында бу фикерләрне дөрест дия нәшер итсәләр дә, соңгы 

дәверләрендә картлык заманнарында бу фикердә булу-булмаулары безгә мәгълүм түгел. 

Дарвин яшь вакытында язган фикерләреннән картайгач кире кайтып, үлгәнчә Аллаһы 

тәгаләгә гыйбадәт белән мәшгүл булды, дигән риваять та бар. Шулай ук Павлов 

җәнәбләре тәүбә итмеш. Бу бер дә гаҗәп түгел. Кешенең фикере гаять җитез көч булып, 

бер секунда эчендә меңләрчә сеанс бирә ала. Һәр нәрсәнең асылына рентген кебек үтеп 

керә ала. Кешенең рузы күәтләренә яктылык бирәдер. Шул мәгънәне аңлатып Рәсүл әкрам 

саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләре دينك علي قلبي ثبت القلوب مقلب يا اللهمдия дога кыла 

торган булган. Мәфһүме: “Йә Аллаһ! Күңелләрне төрле якка әйләндерүче зат Син! Минем 

күңелемне дин ягына адаштырып, шунда нык торырга насыйп ит!” 

Икенчедән кешенең күңеле радио элгеч кебек, табигатьтән һәм الطبيعة وراء ماтән илһамнар 

алып торадыр. Радио элгеч кирәкле шартлар белән тәэмин ителеп, лампочкаларга электр 

агымы дөрест рәвештә килеп торса, бөтен станцияләрдән мәгълүмат ала аладыр. Күңелдә 

тиешле шартлар белән тәэмин ителгән булса (гакыл, фикер, хакыйхатькә дөрест карый 

белү, тәкълид вә тәгассүбтән хали булу кебек камачаулардан саф булса) بيعةالط وراء ما тән 

илһам – иман /305/ кабул итә аладыр. Тарихта моңа мисаллар гаять күптер. 

Иман, вөҗдан – кешедә фитрый бер сыйфат булып, бу сыйфатһәрбер кешедә тәҗәллә 

итмичә калмыйдыр. Кайбер кешеләр заһирән динсез кебек күренсәләр дә, телләре белән 

Аллаһны игътираф кылмасалар да, соңра бу сыйфат заһир булмыйча кала алмыйдыр. 

Тарлык вакытларында, кыенлык сәгатьләрендә, хосусән, үлем сәгате килеп рухани 

галәмне мөшаһәдә кылганда бу тойгы балкып чыга, ахыр сәгатьтә һәркем мөәмин 

буладыр. 

Фиргавен динсез кеше иде. Аллаһны танымады, хәтта ул гына да түгел, үзен Аллаһ дип 

игълан кылдырып, үз халкын үзенә табындырды. Муса галәйһиссәлам иманга дәгъват 

кылып, төрле мөгъҗизәләр белән үзенең пәйгамбәр икәнен танытса да, Фиргавен гаять 

тәкәбберлектән моңа әһәмият бирмәде, һәмишә үз сүзендә катып калды. Тик диңгезгә 

батып, гарык булганда, җан биргән вакытында гына “Мин Мусаның Аллаһына ышандым, 

бәни Исмаил ышанган Аллаһны таныдым, дия иман китерде, ләкин соң булу сәбәпле, 

иманы файда итмәде. 

Гарәп мөшрикләре политеизм мәсләгендә булып күп илаһларга ышаналар, үз куллары 

белән ясаган сынымнарга табыналар иде. Арада иң зур дип танылган Һәбәл исемле пот бу 

мәсьәләдә аеруча рль уйнады. Аңа күбрәк мөрәҗәгать кылына, күбрәк табыныла иде, 

ләкин берәү авырлык сәгате эләксә, куркынычлар булса, бер дә Һәбәлгә дога кылып 

коткаруны сорамыйлар, бәлки Аллаһы тәгалә хәзрәтенә дога кылып авырлыктан 

коткаруны сорыйлар иде. 

Шулай ук диңгездә көймәгә кереп барган вакытта җил-дуваллар котыртып /306/ батарга 

якынлашалар, үлем шәүләсе күренә башласа, бер дә Һәбәл, Лат, Мәннан, Гөзи кебек 

мәшһүр сынымнарга ялварып коткаруны сорамыйлар, бәлки үзләре башка вакытта 

кирәксенмәгән бер Аллаһка гына мөрәҗәгать кылып, дога кылалар, коткаруны сорыйлар. 

Ләкин исән-сау котылып илләренә кайткач тагын Аллаһы тәгаләне оныталар иде. 
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Шул да мәгълүм булсын: гарәп мөшрикләре әснамгә гыйбадәт кылып, аларга әл-вәһият 

төсен бирсәләр дә, бер Аллаһның барлыгын беләләр: “Тураннарны без Аллаһ ике арада 

васыйта итеп кенә таныйбыз,” диләр иде. 

Христиан халкы (насаралар) Аллаһны өч заттан тора, баласы да бар, дия Иисус Христоска 

(Гайса галәйһиссәламга) гыйбадәт кылсалар да, үлем сәгате килгәч Аллаһның фәкать бер 

генә икәнен, аның баласы юк икәнен таныйлар. 

 ягъни “Китап әһелләренең һәммәседә (берсе дә калмыйча)  موته قبل به ليؤمنن اال الکتاب اهل من ان و

үлгәнчә, ягъни үлем сәгате килеп җиткәнчә Аллаһның берлегенә, Гайса аның углы 

булмыйча, фәкать пәйгамбәре генә булуына шиксез ышаначаклар.” Авырлык сәгате килсә 

бер Аллаһны тану мәсьәләсе һәр заманда һәрбер гасырда һәрбер кеше тарафыннан 

вакыйгъ булуын әйтеп тә торасы юк. Икенче дөнья сугышы вакытында пушкалар 

шартлаган, җирләр тәтрәгән вакытында иман китермәгән кеше булдымы микән?  

Иң динсез дигән кешеләр дә нәзерләр әйтеп, догалар укып, соңында нәзерләрен үтәүләре 

тәҗрибәләр белән расланган вакыгый фактлардыр. Бу хәлдән әлбәттә профессорлар да 

моннан мөстәснә булмас. Һәркем үз башын коткарыр өчен кулыннан килгән чараларның 

бөтенесен кылуга хәзер һәм мәҗбүрдер. /307/  

 Мәфһүме: Әй кәферләр! Агырлык вакытлары килсәاياه اال تدعون من ضل البحر في الضر مسكم اذا و

(көймәләр комга терәлсә) сез гыйбадәт кылган нәрсәләр юкка чыгалар бит, фәкать бер 

Аллаһка гына дога кылып бу мөшкилләрдән коткаруны сорыйсыз ләбәсә! 

Кирәк мөәмин, кирәк кәфер булсын, кыенлык сәгатьләрендә фәкать бер Аллаһка гына 

ялварып дога кылып сораганда, Аллаһы тәгалә догаларын кабул итә, бәндәләрен 

мәшәкәтьләрдән коткара, гәрчә кәфер булса да: Аллаһы тәгаләнен барлыгы табигый, 

гакылы, мантыкый дәлилләр һәм вәхиләр, сәмави китаплар белән расланганлыктан 

Аллаһыдан башка нәрсәгә гыйбәдәт кылу (мөшрикләр, мәҗүсиләр, яһүд вә насара һәм 

буддистлар кебекләр хорафат дип аталадыр. Ләкин хорафат(миф) үзеикетөрлегәбүленә: 

1 

– Борыңгыҗәһилиятзаманындатәреннәргәтабыныпшуларданшәфәгатьэстәрүләр, аларданя

рдәмтәләпитепистимдадкылулар. Аллаһытәгаләгәбалаиснадкылулар, тәслисигътикадлары,

 җәһилиятгореф-

гадәтләреһәмтабигатьтәҗанлынәрсәләргә- фил, сыер, маймыл, җылан, кәҗә(монголлардан

) кебекхайваннаргагыйбәдәткылулардыр. Хорафатҗөмләсенәкереп, халыкныңаңынтоманл

ыйлар. 

2 

– яңахорафат– Аллаһытәгаләвәтәбәрәкәхәзрәтенеңбарлыгынбөтенләйинкәритүдәнгыйбәрә

тбулганәл-хәд(атеизм) тарафдарларыбулып, фәнвәгыйлемисеменнәнтөрле-

төрлегипотезаларуйлапчыгаралар. Асылсызтеориялартудыралар: Аллаһхакыкатьтәбулмаг

аннәрсәитепкүрсәтепкайберкешеләрнеңаңынатәэсиритәләр. Үзенеңбелемнәрехакыйкатьит

епкүрсәтергәтарталар. Буикетөрлекараш(концепция) ныклыдәлилләргәнигезләнмичәһаваи

дәгъва(даимән) җөмләсенәкергәнлектәнхорафатҗөмләсенәкерәләр. 

/308/ Дәгъвахакыйкатьбулуөчендәгъванигезле, ныклыдәлилгәнигезләнгәнбулыргаһәмтәсв

ирләрбеләнныгытылганбулыргатиеш. Хәлбукиатеизмтарафыннанкитерелгәндәгъваларбум

өһимшартларданмәхрумбулыпторалар. Бухактаберничәмисалкитерәбез. 
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Табигатьдөньясыбеләнкемидарәкыла? Бусораугаҗавапбирепатеизм, дөньянытабигатьүзеи

дарәкыла, табигатьнеидарәитү, нәрсәләрнебарякиюкитү– табигыйкануннарбуенчаүзеннән-

үзехуҗаданбашкадәвамитә. Табигатьтәнтышюгарыкөчкәмөһтәҗтүгел, ди(Сталинәсәрләре

– «Материализмдиалектикасы» дигәнтемада. «Динһәмфәнхакындабеседалар» 

– коллективәсәреһ.б.). Бутеориянеяклаучыфилософлармәддәнеңмәңгебулудан, табигыйүзг

әрешләрмәддәнеңхәрәкәтенәбәйлебулуындәгъвакылып, сәдәфә(очраклылык– случайность

) һәмзаруратны(необходимость) дәгъваныисбатлауөченмөһимдәлилбулараккитерәләр.  

Бутеориягыйлмемантыйктамөһимисбатлаукагыйдаларенәтурыкилмәүбеләндөрестнигезлек

булаалмавыначыклауөченказыяишартыярәвештәберказыятөзепкарыйк. 

1)   Һәрбертабигыйнәрсәнеидарәкылуөчентабигыйкөчләрҗитә, башкаидарәкылучыкирәкм

и. 

2)   Автобусһәмбашкамашиналардабулганягулыккөчләре(якиэлектрик) 

– табигыйкөчләрдән. 

3)   Димәк, машиналарныхәрәкәткәкитерүһәмаларбеләнидарәкылуөченшултабигыйкөчләр(

бензин, электрһ.б.) җитә. Башка мөдир вә мөдәббиргә мөхтаҗ түгел. 

Бу казыяны балигъ булмаган һәм гакыллы мөхәкәмәгә ия булмаган сабый балалар да 

кабул итмәсләр, чөнки гакыллы бер көчтән (кешедән) башка машиналар хәрәкәт 

итмәүдән, җир йөзендә тәртипле эш булмавын көндәлек тормышта күреп торалар һәм 

тәсадиф юлы белән бер эш тә /309/ барлыкка килмәвен практикада күреп торалар. Тәсадиф 

юлы белән эшләр башкарылу фәкать әкиятләрдә генә булуын яхшы аңлыйлар, 

Пушкинның «Чуртан кушуы буенча» исемле әкияте балаларның иң сөйгән хыялый 

әсәрләрдәндер. «Мең дә бер кичә» хикәясендә булган хыйлый сәяхәтләр дә хакыйкать 

белән хыял арасында булган зур аерманы танып белергә ярдәм итәләр. Галәмдә барлыкка 

килгән мәдәният, һөнәр, гыйлем вә мәгърифәт, бөек иҗатлар берсе дә тәсадиф һәм хыял 

тәэссире белән гакыллы кешеләр мәгърифәтеннән башка барлыкка килмәгән уңышлар 

буенча, бәлки кеше һөнәре, гакылы вә эшчәнлеге аркасында барлыкка килгән әсәрләрдер. 

Мөхәкәмәи гаклия үсеп җитмәгән балаларда мантыйкый кыяс юлы белән күкләрне һәм 

җирне яратучы бер Халик Әгъзам булмаса, боларның үзлегеннән барлыкка килмәячәген 

төшенәләр. Галәмне тәсадиф юлы белән барлыкка килмәгән дип расларга тырышу – 

тупикка кереп чыга алмау дигән сүз ул: «Сәбәб – мөсәббәп, галә - мәгълүл» кагыйдәсе һәр 

ике фәлсәфи (идеализм һәм материализм) тарафыннан кабул ителгән дөрест һәм гомүми 

кагыйдә булып, бу кагыйдәне бозарга һәр кемнең хакы юктыр. Галәмдә барлыкка килгән 

һәрбер хәдәсәнең ике сәбәб бардыр: 

Табигать эшчәнлеге, ләкин бу эшчәнлек автомат машина хөкемендә булып, моның белән 

идарә кылучы югары көчнең ирадәсенә вә теләгенә бәйләмидер. Машинаның ясалуы, 

хәрәкәт һәм яшәрүе мөһәндәс вә механикнең мәгърифәтенә бәйлекле булган кебек, 

җирнең һәм башка әҗрам сәмавиянең тәртипле һәрәкәт тә шул югары көчнең идарәсенә 

баглыйдыр. Шуның өчен ул гаять дәрәҗәдә тәртипле вә мөнтәзыймдер. Җирдә 

сәгатьләрне дөрестләү өчен дә йөлдызлар табигый сәгать урынына кулланылып, һәркөн 

йөлдызларның торуы белән бу /310/ хронологика сәгатьләр дөрестләнә. Җир дә 

хәрәкәтендә тәхәллүф итмичә һәр ел – яңа ел башында хәттам секундлар белән дә 

соңламыйча үз урынына килеп баса. 
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Бу исә мөдәббир вә мөхәкким бер затның контроллеге нәтиҗәседер. Менә асыл мөдәббир 

вә мөдир шул заттыр. Шулай ук галәмнең барлыкка килүен зарурат белән аңлату да 

дәгъваны исбатлау өчен дәлил була алмыйдыр. Яшәү өчен кирәк булган нәрсәләр белән 

үзләрен үзләре тәэмин итү хәлсез нәрсәләр өчен генә түгел, хәтта җанлы нәрсәләр өчен дә 

мөмкин имәстер. Мәсәлән, кешеләр өчен бөтен галәмне тамаша кылу өчен гаять үткен күз, 

бик-бик ераклардан ишетү өчен бик үткен колак бик зарур нәрсәләр, ләкин кешеләрдә 

булган күрү көче кошларныкы кадәр дә юктыр, ягъни бу нәрсәләр кешеләр өчен бик зарур 

булсалар да, боларны хәтта маһир табиблар да булдыра алмыйлар. Күрә алмый торган күз 

урынына пыяла күз ясап куюдан уза алмыйлар. Мәсәлән, сукырачак кешеләр өчен ләзем 

түгел, моны бетерү бик зарур нәрсә, ләкин ана карында вакытында бала формалашкан 

чакта моны булдырмаска бер генә кешенең дә кулыннан килми, хәле җитмидер. 

Табигать белән идарә кылучы Аллаһы тәгалә табигатьтә булган үзгәрешләрне табигатькә 

куйган канун нигезендә автомат рәвештә барлыкка китерә, кирәк вакытта табигать 

көчләрен Үзе теләгәнчә тәсарруф итә дигән игътикад дөрест игътикад булып, моны исбат 

итәрлек дәлилләр бездә бар.   

 ”.Күкләрдә һәм җирдә булган гаскәрләр бөтенесе Аллаһ милкедер“و هللا جنود السموات واالرض

Аллаһның идарәсе булса, табигый көчләр (җил, су, электрик) ихтиярсыз рәвештә эшкә 

керешәләр. Аллаһның теләген урынына җиткерәләр. Берсенең каршыга такатлары 

җитмидер.  

/311/ Будәгъваныисбатөченбездәҗитәрлектарихиһәмфәннивәиҗтимагыйдәлилләрбар(Кор

ъәндәҺуд, Әхзаб, Кысас, Нухсүрәләре). КоръәндәНухгаләйһиссәламкавемеТунай(?) белән

Һудгаләйһиссәламкавемекүәтлеҗилбелән, Салих– Лутгаләйһиссәламхалкытавышһәмвулка

нбелән, Фиргавенһәмхалкыдиңгезсуыбелән, Карунҗиробылуыбеләнһәлакитүтәребәянител

гән. Боларимансызлыкларыаркасында, пәйгамбәрләренәкаршыкилүләреаркасындатабигый

дәһшәтләрбеләнһәлакителгәннәр. Әхзаб(Сандык) сугышында12 меңнәнартыккәферләргас

кәренеңазгынамөселманнаргакаршыберэштәбулдыраалмыйчакайтыпкитүләренәдәкинәҗи

лсәбәпбулмышиде. БудәһшәтлетабигыйкөчләрнеңкәферләргәһәлакатькитерүләреАллаһны

ңкушуыбуенча, аныңтеләгенәбуйсынуйөзеннәниде. 

Кирәкбулаикән, табигатькөчләренАллаһытәгаләүзетеләгәнчәидарәкылабирә. Җилләрхасы

йлбулуикетөрле(салкынһәмҗылы) һаваныңкүрешемнән, ягънисалкынһаваныңбасымнангы

йбарәт, дияаңлатугәрчәфизикаягыннандөрестбулсада, ләкинтөпсәбәпбулаалмыйдыр. Җил

ләрбарлыккакилүдәсалкынһаваныңбасымы, әлбәттә, зуррольуйный. БуисәтабигатькәАлла

һытәгаләтарафыннанкуелганавтоматикчараданбашканәрсәтүгелдер. Табигатьбеләнидарәк

ылубуенчаАллаһытәгаләшундыйавтоматикчараларкуйганки, кирәквакыттазаруратбулганд

абутабигыйкөчләрАллаһныңирадәсенәбуйсыныпзурэшләрбашкаралар. БоларисәАллаһның

кадыйрлеген, хакимлеген, табигатьнеидарәкылудагаятьмаһирлегенкүрсәтәләр. Әгәрдәкирә

® булмасаиде, Аллаһытәгаләһаваныдакуймас, җилнебулдырмасиде. Нитак ки, айда һава 

да, су да, җил дә юк, чөнки анда тереклек булмагач, кирәге дә юк. /312/  

Кыскасы: галәмнең барлыкка килүен, яшәвен һәм галәмдә барган үзгәрешләрне 

табигатьнең үзенә, мәддәнең мәңгелегенә һәм хәрәкәтенә ябсару, аларга тәсадиф һәм 

зарурат дигән кадыйр куллар тагу – نفسه علي الشيء توقفягъни нәрсәләрнең барлыкка килүе 

шул нәрсәнең үзе белән һәм нәрсәдә булган хәрәкәт кебек атрибутлар (сыйфатлар) белән 

аңлату булганлыктан, гаклән дә, гыйлме мантыйк кагыйдәләре буенча да, гомүмән бөтен 

фәннәрнең дәләләте итлә мәхал (абсурд) дәгъвадыр. Бу кагыйдә гыйлме мантыйета кире 
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кагылган дәверне (мәгънәсез түгәрәкне) китереп чыгарганлыктан бер фәнни нигезгә 

нигезләү мөмкин түгел. Йомырка тавыкны тудыра, тавык йомырканы тудыра, башка күәт 

кирәкме, дия расларга тырышу нигезсез булса, табигать канунны тудыра, канун 

табигатьне тудыра, мәддә хәрәкәтне тудыра, хәрәкәт мәддәне тудыра, сәбәп нәтиҗәне 

тудыра, нәтиҗәсене тудыра дип исбатларга тырышулар да фәнни вә гаклый, мантыкый 

нигезлекләрдән мәхрүм булып торалар.  

Күзгә күренмәгән нәрсәләрне тәсвир итеп буламыни? Без Аллаһңы тән итеп тә, тән түгел 

итеп тә тәсвир итә алмыйбыз, яки нинди дә булса берәр сүрәт итеп тә күз алдына китерә 

алмыйбыз. Тәсвир итә алмаган нәрсәне бар дия хөкем итеп буламыни? Менә бу сөэль 

атеизм тарафыннан куелган, Аллаһның барлыгына ышанмауларына сәбәп булган 

шөбһәләренең берседер. Бу шөбһә күп кенә дәһриләрнең Аллаһы тәгаләне тануларына 

манигъ булып торадыр. Бу шөбһәгә бу урында кыска гына җавап бирәбез: табигатьтә 

булган нәрсәләрне ике кыйсемгә бүләбез. Берсе күзгә күренгән нәрсәләр. Икенчсе күзгә 

күренмәгән нәрсәләр. Күзгә күренмәгән нәрсәләр үзләре ике өлешкә бүленәләр: мәдди һәм 

рухани нәрсәләр. /313/ Мәдди нәрсәләрнең дә без бик аз өлешен генә күрәбез. Күрү күәте 

бездә җиңел булганлыктатн бик күп мәдди һәм табигый нәрсәләр безнең күземезгә 

күрелми каларлар. Болар бер башка төлре васыйтәләр белән беләбез. Мәсәлән, борыңгы 

заманда халыклар тиф, туберкулез, грипп кебек авыруларның төп сәбәбен белә 

алмаганнар, чөнки боларның бактериялары күзгә күренмиләр, гаять кечкенә 

булганлыкларыннан без аларны күрә алмыйбыз. Ләкин микроскоп иҗат иткәч, бу 

авыруларны тудырган бактерияларны күз белән күрүгә ирешеп, бу авыруларның асыл 

сәбәбен таптылар. 

Шулай ук телескоп кәшеф ителгәннән соңда гына айны һәм планеталарны күреп төшенә 

алдылар. Шуңа кадәр ай хакында төрле легендалар, яһүдләрдән һәм мәҗүсиләрдән кергән 

фикерләр (айда зөһрә хатын яшәве) хөкем сөрә иде. Күз белән күргәнең соңында гына бу 

фикерләр юкка чыгып, әкиятләр шүрлеккә ташланды. 

Без күз белән күрмәгән, ләкин хакыйкатьтә бар булган нәрсәләр әле дә булса тулып 

яталар. Мәсәлән, җирнең эчендә нинди мәддәләр булуы, андагы табигать ни рәвештә 

булуы хакында. Гәрчә без аны һәр көн таптап йөрсәк тә, бик аз мәгълүмат хасыйл итәбез. 

Башка планеталарда, башка йөлдызларда, башка галактикаларда тормышның булу-булмау 

хакында бер төрле тәсвир итә алмыйбыз. Киләчәктә фәннең дәваллы тәраккыйсы соңында, 

бәлки аларда булган серләр ачылып мәҗһүл сер булудан чыгарлар, алар хакында бездә 

төпле мәгълүмат хасыйл булыр. Менә киләчәк – фән эше. Мәддияттән башка рухи галәм 

бар, ләкин тәэсифкә каршы алар белән бик аз таныш булганлыктан алар хакыдна 

мәгълүматыбыз да чикле. /314/ Мәсәлән, бездә гакыл бар икәнен һәркайсыбыз беләбез. 

Мәҗнүн кеше белән гакыллы кеше арасында зур аерма бар икәнен дә беләбез, ләкин гакыл 

нәрсә ул, безнең миебездә ул ничек хасыйл була, минең кайсы өлешендә каралана? Моны 

белә алмыйбыз. Шулай ук хәрәкәтләнүгә һәр аңлауга сәбәп булган рухның бар икәнен дә 

беләбез. Мәет белән тере кеше арасында булган зур аерманы да аңлыйбыз. Ләкин рух 

нәрсә ул, аның асылы нәрсәдән гыйбәрәт, йоклаган вакытта һәм үлгәч чакта ул кайда 

була? Рух гәүдәбезнең бөтен җирендә буламы, яки махсус урында (мидә) гына 

карарланамы? Боларны без төшенеп белә алмыйбыз. Рухның асылын төшенеп белә 

алмаганга күрә бу хакта төрле-төрле фарзыялар барлыкка килә. Кайбер кешеләр исә 

(атеистлар) рухның барлыгын бөтенләй инкәр итеп, ми эшчәнлегенә кайтарып калалар. Бу 
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хәл, астандагы атны алты ай эзләгән, дигән халык мәкален искә төшерә һәм тәгаҗҗүб вә 

тәхәйир барлыкка китерәдер. 

Моннан башка җен, фәрештә кебек рухани галәм барлыгына игътикад кылсак та, без 

аларны күз белән күрә алмыйбыз. Аларны күрер өчен күрү көче бездә җитмидер. Әгәр дә 

күрү көчебез тагын да көчлерәк булган булса иде, бәлки аларны да күрә алган булыр идек. 

Гәрчә без аларны күрә алмасак та физик һәм рухани яктан гаять көчле булган кешеләр 

пәйгамбәрләр фәрештәләрне күреп, алар аркылы Аллаһтан вәхи алганнар һәм безгә 

тапшырганнар. Кешеләр хәзер фәрештәләрне күрмәсәләр дә, үлгән вакытта, ягъни мәддә 

галәменнән аерылып рухани галәмгә якынлашкан вакытта, фәрештәләрне күреп, мөэмин 

булсалар шатлык хәбәре алачаклары, әгәр дә кәфер булсалар, кайгы-газап хәбәре 

алачаклары Коръәне Кәримдә мәзкүрдер. Монысы һәркемнең киләчәк эшедер. Бән 

инкәргә дә урын юк. /315/ 

Аллаһы тәгаләнең күренүдән сорау – Аллаһның гыйзмәтен бәһалы белмәүдән, 

сыйфатларын аңламаудан, җәлал вә җәмалын төшенә алмавыдан туган урынсыз бер 

таләптер. Һәм дә Аллаһны үзебезгә кыяс итүдән туган хата бер фикердер.   ِ فاََل  تَْضِربُوا لِِلَّ

 ,ягъни: Аллаһка охшашлар китермәгез, ди Коръән. Чөнки Аллаһ мәддә булмагач[2] اْْلَْمثَالَ 

мәддәгә хас булган нәрсәләрдән һәм мәддә сыйфатларыннан мөнәззәһәдтер (هُُم  Аллаһ .(نَزًّ

җисем, җәүһәр, атом, электрон, эфир (һидле) кебек мәддәгә хас булган хәлләрдән һәм төс, 

озынлык, киңлек кебек сыйфатлардан хали булгач, безнең күәте чикле булган күземез 

белән күрергә омтылу дөрест буламыни? Яһүд, насараларның Аллаһка бала иснад 

итүләре, мөшрикләрнең ыснамга табынулары, мәҗүсиләрнең хайваннарга гыйбадәт 

кылулары да Аллаһны кешегә кыяс итүдән тугмыш җәһәләт әсәредер. Аллаһы тәгалә 

Коръәндә күп урында күренмәве хакында бәян кылып, дөньяда вакытта күренә 

алмавының сәбәпләре дә әйткән: ул да исә, Латыйф сыйфаты белән сыйфатланган булу 

сәбәпле күзләргә күренмәүчелек, газыйм сыйфаты белән сыйфатланган булу сәбәпле, 

бәндәләргә аны идрак кылу һәм такатҗ тоту мөмкин булмау һәм нур әс-сәмават вәл-әрд 

сыйфаты белән мәүсүф булганлыктан аның җәмален тамаша кылу вә җәмаленә хыял 

ирешү мөмкин булмавыдыр. 

Ахыратта исә башка әгъзалар һәм мәңге бетми торган күәтләр белән тәэмин ителгәнлектән 

мөэминнәр өчен Аллаһы тәгаләне күрү мөмкин эш хөкеменә керәдер.  ُوُجوه  يَْوَمئٍِذ نَّاِضَرة  إِلَى   َربَِِّها

 Мәфһүме: кыямәт көнендә бер төрле йөзләр (мөэминнәр) шат һәм бәхетле[3] نَاِظَرة  

булачаклар – алар Аллаһны күрү шәрәфенә ирешәчәкләр. Хәдисләрдә мөэминнәр 

Аллаһны тулган айны тамаша кылган кебек күрәчәкләр, дия бәшәрәтләр күптер. 

/316/  

Рәсүл Әкрам саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләренең пәйгамбәрлеге 

заманында – күктән вәхи килеп торган дәвердә, Мәккә мөшрикләре дә Аллаһның 

һәм фәрештәләрнең килеп күренүен сорап күренгән тәкъдирдә үзләренең иман 

китерәчәкләрен дәгъва кылдылар (әл-Бәкарә, әл-Форкан). Боларның 

икътирахларына Коръән шул рәвешчә җавап бирде: “Мөшрикләрнең бу сораулары 

урынсыз, Аллаһны тану өчен аны күрү ләзем түгел, пәйгамбәрләр аркылы 

җибәрелгән китаплары танытуга җитә. Затән Рәсүлаллаһ үзе дә Аллаһны күреп 

түгел, бәлки вәхи аркылы таный һәм кушуы буенча аңлату эшен алып бара. Әгәр дә 

мәсәлән фәрештәләр төшеп күренәләр дә, барыбер кеше сүрәтендә килгәнлектән 

аларны кешеләрдән аера алмаслар, бәс әлеге шөбһәләрен дә дәвам итәләр иде. Әгәр 

дә фәрештәләр асыл кыяфәтләрендә килсәләр, башка кәфер халыкка (Гад, Сәмүд, 
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Әйкә) килгән кебек, газап белән килгән булырлар. Бәс Мәккә мөшрикләре дә һәлак 

булып бетүләре ләзем булыр иде. Аллаһның күренүдән сорау – Аллаһны кечкенә бер 

зат итеп хисаплаудан, үзләрен бик зурга куеп тәкәбберләнүдән башка нәрсә түгел ( َوَما

 Әмма хәзерләнмәсәләр дә, бер вакыт фәрештәләрне күрерләр .[4] (قََدُروا اللََّهَحقَّ  قَْدِرهِ 

(үлгәндә, кабердә, кыямәт көнендә), ләкин ул вакытта мөшкил булыр. Аллаһы 

тәгалә гаять гыйзмәт, кибрия, кодрәт, җәббар бер зат булганлыктан, аны күрүне 

сорау – ахмаклык! 

Коръәннең бу хәкимианә җаваплары мөшрикләрнең шөбһәләрен җибәрүгә җитәрлек, 

саф күңелләрдә кәнагать тойгысын тудырырлык гакылый вә фәнни, мантыкый 

җаваплардыр. Мөэминнәр дә бит аны күрмичә шөбһә-шикләрдән саф булу сәбәпле, 

рухи вә гаклый тойгылары, вөҗданнарыилә ышаналар, /317/ чөнки табигать 

дөньясы, гакыл вә фикер һәм Коръән Кәрим иман китерү өчен кафидер. Дәгъвалары 

төпле дәлил вә шөбһә китермәслек борһаннар белән ныгытылган булганлыктан, 

күңеле-воҗданы саф, гакылы вә фикере ачык булган кеше тәвәкъкыфсыз иман 

китерүгә бурычлылар. Газыйм, кәбир, гали кебек югары дәрәҗә сыйфатлар белән 

сыйфатланган бер затны күрергә тырышу – голүме коръәниядан гыйфләт, голүме 

табигыядан фикерсезлек нәтиҗәсе булып торадыр. Табигатьнең дәһшәтләре 

хакында фикер йөрткән кеше мондый игътиразга батырчылык итмәс, әлбәттә. 

Гыйлме һәйәт, география фәннәренең әйтүе буенча, безнең гыйзмәте җир шарымыз 

365 000 000 000 000 000 000 000 пуд авырлыгында гаять агыр бер планета булуга 

карамастан үзенең мидарында (орбитасында) әйләнеп кояш тирәсендә һәр секундта 

28 километр тизлек белән хәрәкәт итәдер. Үз көчәрендә исә сәгатенә 1700 километр 

тизлек хәрәкәт итеп кояш тирәсендә 365 көн эчендә хәрәкәтен тәмамлап, үзенә 

чикләнгән вакыттан бер секундка соңламыйдыр. 

Әйтерсең, гаять чыдамлы бер бетергеч! Кояш үзе галактикада мәркәзе газыйм 

тирәсендә һәр секундта 275 километр тизлек белән, 180 миллион ел эчендә бер 

мәртәбә әйләнеп чыгадыр. Кояш галактика белән берлектә секундына 20 километр 

тизлек белән кояш борҗында Геркулес йолдызына таба хәрәкәт итмәктәдер (Лира 

йолдызлыгында). Димәк, без мөсафирләр, һәр вакыт хәрәкәттә (җир көчәрендә 

әйләнгәндә, кояш тирәсендә, галактикамыз тирәсендә һәм Геркулеска таба) булып, 

дәһшәтле рәвештә очсыз-кырыйсыз фәза сахрасында сәфәрдә йөрибез. Кайда, 

кайчан, нинди станцияга барып туктарбыз мәгълүм түгел! Нинди дәһшәтле сәфәр! 

/318/  

Бәс хәлләр шул рәвешчә баргач, табигать галәме белән идарә кылучы затның 

гыйзмәте ни дәрәҗәдә булмак кирәк! Без аны гакылыбыз белән тәсвир итеп кенә 

хакыйкатенә төшенүемез мөмкинме? Дөньяви күз белән күреп, җәмалын тамаша 

кылу мөмкинме? Күренүдән сорау тәкәбберлек түгелме? 

  

Бакалар арасында ихтиләф 

  

Бер сазлык булуында агачлы камышлы күлләрдән бер күл эчендә бакалар семьясе 

яши иде. Аларга җитәрлек татлы су һәм камыш арасында мул-ризык булганлыктан, 

болар кайгысыз гына музыкаларын уйнап, җырлап рәхәт-рәхәт көн күрмәктәләр 
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иде. Болар көндез кояш яктысында су өстенә чыгып уйныйлар, хәтта батырраклары 

ул читенә пляҗга чыгып танса үткәрәләр һәм чебеннәр тотып та юыналар иде. Бер 

фикер дә булмаганлыктан, араларында низагъ юк, дустларча тыныч яшәмәктәләр 

иде.  

Көннәрендә бер көн арадан берсе фәлсәфи мәсьәләләр кузгатып, бу илләргә һәм бу 

күлләргә хуҗа булган президентның булу-булмавы хакында сүз башлады. Яшь 

баканың фикеренчә, бу илләр белән идарә кылучы кешеләр һәм бөтесенә хуҗа 

булган зат булмыйча, кояш, һава, су кебек табигый нәрсәләр безне бар иткәннәр, 

шулар безне тәрбия итәләр. Табигый көчләр көн-төнне җәй-кышны барлыкка 

китерәләр. Башка гакыллы затлар булмаса да, табигать белән идарә кылу һәм безне 

яшәтү өчен шул җитә имеш. Башка бакалар хосүсән дөнья вә тәҗрибә күргән 

картраклары бу сүзне кабул итмичә, бу күлләргә һәм агачларга хуҗа булган 

гакыллы зат булырга тиеш, дигән фикерләрдә торалар иде. Яшь бакалардан беразы 

үз фикерләрендә исрар итмәкәнлектән ихтиләф-низагълар һәмият туктамыйча 

дәвам итә иде.  

Ямьле җәйләр үтеп көз көне дә якынлашты. Бакалар да өяларына керергә хәзерлек 

алып /319/ бара башладылар. Шул вакытларда бердә көтмәгәндә тракторлар, 

экскаваторлар шаулап агачларны кырауга, канавалар казып суларын агызырга, бу 

сазлык болотларны коры җиргә әйләндерергә башладылар. Бу исә сазлык җирләрне 

киптерү (милиорация) хакыдна хөкүмәтнең карары нигезендә эшләмәктә иде.  

Бер кадәр вакытлар үтте. Тракторлар җирне казуда дәвам иттеләр. Гөлдергән 

тавышлар безнең бакаларны да борчый башлады. Бу үзгәрешләрне күргән бакалар 

үзләренең гакыйбәтләре хакында уйлап борчылалар иде. Менә нәүбәт боларга килеп 

җитте. Трактора бу күл яныннан канава ачып, суларын агызып җибәрде. Мескен 

бакалар да коры җрдә калып сикерештеләр һәм таркала башладылар. Алларында 

йөргән кешеләрне күреп, бу күлләрнең хуҗасы барлыгына бөтенесе дә ышандылар. 

Картраклары инкәр итүчеләрне шәлтәлиләр, асылы булмаган фикерләр таратулары 

өчен тиргәлиләр иде. Ләкин ни файда! Хуҗаны инкәр итүче бакалар агырлык 

сәгатьләрендә хуҗаларын тану һәм буйсыну мәртәбәсенә ирештеләр. 

Мондый критик моментлардаАллаһы тәгаләны танып дога кылу – бөтен кешеләр 

өчен дә гомүми бер кагыйдә хөкемендәдер. Бу хакта Коръәндә аятьләр күп булган 

кебек, тарихта вә тормышта мисаллар да гаять күптер. Әлхад тарафдарлары булган 

кешеләрдән байтагын үлем сәгате килгәч, Аллаһка тәзәррыг кылуларын вә иман 

китерүләрен шаһәдәт кылдым. 

Бу сәтырларны караган вакытта югарыда язылган фикерләрне күәтли торган бер 

вакыйга барлыкка килде. 1968 нче елның 21нче декабрендәайга сәяхәт итүче өч 

космонавт Борман, Андерсоннар ай тирәсендә ун мәртәбә әйләнеп чыкканның 

соңында һәм кирәкле мәгълүмат хасыйл иткәч, алты көн өч сәгать сәфәрләре 

соңында Бәхре Һади (Тын океан)га Рождество /320/ аталары тирәсенә төшеп 

сәяхәтләрен тәмам иттеләр. Исән-сау йөреп яңадан үзләренең ватаннарына – җиргә – 

төшү шәрәфенә ирештеләр. Боларны көтеп торган кораб боларны кабул итте. 

Борман кыска гына нотык сөйләп үзләренең хәлләрен бәян кылды. Ул, юлда артык 

кыенлык күрмәдек, ару-талу да булмады. Ике урында һәлакәттән котылдык: берсе 

айның караңгы ягында очкан вакытта, икенчесе җир атмосферасының тыгыз 

катлавына килеп кергән вакытта сәгатьтә 30 мең километр тизлек белән хәрәкәт 
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иткәндә гаять каты кызулык хасыйл булды, диде. Без, диде ул, юлда Библия 

(Тәүратның) Тәквин әл-мәхлүкат сәфәрен (сүрә сыман) даимән укып, Аллаһы тәгалә 

хәзрәтенә дога кылып йөрдек. 

Бу хәбәрләне тапшыручы радио комментаторы: “Тәүрат укылган авазларның 

күктән ишетелүе ике мәртәбә вакыйгъ булды. Берсе моннан 2500 ел элек Муса 

галәйһиссәламга Тәүрат иңгән вакытта, икенчесе ошбу елда милади Гайса 

көннәрендә космоста өч кеше (космонавтлар) тарафыннан ишетелде” диде (Лондон 

радиосы).  

Борман нотыкның ахырында кыска гына ошбу сүзләрне өстәп куйды: “Әй кешеләр! 

Безнең яшәгән ватаныбыз – җир гаять гүзәл имеш. Моның кадерен белегез! Безне 

шундый яхшы матур планетада яраткан өчен Аллаһка тәшәккер һәм гыйбадәт 

кылыгыз! Планетабыз һәркемне сыйдырырлык дәрәҗәдә зур һәм бәрәкәтледер. Бәс 

милләт, раса, дин вә сыйныфлар аермасына карамастан килешеп тату яшәгез, 

дустларча торыгыз, бер берегезнең хәлләрен аңлап, көчлеләр көчсезләргә ярдәм 

итегез! Аллаһы тәгаләнең бу хактагы бөерыкларны җиткернә җиткерегез! /321/  

Иман вә тәүхид гакыйдасы (Аллаһның берлеген тану – монизм) кешеләрнең каваи 

гаклия вә гыйлмия (قواي عقليه و علميه)сының мөнтәһәсе – рух һәм вөҗданныңмотлаб 

әгласы булганлыктан, Аллаһка дога вә гыйбәдәт белән күңелләр тынычлана, рухлар 

рәхәтләнә, авыр эшләр җиңеләя. Бәс, кеше шуннан юаныч һәм рәхәтлек табадыр. 

Иман ләззәтен таткан, бер генә мәртәбә булса да, Аллаһка тәвәҗҗүһ кылып дога 

кылган һәрбер кеше бу рәхәтлекне сизә, күңелендә тынычлык карар итәдер. 

Тәреләргә һәм табигатькә табынуда бу рухи ләззәт, кальбе тамания 

булмаганлыктан, агырлык вакытларда кеше алардан бизә, Аллаһның гына 

химаясына керергә омтыладыр. Инкәр исә, тәкәбберлек бирлегесе булганлыктан, 

критик моментларда ул хис юкка чыга, туз кебек эреп бетәдер. Гарәп 

мөшрикләренең хәлләре дә шулай иде. Алар Рәсүлаллаһка каршылык итүне 

үзләренә гадәт итүләредә тәкәбберлекләре чиктән чыгып, киләчәк язмышларын 

онытулары нәтиҗәсе иде. Мәккә мөшрикләренең күңелләре ташка 

әйләнгән, вөҗданнары томаланган, күңелләре тәкълид бозы белән туңган, 

гакыллары тәгассыб (фанатизм) бугавы белән бугауланган, фикер даирәләре дә 

гаять тар, мөхәкәмәи гаклияләре мәхдүд булганлыктан Коръән сүзләрен 

колакларына алмадылар. Рәсүлаллаһка иярүне бик түбәнлек итеп карадылар. 

Коръән нуры күңелләрне үтеп керә алмаган, симез белән ябыкны, хак белән 

батыйлны, караңгылык белән яктылыкны, сәгадәт белән шәканы, фани белән 

бакыйны аера алмаганлыктан һәм дә мөтәгассыб башлыкларының (феодалларның) 

пропагандаларына ияреп гакылларында вә табигатьләрендә игътидалны югалткан 

булганлыкларыннан, Коръәне Кәримгә мәгарыйзгә керештеләр. Хәтта тәүхидкә 

каршы сугыш ачтылар, ләкин файдасызга! Тәүхид идеясе, кояш яз көне бозларны 

иретеп бетермәгән кебек, ширкәт вә сәният бозларны иретеп, кешелек дөньясына 

яңа яз – ислам динен китерде, /322/ тәреләрдә иҗат, ифта, халк көчләре булмавын 

табигатьтә андый күәтләр булмавын, бинаән галәйһи боларга гыйбәдәт вә дога кылу 

хата булганын, чын күәт һәм тәгайир вә тәбдил фәкать Аллаһка гына мәхсус булуын 

Коръәне Кәрим халыкның аңына кабат-кабат ирештерде (әр-Рәгыд, 17, ән-Нәхел, 

22). Аллаһка иман итү өчен Аллаһны күрү ләзем булмавын, Аллаһның барлыгын 

сыйфатлары һәм әфгале аркылы тану мөмкин булуын, Коръән дәлилләре белән 
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аңлатып бирде. Шайтан вәсвәсенә иярмәскә димләп, ул халыкны һәләкатькә өстери 

торган дошман булуын, шайтанда кешеләрне ыздыру өчен бер төрле дә властькә 

(сөлтан) ия булмавын, ул фәкать аны дуст тотучыларны гына юлдан яздыруы 

мөмкин булуын бәйнә-бәйнә ачык итеп сөйләде.   

Әсхабе кирам хәзрәте күңелләре саф, аңлары дөрест, күәте гаклия вә мөхәкәмәләре 

яхшы, күңелләре тәкълид бугавыннан азат булганлыктан, Коръән аятьләре тәэссире 

сәбәпле, гәрчә Аллаһны һәм фәрештәләрне күрмәсәләр дә, гаять күәтле иманга ия 

булдылар. Иң агыр сәгатьләрдә, иң куркынычлы диккәтләрдә иман рухларына көч 

биргәнлектән, гакыйдәләреннән аерылмадылар. Иң кыен моментларда (Бәдер, 

Әхзаб, Хинин) төземлек белән җиңеп чыктылар. Вәсният какшады, иман вә тәүхид 

идеясе тантана итте, чөнки иман – атом бомбаларыннан да көчлерәк күәт ул. Иман, 

гаҗәп ләззәтле бал, рухани дару, гыйлем вә фәннең җәмалы, хакыйкать мотлаканың 

кәмалы, кеше гакылы вә кальбенең якты кояшы булганлыктан, күәтле диңгез 

дулкыннары яки биек тау башыннан вәһшәтле рәвештә төшкән лавиналар кебек – 

көфер вә вәсният хорафатларын җимереп, җир шарына яңа идеология китерде һәм 

иске кешеләрдән яңа кешеләр ясап, җир йөзенә яңа мәдәният тудырды. /323/ 

Кара: تاريخ التمدن اَلسالمي – جرجي زيدان; “Ислам” Густав Лебон; “Ислам” Массэ).  

Хайваннарда сәүк табигый фитрый булган кебек, кешеләрдә Аллаһка иман да 

фитрыйдыр. Аллаһы тәгалә вә тәбәрәкә хәзрәтләре тарафыннан хайваннарга һәм 

кошларга бирелгән, табигатьләрне илһам ителгән белем-мәгърифәткә сәүк табигый, 

илһам раббани (инстинкт) дип әйтеләдер. Бу илһам аларга тумыштан ук бирелгәнгә, 

өйрәтү буенча булмаганга күрә, фитрәт әсәре дип әйтәбез. Хайван балалары торып 

берничә сәгать үткәч тә анасының имчәген эзләп таба. Хайваннар үзләренә файдалы 

азыкларны эзләп табалар, зарарлы нәрсәләрдән сакланалар. Кошлар исә төрлесе 

төрлечә өялар ясап, бала чыгаралар, аларны тәрбия итәләр. Бу вакытта алар ару-

тануны белмичә, авырлыклар белән хисапламыйча, көн буе азык ташу белән 

шөгылләнәләр. Гаҗәпкә калырлык рәвештә иҗтиһад сарыф итәләр. Бер карлыгач, 

зоология гөләмәсенең бәяненә күрә, бер җәй эчендә бер миллион суалчан ташыйлар. 

Сыерчыклар да искитәрлек дәрәҗәдә күп ашыйлар, хәттә ерткыч кошларның да 80 

кадәр нәүгасы булып күбесе файдалыдыр. Алар сычкан һәм башка зарарлы 

нәрсәләрне ашыйлар.  

Бал кортларына вәхи бирелү   ا  َوأَْوَحى َرب كَ  إَِلى النَّْحلِ  أَنِ  اتَِّخِذي ِمنَ  اْلِجَبالِ  بُيُوتًا َوِمنَ  الشََّجرِ  َوِممَّ

 аяте илә аңлатылып, бал кортларының таулардан, агачлардан һәм[5] يَْعِرُشونَ 

кешеләр күтәргән умарталардан өя ясап, үзләренә бирелгән илһам илә төрле 

чәчәкләрдән бал җыюлары, ул балларның да кешеләр өчен күп агырлыклардан 

шифалы булуы әйтелә. Кортларга бирелгән мәгълүматның күплеген аңлату өчен 

кортчылык хакында язылган әсәрләр зур ярдәм итәләр, ләкин аларда кортлардан 

фиртый мәгълүматның бөтенесе дә биреп бетерә алмыйлар. Кортлар хакыда яңадан 

яңа серләр һәм аңлашылып бетмәгән мәгълүматлар һәмишә ачыла барадыр. 

Кырмыска, үрмәкүч кебек бөҗекләрдә булган сәүк табигыйгә дә /324/ хайран 

калмаска мөмкин түгелдер. Җирдә булган хикмәтләр вә серләрне фикерләсәк тә, 

Аллаһы тәгаләнең мәхлүкатына куйган хикмәтләренә гаҗәпкә калып, гыйзмәтен 

искә төшерәсең, тәсбих вә тәкбир әйтмичә кала алмыйсың! 

Кешеләргә исә сәүк табигый урынына гыйлем вә мәгърифәт хасыйл итәрлек күәт вә 

зиһен бирелгәнлектән бөтен җир йөзенең хәлифәсе булу дәрәҗәсенә иярмештер. Бу 
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талашлар, рухи васыйтәләр, кешеләргә фитрәтләр мәркүз булганлыктан, 

мәҗнүннәрдән башка һәркем талантка ия булып торадыр. Кешеләрдә иман-тәүхид 

гакыйдасы да бала вакытыннан ук фитрәтән куелган булып, бу фитрәт начар 

тәрбия белән бозылмаган вакытта кеше үскәч тә бу гакыйдәдән ваз кичмидер. Әгәр 

дә бу гакыйдәне үстерү юлында эш вә тәрбия агып барса, иман нуры торган саен 

күәтләнә, яңгыр артыннан үсеп чыккан чәчкәләр кебек, кешегә рухи 

шатлык, вөҗдани рәхәтлекбагышлыйдыр. Бу исә тәрбиягә баглыйдыр. Балаларда 

булган фитрый бу фазыйләтне бозмыйча тәрбия итү – ата-аналар һәм мәктәптә 

мөгаллимнәр өстенә йөкләнмештер, болар һәммәсе дә бу мәсьәлә буенча Аллаһы 

тәгалә хозурында мәсьүлияткә тартылачаклар. كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيتهхәдисе бу 

хикмәтне тулысынча аңлатмыштыр. Мәфһүме: Сез һәммәгез дә көтүчеләр булып, 

көтүе хакында соралачаксыз. Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм 

хәзрәтләре иң соңгы авыру вакытында сөйләгән хөтбәсендә: قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا َعِلُِّموا

 дия мәсьүлиятнең гаять дәһшәтле булачакгын аңлатмыштыр. Мәфһүме: “Әйأنفَسكم وأدِّبوهم

кешеләр! Үзегезне һәм гаиләгезне уттан (җәһәннәмнән) саклагыз! Моның өчен аларга 

гыйлем өйрәтегез һәм аларны ислам дине игътикады һәм әхлакы вә әдәбе буенча әдәпкә 

көндерегез!” /325أشد الناس عذاباً عند هللا يوم القيامة من َجهَّل اهله / Мәфһүме: “Кыямәт көнендә каты 

газапта булыр, гаиләсен надан калдырган кеше, ягъни кирәк кадәр фарыз-вәҗибләрне 

өйрәтмәгән кеше һәм әхлакый тәрбия – ислам тәрбиясе бирмәгән кеше начар хәлдә 

калыр.” Рәсүл Әкрам саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләре бу хәдис шәрифтә 

гыйлем беләг әдәпне аерым-аерым зикер итүе ике мәгънәне аңлату өчен булса кирәк. 

Берсе, мотлак гыйлем өйрәнү булып, гыйлемне дөньяви яки ухрави яктан хаслап 

әйтмәгән, чөнки дөньяда рәхәт яшәү өчен, дәүләтен-кияниятне һәм милләтнең истидләлен 

вә хөрриятен саклау өчен, шулай ук милләте исламиянең киләчәктә яхшы истикбален 

тәмин итү өчен дөньяви гыйлем кирәк. Дөньяви гыйлемнән, фән һәм техникәдән гафил 

булган надан халыклар башка көчле-гыйлемле халыклар тарафыннан йотылуы 

(ассимиляция) һәм җир-сулары басылып алынып кол булып калулары тарихән 

мәгълүмдер. Шул сәбәпле гыйлем истәүне ир һәм хатыннарга фарыз иткән ( طلب العلم

على كل مسلم ومسلمة فريضة ). Мәфһүме: гыйлем эстәү (кирәк дөньяви, кирәк ухрави булсын) 

һәрбер ир кешегә һәм хатын-кызга фарыздыр. Бу хәдис – ислам дине хатын-кызга гыйлем 

өйрәнүгә, укырга, язарга кушмаган дигән миф һәм бөһтанны юкка чыгарадыр. Шулай ук 

гыйлемне бишектән ләхәдкә кергәнгә кадәр өйрәнергә куша: اطلبوا العلم من المهد الي اللحدБу 

хәдисне алтын каралар белән сары итеп һәрбер илдә, һәрбер өйгә язып шәмаил 

урынынаязып куйсаң, ни хуш эш булыр иде. Шулай ук: اطلبوا العلم و لو بالصينягъни 

“Гыйлемне Кытайдан булса да, барып алыгыз!” ди. Кытай халкы ул заманнарда 

культурада иң алдангы халыклар булып, күп нәрсәләр алар тарафыннан иҗат ителүе 

тарихларда мәзкүрдер. Мәсәлән, кыбланма (компас), молтык дарсе, кәгазь, гәзитә чыгару, 

фарфор савытлар ясау кебек сәнгатьләрдә өстәнлек ала иделәр. Ләкин алар ул вакытларда 

мәҗүси булганлыктан, алардан дин мөмкин түгел, бәлки дөнья гыйлемен өйрәнергә 

бөерган булып чыгадыр, чөнки әһле ислам гыйззәт, шәрәф һәм диннәрен саклау өчен 

тормыш гыйлемнәрен дә белү ләзем. Әһле исламның империалистлар тарафыннан /326/ 

таланып кол булып калулары дөнья гыйлемнәреннән гафил булулары һәм рәсүлаллаһның 

бу васыятын тотмаудан туган гыйфләт нәтиҗәсе иде: حكمة ضالة خذ الحكمة من اي وعاء خرجت. ال

 Бу хәдисләр гыйлемне файдага һәм кемнән генә булса да алыргаالمؤمن اخذها حيث وجدها

бөерадыр. 
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Икенче, балаларга әдәб өйрәтү хакындагы тәгълимәтедер. Әдәбтән ислам дине 

гакыйдәләре һәм хөкемнәре өйрәтү мөрад булырга тиешле, уттан саклагыз, дигән сүзе 

ошбу мәгънәне аңлатадыр, чөнки дөнья гыйлемнәре дөнья тормышы өчен гаять зарур 

булсалар да, әгәр дә дин вә иман булмаса, уттан коткару өчен ярдәм итә алмаслар. Моның 

өчен иман шарттыр. Әгәр дә иман булса, дөньяви гыйлемнәр һәм дөньяви эшләрдә 

ниятенә күрә ухрави гамәлләр җөмләсенә кереп, иясен уттка керүдән хиҗап булачаклар. 

Башка хәдисләр моны бик ачык аңлаталар.  ما من مسلم يغرس غرساً او يزرع زرعاً فتأ كل منه طير او

 Мәфһүме: “Нинди генә булса да бер мөселман (иманлы) кеше агачحيوان او انسان اال كان به صدقة

утыртып яки иген игеп, шуның җимешеннән яки игеннән берәр кош яки хайван яки кеше 

ашатса, бу кешегә сәдака биргән савабы булыр (ягъни изге гамәлләр җөмләсенә язылып, 

кыямәт көнендә үзенә ярдәм итәр, уттан котылуга сәбәп булыр)”. حياة المؤمن كلها عبادةягъни 

“Мөэминнең тормышта һәрбер эше, дөньяви булса да, гыйбадәттән хисап кылыныр”.  

Яшьләр җәмгыятнең төп нигура булып, киләчәк җәмгыят вә дәүләт алар кулында булачак. 

Карт эшчәннәр урынына алмашка яшьлә килеп, җәмгыятне кулларына алачаклар һәм 

җәмгыять язмышы белән идарә итәчәкләр. Җәмгыять тәрәккысында мәдәният өстендә 

аларның роле гаять зурдыр. Җәмгыятне дөрест юлдан алып бару, бармау да алар 

ихтиярына бәйледер. Җәмгыятне туры юлдан алып бару өчен, муеннарына бу зур 

мәсьүлиятне йөкләткән яшьләр аңлы булырга, ак белән караны аера белергә, рух-гакыл вә 

фикер ягыннан һәм физик яктан таза [булырга тиешле]. /327/ Яшьләр өчен дини вә 

әхлакый тәрбия – тагамда булган витамин кебидер. Яшьләр дәртле, җитез вә зирәк, эшкә 

сәләтле һәм күәтле булулары белән җәмгыятьнең иң мөһим ышанычлы әгъзалары 

булсалар да, аларда бер кимчелек бар. Аларда гакыл вә фикер үсеп җитмәгән. Тормыш 

тәҗрибәләре аз булганлыктан, эшкә җитди карау буенча картлардан калышалар. Уенга 

миал булып, киләчәк (ерак киләчәк) хакында карашлары кыскарак булып, картларның 

гакыл вә киңәшенә мөхтаҗ булалар һәм әхлакый яктан аксый төшәләр. Менә бу 

кимчелекләрне тутыру өчен иман нык ярдәм итәдер. Иман – зур, күәтле көч физик һәм 

рухи тәрбия буенча күренекле урын алып торадыр. Аллаһка һәм ахирәткә ышанган 

яшьләр белән ышанмаган яшьләр арасында аерма гаять зур булуы тормыш тәҗрибәләре 

белән сабиттер. 

Иман – илаһи мөкаддәс идея булып, ана карынында тән һәм рух формалашкан вакытта, 

бала сүрәтләнгән вакытта кодрәт кулы белән салына, баланың сәгадәтенә зур васыйтә 

вазыйфасын үтидер. Җәмгыять тормышында дөреслекне булдыру, тормышның авыр 

сәгатьләрендә ярдәмче булу ягыннан иманның охшашы юктыр. Иман – рухани бер компас 

булып, сәгадәт вә бәхет котыбларын күрсәтә, якты проектор булып шәкат вә һәлакәт 

чокырларын ачыклый. 

Иманы булган, Аллаһы тәгаләдән вә кыямәттән курыккан казый дөрест хөкем итүе 

өметле, әмма ышанмаган казыйның дөрест хөкем итүе шөбһәледер. Ул нәфсенә ияреп 

сатылуы ихтимал. Иман белән вөҗдан бер берсенә дустлар булганлыктан, һәр икесе 

дөреслекнең маягы булып торалар, начарлыктан сакланырга ярдәм итәләр. /329/ 

Бөтен галәмнең Халикы һәм Раббысы булган Аллаһы тәгалә хәзрәте кешеләр йөрү ләзем 

булган тугры юлны күрсәтеп кануннарны җибәргән кебек, кылырга ярамый торган, 

кылган тәкъдирдә кешене һәлакәткә - җәһәннәмгә төшерә торган начарлыкларны да 

аңлатып биргән. Кешеләргә хөррият вөҗданиябирсә дә, бер түгәрәк (даирә) куеп, 

чикләрен үтмәскә кушкан. Бу исә, Аллаһы тәгаләнең үзе өчен кирәк булудан түгел, бәлки 

кешеләрнең үзләренең мәнфәгатьләреннән чыгып куелган. Ул чик хәлал-хәрам даирәсе 
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дип аталардыр. Кушканнарын кеше эшләүнең Аллаһ өчен файдасы булмаган кебек, 

тыйган – хәрам эшләрне кыла икән, Аллаһка бер зарары да юктыр. Бу исә, мөхәз 

бәндәләрнең үзләре өчен – үз файдалары өчен, үзләренең киләчәк бәхетле тормышлары 

өчен куелганнар. Иман исә бу даирәне ачыклап күрсәтеп торадыр. Бу даирәне күрмәгәң, 

үтеп чыккан гафилләр үзләре һәлакәткә дучар итәләр. Бу даирәне үтеп чыгучы кешеләр 

хәтта үзләрен берәр дингә нисбәт бирсәләр дә, мәсьүлияттән котылмыйдыр. Заманыбызда 

без динле дип йөргә идеалистлар милли, дини, сыйнфый карашларны саклап, нәфес, 

һаваларына буйсынып азмый халыкка җәбәр-зөлым ясыйлар. Миллият, җинсият, кәвмият 

тәгассыбларыннан аерыла алмыйча, азмы халыкны кол итеп инсаният хокукларыннан 

мәхрум итәләр. Мәсәлән, Әмрикада негрларга ителгән инсанисез җәбәр вә зөлымнар, 

эшчеләргә кылган начар мөгамәләләре белән никадәр мәзлүмнәрне интектерәләр. Әгәр дә 

Аллаһка чын иман вә ахирәттә курку булса, бу халык бу кадәр җәбәр вә зөлымнарны 

кылмаслар иде. Бу эштә дә Аллаһка иман итүнең булмавы, аның гыйзмәтеннән куркулары 

булмавы әлбәттә зур роль уйныйдыр. Иманы булмаган кешенең һәрбер начарлыкка 

үткәләп кылуы мөмкиндер. /330/ Иманы булган юлбашчының, халык җитәкчеләренең 

халыкны дөрест юлга, сәгадәт вә бәхет мәйданына җитәкләүләре, халык теләгән рәвештә 

яхшы сәясәтләр вә кануннар булдырулары өметледер. Фиргавен иманы булмавы 

аркасында, вөҗданы сафбулмавы аркасында халкын дөрест юлдан адаштырып һәлакәть 

упкынына илтеп кертте: و اضل فرعون قومه و ما هديМәфһүме: Фиргавен халкын ялгышу юлдан 

(көфер һәм зөлым юлыннан) адаштырып һәлак итте, дөрест юлга төшерә алмады. Иман вә 

вөҗданбулмавы аркасында капиталистлар вә империалистлар милли, сыйнфый вә сәяси 

тойгыларга бирелеп, халыкны талау фикере белән мавыгып, артта калган илләргә ярдәмне 

мәнигъ кылалар.  

Иман булмаса, кешеләр дин фанатизмына бирелеп, руханиләр агитация[сенә] ияреп, бер 

гөнаһы булмаган башка дин әһелләренә һөҗүм итүләре, мәмләкәтләрне вәйран итүләре 

тарих илә мөсәбиттер. Әһле салиб сугышлары моңа мисал булып торалар. 

Кешедә иман, вөҗдан булмаса, дошманнарга сатылып ватанга хыянәт итүе мөмкин. Әгәр 

дә кешедә иман, Аллаһтан курку булмаса, Коръәндә күп әйтелгән һәм кешеләрдән таләп 

ителгән шөкер вә гыйбадәтне югалтып, зур гөнаһларга мөртәкиб булуы бик мөмкин. 

Тәүбә итәргә онытып, ухрави һэм дөньяви бәхетсезлеккә очравы да мөмкин. Мәсәлән, 

кеше үтерү, үз-үзен үтерү, риба ашау, взятка (ришвәт) алу, ятимнәр хакына тәҗәвез итү, 

эшчеләргә тиешле хакларын бирмәү, мөгаһәдләр (зиммиләрне) рәнҗетү, хатын-кызларга 

зөлым итү гаиләдә таркалу, ызгышу, талашу кубарту һәм башка начарлыкларны эшләү 

мөмкин. Иманнан кала исламның зур рөкене булган намаз укуның /331/ начарлыклардан 

тыю буенча әһәмияте зур булуын Коръәндә берничә урында зикер ителгән. Ләкин 

иманның әһәмияте дөньяда китергән файдалары һәм мәдди әһәмияте белән генә чикләнми, 

чөнки дин вә иманга ия булмаган кешеләр арасында да бөек гакыл вә дәһа (талант) ияләре 

бар. Югары дәрәҗә рухи вә әхлакы көчкә ия булып, шәфкать вә мәрхәмәт кебек гали 

сыйфатларга һәм вөҗдани хисләргәия булулары аркасында кешелек дөньясын бәхет вә 

сәгадәт юлына сәүк иткән мәшһүр галимнәр вә даһиләр бар. Маркс, Энгельс, Ленин 

кебекҗир йөзенең зур гына кыйтгаларында зур инкыйлабларбарлыкка китереп, иске 

дөньяны җимерүләре һәм бөтен халыкка тигез хокук бирер, яхшы көнкүреш һәм дөньяви 

бәхетле тормыш өчен юллар ачулары күз алдыбыздадыр. Боларның җитәкчелеге белән 

байтак илләрдә ярлы халык дәүләт вә хакимиятенә кулларына алулары, яңа тормыш 

төзүләре, изелгән милләтләргә дә үз көннәрен күрерлек дәрәҗәдә хөррият һәм гыйлем 

белән тәэмин итүләре, ярлы халыкка гүзәл тормыш бирүгә ярдәм итүләре дә мәгълүмдер. 
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Мәмләкәтебездә генә түгел, бу даһиләр иҗтиһады белән барлыкка килгән бу инкыйлаб 

аркасында моңарга кадәр империалистлар зөлымы астында изелгән һәм кол булып яшәгән 

бик күп халыклар империалистлардан котылып, үзләренең мәмләкәтләренә хуҗа 

булдылар, истикләл алу белән үзләренең тормышларын ислах кыла башладылар. Мәсәлән, 

Африкада 30дан артык яңа хөкүмәт барлыкка килгән булса, башка кытгаларда, бигрәк тә 

Азияда, яшәүче һәм империалистлар кул астында аңгыранучы мөселманнар да аларның 

ситрәсеннән котылып, истикләл алу шәрәфенә ирештеләр, үзләренең мәдди вә мәгънәви 

хәлләрен төзетү өчен көрәш башладылар. Болар – Русия инкыйлабының нәтиҗәседер./332/ 

Бу даһиләр дингә ышанмаулары һәм Аллаһы тәгаләне танымаулары аркасында бу 

үзгәрешләр фәкать дөньяви гына булып, халыкның бәхете вә рәхәте дә фәкать дөньяви 

гына мәхсүр булып кала, хозүфәт мәддия белән чикләнеп каладыр. Иҗтиһад никадәр гына 

зур булмасын, ухрави сәгадәт иманнан башка мөмкин булмаганлыктан, сәгадәт әбәдиягә 

ирешү өчен хокук бирмидер. و من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا و ما لهم في اآلخرة من خالق(әл-

Бәкарә). و من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشأ لمن زيد ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا(әл-Исра, 27). 

Мәфһүмнәре:  

 Кешеләрнең кайберләре: “Йә Рабб! Безгә дөньяда гына бир,” диләр. Боларга ахирәттә 

өлеш юк, ягъни дөньяны гына сораган халыкка дөньяда сораган нәрсәләрен иҗтиһад вә 

кәсәпләренә карата бирәбез. Ләкин ахирәтенә кирәксенмәгәнлектән һәм ахирәт өчен 

хәзерлек күрмәгәнлектән боларга ахирәт тормышы бирелмәс, иманнары булмау 

аркасында. 

 Әгәр дә бер кеше ашыгыч дөнья байлыгын ашыгып сорый (ахирәт белән кызыксынмый 

икән), теләгән кешегә үзебез теләгән кадәр дөнья барлыгын биреп, соңра соңгы язмыш 

җәһәннәм кылырбыз, хурланган хәлдә җәһәннәмгә керер.” 

و منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا و هللا سريع 

 Мәфһүме: Кайбер кешеләр: “Йә Рабб! Безгә дөньяда һәм ахирәттә бәхетле-гүзәлالحساب

тормыш бир!” диләр. Боларның кәсәпләренә вә гамәлләренә күрә, һәр ике дөньяда гүзәл 

тормыш насыйп булыр. /333/  

Бу аятьләр иманның дөньяви-ухрави әһәмияте зур булуын ачык итеп аңлатып бирә. Әгәр 

дә иман дөрест, чын иман булса, халыклар аннан бер төрле дә зарар күрмәсләр, файдадан 

башка, чөнки иман хакыйкать нигезенә корылган әхлакый-вөҗданикагыйдәләргә, 

җәмгыятенә гадәләт, әманәт белән яшәтүгә, зөлым вә җәбәрне бетерүгә, һәрбер кешенең 

хокукларын тәэмин итүгә, дөнья вә ахирәт бәхетенә ирешергә корылган. Шуның өчен 

балаларны, яшүсмерләрне иман вә әхлак нигезендә тәрбия итү мөгаллимнәрнең вөҗдани 

вазыйфәләребулып торадыр. 

Тәэссифкә каршы мөгаллимнәрнең арасында, хосусән яшь мөгаллим вә мөгаллимәләр 

арасында, балаларны иманга каршы тәрбияитү, фитрый, вөҗдани әхлакларынюкка чыгару, 

җәнаб тәгаләнең барлыгын инкяр итүгә китерә торган сүзләр дә ишетелү фактлары бар. 

Мәсәлән бер яшь мөгаллим балаларга тарих дәресендә ошбу мәфһүмдә сүзләр сөйли 

(кыскача гына): “Картлар, карчыклар Аллаһ бар, ризыкны ул гына бирә, диләр. Гонаһ 

эшләсәгез, Аллаһ сугар, диләр. Аллаһны кем барып күргән, кемгә күренеп йөргән, кемгә 

китереп сукканы бар аның? Кемгә көткән икмәк ташлап туйдырганы бар? Болар бар да 

наданнар тарафыннан сөйләнә торган юк сүзләр. Булса һавада очкан вакытта 

космонавтлар күргән булырлар иде!” Дингә каршы атеизм тәрбиясе бирәм, балаларны 

дөрест карашка күндерәм, дигән фикер белән әл-вәһиятенә инкяр кылып сөйләнгән бу 
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сүзләр балалар өчен ни дөньяви, ни ухрави бер файда да китерәчәк түгелдер. Инкыйлаб 

ясау өчен, яки дөньяда көнкүрешне яхшырту өчен, эшне яхшы эшләү өчен, яки 

дошманнарны җиңеп чыгу өчен имансыз булуның бер тиенлек тә әһәмияте юктыр. Яхшы 

эшләү өчен, дошманны җиңеп чыгу өчен иманлы булуның да бер зарары юктыр. /334/  

Мәгълүмдер ки, 1917-1918 нче елларда падишаһны тәхтеннән төшереп, яңа 

хөкүмәт төзүче армияның күпчелеге динле халык иделәр. 1941-1945 нче елларда 

фашистларны җиңеп чыгучы халыкның күпчелеге динле-иманлы иде. Болар 

хөкүмәтебезгә мәдди вә мәгънәви ярдәм кулын суздылар. 1930 нче елда башлап яңа 

тормыш төзүчеләрнең күпчелеге динле кешеләр иде. Хәзерге вакытта да производствода, 

авыл хуҗалыгында күп кенә иманлы халык эшли. Дин вә иман боларның эшчәнлегенә бер 

төрле дә зарар итмидер. Кешенең рәхәт тормышына һәм эшкә зарар иткән нәрсәләрнең иң 

зурысы – аракыдыр. Хәлбуки ислам дине хәмер эчүне тыйганлыктан, Коръәннең бу 

хөкемен тәбрикләп каршы алырга тиешледер.  

Мөхәкәмәи гаклиягә ия булмаган, җисмани вә рухи яктан балигъ булмаган үсмерләргә бу 

рәвешчә йогынты ясарга тырышу гыйлме тәрбия (педагогия) нокта назарыннан караганда 

да дөрест түгелдер. Балаларга бирелгән мәгълүмат һәндәси аксиома. Математик 

хакыйкать кебек, шиксез, куәтле дәлилгә нигезләнгән булырга, кайбер кешеләрнең занн вә 

гипотезаларына гына нигезләнгән булмаска тиеш, чөнки гипотезаларның күбесе теория 

дәрәҗәсенә җиткәнчә юкка чыгып, башка гипотезалар белән алыштырылалар. Хәлбуки 

Аллаһның барлыгы хакында дәлилләр чиксез куәтле булганлыктан, табигатьтә булган 

бөтен нәрсәләр Аллаһның барлыган мәнал булып торганлыктан, инкяр итеп сөйләү фәнни 

хакыйкатьларга, табигый борһаннарга каршы вәһи сүзләр, нигезсез дәгъвалар булып 

калалар. Шул сәбәпле балалар күңелендә ныклы эз калдырмыйча, фәкать икеләнү, 

шөбһәнү генә тудырып калдыралар. Балаларның саф күңелләрендә, голүм табигыя вә 

риязыя вә татбикыя (технология)ның бөтенесе дә шөбһәле нигезгә корылган булырга 

тиеш, дигән ялгыш фикер урнашып калуы да мөмкиндер. /335/ 

Мәктәптә инкяр (негатив) фикер белән корылып, гаиләгә кайтканың соңында исбат 

(позитив) фикер белән сугарулары да балаларның шик-шөбһә тасвире белән аптрашка 

калуларына сәбәп булу мөмкин, чөнки гадәттә гаиләнең күпчелеге дини игътикадтан хали 

булмыйдыр, кирәк нинди дингә генә мәнсүб булмасыннар, халыкның аңриятендә әл-

вәһият хисе галибтер. Ике төрле фикернең кайсы дөрест? Ике төрле концепциянең кайсы 

хата? Бу хосуста катгый бер фикергә килә алмыйча икеләнеп йөрүләре ихтимал карибтер. 

Бу исә мөгаллимнәргә ышанмаучылык хисе тудырадыр. Мотлак хакыйкать булган бер 

мәсьәләне инкяр итү һәм балаларга акны кара дип төшендерүгә каршы – яхшы нәтиҗә 

бирмичә, гарәп әдәбиятында мәшһүр булган үзенең сыерын, урлыйларның бу синең 

хайваның сыер түгел кәҗәдер, ләкин ифсун (?) белән сыер сүрәтенә әйләндергәннәр дия 

вәсвәсәләренә бирелеп, кәҗә җиһасына сатып кайткан гарәпнең хәленә охшыйдыр. Иске 

колакчын утка яккан башкорд тәмсиле дә характерлы. Ул үлгәнгә салышып хәйлә белән 

яткан төлкене чанага салып алып кайту белән, иске колакчын янып торган печкә 

ыргыткан. Җанасына чыгып караса, төлкедән җилләр искән. Хәйләкәр төлке чанада 

булган балыкларны ашау өчен хәйлә корган имеш! 

“Аллаһ юк, чөнки ул күзгә күренми, булса күзгә күренер иде” дип ышандырырга тырышу 

фән ягыннан дөрест булмаган кебек (чөнки бөтен табигать дөньясы Аллаһның барлыгын 

аңлатучы журналдан гыйбарәт), гаклый яктан логика нокта назарыннан караганда да 

дөрест түгелдер. Дәгъваның дәлиле дөрест булмаган нигезләргә корырылган, чөнки 
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Аллаһы тәгаләне күрү түгел, кешеләр хәтта табигатьтә булган мәдди нәрсәләрне дә күреп 

бетә алмаганнары юк. Табигатьтә мөһим роль уйнаган һәм физика тарафыннан әһәмияте 

вә барлыгы исбат ителгән эфирын кем барып күргән? Эфирның табигаты /336/ физика 

тарафыннан аңлатылган: бөтен дөнья тутырган, һәр вакыт гаять тиз хәрәкәттә, үлчәнми 

торган һәм күзгә күренмәүчән эфирның барлыгын хәзер һәркем тәҗрибә белән беләдер. 

Эфир булмаса, кояш яктысы, радио дулкыннар тиз арада безгә килеп җитмәс, 

радиостанциясыннан чыккан вакытта ук секундның меңнән бер өлеше кадәр үткән арада 

радио хәбәрләре безнең колагыбызга ишетелмәс, телевизор да күзебезгә сүрәтләр 

күренмәс иде. Мәддә белән эш шулай торса, Аллаһы тәгалә хакында бәхес кылу, аның 

күренмәгәнлеген дәлил итеп хакыйкатен инкяр итү, дөньяда күпчелек халык тарафыннан 

кабул ителгән бер хакыйкатьне юкка чыгарырга тырышу әһле гыйлем өчен мөәфыйк 

түгелдер. 

Мәшһүр философ Лев Толстой җәнабләренең бу мәсьәләдә җавабы да бик характерлы. Ул 

“Падишаһ һәм дәрвиш” дигән әсәрендә бу мәсьәләне бик аңлаешлы итеп әйтеп бирә: 

падишаһ дәрвиштән күп кенә мәсьәләләр сорый, әгәр дә дөрест җавап бирсә, тәхтенә 

вәлиәхд итеп куюны вәгъдә итә. Беренче соэль: Аллаһ бармы, булса дәлилең нәрсә? 

Дәрвиш: Аллаһ бар, барлыгына дәлил мин үзем, дия селкенеп куя. Падишаһ бу сүзне 

хуплый, чөнки кеше табигатының иң гаҗиб, иң катлаулы, иң серле өлеш, җир йөзенең 

хәлифәсе. 

Икенче соэль: Аллаһ ничә? 

Дәрвиш: Аллаһ гадәд аслый ул (төп сан), ди. Падишаһның аптырашка калуын күреп 

аңлатма бирә: ярты дисәк, төп сан булмас иде, чөнки ул бөтен түгел. Ике-өч дисәк 

мөрәккәб (катлаулы сан) булганлыктан, гадәд аслый булмас иде. Һәм дә бердән артык 

булса, мәмләкәттә - галәмдә өстенлек (гегемония) алу өчен гаугалар-сугышлар /337/ чыгар 

иде. Һәр кайда үзе яраткан галәм белән башкасын каты һөҗүм итү нәтиҗәсендә галәм 

табигый катастрофага – һәлакәткә очрар, бәс зарарлы тәртип вә интизам булмас иде. 

Падишаһ бу җавапны да хуплый. 

Өченче соэль: Аллаһ ни өчен күренми, аны күреп буламы? Булмаган нәрсәгә ышанып 

буламы? 

Дәрвиш: Аны мин сиңа хәзер күрсәтәм, дип сулигә алып чыга һәм кояшны күрсәтеп, менә 

шуңа кара, шунда күрерсен, ди. Падишаһ карап та бер нәрсә дә күренмәгәч, анда бер нәрсә 

дә юк, ди. Дәрвиш: Син аңа ныграк кара, дия сүзендә әмрар итә. Падишаһның күзләре 

чагылып, күзләрен уки башлый: юк, күреп булмый, күз чанмала, ди. Дәрвиш әйтә: Әй 

падишаһ! Син әле мәдди-дөньяви нәрсәгә (кояшка) карарга такатың җитми. Бәс мәгънәви 

нур булган Аллаһы тәгаләне күрергә син ничек батырчылык итәсең? ди. Падишаһ бу сүзне 

хуплый һәм дәрвишкә бүләкләр бирә.  

Дәрвишнең бу сүзләре Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләренең: Аллаһы 

тәгаләнең нурдан җитмеш хиҗабы – пәрдәсе бар. Шулардан берсен генә ача да, табигать 

дөньясы яндырып бетер иде, дигән сүзләрен хатерләтә. 

Үткәндә бака мисалында баканың мәмләкәт хуҗасы (президенты) күрмичә ышанмаячагын 

белдерүен язган идек. Баканың хуҗаны күрергә шарт кую, аның тәкәбберлегеннән иде. 

Президент бик кечкенә зат түгелдер ки, үзенең барлыгын ышандыру өчен һәр бакага 

күренеп йөрсен! Аллаһы тәгаләнең гыйзмәт вә кибриясы гаять югары булуы, бәндә исә 
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җир йөзендә кечкенә бер микроб хөкемендә булуы, Аллаһны күрергә камачаулык итүне 

онытмаска тиешбез. /338/ Бик күрәсе килгән кешеләр булса, әл-Мәгариҗ сүрәсендә 1-5 

нче аятьләрне укысын. Аллаһы тәгаләнең гыйзмәте ни дәрәҗәдә булуын аңлап, күңелгә 

шифа табар:  و سأل سانك بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من هللا ذمي المعارج تعرج المالئكة و الروح اليه في يوم

 Тәрҗемәсе: Бер сораучы Аллаһы тәгалә тарафыннан китерелә торганكان مقداره خمسين الف سنة

һәм аны булдыруны һичбер тыеп калучы булмаган кәферләргә булачак газап хакында 

сорый. Аллаһы тәгалә бик күп менә торган урыннарга ия булып тора. Фәрештәләр һәµ рух 

(Җәбрәил галәйһиссәлам) аңар гына фәкать илле мең елда гына менә алалар алар 

(кәферләр) кыямәттә булачак газапны бик ерак кебек күрәләр, ләкин без аны якын итеп 

күрәбез. Бәс бик матур гына итеп сабыр итеп тора! Ул газап барын бер киләчәк! Ягъни 

Аллаһы тәгалә гаять гыйзмәт иясе булып, кәферләргә газапны тиз генә бирү өчен 

ашыкмый. Дөньяда вакытта аны күрү дә мөмкин түгел (кәферләр күзе килеп Аллаһының 

күрүен сорауга җавап). Аңа кеше түгел хәтта фәрештәләр хосусән вәхи йөртүче Җәбрәил 

фәрештә дә фәкать илле мең эчендә генә менә алыр иде. Шундый гыйзмәте югары 

дәрәҗәдә ул. 

Гариф Гобәй “Коръән серләре” дип атаган хикәясендәбу аятне үзенчә аңлап, кычкырып 

көлә: фәрештәләр беләсәгез килсә, ди, Аллаһ янына баскычтан менеп төшеп йөриләр. Бәс 

без Аллаһы алдына шундый сорау куярга хаклыбыз, ди: ни өчен син фәрештәләрне 

канатлары була торып баскычтан йөртәсең? Бу бит самолет була торып кешеләрне җәяу 

Сахалинга җибәрү кебек мәгънәсез бер эш була ләбәсә?! ди (45 нче битләр). Бу аятьне 

яхшырак аңлау өчен, Г.Г. җәнабләренең кайсы ноктада ялгышуын ачыклау өчен берничә 

сүз әйтеп китәбез. /339/  

Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм халыкка Аллаһы тәгалә тарафыннан 

пәйгамбәр булып килгәч кәферләр бу хәлгә тәмам аптыратып калдылар. Ислам диненә 

кермәү генә түгел, халыкка да биздерүгә тырышып, Рәсүлаллаһны инкяр кылдылар һәм 

төрле-төрле бәхесләр-игътиразлар һәм сораулар яудырдылар. Бу сораулар арасында, син 

чын пәйгамбәр булсаң, Аллаһны безгә күрсәтә, фәрештәләр төшеп синең нөбүвәткә 

тәсдыйк кылсыннар;күктән газап индерсен яки кыямәтне хәзер ук китерсен! Шул вакытта 

синең пәйгамбәрлегенә ышанырбыз, дигән сораулар да бар иде. Башка аятьләрдә дә бу 

сорауларга матур һәм аңлаешлы җаваплар бирелгән кебек, әл-Мәгариҗ сүрәсендә 3-5 нче 

аятьләрдә тәмам канәгатьләнерлек шаны җаваплар бирелгән.  

«Аллаһ безгә күренсен» дигән сорауларына шул рәвешчә җавап бирә: Фәрештәләр һәм рух 

Аллаһ гына фәкать илле мең елда гына  менә алулары мөмкин! Бәс башка кешеләргә ни 

сан! 

Бу аяте кәримә Аллаһы тәгаләнең гыйзмәтен тәсвир юллау, би-тарикъ әл-киная аңлату 

була, ягъни кешеләрдә фәрештәләрдәге канат юк. Канатлары булган тәкъдирдә дә 

Аллаһыга барып җитә алмаслар иде, чөнки ул гаять ерак булу сәбәпле, аңа менү өчен кеше 

гомере сыйдырмас һәм күк бушлыгында кешеләр өчен йөрергә шартлар да табылмас. Әгәр 

дә кешеләр фәрештәләр кебек мәдди түгел, бәлки рухани җисем булсалар иде, оча алалар 

иде, анда да илле мең ел вакыт кирәк булыр иде… 

Мәгълүмдер ки, яктылык бер секунд эчендә 30000 километр тизлек белән йөридер. Шул 

кадәр җитез хәрәкәткә ия була торып 150 миллион ераклыкта булган кояштан җиребезгә 

фәкать 8 минут һәм берничә секундта килеп җитә аладыр. Юлда булган эфир агымы һәм 

җир тирәсендә һава нисмы моңа камаучылык итәдер. Яктылык (фотон, квант) нурлары 
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/340/ мәддә җөмләсеннән булганлкытан, башка мәддәләр кебек, табигать канунына 

буйсынмый калулары мөмкин түгелдер. Шул сәбәпле яктылык, ераклык, яктылыкка 

карап, вакытның төрле хәлен күрсәтүче билге буладыр. Шул кадәр тизлек белән йөри 

торган нурлар иң якын йолдыз Альфа Центаврадан фәкать өч елдан килеп җитә. Сириус 

(Сәфәри) йолдызыннан 24 елда котыб (поляр) йолдызыннан 30-40 елда гына килеп 

җитәдер. Гади вакыт бирәмлеге астрономия өчен бик кечкенә булып калганлыктан, парсик 

дия аталган берәмлек белән хисап кылыну гадәткә кермештер. Галактикалардан яктылык 

йөзәр, меңәр, хәтта миллиард елларда гына килеп җитү фактлары да бар. Бу 

йолдызларның ераклыгын без бер төрле дә тәсвир итә алмыйбыз, ләкин фәрештәләр һәм 

рух мәддә галәмдән булмыйча рухани галәм җөмләсеннән булганлыктан, аларга мәддә 

комачаулык итә алмый. Шул сәбәпле алар ерак араны тиз арада йөри алалар. Мәсәлән, 

җиденче кат күктә булган берәр йолдыздан яктылык берничә мең елларда гына килеп 

җитә икән, шул ук араны Җәбрәил галәйһиссәлам (вәхи фәрештәсе) 2-3 сәгать эчендә 

килеп җиткән. Хосусән аның 600 кадәр рухани куәткә ия булуы, ерак араны тиз вакыт 

эчендә йөрү өчен ярдәм итәдер. Пәйгамбәрләргә хосусән Рәсүлаллаһка вәхине еш 

китерүгә ярдәм иткән хосусиятне дә фәрештәләрнең рухани галәм җөмләсеннән булып, 

бөек рухани көчкә ия булуларыннан эзләргә кирәк. Шул кадәр гадәттән тыш көчкә ия була 

торып фәрештәләр Аллаһы тәгаләнең гареш гыйзмәтенә фәкать илле мең елда гына барып 

җитүләре мөмкин булса, кешеләргә бу кадәр гыйзмәт ераклыгына үтеп, Аллаһы тәгаләне 

күрү мөмкинме? Мигъраҗ кичәсендә Рәсүлаллаһ та Аллаһны күрмичә фәкать вәхи юлы 

белән сөйләште сабит булган икән, башка гади кешеләргә Аллаһны күреп кайтуы 

мөмкинме? Космонавтлар күрмәгән ич, дия бәхес кылырга урынлымы? /341/  

Табигать китабы 

Коръәндә табигатьне كتاب، ام الكتاب، كتاب مبينдия төрле аятьләрдә كتابдип тәгъбир итәдер. Бу 

исә гаять мәгнәле вә киң мөндәрәҗәле сүз булып, табигатьнең мәгърифәт чишмәсе вә 

голүм хәзинәсе булуына вә аны фикерләп укуның лөзүменә ишарә булып торадыр. Бөек 

галимнәр һәм философлар да табигатьне китап дия тәгъбир итеп, чиксез сәхифәләрдән 

торган илһам камусы булуын аңлатканнар. “Табигать – бөтен сәхифәләре тәмам тулы 

булган иң беренче дәрәҗәдә яхшы китаптыр. Бу китапны өстен генә мөталага кылу, 

игътибарсыз укып китү безне табигатьнең яратучысы булган Аллаһы тәгаләдән 

ераклаштыру. Әмма җитди рәвештә диккәт белән чынлап уку Аллаһка якынлаштыра. 

Табигатьнең серләре ачылган саен Аллаһның гыйзмәте заһир була, җәлал вә җәмале 

рухыбызны яктырта. Ниһаять безгә Аллаһны тану өчен илһамнар бирә”. Фәкать бу дәрәҗә 

ирешү өчен бер кадәр мәгънәви вә рухани мәшәкатьләр чигергә, гакыллар вә 

фикерләребезне дөрест рәвештә эшкә чигәргә һәм эзләнү – тикшерү юлында 

кыенлыкларга төземлелек һәм сабырга ия була белергә кирәк.  

“Мәгърифәт юлы йомшак хәтифә төсле яшел, матур чәчкәләр белән бизәкләнгән булуын 

вә тогай өстенә салкын булмый. Аңа барып җитү өчен биек һәм текә таулар һәм тау 

сукмаклар вә үпкеннәр аша үтәргә кирәк” (Рискин). Ягъни мәгърифәт юлын тигәзәк, 

шайтан таяклары һәм чытырлы кара урман баскан, бәс максатка барып җыю өчен 

шуларны тазарта барырга кирәк. Ә моның өчен бик яхшы үткен кораллар кирәк. Юкса 

максатка ирешү авыр булачак. /342/ Философның бу сүзләре бик характерлыбулып, 

мәгърифәт юлында яткан комачаулар барлыгын һәм алар аша үтә белергә кирәк булуын 

аңлатадыр. Бу комачаулыклар байтак булып, кешенең табигатендә булган куәт шәһвәтия, 

куәт газабия вә һәм хыял, хорафатка ышану, мин-минлек, тәклид, мөхит тәэсире, гыйфләт 
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– мәгърифәт өчен манигъ булып торалар. Шайтан төзәге булган аракы эчү – алкоголизм– 

манигъләргә нык кына сәбәп булып торалар. Лев Толстойәйтмешли: Аракы күп эчкән 

кешенең мие зарарланган була, вөҗданы бугаулана, яхшы белән яманлыгы аера белми 

башлый, шул сәбәпле нинди генә җинаять булса да, аны кылырга шарт туа («Кешеләр ни 

өчен исерткеч эчәләр» исемле рисаләсе).  

Бу манигъләр кешедә җисмани вә рухани авыр булганлыктан, боларны бик яхшылап дәва 

итәргә ләзем буладыр. Моның өчен иң яхшы дару – Коръәне Кәрим һәм Аллаһка зикер 

әйтү булып, тәҗрибә ителгән һәм сынап файдасы мәгълүм булган васыйталардыр. «Тимер 

тотыккан кебек, күңел дә тотыга, карая, гыйфләт баса ди Рәсүлаллаһ. Сәхәбәләр: Йә 

Рәсүлаллаһ! Моның сыеклы (тазартучы – агартучы) нәрсә? дип сорыйлар. Рәсүлаллаһ: 

Коръән уку һәм зикер, дип җавап бирә. Табигатьне яхшы укып, Коръәнне һәм зикер белән 

күңелне гыйфләт корымнарыннан тазарткан вакытта мәгърифәтмәйданына барып чыгу 

мөмкин. 

Шигырь: 

Әй Ходам, мал вә мөлек барысы Синең мөлкеңдәдер. 

Барча яхшылык, бәхетләр Синең кодрәт илеңдәдер. 

Чәч нурлар күңелебезгә, йә кытрат иман нуры белән, 

Кодрәтең зур илаһи һәм эш иркеңдәдер. 

Мең дәрес хикмәт укылык һәр вәрәкәндә галәмең 

Йә Рабб, ни гүзәл мәктәптер мәктәбе галәм! /343/ 

Аллаһы тәгаләне зикер итү (гыйзмәтен искә төшерү вә һәм үзегезнең гаҗиз бер бәндә 

булуын уйлау) мәгърифәткә киң юл булганлыктан, Коръәне Кәрим зикерне күп кылырга 

тәүсия итәдер: اً عظيما. يا ايها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكرا و الذاكرين هللا كثيراً و الذاكرات اعد هللا لهم مغفرة و اجر

 Әй ышанучылар! Аллаһны күп искә төшерегез, иртә һәм кичкә таба“كثيرا و مسجدوه بكرة واصيال

Аллаһка тәсбих әйтегез!” Ләкин зикернең нәүгләре күп булып, бу аяте кәримә һәммәсен 

дэ эченә аладыр: 1 – телдән зикер әйтү мөһим тармагын тәшкил итәр. Бу нәүгкә Коръән 

уку, тәһлил-тәхмид, тәсбих, дога укулар, салават әйтүләр керәдер. Гыйлем мәҗлесләре 

үткәрү, гыйлем мәҗлесләрен диккәт белән тыңлап утырулар да ошбуга керәдер. 2 – тел 

һәм тән белән кылынган зикерләр җөмләсенә намаз укулар керә. Шуның өчен 

намазга الصالة جامعةәйтелгән, чөнки намаз зикернең һәммә кыйсемнәрен эченә аладыр: 

Коръән уку, тәһлил, тәкбир, тәсбих, бисмиллаһ уку, сәлам, истигъфар, салават әйтүләр 

намазда гына табылыр. 3 – күңел һәм фикер белән кылынган зикерләр дә гаять кадерле 

һәм саваплы гамәлләр җөмләсенә керәләр. Галәм табигатьнең яратылуы, төзелеше, хикмәт 

вә мәсләхәтләре һәм аларда булган чиксез серләр хакында уйлап Аллаһ барлыгын, 

кодрәте-гыйзмәте хакында уйлау – гаять мөбәрәк чиксез зур фазыйләтле эш 

булганлыктан, гамәлләрнең иң зурысына керәдер. Коръәндә табигатьтә фикер йөртеп 

фикер зикер белән шөгыйльләнүчеләрне мактап ان في ذلك آليات لقوم يتذكرونдимештер һәм бу 

төркем халыкның һидаять вә җәннәт юлына аяк басулары белән бәшәрәт биргән.  

Табигатьнең гүзәллекләре, матурлыклары гаять күп булган кебек, дәһшәтле вә 

куркынычлары да гаять күптер. Мәсәлән, зилзиләләр, су ташулар, күкрәү – яшен яшнәү 

хәдәсәләре һәм башка шундый куркыныч хәлләр Аллаһны искә төшерергә һәм гыйзмәтен 

уйлау өчен зур мәйдан булып торалар. Фән белән бер кадәр таныш булу да моңа ярдәм 
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итә. /344/ Мәсәлән, табигать әл-әрд гыйлемен укып җирнең эчендә булган гаҗәпләрне уку, 

җирнең озын тарихында булган зур үзгәрешләрне искә төшерү, дәрьянең куркынычлы 

толкыннарын һәм анда булган мәхлукатның тормышын уйлау, аяз төннәрдә йолдызлар 

галәмен тамаша кылу яки селенография гыйлемен өйрәнеп, айда булган дәһшәтле 

күренешләрне өйрәнү, анда булган хисапсыз чокыр-чакырларны, краторларны, биек 

тауларны күз алдына китерү, кеше күңелендә дәһшәт хасыйл итә, табигать дөньясында 

булган гаҗәп хәлләр белән таныштыра, Аллаһның гыйзмәтен искә алуга ярдәм итә. Кеше 

бу хәлләрне өйрәнеп, шиксез Аллаһның барлыгын вә кодрәтен таяначак һәм ихтиярсыз 

Аллаһу әкбар, дип сәҗдәгә егылачактыр, күзләреннән мелдереп яшьләр агызып самими 

догаларга шорүгъ итәчәктер: Әй Аллаһ! Без яшәгән бу илне ислам кояшы белән 

яктырттың, иман нуры белән нурландырдың, моннан соң да безнең нәселебезне бу 

кояштан мәхрүм итмә! Илебезгә тынычлык биреп, рәхмәт яңгыры белән сугар, заһири вә 

батыйни нигъмәтләр генә бездән мәнигъ кылма, бу дөньядан безне рәхмәтең белән чыгар, 

кәһһәр вә газабың белән чыгарма, каберебезне иркен вә нурлы кыл! Каберебездән мөәмин 

салихләр белән кубар, хисапларыбызны җиңел кыл, сираттан җиңел кичереп, оҗмахта 

салихләр беләң бергә булуны насыйп ит, җәһәннәм газабыннан сакла, диячәктер. 

Кыйтга: 

Эссе мунчага кергәндә исемә тәмүгъ төшә 

Шунда күңелем тәүбә итә, яхшы эшләргә куша 

Мунчадан чыккач күңелемнең насыйхәтен онытам 

Нигә болай соң бу, диям, шуңарга эчем поша. 

Дога 

Йә илаһи, нур-иман белән яктырт кальбемне 

Нурлы гөл бакчасы әйлә мин үлгән сөн каберемне 

Мине гафу итүдән һич рәхмәткә никсан юк 

Гафу әйлә җөремме мә мәгъд вә мә каблене 

Йә Раббәнә, кыйл кәрәм, безләрне ит мөхтәрәм. 

Дөньяда гокбәдә һәм бирмә гамьне әләмне. 

Кайбер кешеләрнең “Аллаһны космоста табарга тырышып эзләп карасак та, очрата 

алмадык” дигән сүзләре /345/ аслән нигезле түгел. Аны эзләп мәшәкәтләнәсе юк. Һәр 

кемнең үз янында ул: و هو معكم انما كنتمягъни “Сез кайда гына барсагыз да, ул сезнең 

белән.” ن اقرب اليه منكم و لكن ال تبصرونو نح “Ләкин аны күрү мөмкин түгел.”  

“Аллаһы тәгалә нигә күрелми, күренсә ышаныр идек, күрелмәгән нәрсәгә ышанып 

булмый, Аллаһ безгә күренсен!” кебек иктирахлар мөшрикләр тарафыннан Рәсулаллаһ 

гына кабат-кабат бирелеп Рәсүлаллаһ тарафыннан тиешле җаваплар да бирелгән. Мондый 

сүзләр борыңгы мәҗүсиләрдән калган шөбһәләр булып асылда биологиягә 

(әсатиргә) кайтып каладыр, чөнки бу сораулар Аллаһы тәгаләне дөрест танымау нәтиҗәсе 

булып Аллаһы тәгаләне кешеләргә охшатудан – җисмани – гәүдәле итеп тәсвир итүдән 

туган хата фикерләрдер (кыяс тәмсил). 
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Җәһилият заманында бу рәвешчә тәсвир итү гаҗәп булмаса да, хәзерге мәдәният вә фән 

гасырында бу соэльләрне бирү урынсыздыр, чөнки Аллаһының мәддә нәүгәсеннән 

булмавы, җисмани булмавы, мәддәгә хасс булган сыйфатлардан мөнәззә булуы, Аллаһны 

нинди булса да, берәр мәддәгә охшату хата булуы хакында Коръәннең тагълиматын һәм 

карашларын язылды. Менә тагын Коръән хәзинәләреннән бер хәзинә, дәлилләреннән бер 

борһан: الذين يؤمنون بالغيب و يوقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون و الذين  الم ذلك الكتاب ال ريب فيه هدي للمتقين

 ,әл-Бәкарә)يؤمنون بما انزل اليك و ما انزل من قبلك و باآلخرة هم يوقنون اولئك علي هدي من ربهم و اولئك هم المفلحون

1-5). Мәфһүме: Әлиф ләм мим. Бу Китап хак булуында шөбһә юк. Тәкъва халыклар өчен 

тугры юлны күрсәтүче тәгълиматтыр. Тәкъвалар шул халыклардыр ки, алар гаепкә (күз 

белән күрелмәгән нәрсәгә) ышанырлар, намаз укырлар, малларыннан яхшы урыннарга 

(хосүсән факыйр-мескеннәргә) сарыф итәрләр. Һәм дә сиңа иңдерелгән Китапка 

(Коръәнгә), синнән элек иңдерелгән китапларга (Забур, Тәүрат һәм Инҗил) ышанырлар 

һәм дә ахирәт көненә якын рәвештә ышанырлар. Менә шул сыйфатта булган кешеләр 

Раббыңнан килгәң дөрест юлда булалар һәм шулар гына газаптан котылачклар”. /346/  

Бу аяте кәримә иманның гайбка булуы тиешлеген шарт итеп куйган. Иманнын бөтен 

кыйммәте шунда, барлык әһәмияте шунда, әҗер вә савап хасыйл булуы да шундадыр. 

Гайбка иман зур бер имтихан булып, иман белән көфер шуның белән аерыла, кешегә 

бүләк бирелү яки газапка мөстәхак булуы да шуның белән бәйләнгәндер. 

Гайб дип күз күренмәгән – фәкать гакыл ярдәмендә әсәре белән генә белү мөмкин булган 

нәрсәләргә әйтеләдер. Мәдди нәрсәләрдән дә гайб булган нәрсәләр бар. Мәсәлән, без айда 

һәм башка планеталарда булган хәлләрне асыл төзелештән һәм анда тормыш булу-булмау 

мәсьәләләрен белә алмыйбыз. Ул безгә гайб булып тора. Бәлки ул киләчәктә гайб булудан 

чыгып, хакыйкатьләре мәгълүм булыр. Анысы киләчәк фән эше. Мәсәлән, без Меркурий 

(Гаттард) планеталарында булган биек тауларны, тирән чокырларны күз алдына китерә 

алмыйбыз. Шулай ук айның составы, анда булган кратерларның асылын, тирән 

чокырларын-ярыкларын тәмам ихатә кылып бетерә алмыйбыз. Хәзергә ул да безнең өчен 

гайб булып тора. Киләчәктә, бәлки, космонавтлар айга төшеп кун кебек йомшак 

туфрагында йөрерләр, мәһәбәт ташларын сугып-сугып карарлар, өстендә һәм эчендә нәрсә 

ятуын белеп, туфрагыннан музейларга куярга нәмүнәләр дә алып кайтырлар. Ул вакытта 

ай фән өчен гайб, сер, табышмак булудан чыгар, бу да киләчәк фән вә техника эшедер. 

Коръәндә әйтелгән гайбтан мәгънәви гайбләр морад булып, боларны хәзерге фән белән 

капшап белү һәм хакыйкатьләренә төшенеп бетү мөмкин булмашан эшләрдер. Мәсәлән, 

Аллаһы тәгалә хәзрәте гайб мотлак булып, хис белән белү, гакыл белән идрак кылу, 

хакыйкатенә мотлагъ булу мөмкин түгел. Ул мәңге гайб мотлак булып килде, моннан соң 

да гайб /347/ булып калачак. Без аны гакыл белән бер төрле дә тәсвир итә алмыйбыз. 

Гакылыбыз чикле – мәхдүд булганлыктан югары дәрәҗәдә мотлак булган нәрсәләрне 

төшенеп бетерә алмыйдыр. Без фәкать әсәре, әфгале буенча һәм үз тарафыннан 

җибәрелгән китаплар (хосүсән Коръән) бәяны буенча гына таныйбыз. 

Шулай ук рухани гамәлдән булган фәрештәләр, күкләрдән югары булган сәдрәтел-

мөнтәһа, көрсий вә гареш кебек гыйзмәтле мәүҗүдләр гайб җөмләсенә керәдер. Киләчәктә 

булуы Аллаһы тәгалә тарафыннан вәгъдә ителгән кыямәт көне, бәндәләрнең 

каберләреннән терелеп хисап мәйданына барулары, гамәл дәфтәрләре биреләчәге, хәрат, 

җәннәт вә җәһәннәм кебек Коръәндә аңлатылган нәрсәләр – бар да гайб җөмләсенә керә 

һәм боларга гәрчә күз беләң күрмәсәк тә ышану (иман) һәркем өчен мәҗбуридер. Шул 

иман буенча һәркем үзен җәһәннәмнән коткарып, дар әс-сәгадәт вә әр-рахәт булган 
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оҗмахка керү өчен гамәл итү дә мәҗбүридер. Бу гамәлләр Коръәндә тулысынча 

күрсәтелгән булып, эшләве авыр булган нәрсәләр дә түгелдер. Коръәндә бәян ителгән 

гайбтән менә ошбу гайб морадтыр. 

Бу әйтелгән гайб нәрсәләр гакыйлән сабит, фәнән мөмкин һәм кешелек дөньясының бөек 

идеясы булып, хакыйкать мотлак җөмләсеннәндер. Бәс кайбер теория вә гипотезаларга 

япсарып инкяр итү мәгънәсезлектер. 

Дөньяда диннәр, мәзһәбләр, мәсләкләр һәм фәлсәфи карашлар гаять күп булып, һәр 

мәсләк әһеле, һәр дин әһеле үзенең мәсләген вә динен хакыйкать дия дәгъва итә, 

дәгъвасын раслау өчен төрле фәлсәфи карашлар (концепциялар) тудырадыр, ләкин 

хакыйкать бер генә булганлыктан, боларның һәммәсе дә хакыйкать дия кабул итү дөрест 

түгелдер / .(و ما ذا بعد الحق االِّ الضالل)348 / 

Бер нәрсәнең, ул нәрсә кирәк мәдди, кирәк мәгънәви булсын, хакыйкать булуы өчен 

түбәндәге шартлар кирәк: 

1 – Ул мәсьәлә дөрест мантыйки дәлилгә нигезләнгән булырга, исбатлау кагыйдәләренә 

каршы булмаска кирәк. Дәлилләр һәр яктан исбат итәрлек ачыклыкка ия булырга тиеш. 

Гакылый, табигый дәлилләр мәкъбул булган кебек Коръән кебек нөзүле Аллаһтан булуы 

шиксез булган сәмави китапларның дәлилләре мәкъбул, мәсьәләне позитив исбат итү өчен 

яхшы зәмин хәзерлидер. 

2 – Хакыйкать булган мәсьәләгә гакыйл кәнагать булырга, шөбһәгә юл калдырмаска, 

вөҗдан рәхәтләнеп калырга тиеш.  

3 – Хакыйкать хиял, миф, занн вә тәхминнәргә (коры гипотезага) нигезләнмәскә тиеш. 

Мәсәлән, аның ибтидаи барлыкка килүе хакында өч төрле фарзия (гипотеза) бар. Ай 

җирдән аерылып чыккан җирме, яки җир кебек тузан-томаннардан үз үзеннән ясалган, яки 

адашып йөргән вакытта җир җәзбәсенә эләгеп, җир тирәсендә әйләнеп йөри башлаган 

дигән фикерләр бар. Соңгысы гакыйлән һәм фәннән мәхал булганлыктан, әүвәлге ике 

теориянең берсе дөрест булырга тиеш дия занна итә. Соңгы теория (адашып килеп 

чыгулары) табигатьтә плансызлык, анархия яши дигән шөбһәне тудырганлыктан, кабул 

ителергә лаек түгелдер.  

Бу хакта Коръәндә хөрәсәт әйтелмәгән, чөнки Коръән фән (астрономия, география) өйрәтү 

өчен түгел, бәлки дин өйрәтү өчен килгән китап булганлыктан, мондый мәсьәләләр 

хөрәсәтән әйтелми. Бәлки ишарәи нәфи юлда аңлату белән кифәяләнәдер. حونا آية الليل و و م

 Мәфһүме: “Төн белән күн өчен ике .(Бәни Исраил)جعلنا آية الليل مبصرة لتعلموا عدد السنين و الحاب

галәмәт (билге) ясадык; аның нуры җуеп бетереп, /349/ көн билгесен (кояшны) һәр 

нәрсәне бик ачык күрсәтерлек хәлдә якты, куе калдырдык (нурын җуймадык). Бу исә 

еллар санын һәм башка хисапларны белүегез өчен”. Бу аятьтән айның да баштан кояш 

кебек ут шарыннан гыйбарәт булуы, соннан сүнүе аңлашыладыр. فمحوناдигән сүз шуны 

аңлатадыр. Мәхв – җуеп бетерү мәгънәсендә. 

4 – Хакыйкать халкының бәхетен күзәтергә, тормышны яхшылыкка китерергә, 

җәмгыятьтә гадәләт тергезеп, халыкның мәсләхәтенә ярдәм итәргә, кешеләрнең якын һәм 

ерак идеалларын чагылдырып, мәңге рәхәт тормышка барырга юл ачарга тиеш. 

5 – Хакыйкать, фән, техника, мәдәният үскән саен хорафаттан аерыла барырга, туфрак 

астында яткан алмас кебек мастерлар тарафыннан сакланган җәүһәр кебек матурлана 

барырга тиеш. 
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6 – Саф вөҗданлы, хакыйкатьне эзләүче кешеләр тарафыннан якланып, батыйл белән 

күрәшергә ниһаять каты-аяусыз көрәшләрдә җиңеп чыгарга тиеш. 

7 – Нинди генә күзлек аша караганда да төсен, җәмален югалтмаска, болыт астына 

яшеренеп соңра балкып чыккан кояш кебек балкып чыгарга һәм яктысы белән җир шарын 

яктыртырга тиеш. Бу исә халык мәсләхәтен күзәтү, гомүм халык мәнфәгатен яклау белән 

бәйләнгән. /350/ 

Кешеләр яратылганнан бирле дөньяда хак белән батыйл көрәшеп килгән. Батыйл күпме 

генә яшәмәсә дә ниһаять хак батыйлны җиңеп чыккан. Моның шулай булудан Коръән һәм 

тарих исбат итә: قل جاء الحق و زهق الباطلМәфһүме: хакыйкать килгәч, батыйл юкка чыгачак, 

дигән. فا ما الزيد فيذهب جفاء و اما ينفع الناس فيمكس في االرض(әр-Рәгыд). Ягъни: Мөгъдәннәрне 

эреткәндә, су ташыганда хасыйл булган күбекләр, озакламыйча шеңеп бетәләр, юкка 

чыгалар, ләкин кешеләр өчен файдалы булган мөгъдән һәм су шеңеп бетмичә кала 

бирәдер, чөнки алар файдалы нәрсәләр, әмма фәйдасы булмаганнары юкка чыга, 

югалалар). Бу аяте кәримә хакыйкать беләң батыйлга мисал итеп китергән. Мәсьәләне 

ачыклау өчен берничә мисал: дөньядә хакыйкать бар, яши һәм аңыбыз белән танып беленә 

дә алалар. Дөнья үзе дә реаль хакыйкать булып яши. Кайбер суфистайа (субъектив 

философлар) әйткәненчә, хыял да түгел һәм беленми торган нәрсә дә түгел.  

Бу мәсьәлә гыйлме кәлам дигән фәндә һәм диалектикада: حقائق االشياء ثابتة و العلم بها متحققдигән 

кагыйдә белән китерелә. Реаль дөнья яши һәм нәрсәләр танып беленә алалар, димәктер. 

Гиндия таифәсе: дөнья бар дисәң бар, юк дисәң юк ул, диләр. Ладрия таифәсе: дөнья 

бармы, юкмы, яшьме – яшәмиме икәнен белмибез, диләр. Гыйнадияләр: дөньянең 

барлыгын бөтенләй инкяр итеп, ул йокында күрелгән төш кебек, асылсыз нәрсә булып, 

безнең хыялның чагылышы гына, асылда дөнья юк, диләр. Бу карашлар суфистайа 

тарафыннан яклана һәм реаль дөньяны танучы объектив философияга каршы куеладыр. 

Бу фикерләрне яклаучылар дөньяның хакыйкатен инкяр иткән кебек, кеше гакылы 

табигатьнең хакыйкатенә төшенүе һәм белемгә ия булуы мөмкин булуын да инкяр итәләр. 

/351/ Бер берсенә капма каршы булган ике фәлсәфи карашның әлбәттә берсе генә 

хакыйкать булып, икенчесе батыйлдыр. Бу ике карашның кайсы хак – дөрест, кайсы 

батыйль икәнен белү өчен галәмә Нәсәфи хәзрәтләре “Гакаид” исемле әсәрендә һәм 

мәшһур даһи Ленин “Материализм һәм империокритицизм” исемле әсәрендә - реаль дөнья 

инкяр итүчеләр бармакларын утка тыгып карашлары дөнья һәм кешеләр үзләре яшәми-

юкмы икәнен шунда белерләр, дия әлзами кагыйдә тәкъдим итмешләр. Тәҗрибә белән 

дөньяның барлыгын белеп була, димешләр.Реаль дөньяның яшәүе шиксез булганлыктан, 

димәк софистаялар фикере батыйл, хатадыр. Фәннең, мәдәниятнең өстенә манигъ булып, 

Аллаһы тәгалә тарафыннан кешеләргә бирелгән гакыл, талант, гыйлем кебек мөһим 

сыйфатларны әһмал итүдер. Иҗтимагый мәсьәләдә шулай ук ике төрле караш күрешеп 

киләдер. Хосусый мөлек һәм гомуми мөлек тарафдарлары арасында кискен көрәш 

заманыбызда гомуми төс алды. 

Капитализм тарафдары буржуазия хосусый милкен яклап, кешеләр бер берсен 

җәберләүне, ихтикярне (малны җыеп кыйбатланганын көтеп ятуны), рибаны (бурычка 

биргән нәрсәгә артык итеп алуны), габик фахишә (артык кыйммәт хак сатуны – 

эксплуатацияны), ришвәтне (кануннан тыш мал алуны), тәһәб вә гарәтне (көчсез 

халыкларны талап җәберләрен һәм малларын алуны), зәгыйф халыкны, артта калган 

милләтне һәм сыйныфларны изүне (угнетение) дөрест күрәләр. Бу хакта асылсыз төрле—

төрле теорияләр-нәзарияләр тудыралар. Талау сугышларын да дөресткә чыгарырга 
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маташалар. Бөтен халык өстеннән өстенлек итүне (гегемония) һәм байлыкны бер тимчә 

кулга туплап, ярлы халыкны арзан хак белән үзләренә эшләтү дөрест күрәләр. Бу эшләрен 

дөрестләргә тырышып, дин исеменнән чыгышлар ясыйлар һәм семантизм, прагматизм 

кебек дини агымнар барлыкка китерләр. Төрле-төрле мәзһәбләр уйлап чыгаралар. Бу /352/ 

мәзһәбләр ихтикярны (монополияны) канунлаштырып, көч белән саклауга мөмкинлек 

бирәләр. Ярлы халыкны, зәгыйф милләтләрне изүне дөрест дия, гаделлек-тигезлек 

принциаларын бозарга ярдәм итәләр. Илаһи канунга Коръән хикмәт нигезләнгән ислам 

дине исә кешелек дөньясы өчен зарарлы булган бу нәрсәләрне хәрам итеп, гомүм халык 

мәсләхәте өчен файдалы булган башкача кануннар мәшругъ итеп, кешеләр арасында 

тигезлек, гаделлек, ярдәм итүне җәмгыятьнең нигез таш итеп санаган. Коллар, ярлыларны 

яклап башка халык белән хокукта тигезлек биргән. Гасыр сәгадәттә Рәсүлаллаһ хозурында 

җыелган халыкның күпчелеге коллар һәм ярлылар иде. Гарәпләр белән бергә башка 

милләттән мөселман булган кешеләр дә бәрабәр гарәп кебек тигез хокук белән 

файдаланалар, үгәй-кагай юк иде. 

Әбү Бәкер – Корәйш гарәп, Биләл – хәбәши кол, Соһәйб – Румнан килгән кол, Сәлман – 

Фарс иленнән килгән кол, Габдуллаһ б. Сәлам – яһүди, Габдуллаһ б. Әлмәктүм – сукыр, 

Гобтан б. Малик – сукыр (болар – мөэззинлек вазыйфасын үткәргәннәр). Әсхаб Сафа – 

берничә йөзләгән йорт-җирсез ярлылар. Мәккә феодаллары – кол бәйләүче байлар 

(сәфәвия) шуның өчен исламга каршы чыгып, үзләренең властьларын яклап көрәш 

ачтылар. Ләкин хакыйкать батыйльне җиңә кагыйдәсе монда да үзенең көчен - өстәнлеген 

күрсәтеп, ниһаять вәсниятне җиңүгә китерде. Феодализм таркалып, аның урынына 

капитализм беләң социализм арасында гаделлек-тигезлеккә нигезләнгән яңа җәмгыять – 

ислам җәмгыяте – барлыкка килде. 

Дөньяда диннәр күп төрле булып, бу дин әһелләре үзләренең диннәрен хак дия, башка 

диннәрне батыйль дия хөкем итеп, башка диннәргә каршы көрәш ача килгәннәр. 

Пәйгамбәрләрдән калган хак динне (тәүхид вә ислам динен) бозып ис китәрлек 

хорафатлар катыштырганнар. Мәсәлән, анимизм – арвахны илаһ дия, хак дия, үлгән 

бабаларының рухларына гыйбадәт кылуны алардан ярәм сорауны китереп чыгарган (бу 

игътикад артта калган надан халыкның кайберләрендә /353/ хәзерге көндә сакланып 

килмәктәдер). Фетишизм – агач, таш кебек кайбер табигый нәрсәләргә гыйбадәт кылудан 

гыйбарәт. Моның тармаклары да күп булган. Сабыйлар йолдызларга (борыңгы юнан 

халкы) гыйбад әш-шәмс кояшка, айга һәм башка нәрсәләргә табыну китереп чыгарган.  

Тотемизм – хайваннарга табынудан гыйбарәт булып, заманыбызда Һиндустанда һәм ерак 

көнчыгыш илләрендә (Кытай, Вьетнам, Корея, Япония) сакланып килмәктәдер.  

Мәсәлән, Һиндустан халкының кайберләре сыерга, кайберләре – маймылларга, кайберләре 

– еланга (Бирмада) табынып, хәзерге гыйлем вә мәдәният гасырында да җәһәлият, вәсният 

гадәтләрен дәвам иттерәләр. 

Паганизм – сынымнарга, куллары белән ясап куйган төрле сүрәтләргә-тәреләргә 

табынудан гыйбарәттер. Ислам дине килгән вакытта күпчелек арәп халкының тоткан 

диннәре шул булып, һәр кабилә өчен аерым сынымнар бар иде. Кыз сүрәтендә булган 

сынымнарны фәрештәләр диеп, Аллаһының кызлары диеп, табыналар һәм Аллаһ үзе 

шулай кушкан диеп, ифтира-бөһтан кылалар иде. Коръән бу игътикадларның асылсыз 

икәнен бетәргә мәхкүм ялган фикерләр-хорафатлар икәнен бәян итеп, бу диннәрне пыр 

туздырды. Бу рәвешчә күп илаһка ышану политеизм дип атала. 
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Дуализм – ике илаһны танудан гыйбарәт бер мәзһәб булып, бу илаһлар Йездан - Әһәрмән 

исемнәрендә Иранда таралган булган. Йездан яхшы кеше мәгънәсендә булып, ул ризык 

бирә, игеннәр үстерә, яз вә җәйне китерә, дип уйлаганнар. Әһәрмән – дивана кеше 

мәгънәсендә булып, бу мәгъбүд явызлыклар, ачлыклар, үлем /354/ китерә дип фараз 

иткәннәр (гаҗәп түгелме, бу халык илаһлары дивана дип атаганнар һәм шуңа 

табынганнар!). Халыкларның кайберләре бу илаһларның берсен дә танымыйча хәтта бер 

Рабб әл-галәминне генә таудан гыйбарәт булган тәүхид динен дә инкяр итеп, динсезлекне 

ихтияр кылганнар. Бу мәсләк атеизм дип атала (дингә каршы мәзһәб дигән сүз). Гарәпчә - 

җөхүд. 

Монотеизм – фәкать бер Аллаһны гына танып, Аңа гыйбадәт кылудан гыйбарәт булган 

ислам дине булып, хорафат, вәсният, җәһәләт әсәре булган башка мәзһәбләрне кырып, 

себереп түкте. Акыллы, табигый вә сәмави диннәр куйган башка дәлилләр белән бу 

мәзһәбләрнең асылсызлыгын исбат итте. 

Би диннең асылы Аллаһны берәр һәм бер дип танудан, Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи 

вә сәллам (Мөхәммәд) хәзрәтләрен ахыр заман пәйгамбәре итеп танудан, үлгәч терелү һәм 

ахирәт көнет булачакны ышанудан, анда кешеләрнең гамәленә күрә йә өҗмах дия аталган 

рәхәт йортында, йә тәмуг дия аталган газап йортында мәңге калуга иман итүдән 

гыйбарәттер. Мөэминнәр оҗмахта булып, кәферләр исә тамугта булачаклары хакында 

игътикад – тәүхид диненең ядрасын тәшкил итәдер.  

Табигый, бу диннәр һәммәсе дә үзләренең диннәрен хак дия, башка диннәрне батыйль дия 

ышаналар, ләкин хак дин бер генә булырга калганнары батыйл булырга тиешледер. 

Моның өченче юк. Болардан кайсы хак, кайсы батыйл икәнен белү өчен әлбәттә бер мизан 

булырга тиешле. Әлбәттә ул бар.  

Шул хорафатлар арасында ислам дине көндезге көяш кебек балкып чыгып, җир шарны 

яктыртты. Иң дөрест дин буларак җир шарының күп җиренә таралды. Бу дин үзенең 

хакыйкаты белән кешелек дөньясын үзенә җәлеб итәчәк, бөтен диннәрдән өстен булып, 

нуры белән планетабызны яктыртачактыр.  هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين

 355/ Бер диннең хакыйкать булудан күрсәтүче галәмәтләр һәм дәлилләр/ .( ,Тәүбә)كله

хакында, бу галәмәтләрнең ислам динендә камил барлыгы хакында киләчәктә 

тукталырбыз, иншааллаһ. 

Атеизмның асыл табигаты хакында бер-ике сүз әйтеп узам. 

Атеимзның асылынада материализм ятадыр ки, мәдди (физик) дөньяны гына танып, 

табигатьтән тыш булган галәмне һәм рухани нәрсәләрен инкяр итүдән гыйбарәттер. Болар 

метафизиканы (ما وراء الطبيعة) хыял дия, диннәр чыгарган вәһем дия кире кагалар, хәтта бу 

кеби шәйләрне сөйләүчеләрдән көләләр. Гарәп мөшрикләре дә Коръәннең ахирәт 

хакындагы сүзләреннән көлеп, хыялга-җөнүнгә нисбәт биргәннәр. Коръәнгә ышанган 

мөселманнардан көлгәннәр. Коръән аларның бу эшләрдән тәнкыйть итеп:  و ما الذين آمنوا من

 Мәфһүме: “Дөньяда вакытта кәферләр .( ,әл-Мотагаффифин)الكفار يضحكون علي االرائك ينظرون

мөселманнардан көлсәләр дә, кыямәт көнендә мөэминнәр алардан көләрләр. Оҗмахта 

йомшак диваннар өстендә утырып кәферләрнең газаплануларын карап торарлар”. 

Материализм, галәмнең чиге юк, дия, галәмнең гаять киң булуын игътираф кылсалар да, 

метафизик галәмне иняр итүләре белән киң галәмне тарайталар. Дөньяны фәкать мәдди 

дөньяга гына хасар кылып, фән вә гыйлемне кысалар, хакыйкатьне тар даирә эченә генә 
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булып куялар. Кешенең гакылын-рухын тар читлекләргә ябып, киң өфеккә казарга, чиксез 

киң вә мөәббәд сәхрәгә чыгарга ирек бирмиләр. Барлык тормышны фәкать дөнья 

тормышына гына хәсәр итәләр. Кешелек дөньясының бөек киләчәген искә алмыйлар, 

киләчәк язмышларын тупикка кертергә омтылалар. Аллаһы тәгалә тарафыннан хөрмәтле 

кылынган, бөтен табигать хәтта фәрештәләр дә сәҗдә кылган адәмнең дәрәҗәсен 

түбәйтеп, кешенең мәңгелеген, руханиятен, бәһасын югары булуын онытар, тиешле 

кыйммәтен бирмиләр. /356/ Кеше фикерен тышаулап куеп, үзенең бөек киләчәге турында 

уйларга имкән бирмиләр. Бөтен галәмне идарә кылучы Аллаһның гыйзмәтен искә 

алмыйча, инкяр итүләре белән аңа тиешле дәрәҗә вә бәһаны да бирмиләр ( و ما قدر و هللا حق

 .(قدره

Яз вә җәй кыш нәтиҗәсе булган кебек, ахирәт – дөнья нәтиҗәседер; курортка сәяхәт 

итүләр яхшы эш нәтиҗәсен булган кебек, оҗмах, ризван да дөньяда иман вә яхшы эш 

нәтиҗәседер. Бәйрәм итүләр – эш нәтиҗәсе, шулай ук дөнья үзе эш урыны булган кебек, 

ахирәт тә шул эшләрнең нәтиҗәсе вә хисабыдыр. Менә бу хакыйкатьләрне без онытмаска 

тиешлебез. Начар эш эшләү өчен бик аз вакыт җитә, ләкин аның әсәре генә озакка бара. 

Гөнаһ бер минутлык кына эш булса да, үкенече бик озакка бара (Шиллер). 

Матурлыкта ни гыйззәт бар, 

Йөрәкнең хисләре бетсә, 

Булырмы бер тарих ул, 

Мәшәкать көннәре җитсә. 

Зәриф Бәшири 

Кеше кыска вакытлы дөнья тормышы өчен генә түгел, бәлки мәңге бәхет вә сәгадәт өчен 

дә көрәшү кирәк. Моның өчен Аллаһны танып, ул мәшрүг иткән гамәлләрне утәү кирәк. 

Мәшһүр шагыйрь Габдулла Тукайның ошбу шигырен хәтердән чыгармаска кирәк. Ул яза: 

Ашап симертсәң тәнеңне, һич шиксез фил булу мөмкин, 

Укып Коръән гали кылсаң рухыңны, Җәбрәил булу мөмкин. /357/ 

Аллаһы тәгалә хәзрәте гайб мотлак булып аны тану өчен күрү ләзем түгел, шулай ук Аның 

хакыйкатына тәмам төшенеп бетү мөмкин булмаганлыктан, инкяр итү дә урынсыз, чөнки 

без түгел, бөек кешеләр – пәйгамбәрләр дә Аның хакыйкатын төшенеп җитә алмаганнар. 

Күз белән күреп түгел, бәлки вәхи аркылы безгә динне ирештергәннәр. Рәсүлаллаһ саллә 

Аллаһу галәйһи вә сәллам хәзрәтләре: ال يعرف هللا اال هللاдимеш, ягъни Аллаһның хакыйкатын 

фәкать Аллаһ үзе генә беләдер димәк. Сәхабәләрдән бәгъзеләре: Йә Рәсүлаллаһ! Син дә 

тәмам хакыйкатьне төшенеп бетә алмыйсыңмыни? дип сораганнар. Рәсүлаллаһ җәвәбән: 

“Мин тәмам төшенеп җитә алмыйм” дигән, чөнки кеше гакылы мәхдүд булганлыктан үтә 

гали хакыйкатьләрне, хосүсән, Аллаһның хакыйкатын, төшенеп җитә алмавы бер дә гаҗәп 

түгел. Без рухыбызның хакыйкатенә дә төшенеп җитә алмыйбыз, хәтта рухның барлыгын 

инкяр итү очраклары да бар. 

Гайбка иман – кешенең хосусән мөэминнәрнең иң югары – мактаулы сыйфаты булып, 

шуңа карап бәһалана, шуңа карап җәза вә мөкәфәт билгеләнәдер. Без Аллаһы тәгаләне 

күреп хакыйкатьне төшенеп белмәсәк тә, сыйфатлары (صفات ثبوتية، افعالية و سلبية) белән бик 
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яхшы таныйбыз һәм Коръәндә бәян кылынган сыйфатлары вә исемнәре аны тану өчен 

безгә киң юл ачадыр. 

Борынгыдан калган биналарны күргән кеше, гәрчә моны бина кылучының затын күрмәсә 

дә, эшне карап аның сыйфатларын, сыйфатларына карап аның барлыгын вә гыйзмәтен 

төшенә аладыр. Аллаһның барлыгын вә гыйзмәтен тану өчен безгә табигать киң юл 

ачадыр. Дөньядагы китапларның иң камиле табигатьтер (Гете). Табигать бөтен 

сәхифәләре тәмам тулган иң беренче дәрәҗәдә яхшы китаптыр. Бу китапны өстен генә 

моталага кылу, сәтри генә укып китү, /358/ безне табигатьнең (бөтен галәмнең) төзүчесе 

булган Аллаһы тәгаләдән ераклаштыра. Әмма җитди рәвештә диккәт вә фикер белән 

моталага кылу – фәлсәфәсен уку Аллаһка якынлаштыра. Табигатьнең серләре аңлашылган 

саен Аллаһы тәгаләнең гыйзмәте, кодрәте вә хикмәте заһир була һәм барадыр. 

Табигатьтә һәрбер нәрсә, һәрбер зөррә, һәрбер хак, 

Руи йарны күстерер мираәте Искандәр кеби. 

Табигать бер бөек океандыр ки, кешеләр шуннан көн саен өчлап яки чумчылап суны ала 

баралар (Масри/ Магъри). Ягъни табигать серләрен төшенеп, яңа мәгълүматлар ала 

торалар. Табигать – кәмалат илаһия вә гыйзмәт раббанияны күрсәтүче бер ләүхә (картина) 

вә бер кинофильмдер ки, һәрбер зөррәсе дә фикер ияләре өчен дәресханәи гыйбрәттер. 

Табигать көчләре автомат машиналар булып, ирадә илаһия буенча куелган берәр 

выставкадан гыйбарәттер. Без бердән табигатькә карап, икенчедән Коръән аятьләрен укып 

Аллаһны таныйбыз, һәм аңа баш иябез. Җир шарында хәзерге көндә 600-700 миллион 

мөселман шулай таный, аңа догалар вә гыйбадәт кыла, аны сөя, аны олуглый, аның 

алдында тезләнә һәм сәҗдә кыла. Бу мәгърифәт вә дәрәҗә кеше өчен бөек дәрәҗә, шәрәф 

һәм шатлыктыр. Коръән кешегә дә ошбу мактаулы, бөек дәрәҗәгә ирешер өчен ниһаять 

оҗмахта кадерле кунак булу өчен чакырадыр. كل آدمه اير بو دمهБезнең бурыч – Аллаһны 

күреп карап тору түгел, бәлки аны танып буйсыну һәм киләчәк бөек бәхет өчен, Аллаһның 

ризасына ирешү өчен иҗтиһад итүдер. /359/  

Хәзер бу урында шундый сорау килә. Башка аятьләрдә Аллаһы тәгаләне бик якын дип, 

Аллаһ һәр кемнең йөрәгеннән дә якын дип сыйфатлаган:  و اذا سألك عبادي عني فاني قريب. اجيب

 Ягъни: “Әгәр дә колларым минем хакта сорасалар, мин .( ,әл-Бәкарә)دعوة الداع اذا دعاني

якынмын. Миңа дога кылып, хәҗәтләрен сораган вакытта, хаҗәтләрен үтим.”  و هو معكم اينما

-әл)و نحن أقرب اليه منكم و لكن ال تبصرون ”.Сез кайда гына булсагыз, Аллаһ сезнең белән бергә“كنتم

Вакыйга, ). Мәфһүме: Кеше үлгән вакытта без мәеткә сездән дә якынрак, ләкин сез 

күрмисез генә.” Менә бу һәм башка шуның кебек аятьләр “әл-Мәгариҗ” сүрәсендәге 

дүртенче аятькә капма-каршы киләме (мәгариз – альтернатив була)? 

Җавап: Коръәне Кәрим әдәбиятнең иң югары дәрәҗәсендәмөкаддәс беркитап булып, 

төрле өслүбләр белән һәм фәннең төрле кагыйдәләренә нигезләп тыңлаучыларның аңына 

тәэсир итәдер. Бу аятьне яхшы аңлау өчен гарәп нәзарият әдәбияте (теория словесности) 

белән яхшы таныш булган кебек (мәсәлән, киная, тәсвир кагыйдәләре белән) гыйлме 

мантыйктан да бер кадәр мәгълүмат иясе булу кирәк. Һәр сүзнең нисбәт мәгънәсен аңлап 

фикерне дөрест йөртә белү кирәк. “әл-Мәгариҗ” аяте бәндәне Аллаһы тәгаләгә нисбәт 

булса, “әл-Бәкарә”, “әл-Вакыйга” аятьләре Аллаһы тәгаләне бәндәгә нисбәт буладыр. Бер 

мисал: Америка хөкүмәтебез җитәкчеләре өчен гаять якындыр. Телиләр икән тавыш 

тизлегендә лайнер тайарасы (самолеты) белән 3-4 сәгать эчендә очып барып җитә алалар, 

ләкин күлдә яшәгән бер бака өчен гаять ерактыр. Бака табигый йөреше белән анда йөз ел 
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эчендә да барып җитә алмас, бәлки юлда очраган упкыннарның берәрсенә эләгеп һәлак 

булуы мөмкиндер. /360/  

Бәгъзе тәфсир голямасы бу аятьләрне, Аллаһы тәгалә хәзрәте бәндәләренә сыйфатлары 

белән якын, әмма заты белән ерак, дия тәфсир итмешләр. Коръәндә Аллаһы тәгалә өчен 

генә махсус булган бер-берсенә мәгариз сыйфатлар мәзкүрдер:  هو هللا الذي ال اله اال هو عالم الغيب

 .Мәфһүме: “Бер Аллаһтан башка бер төрле дә илаһ юк .( ,әл-Хәшәр)و الشهادة هو الرحمن الرحيم

Гайбны һәм хәзерне белүче Ул. Ул дөньяда да, ахирәттә дә рәхмәтле”. هو االول و اآلخر و الظاهر

 Ул (Аллаһ) иң әүвәл һәм иң ахыр заттыр, әсәре-сыйфаты белән заһир, заты вә“و الباطن

хакыйкаты белән яшерен заттыр”. 

Шулай булгач Коръән бәян кылган Аллаһ яһүд, насара һәм мөшрикләр, мәҗүсиләр 

гыйбадәт кылган илаһ булмыйча, гайб мотлак булган хакыйкать мокаддәсәдер. “Нигә Ул 

күрелми, аны кем күргәне бар?” дигән бәхесләр ислам динне аңлаткан Аллаһы тәгалә 

хакында урынлы түгел. Бу игътиразлар Аллаһы тәгаләне дөрест аңламаган кешеләр 

тарафыннан, кешеләрне саташтыру һәм иманда биздерү максаты белән китерелгән 

мантыйки мөгаләтә (مغالطة)дәнбашка нәрсә түгелдер. Бинаән галәйһи балаларга һәм яшь 

үсмерләргә атеизм тәрбиясе бирәм, дигән фикер белән мондый мөгаләтәләр куллану 

педагоглар дәрәҗәсенә шәрәф түгел, бәлки шәрәфсезлектер. Балалар алдында куелган 

һәрбер дәгъва, һәрбер мәүзүг конкрет булырга, дәрес нигезгә корылган булырга, табигый 

һәм гакылый вә фәнни дәлилләр белән ныгытылган булырга тиеш. 

Хәлбуки, Аллаһы тәгалә вә тәбәрәкәнең барлыгын инкяр итүгә (әлхад) бер төрле дә 

нигезлек һәм дөрест дәлил юк. Электә әйткәнемчә, гомер буена Аллаһсыз булып йөргән 

кешеләр дә үлем сәгате җиткәч яки аңарга кадәр куркыныч вакытларында Аллаһка 

мөрәҗәгать итеп дога кыла, шуның белән рухын тынычландыра һәм күпләрен 

куркынычлардан имин булып, эшләре уңышлы булып чыга. /361/ Кирәк мөэмин булсын, 

кирәк кәфер булсын, куркыныч вакытларында кешеләрнең актык сыену урыны фәкать 

Аллаһы тәгалә генәдер. Бу хакта Коръәндә хисапсыз аятьләр булган кебек, тормыш һәм 

тарих та шуны исбат итәдер. 1966 нче елда җилкенле көймәдә бер ел эчендә җир шарын 

әйләнеп чыккан Ален Крузо сүзләре һәм эшләре характерлы. Ул менә нәрсә яза: 

“Дөнья әйләнә сәяхәтемдә уннан артык штормнарга һәм башка куркынычларга очрадым. 

Куркыныч вакытларында әзәли-әбәди булган Аллаһы тәгаләдән коткаруын сорап дога 

кылдым. Давыллар басылганың соңында тезләнеп сәҗдәгә китеп, шөкер гыйбадәте кыла 

идем”, ди.  

Хакыйкатән, Аллаһка чын күңелдән дога кылып хәҗәт нәрсәләрен сорау кешенең иң 

югары сыйфаты булып, күңелдә булган иман якыйнының билгесе, мәгърифәт вә ихласның 

чагылышыдыр. Дога иң зур гыйбадәт булып, гыйбадәтләрнең атом … галәм 

бәндәчелекнең иң матур шигарыдыр. Хәдис: الدعاء مخ العبادةМәфһүме: дога кылу – 

гыйбадәтнең җилгедер. 

Нинди генә гыйбадәт булмасын, анда дога катышмый калмыйдыр. Намаз, руза, сәдакә, 

ихсан кебек изге эшләрнең нигезе догадыр. Шул сәбәпле дога кылу фарыз 

кылынмыштыр. ادعواني استجيب لكمМәфһүме: Миңа дога кылып хәҗәтләрегезне сорагыз, 

кабул итәрмен,” димәк. نِّ يجيب المضطر اذا دعاه  Мәфһүме: Аптырау хәлгә калган бичарәнеңأمِّ

догасын кабул итүче зат Аллаһтан башка кем бар? Әлбәттә юк! Кыенлык-аптырау 

вакытларында, интеккән сәгатьләрдә, критик моментларда гаҗизләрнең аһ-зарын ишетеп 

ярдәм бирүче Ул гына! Авырлык килгәндә каршысына тезеленеп коткаруны сораучының 
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мөнаҗәтен кабул итүче дә Ул гына. /362/ Чын күңелдән мөраҗәгать кылып ялварган 

мөбтәлә гаҗизнең аһ-зарын ишетеп, бәла-казадан коткаручы зат та Ул гына (Йоныс 

галәйһиссәлам сүрәсе). 

Аллаһны танымаган мәгрүрләрне, үзенә ия китеп каршысына тезеләнмәгән тәкәбберләрне, 

рәсүлләрне-нәбиләрне истиһза кылып, аларны җәбәр вә золым итүчеләр кәферләрне, 

Аллаһ куйган кануннарга буйсынмаган гафилләрне зир-зәбәр китерүче зат та Ул гына 

(Һүд галәйһиссәлам сүрәсе). 

Егерме беренче гасыр фәннең давыллы рәвештә алга киткән һәм кеше гакылының тантана 

иткән дәвере булып, әлгәре заманнарга мәгълүм булмаган хәтта кешеләрнең төшләренә дә 

кермәгән иҗат вә ихтиразлар мәйданга китерелде. Гыйлем вә техника гомлак (триумфаль) 

адымнар белән алга атлап, моңарча кадәр мәгълүм булмаган бик күп табигать серләре 

ачылды. Әлектә хыялда гына булган һәм “Мең дә бер кичә” әкиятләрендә генә сөйләнә 

торган һавада очып йөрү, космоска ракеталар җибәрү һәм айга менү кебек гаҗаеп эшләр 

мәйданга китерелде. Коръәндә хәбәр бирелгән мөһим мәсьәлә - айның яргаланган булуы 

һәм чокыр-чокырдан торуы бөтен хакыйкате белән заһир булып, кеше үз күзе белән күрде 

һәм Коръәннең хакыйкатән Аллаһы тәгалә сүзе булуына бер дәлил вә бөрһан өстелде.Бу 

ихтирагъ вә иҗатлар никадәр генә бөек булмасын, киләчәктә булачак тәрәккыйның 

мокаддимәсе, киләчәктә кешеләр ирешәчәк мәдәниятнең күләгәсе, кешегә һәбб кылынган 

талант вә гакылның күрсәткече генәдер. Киләчәктә тагын никадәр үзгәрешләр барлыкка 

киләчәк, никадәр яңа ибадлар мәйданга киләчәк, никадәр яңадан яңа табигать серләре 

кәшф ителәчәк – бу хакта без фәкать занн вә гипотеза юлы белән генә төшенчә хасыйл 

итәбез. Киләчәктә зат һәм сыйфат ягыннан гаять дәрәҗәдә тәрәккый мәдәният фазылы 

барлыкка киләчәк. Монда шөбһә юк. Истикра мантыйки юл белән дә без моны кире кага 

алмыйбыз. Кеше нәби хакыйкатьләр аркылы мотлак хакыйкатькә барып чыгуында шик-

шөбһә юк. /363/  

Мәгълүмдер ки, табигать дөньясы тарихка мәгълүм булмаган дәверләрдән, миллиардларча 

еллардан бирле яшидер һәм Аллаһның барлыгына, гыйзмәтенә шаһит булып 

торадыр. Моңарга кадәр барлыкка китерелгән фәннәр аның барлыгын исбат кылып, 

сәмави диннәрне тәсдыйк итә килделәр.Бик санаулы кешеләр генә бу хакыйкатьне күрә 

алмыйча, бу хакыйкатьне инкяр кылдылар, аның хакында шик вә шөбһәдә калдылар, 

ләкин бу – киләчәктә дә инкяр әз-зат дәвам итәр, кешеләр шул юлга ихтияр итәрләр, дигән 

сүз түгел. Табигать серләре акырынлап ачыла барган кебек, Аллаһның гыйзмәтенә дәләләт 

иткән серләр дә ачыла бара: голүм вә мәгариф тәраккый итү нисбәтендә бу хакта булган 

шик вә шөбһә таркалып, Аллаһның барлыгы, гыйзмәте вә кодрәте кеше гакылына 

болытсыз көндә кояш кебек тәҗәллә итәр. 

Хәзерге һэм киләчәктә булачак мөгъҗизәләр дәверендә әсәре белән мәгълүм, заты вә 

кәнһәсе белән мәҗһүл булган Аллаһы тәгаләнең барлыгын инкяр кылуга мәдәниятле 

кешеләрнең вөҗданы кабул итмәс. Кешелек дөньясы Аллаһы тәгалә тарафыннан адәм 

балаларына бирелгән әкрам вә хөрмәтләренә көфрән нигъмәт кылырга оялыр: аңа дога вә 

гыйбадәт кылуны шәрәф вә фазлыят итеп санар, чөнки дога вә гыйбадәт кылу – чиксез 

кодрәт иясе булган бөек зат хозурында бәндә үзенең ноксанын вә гаҗизен игътираф 

кылуыдыр. 

Бәндәнең мөраҗәгать итә торган иң соңгы ноктасы, иң соңгы таянычы Аллаһы тәгалә 

булганлыктан, Аның хозурына хисап белән барачак хәл мәҗбүри булганлыктан, Аның 



Фатхелкадыйр Бабич. Борһане тәүһид (1968) 

71 
 

алдына тезеләнмичә чарасы юктыр. Үзенә мәгрүр булып, малына-күәтенә ис китеп буф 

итеп йөргән Хуҗасына баш ими йөргән гафилләрнең дә барачак җире, дәһшәтле гарасат 

мәйданы буласын искә алган кеше, әлбәттә, Аллаһы тәгаләне танудан аңа дога 

вә гыйбадәт кылудан баш тартмас, киресенчә үзенә /364/ дәрәҗә итеп хисап кылыр. 

Гакылын эшләткән кешеләр өчен мәйдан киңдер. 

Аллаһы тәгаләне искә төшереп дога кылучының гакылы, фикере, кальбе һәм рухы, гәрчә 

тәне җир өстендә йөрсә дә, җиде галактиканы, сүрәт әл-Мөнтәһа вә Корсийне үтеп гареш 

әгъзамга барып ирешер, гыйзмәт илаһия хозурында сәҗдә итәр. Бу кеше кояш яктысы 

миллионнарча еллар барып җитә алмаган ераклыкка барганда барып җитәр, Аллаһны тану 

шәрәфенә ирешер. Бу мәкам вә бу дәрәҗә иң гали вә мокаддәс бер мәкам булганлыктан, 

бу мәкамга – Аллаһны тану дәрәҗәсенә ирешү өчен иҗтиһад кылу кешеләрнең мөһим 

бурычыдыр. Балаларны тәрбия итү өчен дә иң бөек вә мөһим мәүзүгтер. Мәрһүм шагыйрь 

Габдулла Тукай яшь балаларны да ошбу рухта тәрбия итүне үзенең мокаддәс бурычы итеп 

санады. Аның бу хакта шигырьләре гаять күптер: 

Әй кадерле, әй бәһале, әй гөнаһсыз яшь бала, 

Рәхмәте бик киң Аның, һәр дәм таян син Аллаһка. 

Кыл догасын Аллаһка тезелән дә кыйбла каршына. 

Бел аны, керсез күңелдән тугры юл бар Гаршенә, 

дип җырлады. Яшь балалар күңеленә мәгърифәт орлыгы сибеп, Аллаһка мәхәббәт хисе 

белән тәрбияләде.  

Яшь балаларны Аллаһка каршы дошманлык тенденциясе белән тәрбия итү – кешелек 

дөньясы кашында күркәм эш булмас, әлбәттә. Бу – гуманизмга каршы хәрәкәт була. 

Аллаһы тәгаләне тану – Аның хозурында хәвеф һәм риҗа хәлендә тору – дини, әхлакый, 

иҗтимагый яктан да гаять мөһимдер. Балаларга яшь вакыттан ук әхлакый нормалар, 

мораль тойгылар нигезләре салынырга тиеш. Чын мәгънәсе илә әхлакый хисләрнең 

тәрәккый өчен дини тәрбия хосүсән Аллаһка һәм ахирәт көненә ышану – зур этергеч 

булып торадыр. Балаларга садакат, ягъни дөрест сөйләү, дөрест эшләү, яхшы эшләү 

сыйфатын эшләү җәмгыять эшләрендә/365/ дөрест эшләү өчен чиксез зур әһәмияткә ия 

булып торадыр. Бала үсеп эшкә башлаганың соңында нинди генә профессиягә ия 

булмасын, дөрест эшләү, хөсүсән иҗтимагый (коллектив эшләрдә, хөкүмәт эшләрдә) зур 

әһәмияткә ия булып торадыр. Кеше үзе өчен генә түгел, җәмгыять өчен дә эшләве 

тиешлеге хакында кору белү белән генә чикләнмәскә, практик рәвештә гамәлдә татбикъ 

кылырга кирәк. Моның өчен исә Аллаһка, ахирәткә ышануның мөһим шарт булуында 

шөбһә юк. Иманлы бала белән имансыз бала эшләрендә зур аерма булуы мәгълүмдер. 

Мәсәлән: дин вә иманга нигезләнмичә фәкать вөҗдангаһәм җинаять кануннарына гына 

таянып бирелгән әхлакый тәрбия белән вөҗданга, җинаять кануннарына һәмдә Аллаһка вә 

ахирәт көненә ышану нигезендә бирелгән тәрбия аралары җир белән күк арасы кадәрдер. 

Беренче очракта бирелгән тәрбия заһиргә нигезләнгән булып, батыйнда (кеше сизмәгән 

урыннарда) нәрсә эшләсәң дә ярый, фәкать кеше генә сизмәсен, дигән тойгы туы бик 

мөмкин. Әмма Аллаһка иман иткән бала Аллаһы тәгаләне һәр урында һәр кайчан 

эшләнгән яхшы, яман эшләргә мәгълүм булып күреп тора: “Минем бу эшем өчен Аллаһы 

тәгалә кыямәт көнендә җөзье бирәчәк”. Кирәк көндез, кирәк төндә эшләнгән эш булсын, 

Аллаһы тәгаләгә мәгълүм булмыйча калмый, чөнки Ул яшерен вә ашкәрәнең һәммәсен 
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белеп хәбәрдар булып тора: “Кыямәт көнендә дәһшәтле мәйданда әүвәлин-ахирин 

җыелган куркыныч урында Аллаһы тәгалә хозурында торып дөньяда эшләгән барлык 

эшләрдән хисап бирәчәкбез.” Яхшы эшләгән мөәминнәр оҗмахка кереп, мәңге рәхәттә 

калачаклар, әмма кәферләр һәм гөнаһкяр мөәминнәр Аллаһы тәгалә гафу итмәсә, 

җәһәннәмгә эләгеп каты җаза күрәчәкләр. Кәферләр хөсусән ахирәт көнендә гаять авыр 

хәлдә калачаклар. Ул көндә кешеләр бер берсенә ярдәм итү мөмкин булмый. Фәкать иман 

һәм гамәле генә коткара, дия. /366/ “Мин кайда гына булсам, Аллаһ шунда хазыйр һәм 

гамәлләремә назыйр булып: күреп тора. Начар эшләргә разый түгел, начарлык эшләргә 

Аллаһы тәгаләдән куркам һәм оялам”. “Кыямәттә һәрбер эшемнән мин соралачакмын,” 

дия иман нигезендә, хәвеф белән риҗа арасында эшли икән бу баланың начар эшләргә 

күңел бармый, мөмкин кадәр эш яхшы итеп эшләргә тырыша, чөнки гыйзмәт илаһия аның 

йөрәгенең үзәгендә тора. Бәс эше сан һәм сыйфат ягыннан яхшырак буладыр. 

Бу бала мәктәпне тәмам итеп эшкә башлаганың соңында да эшне гадәләт вә әмәнәт 

нигезендә эшли. Хыянәттән саклана, хөкүмәт кайсы гына эшкә-урынга куйса да, хыянәт 

итү куркынычы булмый. 

Кеше белән мөгамәләдә, хөсусән ата-анасы белән мөнәсәбәттә дә, иман тойгысы үзенең 

яхшы нәтиҗәләрен бирмичә калмыйдыр. Ата-анасына яхшылык итүнең нәтиҗәсе оҗмах 

икәнен, аларга начарлык эшләүнең нәтиҗәсе – җәһәннәм икәнен төшенгән бала, әлбәттә, 

кулыннан килгән кадәр яхшы мөнәсәбәттә булырга тырыша, аларга яхшылык итүне 

үзенең вөҗдан һәм иман бурычыитеп саныйдыр. 

Вөҗдан тавышы, күңел вәгазетойгылары да балада яхшылык белән начарлык арасында 

булган аерманы күрсәтә һәм яхшылыкны эшләү кирәклекне талкыйн итә, ләкин бу сыйфат 

һәркемдә нигез тәрәккый итмичә, мөхит тәэссире белән арта яки кими аладыр. 

Яхшылык эшләгәндә рухың-күңелең рәхәтләнәдер, начарлык эшләгәндә вөҗданың 

газаплануы вөҗданы саф, әхлакы төзек, күңеле сәләмәт кешеләрдә генә көчле була. Әмма 

күп кәбәхәтлекләрен кылып вөҗданы пычраган, кешелек сыйфатын югалткан кеше 

яхшылыкны кылуны сөйми, начарлыкны эшләүнә куенмый башлый. Шуның өчен моны 

икенче тәрбия – иман тәрбиясе – белән төзетергә хәҗәт буладыр. /367/  

Начарлыклар эшләү, мәсәлән, аракы эчү кешедә булган вөҗдан тойгысын тупасландыра, 

кешегә хас булган иң [матур] сыйфатларны югалта, кеше эшләгән эшләреннән үзенә хисап 

бирә алмыйдыр. Хәлбуки, үз-үзенә хисап бирә алу тормышта иң мөһим урын тотадыр. 

Исерек кешедә вөҗдан тойгысы югалуын бөек кешеләр, мәсәлән Лев Толстой җәбәнләре, 

“Кешеләр ни өчен исерткеч эчәләр” исемле рисаләсендә бик яхшы итеп тасвирлап 

аңлатып биргән. Шул заманда Петербург шәһәрендә яшәгән бер хатынны үтергән 

караклар хөкем (суд) алдында шөйлә сөйләгәннәр: “Без, дигән алар, хатынны үтерүгә 

баргач, шәфкать хисе галиб булып, үтерергә вөҗданыбыз кабул итмәде. Шул сәбәпле 

аракы эчеп килергә мәҗбүр булдык. Шуннан соң гына бу җинаятьне эшләргә батырчылык 

иттек”.  

Аракы эчкән гаилә башлыгы белән эчмәгән гаилә башлыгы арасында булган зур аерма 

барлыгы һәркемгә мәгълүмдер. Гаиләдә ызгыш, талаш, сугыш, хәтта кайбер очракларда 

үтерү фактлары күбесенчә аракы аркасында була һәм гаиләнең рәхәте бозулына сәбәп 

буладыр.  
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Ислам дине аракы эчүне тыю белән кешелек дөньясына хисапсыз бәхетләр кирә. 

Җәмгыяттә тынычлык, рәхәтлек булуына зур ярдәм итә. Хөсүсән аракы эчүнең хәрам 

икәнен аңлаган һәм эчүчегә кыямәт көнендә каты газаплар булачагын белгән гаиләдә 

моның әһәмияте тагын да зурдыр. Шулай ук ата-ананы тәрбия итүнең савабын, 

рәнҗетүнең нинди бәхетсезлекләр һәм газаплар китерәчәген аңлаган – Коръән вә 

хәдисләрдән хәбәрдар булган кешеләр дә иман белән вөҗдан мәвази 

 рәвештәтәрбия ителгән гаиләдә рәхәтлек, тынычлык, бәхет кояш нуры кебек (موازی)

балкып торадыр. 368او كالهما فال.../  ين احسانا اما يبلغن الكبر احدهماو قضي ربك اال تعبدوا اال اياه و بالوالد / … 

(әл-Исра, 23-25). Мәфһүме: Раббың сезне Аңа гына (бер Аллаһка гына) гыйбадәт кылуны 

фарыз кылды һәм дә ата-аналарыгызга яхшы мөгамәлә кылырга хөкем итте. Әгәр алардан 

берсе яки икесе дә синең хозурыңда картаялар, аларга “уф” дип тә әйтмә (әдәпсез, начар 

сүз белән дәшмә) һәм чикермә, бәлки аларга яхшы, йомшак, тәмле сүз белән генә дәш! 

Рәхмәтле, шәфкатьле бул аларга, һәм дә “Йә Рабб! Алар мине кечкенә вакытымда тәрбия 

кылганнар, шуның өчен аларга рәхмәт кыйл,” дип дога кыл! Аллаһы тәгалә сезнең 

күңелегездә булган яхшы һәм яман ниятләрегезне белеп тора. Әгәр дә яхшылык итү 

нияттә буласыз икән, үзегенең һәм ата-анагызның гөнаһларын гафу итүне сорыйсыз икән, 

Аллаһ тәүбә итүчеләрнең гөнаһын гафу итүче Ул!” 

Бу аяте кәримләр Аллаһка гыйбадәт соңында иң яхшы изгелек ата-анага яхшы мөгамәлә 

кылу икәнен, аларга һәр вакыт яхшы мөнәсәбәттә булырга тиеш икәнен, аларның 

хәтерләрен калдырырлык сүз дә әйтмәскә тиеш икәнен аңлата. Бу хөкем – Коръән куйган 

әдәб! 

Рәсүлаллаһ та ата-анага яхшылык белән мөгамәлә итүне иң зур яхшылыклардан хисап 

кылган. Бу хакта ике хәдис китерәбез. Габдулла б. Мәсъуд разый Аллаһу ганһу риваять 

кыла, Рәсүлаллаһ әйтә, ди: “Ата-анасын рәнҗеткән кеше оҗмахка кермәс!” Икенче бер 

хәдистә: “Оҗмахның хуш исләре биш йөз еллык юлдан килә, ләкин ата-анасын рәнҗеткән 

кеше анда керәчәк түгел,” ди. 

/369/ Бер сәхабә Рәсүлаллаһтан: “Йә Рәсүлаллаһ! Ислам динендә иң яхшы гамәлләр нәрсә? 

дип сорый. Рәсүлаллаһ: “Вакытында намазларны уку,” дип җавап бирә. Сәхабә: “Аннан 

соң?” Рәсүлаллаһ: “Ата-анага яхшылык итү,” ди. 

Иман – һәрбер яхшылыкның иң беренче факторы булганлыктан, бу аятьләрне һәм бу 

хәдисләрне ишеткән мөәмин кеше һәркемгә хосусән ата-анага яхшы мөнәсәбәттә булачагы 

табигыйдыр, чөнки мөәмин кеше кыямәт көнендә һәрбер эшеннән (ул эш кирәк яхшы, 

кирәк яман булсын), хәтта һәрбер сөйләгән сүзеннән соралачак икәнен төшенде. Язгы 

эшләре һәм сүзләре өчен бөек бүләкләр (мәкәнәтләр) алачагын белүе, һәр яхшылыкны 

эшләргә, һәр начарлыкны тыярга программа булып торадыр. Шуның өчен иманы бирелгән 

кеше яшлыгына күбрәк эшләве бер дә гаҗәп тугелдер. 

Дөрест, иманы булган кешеләр арасында да, начар эшләүчеләр булырга мөмкин, ләкин 

алар күңелдә иманың чын вә хакыйкый булмавыннан килә, күңелендә иман нуры бик 

зәгыйф булу нәтиҗәседер. Рәсүлаллаһның бер хәдисе моны ачыклый: «Кеше аракы эчсә, 

иман нуры эченнән чыгып китә, зина кылсы да иман нуры чыга. Урлаган вакытта иман 

нуры чыгып китә. Әгәр дә тәүбә кылса, кире кайта». 

Шулай ук Аллаһка ышанмаган кешеләр арасында да вөҗданы сафбулу аркасында 

һәм күңеле авырудан сәләмәт булу сәбәпле, кешегә (шул җөмләдән ата-анага) яхшылык 

итүче гуманитарлар күп халык файдасы өчен тырышкан. Зәгыйф халыкларга ригая 
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кылган, изелгән милләтләргә хокук биргән һәм хөррияткә чыгарырга тырышучы кешеләр 

күпләр. Ләкин бу дәрәҗәгә, кешелек дөньясының иң яхшы /370/ угыллары гына ирешә 

алалар. Кешеләр өчен яхшылык үрнәкләре булган бу сыйфатларга ия булу өчен, кеше бик 

нык тәрбияләнгән булырга, вөҗданны сакларга тиеш. Бу бөек дәрәҗәгә ирешкән кешеләр 

кешелек дөньясының алтын фонды булып торалар. Ләкин тәэсифкә каршы, бу халык 

Аллаһка ышанмау сәбәпле, ухрави дәрәҗәгә ирешә алмыйлар. Бу хакта Коръән куйган 

хөкем бик катыдыр: و الكافرون لهم عذاب شديدМәфһүме: Кәферләр өчен каты газап булачак. 

Әгәр дә иманнары булса иде, бу югары сыйфатка ия булган халыклар фирдәвес-гамед 

оҗмахларының нурында булырлар иде! 

Европа голямәсеннән бәгъзеләренең динсезлекне ихтияр итүләренең бер сәбәпе, аларның 

яшьлек вакытларын христиан гаиләсендә яшәп христиан тәрбиясе алып алуларыдыр. Алар 

яшь вакытларын христианлык тәгассыйбе белән тәрбияләнеп, урта-югары мәгълүмат 

алганың соңында христиан дөньясында, хосусән христиан руханиләре (поплар) һәм 

байлары арасында дәвам иткәң хорафатларны, гыйлем вә фәнгә каршы эшләгән 

схоластика һәм наданлыкны, тәрәккыйпәрвәр кешеләргә эшләнгән җәбәр вә золымнәрне 

күреп, христиан диненнән күңелләре сүнү, гайрәтләре кайтуларыдыр. 

Поплар тарафыннан эшләнгән җинаятьләр хакыйкатән гаять күп булып, дин исеменнән 

эшләнә, урта гасыр схоластикасы да дин исеменнән нәшер ителә иде. Икенче яктан 

христиан динендә нык торуны дәгъва кылган әсхаб әс-сәрвә (اصحاب الثروة) (буржуазия һәм 

капиталистлар вә империалистлар) артта калган изелгән культурасыз надан халыкны 

басып алып, җир-суларыннан, балыкларыннан мәхрум итәләр, үзләрен әсир итеп авыр 

хезмәтләрдә кулланалар. Кешелек хокукыннан мәхрум итеп хайваннардан да начаррак 

хәлдә калдыралар иде. Үз илләрендә булган фөкарәне дә боярларга кол итеп, инсаният 

ибтидаи хокукларыннан да мәхрум итәләр. Фөкарәне гаять авыр /371/ шартларда яшәп, ач 

үлемнән тотылу өчен завод, фабрикаларга эшче булып керсәләр дә, эш сәгатьләре гаять 

озак, эшләү шартлары авыр, эш өчен алган хаклары гаять аз булганлыктан, аларның 

тормышларын яхшырту хакында бер төрле дә канун вә гадәләт юк иде. Шул рәвешчә 

халык ике сыйныфка аерылып күвәтле-күвәтсез, бай-ярлы, изелгән һәм изелүче 

группаларына бүленәләр. Бер төрлесе дөньяның оҗмахында, икенче төркем халык 

җәхимдә яшәгән кебек авыр тормышта яшиләр иде.  

Бу зөлымнарның күбесе христиан дине исеменнән эшләнеп, бөтен начарлыкларына дин 

төсе бирәләр, христанлыкны тарату өчен миссионерлар һәйәте булдырып, башка халыкны 

шул дингә керергә мәҗбүр итәләр иде. 

Табигый, гакыл вэ фикер ияләре, вөҗдан вә шәфкать ияләре бу эшкә разый булмыйча, 

фөкарәне вә зөгафәне бу газаплардан коткару өчен юллар эзли башладылар. Бу хәлнең төп 

сәбәбен диннәрдә күреп, диннән ваз кичүгә һәм диннәрнең асылын юкка чыгарырга 

өметләнәләр. Атеизм шул вакытта нык тарала башлады, хәтта үзенә күрә бер фәлсәфә итеп 

санап кылына башлады. Дингә карашлар сыйнфый яктан булганлыктан, дингә каршы 

китергә дәлилләре шулук сыйнфый яктан, сыйнфый караштан чыгарыла иде. Бу кыйсем 

зыялылар Коръән вә ислам белән нык танышмыйча, исламга каршы язылган әсәрләрдән 

гына файдаланганлыкларыннан, ислам дине дә барыбер бер сыйныф халыкның 

мәнфәгатен генә күзәткән ясалма дин дип, занн итә иде. Хәлбуки, ислам дине асылы 

булган Коръән вә хәдисләрнең тормышка карашлары бөтенләй башка булып, демократизм 

әсасына корылган иде. /372/ Затән атеизм тарафдарларының дингә каршы куйган фәнни 

дәлил дип уйланган теориялар чын фән нигезенә корылмаган, бәлки кайбер кешеләрнең 
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занн вә гипотезалары гына булып, асыл гыйлем вә фән бу занн вә тәхминнәрне җимерә 

барадыр. Шулай ук дингә каршы сыйнфый күзлектән карап китергә дәлилләре дә 

мантыйки реаль нигезгә коралмаганлыктан, дәлил булырга хаклары юктыр.  

Галактикада ерак томанлыклар һәм кояшка караганда берничә миллион мәртәбә зур һәм 

якты йолдызлар барлыгын ачкан астрономнарга каршы бер агрономның бу мәсьәләгә 

“Мин ышанып карамыйм, астрономнарның сүзе хата булырга тиеш, чөнки агрономия 

фәнендә бу нәрсәләр хакында бер төрле дә мәгълүмат юк,” дия кылган игътиразына 

охшыйдыр. Агрономия фәне белән математик мәсьәләне кире кагып инкяр итү дөрет 

булмаган кебек, сыйнфый яктан карап Аллаһның барлыгын инкяр итү дә урынсыздыр.  

Ислам диненең нигезе булган Коръән һәм хәдисләрдә сыйнфый мәсьәләләр яхшы итеп хәл 

ителгән, фөкарә тәэмин ителгән, изелгән милләтләргә һөҗүм итү һәм зөлым итү хәрам 

әйтелгән. Бер төрле халыкның изелүенә төп сәбәп дин түгел, бәлки «Дин тотам», дип 

дәгъва кылган каруннарның, нәфесләре туймаган патшаһларның, дин тәгълимәтенә каршы 

уларак кылган явызлыкларыдыр. Ислам дине бу мәсьәләне ачыклап, мәсьәләне 

фәкыйрләр, зәгыйфләр файдасына хәл иткән. Дин исеменнән халыкларга әйтелгән 

зөлымнар, ул зөлымнар нинди генә нәүгтән һәм нинди генә характерда булмасыннар, 

Аллаһы тәгалә тарафыннан җибәрелгән хак дингә каршы бөһтан вә җәһаләт әсәре 

булганлыктан, Коръән нигезендә бу бөһтаннар фаш итәргә, дингә асыл хакыйкатын 

аңлатып бирергә тиешлебез. Фәкать бу әсәрнең хәҗми (حجمي) тулы мәгълүматны 

сыйдырырлык булмаганлыктан, берничә аять һәм хәдисне зикер итеп, кыскартырга туры 

килә.  
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Япуннарның кыш илаһысы. Хоккайдо утыравында яшәгән мәҗүсиләрнең мәхәббәт 

илаһысы дип аталган мәү сынымы үрнәге буенча кыш көнендә кардан зур күләмдә сыным 

(вөсен) ясыйлар һәм яз көнендә ваталар, җимерәләр икән. Бу рәсем шул тагутны җимерү 

вакытын күрсәтә. 
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Сынымнар 

/373/  

Ислам дине асылда иҗтимагый дин булып, бөтен халыкның рәхәтен вә бәхетен тәэмин итү 

һәм халык арасында тынычлык, гаделлек, тигезлек урнаштырыр өчен җибәрелгәнлектән, 

халык файдасы өчен хәҗәт булган мөһим кануннарны эченә алган, халык файдасы өчен 

чыгарылган нинди генә яхшы канун булмасын, аны кире какмыйча мәшругъ иткән. 

Халык өчен мәсләхәт булган дини һәм вәзгый кануннарны бозып, шәхси мәнфәгатьләрен 

генә күзәтүче туемсыз корсаклы залимнәрне каты шелтәләгән, китап әһелләрен, хосусән 

аларның башлыкларын һәм байларын, Инҗил – Тәүрат куйган асыл принцибын бозулары 

өчен гаепләп, Коръәннең “әл-Мәидә” сүрәсендә 66 нчы аятьтә әйтә: “Әгәр дә алар (әһле 

китаб) Тәүрат, Инҗилдә куелган кануннарны дөрест рәвештә урынына җиткерсәләр иде, 

өстләреннән һәм аяк астыннан ашарлар иде (ризыклары киң булыр, бәрәкәт күп булыр 
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иде), алардан кануннарны дөрест кулланганнары да бар, ләкин күпләренең эшләре бик 

начар (ягъни халык файдасы өчен куелган кануннарны бозып золым кылучылар күп). 

Тәүрат белән Инҗилдә факыйр халыкка һәм мәзлумнәргә ярдәм итүне каты рәвештә 

тыйган булса да, әһле китапның күбесе (бигрәк тә руханилар, башлыклар һәм байлар) бу 

канун белән гамәл итмәгән өчен бу аять бик каты шелтә итә, чөнки илаһи китаплар куйган 

максат бөтен халыкка ярдәм итү һәм тормышларын яхшырту, дөньядаа тынычлыкны 

урнаштырудыр. 

68 нче аятьтә әйтә: “Әйт, и китаб әһеле! Сез Тәүрат, Инҗилне һәм Аллаһ тарафыннан 

иңдерелгән башка кануннарны (Коръәнне) дөрест рәвештә тормышка ашырмый торып бер 

төрле дә диндә була алмыйсыз (ягъни сез ул вакытта динле түгел, динсезләрсез)!” Бу аять 

китаплар белән хөкем итмәү, андагы кануннар белән гамәл кылмау динсезлек булуын 

ачык итеп әйтеп бирә. Шулай булгач, империалистларны һәм фокарәгә, эшчеләргә золым 

итүче капиталистларны динле диеп буламы соң?! Динле булсалар, бу китаплар белән 

гамәл иткән булырлар иде. /374/  

Дин исеменнән суфилык күрсәтеп, халык малларын урынсыз ашаган, халыктан алдап 

алган малын җыеп та Аллаһ юлына (ягъни фәкыйрләргә, мөхтаҗларга) бирмәгән 

попларны һәм монах-монашкаларны шелтә кылып «әт-Тәүбә» сүрәсенең 34-35 нче 

аятьләрендә әйтә (мәфһүме): «Әй мөэминнәр! Христиан руханиләре һәм суфиларының 

күпләре урынсызга халык малын ашыйлар һәм Аллаһның юлыннан тыялар (тиешле 

урынга сарыф кылмыйлар һәм куркытып ислам диненә керүдән тыялар). Алтын һәм 

көмешне хәзинәсенә җыеп тә, Аллаһы тәгалә юлына сарыф кылмаган кешеләргә рәнҗетә 

торган газап белән бәшәрәт бир! Кыямәт көнендә җыйган хәзинәләре кыздырып, шулар 

беләң маңгайларына, кабыргаларына һәм аркаларына тамга басылыр. Үзегез өчен дип 

җыйган хәзинәгез менә шулар инде, җыйган хәзинәләренең тәмен такыгыз, диелер”. 

Бичарә христианнарның гөнаһларын гафу иткән булып, мәетләренә бер елга кадәр дога 

укыймыз һәм оҗмахка керүгә ярдәм итәмез, дигән булып, күп акча алып халык акчасыз үз 

шәһвәте юлына сарыф иткән, руханиләрне Коръән ничек тәнкыйть итә! Дин исеме белән 

җыелган акчаларын халык файдасына бирергә куша түгелме соң бу аятьләр?! Маңга, 

кабырга, аркаларга металдан кыздырылып басылуны тәхсиси кылуның сәбәбе – 

байларның фәкыйрләр кашында тәкәбберләнеп аркаларын бирүләре, кабыргалары чантаеп 

торулары һәм фәкыйрләрне күргәндә яки нәрсә сораганда бихозур булып, маңгайларын 

җимерүләре,димеш мөфәссирләр (тәфсир Ибн әс-Сәгүд).  

Империалистларга карата да Коръәннең карашы бик яхшыдан тормый. «әл-Кысас» 

сүрәсендә 4-6 нчы аятьләре бу хосуста бик яхшы итеп тәсвирлап бирәләр. Мәһфүмен 

китерәм: «Хакыйкатән, Фиргавен җирдә бик зур итеп шашып китте һәм үзе карамагында 

булган халыкларны төрле сыйныфларга-партияларга бүлгәләде. Алардан бер төрлесен 

изеп, зәгыйфләнеп ир балаларны үтерә һәм кызларны терек калдыра торган булды. Ул 

начар фигыйлле, бозык характерлы кешеләрдән иде. Без телибез изелгән халыкларга 

рәхмәт итеп җирдә патшаһлар ителергә (истикләл биреп /375/ үзләренең махсус 

мәмләкәтләрне төзергә) һәм фиргавен җиренә варис ясап калдырачакбыз, һәм дә аларны 

җирдә золым рәвештә урнаштырып фиргавенгә, һаманга (баш вәзиренә) һәм гаскәрләренә 

изелгән халык тарафыннан, алар сакланып булдырмаска тырышкан хәлне (аларны һәлак 

итеп властьләрен теге халыкка бирүне) күрсәтергә телибез».  
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Бу аяте кәримә фиргавен, һаманның залиманә сәясәтләрен яман рәвештә тәнкыйть итеп, 

аларны гыйбрәт итеп китерә. Хокуксыз сыйныф, изелгән милләтләрнең … истибдадтан 

котылачакларын, җирләрен үз кулларына алып, хөр мәмләкәтләр корып, иркенлек белән 

яшәячәкләрен, залимнәрнең исә һәлак булачакларын белдерәдер. Бу аятьтә зәгыйф 

халыкны иман-көфер белән тәхсис кылмаган. Бинаән галәйһи, Аллаһы тәгаләнең бу 

хөкеме бөтен халык өчен гамм буладыр. Димәк истибдад акырынлап бетәчәк, хөррият 

тантана итәчәк! 

Истидбад ике төрле була: 

1 – Изелгән халыкны җир-суларын талап, кайберләре физик яктан кырып, үзләрен 

хокуксыз итеп мәшәкатьле эшләрдә куллану һәм иктисади яктан бүленгәнлеккә 

төшерүдән гыйбарәттер. Фиргавен сәясәте һәм истибдады ошбу нәүгтән иде. 

2 – Халыкны кол итеп милли, сыйнфый һәм дини яктан кысып, көчләреннән файдалану 

һәм халыкны эшче хайван хөкеменә калдырудан гыйбарәттер. Европа-Америка 

мөстәгыйрләрнең күбесе ошбу нәүгкә керәдер.  

Бу ике төрле истибдадның һәр икесе бетәчәге – халыкның кысуларыннан котылып, 

хөррияткә-иркен тормышка чыгачаклары – бу исә Аллаһның гомуми кануны (сөннәт 

илаһия) булуы, бу аятьтән аңлашыла, һәм изелгән халыклар өчен бәшәрәт булып 

торадыр. منهمягъни изелгән халыклар тарафыннан күрсәтеләчәк бу хәлләр, дигән сүзе 

халыкның хөррияткә чыгулары революция аркасындабулачагы, халыкларның үзләренең 

көрәшүләре нәтиҗәсендә булачагы аңлатадыр. Вагыйгән дә, тарих шулай бара, Коръәннең 

сүзләре дөрестлеген исбат итәдер. /376/  

Кешелек дөньясы акырынлап кәмаләткә таба күтәрелә, тәрәккый вә нәһсәнәгә хәрәкәт итә: 

иҗат, гыйлем вә техникага ия булып табигатьне үзенә буйсындыра бара. Аллаһы тәгалә 

тарафыннан адәм балаларына тәкримән вә ихтирамән бирелгән гакыл вә фикер аркасында 

табигатьтә булган манигъләрне җиңеп якты киләчәккә - бәхет вә сәгадәткә таба сәфәр 

итәдер. Бу дәрәҗәгә ирешү – Коръәндә вәгъдә ителгән өмет һәм кешелек дөньясының 

якты киләчәгедер. Бу исә юлда яткан манигъләрне җимерү һәм каранучылар белән каты 

көрәш алып бару нәтиҗәсендә ирешәчәк бөек идеалдыр.  

Ошбу көннәрдә барган инкыйлаблар ошбу максатка ирешү юлында барган башлангыч 

корәшләрдер. Социализм кебек сәяси мәсләкләрдә ошбу максатны булдыру юлында 

халыкның киләчәктә якты тормыш өчен көрәш алып баралар. 

Затән болар ислам диненең асыл җәүһәрен тәшкил иткәнлектән, ягъни халыкның якты 

киләчәге хакында кайгырту исламның төп принцибы булганлыктан, ислам хөкүмәтләре дә 

социализм төзүгә каршы килмәделәр. Гарәп хөкүмәтеннән берничәсе, мәсәлән, 

Җөмһүрият әл-Гарәбия әл-Мөттәхәдә (Мысыр), Җөмһүрият әл-Гыйрак вә-л-Җәзаир вә 

Сүрия үзләрен социалистик хөкүмәт итеп игълан кылдылар, социализмның асыл җәүһәре 

ислам диненә каршы түгел икәнен бәян кылып мәшһүр галимнәр хөтбәләр вә нотыклар 

сөйләделәр. Бәгъзе мөфтиләр фәтваләр бирделәр (Гыйракта Кәшф әл-Гата хәзрәтләре, 

Мысырда Габдрахман әл-Әзһәри һәм башкалар), чөнки нинди генә мәзһәб вә мәсләк 

[булмасын], әгәр дә ул халык бәхете вә рәхәте өчен иҗтиһад кыла икән, ислам аңа каршы 

килми, бәлки тәэмин итәдер. Фәкать шушын хәтердән чыгармаска кирәк: ислам дине 

сыйнфый булмаганлыктан, бер сыйныф халык мәнфәгатен күзәтеп кенә канун төзетми, 

бәлки гомүми халык интересын күзәтеп, халыкның бүгенге һәм киләчәк тормышын 



Фатхелкадыйр Бабич. Борһане тәүһид (1968) 

81 
 

күзәтеп эш итәдер. Бәс әһле ислам социализмы /377/ сәяси бер мәсләк (партия) 

сыйфатында түгел, бәлки иҗтимагый бер оешма (союз) сыйфатында тормышка ашырыла. 

Фикһ китапларында мәшрүгъ ширкәт берләшмәләре кебек, киң масса халыкның 

ихтияҗларыннан чыгып барлыкка китереләдер. Ислам дине капитализмга һәм 

социализмга гаен дә түгел, гайр дә түгел. Бәлки һәр икесеннән халык өчен файдалы вә 

зарур булган кагыйдәләрен алып, халык тормышка өчен зарарлы булган гореф-гадәтләрне 

(риба, багый кебек) инкәр итә, кире кагадыр. Мәсәлән, капитализм дөньясында шаигъ 

булган исреклек, фәхеш, кешеләрне талау, риба, кол итү, шовинизм кебек нәрсәләрне 

исламият каты рәвештә кире кагадыр, чөнки бу хәл инсаният галәмен хәлакәткә таба 

сорылыр, золым вә җәбәр дәвам итүгә мәбнәгъ булалар. Шулай ук социализм исламның 

асыл җәүһәрендә булса да, ислам дине аның кабыгын салдырып ташлап фәкать төшен генә 

аладыр. Моның өчен берничә шартны ләзем итәдер: 

1 – Социализм кешеләрнең дини, шәхси вә иҗтимагый хөрриятләрен җиңелмәскә, әсас 

кануннар белән вәгъдә ителгән һәм берләшкән милләтләр (ООН) оешмасы тарафыннан 

чыгарылган берничә декретта язылган хөрриятләрне һәм хокукларны тәэмин итәргә 

тиешле (сайлау, сүз, язу хокуклары һәм хөрриятләре). 

2 – Бу җәмгыятьтә бер кеше икенче кешене изү, җәберләү, золым итү, хокукларын һозым 

 итү кебек халыкка каршы куелган кануннар булмаска тиеш, чөнки бу вакытта кешегә(هضم)

җәберләү юллары ачыла, бер төрле халык өстенлек алуга, хокукларда тигезлек принцибын 

бозуга сәбәп буладыр.  

3 – Бу җәмгыяттә хакыйкатән демократия булырга, хөррият һәм демократия бер берсе 

белән мәвази яшәргә кирәк, чөнки демократиядан башка хөррият булмаган кебек, хөррият 

булмаган демократиядә аксак кеше кебек зәгыйфтер. Халыкның чын мәгънәсе илә рәхәтен 

тәмин итү өчен болар һәр икесе ләземдер. Юк исә, изү, җәбер, бер халыкның өстенлеге 

һәмишә дәвам итәчәктер. «Башка халыклар тарафыннан изелгән халык бер вакытта да хөр 

вә мөстәкыйл була алмый» (Маркс). /378/ Шулай ук башка халыкларны милли, сыйнфый, 

дини яктан изүче халык та хөррият вә истикләл тарафдары була алмый. 

4 – Бу җәмгыяттә яшәгән кешеләрнең канун белән куелган хокукларын заигъ итмәскә, 

бөтен милләтләргә бер тигез күз белән карарга, бер генә милләтнең гореф-гадәтен, динен 

мәҗбүри такмаска һәм телләрен заигъ кылмаска, гореф-гадәтләренә кагылмаска кирәк. 

فان لسان الغير يأبي أن تتعلموا                     فيا حسران لكم ان اضعتم لسانكم  

5 – Милләтләр арасында туганлык-кардәшлек һәм үзара ярдәмләшү кануны тормышка 

ашылырга милләтләр арасында дошманлык урнаштырырга юл куймаска, өстен милләт 

зәгыйф милләтне кимсетмәскә. 

6 – Дин хөрриятен якларга, бер генә дингә өстәнлек бирмәскә һәм якламаска тиеш.  

7 – Фәсыйк – фәсадка юл куймаска, бозыклык чыганакларын булдырмаска. Моның өчен 

аракы һәм башка испиртлы эчемлекләрне мәнигъ итәргә, фәхешханә кебек начар 

урыннарны бетерергә тиеш.  

8 – Бөтен җенес, расаларга бер тигез күз белән карап, хокукта бер тигез булырга тиеш. 

9 – Берәр дингә яки динсезлеккә өстенлек бирмичә һәм башка диннәрне кысмыйча, тәмам 

хөррият бирергә кирәк. 
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Бөтен халыкның хокукта бер тигез булуы – һәр кайсына бер тигез күз белән карарга 

тиешлек мәсьәләсе исламның иң беренче җәүһәре тәшкил итәдер. 

Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләре хаҗҗәтел-видагътә (ахыргы 

хаҗында) сөйләгән тоныгында бер мәсьәләгә аеруча туктап иң соңгы васыятта да бу 

мәсьәләне каты куйган. إن دمائكم و اموالكم و اعراضكم حرام  عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاМәфһүме: 

Сезнең кануннарыгыз, малларыгыз, йөз суларыгыз (намусларыгыз) сезгә хәрам, ошбу хаҗ 

аенда хаҗ көннәрендә фәсад хәрам булган кебек, борыңгыдан, җәһәлияттән калган бөтен 

начар гореф-гадәтләр бөтенесе минем аяк астымда калды (таптап юкка чыгардым, элек 

җәһәлият заманында булган өч алуларны, тигезсезлекләрне, кешеләргә начар карашларны 

бетердем димәк). /379/  

Кешеләр һәммәсе хокукта бер тигезләр. Гарәпнең гаҗәмгә, гаҗәмнең гарәпкә кызыл 

расаның кара расага һәм ак расаның кара расага артыклыгы юк (кешеләр хокукта бер тигез 

димәк). Кешеләрнең бер берсеннән артыклыгы фәкать тәквалык белән генә (ягъни күркәм 

әхлаклы һәм кешеләргә яхшы мөгамәлә итүче, золымнан сакланучы кешеләр генә кешелек 

дөньясының имтиязлы кешеләрдән булалар һәм Аллаһы тәгалә кашында хөрмәт, дан 

казаналар). 

Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләренең бу сүзләре кешелек тарихында 

берничә мәртәбә игълан кылынган демократик сүз булып, алтын каралар белән җир 

шарының бөтен урыннарына язылып куелырга хаклы демократик кануннардыр. 

Хакыйкатән, Коръәне Кәрим кешеләрнең бөтенесен хөрмәтле итеп яратылуларын беренче 

мәртәбә игълан кылучы Китап булып җирдә һәм күктә булган ресурсларның барлыгы да 

кешеләргә бушлай буйсындырылган булуын, бөтен кешеләр бу ресурсларның 

һәммәсеннән файдаланырга хаклы булуын аңлатадыр. Табигатьтә булган нәрсәләрнең 

бөтенесе мәсхәр булуы, заһири вә батыйни нигъмәтләр кеше файдасына бирелгән булуы 

хакында Коръәндә егермәдән артык урында әйтелә. Бу нигъмәтләргә мокабил кешеләр 

Аллаһны танып Аңа шөкер итәргә тиеш булулары таләп ителә, һәм Аны танымыйча Аның 

хакында бәхес кылучыларны тәнкыйть итәдер. …. (Локман, 20). Мәһфүме: “Күрмисезме, 

Аллаһ сезгә күктә булган һәм җирдә булган нәрсәләрне буйсындырды, сезгә күзгә 

күренгән һәм күренмәгән (яшерен вә мәгънәви) нигъмәтләрен камил итеп бирде. 

Кешеләрдән кайберләре Аллаһы тәгалә хакында бәхесләшәләр (кайберләре баласы бар, 

диләр. Кайберләре Аңа охшашлар исбат кылмакчы булалар. Ә кайберләре бөтенләй инкәр 

итәләр). Бу эшләре бер төрле дә белемгә, дәлилгә һәм /380/ пәйгамбәрләр китергән 

китапларга нигезләнмәгән”. 

Башка аятьләрдә кешеләрнең җир йөзендә властьле хәлифә булулары һәм хәтта күкнең дә 

солтаны булулары бәян ителгән (әл-Бакарә, 30-35, әр-Рәхман, 33). (Цитата, Рахман, 33). 

Мәфһүме: “Әй пәри һәм кешеләр җәмәгате! Әгәр дә көчегез җитсә күкләр һәм җирләр 

өфекләреннән үтеп чыгыгыз! Фәкать сез солтаннан (гыйлем вә техникадан) башка үтеп 

чыга алмассыз. Раббыгызның кайсы нигъмәтләрен, изгелекләрен ялган диеп инкәр 

итәсез!” (Инкәр итмәгез!) Бу аять кәримә солтан булса, җир һәм күкләр кырыйларыннан 

үтеп чыгу мөмкин булуын аңлатадыр. Солтан сүзе амоним булып төрле мәгънәдә куллана: 

күәт, власть, гыйлем, мөгъҗизә. Гыйлем вә техника булганда фәзаны үтеп чыгу мөмкин 

булудан хәзерге заман мәдәнияте күрсәтте инде. Беренче мәртәбә Юрий Гагаринһава 

нәсәймәне (نسيمي ني) һава карапта үтепчыгып җир тирәсендә әйләнеп һавага (космоска) юл 

салды. 
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1969 нче елның гыйнварындамәмләкәтебез бәһадирларыннан дүрт кеше Шаталов илә 

Хоронов җитәкчелегендә ике һава көймәсе белән очып, фәзада бер-берсенә якын 

килделәр. Бер-берсеннән кешеләр алыштылар. Һавада җир тирәсендә әйләнеп яңадан сау-

сәламәт Мәскәүгә әйләнеп кайттылар. Болар голүм татбикыя (техника)га ия булуның, 

бәһадырлыкның, үзен-үзе аямау ватан өчен бирелгәнең, кыенлыклардан курыкмауның, 

югары дәрәҗә экскурсиянең үрнәге булып торалар. Адәм балаларына Аллаһы тәгалә 

тарафыннан бирелгән фикер, гакыл, гыйлем көченең гаять зур булуын чагылдырып, 

Аллаһның бу нигъмәтләренә карата шөкер итү хөсен тудыралар. /381/  

Адәм балаларына табигатьне буйсындырырлык дәрәҗәдә бөек талант (дәһа) биргән Рабб 

Кадыйрның кешеләргә шәфкатенә, мәрхәмәтенә мисал вә тәшхис булып, Аллаһы 

тәгаләнең [әр-]Рахман, [әр-]Рәхим сыйфатларына ия булган бөек зат булудан күрсәтәләр. 

Бу чиксез нигъмәтләренә каршы иман вә гыйбадәт тойгысын барлыкка китерәләр. 

Коръәннең فباي آال ربكما تكذبانягъни “Аллаһыгызның кайсы нигъмәтләрен инкәр итәсез?” 

дигән сүзе Аллаһның бу изгелегенә каршы тешеккор хөсен тудыру тиешлеген аңлатадыр 

һәм кешеләрне бәһадырлык, шәҗагать, кыенлыклардан курыкмау кебек яхшы сыйфатлар 

белән тәрбия итеп, җир йөзендә мәдәниятнең алга китүенә ишарә итәдер. Бу аятьтән һәм 

бу вакыйгалардан чыгарылырга тиешле бөек нәтиҗәләрнең берсе шулдыр. Ләкин бу 

эшләрне фәкать адәм балаларының гакылына, гыйлеменә һәм эшләренә генә хәзер кылып, 

кешеләргә бу кадәр зур күәт һәм дәрәҗәне бирүче Рабб Кадыйрның барлыгын инкәр итү 

өчен бу вакыйгалардан дәлилләр, гипотезалар тудырырга тырышу – Аллаһның 

нигъмәтләренә каршы шөкеранә түгел, бәлки көфрән нигъмәт булачактыр. Аллаһы тәгалә 

безне адәм сүрәтендә яратмыйча башка берәр хайван сүрәтендә яратса да мөмкин иде һәм 

каршы бер нәрсә дә эшли алмаган булыр идек ләбәсә! 

 و ما انتم بمعجزين في االرض. و ما لكم من دون هللا من ولي و ال يغر

Мәфһүме: “Сез җир йөзендә Аллаһ үзе теләгәнчә эшләү буенча аны аптырашка калдыра 

алмыйсыз (теләгәнен эшләүдән тыярга көчегез җитми), Аллаһтан башка сезнең өчен бер 

төрле дә чын дуст һәм ярдәмче юк.” Ягъни адәм балаларының иң якын дусты һәм 

ярдәмчесе Аллаһы тәгалә булып, яшәү өчен кирәкле бөтен шартларны тудырган һәм бу 

шартлардан файдалану өчен кирәк булган бөтен мәмләкәтләрне (гыйлем, күәт) адәм 

балаларына биргән. Кешеләрне җирдә яратып хәлифә дә иткән һәм табигатьне бөтенесен 

аңа буйсындырган. /382/ 

Коръәне Кәрим тагълиматы буенча җир һәм барлык табигать – бөтенесе кеше өчен улып, 

кешенең мәдди вә мәгънәви һәм җисмани вә рухи тәрәккыйсы өчен Аллаһы тәгалә 

тарафыннан мөҗәнән (бушлай) һидия ителгән. Коръәндә 20дан артык урында табигать 

дөньясы кешегә мәсәххәр булуы, бөтен табигый күәлләр аңа буйсындырылган булуы, 

бөтен мәйданнардан өстен буларак яратылуы, кешеләргә табигатне буйсындырырлык 

физик (җисмани), психик (Рухи) күәтләр булуы бәян ителгән. Тик моның өчен Аллаһка 

ышанып, яхшы эшләр кылу, җир йөзендә тынычлык урнаштыру өчен көрәшү шарт 

ителгән. Бу эшләр Коръән телендә шөкер диеп атала. ما يفعل هللا بعذابكم ان شكرتم و آمنتمМәфһүме: 

“Әгәр дә сез Аллаһка иман итеп, шөкер итәсез икән, Аллаһ сезне газап кылып нәрсә 

эшләсен!” (ягъни сезне газап кылуның Аллаһ өчен бер кирәге дә юк. Тик Аңа ышанып, 

җирдә яхшы эшләр эшләргә тырышыгыз!) Нинди хикманә вә мәнсафанә (منصفانه) 

мөрәҗәгать вә дәгъват! 
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Җир йөзендә гаделлек, яхшылык, тынычлык урнаштыру, халыклар бер-бересе белән тату 

яшәү, мәдәниятне үстерү өчен көрәшү, һәр төрле бозыклыкларны бетерергә тырышу, 

кешеләрнең диннәрен вә хөрриятләре ихтирам итү һәм щәхси вә иҗтимагый хокукларына 

тыгылмау. Болар Коръән куйган максатларның ядрасын (төшен) тәшкил итәләр. 

Коръән гадел сугышны гына, ягъни һөҗүм итүчеләргә каршы сугышны гына мәшрүгъ 

итеп, башкача талау, үтерү, колония өчен булган сугышларны хәрәм иткән. Гадел 

сугышны да гаять чикләп, анда җинаятьсез кешеләрне, сугышка катышмаган 

гражданнарны, сабыйларны, балаларны, зәгыйф вә күтәрәмнәрне, сукырларны, дин 

әһелләрен һәм хатын-кызларны үтерүне мәнегъ кылган.  

Мәккәне фәтх иткәндә, Таиф сугышында үтерелгән хатынны күреп Рәсүлаллаһ саллә 

Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләре “Мин сезгә хатын-кызны үтермәскә кушкан идем 

бит, моны кем үтерде, исән /383/ китерегез,” димеш. Сәхабәләр исән табып китергәч, бу 

хатынны үтерүенең сәбәбен сораган. Кеше: “Йә Рәсүлаллаһ! Мин бу хатынны касыдка 

үтермәдем, ул башлап миңа һөҗүм итте, мине буып үтерергә әсияп тотты, мин исә үземне 

һәлакәттән коткару өчен мөдәфәгъ юл белән генә үтерергә мәҗбүр булдым,” дигән. 

Рәсүлаллаһ хатынны күмеп куярга кушкан: “Туфрак белән уртап куй!” дигән.  

Хәлбуки, мәдәният, атом, телевизор, космос гасырыбулган ошбу гасырыбызда 

империалистларның Азия, Африка, Америкада яшәүче зәгыйф милләтләргә булган 

чыгышларын, сәһид нисбәт яһудләрнең Фәләстыйн, Иордан, Сүрия, Мысыр җирләрен 

басып алган урыннарда булган вәхшилекләрен ислам куйган кагыйдәләр белән 

чагыштырып карасаң, һәм мөселманнарың мөхәрәбәләргә каршы яхшы, инсаф, гаделлек 

вә намус беләң кылган мөгамәләләрен уйлап карасаң, ике арада булган зур аерманы күреп 

гаҗәпкә калмый мөмкин түгел. الهي االصلбулган мөгамәлә белән شيطاني االصلбулган нәрсәне, 

ягъни тынычлык белән талау сугышларын чагыштырып карасаң, ике арада булган 

фәрыкны, ягъни хак белән батыйль арасын күреп шак катасың! Сионистлар тарафыннан 

яһуд балаларына, яшьләренә иҗтимагый вә әхлакый дөрест тәрбия бирелмәгән икәнен, 

начар тәрбия нәрсәгә китереп чыгара икәнен аңлыйсың! 

Балаларны тынычлык рухында, халыкларның бер-берсе белән дустлыгы, кардәшлеге 

рухында, халыклар бер-берсенә ярдәмләшү тиешлек хакында тәрбия итү, тәрбия фәненең 

иң беренче мәүзүгызсы булырга тиеш! Кешеләрне талау, җимерү, хөрриятләрен кысу өчен 

көрәшләр батырлык түгел. Инсаниятсезлек, намуссызлык, әхлаксызлык, ахмаклык икәнен 

төшендерү мөгаллимнәрнең беренче бурычларыдыр. Балаларны укытканда, тәрбия 

иткәндә әҗаби сыйфатлар белән сәлби сыйфатларны, яхшылык белән /384/ яманлыкны, 

гадел белән золымны, шәфкать белән җәбәне, хәләл белән хәрәмне, ягъни ярый торган 

эшләр белән ярамый торган эшләрне, хак белән батыйльны аера белергә өйрәтергә тиеш. 

Шулай ук әхлак белән әхлаксызлык (начар мораль) арасында булган аермаларны да 

мисаллар белән ачык итеп аңлатырга тиешле. Болар могаллимнәр өчен намус вә вөҗдан 

бурычлары булып торалар. Тәгълим вә тәрбия эшендә заманыбызда мәкъбүл актив 

ысуллар куллану ләзем булган кебек, балалар тәрбиясендә иң мөһим мәүзуглар булып, 

актив мәүзуглар торырга тиеш. Фәннәрнең нигезләрен үзләштерү белән бергә балалар да 

нишат (активлык) рухында тәрбия итү дә гаять мөһим. Кешелек өчен кирәк булган иң 

югары әхлакый сыйфатлар белән тәрбия итеп, рухларын үстерү, гакылларын, фикерләрен 

эшләтергә өйрәтү, сәламәтлек саклау өчен көрәш, эшкә һәмдәс (همدس), иҗади тойгы хис 

үстерү, матурлык, нәфәсәт тойгысын тәрбия итү, гуманизм, риәзәт буена (физкультура), 

табигатькә экскурсия, табигатьнең байлыгы, матурлыгы һәм иркенлеге хакында 
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мәгълүмат, әхлакый тәрбия, мәсәлән шәҗәгать (батырлык, каһарманлык) тойгысын тәрбия 

итү, тәрбия фәненең иң мөһим таләпләрен тәшкил итәләр. Батырлык тәрбиясен бирү өчен 

тарихта мәшһүр бөекләрнең тәрҗемәи хәлләре белән таныштыру, халык мәнфәгате өчен 

көрәшкән кешеләр белән талау сугышларын алып баручылар арасында булган зур 

аерманы күрсәтә белергә кирәк. Милләтләрнең, сыйфатларның, изелгән халыкларның 

бәхете вә хөррияте һәм хокукы өчен көрәшү – бу чиксез зур мактаулы югары дәрәҗә 

инсаният сыйфаты булып тора. Ләкин урынсыз талау, үтерү сугышлары, хөррият өчен 

көрәшкән демократларны җаза кылу – монысы инде батырлык түгел, бәлки җәбәр вә 

золым, ахмаклык булып тора.  

Мәсәлән, 1969 нчы ел башында һавада-космоста йөргән космонавтлар – бәһадырлыкның 

тәмсал мәҗәсе (?) булып торалар. Ләкин шул ук вакытларда яһүдиләрнең Фәләстыйндә, 

Газада, Нәбәлүстә, Бәйт әл-Мокаддәстә, /385/ һәм башка гайре мәшрүгъ рәвештә корал 

көче белән залиманә гарәпләрдән басып алган мокаддәс урыннарда тыныч гарәп халкына 

иткән золымнарын, болар батырлык түгел, бәлки вәхшилек, инсаниятсезлек булып 

торалар. Кешелек дөньясына каршы золым булып торалар.  

Табигать тавышы яшерен, ләкин тәэссирле 

Табигатьтә фикер йөртү, табигатьне өйрәнү тәрбиясе бирү – тәгълим вә тәрбиянең мөһим 

тармакларыннан берсен тәшкил итәдер. تفكر ساعة خير من عبادة الف سنة(хәдис). Мәфһүме: “Бер 

сәгать фикер белән шөгыльләнү – мең ел гыйбадәт кылудан яхшырак.” Табигать, 

мәгърифәт, гыйлем, иҗат һәм тормышның нигезе вә мәнбәге булганлыктан бөек гакыл вә 

фикер ияләре, даһиләр, шагыйрләр, әдибләр һәм башка галимнәр табигатьтә тирән фикер 

йөртеп, хәзерге мәдәниятнең нигезен салганнар, кешелек дөньясының тәрәккыйсы, 

нәһзасы өчен чиксез хезмәтләр калдырганнар. Гыйлем вә мәгърифәт юлларын ачып 

күрсәтеп, мәдәниятнең ошбу гасырыбызда күрелгән уңышларга ирешүенә сәбәп 

булганнар. Күп галимнәр табигатьтә ачык рәвештә һәм тирән фикер кылу нәтиҗәсендә 

Аллаһының барлыгын вә гыйзмәтентану шәрәфенә ирешкәннәр. 

Табигать – матур, табигать – шигырь, табигать – сәнгать, табигать – дәһшәт, табигать 

укый, табигать җырлый, табигать серләрен сөйли, ләкин табигатен тыңлый белергә кирәк, 

тыңлагач мәгънәсен аңларга һәм гыйбрәт ала белергә кирәк. 

Табигать – бөек дәресханә, аудитория булып, үзлексез рәвештә мәкәләт илаһия вә кодрәт 

раббания дәресләрен укып торадыр, ләкин бу дәресләрне, бу лекцияләрне укый белергә 

моның өчен диккәт белән гакыл вә фикерне эшкәртә белү кирәк. Гакылы саф, вөҗданы 

саф, табигаты мәгъкүл, фикере ачык /386/ күңелемә тәкълид вә тәгәссүбтән азат булган 

һәр кеше табигатьне укый аладыр. Һәр кеше әгәр дә рухы керләнмәгән булса, яхшы көзге 

кебек саф булса, 100 гаярлы алтын кебек тоту, عنوديхалисый булса, табигатьне укый ала. 

Мәгънәләр вә серләр чыгара ала, мантыкый нәтиҗәләр чыгара, алар башына гыйбрәтләр 

туплый аладыр. Сәламәт гакыл, дөрест мантыйкый мөхакәмә вә фикер саиб моның өчен 

беренче шарт булып торадыр. Моның өчен фикерне ташаудан ычкындырып, үз ихтиярына 

куеп җибәрү ләземдер.  

Фикер – шундый җитез күәт, шундый гаҗәп аппараттыр ки, ни көяш яктысы, ни фотон-

квант нурлары, ни кибернетик машиналар аның кебек җитезлеккә ия була алмыйлар. 

Фикер бер секунд эчендә миллиардларча километр ераклыкта булган галактикаларны, 

Гареш-Күрсине, сүрәтел-Мөнтаһаны әйләнеп кайта һәм чиксез, хисапсыз сеанслар бирә 

аладыр. Фикер – рентген нурларын үтеп керә алмаган нәрсәләрне үтеп керә, үткән 
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хәлләрне һәм киләчәк вакыйгаларны тәъвил вә тәгъбир кыла аладыр. Коръән биргән хәбәр 

вә мәгълүматлардан чыгып, дөньяның ахырында булачак вакыйгаларны, кыямәт 

куркынычларын, хисап вә мизанны һәм оҗмах белән тамугны кинофильм картиналарын 

караган кебек күреп тамаша кылып торадыр.  

ل سطور الكائنات فانها من المأل االعلي اليك اسائل    تأمِّ  

Табигать белән кеше рухы арасында яшерен, хәрефсез тел булганлыктан һәм табигать 

телсез бер мөдәррис булганлыктан, кеше рухы бу яшерен телне аңлап, радио кебек кабул 

итә, күңеленә бу мәгълүматны тутыра барадыр. Табигать күренешләре бөтенесе дә рух вә 

калеб өчен илһам чыганагы булып торалар. Табигать – телсез оратор (хатыйб), телсез 

мөдәррис булып, аудиториясе гаять киң, биргән мәгънәләре, аңлаткан серләре дә 

чиксездер. /387/ 

Табигать бөек әһәмияткә ия булганлыктан, Коръән бөек мәсьәләләрне хәл иткәндә дәлил 

вә борһаннарны тулыландыру һәм тәсвирләрне күәтләү өчен табигать күренешләре белән 

ант иткән: йолдызлар, күк, кояш, ай, планеталар, көн, төн, таң, шифакъ, җир һәм аның 

төрле хәләте, таулар, хәтта тин (салма) һәм зәйтүн җимешләре дә игътибарсыз калмаган 

 таң аткач табигать матурлыгын тамаша кылган, иртә, кич, кояш яктысын(...و التين و الزيتون)

мөшәһәдә кылган төндә йолдызларны күзәткән, ай тулган вакытта төннәрдә айны 

сәгатьләр буена карап хайран калган кешенең рухында чагылган фикерләр, тәсвирендә 

чагылган гаҗаеп күренешләр вә хатирәләр һәм табигатьнең бөеклеген уйлап күңелендә 

калган илһамнар – табигатьнең яшерен тел белән сөйләнгән дәресләрдер. Табигать 

үзгәрешләрен, андагы матурлыкларны һәм дәһшәтләрне караганың соңында кеше рухында 

хасыйл булган әсәр – шулай ук табигатьнең кеше рухы белән мәгънәви сөйләшүе, 

Аллаһының гыйзмәтен вә кәмален күрсәтүче дәлил вә хөҗҗәтләредер, телсез 

документлардыр. 

Ай тулган чакта кояштан укып дәрес ала, ягъни нурларын үзендә чагылдыра. Кеше исә 

аны тамаша кылып айдан дәрес ала. Айның тавышсыз, хәрефсез сөйләгән мәгънәләрен рух 

батареясесендә кабул итеп, шуннан батыйни мәгънәләр чыгара, гыйзмәт иләһиянең 

бөеклеген таный, айдан мәгърифәт дәрес ала. 

Шәехзадә Бабичай исеменнән тәсвир итеп шагыйранә җырлый: “Мин дә бит төн хакына 

алдым көяшның нурларын,” ягъни ай нурын кояштан яулап ала, ләкин бушка түгел, төн 

хакына. Мөәмин кеше табигать һәм Коръәннән иман нурын яулап ала, күңелендә булган 

гыйфләт караңгылыгын бетереп, вөҗүдын илаһи нур белән яктырту өчен һәм үзен 

бәхетле, мәңгеле тормышка чыгару өчен. /388/  

و ضحاها و القمر اذا تليها و النهار اذا جليها و الليل اذا يغشاهاو الشمس   

(әш-Шәмс сүрәсе). Мәфһүме: Кояш белән ант итәм һәм дә аның яктысы белән ант итәм. 

Ай белән һәм дә аның кояшны укыган вакыты белән (ягъни кояштан үзенә нур алган 

вакыты белән) ант итәм. Көндез белән һәм аның кояшны ачык күрсәткән вакыты белән, 

кич белән аның кояшны каплаган вакыты беләң ант итәм.” و جعلنا سراجا و هاجا(ән-Нәбә 

сүрәсе). Мәфһүме: “Выжлап янып утырган каты кызу хәлдә булган кояшны барлыкка 

китердек.” Бу аятьләрдән ачык рәвештә аңлашыладыр ки, кояш гаять гыйзмәт һәм үтә 

каты кызулыкка ия булган сәмави бер җәрәм булып, ай да һәр вакыт шуны укып, кояштан 

үзенә мәгънә (нур) алып торадыр. Димәк, кояш табигый остаз булып, ай һәм башка 

планеталар, шул җөмләдән безнең җиребез дә аны укып, үзләренә кирәкле дәресләрне 
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алып торалар. Ай кояшны укып үзенә кирәкле алышны алган кебек, кеше дә төндә айны 

укый. Ай тарафыннан тавышсыз-нисез сөйләгән мәгънәләрне кабул итеп, рухын 

нурландыра, батыйни мәгънәләр чыгара. Табигатьнең бу гаҗәп хәдәсәләренә карап, 

гыйзмәтенең бөеклеген таный, табигатьтә булган нәрсәләрнең, шул җөмләдә кешенең дә, 

аңа буйсынудан, аңа бәйлелеген аңлый. Аллаһының кодриятенең бөеклеген беләдер. Бу 

дәрес – кеше тарафыннан бирелгән дәрес түгел, бәлки табигать тарафыннан бирелгән 

илаһи дәрес буладыр. Бу дәрестә кеше фикере дә катышмый, тәгассыйб вә хорафат та 

керми, бәлки саф рухи вә мәгънәви дәрес булып торадыр.  

Иртә-кич кояш яктысын мөшәһәдә кылган, табигый нәрсәләргә карап фикергә чумган һәм 

дә ай тулган болытсыз төннәрдә айга карап хайранга калган кешенең рухында чагылган 

/389/ тәсвирләр, күңелендә хасыйл булган тирән фикерләр табигать тарафыннан бирелгән 

дәрес нәтиҗәсе, Аллаһы тарафыннан кеше рухына салынган илһам әсәредер. 

Табигатьнең башка үзгәрешләре, мәсәлән кичке шифакъ, таң вакыты, сандугачлар сайрау, 

кәккүкнең моңлануы, акырын гына искен таң җиле, йолдызларның җәмелдәве, боларга 

караудан хасыйл булган илһамвә тәэссирләр китә шул ук табигатьнең кеше рухына 

мәгънәви сөйләве. Кешеләр күңеленә Аллаһның кодрәтен вә гыйзмәтен тәлкыйн итүче 

дәлил вә хөҗҗәтләредер. Табигатьта булган һәрбер күренеш берәр дәрес гыйбрәт булып, 

иман сүзләрен сөйли һәм кешене бу бөек идеология белән коралландырадыр. 

Бөтен табигать дөньясы гыйзмәт илаһия хозурында дәһшәттә калган җисем булып, 

йолдызлар Гареш кыйбләсенә караш тезеләнеп сәҗдә итәләр, җир дә гыйзмәт илаһиядән 

куркудан җылап, аның яшьләре елгалар булып агып диңгезләргә түгеләләр. Кошлар исә 

шулар белән Аңа мәдех вә сәна яудыралар, таулар да тәсбих әйтеп Аны тәкъдис итәләр, 

олуглыйлар. Табигать дөньясы бөтенесе Аллаһка каршы хөрмәт тойгысы белән Аңа 

буйсыну хәлендә торалар икән, җир шарында күренмәс кечкенә бер ноктадан гыйбарәт 

булган адәм баласына тәкәбберләнеп аңа карышырга, үзен бик зурга санап, рөкүгъ-сәҗдә 

кылмый торырга килешмәсме?  

Аллаһ биргән бу кадәр күп мәдди вә мәгънәви нигъмәтләре белән файдаланып та, Аны 

инкәр итәргә, нигъмәтләрен онытырга ярыймый соң?! Ике күзе сәламәт, әгъзалары 

мөкәммәл, гакыл вә фикере дөрест эшли торып, гаҗаеп табигатьне моталагә итмәскә, бу 

зур китапны укып гакылын нурландырмыйча гыйфләт караңгылыгында, әлхәд чокырында 

калу мәгъкүлмыни соң? Әгәр дә гыйфләттә, йокыда калган булсаң, уянып тагын бер кабат 

табигатькә карап күзлә. /390/  

Әлә әй гашыйк хәзрәт! Нәзыйр кыйл ни кылыр Аллаһы. 

Басыйрәт күз илә күзлә чү вирмештер басруллаһ. 

Чун идәр багъ вә гөл зары тидерсен багъ вә гөлзары. 

Якалар да якалар чак идеп дән та сихруллаһ. 

Биле бүгелде әфләкең гаҗәп вармыйдыр идракең! 

Агызып җир күзеннән яшь диюрләр дөррәләр сулар Аллаһ. 

(“Мөхәммәдия” Чәләби) 

Кабат үтенәм, ике күзең сәламәт, гакыл вә фикерең актив (فعِّال) булып, табигатьта гыйбрәт 

дәрес укыйсың килсә, айның тулы вакытында җәйге бер аяз төндә чыгып айга кара, айның 
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гаҗаеп нуры, анда булан кара тапларны тамаша кыйл! Кабат-кабат карап күзеңне йом! 

Гакылыңа бер үзгәреш, рухыңда бер сынылыш (?) пәйда булып, сине тирән фикергә 

чумарга мәҗбүр итәләр. Аның нуры вә җәзбәсе күңелеңне үзенә җәлеп итеп, айның 

хакыйкатен беләсе килү хисе тудырыр. Ай ни өчен бу кадәр нурлы? Бу урынга ул ничек 

килеп әлеккән, монда кем куйган, ул нинди мәддәләрдән, кайчан ясалган, нигә ул безгә 

табак кадәр генә булып күренә? Аны урыннан кузгалтып яктырак яки ераграк куярга 

мөмкинме? Нигә ул җиргә төшми тора, ай булмаса җирдә тормыш өчен нинди 

кимчелекләр, уңайсызлыклар булу мөмкин, ни өчен бу урынга кем тарафыннан куелган, 

эчке һәм тышкы тарафлары нинди үзгәрешләргә дучар булган? Ул мәңге яшәрме яки фани 

булырмы? Айда чукырлар, кратерлар нинди юл белән барлыкка килгән? Табигый сәбәптән 

башка берәр мәгънәви сәбәп юкмы? Ни өчен Коръәндә و انشق القمر اقتربت الساعة ягъни “кыямәт 

якынайды, ай да ярылды,” дия айдагы үзгәрешләрне кыямәт якыт булуга мисал итеп 

китергән? Бу гаҗәп лампаны барлыкка китерүче Аллаһы тәгаләнең кодрәте вә гыйзмәте 

ни дәрәҗәдә булырга кирәк? 73,5 триллион тонна авырлыкка ия була торып ни өчен 

һавада бабочка кебек кенә очып йөри, җиргә килеп төшми, бу тәртип вә низамны /391/ кем 

куйган? Болар кеше кулынан килә торган эшме? Ничек кешеләр айга менү өчен 

көрәшәләр? Нәрсә өчен кызыктылар? Айга менү өчен кирәк булган энергия вә мәддәләрне 

кешеләр кайдан алалар? Адәм балаларына бу кадәр талант, гыйлем вә күәт кайдан хасыйл 

булган? 

Шундый тирән фикерләр беләң мавыгып айны тамаша кыла торгач күңелне гаҗәп нур 

булгап алыр, рухың нур дәрьясына чумып, бөтен вөҗүдкә шатлык тулар. Бу нурлар озак 

заман синең тәсвиреңдә чагылыр, хәтта урынга яткач та тәсвирдә булган нурлар, гакыл вә 

фикер нуры һәм табигатенә тамаша кылудан хасыйл булган иман нуры синең рухыңны бу 

дөньядан башка дөньяга сәяхәткә алып китәр. Табигатьтә тамашадан Аллаһны мәгърифәт 

кылу дәрәҗәсе белән шәрәфләнгән вөҗүдең дә гаҗәеп борылыш һәм үзгәреш хис итеп, 

Аллаһның кодрәтен, гыйзмәтен күңелең белән искә төшереп, телең беләң Аңа хәмд вә 

сәналар яудырсаң, Сөбхән Халик улыныр, Аллаһу әкбар диярсең! Төндә өй эчең гәрчә 

караңгы булса да, күңелеңә мәгънәви нур белән тулып калыр. 

 و ان كنت فكرت في العالم تجد مبيتك في ليك بعقلك مشمل

Мәфһүме: “Әгәр дә табигать дөньясы хакында фикер йөртсәң, төн караңгылыгында да 

гакылың нуры белән кояш яктысы кебек өй эчең яктырыр.” 

Табигать хакында фикер йөртүнең ләззәте вә әһәмияте һәм нәтиҗәсе гаять зур 

булганлыктан, табигать хакында фикер йөртүне шагыйрьләр, әдипләр, язучылар, 

мөтәфәккирләр, галимнәр үзләренең сөекле эш итеп көндәлек программаларына 

керткәннәр. 

Табигать матурлыгы бөекләрне генә түгел, яшьләрне хәтта балаларны да үзенә җәзб 

кыладыр. Бер инглиз кызы яңа туган айны тамаша кылудан алган хатирәсен ошбу рәвешчә 

тәгъбир вә тәсвир кылмыш. /392/ (Инглиз теленнән гарәп теленә тәрҗемә кылучы Мысыр 

язучыларыннан Тантави җәүһәре): 

فيه الجمال بديعا ً فانظري القمرا           امر العزيزة هذا الليل قد ظهرا  

كقرني رضيع الشاة حين حبري              و لم تكن هكذا من قبل بهجته  

Мәфһүме: “Әй кадерле әнкәем! Төн нинди матур, айга таба кара әле! Моңарга чаклы 

айның матурлыгы бу кадәр төгәл идән, яңа йөри башлаган куй бәрәнәләрнең мөгезе кебек 
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кәкре булып күренәдер.” Бу кыз яңа туган айны күреп шулкадәр сокланган, әгәр дә тулган 

вакытында тамаша кылса иде, тагы да тирәнрәк тойгылар барлыкка килер иде күңелендә.  

Кеше табигатьтә фикер кылудан ике төрле нәтиҗә чыгару тиеш – мәдди вә мәгънәви. 

Икенче төрле әйткәндә шигъри һәм фәлсәфи, ягъни табигатьнең реаль хакыйкатен аңлау 

белән берәбер, бу табигатьне иҗат итүче Кадыйр мотлак хәзрәтләренең барлыгын, 

гыйзмәтен вә кодрәтен искә төшереп рухи гыйбадәт үткәрергә, галәмдә чын мөдәббир 

фәкать Ул гына икәнен төшенергә кирәк. 

Шул вакытта 100 % белән дөрест нәтиҗә чыгарган булыр һәм дөрест мантыйкый 

мөхәкәмәгә ия булган булыр. Табигатьнең матур күренешләре Аллаһы тәгаләне тану 

буенча бөек хәзинә булган кебек, дәһшәтле, куркынычлы күрешләре дә Аллаһының 

гыйзмәтен тану буенча дәрес гыйбрәт булып торалар. Зилзиләләр, шәп яңгыр яуган 

вакытта хасыйл булган туфаннар, тау башларыннан ишелеп төшкән лавиналар, кыш 

көннәрендә булган дәһшәтле бураннар, күәтле җил исүләр, диңгездә хасыйл булган өчар 

километрга кадәр күтәрелгән дулкыннар, ямьле матур җәй артыннан ыҗгырып килгән көз 

вә кышлар, ай вә кояш тотылулар, метеор атылулар – болар бөтенесе дә Аллаһы тәгаләнең 

идарәсе, кодрәте белән барлыкка килә торган хәдәсәләр булып, Аллаһның олуглыгын 

аңлаталар, гыйзмәтен чагылдыралар. Тик табигатьнең бу тавышларын ишетә белергә һәм 

аңлый белергә кирәк. /393/  

Табигатьтә фикер йөртү өчен мәүзүглар шул кадәр күптер ки, боларны табигать турында 

язылган фән китапларыннан эзләргә кирәк. Хосүсән Коръәне Кәрим тарафыннан бирелгән 

мәүзүгларда фикер йөртү өчен яхшы чыганак, бәһале вә кыйммәтле хәзинәләр булып 

торалар. 

Коръән табигать китабы булмаса да, табигатькә юл ача торган китап булып, фән 

китаплары кебек тәфсилләп сөйләмәсә дә, нәрсә хакында уйларга, нәрсәне карарга нинди 

мәүзүгта фикер йөртергә кирәк икәнен ишарә кылып күрсәтеп тора ул. Югарыда язылган 

кояш һәм яктысы хакында бер-ике сүз белән генә әтелеп, ант ителеп киткән аятьләрне 

тәмамән яхшылап аңлау өчен җилдләрчә астрономия китапларын укырга ихтияҗ бар. Бу 

кыска аятьләрне фән тәфсилләп тәфсир итеп бирәдер. Димәк, голүм риязия вә табигыя – 

Коръәннең тәфсирләредер. Табигать бер кыбланма (компас) булып, ул һәр вакыт дөрестне 

күрсәтә, ләкин кешеләр үзләре генә хакыйкатьләрне хата аңлыйлар, яки дөрест аңласалар 

да, үзләре теләгән тарафка борып куялар. 

Табигатьтә фикер кылуның мәгънәви нәтиҗәсе Аллаһның барлыгын тану һәм аңа шөкер 

кылу хисен тудыруыдыр. Иман исә рухани тәрәккый ул. Инсаният белән хәйваният 

арасында булган зур имтияз, адәмият дәрәҗәсенә ирешү өчен мәгънәви канат һәм алдагы 

ерак сәфәргә барганда куркынычлы гакыйбәләрдән котылу өчен көчле корал ул. Иманнан 

башка кеше инсаният дәрәҗәсеннән үтеп адәмият дәрәҗәсенә ирешә алмас, рухани 

галәмнең ишекләре ачылмас ( السماء حتي يلجم المجل في سم الخياط ال تفتح لهم ابواب ). Мәфһүме: 

“Аллаһка иманы булмаган кешеләр өчен күк ишекләре ачылмас, татәванә күзеннән үтә 

алганчы (ягъни шул кадәр мәхал нәрсә).” Мәгърифәт дәрәҗәсенә ирешмәгән кеше никадәр 

генә дана вә философ /394/ булмасын, әгъла галиингә менә алу шәрәфенә наил булмас, 

бәлки каташ (?) йотыган (?) кош кебек булыр, чөнки иман – иң югары дәрәҗә идеал ул. Бу 

идеал белән коралланып ерак сәфәргә билет алмаган кеше кечкенә кимәгә утырып океан 

сәфәренә чыккан кеше кеби, хәзерлексез булыр. Әбү Зарр әл-Гаффари разый Аллаһу 

ганһугә Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә:  يا ابا ذر! جدِّد السفينة. فان البحر عميق و
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 ,Мәфһүме: “Әй Әбү Зарр! Кимәгә ремонт ясаأكثر من الزاد فان السفر بعيد و إخلص العمل فان الناقد بصير

чөнки океан бик тирән, азыкны күбрәк ал, чөнки сәфәр бик ерак, эшеңне яхшы итеп, 

Аллаһ кашында мәкъбүл булырлык итеп эшлә, чөнки эшны кабул итүче зат бик сизгердер. 

Яхшысын гына сайлап алыр.” Рәсүлаллаһ догасында: نا الدنيا  :димеш, ягъниاللهم ال تجعل أكبر همِّ

“Йә Рабб, дөньяны иң зур идеалымыз кылмый (ягъни бар теләгемез дөнья рәхәте генә 

булмасын. Ухрави сәгадәткә ирешергә мөәфыйк кыйл!” 

Дөнья – бер зур мәктәп ул, кеше бу мәктәпне тәмам итеп чын тормыш юлына аяк басар. 

Иман вә гамәл исә иң бөек шәһадәтнамә булып, чын тормышка керергә мөмкинлек бирер. 

Чын тормыш исә ухрави тормыштыр (و ان الدار اآلخرة لهي الحيوان له كانوا يعملون). Мәфһүме: 

“Гүҗләп торган чын тереклек, ахирәт тормышыдыр, чөнки бу тормыш зәвәлсез, мәңге 

тормыш булып, һәдеф әгъла вә максат әснадыр. 

Аллаһы тәгаләнең бәндәләренә биргән мәдди вә мәгънәви нигъмәтләре чиксез булып, 

боларга каршы шөкер фарыз кылынмыш, Аллаһны танып Аңа гыйбадәт кылу бурычы 

йөкләтелмештер. Иман вә шөкер хисен тудыру өчен тормыш хакында, Аллаһының биргән 

нигъмәтләре хакында фикер йөртү – иң яхшы ысулдыр. Кеше тормышы белән хайваннар 

тормышы арасында булган биек аерма хакында фикер /395/ йөртү – иман вә шөкер 

мәйданына чыгу өчен бик яхшы компас булып торадыр. 

Мәгълүмдер ки, җир йөзе кешеләр өчен Аллаһы тәгалә тарафыннан бушлай бирелгән иң 

яхшы планета булып кояш системасында планеталар арасында иң яхшы урында 

урнашкан. Әгәр дә Гаттард (Меркурий) планетасында яраткан булса иде яки башка берәр 

планетада (Зөһрә, Мәрих, Мөштәри, Зәмел) яраткан булса да, бер нәрсә дә эшли алмас 

идек. Аларның каты табигатендә тормыш итү кешеләр өчен гаять авыр булыр иде. 

Мәсәлән, Меркурий ай кебек бер ягы белән генә кояшка карый, икенче ягы исә 

(астрономнар әйтүенчә) мәңге караңгы һәм суыктыр. Кояшка караган як түзә алмаслык 

эсселекләргә дучар булганлыктан һәм биек таулар, тирән чокырлар белән мәсьур 

булганлыктан, җирдә булган табигый ресурслар булуын уйларга мөмкин түгел. Караңгы 

як исә каты суыкларга дучар булганлыктан, анда да тормыш итү мөмкин булмас иде. 

Зөһрә планетасы кояшка якын булганлыктан, гаять эссе җир булып, һавасы да даими 

рәвештә су парлары белән капланганлыктан, анда яшәүчеләр кояшны күрмәсләр, эссе 

мунчада яшәгән кебек кыен хәлдә яшәрләр иде. 

Марс (Мәрих) йолдызында яраткан булса иде, җиргә караганда кояштан күп ерак булудан 

сәбәпле каты салкыннар эчендә, сусыз сәхрәләрдә яшәргә туры килер. Иген чәчеп, үстерү 

авыр булыр, тормышның хәзердә булган кызыгы булмас иде. 

Юпитер, Сатурн кебек планеталар кояштан тагы да ерак булганлыктан, аларда 

тормышның никадәр каты, уңайсыз, булачагын әйтеп торырга да хаҗәт юктыр. Димәк, 

адәм балалары иң мәгъкүл, иң яхшы, табигый ресурсларга бай, тормыш өчен уңайлы 

планетада яратылган имеш. Бу хакыйкатьне ифадә кылып Коръәндә:  و لقد مكنِّاكم في االرض و

396جعلنا لكم فيها معايش قليال ما تشكرون/ / (әл-Әгъраф, 10) димештер. Мәфһүме: “Хакыйкатән, сезне 

җир планетасында урнаштырып, тормыш өчен хәҗәт булган барлык шартларны да 

булдырдык. Бигрәк тә аз шөкер итәсез бит сез!” و آتاكم من كل ما سأتمونМәфһүме: “Сез сораган 

(тормышыгыз өчен хәҗәт булган) бөтен нәрсәне сезгә бирдек, әгәр дә Аллаһының 

нигъмәтләрен саный башласагыз, чигенә дә чыга алмас идегез!” Вакыйгән, кешеләр 

тормыш өчен кирәк нәрсәнең бөтенесе дә җирдә бар: ут, су, азык культуралары, кием өчен 

кирәк культуралар, өйләр салу өчен материаллар. Ягулык нәрсәләре (утын, нефть, таш 



Фатхелкадыйр Бабич. Борһане тәүһид (1968) 

91 
 

көмер), куе атмосфера (һаваи насими), кояш яктысы, туфрак, мөгъдәннәр (тимер, бакыр, 

алтын, көмеш, алмаз). Эшләү өчен көндез, ял итү өчен төн, төндә яктырту һәм ел-ай 

хисапларын белү өчен ай, сөт, йөн, ит өчен хайваннар, елгалар, диңгезләр һәм кимәләр 

эшләү өчен материаллар, болытлар белән чикертен яңгыр яудыру – болар санап чыгу өчен 

таләбәләрчә китаплар язарга кирәк булыр иде. 

Болардан файдаларну өчен кешеләргә уңайлы әгъзалар, гакыл вә гыйлем белән тәэмин 

ителгән. Кеше шулар аркасында үзенә уңайлы шартлар тудыра, табигать белән көрәшеп 

табигатьне үзенә хезмәт иттерә, хәтта кояш яктысы аз төшкән урыннарда да үзенә сәнгый 

рәвештә климат барлыкка китереп, рәхәт вә тыныч һәм кайгысыз яши бирәдер. Быел 

(1969)иң каты суык климат торуга карамастан кешеләр өйләрендә җылылык барлыкка 

китергән. Тышта -50/60 салкынлык булуга карамастан өй эчләрендә +20/30 җылылык тора. 

Хәлбуки, хайваннар көн-төн каты суык эчендә яши бирәләр. Кеше тәрбия итмәсә, бик 

кыен хәлдә үткәрәләр. /397/  

Кешеләр гәрчә гыйлем, һөнәр вә техника аркасында табиатьтә булган эзер мәддәләрдән 

файдаланып төрле-төрле иҗатлар барлыкка китерә алсалар да, ут, су, туфрак, һава, 

орлыклар, җимешләр, агач, мәгади, болытлар китереп яңгыр яудыру кебек табигый 

нәрсәләрне ясарга булдыра алмыйлар. Электр, атом кебек көчләрдән файдаланып бик зур 

гына эшләр эшли алсалар да, шул көчләрнең чыганагы булган мәддәләрне (радий, 

вольфрам, германий, торий кебек) ясый алмыйлар. Әзер мәддәләрдән өештырып 

курчаклар, машиналар эшли алсалар да, аларга җан эретеп, мәхлүк ясарга булдыра 

алмыйлар, хәтта таракан, җип кебек кечкенә хайваннарны да ярата алмыйлар. 

Бу исә кодрәт илаһияның чиксезлеген, кешеләрдә булган гыйлем вә кодрәтнең чикле 

булуын күрсәтәләр. Ләкин кеше кодрәтенең җиңел булуы Аллаһның кодрәтенә вә 

гыйзмәтенә нисбәтән генәдер. Башка мәхлүкат кодрәтенә нисбәтән кешедә булган гыйлем, 

кодрәт, талант гаять бөек булып, шулар аркасында җир хәлифәсе булырга хаклы буларак, 

шәһадәтнамә алган һәм башка-башка бик [күп] мәхлүкаттән өстен буларак мөхтәрәм вә 

мөкәррәм булу шәрәфенә ирешкән. لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و  و

 Мәфһүме: “Хакыйкатән, без адәм балаларны .( ,әл-Исра)فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيالً 

кадерле вә хөрмәтле кылдык. Корында һәм диңгездә аларны утыртып йөртәбез, хуш һәм 

тәмле ризыклар белән тәрбия итәбез, һәм дә яраткан мәхлүкларның күбесенә караганда 

аларны артык вә дәрәҗәле иттек.” Бу аять кәримә кешеләрнең тән, гакыл, гыйлем 

җиһәтеннән кадерле вә хөрмәтле булуларын, корында һәм диңгездә хайваннарга, 

машиналарга һәм тайараларга утырып мәшәкәтьсез йөрүләрен һәм яхшы ризыклар белән 

тәэмин ителгән булуларын шулай ук күп мәхлүкатка караганда мәдәнияттә өстен /398/ 

булуларын бәян итә. Бу өстенлек, бу дәрәҗә, бу кадәр хөрмәт фәкать Аллаһы тәгаләнең 

ирадәсе белән генә булуын зикер итеп, иман вә шөкер итәргә тәүсия итәдер. Бу әйтелгән 

дүрт төрле нәрсәләр тормыш белән дөрестлеге исбатланган булып, бу хакта хәзер бер 

кеше дә шик-шөбһә итмидер. 

Бәс дүртенчесе, ягъни мәдәнияттә кешедән дә өстен булган халыклар барлыгы мәсьәләсе 

дә әлбәттә дөрест булыр, чөнки мәхлүкларның күбесеннән өстен кылдык дигән иде. Бу исә 

безнең җиребездә булмаса, әлбәттә башка планеталарда булыр. Хәзерге фәндә башка 

планеталарда безнең кебек ук гакылла мәхлүкат барлыгын, аларның безгә караганда 

мәдәнияттә өстенрәкләре барлыгын мөмкин булуын тәхмин итәдер. Бу Коръән аяте залл 

вә тәхмин белән генә түгел, бәлки катгый рәвештә андый гакыллы мәхлүкат яшәве хакыда 

ачык әйтә. Фән тарафыннан әле исбат ителеп бетмәгән гыйльми бер хакыйкатьне исбат 
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итеп хәбәр иткән буладыр. Бәс бу аять мөгъҗизәи коръәниядән буладыр. Башка 

планеталарда гакыллы мәхлүклар яшәве мәсьәләсе, күзгә күрелмәгәнлектән, гайб хәбәрләр 

җөмләсенә керәдер һәм фән дә моны инкәр итмидер. Бәс моннан да юшарырак булган 

галәмнең (мәсәлән, Гареш, Корсий, сүрәтел-Мөнтаһа) барлыгын һәм дә аларда 

фәрештәләр дә яшәү мөмкин булуын инкәр итү урынсыз булыр. Боларга ышангач, аларга 

да ышану дөрест буладыр. 

Җирдәге кебек күкләрдә дә тормыш-тереклек барлыгын иң беренче мәртәбә исбат итүче 

Коръәне Кәрим улмыштыр. Корун васытый схоластикасыняклаучы христиан руханиләре 

җирне мәркәзе галәм итеп таныйлар, җирне хәрәкәтсез хәлдә тик тора дип фараз итәләр, 

җир тормышыннан /399/ башка галәмдә башка урында гакыллы мәхлүкат яшәвен һәм 

мәдди вә җисмани тереклек булуын инкәр итәләр иде. Җир әйләнә, күкләрдә дә тормыш 

бар, дия тәгълимат таратучы галимнәрне җазалыйлар иде (инквизиция). Коръәндә “Шура” 

сүрәсендәге 29 нчы аятьтән көлеп мәшһүр миссионер Победоносцев: “Мөхәммәдтән 

балалар акылы китмәгән икән, күкләрдә дә тормыш бар диеп фараз иткән!” дия мөстәһза 

аны көлмештер. Ул аять ошбудыр:  و من آياته خلق السموات و االرض و و عابثِّ فيهما من ذابِّة و هو علي

 Мәфһүме: “Аллаһның барлыгына, кодрәтенә вә гыйзмәтенә дәләләт итүчеجمعهم اذا يشاء قدير

анардан, күкләрне һәм җирне яратып, боларның һәр икесен дә хайваннар (дәббәләр) 

яратып тереклек нәшер итүедер. Аллаһ теләсә, бөтен җыярга да көче җитәдер.” Бу аять 

кәримә Аллаһының гыйзмәтенә күкләрнең һәм җирнең яратылуын, һәр икесендә гакыллы 

һәм гакылсыз мәхлүкат яратып тормыш итүләрен дәлил вә борһан сыйфатында 

китермештер. Күкләрнең һәм җирнең башта томаннан (духаннан) яратылып, соңра вак 

кына җәүһәр фәрдләрдән (атомнардан) мәддәләр һәм җанлы мәхлүкат яратудан үзенең 

кодрәтенә вә хәкимлегенә мисал вә күрсәткеч итмештер (әл-Фоссыйләт, 11-12). 

Әр-Рәгыд сүрәсе 15 нче аятьтә күктә күләгәле халыклар яшәвен, аларның ихтияри рәвештә 

яки ихтиярсыз мәҗбүри рәвештә сәҗдә кылуларын (гыйбадәт итүләрен) бәян итмештер. 

Ән-Нәмл сүрәсендә җирдәге кебек күкләрдә (планеталарда) да орлыклар шытып чыгудан, 

ягъни үсемлекләр дөньясы барлыгын, әл-Әнбия сүрәсе 30 нчы аятьтә тереклек вә тормыш 

өчен кирәкле булган су белән тәэмин итүдән миннәт уларак зикер итмештер.  

әт-Талак сүрәсе 12 нче аятьтә башка галактикаларда да кояш системасында булган җир 

кебек җирле /400/ барлыгын, ул җирләрнең мәддә, ганәсыр вә табигатьтә күкләренә 

охшаш булганлыгын һәм күкләр һәм җирләрендә Аллаһның хөкеме вә казасы йөрүдән 

(яңгырлар яудыру, үсемлекләр үстерү, тормыш өчен кирәк булган ресурсларны булдыру 

өчен табиый шартлар тудыру кебек эшләр булдырудан) һәм Үзенә гыйбадәт кылу хакында 

тәгълимәт бирүләр барлыгын бәян кылмыштыр.  

Күктә булган халыкның җирдәге кешеләргә караганда мәдәниятен өстенрәк булулары да 

мөмкин. Яратылуда мокаддәм һәм табигый шартлар мөкәммәл булган планеталар 

барлыгын инкәр кылу мөмкин түгелдер. Аллаһы тәгалә иҗат көченә чик юк, ирадәсенә 

манигъ юк. و هو علي كل شيء قدير 

Әбүл-Галә әл-Мәгари“әл-Лөзүмият”тә бу хакта бик матур, акыллы шигырьләр язган: 

تجري النجوم فيه و الشمس و القمر                يا أيها الناس كم هللا من فلك  

Мәфһүме: “Әй кешеләр! Аллаһы тәгаләнең фәләкләре (галактикалары) азмыни? Ул 

галактикаларда да безнең галактикадагы кебек йолдызлар, кояш һәм айлар йөреп 

торалар.” Мәгари бу сүзләрне югарыда әйтелгән Коръән аятьләреннән чыгып сөйләгән 
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булырга тиеш, юкса ул заманда бу кадәр тирән фикерләр сөйләүче философлар юк иде. 

Булганнары да корун васытый схоластикалары белән катыш заманына күрә фараз вә 

тәхминнән гыйбарәт иде.  

Мәшһүр тәфсир галиме Фәхретдин әр-РазиМәгаринең бу шигырен “Тәфсир Кәбир”дә 

зикер итеп, галәмнең бөеклеген һәм чиксезлеген күрсәткән бу шигырьне аятьне күәтләү 

буенча истишһад мәкамында зикер ителмештер. Бу аять кәримәләр галәмнең бөеклеген 

һәм бердәйлеген, ягъни бер ук мәддәдән төзелгәнен, затта бер булса да сыйфатта башка 

булуын аңлаталар, чөнки һәрбер күкнең үзенә мәхсус хөсүсиятләре булганлыктан җирләре 

дә күкләре кебек сыйфатта төрлечә булырлар. Бу хәл җәнаб Хакның гыйзмәтенә, җир һәм 

күкләрне үзенә теләгәнчә ибдагъ вә иҗат кылуына, иҗатның чиксезлегенә мисал булып 

торалардыр. Галактикаларда икешәр, өчәр, хәтта дүртәр кояш белән яктыртылган 

планеталар барлыгын, бинаән галәйһи /401/ бу планеталарның безнең җиргә караганда 

сыйфатлы, хавасы да башкачарак булырга тиешлеген астрономия фараз итәдер. 

Табигатьтә фикер кылу, Аллаһының бәндәләргә биргән нигъмәтләре хакында уйлау, 

кешеләрнең киләчәге, язмыш хакында төшенүләр иң зур гыйбадәттән булып, кешене 

бәхетле тормышка чыгару өчен васыйтадыр, ләкин игътикадны дөрест кылып, иман күзе 

белән карау ләземдер. Ул вакытта фикер – зур гыйбадәттән хисап кылыныр. Икенчедән 

Аллаһның ярткан мәхлүкаты хакында фикер йөртү мөһим булса да, Аллаһның заты 

хакында фикер кылу мәгъкул түгелдер.  قال رسول هللا صلي هللا عليه و سلم: تفكروا في آل هللا و ال تفكروا في

 Мәфһүме: “Рәсүлаллаһ әйтә: Аллаһның мәхлүклары (табигать) һәмذات هللا فانكم لن تقدروا قدره

биргән нигъмәтләре хакында фикер йөртегез! Ләкин Аллаһның заты вә хакыйкате 

хакында фикер йөртмәгез, чөнки тиешенчә бәһа бирә алмассыз!” Кеше Аллаһ хакында 

фикер йөртә икән, үзе кебек җисмани итеп уйлаячагы һәм күргән-белгән вә тәсвирында 

калган нәрсәләрдән чыгып фикер йөртәчәк. Нинди дә булса берәр мәддәгә охшатачак. 

Хәлбуки Аллаһы тәгалә берәр нәрсәгә охшаудан пакь һәм кешек гыйлеме Аның 

хакыйкатьне төшенүдән югарыдыр. 

Башка мәдди нәрсәләрне лабораторияда тикшергән кебек тикшерергә, зат һәм сыйфатны 

ревизия ясарга мөмкин түгел. Кеше, мәсәлән, үзенең рухы ни шикелдә икәнен белә алмый. 

Иң кечкенә булган атомнарның, микробларның да хакыйкатенә төшенеп җитә алмый. 

Шулай булгач, дөньяны яратканчы Аллаһ кайда торган, нишләгән, дөньяны нигә яраткан 

кебек сөәлләр бирү мәсләхәт түгелдер, чөнки безнең бурыч аны тикшерү түгел, бәлки аны 

танып Аңа коллык итүдер. 

Сәхабәләр Коръәндә бәян кылынганчы Аллаһны камил танып гыйбадәт кылдылар, ләкин 

мондый сорауларны биреп шогыйльләнмәделәр, әдәп сакладылар. به علماء و ال يحيطون ягъни 

Аллаһны тәмам ихатә кылып, белеп бетерү мөмкин түгел. Менә бу аятьне алар бик яхшы 

аңладылар: كل ما خطر بينك فاهلل تعالي سوي ذلكМәһфүме: “Синең күңелгә нәрсә генә керсә (нәрсә 

генә тәсвир итсәң дә), /402/ Аллаһы тәгалә алай түгел, ягъни Аның охшашы юк. Аның 

затын тәсвир итү мөмкин түгел.” Аллаһы тәгалә вә тәбарәкә гыйзмәтенә кыйсмәтән 

кешеләр бер микроб кадәр дә юктыр. 

Кешене гыйзмәт илаһиягә кыяс кылу бер аякта торсын, мәхлүкат илаһия җөмләсеннән 

булган табигать дөньясына чагыштырганда да, кешелек хакыйрлыгы, накыслыгы күренеп 

торадыр. Өстендә йөри торган, йоклый торган һәм тормыш өчен көрәшә торган җир 

шарына нисбәтән дә кеше бер ноктадан гыйбарәт. Әйләнәсе кырык мең километр, 

аркылысы унике мең километр, авырлыгы биш триллиард 976 триллион 2 миллиард 85 

миллион тоннадан гыйбарәт булган җир шарыбызның зурлыгын да без бер төрле дә 
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тәсвир итә алмыйбыз. Хәлбуки җир кояштан күләм ягыннан бер миллион өч йөз мең 

мәртәбә кечкенә булып, бөек карпыз янында торган бер алмадан гыйбарәттер. 

Кояш. Кояш дөнья күгендә (галактикада) тугыз сәярәгә (планетага) командир булган 

җырым сәмави булып, гаять эссе газлардан гыйбарәттер. Кояшның хакыйкате һәм 

тормышы өчен әһәмияте хакында кыскалык белән Коръәндә күп урында зикер 

ителмештер. Бер урында аны сираҗ, ягъни шәм дип атый. Бу исә фәнни бер тәгъбир 

булып, 3,23.1027шәм ягтылыгын бирәдер. Безнең җиргә аның яктылыгының 1/2200000000 

өлеше генә тиядер. Бер секундта биргән изгесе 30 мең күәтле электростанциясе биргән 

кадәр энергия бирә һәм безгә биргә энергиясе киловат сәгать белән миллиард сумлык 

чамасында буладыр.  

Коръәндә башка бер урында вәһһаҗ (выжлап янып торган) нәрсә диеп әйтелә. Астрономия 

фәненең әйтүенчә аның эсселеге өске якларында +60000чамасында булса, эчке тарафында 

унике мең градустан артыграктыр. Эчке яктан кайнап чыккан ут фонтаны пратобрансен 

(?) дия аталган Һималай тавы /403/ кебек учакларын үзлексез рәвештә атып торадыр ки, бу 

дулкыннар 600 мең километр биеклеккә кадәр күтәрелә алалар. Яңадан кояшка шәүләп, 

гужлап төшеп, шул рәвешчә кояш кайнап торган ут шарыннан гыйбарәттер. 

Икенче төрле әйткәндә үзенә күрә бер җәһәннәмнән гыйбарәт булып, ахирәттә булачак 

җәһәннәмне күз алдына китерер өчен бер мисал булып торадыр. Күз алдыбызда торган бу 

дөнья җәһәннәмне күреп тә, ахирәттә булачак җәһәннәмне инкәр итү гаҗәптер. 

Кояш бездән 150 миллион километр ераклыкта булып, безнең җиргә нисбәтән бик мәгъкүл 

урында торадыр. Әгәр ераграк булса иде (Мәрих, Юпитер, Сатурн кебек) салкынлык гаять 

күәтле булу сәбәпле, җиребездә тормыш уңасыз булыр. Әгәр дә якын булса иде (Гатард, 

Зөһрә кебек) эсселек гаять күәтле булу аркасында безнең өчен үңайсыз булыр иде. Сулар 

парга әйләнеп, корлыклар дәвам итәр һәм үсемлекләр дә кызуга чыда алмыйча янып куеп 

бетәр иде. 

Җиргә нисбәтән кояш никадәр гыйзмәтле булса да, галактикада аннан да зур һәм якты 

йолдызлар, кояшлар барлыгы исбат итмештер. Мәсәлән, кояш бер йолдызлыганда Сириус 

йолдызы бриллиант кебек янып тора, бер секундта әллә ничә төрле төсләр чыгарып тора. 

Хәлбуки, Сириус кояшка караганда күләм ягыннан дүрт мәртәбә зур, яктылык ягыннан 24 

мәртәбә яктырактыр. Әгәр дә мәсәлән бу йолдыз безнең кояш урынына куелган булса иде, 

берничә сәгать эчендә җир өстендә булган нәрсәләрне яндырып бетерер, диңгезләр парга 

әйләнеп очып бетәрләр, җиребездә тормыш сүнеп, үлеп бер планета гына булып калыр 

иде. /404/  

Сириуска караганда хәтта миллионнарча мәртәбә зур һәм якты булган عظام الثوابتдия 

аталган гигант йолдызлар да гаять күп булып, боларның зурлыгын һәм яктылыкларын 

хисаплап бетерү дә авырдыр. Мәсәлән, Дәнәб йолдызы (кояш) безнең кояшка караганда 64 

мәртәбә авыррак булса һәм йөз мең мәртәбә яктырак булса, Урион йолдызлыгыннан 

булган кызыл йолдыз – Бителгезе 60 миллион мәртәбә зуррактыр. 

1963 нче елда галактикаларның берсендә табылган гигант йолдыз кояшка караганда 250 

миллион мәртәбә яктырак булып, аның яктылыгы безгә 30 миллион яктылык елында чама 

килеп җитәдер (1969 нче ел Казанда басылып чыккан календарь, октябрьнең 11нче 

көнендә). Хәлбуки, секундына өч йөз мең километр тизлек белән хәрәкәт итүче яктылык 

безгә иң якын булган Центавра булган Праксим йолдызыннан дүрт елда өч ай буена 
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киләдер. Бу гигантларга чагыштырганда безнең кояш кечкенә бер волчык хөкемендә 

булып каладыр. Хода белсен, телескоплар ярдәмендә моңарча кәшф ителмәгән гигантлар 

тагын никадәрдер. Боларны әле кул-балта тимәгән хисапсыз күп агачлардан торган тайга 

урманнары кебек, киләчәк фән өчен план-перспектива гына булып торалар. Бу гигант 

йолдызларның, ягъни кояшларның үзләренә махсус планеталары – җирләре булуы, аларда 

да без планетабызда булган кебек акыллы мәхлүкат һәм тормыш барлыгы югарында 

язылган иде. Менә тагы бер-ике аять:  

 و هلل يسجد ما في السموات و االرض من دابة و المالئكة و هم ال يستكبرون

Мәгънәсе: “Күкләрдә һәм җирдә булган җан ияләре (хайваннар) һәм рухани галәмнән 

булган фәрештәләр Аллаһка сәҗдә кылалар, бер дә тәкәбберләнеп тормыйлар”. /405/ 

ِلَك تَْقِديُر  لسََّماَء الدُّْنيَا ِبَمَصابِيَح َوِحْفًظاُ  َوَزيَّنَّا ا فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي يَْوَمْيِن َوأَْوَحٰى فِي ُكِلِّ َسَماٍء أَْمَرَها ُ  ذَٰ

 اْلعَِزيِز اْلعَِليمِ 

(әл-Фоссыйләт, 12). Мәгънәсе: “Аллаһы тәгалә җир белән күкне яратканың соңында ике 

көндә (ягъни ике озын вакыт эчендә) җиде итеп тәмамлап һәрбер күкнең үзенә махсус 

булган эшен вәхи кылды. Дөнья күген (ягъни беренче галактиканы) йолдызлар беләң 

матурлап, аларны таратмас өчен саклау канунында куйды. Менә болар һәр нәрсәне булыр 

ала торган һәм һәр нәрсәне үтә белә торган Аллаһның тәкъдире (планнаштыруыдыр)”. 

Бу аятьләрдән күкнең җиде тәбәкәдән торуы, безнең галактиканың матур йолдызлар белән 

бизәләп күк пейзажын матурлавы, безнең галактикадан башка тагы алгы галактика 

барлыгы, һәрбер галактикада да хайваннардан һәм рухани фәрештәләрдән торган 

торучылары барлыгы, бу күкләрнең һәр кайсында Аллаһының хөкеме йөрде. Шулай ук 

боларның тәртипләрен саклау өчен табигый кануннар куелуы аңлашыладыр. 

Безгә күрелгән йолдызлар, кирәк алар телескоп белән генә дә күрелсен, фәкать беренче кат 

күкне (безнең галактиканы) тәшкил итеп, болардан башка тагы алты галактика барлыгы, 

алардан тыш тагы Көрсий һәм Гареш дигән галактикалар барлыгы Коръәндә мәзкүр. 

Димәк, галәм шул кадәр зурдыр ки, без аларны фикерләп, гакыл белән тасвир итеп бетерә 

алмыйбыз. Хәлбуки шул чиксез галәмнәрне Аллаһы тәгалә хәзрәте бер үзе идарә кыла, 

вәхиләрен биреп тора, һәрберсендә барган хәлләрнең һәммәсен хәтта караңгы төндә 

кырмыска йөргәнен дә белеп тора. Бәс Аллаһы тәгаләнең гыйзмәте ни дәрәҗә зур булуын 

тасвир кылып белеп бетерү мөмкинме? Һич! “Моннан артык тәкый гаҗәп таңлар бар”. 

/406/  

Бездән югары галәмдә яшәгән халыклар һәм фәрештәләр Аллаһының гыйзмәте алдында 

бер дә тәкәбберләнеп тормыйча сәҗдә (гыйбадәт) кыла торган булса, Аллаһ яраткан 

планетада яшәп, Аның биргән ризыкларын ашап яши торган адәм балаларына да бөек 

затка сәҗдә кылу, Аның гыйзмәтен тану тиеш булмасмыни? Адәм балаларын бу кадәр 

матур планетада яраткан һәм бөтен кирәкле табигый ресурслар белән тәэмин кылган. 

Гыйлем вә гакыйл белән нурландырып, җиргә хәлифә ясаган Аллаһының изгелекләре 

хакында фикер кылу өчен бераз вакытыбызны бүлеп, фикер вә зикер кылу - әдәмият вә 

инсаният өчен шәрәф түгелмени? Фикерләү – адәм балаларына хас булган бөек фазыйләт, 

шәрәф вә гыйззәттер. Фикергә чумган кеше (متفكر) эшсез кебек күренсә дә, аның эше 

чиксез зурдыр. Фикернең бер секунд эчендә никадәр сеанс бирүдән, рухының 

дулкынланудан һәм галәмдә сәяхәтен, гакылының нинди мантыйкы мөхәкәмәләр 

үткәрүен, нинди рух кичерешләре үткәрүен – мөтәфәккирнең үзеннән башка кеше 
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белмидер. Фикер вакытында мидәге берничә миллион хәҗирәләрнең хәрәкәтләнүләрен, 

кан шәрикләренең умарта кортлары кебек гүҗләп эшләүләрен, тасвирында барган 

процессларны – физиолог һәм психолог булмаган кеше тәкъдир итә алмыйдыр. Дөньяда 

барлыкка килгән иҗатлар, тәрәккый вә мәдәният, гыйлем вә мәгърифәт, табигатьне үз 

файдабызга хезмәт иттерү, ниһаять Аллаһы тәгалә вә тәбәрәкә хәзрәтләрен танып иң 

югары мәгърифәт вә гыйлемгә ия булу – болар барысы да фикер агачыннан үсеп чыккан 

татлы җимешләрдер. Кеше никадәр күп фикер кылса, шулкадәр белми – мәгърифәт арта, 

белми никадәр арта, Аллаһның гыйзмәтен вә җәлален таный, гыйзмәт илаһияне никадәр 

күп аңласа, үзенең кечкенәлеген белә һәм Аллаһының затына төшенеп бетү мөмкин 

булмавын аңлыйдыр. /407/ 

هَ َحقَّ قَدِْرِه َواْلَْرُض َجِميعًا قَْبَضتُهُ يَْوَم ا ا يُْشِرُكونَ  ْلِقيَاَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِويَّات  بِيَِمينِهِ َوَما قَدَُروا اللّـَ ُ  ُسْبَحاَنهُ َوتَعَالَٰى َعمَّ   

(әз-Зөмәр, 67). Мәфһүме: “Аллаһы тәгаләне тиешенчә бәһаләп бетерә алмадылар. Җир 

бөтенесе бер юлы кыямәт көнендә Аллаһының өч төбендә кебидер (бер өч беләң тотып 

торган кебек кенә җиңел бер нәрсәдер) һәм дә күңел уң ягында (кодрәтендә) төрләп 

ташланган китаплар кебек кенәдер. Мөшрикләр Аны сыйфатлаган кимчелекләрдән пакь 

һәм дәрәҗәсе гаять олугтыр (тик Аның гыйзмәтен аңлап кына бетә алмыйлар”. 

Коръәне Кәрим әдәбиятнең иң югары формасы (шикеле вә сүрәте) булганлыктан, әдәбият 

дөньясында кулланыла торган әдәби алымнарның һәммәсе дә анда кулланылмыштыр. 

Хосүсән, тасвирларны күп урында кулланып, тәгъбирләрне тасвире ясау өчен кирәк 

булган сыйфатлар (эпитет) охшатулар, мөҗазлар (истигарә, метафора, киная, тәшхис, 

җанландыру), фигуралар (рухи хиссиятне кабарту өчен китерелгән сүз вә тәгъбирләр, 

мәсәлән, мөрәҗәгать вә нида, тәкрар вә тәъкид, ант итү һәм мөкабәлә, антитеза, катгъ вә 

хөзеф, ягъни кайбер сүзләрне төшереп калдыру) Коръәндә күп кулланылган, 

тыңлаучының аңына һәм рухына тәэсир итү өчен мөһим урыннарда китерелгәндер. Зөмәр 

сүрәсендәге бу аятьтә югары дәрәҗә тасвир кулланып, Аллаһы тәгаләнең гыйзмәтен, 

кодрәтен, хикмәтен, гыйлемен, рәхмәтен вә газабын чиксез булуын бәян итмештер. 

Җирләр бөтенесен бергә алганда (ягъни кояш системасында һәм башка күкләр 

системасында булган җирләр бөтенесе дә) бер өч төбендәге нәрсә кебек булачаклар, өч 

төбендәге нәрсәгә кааган кебек, аларда булган халыкларның бөтенесен мәгания кылып, 

күзәтеп торачак һәм /408/ дөньяда эшләгән эшләре, гамәлләре буенча хисапларын алачак. 

Күкләрдә хисап өчен төрелеп ташланган бухгалтерия дәфтәрләре кебек, бергә җыелган 

булырлар, ди. Хисап дәфтәрләрен карау өчен уңай булсын өчен гадәттә уң якка 

куелганлыктан монда да уң якны зикер итеп Аллаһының кодрәтенең һәм затының 

бөеклеген аңлатмыштыр. Кирәк җир әһеле, кирәк күк әһеле булсын, Аллаһының 

гыйлеменнән өзеп бер кайда да китә алмавыларына, бәлки бөтенесе дә бер урында 

җыеласына ишарә итмештер. Аятьнең азагында Аллаһы тәгалә мөшрикләр сыйфатлаган 

сыйфат сәлбиядән (начар сыйфатлардан) пакь вә мөнәззә икәнен ныклап әйтмештер. 

Мәгълүмдер ки, мөшрикләр асылда Аллаһның барлыгына ышансалар да, Аның 

вәхдәниятенә, гыйзмәтенә вә серне төшенеп җитә алмадылар, үз куллары белән ясап 

сынымнарны (тәреләрне) Аңа шәрик итеп, шул сынымнарга табыналар! Шул 

җөммәдләрне олуглап, аларны тезләнеп догада гыйбадәт кылдылар. Аллаһка бала япгарып 

(?), фәрештәләрне Аллаһның кызлары дия дәгъва иттеләр. Аллаһы тәгалә кыямәт көнендә 

халыкларны яңадан тезелгән хисап алачагына ышанмадылар, җәннәт вә җәһәннәмне инкяр 

иттеләр. Рәсүлаллаһның пәйгамбәрлегенә һәм Коръәне Кәрим Аллаһ сүзе булуына 

ышанмыйча мыскыл иттеләр. Насара белән яһүдләр шулай ук Аллаһка бала иснад кылып, 
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насара халкы тәслис мәсьәләсен (Троица) уйлап чыгардылар: Аллаһның хатыны һәм 

баласы (углы – Гайса) булган дигән батыйль игътикадны диннәренең нигезе итеп 

алдылар.Йолдызларга гыйбадәт кылучы халык йолдызларга әлвәһият сыйфаты биреп, 

аларны җанлы бер нәрсә (илаһ) диеп, бер-берсе белән сугыш хәлендә торалар диеп хыял 

иттеләр. Буддистлар исә хайваннарны илаһ сыйфатында фараз кылып, җир йөзендә булган 

кайбер хайваннарга гыйбадәт кылдылар. Бу исә бу фикерләр вә бу хыялларның һәммәсе дә 

батыйль бер нәрсә икәнен, гыйзмәт, кодрәт, хисап вә җәза /409/ фәкать Аңа гына махсус 

икәнен кыямәт көнендә җир һәм күк халкы аның хозурасына барып хисап бирәчәкләрен, 

иманны вә эшенә күрә йә оҗмахында, йә тәмүгында булачакларына ишарә итмештер. 

69нче аятьтә кыямәт җире кояш белән түгел, бәлки Аллаһның нуры белән 

яктыртылачагын бәян кылып, бер генә кешегә дә хисап вә мизаннан котылырга мөмкин 

булмаячагын аңлатмыштыр.  َِوأَْشَرقَِت اْلَْرُض بِنُوِر َربَِِّها َوُوِضَع اْلِكتَاُب َوِجيَء بِالنَِّبيِِّيَن َوالشَُّهدَاء 

Мәфһүме: “Кыямәт җире тәрбиячесе булган Аллаһының нуры белән яктыру, хисап-мизан 

куелып, шаһит сыйфатында пәйгамбәрләр һәм шәһитләр дә китерелер”. 

Аллаһының нуры Гарешкә төшеп, шуннан чагылып кыямәт җирен яктыртыр димеш 

галимнәр. هللا نور السموات و االرض(ән-Нур, 1), ягъни “Аллаһы тәгалә күкләрнең һәм җирнең 

нурыдыр”, ләкин бу нур кояш нуры кебек мәдди нур булмыйча, мәгънәви нурдыр. Шул 

сәбәпле күз беләң күреп хакыйкатьне төшенү мөмкин түгелдер.  :قال رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

 Мәфһүме: Рәсүлаллаһ әйтә: “Аллаһыان هلل سبعين حجاباً من نور لو کشف واحداً منها ال حرقت ُسبحات وجهه

тәгаләнең нурдан йетмеш хиҗабы бар. Шулардан берсен генә ачса да, әнвары кодсиясе 

бөтен нәрсәне яндырып бетерер иде.”  

Муса галәйһис-сәлатү вә сәлам хәзрәтләре Тур тавында Аллаһы тәгалә белән сөйләшкәч, 

Аллаһны күрәсе килеп рөъять (Аллаһны күренүне) сораган: ارنی انظر اليك !  дигән. “Йә!ربِّ

Рабб! Үзеңне миңа күрсәт, Сиңа карар идем,” димәк. Җавапта:  لن تراني و لكن انظر الي الجبل فان

410استقر مكانه فسوف تراني/ / дигән Аллаһ, ягъни: “Тауга таба кара - әгәр дә тау урынында 

җавап торса, мине күрерсең!” Муса галәйһис-сәлам Турына карагач Аллаһы тәгалә 

тәҗәллә кылган Тур тавына, Тау исә такать тота алмыйча нур илаһи тауны кузгатып каты 

тавыш чыккан, тау да яра-пара килгән. Муса галәйһис-сәлам һавасын китеп егылган һәм 

сораган өчен гафу үтенеп гөзер кылган, беренче дәрәҗәдә мөәминнәрдән мин (ягъни 

шиксез ышанам) дигән. Бу аятьләрдән аңларга тиешле дөрес шулар кем, Муса пәйгамбәр 

кебек күәтле пәйгамбәргә күренү мөмкин булмаса, хәтта тауга тәҗәллә кылуга да такате 

җитмәсә, башка кешегә күренүе мөмкин түгел. Дидарына такать китерү мөмкин түгел. Бу 

– бер. Икенчедән, Аллаһы тәгалә хәзрәте шуннан югары дәрәҗә күәткә иядер ки, кешеләр 

түгел, хәтта тау кебек гыйзмәтле табигать җисемнәре дә Аңа такать китерә алмыйлар. 

Хәтта аз гына тәҗәллә кылып дидарын күрергә дә җиди алмыйлар. Бәс башка 

мәхлүкатьләргә, мәсәлән, кешеләргә ни сан! 

Аллаһы тәгаләдә булган кодрәт, күәтне белү өчен, гыйзмәтен аңлау өчен табигать 

дөньясына күз ташлау кирәк. Безнең галактикада гына 200 миллиард савабат йолдызлар, 

ягъни кояшлар һәм аларга караган планеталар үзләренең орбиталарында сәяхәт итәләр, 

үзләреннән зуррак булган гигант кояш тарафында бер генә минутка да ялгышмыйча 

хәрәкәт итәләр. Боларның хәрәкәтләре шулкадәр тәртипле вә мәзбүттер ки, җир 

сәгатьләрен йолдызларга карап дөрестләп торалар (йолдыз сәгате), чөнки алар бер секунд 

тәхәллеф итмиләр. Бу йолдызлар тирәсендә хәрәкәт итүче планеталар шулай ук тәртипле 

хәрәкәттә булып, һич кичекмичә кояшлары тирәсендә йөреп торалар. Боларның 

авырлыгын астрономик үлчәү белән дә чикләп бетерү мөмкин түгел, хәлбуки фазада 
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таркалмыйча, егылып төшмичә, катастрофага дучар булмыйча гүя бер йөн кисәге /411/ 

кебек очып йөриләр. Безнең кояшыбыз да шул йолдызлардан берседер. Боларны уйласаң 

гакыллар хайран, фикерләр кыска булып калыр. Бәс шулай булгач Аллаһының кодрәт 

гыйзмиясен чикләп белеп бетерү мөмкинме? 

Кешеләр тарафыннан барлыкка китерелгән күәтләрдә ис китәрлек һәм хайранга 

калдырырлык бөектер. Мөтәхәссисләрнең бәяненә күрә, җир йөзендә социалистик һәм 

капиталисттик илләр тарафыннан хәзерләнгән термоядер коралларын һәм башка төрле 

кораллар шулкадәр күптер ки, әгәр дә җир йөзендә булган кешеләр башына өләшәң, җан 

башына 80 тонна туры килер иде. Бу коралларның 3% гына да бөтен Төньяк Америка 

Ыштатларын юк итә, җир йөзеннән себереп ташларга җитәр иде. Бу кадәр дәһшәтле корал 

бер юлы шартласа иде, җир йөзендә булган тауларны җимереп ташлар, хәтта җирнең үзен 

дә урыныннан кузгалтыр иде.  

Кыямәт – табигый вә мөмкин нәрсә 

Димәк, кешеләр әгәр дә телиләр икән барлык күәтләрен сарыф итеп җирнең табигатен 

үзгәртә алалар, тауларны җимереп, диңгезләрне ярларыннан чыгарып, бөгердәтеп 

кайнатырга булдыра алалар икән. Әгәр дә кешеләр дә бу кадәр көчкә ия булалар икән, 

бөтен галәмнең хуҗасы булган, күкләрнең һәм җирнең гаскәрләренә ия булган, бөтен 

энергияләрнең чыганагы булган, бөтен галәмнәрдә булган барлык мәхлүкатларны тәрбия 

иткән, миллиард-миллиард йолдызларны мөнтазыйм рәвештә хәрәкәткә мәҗбүр иткән 

Аллаһы тәгаләнең кодрәтен, гыйлемен вә гыйзмәтен чикләп белү мөмкинме? Кыямәттә 

булачак дәһшәтле куркынычларны, вакыйгаларны булдырырга, бу дөньяны бетереп башка 

дөньяны төзергә күәте җитмәсме? Җитә, әлбәттә. Монда зөрр кадәр дә /412/ шик юк.  اوليس

 Мәфһүме: “Күкләрне .(Йәсин, 81)الذي خلق السموات و االرض بقادر علي ان يخلق مثلهم بلي و هو الخالق العليم

һәм җирне иҗат итүче зат шуларның охшаш яңадан иҗат итүгә көче җитмимени? Җитә, 

әлбәттә. Аллаһы үтә белгеч, иҗат итүче Ул”.  

Коръәне Кәрим һәрбер дәгъваны дәлилләр белән исбат итеп, тәсвирлар белән ныгыткан. 

Мантыйки мөхәкәмәләрне бик дөрест, бик мәгъкүл һәм аңлаешлы итеп кулланган. Бу 

аятьтә истикъра мантыйки кулланып, беренче мәртәбә күк, җирләрен яратучы зат, яңадан 

шуның охшаш ясарга булдыра алмыймыни дия истифһам инкәри юл белән тәнбиһ кылган. 

Бу – бик дөрест мисал булып тора. Бер нәрсәне иҗат кылган кеше шуның охшаш бәлки 

аннан да яхшырагын иҗат кыладыр ки, монда шөбһә юк. Мәсәлән, бер сәгатьтә ясалган 

зат шуның охшаш бәлки аннан да матуррагын ясый аладыр. Радионы иҗат кылучы башта 

бик гади рәвештә, колак белән генә тыңларлык итеп иҗат кылган. Хәзерге вакытта радио, 

телевизорның нинди генә төрләре юк! 

Кабердән терелтеп хисап мәйданына бару мәсьәләсе дә шул ук мантыйки нигезгә 

нигезләнгән. Шул ук Йәсин сүрәсенең 77-80нче аятьләрендә бу мәсьәлә бик ачык әйтелә. 

Бер мөшрик гарәп (Гасс б. Вәйли яки Әмир б. Хәләф исемле дигәннәр) кулына чирегән 

сөяк тотып Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хозурына килә һәм әйтә: “Әй 

Мөхәммәд! Син Аллаһ үлгән кешеләрне терелтә диеп дәгъва кыласың! (Сөякне 

бармаклары белән изеп) Менә бу чиреп беткән сөякне кем яңадан терелтеп ясамак кирәк?” 

ди. Коръән бу игътиразга җавап бирә: “Әйт, беренче мәртәбә тергезгән Аллаһ аны яңадан 

тергезәчәк,” дигән. Ул Аллаһ яратуның һәрбер нәүгәсен белә. Яшь агачтан ут чыгара ала, ә 

сез шуннан (агачтан) утны кабызып аласыз (яндырасыз, ягасыз).” /413/ 
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Бу соңгы аять дәгъваны исбат кылганың соңында ачыклау өчен тәсвири рәвештә аңлатып 

бирә. Агачны берберсенә ашытып, чакма ташына берберсенә бәреп, тимерне берберсенә 

сугып, ут чыгаруны һәркем мөшәһәдә кылганы бардыр. Һәм шырпаны капка ышытып ут 

чыкканын хәтта сабый балалар да беләдер. Агач, таш, тимер кебек салкын нәрсәләрдән 

эссе утын чыгару мәсьәләсе гаҗәп бер эш – мөгъҗизә булып, Аллаһның кодрәтенең камил 

булуын күрсәтә. 

“Яратуның һәр төрле фәнен белә ул Аллаһ” дигән аять тә бик характерлы һәм табигатьтә 

булып яткан мәсьәләдер. Аллаһы тәгалә судан балыклар, туфрактан адәµ, нурдан 

фәрештәләр, уттан шайтанны яраткан. Юпитер (Мөштәри) планетасы кебек өстенә 

кислота дарьясы агып утырган, һавасы да حاسفي مخمدن(карбон газыннан) гыйбарәт булган 

бер йолдыз да үзенә махсус мәйданнар яшәве мөмкин. Табигатьнең, дөреслеге – 

Аллаһының иҗат көченә һич чик юк, ди профессор Полак “Марс” исемле әсәрендә. Бу 

сүзгә гаҗәпләнергә урын юк. Үзебезнең җиребездә Конгода (Африкада бер мәмләкәт) җир 

астындагы күлләрдә, ягъни һавасыз урында күзсез балыклар яшәгәнен язалар. Аллаһының 

кодрәтен үзебезгә кыяс кылу – хата.   

Ахыр заман – Аллаһының гыйзмәте, бөеклеге һәм гаделлеге нәтиҗәсе 

Коръәндә ахыр заманда ике мәртәбә саурга өрелү булачагы тәсвирлана. Бересе,  نفخة

 булып, бу вакытта җир йөзендә генә түгел, бөтен галәмдә (галәмне һәлак итү вакыты)الصعق

зур үзгәрешләр куркынычлы хәлләр, Аллаһының гыйзмәтен күрсәтергән вакыйгалар 

булачак (Һүд, Хаҗ, Вакыйга, Зилзиләт һәм башка сүрәләр). 

1 – Кояш тап белән капланып, караңгыланыр, җиргә җылысы төшмәгәнлектән, җир 

тормышында зур үзгәрешләр барлыкка килер, җир суыныр, үсемлекләр үсмәс, хайваннар 

һәм кешеләр куркуга төшәрләр, /414/ кояш караңгылану нәтиҗэсендә башка планеталарны 

тартып тору (җәзбә) күәте кимеп, йолдызлар хосусән җиребездә дә зур үзгәрешләр 

барлыкка килер. Күкләр, йолдызлар хәзерге тәртип вә интизамнарын югалтып, 

таралырлар, араларында ачыклыклар калыр (ярлы) һәм тәртипсез әйләнә башларлар. 

Галактика яңадан томан, газ хәленә килер. Күкләр һәм җир алмашынып, башка күкләр һәм 

башка җир барлыкка килер. Яңа дөнья төзелер. 

Беренче саур әверелү җирнең хәләтен тәмам үзгәртеп, җиргә каты этәреш бирелер. Таулар 

үз урыннан кузгалып юн кебек очып китәрләр. Бер өлеше җирдә сарап (?) кебек йөрсә, бер 

өлеше һавада күтәрелгән тузан болыты кебек очып йөрерләр. Кешеләрдә дә тормыш 

кайгысы бетеп, хайран булырлар. Хайваннар (тәвәләр) кырга качарлар, вәхш хайваннар 

куркудан бер җиргә җыелырлар, өй артыннан йөрү кайгысы бетәр. Җирдә булган каты 

әтәреш нәтиҗәсендә диңгезләр ярларыннан чыгып ташырлар, кыздырылган су кебек 

кайнарлар. Җирдә каты зилзилә барлыкка килер. Таулар, чокырлар бетәр, җир тигез булып 

калыр. Кешеләр эш урыныннан гаиләләренә кайтарга да булдыра алмаслар. Имчәк 

баласын имезгән хатыннар балаларын онытырлар, хамилә хатыннар хөмелләрен 

төшерләр, һәркем исерек кеше кебек йөрер. Куркудан кешеләр һәм хайваннар үлеп 

бетәрләр: “Исрафил һәйәт белән саурын әвергәй” نفخة القيامة. Моннан соң икенче мәртәбә 

саур әвереләр. Җирдә каты зилзилә хасыйл булып, җир астындагы авыр нәрсәләр орылып 

чыгарлар, беркәннәр атлар, каберләр ярылып мәетләр атлап-атлап чыгарлар. Һәмкемдә 

хайран аптырау, һәркемдә кайгы. Җир башка җиргә әйләнер. Күкләрдән фәрештәләр 

кулларына бугаулар тотып, җирне кушатып алырлар. Кешеләрнең йөрәкләре /415/ 

куркудан каты тибәр. Ялангач, шәрә хәлдә башларына киләчәк хәлләрне көтәрләр. Тез 
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буыннары калтырар, күзләр ялтырар, телләр тотылгыр, йөрәк богазга килер, пышылдап 

кына сөйли алырлар, ләкин тик утырырга ирек булмас. Фәрештәләр һәр яктан касаб 

кешеләрне гарасат мәйданына, мәхшәр җиренә куарлар. 

Кешеләргә мөәккәл булган фәрештәләр (дөньяда гамәлләрен язып торган кирам-и 

кәтибин) кеше теләсә - теләмәсә дә, мәҗбүри хисап җиренә алып китерер. Юлда барганда 

байтак урында соралулар булыр (мөәкыйф дигән станцияларда). Ниһаять мәхшәр җиренә 

җитеп һәр кемнең кулына гамәл дәфтәрләре бирелер һәм укырга мәҗбүр ителерләр. Бөтен 

халык алдында ораторлар кебек кычкырып укырлар. Фәрештәләрдән һәм пәйгамбәрләрдән 

торган комиссия эшләренә бәһа бирерләр. Һәрбер кеше ул нинди генә милләттән, 

сыныйфтан, җенестән, профессиядан һәм диннән булмасын, хисап һәм бөек имтихан өчен 

хисап мәйданына барырга тиеш. Халык саф-саф тезелеп дөньяда эшләгән яхшы-яман 

эшләреннән хисап бирергә, гамәл дәфтәрләрен укырга тиешле. Монда хисап алучы 

Аллаһы тәгалә үзе булачак. 

Хисап җире тигез, гаять киң, халык та гаять күп булыр ки, бер табанга мең табан басарга 

туры килер. Эсселек чиксез булганлыктан, һәркем каты тирләр. Бу урынга әүвәл һәм 

ахырдагы кешеләр җыелганлыктан һәм берәм-берәм хисап алынганлыктан, бу мәкам бик 

куркынычлы булыр. Һәркем үзенең ахыргы язмышы нәрсә булуын күзәтер. Һәркемнең 

балигы булган вакытыннан башлап үлгәнгә кадәр кылган гамәлләреннән хисап кылыныр. 

Газаптан коткару өчен мал (ришвәт) алынмак, Аллаһ рохсәт итмәсме бер кеше икенче 

кешегә ярдәм итә алмас, ата – улын, ана – кызы белмәс. Берберсеннән качарга 

тырышырлар. Куркудан балаларның чәчләре агарыр. Тез буыннары калтырыр. Хәтта 

әүлияләр дә “нәфси, нәфси” дип үзләрен генә теләрләр. /416/ Исемнәре белән берәм-берәм 

дәшелеп хисап-мизан хозурына китерелер. Мәзлумнәр залимнәрдән хакларын сорарлар, 

дәһшәтле берләренә хасыйл булыр. Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм авыру 

вакытында сөйләгән иң ахыргы васыяттә бу көннең дәһшәтләрен тасвир кылып ошбу 

сүзләрне сөйли: و ال  أيها الناس أنِّ هللا جامعکم يوم القيامة في صعيد واحد و مقام عظيم و هول شديد، يوم ال ينفع مال

 Мәфһүме: “Әй кешеләр! Аллаһы тәгалә сезне кыямәт көнендә берبنون إالِّ من اتي هللا بقلب سليم

туфракта, бөек урында куркынычлы җирдә җыячак. Ул көндә мал һәм балалар да фаидә-

ярдәм итә алмаслар. Тик Аллаһка сәламәт күңел (иман) белән килгән кешеләргә генә 

ярдәм булыр (ягъни алар гына газаптан – Аллаһның газабыннан котылырлар)”.  

Рәсүлаллаһның бу сүзләрен күәтләгән аятьләр Коръәндә бик күп. Тагын берничә 

аять: فكيف قتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا اسماء منفطر به و كان وعده مفعوال(әл-Мөзәммил, 17-18). 

Мәфһүме: “Әгәр дә кәфер булсагыз, кыямәт көнендә Аллаһның газабыннан ничек 

котылырсыз. Ул көн балаларның чәчен агартыр (картайтыр) һәм ул көннең дәһшәтеннән 

күк ярылыр.” […] (Ибраһим, 48). Кыямәт көнендә җир башка җир белән алыштырылыр 

һәм күкләр дә алыштырыр. Гаять каһәрле, каты газаплы бер Аллаһ хозурына керерләр 

(үзләрен изһар кылырлар). […] (Ибраһим, 49). “Ул көндә явызларны берберсенә якын итеп 

бугауланганнарын күрерсен. Күлмәкләре смола (дегеть)тән булыр, битләрен ут таплап 

алыр,” ягъни ут белән сасы ис бергә җыелыр, шулай газапланырлар.  يعرف المجرمون بسيماهم و

 Явызларлар кыямәтләреннән /417/ танылыр, һәм маңгай“ .(Рәхмән)  يؤخذ بانواحی و االقدام

чәчләреннән һәм аякларыннан тотылып сөрәп алып китәрләр.”  يوم نختم علي افواههم و تكلمنا ايديهم

 Ул көндә кәферләрнең авызларына печәт басар. Безгә“ .(Йәсин)و تشهدا رجلهم بما كانوا يكسبون

куллары сөйләп бирер һәм аяклары эшләгән эшләре хакында гаһлык (گواهلق)бирерләр.” و ما

 Әмма .(әл-Хаҗҗ)الذين کفروا قطعت لهم ثياب من النار و يصيب من فوق رؤسهم الحميم و لهم مقامع من حديد

кәферләргә уттанкием киселер, баш өсләреннән эссе су түгелер (көелер) һәм аларга 
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тимердән кистәннәр булыр (шуның белән кыйналырлар).»  و ان منكم االِّ وادها كان علي ربك حتما

ً مقضياً ثم ننج ي الذين اتقوا و نذر الطالمين فيها جثيِّا (Мәрьәм). “Сезнең барыгыз да җәһәннәм кырына 

килер. Бу – Аллаһка эшләве тиешле эштер. Соңра Аллаһка ышанып начарлыклардан 

сакланган кешеләр моннан котылырлар. Залимнәрне тезләренә чуккан хәлдә шунда 

калдырырбыз.” كلما نضجبت جلودهم بدِّلنا هم جلودا غيرها ليذ وقوا العذاب(xxx). “Җәһәннәмдә тиреләре 

пешеп янгач икенче тире алыштырабыз, газабын танысыннар өчен.”  لقد كنت في غفلة من هذا

م حديدفكشفنا عنك عطأك فبحرك اليو (Каф, 22). “Гафил идең, хәзер инде күзеңдә булган пәрдәне 

(яраны) ачтык, синең күзең бу көндә бик үткен күрә инде! Ягъни: Аллаһны, кыямәтне 

күргәнебез юк исә ышанмаган кешеләрне кыямәттә ирония (тәһәккүм) юлы белән шул 

сүзләр әйтелер. Шулай ук үлгән вакытта гамәлләре гарыз кылынганда һәм ахирәт 

хәлләрен фәрештәләрне мөщәһәдә кылган /418/ чакта да шул рәвешчә әйтәләр, чөнки үлү 

белән рухани хис югалмый һәм тән үлү белән җан үлми, рухани тереклек бара.  ال يملكون

 Кешеләр анда башкаларны газаптан коткару өчен» .(Мәрәм)الشفاعة االِّ من اتخذ عند الرحمن عهدا

ярдәм итә алмаслар. Мәгәр Аллаһы тәгалә кашында гаһеде (договоры) булса, шулар гына 

ярдәм итә алырлар.» 

Хәдисләрдә бәгъзе бер кешеләрнең башкаларга шәфәгать итәчәге мәзкүрдер. 

Пәйгамбәрләр, хосүсән Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм үз өммәтләреннән бик 

күп халыкка шәфәгать итүче булып тәмүгка мөстәхак булган кешеләрне дә 

коткарачактыр.» هو الجيب الذي ترجي شفاعة لكل هول من اال هوال مقتحم(Бусыйри). Мәфһүме: 

“Рәсүлаллаһ Аллаһның дусты булганлыктан, кыямәтнең һәрбер куркынычларыннан яклап 

коткаруны өмет итәдер.” Кыямәттә шәфәгате биш төрле халыкка булачагы хәбәр итә, 

хәтта Рәсүлаллаһ Аллаһның иң каты дошманы Әбү Җәһл дә шәфәгать үтенеп киләчәк.  

Әбү Җәһл уттан тунын кисеп килгәй. 

Мөхәммәднең хозурына җылап килгәй. 

Шәфәгатьтән мине мәхрүм кылма дигән. 

Моннан артык такый гаҗәп таңлары бар. 

 Ул көндә халык ике төркемгә аерылыр, бер төркем“ ()فريق في الجنة و فريق لي السعير

(мөэминнәр) оҗмахта булырлар, бер төркем тамугта булырлар.”  يوم تبيض وجوه و تسود

 Ул көндә кайбер йөзләр ак, кайберләре кара булырлар (кәферләрнең“ .(Ал-и Гыймран)وجوه

йөзләре кара күзләре күк булачак). Кәферләрне һәм залим мөэминнәрне тамугка алып 

китү картинасы гаять куркынычлы булып, кыямәтнең иң куркынычлы вакыйгасы булачак, 

Анда җылау, акыруларга чик булмас. Хәзрәт Гали сүзе: “Кешеләр йоклыйлар, ләкин үлгәч 

уянырлар.” /419/ 

 لمن الملك اليوم؟ هلل الواحد القهار

Мәшхәр җиренә гарасәт мәйданына халык җыелып беткәч, Аллаһы тәгалә хитаб кылып 

“Бу көн падшаһлык (власть) кемнеке?” диеп сорар. Бер тавыш-тын да юк, бер кем дә 

җавап бирми. Дөньяда дәрәҗәсенә мәгрур булып һаваланып йөргән залимнәр дә ул көндә 

песи кебек юешләнеп, телсез кеше кебек аптырашка калырлар. Бер җавап бирүче дә 

булмагач, Аллаһы тәгалә Үзе җавап бирәчәк: القهار الواحد هللБүген власть гаять каһәрле, 

газаплы булган бер Аллаһка гына хас! Бу урында Аллаһы тәгаләне Каһһар дип 

сыйфатлауның сәбәпе, кыямәт көне гаять дәһшәтле, хисап вә газапның гаять каты булуын 

искәртү өчендер, чөнки кәферләрнең Аллаһы хозурына килүләре зур җинаять әһелләренең 

каты күңелле, ачу җан хаким хозурына килүе кебек һәйбәтле булачак. Әмма 
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мөәминнәрнең Аллаһы хозурына килүләре бер дустының шәфкатьле дуст янына баруы 

кебек куанычлы, шатлыклы булачак. Шул сәбәпле аларга бу куркынычлар тәэссир 

итмәячәк. (Цитата: ән-Нәмл, 87). Бу көндә кешеләр эшләгән һәрбер эш, ул кирәк яхшы яки 

яман булсын, яки яшерен яки әшкәрә булсын, кирәк зур, кирәк кечкенә булсын, яшерен 

булып калмас, мәгълүм булыр. Кеше эшләп оныткан нәрсәләрдә анда әшкәрә булыр. 

Китабын (дәфтәрен) угыгач, кеше аптырашта калып االِّ  كبيرة ال و صغيرة يفادر ال الكتاب هذا مال 

 Бу нинди китап бу, кирәк кечкенә, кирәк зур булсын. Бөтенесен дә калдырмыйча“!احصاها

санап барган!” диярләр. Гамәлләрен күреп шак катарлар, дөньяны кире кайтаруны 

сорарлар. /420/ Кайткач иман китерергә, гел генә яхшы эшләр, изге гамәлләр эшләргә 

вәгъдәләр бирерләр, ләкин рохсат булмас, сораву кабул ителмәс. Бөтен халык алдында 

бөтен эшләреннән имтихан кылыныр. Һәркем исеме белән дәшеп китерелеп берәм-берәм 

хисап бирер. ليسئ حتي عبد ما قد تزال ال  وال أخذ أين من ماله ومن أبلي فيم عمره وعن أفني فيم شبابه عن :أربع عن 

 Мәфһүме: “Һәрбер кол (кеше) аякларын кымылдатканчы .(хәдис)به عمل ماذا علمه وعن حرف أين

дүртә нәрсәдән соралыр: яшь вакытын ничек үткәрде, гомерен нәрсә белән әрәм итте, 

малын кайдан алды һәм кайда куйды (нинди урында сарыф итте), нәрсә өйрәнде һәм 

белгәне беләм нәрсә эшләде!” 

Бу имтихан – имтихан әкбар (зур имтихан) дип атала, чөнки моның аръягында имтихан 

булмас. Монда кеше йә оҗмахка керү өчен, йә тәмүгка керү өчен диплом алыр. Хисап 

вакытында эшләр тагын шуның белән кыенлашыр, кешедән нәрсә эшләдең? Дип сорап 

кына калынмас, бәлки ни өчен бу эшне эшләдең? дип мөнакаша (бәхес) кылыныр. Халык 

алдында оятка калыр үзе зур бер газаптыр. Бу имтиханны уңышлы үткәрү өчен беренче 

шарт – иманлы булудыр. Аллаһның барлыгына вә берлегенә, рәсулләргә, фәрештәләргә, 

китапларга (Коръәнгә) һәм кыямәт көне булачакка ышану ләземдер. 

Белегез Аллаһ берлеген, ислам дине хаклыгын, Әхмәд пәйгамбәрлеген, Аллаһ түгел 

бәдавам, Әхмәд – Рәсулаллаһның Тәүраттагы исем булып, Инҗилдә Фарклит исеме белән 

зикер ителгән. Әхмәд, Мөхәммәд, Мәхмүд, Фарклит – мактаулы кеше мәгънәсендә булып, 

Рәсулаллаһның исем шәрифләредер. Инҗил бер набада Мөхәммәд Рәсулаллаһ дия зикер 

ителгән (Адәм сүрәсе һәм башка сүрәләр). /421/  

 وحده هلل البقاء و العظمة

Мәфһүме: “Олуглык һәм мәңгелек фәкать Аллаһка гына махсус сыйфатлардыр”. Кешеләр 

арасында да олуглык белән мөмтаз булган кешеләр бар. Күәт вә дәрәҗә, гыйлем вә вәһа 

әһелләреннән байтак кешеләрне тарих белә һәм хәзерге вакытта да алар барлар. 

Кайберләре хәтта күәт һәм дәрәҗәләрне артык мавыгып китеп җәбәр вә золым юлына 

керүләре, кешелек дөньясына хуҗа булу һәвасына төшенеп гөнаһсызга кан түгүләре дә 

мөшәһәдә ителмәктәдер, ләкин бу олуглык никадәр генә зур булмасын, фәкать нәсәбе вә 

мөҗазе генә булып ахыры фәна һәм үлем баз камлана (?). Әгәр дә яхшы кеше – 

җәмгыятькә вә инсанияткә файдалы шәхесбулса, исеме тарихның якты сәхифәләренә 

кереп кала һәм халык тарафыннан яхшылык белән сөйләнә, тарихта сагынулы хатирәсе 

каладыр. Әгәр дә җәмгыять өчен зарарлы, мөсәррәф кеше булса, тарихта начар исем 

калдырып, нәфрәт белән искә алына, эшләгән начарлыклары фаш ителәдер. Фиргавен һәм 

Карун тарихта шундый шәхесләрдән булып, Коръәндә һәм тарихта негатив сүрәте мәңгегә 

чагылдырып тарихи кара сахифәләргә язылган. 
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Вакытында дөньяны гүҗләткән, зәгыйфләрне куркытып үзләренә кол иткән бу 

кешеләрдән тарихта мескен кара шәүләләр генә калган, иһрамнардан (اهرام) мәддияләре 

генә сакланган. Вакытта булган дәрәҗә вә олуглыктан нам вә нишан калмаган.  

Бер падшаһның ишәге үлгән имеш, бу ишәкнең җәназасына йөз мең кеше хәзер булган. 

Бераздан соң бу падшаһ үзе үлгән, ләкин җәназасына бер кеше дә бармаган. Менә шул 

рәвешчә залимнәрдән олуглык вакытлы гына булып, ахыры фанага мәкрундер. Иң яхшы 

олуглар гәрчә үзләре үлсәләр дә, эшләгән эшләре һәм яхшы исемнәре тарихта мәңге 

саклана, халык тарафыннан да яхшы исем белән зикер ителәдер. Аның намына һәйкалләр 

ясап, исеме мәңгелешә һәм /422/ халыкның мәдх вә санасына һәм хәер догасына мөзаһһәр 

буладыр.  

نظروافا        علينا تدل آثارنا إنِّ   اآلثار الي بعدنا 

 ягъни Аллаһтан башка һәр нәрсә фана вә зәвәлгә дучар булдыр, чөнкиوجهه إالِّ  هالك شيء كل

Аллаһы тәгалә хәзрәтенә махсус булган олуглык вә мәртәбә хакыйки булып, зәввал вә 

фәнагә мөкран (مقران) түгел, бәлки даими вә әбәдидер. Әмма кешеләрдә булган күәт [һәм] 

дәрәҗә мөҗази һәм нәсәби булып, Аллаһы тәгалә тарафыннан бирелгән вакытлы 

олуглыктыр. Чын олуглык, чын дәрәҗә, чын мактау фәкать Аллаһка гына махсустыр. 

Аллаһта булган кодрәт, гыйлем, хикмәт һәм башка сыйфатларны бәндәләргә бирелгән 

кодрәт, гыйлем белән чагыштыру да дөрест имәс. Бәндәләр никадәр генә зур күәткә, 

дәрәҗәгә ия булмасыннар, гаять хакыйр вә калил булып Аллаһының кодрәтенә 

чагыштырганда сагыйр дәрәҗәсендә генә калырлар. Бәндәләр бер теләгән нәрсәсен 

булдыра алмау шуннан нашимдер (?). Мәсәлән, бәндә дөньяга үзе теләгәнчә туа алмый 

һәм гомерен йөзәр мең елларга озынайтырга булдыра алмый. Бәлки Аллаһының ирадәсенә 

табигътер. Кыямәт көнен барлыкка китереп, кешеләрне дарел-җәза булган ике йортта – 

оҗмахта яки тамугта – мәңге яшәтүе дә кодрәт илаһиягә нисбәтән мөмкин һәм җиңел 

мәсьәлә булып, теләгән вакытта барлыкка китерүенә һич бер манигъ, теләгенә хаил 

юктыр. 

Үткәндә язылган кыямәт әхвале хакында булган аятьләргә ышанмаучылар тарафыннан 

берничә бәхәс вә игътиразлар кайбер дингә каршы язылган рисаләләр дә, хәтта бөекләр 

тарафыннан язылган гыйлми әсәрләрдә күренмәктәдер. Бу игътиразларыннан 

кайберләренә кыскача гына җавап биреп узу бу хакта булган шөбһәләрне бетерер, Коръән 

вәгъдәләрен аңларга ярдәм итәр дип занн итәм. 

/423/ Ул шөбһә вә игътиразлардан ахыр заман булыр-булмау мәсьәләсендә булган сөәльне 

китерәм.  

1 – Коръән тарафыннан вәгъдә ителгән ахыр заман – кыямәтбулу фәнчә хөкемне, бу 

мәсьәлә дин тарафыннан уйлап чыгарылган хорафат түгелме? 

Әл-җавап. Бу мәсьәлә хакыйкать булган, киләчәктә кешеләргә киләчәк дәһшәтле бер 

язмыштыр. Хорафат нәүгеннән түгелдер, бәлки фән белән исбат ителгән, гакыл 

тарафыннан мәкбүл, Коръән тарафыннан вәгъдә ителгән чын бер нәрсәдер. Хорафат дип 

вәһем (وهم) вә хыял тарафыннан чыгарылган, һичбер гакыллы, табигый, иҗтимагый 

нигезгә нигезләнмәгән, бәлки надан кешеләр тарафыннан барлыкка китерелгән 

уйдырмалар гына әйтәләр. Мәсәлән, гарәп мөшрикләренең сынымнарга гыйбадәт итүләре, 

борынгы юнан (грек) халкының йолдызларга табынуы, Һинд мәҗүсиләренең сыер, 

маймыл, фил, елан кебек мәхлүкларны илаһ дип йөрүләре, насараның иконага гыйбадәт 
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кылуы, җир, күкләрнең һәр кайсына махсус илаһлары бар дип ышану вәһемгә нигезләнгән 

җаһиллияттән калган хорафи, дини игътикадлардыр. Бу хорафатны акларга ни гакли, ни 

фәнни, ни иҗтимагый, ни фәлсәфи – бер төрле дә нигезлек юктыр. “Дөнья мәңге яшәр, 

ухрави булмас, галәмне табигать үзе барлыкка китергән” дигән нәзарияләрдә шулай ук 

бер кадәрле дә нигезгә нигезләнмәгән хорафат мәҗәлләседер. Кайбер кешеләрнең 

фикерләре белән уйдырылган асылсыз дәгъвалардыр. Шул сәбәпле фән [һәм] гакыл бу 

хорафатларга кискен рәвештә каршы килгән һәм кирәк динле, кирәк динсез булсын, 

галәмнең чиге, җир тормышының да ахыры булачагына ышанганнар. Ньютон, 

Фламарион, Гладстон кебек мәшһүр галимнәр хосусән ислам галимнәре бу хакта гаять 

тәфсилле рәвештә фәлсәфи әсәрләр язып калдырганнар (Ибн Рушд, Газали, Карафи 

кебекләр) дингә ышанмаучылардан ахыр заман булачагына ышанып мәкаләләр 

язучыларын Ф. Энгельснекүрсәтергә мөмкин. Ул “Табигать диалектикасына кереш сүз” 

исемле әсәрнең азагында бу хакта бик әйбәт мәгълүмат биреп, ахыр заман булуына фәнни 

дәлилләр китергән. /424/  

Бу нәзариянең холәсәсе шуннан гыйбарәт: кояш акырынлап яктылыгын, энергиясен 

югалтыр. Суы кимегән, буа да корылган тегермән ташы акырынлап әйләнүдәң туктаган 

кебек, планеталарга да зур үзгәрешләр барлыкка килер. Җылынлык азаю аркасында җир 

сусыз, төньяк һәм урта …лар боз белән капланып игенчелек белән шогыйлләнү мөмкин 

булмый башлар. Халык җыллы якка – экваторга (استداء خطгә) таба җыелырлар. Энергия аз 

килү сәбәпле җирдә хәрәкәтен акырынайтып һаман кыскарак орбита (مدار)да әйләнеп 

йөрер. Күп заманнар үткәнең соңында ниһаять кояшка якынаер. Каты салкынлык белән 

тормыш бетеп җирдәге мәхлүклар үлеп бетәрләр. Ниһаять җир мәете үзе дә кояшка төшеп 

янып бетәр. Кояш исә суынып җиргә әйләнер, табигый шартлар барлыкка килер һәм 

шунда тормыш башланыр.” Бу нәзария ахыр заман булуны исбат итү ягыннан Коръән 

тәгълиматына якын киселә дә, ләкин ике арада зур аерма һәм башкалык бар. Бу нәзария 

Аллаһы тәгаләне һәм Аның бөек кодрәтен вә идарәсен танымаганлыктан, ахыр заман 

булуны фәкать табигать хөкеменә һәм ихтиләнә тапшыра. Кояш моңарга кадәр миллиард 

еллар яшәгән, моннан соң да шулай озак яшәр, картаеп үлгән кеше кебек энергиясе бетү 

сәбәпле һәлак булыр, һәлак булганчы кояш үзе җиргә эверелеп суынып, шунда яңадан 

тормыш башлар: шунда яңа халыклар, яңа хайваннар һәм үсемлекләр барлыкка килер, ди. 

Кояш җиргә әйләнгәч, аның үзен нинди кояш яктыртыр һәм җылытыр, нинди мәркәз 

тирәсендә әйләнер: кояш тирәсендә нинди планеталар, барлыкка килер, томанга әйләнеп 

таркалып беткән йолдызларның хәле ничек булыр, яңа дөнья ничек системага салыныр, 

нинди тәртип урнаштырылыр һәм бу тәртип хәзерге дөнья кебек планлы һәм акыл белән 

куелган тәртипкә ия булырмы, бу тәртипне кем куяр, аңсыз табигатьнең үзендә бу 

эшләрне башкарырлык кайдан барлыкка килә, энергия кайдан аңа килер? /425/ Бер 

мәртәбә һәлак булып тар калган галәмне яңадан аякка бастыру өчен нинди зур көч кирәк. 

Җансыз табигать бу эшкә сәләтлеме? 

Менә бу сорауларга һәм моннан башка күп сорауларга бу теория җавап бирә алмый. Хәл 

ителеп бетмәгән мәсьәлә кебек, ачык хәлдә кала. 

Таркалган биналарны, шәһәрләрне яңадан торгызу, аякка бастыру өчен гаять зур мәдди вә 

мәгънәви көч һәм гаять акыллы рәвештә эшләнгән план кирәк булса да, бу теория аларны 

исәпкә алмый, бәлки тәсадефкә тапшырып, бөтен эшләрне аннан гына көтеп утырадыр.  

Бу нәзария Коръәндә әйтелгән кыямәт галәмәтләрен, мәсәлән: җир калтырып зилзиләләр 

барлыкка килүен, тауларның урыннарыннан күчеп тузанга әйләнүен, җир астыннан 



Фатхелкадыйр Бабич. Борһане тәүһид (1968) 

105 
 

авырлыклар (мөгдәннәр, вулканнар, мәетләр) чыгуын, кешеләр терелеп хисап вә җаза өчен 

гарасат мәйданына баруларын танымый. Галәмара җәзбә күәсен бетергәнең соңында, би-

инзиллаһ, җир һэм күкләрдә тәртип бозылып, йолдызларның ассоциясе (?) бетүен, бинаән 

галәйһи катастрофа булуы мөмкинлеге, шул мәҗәлләдән җирнең дә берәр җәрәм (جرم)гә 

бәрелүе мөмкин булудан уйламый. القارعة ما ادراك ما و القارعة ما القارعةбу аять кәримә ниндидер 

башка җәрем тарафыннан җиргә каты зарб булачагын аңлата. 

Бу теория ахыр заман булуны ерак ихтимал итеп куя, яңадан миллиард, миллиард еллар 

үтәр диеп, Аллаһының кодрәте вә идарәсе тәгаллүк итүне исә белә алмый. Хәлбүки 

кыямәт булу мәсьәләсе Коръәндә Аллаһының теләгенә (мәшьәтенә) вә идарәсенә 

тапшырыла. Кыямәт көтелмәгән вакытта булачак, ди. Вакыт билгеләнми, قور نقرنا ،صور نفخ– 

Аллаһының теләгенә бәйле, ди. /426/  

Шулай ук бу теория ахыр заманны өлешчә генә булыр, ягъни безнең кояш системасының 

кыямәте булганда, башка галактикалар исән калырлар, бер урында кыямәт булган вакытта 

башка урында яңа дөньялар барлыкка килер, дип фараз итә. Хәлбүки Коръәндә җир-

күкләрнең бер ук вакытта хәлакәтне һәм аннан соң җир-күкләр башка җир-күкләр белән 

алмашынып, яңа дөнья булачакны хәбәр итә.  

Бу нәзария кешенең яңадан терелүләрен, терелеп хисап мәйданына баруларын, Аллаһы 

тәгалә хозурында дөньядагы эшләреннән хисап бирүләрен һәм мөкәфәт, җаза алуларын да 

танымый. Табигатьне акыллы-гакыллы бер зат сыйфатында тасвирлый. Гуя ул гыйлем, 

кодрәт, хикмәткә ия булып, бөтенесен план буенча эшли, бөтен фәннәрне белә. Терек һәм 

җанлы булмаса да, җанлы һәм җансыз бөтен нәрсәне ясый ала, үзенең гакылы булмаса да, 

башкаларга акыл һәм гакыл бирә. Ул мөһәндис тә, химик тә, галим дә, хаким дә… Бу 

теория фараз вә тәхминнән гыйбарәт булганлыктан, нигезле дәлилгә нигезләнми. Хәлбүки 

Коръән куйган дәгъва – кыямәт булып кешеләрнең яңадан терелеп чыгачагы мәсьәләсе – 

көчле табигый һәм гакыллы фәнни нигезләргә нигезләнгән булганлыктан, шөбһә тотмый 

торган мотлак хакыйкать булып тора. Үлгән җирне яңадан тергезеп, кипкән үсемлекләрне 

яңадан тергезеп, туфрактан һәм миннән кешене бар итеп, галәмне тәртипле рәвештә идарә 

кылучы Аллаһ – кешеләрне үлгәнең соңында яңадан тергезеп бер мәйданда җырга һәм 

башка галәм барлыкка китерергә кадыйр түгелмени? дия истигъра мантыйки (منطقي استعراء) 

юлы белән яңадан дөнья яратуга көче җитә дип аңлата. Кодрәт илаһиянең чиксез булудан 

сөйли. /427/  

Сөәль: һәр кешенең ике контроле – хөмел дәфтәрләрен язып торучы ике фәрештәсе 

барлыгы – шул фәрештәләр тарафыннан язылган китабын хисап вакытында укырга 

мәҗбүр ителәчәген, зур гөнаһ ияләренең һәм кәферләренең авызларына мөһер басылып, 

куллары сөйләячәге һәм аяклары шәһадәт бирәчәкләре хакындагы аятьләрен гакыл вә фән 

тарафыннан аңлатып буламыни? Фөссыйләт һәм Йәсин сүрәсендә 65 нче аятьтә бу хакта 

бик ачык әйтелә. Бу аятьләрне заһиренчә кабул итеп буламыни? Кыямәт көтелмәгәндә 

килүен фәнни рәвештә аңлатып буламыни?  

Әл-җәвап: Бу мәсьәләләрдә гаҗәп итәрлек бер нәрсә дә юк. Һәммәсе дә Аллаһының 

кодрәтенең гыйзмәтенә нисбәтән мөмкин һәм җиңле нәрсәләрдер. Гәрчә без күрмәсәк тә, 

безгә мөәккел (مؤكل) булган ике рухани сакчы көченең безнең эшләгән эшләремезне 

хисапка алып, язып барулары мөмкин эш, чөнки кеше һәр вакыт контроль астында тора. 

Канунлы рәвештә һәрбер эшләгән гамәле, ул кирәк яхшы, кирәк яман булсын, исәпкә 

алынып барылырга, болар өчен тулы бүләк яки җаза алырга тиеш. Бу фәрештәләрне 
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безнең күрә алмавыбыз аларның булмавына һич дәләләт итми. Алар нурани һәм рухани 

галәмнән булганлыктан. Күзгә күренми торган нурлан кебек, күренмиләр һәм алар безгә 

мәгълүм булмаган рухани күәткә ия булып торалар. Аларның каләмнәре һәм кәгазьләре дә 

безгә мәгълүм булган мәддә нәүгәсеннән булмыйча үзләренә мәгълүм булган рухани 

күәтләр аркасында хасыйл буладыр. Заманымызда чыбыклы һәм чыбыксыз телеграф 

аркылы хәбәрләшү, микрофон васыйтасы белэн сөйләшү, радио аркылы хәбәрләр тыңлау, 

телевизор белән ерак барган вакыйгаларны мөшәһәдә итү, сүзләрне ишетү, хәбәрләрне 

тыңлау, көндәлек гади бер эшкә әверелде. Караңгы бүлмәдә утырып бик еракта булган 

кешеләрне күреп сүзләрен ишетеп тору үткән гасырларда хәтта кешеләрнең хялларына да 

кергән нәрсә түгел иде. /428/ Бу хәлләрнең булачгын сөйләсәң, ышанмаслар, хорафатка 

хөмел кылырлар иде. Хәлбүки ошбу заманыбыз моны хәтта сабый балалар да күреп белеп 

торалар. Хакыйкатен – төзелешен аңламасалар да, барлыгына шик вә шөбһә кылмыйлар. 

Шулай ук фотограф, патифон, граммафон, магнитофон пленкаларына кешеләрнең 

сөйләгән сүзләрен тотып алып калып, башка урынга барып сөйләтү кебек 20нче гасыр 

мөгъҗизәләре көндәлек тормышта киң рәвештә кулланыладыр. Киләчәктә ихтимал тагын 

шундый кораллар иҗат ителер ки, ул кораллар васыйтасы белән кешеләрнең гаиләләрендә 

булан вакыйгалардан, сөйләгән сүзләрдән мәгълүмат алырга мөмкин булыр. Монысы 

киләчәк фән эшедер. Һәрбер көллият һәм җөзьяәтне белеп торучы кәшиф әл-әсрар, галләм 

әл-гөйүб булган Аллаһы тәгалә хәзрәтенең һәм рухани күәт булган фәрештәләрнең безнең 

эшләремездән хәбәрдар булып торуы, рухани магнитофонпластинкасына язып куюлары 

бер дә гаҗәп түгелдер. Безнең һәрбер эшебез, хәрәкәтебез, сүзләребез кыямәт көнендә шул 

пластинкалар аркылы безгә хәбәр ителеп, дәһшәтле бер мәкамдә хисап булачактыр. 

هطائر الزمناه انسان كل و ً  القيامة يوم له خرج و عنقه في   (اإلسراء) منشوراً  يلقيه كتابا

«Һәрбер кешенең җилкәсенә кошын (гамәлән) тагып куйдык. Кыямәт көнендә бу кошны 

китап рәвештә ачып иясе юлкып алыр» димәктер. Бу аятьтә кешенең эшләгән эшләрен 

кушка охшаткан. Бу әлбәттә хикмәттән хали түгел. Кош бик хәрәкәтчән мөсафир булып, 

һәрвакыт очып йөри һәм моның өчен ул кирәкле шартлар белән тәэмин ителгән: бик 

җиңел ике канат, җиңел сөякләр, күзләрендә компас, канатларында магнит, үткен күзләр, 

сизгерлек, тормышларын тәэмин итү өчен һәм якларны билгеләр өчен җитәрлек 

кораллардыр. Шулар белән кошлар /429/ бик ерак сәфәрләргә дә курыкмыйча чыга алалар 

һэм бик ерак мөсафирларны үтә алалар. Шулук вакытта алар үзләренә генә мәгълүм 

булган дога-зикер һәм намаз белән дә мәшгүл булалар. Бичарә кәккүк төннәр буе «һу-һу» 

дия зикер вә тәсбих укып тора. Кеше дә бер мөсафир булып, ерак сәфәргә чыга, хәзерлеге 

алып барырга тиеш. Моның өчен ул үзенә хәзерлек һәм шартлар торырга тиеш. Ике канат 

кирәк (иман һәм яхшы гамәлләр) бер генә канаты сынса да, ул сәфәргә чыгу өчен шартны 

югалткан булыр. Рәсулаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләре Әбү Зарр әл-

Гаффаригә әйтә: الناقد فإنِّ  العمل أخلص و بعيد السفر فإنِّ  الزاد من أكثر و عميق البحر فإنِّ  السفينة جدِّد !ذر ابا يا 

 Мәфһүме: “И Әбү Зарр! Көймәңне яңарт (ремонтла), чөнки диңгез бик тирән, азыкныبصير

күбрәк алырга тырыш, чөнки сәфәр бик ерак, гамәлеңне яхшырак итеп эшләргә тырыш! 

Чөнки кабул итеп алучы бик үтке һәм зирәк”. Кешенең гамәлләре кош кебек рухына 

тагылган хәлдә, үлгәч очып, яхшы булса, әгълаи галийингә китәчәк. Әгәр дә иманы 

булмаса һәм гамәлләре начар булса, канаты сынган кош күк ишекләрен үтеп югары китә 

алмас. الخياط سمِّ  في الجمل يلج حتي السماء أبواب لهم تفتح ال(сүрә ххх), ягъни кәферләргә күк ишекләре 

ачылмас, хәтта төя инә күзенә керсә дә (михал эшрәбәлер?). إنِّ كتاب الفجار لفي سجين(әл-

Мөәффифин). Явызларның китабы җир астында.  
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Шәүле диңгез җил өрәдер, җилкәнен кергән карап 

Төн вә көннәр ул барадыр, юл алып ята ил карап 

Чыкты давыл, купты дулкын, ил карабын җил сөрә 

Нинди дәһшәт, нинди үпкен тарта безне җан сорап 

(Дәрдемәнд) /430/ 

Аллаһы тәгалә кыямәт көнендә кешенең кул-аякларын сөйләтүе дә мөмкин эш. Кирәк гади 

кал теле белән булсын, кирәк хәл теле белән булсын, бу хәлнең мисалы дөньяда ук 

бардыр. Магазинда нәрсә урлап тотылган карак хөкем вакытында куркудан һәм каушадан 

тәтри тотылса да, кул-аяклары калтырып, чәһрәсе үзгәреп җинаятенә шаһид булып 

торалар. Хәлбүки җинаяте булмаган кешеләрдә бу хәл булмый. Борычлылар, кичерешләр 

күрелми. Аллаһы тәгалә кыямәт көнендә аяк-куллар да эшләреннән хәбәр бирерлек 

сыйфатларны яратуы гаҗәп түгел. Ленинград шәһәрендә бер кызның күзен йомып бармак 

очлары белэн күрүе хакындагы гаҗәп вакыйга көндәлек матбугатта кабат-кабат язылды.  

Әмрикада бер кызның озак авырудан соң күзләрен йомган, бәйләгән хәлдә Тәүратны укый 

алуы хакында хәбәрләр дә еш вакытта матбугатта күрелгән иде. 

Табигатькә куелган серләр шул кадэр күптер ки, боларны әхата кылып бетерү өчен фәннең 

дә тагы да югары темплар белән үсеше кирәк. Хосусән кешенең рухында булган серләр вә 

хикмәтләр әле кәшф ителеп беткәне юк. Бу – киләчәк фән эшедер. 

Кеше рухы бер пластинка булып, кешенең һәрбер сүзе, эше хәтта фикерләре дә бу 

пленкага накыш ителә бара. Терек вакытта бу накышлар бу картиналар күренмәсәләр дә, 

үлеп рухы мөҗәррәд булганың соңында ачык рәвештә күреп, кинофильм картиналары 

кебек кешегә мәгълүм булачак. Кеше тәне үлсә дә, рухы үлми. Кеше – үлемсез. Гамәлләр 

терек вакытта рәсем рәвешендә күзгә күренмәсәләр дә, үлгәнең соңында мәдди күз 

урынына рухани күз эшли башлаганың соңында, бөтен эшләре рух пленкасында, калеб 

картинасында ачык рәвештә рәсемләнеп калганлыктан һәркем үз эшен тамаша кылыр, 

әгәр дә иман һәм гыйбадәт белән җыелган булмаса, /431/ кара картиналарны, килбәтсез 

рәсемнәрне күреп, хәсрәте зур булыр, тәмам хәйранга калыр һәм начар эшләре өчен гаять 

кайгырыр. Кыямәткә кадәр рухы авыр кичерешләр кичерер. Билгакес, әгәр дә иман 

әһеленнән һәм яхшы гамәл иясе булса, бу картиналарны күреп куаныр, рухани ләззәт 

эчендә гарык булып, үзенең хәленнән мәмнүн вә мөтәшәккер булыр. 

Җәһәннәм (тәмүг) – газап йорты 

Рәсүлаллаһ пәйгамбәрлек дәрәҗэсе белән мөшәррәф булып, халыкка Коръән сүзләрен 

аңлата башлагач, күңелләр җәһаләт әсәре белэн карайган, хорафат белән әввәрә булып хак 

белән батыйлны аерырга көче җитмәгән, рухи яктан бик түбән булган гарәп мөшрикләре 

бер юлы каршы чыгып мәдди вә мәгънәви һөҗүм итә башладылар. Коръән аятьләренә ят 

күз белән карап ислам идеясен юкка чыгарырга, җәһәлият, вәсният идеясен яклап калырга 

тырыштылар. Алар өчен бигрәк тә тәрекләрне мәгъбүдлектән чыгарып агач-таш 

парчаларыннан гыйбарәт нәрсәләр диеп әйтү бер Аллаһны гына игътираф кылу, үлгәнен 

соңында кыямәт булачагына ышандыру охшамый иде. Оҗмах аятьләрен сөйләгән вакытта 

күкләрендә бер кадәр кызкыз хисе туса да, тамуг аятьләрен ишеткәндә күзлекләре арта, 

кәферләр тамугында мәңге калачаклар дигән аятьләргә һөҗүм итеп котырып-котырып 

китәләр иде. Алай булгач безнең ата-бабаларыбыз да тамугта булырга тиешләр. Бу эш һич 
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мөмкин түгел, дияләр иде. Шулай ук гарәп дәһриләре дә ахирәтне танымыйлар, туу-үлү 

дәһер эше. Монда бернинди затның да катнашлыгы юк, диләр иде (إالِّ  يهلكنا ما و نحيا و نموت 

 Ләкин шул заманның китап әһеле булган яһүд-насаралар һәм башка күп кенә халык.(الدِّهر

Аллаһ хакында игътикадлары зәгыйф булганда, кыямәткә ышаналар. Үлгәннән соң 

тереклек /432/ булачагына ышанып, мәетләр өчен догалар кылалар (өчен, җидесен, 

кырыгын, еллысын үткәрәләр) һәм алар рухына багышлап сәдакалар бирәләр иде. 

Ошбу гасырыбызда да җир йөзендә күпчелек халык кыямәт булачагына ышаналар һәм 

үлгәнең соңында тереклек булачак дия игътикад итәләр. Кыямәт – дөнья тормышының 

килми калмый торган табигый нәтиҗәсе – мәдди дөньясының үзгәрүчәнлек һәм фәна 

кануннары белән ныгытылган котылгысыз язмышы ул. Оҗмах белән тәмугта кеше 

дөньяда эшләгән эшләренең җимеше һәм бу җимешләрне мәңге ашый торган, 

гамәлләренең файда яки зарарын күрә торган мәңгелек йортыдыр. Иман иясе оҗмах 

ачкычы, кешеләрнең күәи гыйлмиясенең мөнтаһасы булып, мөәминнәр өчен рухи дару, 

шәһвәткә тормоз, яхшы эшләр өчен җитәкчедер. Көферлек тә Аллаһының нигъмәтләренә 

каршы шөкерсезлек – көфрәнә нигъмәт – булганлыктан җәһәннәмгә юлбашчы булып, 

бәхетсезлекнең иң беренче чыганагы, шәйтанга иярүнең котылгысыз нәтиҗәсе булып 

торадыр. Оҗмах, мөәминнәрнең күвәи гамалияләренең мөнтаһасы булып, фәна вә зәвал 

ихтималы юктыр. Оҗмах - гүзәл, гүзәл җимеш, чәчкә бакчаларыннан, матур сарайлардан, 

ис китәрлек җиһазлардан, матур кызлардан, агар сулардан, аракы, бал, сөт 

чишмәләреннән, гүзәл киемнәрдән, хыяллар ирешмәгән сый-хөрмәтләрдән, хуш исләрдән 

гыйбарәт фонтаннардан торан икән. Тәмуг киресенчә, берничә миллион градус эсселектән 

торган гөзләп янган уттан, кайнар сулардан, чәнчекле җимешләрдән, елан-саяннан һәм 

башка әйтеп бетерү мөмкин булмаган гына газаплардан гыйбарәттер. ال و فيها يموت ال 

 .Анда кергән кеше үлми дә, терелми дә. Үкенү, җылау, үкерүдән башы да чыкмыйيحيا

Коръәндә сүрәтләнгән картиналарның бәгъзеләре менә шулардыр. /433/  

Тәмуг хакында дингә ышанмаучылар тарафыннан бирелгән ошбу бәхес вә игътираз 

характерлы булганлыктан, бу урында бу игътиразка җавап биреп узарга мөнасыйб күрдек. 

Сөәль: Тәмуг дигән нәрсә бармы, кешеләрне куркытып, патшалар, байлар хөкемен 

ныгыту, ярлыларны кол итү өчен руханилар тарафыннан уйдырылган хыял түгелме? 

Тәмугта меңләрчә еллар янып та, янып бетми тоган, юкка чыкмый торган тән булу 

мөмкинме? Ул хәзер кайда тора? Аны күрүче бармы? 

 Әл-җавап: Аллаһы тәгалә вә тәбарәкә хәзрәтенең кодрәте шулкадәр бөек вә чиксездер ки, 

теләгән вакытта теләгән нәрсәсен булдырырга көче җитә, теләгән нәрсәсен йә тизлек 

белән йә акырынлык белән булдырырга һичбер манигъ юктыр. Галәмне теләгән вакытта 

берәүгә дә киңәш итмичә барлыккаа китерде, киңәш итмичә яңадан төзетер. Бу мәсьәләдә 

берәүнең дә катнашырга хакы юктыр (يريد لما فعِّال). Бинаән галәйһи Аллаһының кодрәтен үз 

кодрәтемезгә чагыштыру ярамый. Бездә Аллаһта булган кодрәт вә күәтнең триллион-

триллиардтан бер өлеше да юктыр. Тәмугны инкәр итүче кешеләр табигатькә күз салып 

бераз фикер йөртү генә ләзем булыр, чөнки тәмугка охшаган төзелешләр галәмдә әле дә 

тулып яталар. Җирнең эчендә ут кебек кайнап утырган һәм дәһшәтле вулканнар атып 

җибәргән магма безнең аяк астында ут тәмугының мисалын күрсәтеп торалар, чөнки 

магмада булган эсселек йөз мең градус кадәр булырга тиеш дия фараз ителәдер (Туфрак 

белеме курсы – З.С. Филипович). Безне һәркөн яктыртып, җылытып торган һәм без аның 

тирәсендә әйләнеп йөри торган Кояш эчендә эсселек 12-13 миллион градус булырга тиеш, 

дия фараз итәләр. Димәк, Кояш та үзенә күрә бер җәһәннәм имеш. /434/ Безнең 
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галактикада һәм башка галактикаларда булган җымылдап янып торган безнең күземезгә 

беренче бөртеге кебек кечкенә булып күренгән йолдызлар – һәммәсе дә берәр кояштан 

гыйбарәт булып, болар арасында гакылга сыймаслык дәрәҗәдә зур гигантлар барлыгы 

астрономияда мөсәббәттер. Мәсәлән, Омикрон 10 миллион мәртәбә, 77 тәсиге (تسيغي) 12 

миллиард мәртәбә Кояштан зурраклар. Боларның яктылыгы безнең планетамызга 

миллионнарча елда чак килеп җиткәнен искә алу җитәдер. Бәс боларның хәрәрәт дәрәҗәсе 

ни дәрәҗэдә булырга кирәк! Безнең галактикада гына 100 миллионнан артык шундый 

кояшлар (савабат йолдызлары) барлыгын искә алсак, Җәнаб Хакның гыйзмәтенә вә 

кодрәтенә гаҗәпкә калмаска мөмкин түгел. Бу кояшларны яратучы зат әгла хәзрәтләре 

тәмугны яратырга кадыйр түгелмени? Яки барысын бергә җыеп зур бер тәмуг ясарга көче 

җитмәс дип бәхесләшергә мөмкинме? 

Тәмүг – алдап чыгарылган хяыл ул, фәкыйрларны байларга буйсындыру өчен, халыкны 

патшаларга итагать булуга өйрәтү өчен Мөхәммәд тарафыннан уйлап чыгарылган ул, 

дигән бәхес тә тигезсез булып, халыкны иманнан-диннән биздерү өчен уйланып 

чыгарылган пропагандадыр. Кыямәт, оҗмах, тәмуг хакында идеялар Коръәндә генә түгел, 

бәлки борынгы өммәтләргә индерелгән китапларда язылган булып, Аллаһ тарафыннан 

вәхи аркылы пәйгамбәрләргә аннан халыкка тапшырылган хакыйкатьтер. Беренче 

пәйгамбәр булган Нух галәйһис-сәлам да Аллаһның берлеген, кыямәтнең барлыгын һәм 

оҗмах-тәмуг мәсьәләсе дөрестлеген аңлатып, халыкны ислам диненә өндәде (Нух сүрәсе, 

18-25). Зәбүр, Тәүрат, Инҗилдә дә бу мәсьәлә нык кына яктыртылган. /435/  

Коръән Кәрим сыйнфый, җинси аермаларга карамастан, лөгәт һәм раса аермаларына 

игътибар итмичә бөтен халыкны (бай, факыйр, хаким, мәхкүм, ак, кара, галим, надан, ир, 

хатын) бер нәрсәгә - Аллаһның барлыгына, берлегенә һәм кыямәтнең булачагына 

ышанырга бөера, яхшы эшләр кылуын тәклиф итә. Иман итеп, изге гамәл кылучыларга 

оҗмахка кертүне вәгъдә итә. Икенче төрле әйткәндә Аллаһы тәгалә бөтен кешене оҗмахка 

кунакка дәшә. Әгәр дә бер кеше бу дәгъвәтне кабул итә икән, Аллаһы тәгалә хозурында 

мәңге кунак булып калачак. Бу дәгъваны кабул итмәгән кеше гәрчә ул бай, хаким вә 

дәрәҗәле кеше булса да, бу рәхәттән вә бу бәхеттән мәхрум булып калачак. Монда 

байлык-фәкыйрлык роль уйнамый, бәлки иман һәм гамәл салих роль уйный. Байларның 

күпләре малларына мәгрур булып һәм фәсыйк-фасадкә бирелеп тиешле урынга малларын 

сарыф итмичә, нәфес-һаваларына бирелүләре сәбәпле тамугка керәчәкләре хәбәр иткән. Бу 

очракта байлыкның бер файдасы да юк. Әгәр дә иман вә салих эшләр белән һәм малын 

яхшы урынга халык файдасына сарыф итү белән тиешле вазыйфасын үти икән. Ул да 

барыбер оҗмахка керәчәк. Оҗмах иркен булып бөтен халыкны сыйдырачак (السموات عرضها 

 .Оҗмахның киңлеге – күкләр һәм җир кадәр .(الرض و

Коръән нәзарында бөтен кеше бертигез хокуклы, берсенең икенчесендә артыклыгы юк. 

Аллаһы тәгалә каршында артыклыгы фәкать тәкъва белән генә (ягъни Аллаһка һәм кыямәт 

көненә ышанып яхшы эшләр белән мәшгул кешеләр генә)  ِّإتقاكم هللا عند أكرمكم إنКыямәт 

көненең солтаны тәкъва кешеләр генә булачак.  

Коръәндә кагыйдәләр дә бер сыйныф өчен генә түгел, бөтен халык өчен шоругъ булып, ул 

да гаделлекне, дөрестлекне шарт итеп куя. Ялган сөйләү, ышанычсызлык, хыянәт, 

шәфкатьсезлек, ярдәм итмәү, саранлык, тәкәбберлек – Коръән идеясенә чит булган /436/ 

начар гамәлләрдән хисап кылына. Байлардан фәкыйрләргә чыгарырга тиешле малны 

(зәкәтне) чыгармаучылар тәмуг әһеленнән булып, бирелмәгән маллары муеннарына елан 

рәвештә камыт итеп уралачак, ди Коръән (قيامةال يوم به مانجلوا سيطوقون ).  
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Байлыгына исе китеп ярлыларга көлеп карый торган байларны каты рәвештә тәнкыйт 

итеп, боларның соңгы нәтиҗәләре начар булачагын сөйли: في لبملذن كالِّ  ...لمزة همزة لكل ويل 

 Хөтәмә тамугында бәйләнгән хәйван кебек озын баганаларга бәйләнеп яначаклар...الحطمة

һәм кыйналачаклар, ди. 

Алтын-көмеш хәзинәләрен җыеп куеп халык файдасына сарыф итмәгән байларның 

маллары кыздырылып, маңгайларына, кабыргаларына һәм аркаларына басылачак 

җәһәннәмдә, ди (Тәүбә сүрәсе). Бу өч әгъзаны тәхсис кылып әйтүнең сәбәбен бәян кылып 

тәфсир галимнәре шулай тәүҗиһ итмешләр. Байларның сараннары фәкыйрләрнең 

хозурларына килеп нәрсә сораганын күрсәләр, гаять тәкәбберлекләреннән һәм 

саранлыкларыннан кәефләре китеп маңгайларын җыералар, туп-туры карамыйча 

кабыргалары белән генә торалар, ниһаять борылып аркаларын гына күрсәтеп китеп 

баралар. Фәкыйрләргә ярдәм итмәүләре, аларга түбән күз белән караулары һәм 

ярдәмнәрен тыюлары сәбәпле шул газапка мөстәхак булалар.  

Акчаны бер генә кулга җыеп бикләп торуны (монополия), бурычка биргән нәрсәне 

арттырып алуны (риба), хак алып бәлаләрдән коткаруны (ришвәт, взятка), гөбн фәхишне 

(нәрсәне тиешле бәһасыннан арттырып сатуны), ихтикярне (икмәк һәм товарны 

кыйбатланганын көтеп сатмый торуны), алдап сатуны (гишш) зур гөнаһка хисаплаган, 

болар өчен каты газап булачагын аңлаткан, /437/ зәкәте чыгарылмаган малның һәлакәткә 

дучар булачагын сөйли Рәсүлаллаһ: في القيامة يوم الزكاة مانع الزكاة بجس إالِّ  بحر ال و بيِّر في مال هلك ما 

 Мәфһүме: Корыда һәм диңгездә һәлак булган маллар зәкатне бирмәүләре сәбәплеالنار

һәлак булалар. Зәкатен бирмәүчеләр кыямәт көнендә утта булачаклар. 

Фәкыйрләрне яклау, аларга ярдәм итү, кыенлыклардан коткарырга тырышу – иң зур 

яхшылыклардан һәм иң бөек хәкимлек итеп хисаплана. Монды кешеләрне дан белән, 

мактап зикер итә (Кәһеф сүрәсе, Хызыр вакыйгасы).  

Карун агай гаять зур бай (капиталист) иде. Аның җыйган хәзинәләренең ачкычын генә дә 

бик көчле берничә кеше күтәрә торган иде. Муса галәйһиссәлам аны бик вәгазьләде. 

Малын фәкыйрләргә өләшеп зәкат чыгарырга кушты. Башка кешеләрнең кайберләре 

моның байлыгына кызыгып карыйлар: “Ай-һай, безгә дә шундый байлык насыйп булса 

ярар иде,” диләр. Гает көнендә шәп киенеп тантана белэн йөрүе халыкны сакландыра иде. 

Фикер ияләре вәгазь кылсалар да, аңа тәэссир итмәде: “Бу малны мин үземнең белемем 

аркасында таптым, миннән башка кешенең эше юк,” ди иде. Ләкин ул бу байлыгыннан 

файда күрмәде: мал һәм үзе җиргә убылды. Юмартлык Коръәндә һәм хәдисләрдә гаять 

мактала. Изге гамәлләрнең иң зурысы, оҗмахка керү өчен васыйта, диелә. من غصن   الخاء 

 Юмартлык – оҗмах җимеш агачларыннан бер ботак. Бу тармакка ябышкан –الجنة أعضان

кеше оҗмахка керәчәк (хәдис). Юмартлык изгелек ул. Изгелек исә оҗмахта булачак 

(хәдис). Саранлык кешене хәлак итә торган нәрсә, ди: و تبع (؟) هور و مطاع (؟) فشع المهلكات أما و 

فسهبن المرء أعجاب – Саранлык, бозыклык, тәкәбберлек – кешене һәлак итүче нәрсәләр (хәдис). 

/438/ 

Әгәр дә хакимнәр гадел хөкем итәләр икән, халык мәсләхәтен ригая кылып, җәмгыятьне 

дөрест рәвештә идарә кылалар икән, бу хакимнәргә буйсынып, куйган тәртипләрен ригая 

кылу – ләзем ителә: “И мөэминнәр! Аллаһка, Рәсүлгә, үзегездән булган эш башындагы 

кешеләргә буйсыныгыз!” ди, чөнки гадел хакимнәргә буйсынмау тәртипсезлеккә, ниһаять 

бу җәмгыятьнең һәлак булуына, бу халыкның кәяфәте-шәрәфе югалуга сәбәб 

була, хөррият вә истикләлләренеңюгалуына китерә. Мондый хакимнәргә буйсыну ләзем 
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була, гәрчә кара тәнле негр булса да: ر لو و أموركم والة أطيعوا  - (хәдис)مجدِّع حبشي عبد عليكم تأمِّ

Әмирләргә буйсыныгыз, гәрчә янчек борынлы, кара тәнле кол кеше булса да (хәдис). 

Ягъни кара тәнле негрларның һәм колларның да шулай ук фәкыйрләрнең дә ислам кануны 

буенча сайланып падшаһ булырга хаклары бар. Тик моның өчен физик таза булуы һәм 

гыйлемле булуы шарт (الجسم و العلم في بسطة زاده و) (بقرة). Бу рәвешчә гадел хөкем итү, 

хокукларда тигезлек бирү, бөтен милләткә тигез күз белән карау – тик ислам диненә хас 

булган мәзият һәм бөек шәрәф вә намустыр. Африкада һәм Америкада негрларга 

эшләнгән золымнар, каты кысынлыклар – Аллаһның хөкеменә каршы эшләнгән 

хыянәтләр.  

Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм соңгы васыятендә хатын-кызларга, 

хезмәткәрләргә һәм зиммиләргә (мөселманнар кул астында яшәгән насара – яһүдләргә) 

яхшы могамәлә итәргә - золым итмәскә, аларның шәхси, дини вә иҗтимагый хокукларын 

кысмаска тәүсия иткән: аларга золым итүчеләргә кыямәт көнендә мин дәгъвачы 

булырмын, Аллаһы тәгалә хөкем итәр. Шул вакыт хәлегез ничек булыр? – дия аңлатып 

биргән һәм эшләренең нәтиҗәсе начар булачагын белдергән. عن مسئول كلكم و راع كلكم 

 хәдисендә һәркем көтүче булганын, көтүеннән соралачагын /439/ бәян кылып: яшьرعية

кешеләр бөтен халык өчен, ирләр һәм хатыннар балалары өчен мәсъүл булачаклар, 

җавапка тартылачаклар, дигән. 

 .ягъни ике хаким җәһәннәмдә, бер хаким оҗмахта булыр ,(хәдис)الجنة في قاضي و النار في قاضيان

Болар кемнәр? Ике хакимнең берсе ришвәт алып җинаять ияләрен коткарган, берсе 

миллият, кардәшлек тойгыларына бирелеп, дустларын яклап калдырган, ягъни гадел, 

дөрест хөкем итмәгәннәр болар. Гадел хөкем иткән хакимнең оҗмахка керәчәге хакында 

бәшарәт биргән. 

Халыкка баш булу, хаким булу, гаять җаваплы һәм авыр бер эш булганлыктан, хаксыз 

рәвештә халык байлыгын үзләштереп канунсыз рәвештә баерга җайлы урын булганлыктан 

үзләрен тота алмаган кешеләр өчен фәсыйкъ, фәсадка юл ачу гына сәбәп булганлыктан, 

Рәсулаллаһ түрәлеккә кызыкмаска кушкан: моның өчен җавап бирү авыр булачагын 

сөйләгән: (؟) الفاطمة بئست و (؟) المرضفة فنعم .القيامة يوم ً ندامة ستكون و اإلمارة علي ستحرصون إنكمдигән, 

мәфһүме: Сез түрә булырга кызынмачаксыз. Хәлбүки ул кыямәт көнендә үкенеч-хәсрәт 

булачак. Имү (?) күңелле булса да, өметен аерылу начар нәрсә, ягъни түрәлек-власть 

хаксыз рәвештә халык малын үзләштерүгә һәм бала имезгән хатын кебек تسوز؟ләрне кәеф-

сафа кылырга, купшыланырга мөмкин булган нәрсә булса да, үлем (фатимә) һәм кыямәт 

көнендә хисап вакытында бу эшләрдән бирү авыр булачак. Тиешсезгә халык малын әләф-

тәрәф итүчеләр каты, исемсез (?) хәлдә калачаклар. 

Колониялар басып алып, халыкны кол итүче һәм хокуксыз фәкыйр хәлдә калдыручы 

империалистлар, эксплуататорларга каты тәһдид бар монда. Әгәр дә тәүбә итеп басып 

алган /440/ җирләрне, талап алган байлыкларны ияләренә кайтарып бирмәсәләр, бөтен 

халыкка гуманизм нигезендә яхшы мөгамәлә итмәсәләр, гаделлек белән хөкем итмәсәләр, 

золымнарын дәвам итсәләр, ярлыларга тиешле өлешләрен бирмәсәләр, эшләре харап! 

Истикбалләре начар! 

Моның өчен ихлас күңелдән Аллаһка, кыямәт көненә ышанырга, Коръәнне күп укырга, 

хосусән Аллаһның гыйзмәтеннән һәм кыямәт һәйбәтеннән куркуда булу кирәк.هللا رسول قال 

 و الغني في و اإلقتضاء و الغضب و الرضاء في العدل و العالنية و السر في هللا فخشية المنجيات ما و سلم و عليه هللا صلي

 Мәфһүме: Кешене газабыннан коткара [торган] нәрсәләр ошбулар: яшереннән һәмالفقر
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ашкәрәдә Аллаһы тәгаләдән курку, тыныч хәлдә һәм ачуланган хәлдә гаделлек белән 

хөкем итү, байлык һәм фәкыйрлек хәлендә икътисад белән яшәү (ягъни малны юк-барга, 

кәеф-сафага, фәсыйкъ-фәсадка һәм купшылыкка сарыф итмичә фәкыйр, мескен һәм 

ятимнәргә вә башка мөһтаҗларга ярдәм итү – кешене газаптан коткара торган яхшы 

эшләрдер. 

Аллаһтан курку – һәр яхшылыкның башы (хәдис), чөнки Аллаһ хозурында хисап бирәчәге 

һәм кыямәт дәһшәтләрен уйлаган кеше мөмкин кадәр яхшы эшләргә, начар эшләрдән 

хосусән җәбәр вә золымнан сакланырга тырыша, үзенең фани булачагын (үләчәген) уйлап, 

мөхтаҗ кешеләргә мал белән һәм мәгънәви көч белән (гыйлем белән) ярдәм итәргә 

тырыша. Аллаһ тарафыннан кушылган эшләрне эшләргә, тыйган нәрсәләрдән тыелырга 

тырыша. Үзенә һәм дөнья малына зарур булмыйча үзен мөгтадел (нормаль) тотарга 

тырыша. Менә болар гына әбәди котылу өченрәһән (залог) булып торалар. Аллаһтан 

куркуы булмаган кешеләрдә исә, бу шартлар табылып җитми. Ахирәт тормышына 

караганда дөнья тормышын алдан күрә. Фәкать мал җыюга гына әһәмият бирә, бу эшләр 

ахирәт көнендә гарасат мәйданында үкенүгә сәбәп булалар. 

/441/ 

Аллаһтан курку – нәҗәт васыйтасыдыр. 

Аллаһы тәгалә вә тәбәрәкәдән курку кеше өчен хас булган иң югары дәрәҗә, мактаулы 

сыйфат булып, һәр төрле яхшылык өчен чыганак (باعث) һәм начарлыклардан тыелу өченسد 

 .дер. Шуның өчен Аллаһтан курку Коръәндә зур фазыйләт уларак зикер ителгәнحائل

Фәкать Аллаһтан гына курку тиешлек ләзем ителгән. واخشواني تخشواهم وال– Мөшрикләрдән 

курыкмагыз, фәкать миннән генә куркыгыз! – ди. Ләкин Аллаһтан чын мәгънәсе илә курку 

өчен Коръән һәм хәдисләрдән хәбәрдар булу, ахирәт гыйлеменнән бер кадәр мәгълүмат 

иясе булу ләземдер. العلمأ عباده من هللا يخشى إنماМәфһүме: Аллаһның коллары арасында 

Аллаһтан куркып торган халык – фәкать галимнәр генәдер. 

Кайбер кешеләр Коръәннең бу тәгълимәтен негатив яктан күрсәтергә тырышып, бу 

мәсьәләгә ныклы әһәмият бирмәскә тырышалар: “Аллаһтан курку, кыямәттән өркү 

кешенең рухын төшерә, газапларны (гасыйларны?) какшата, күңелдә тынычсызлык 

барлыкка китерә, эшкә сәләтен һәм дә рәтен югалта, дөньяда иҗади эшләр алып барырга 

камачаулык итә. Кешенең кулы эшкә бармыйча, кыямәтне уйлап кайгырып утырырга 

мәҗбүр итә. Бәс җәмгыятьтә тәрәккый вә ислахат, гыймарәт бармаска тиеш,” диләр. Рәсүл 

Әкрам саллә Аллаһү галәйһи вә сәлләм дөньядә иң беренче дәрәҗәдә Аллаһтан куркучы 

кеше иде. Бу хакта голәмә күп әсәрләр язганнар. Сирәт нәбәвия һәм тәфсир вә хәдис 

китапларында бу мәсьәлә нык яктыртылган. Казый Гаяз хәзрәтләре “Шифа”исемле 

китабында бу хакта аерым бер баб куйган: ا خشية من هللا عز و جل  Рәсүлаллаһның Аллаһтан“و أمِّ

куркуы хакында” димәк. Бу турында бер-ике генә хәдис китереп узам: Хәзрәте Гаишә 

(Рәсүлаллаһның яшь хатыны) әйтә: “Төндә намаз укыганда Рәсүлаллаһ шулкадәр җылый 

торган иде, сәҗдәдә вакытта казан кайнаган /442/ кебек әзелдәгән тавыш ишетелә иде. 

Кайбер вакыт сәҗдәдә шулкадәр озак ята иде, ки хәтта мин “әллә үлде микән” дип аяк 

табанын тырнап карый торган идем,” ди. Фәхретдин әр-Рази хәзрәтләре “Тәфсир Кәбир”дә 

(“Мәфатих әл-гайб” исемле тәфсирендә) шундый бер вакыйганы китерә. Сәхабәләрдән 

Аби Гомәр Габдуллаһ әйтә: “Рәсүлаллаһ үлгәнең соңында сеңелем Гаишә янына барып, 

“Рәсүлаллаһның берәр гаҗәп эш хакында сөйлә,” дидем. Гаишә озак җылады һәм әйтте: 

“Аның һәрбер эше гаҗәп! Бер төн минем нәүбәтем иде. Юрган астында бер кадәр ятканың 
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соңында миңа әйтте: “Гаишә! Бу төндә Раббыма гыйбадәт кылырга рохсәт итәсенме?” 

Мин: “Йә Рәсүлаллаһ! Мин максатка ирешүеңне һәм Аллаһка гыйбадәт кылуыңны 

яратам,” дидем. Өйдә бер су савытын алып таһарәт алды, ләкин суны күп бетермәде. 

Соңра намаз укырга башлады. Коръәннән аять укып җылады, кулларын тәкбиргә күтәреп 

тагын җылады. Шул рәвешчә иртәнгә кадәр җылый-җылый намаз укыды. Иртә белән 

Биләл мәчеткә азан әйтергә килгәч, Рәсүлаллаһны бу хәлдә күреп: “Йә Рәсүлаллаһ! Нигә 

җылыйсың, сине Аллаһы Тәгалә үткән гонаһларыңны һәм киләләчләрен дә ярлыкаган,” 

диде. Рәсүлаллаһ: “Мин шакир коллардан буласым килмиме? Бу төндә миңа аять иңде,” 

ди:  إختالف الليل و النهار آليات لولي االبابإن في خلق السموات واالرض و (Али Гыймран, 190-194) 

аятьләрен укыды һәм әйтте: “Бу аятьләрне укып тә фикер итмәгән кешеләргә үкенеч!” 

Аятьнең мәгънәсе: “Күкләрнең һәм җирнең иҗат ителүендә, төн һәм көннең алмашынып 

торуында гакыл ияләре өчен бөек гыйбрәтләр бар.” 

Аллаһтан куркуы югары дәрәҗәдә булуы аның рухи һәм җисмани яктан көчле булудан 

китерде. Һиммәтне кимчелек китермәде, рухын төшермәде. Үзенә бирелгән пәйгамберлек 

вазыйфасын гаять авыр шартларда булуга карамастан 23 елын үтәп чыкты. 27 гөррәдә дә 

булып, хәтта /443/ иң каты сугышларда, хәтта җигелгән вакытларда (Ухуд, Хәнин 

сугышларында) бер адым булсын артка чигенмәде. Әхлакый яктан гаять өстен булып, 

һәркем белән яхшы, йомшак мөгамәлә итте. Байлыкка, мал җыюга кызыкмады. Бөтен 

максаты кешеләрне дөньяда һәм ахирәттә бәхетле итү иде. Шул идея юлында бөтен 

гомерен һәм малын кызганмады. Коръән кебек бөек китап калдырып, бөтен Җәзирәтел-

Гарәбияне җәһәләт хөрәфәтеннән һәм вәснияттән коткарып ислам әнвары белән яктыртты. 

Ярлы һәм колларны яхшы тормышка чыгару буенча кануннар куйды. Элекке караңгы 

халыкны яңа җәмгыятькә, яңа тормышка чыгарып, заманына күрә социализм төзеп 

калдырды (Моссе “Ислам асылы” китабын кара). 

Ул заманга кадәр күрелмәгән яңа бер җәмгыять төзеп коллар һәм ярлыларның 

тормышларын яхшырту буенча күп хезмәтләр һәм көч сарыф итте. Хәзрәте Хәдиҗәдән 

калган хисапсыз зур байлыкны коллар азад итүгә, фәкыйр, мескен вә ятимнәрне тәрбия 

итәргә, ислам динен күәтләндерүгә сарыф итеп бетерде. Үлгән вакытта бер тәүдән башка 

мирас калдырмады. حن معاشي النبياء ال نورث وال نورثن диде. “Без пәйгамбәрләр мирас мал 

алмыйбыз һәм үзебез дә мирас калдырмыйбыз,” димәктер. Үлер алдыннан кулына төшкән 

бер кисәк алтынны да фәкыйрләргә өлешеп бетерде. Болар Аллаһы Тәгаләдән куркуының 

гүзәл нәтиҗәсе, күңелендә һәм эшендә булган гуманизм тойгысы җимешеиде.  

Мәдинәгә баргач мөһаҗир белән әнсарны бер-берсенә туганлаштырып, дустлаштырып 

ярдәмләшүне кагыйдә рәвешендә җәелдерде. Ике тәвәнең бересен, ике өйнең бересен, 

хәтта ике хатынның берсенә туганлашкан дустына бирү вакыйгалары һәм болардан башка 

гаҗәп ярдәмләшүләре тарих сәхифәләрендә язылып калдырылды. Коръәндә бу хакта 

ишарәләр байтак зикер ителә: /444/ 

 و يؤثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة

(Әл-Хәшәр, 9) аяте ошбу сәхабәләрне мактау юллы индерелгән. Мәфһүме: “Үзләренә 

кирәк була торып та мал белән башка дустларына (сәхабәләргә) ярдәм итүне артык 

күрәләр.” Болар гуманизмның иң югары, мактаулы дәрәҗәседер. Бу исә ислам дине куйган 

гүзәл кануннарга буйсынуның күрсәткече булып торалар. 

Бу гүзәл әхлакый сыйфатлар ислам динен рабигъ гасырда бөтен Җәзирә әл-Гарәбигә 

таратуга, ярты гасырда Иран, Төньяк Африкага кадәр таралуга китерде. Халиҗ фарсидән 
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бәхре мөхит әтласига кадәр булган күп илләрдә ислам галәме (флагы) җелгердәп 

мәнарәләрдә “Аллаһы әкбар” тавышлары яңгырауга этергеч булды. Иман вә ислам нуры 

миллионарча халыкның күңелен нурландырып, Коръәннең гадел кануннары тантанага 

сәбәп булды. Бу тәраккый вә тәгаллә Коръән, ислам тәрбиясе нәтиҗәсе иде. Моның өчен 

без Рәсүлаллаһ рухына даимән салават укырга вә сәләм әйтергә бурычлыбыз. 

Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләренең ахыр гомерендә чәчендә егермә 

кадәр ак бөртек бар иде. Бер вакыт Әбү Бәкер разый Аллаһу ганһу Рәсүлаллаһка хитабән: 

“Йә Рәсүлаллаһ! Син дә картаясың, чәчләргә чал керә башлаган,” ди. Рәсүлаллаһ 

җавабән: شيبتني سورة هود و إخواتهاягъни: “Мине Һүд сүрәсе һәм аның кардәшләре картайтты,” 

ди. 

Һуд сүрәсендә борыңгы пәйгамбәрләргә ышанмыйча көферлекләрендә дәвам иткән 

халыкларга килгән дөньяви газаплар, дәһшәтле табигый һәлакәтьләр зикер ителә. 

Ышанган мөэминнәр фаҗигалардан котылып калганнар, би-изниллаһ. Мәсәлән, 

Месопотамияда Мос өлкәсендә Нух галәйһиссәлам халкын 960 ел буена ислам диненә 

өндәгән, ләкин кәферләр истиһза, мөстәһәл итеп көлгәннәр, динне кабул итмәгәннәр. Нух 

галәйһиссәлам һәм мөэминнәр көймәгә утырып котылганнар. Иң беренче мәртәбә көймә 

ясап дәрьядә йөзүче Нух галәйһиссәлам булган, вәхи илаһи аркасында көймә төзи алган. 

/445/ 

Йемендә Әхкаф дигән урында Гад халкын Һуд галәйһиссәлам исламияткә өндәгән, ләкин 

аз гына кеше ышанган, кәферләр исә җиде төн, сигез көн дәвам иткән каты сәмум җиле 

белән һәлак ителгән. Һәлак булган вә бар шәһәрнең хәрабәсен соңгы гасырда табылды. 

Күктән төшкән метеор (очкан таш) шәһәрне изеп, яндырып бетергән булган. Шәм белән 

Хиҗаз җире арасында яшәгән Сәмүд халыкны Салих галәйһиссәлам ислам диненә өндәсә 

дә, аз халык ышанган. Калганнары тавыш (صيحة) белән һәлак ителгән мәгълүмдер ки, 

ниндидер бер нәрсәнең шартлаган вакытында шартлау дулкыны тавышка әвереләдер. 

Шартлау никадәр зур булса, тавыш та шул кадәр көчле буладыр. Өйдә тәрәзәләр ватыла, 

хәтта өйләрнең җимерелү очраклары да вакыйгъ буладыр. Бу тавышны барограф дигән 

корал ярдәмендә беләләр. Бу тавыш бик ерак мөсәфәләргә дә таралуы мөмкин. Мәсәлән, 

1883 нче елда Зонд утравында Кракатау вулканы шартлаган вакытта утрау һәлак булган, 

җир каты селкенү нәтиҗәсендә диңгез дулкыннары диңгезнең икенче яртына кадәр барып 

җиткән, шартлау дулкыны берничә йөз километрга җиткән. Бу тавышның никадәр 

дәһшәтле булуын фикерләп белергә мөмкин. 

1908 нче елда 30 нче июндә Себердә Тунгуска елгасына якын төшкән метеорит (очкан 

таш) китергән дәһшәт һәм куркынычлы тавыш 60 километр хәтта 450 километр ераклыкта 

торган башка авылларга да сизелгән. Бу Себер метеориты дип атала. 

Мондый дәһшәтле тавышлар җир каты тәтрәгән өлкәләрдә дә барлыкка киләдер. 

Салих галәйһиссәлам кавеменә җибәрелгән газап та җир каты тәтрәү һәм вулкан күтәрелү 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Бу шәһәр ахырда җирдә батып, урынында күл хасыйл 

булган. بحر ميت(Үлгән диңгез) дия аталадыр, чөнки эчергә ярамый, эчендә бер төрле дә җан 

иясе яшәми. Куркынычлы бер күлдер, Фәләстыйн /446/ җирендә вакыйгъ булып, 

Иордания хөкүмәте илә Исраилия дәүләте арасында чик булып, Лут кавеме фахишә 

эшләрне һәм башка бозыклыгын күп эшләү һәм дингә ышанмау нәтиҗәсендә һәлак 

булганнар. Кызыл диңгез буенда Мәдин җирендә Шөгаеп галәйһиссәлам мәҗүси-

мөшрикләрне ислам диненә өндәү өчен мәбгүс булды. Бу кадәр кавем арасында гаделлек 
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юк, байлар фәкыйрләргә зөлемне күп кылалар, үлчәүне дөрест эшләтмиләр, шәфкатьсез 

халык иде. Пәйгамбәр боларны тәмле тел, тәэссирле вәгазьләр белән күп аңлату эшен 

алып барса да, бозыклыклардан туктамадылар. Аллаһыга һәм кыямәт көненә 

ышанмадылар. Ниһаять болар да тавыш һәм зилзилә белән һәлак булдылар.  

Мысыр җирендә Фиргавен дә рәхәтлеккә чыда алмыйча үлүһият дәгъва кылып, халыкны 

үзенә табындырды. Бәни Исраилне һәм ярлыларны кол итеп бушлай авыр хезмәтләрдә 

кулланды. Кавемнәр Фиргавенгә җир эшләделәр, таш йортлар салдылар, юллар 

эшләделәр, иһрамнар салып бирделәр. Хатыннары исә кул эшләрен эшләргә мәҗбүр 

итәләр иде. Бу гына да аз. Күбәеп китеп хакимиятне (властьне) кулга алырлар, дип 

куркып, Фиргавен Бәни Исраилнең ир балаларын үтертте. Кызларны исән калдырды. Өенә 

кайтып китәргә дә рөхсәт итмәде, чөнки ул вакытта арзанлы эшчеләр бетә. Муса 

галәйһиссәлам мәбгүс булып, Фиргавенне бу эшләреннән тыйса да, бу нәсыйхәтләр аңа 

тәэссир итмәде. Нәтиҗәдә диңгезгә батып кавеме белән һәлак булдылар. Үлгән вакытта 

мөшәһәдә хәлендә «Мин Муса Алласына ышандым, Аллаһ бар икән!» дия үзенең хатасын 

игъраф кылса да, соң булганлыктан кабул итмәде. Үлек гәүдәсе диңгез читенә чыгарылып 

ташланды. Илаһ түгеллеге бөтен халыкка мәгълүм булды һәм үзе тарихи гыйбрәт булып 

хикәять урынына сөйләнә торган вакыйга булып калды. /447/ 

Һүд сүрәсендә менә бу вакыйгалар гаять аңлаешлы һәм бик аянычлы рәвештә 

чагылдырыла. Боларның һәлакәтенә сәбәп – иман китермәүләре һәм халыкка золым 

итүләре булуы әйтелә: (цитата) (102 [6]нче аять). Мәфһүме: «Синең Раббыңның залим 

мәмләкәтләрне тотуы (һәлак итүе) менә шул рәвешчә булды. Аллаһның тотуы, рәнҗетүе 

каты». Залим хөкүмәтләрне һәлак итеп, аның урынына башка гадел халыкны китерү 

мәсьәләсе سنة إجتماعية(иҗтимагый канун) икәнне башка аятьләрдә бик ачык аңлатадыр: 

(цитата, Кәһф 59), мәфһүме: «Бу мәмләкәтләрне без золым кылган вакытларында гына 

һәлак итәбез. Аларның һәлак булуларына билгеле бер вакыт билгеләдек». Ягъни золым 

итмәсәләр һәлак итмибез. Һәлак итү вакыты өчен расписание куелган. Бу хәл та 

кыямәт [7]дәвам итәчәге әйтелә (Бәни Исраил сүрәсе, 58 нче аять). Мондый халыкка 

башта аңлату эшләре алып барыла, төрле фетнәләр белән санала, имтихан кылыналар, соң 

гаять киң тормыш, байлык бирелә. Кәеф, сафа, фәсыйкъ, фәсад белән шөгыйлләнгән 

вакытларында кисәктән генә бу нигъмәтләр алына, һәлакәт китерелә (Әгъраф, 95). 

Бу хөкемнәрдән хәзерге заман хөкүмәтләре дә күәтлиләр әлбәттә. Әгәр дә золымны дәвам 

иттерәләр икән, бу язмыш аларга килү дә котылгысыз.  

«Күлек (کولک) белән мәмләкәт яшәү мөмкин, ләкин золым белән илләр яшәмиләр» (хәдис). 

1918 нче елларда булган Русия сәүрәсе (революция – инкыйлаб) ошбу канун илаһинең 

безнең мәмләкәтемезгә ирешкән бер мәддәсе улып, гадәләтсезлек, золым, тигезсезлек, 

фокараны кимсетү, милләтләргә тигез күз белән карамау, әһле исламны тәнгәр (تنعر) 

итәргә (чукындырырга) тырышу нәтиҗәсе иде. /448/ 

Һүд сүрәсендә кәферләр һәм залимнәргә дөньяви газаптан башка ухрави газапның да каты 

булачагы хакында әйтеләдер. Җәһәннәм газапларыннан берничә картина китерелә һәм 

җәннәттә мөэминнәр өчен үзлексез бүләкләр бирелеп торалачагы зикер ителә: «Әмма 

явызлар утын булырлар, анда аларга өзелеп-өзелеп чыелдап һәм үкереп җылаулар булыр. 

Анда алар күкләр һәм җир дәвам иткән мөддәт эчендә мәңге калырлар. Мәгәр Аллаһы 

Тәгалә теләгән вакытта бу кадәр озак газап булмас, чөнки Раббың теләгән нәрсәсен 

шиксез эшли ала» (106-107 нче аять). 
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«Әмма бәхетле кешеләр оҗмахта, бакчалар эчендә булырлар, күкләр һәм җир дәвам 

мөддәттә, бу нигъмәтләр бетми торган бүләкләр булачаклар» (108 нче аять). 

Һүд сүрәсенең кардәшләре дип дөньяви һәм ухрави газаплар сөйләнә торган аятьләргә 

әйтелә. Мәсәлән, Әгъраф, Таһа, Вакыйга, Тәквир, Инфитар, Зилзиләт, Карига сүрәләре. 

Шундыйларда Рәсүлаллаһ саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләре гәрчә гөнаһлары 

гафу ителү белән бәшәрәт бирелгәнлектән җәһәннәмгә керәчәк булмаса да, өммәте өчен 

кайгырып берничә бөртек чәче, сакал агарган. Догаларында да Аллаһыдан куркуы нык 

чагыла аның. Бу урында берничә догасын китерәбез: 

فتنة المحيا و الممات و من فتنة المسيح الدجالاللهم أعوذ بك من عذاب القبر و من هول المحشر و من   

Мәфһүме: «Йә Рабб! Сиңа сыенам кабер газабыннан, кыямәт кадәр кыенчылыкларыннан, 

үлгән вакытта һәм үлгәч булачак сынау-газапларыннан һәм исламнан ваз кичәргә 

өндәүчеләр фетнәсеннән». 

ادةو أسألك خشيتك في الغيب والشه  

«Яшерендә һәм хәзердә Синнән куркуны сорыйм». 

اللهم ذا الحبل شديد و المر الرشيد أسألك المن يوم الوعيد و الجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الرسِّع السجود الموفين 

 بالعهود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد

Мәфһүме: /449/ “И Аллаһ! Күәт иясе һәм тугры бөерык бирүче гадел Затсың! Синнән 

сорыйм кыямәт көнендә газаптан һәм кыенлыкларыннан имин кылуыңны, рөкүгъ-сәҗдә 

кыла торган, вәгъдәләренә вәфа кыла торган, үзгә якын бәндәләр белән җәннәттә мәңге 

калдыруыңны, дөреслектә Син рәхмәтле, шәфкатьле Затсың, теләгән нәрсә генә эшлисең!” 

 ما رأيت منزالً فظيعاً إال والقبر انظع منه

Мәфһүме: “Нинди генә куркынычлы урын күрсәм, кабер аннан куркынычрак”. 

 القبر أول منزل من منازل اآلخرة و آخر منزل من منازل الدنيا

Ягъни: “Кабер ахирәтнең беренче станциясе, дөньяның ахыргы станциясе. Әгәр дә монда 

эш яхшы булса, аръягында эш тагын да яхшырак. Әгәр дә монда эш начар булса, 

аръягында тагын да начаррак!” 

Дүрт хәлифәнең һәм башка сәхабәләрнең Аллаһы Тәгаләдән һәм кыямәт 

куркынычларыннан куркулары бик күәтле иде. Шул сәбәпле алар һәр эштә гадел итеп 

эшләргә, мөхтаҗларга ярдәм итәргә, халык өчен мәсләхәт һәр нәрсәне эшләргә 

тырышалар. Үзләрен бик гади, түбән тоталар иде. Мәсәлән, Әбү Бәкер әс-Сыддыйк разый 

Аллаһу ганһу хәлифә булганың соңында беренче хөтбәсендә гаделлекне чагылдырып 

әйтә: “Мин сайландым хәлифә итеп, ләкин сезнең арада яхшырак кеше мин түгел идем. 

Халык файдасы өчен һәр нәрсәне эшләргә тырышачакмын. Зәгыйф кеше минем кашымда 

көчледер. Мин аның тиешле хакын алып бирәчәкмен. Көчле кеше минем кашымда 

көчсездер. Мин аннан бөтен кешегә тиешле хакын алып бирәчәкмен!” Әбү Бәкер һәр 

вакыт ахирәтне искә төшерде. Кыямәт куркынычлары хәтта төшендә күреп елап та уйгана 

иде. Шул /450/ сәбәпле аның хакында Рәсүлаллаһ: “Бер кеше тере мәет күрәсе киләсе Әбү 

Бәкергә карасын,” дип торган иде. Үз йортына махсус бер өй бина кылып, шунда гыйбадәт 

кыла, Коръән укып еглый иде. Мөшрикләрнең балалары гаҗәпләнеп якын килеп 

тыңлыйлар иде. 
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Бөтен көчне халык файдасы, бәхете өчен сарыф итүе һәм бөтен байлыгын исламны 

күәтләндерү, ныгыту өчен сарыф итеп бетерде. Аннан соң хәлифә булган Гомәр бине әл-

Хаттаб разый Аллаһу ганһу да дөньда иң гадел, тәкъва кешеләрнең берсе булып  أعدل

 дигән мактаулы исемгә ия булды. Аның гаделлеген, һәр кемгә тигез күз беләнالصحابة

каравын, ярлылар өчен шәфкатен сөйләп бетерү мөмкин түгел. Бәйтелмал үз кулында 

булуга карамастан тиешсезгә бер нәрсә дә алмас иде. Кыямәт көнендә җавап бирү авыр 

булыр дия иде. Бер вакыт өенә кайткач баласының кулында кызыл алма күреп бу алманы 

кайдан килүе хакында сораша. Хатыны: “Сәдәкә маллары арасында алма күреп алып 

калды”, ди. Гомәр: “Тиешсезгә халык малын болай алу ярамас, моның өчен миңа җавап 

бирергә туры киләчәк,” дия бәйтелмалга илтеп тапшырды бу алманы. 

Фәкыйр, ятим, тол хатыннарга иткән ярдәмен хакында тарих сәхифәләрендә якты юллар 

язылып калдырылган. Гомәр төннәрендә Мәдинә урамнарында сәяхәт кылып йөри. Әгәр 

дә фәкыйр, мөхтаҗ, икмәксез кешеләр барлыгын белсә, бәйтелмалдан азык алып җилкенә 

күтәреп китерә, бетереп ашатып китә иде. Халык акчасын тиешсез урынга бер тиен дә 

сарыф итмәде.  

Зиммиләр (әһле ислам кулында булган башка дин әһелләре) белән бик яхшы мөгамәлә 

итәргә куша. Рәсүлаллаһның من آذي ذميِّاً فقد آذاني, ягъни “Бер кеше бер зиммигә җәбәр вә 

золым кылса, миңа золым кылган була. Кыямәт көнендә мин аңа дәгъвачы булачакмын” 

дигән сүзен хәтердә /451/ тота иде. 

Кием-салым мәсьәләсендә дә бик гади булып, кигән пальтосына үз кулы белән ямау 

салган. Кырык ямаудан берничәсе кун белән тегелгән иде. Шәм шәһәренә кергәндә дә, 

яхшы чапаннар тәкъдим итүләренә карамастан, шул үзләренең иске киеме белән барып 

керде. Колы тәва өстендә булып, үзе тәвасен җитәкләгән иде. Бу эшкә Шәм халкы гаҗәпкә 

калып моның сәбәбен сораганнар. “Эш башында торган җитәкчеләр, патшалар купшы 

тормышка, кәеф-сафага күп акчалар сарыф итәләр. Халыктан җыелган хәраҗ (налог) 

акчасын фәсыйкъ-фәсадкә сарыф итеп исраф итәләр. Мин андый тормышны яратмыйм,” 

диде. Шәм әһеленең диненә, чиркәүләренә, малларына кагылмаска, урынсызга каннарын 

түкмәскә мөгаһәдә (договор) ясап кайтып китте. 

Һәр вакыт Коръән укый, Аллаһыдан куркып елый иде. Ике як күзеннән аккан эссе яшь 

нәтиҗәсендә ике як битендә кар эзләр хасыйл булган иде.  

Алардан соң килгән хәлифәләр – Госман, Гали – дә шул рәвешчә гадәләтнең, 

тәкъвалыкның тәмсал мөҗәсиме булып, хөррият – мөсәвәт – гадәләтне торгыздылар. 

Гомерләрен халык бәхете өчен корбан иттеләр. Алардан соң килгән табигыйн һәм тобгъ 

тәбигыйннән бөек һиммәт ияләре шул юлда яшәп, золым-җәбәрдән ерак булалар, кыямәт 

көнендә мәсъүлияттән гаять куркалар иде. Аллаһыдан һәм кыямәттән куркулары югары 

дәрәҗәдә иде. Мәсәлән, Хәсән Басрый хәзрәтләре һәр вакыт мунчадан елап чыга иде. 

Моның сәбәбен сорагач, “Әгәр дә сине өч көн ягылган мунчага хәбес итәбез дисәләр дә 

мин еларга тиеш булыр идем. Әгәр дә тәмүгъкә куйсалар, мәгәр җәйләр ут /452/ эчендә 

ятуга ничек чыдарбыз дип елыйм,” диде. 

Гадәттән тыш булган бу гали тәрбия Коръән тарафыннан бирелгән бөек дәрес нәтиҗәсе 

иде. Бөтен табигать дөньясы Аллаһның гыйзмәтеннән курку хәлендә торалар. “Аллаһны 

мактап күк күкрәү авазы (һаданың дулкынлануы) тәсбих әйтә һәм фәрештәләр дә 

Аллаһыдан куркудан тәсбих әйтәләр (Рәгыд, 13). 
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Аллаһының газабы вакытында фәрештәләр куркып канатлары җәбергә ләпелдәткән кош 

кебек, канатларын ләпелдәтәләр (хәдис).  

“Аллаһының гыйзмәтеннән күкләр ярала язалар” (Шура, 4). 

“Әгәр дә Коръән тауга иңдерелгән булса иде, куркып ярылганың күрә идең” (Хәшәр). 

“Ташлардан Аллаһтан курку сәбәпле тау башыннан тәгәрәп төшкәннәре дә бар” (Бәкарә), 

ягъни Аллаһы Тәгалә табигатькә куйган кануннарга буйсынмаска бер генә нәрсә дә 

булдыра алмый. 

“Аллаһы җирдә Үзенең теләгәнен эшләүдән сез аптырашка калдыра алмыйсыз” (Шура), 

ягъни Аллаһы теләгән нәрсә булмый калмый. Моны тыярга бер генә кешенең дә көче 

җитми. ما شاء هللا كان وما لم يشاء لم يكن 

Аллаһы Тәгаләнең гыйзмәтеннән, кыямәт һәйбәтеннән пәйгамбәрләр һәм әүлияләр дә 

дәһшәттә калып әйтәсе сүзләрен дә әйтә алмыйча торачаклар. 

 يوم يجمع هللا الرسل و يقول ما ذا اجبتم قالوا ال علم لنا إنك انت العالم الغيوب

(әл-Мәидә, 109). Ягъни: «Аллаһы Тәгалә кыямәт көнендә пәйгамбәрләрне җыяр һәм әйтер: 

Сез халык тарафыннан ничек караш алындыгыз (ышандылармы юкмы)? Пәйгамбәрләр 

/453/ «Белмибез, йә Рабб! Ул хакта мәгълүматыбыз юк. Яшерен серләрне белүче Затсын 

Үзең!» диярләр. Бу рәвешчә җавап бирүләренең сәбәпе гаять куркуларыннан каушап 

әйтәсе сүзләрен онаттылар (Газали, Ихъя). Кыямәт куркытучы пәйгамбәрләргә шулай 

каты тәэсир итәчәк, башкаларга ни сан! Гайса галәйһиссәламгә кыямәт көнендә Аллаһы 

Тәгалә тарафыннан: «Син халыкка әйттеңме, мин Аллаһының углы, миңа һәм анама 

гыйбадәт кылыгыз?, дип дия сорау булгач, Гайса галәйһиссәлам өч ел кадәр вакыт җавап 

бирә алмыйча, җил вакытында тәтрәгән яфрак кебек дерелдәп, тәтрәп торачак,» димешләр. 

Шуннан соң гына: «Йә Рабб, әгәр дә әйткән булсам, Син белми калмас идең. Син минем 

күңелемдә булган серләрне дә беләсең!» диячәк. 

Кыямәт дәһшәтләре һәм Аллаһы Тәгалә вә Тәбарәкә хозурына хөкем өчен бару шул кадәр 

куркыныч булачактыр ки, бу көнең дәһшәте балаларның чәчләрен агартып карт кеше 

кыяфәтенә кертәчәк, хәтта кү тә яралачак (Мөзәммил). 

Сираттан кичү картинасы 

Җәһәннәм аркылы сыраттан үтеп чыгу күренеш тә гаять куркынычлы булачак: Сират 

кичкәндә халык өч төркемгә бүленер. Бер төркеме яшен кебек үтәрләр. Бер кыенлык та 

күрмәсләр. Икенче бер төркеме сыратта булган чәнчекләргә кадала-кадала әле басып, әле 

ятып, әле мөкәләп озак вакыт эчендә үтеп чыгарлар. Өченче төркем халык үтә алмыйча 

йөз түбән тәгәрәп төшәрләр яки җәһәннәмдә забониләр, багорлар белән тартып төшәрләр. 

(Хәдис). /454/ 

Борһане тәүхид (Аллаһның берлеген исбат итү дәлиле) 

Гайса галәйһиссәлам «Мин Аллаһның углы» диеп дәгъва кылмады, бәлки үзенең бәндә 

булуы, пәйгамбәр булуы белән игътираф кылып, коллык белән фәхерләнде. Шулай ук 

Йосыф «Наҗар углы мин» диеп тә дәгъва кылмады. Бу ике дәгъва икесе дә хөрәфәт 

җөмләсеннән булып хакыйкатькә туры килми. Аларның дәрәҗәсенә вә гыйзмәтенә бинаән 

ифтирадән гыйбарәттер. ذ هللا من اله ، و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق و لعلی بعضهم علی ما اتخ

 (Мөэминүн 91нче аять) بعض، سبحان هللا عما يصفون
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Мәфһүме: «Аллаһы Тәгалә бер төрле дә бала тотмады һәм аның белән бергә башка бер 

төрле дә илаһ (мәгъбүд) юк. Әгәр дә булса иде, һәрбер илаһ үзе яраткан галәм белән 

башкасына каршы сугышка чыгар һәм бәгъзәсе бәгъзәсенә өстен чыгар иде. Кешеләр 

(кәферләр) сыйфатланган кимчелекләрдән Аллаһы тәгалә мөнәззә (пакьтер)». 

Бу аяте кәримә Аллаһы тәгалә хәзрәтенең баласы юклыгын һәм аннан башка илаһлар 

булмавын дәлил белән исбат кылганлыктан, борһане тәүхид дип аталган, чөнки әгәр дә 

Аллаһтан башка мәгъбүдләр булат орган булса иде (борынгы юнаннар мифологиясендә 

кебек) алар һәммәсе дә бу биттә әл-вәһияттә күәт вә гыйзмәттә бер хөкүмәттә 

булганлыктан берсе икенчесеннән өстенлек аласы килеп, башкасына, мәсәлән гарешне, 

Аллаһка каршы сугышлар чыгарырлар. Бу сугышта гәсакир урынына үзләре яраткан галәм 

әҗзалары (йолдызлар, фәрештәләр…) катнашып, охшаш булмаган һәлакләр барлыкка 

килер. Галәм әҗзалары ватылып, кырылып бетерләр. Бу хәл шул рәвешчә үзлексез дәвам 

итәр иде. Арада берәрсе өстен чыгып, әл-вәһият дәрәҗәсен үзенә алса башкаларны 

һәлакатькә дүчар булу сәбәпле, әл-вәһияткә мөстәхак булмыйча юкка чыгарлар. Бәс 

берүзе генә /730/ торып калыр иде, чөнки әл-вәхият дәрәҗәсе көдрәтнең мәгъбүдиятнең 

һәм башка илаһ сыйфатларның һәммәсе үзенә генә махсус булуын таләп итәдер. 

Җиңелгәнлектән башкалары бу дәрәҗәгә лаек була алмыйлар. Башкалар исә, әгәр дә 

илаһлар күп булсалар, җир-күкләр ватылып җимерелеп беткән булырлар. Бәс галәмдә 

хәзерге тәртип булмас иде, дигән. Галәмдә ныклы тәртип, кәтгый канун булы илаһның бер 

генә булуын күрсәтәдер. Бу казыяне мантыйки мөхакәмә шикеленә куеп, казыя тәртип 

итәмез: 

 Әгәр дә илаһ күп булса иде, галәм ватылып, җимерелеп беткән булыр иде. 

 Галәм гаять тәртипле вә мөнтәзыйм булып, һәлакькә дучар булмаган. 

 Димәк, галәмнең мөхбире вә халике булган Аллаһы тәгалә дә бер генәдер. 

Мәхәббәи көллияләрдә санинең (икенче хәднең) рәфгесе беренче хәднең (мөкаддимнең) 

рәфгәсе мәүҗиб була, дигән кагыйдә әбәдән Аллаһының берлеге сабит булуы. 

Әгәр дә баласы булса да, шулук хәл вакыйгъ булыр иде, чөнки бала атага һәрбер сыйфатта 

охшаш булганлыкта, галәмдә уртак, мәгъбүдияттә хокуклы булганлыктан, галәменә ярату 

эшендә катнашыр. Бинаән галәйһи, галәмдә ике тәртиб, ике төрле һидаять, ике төрле 

солтанат (власть) булып, хәзерге тәртип булмас, бер башлык булмавы аркасында 

махлүкатта анархия булып, катгъ бер хөкем, бер канун булмас иде.  

 ...ما اتخذ هللا من اله و ما کان معه من اله

Аяте ошбу мәгънәне ифадә итеп, хөрәфәтенә инкәрь, хәкыйкатенә бәян итмештер. Бер 

башлыкка буйсыну, тәртибнең мөһим рөкен булганлыктан, хөкүмәтемездә бер башлык 

нигезне корылганнар. Җәмгыятьнең кәвамы, тәртибнең дәвамы шуңа баглыйдыр. /731/  

Коръән Кәрим Аллаһы тәгалә тарафыннан кешеләрне гакыйдә вә гамәлдә дөрест юлга 

төшереп, җир йөзендә гаделлек урнаштыру өчен китерелгән гаять кадерле вә кыйммәтле 

китаптыр. Коръән кешеләр өчен дөреслектә гаделлектән, бәхетле тормыштан башканы 

теләми һәм кешеләрнең дөрест булмаган юлга кереп начарлыклар эшләвенә, 

бәхетсезлеккә очравына да разы булмый. Коръән һидаять китабы булып нинди юл 

хакыйкать булуын, кешеләргә бәхеткә керүгә нинди сәбәпләр барлыгын барысын да 

сөйләп биргән.  
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Коръән нур булып, кешеләрнең рухын, гакылын, кальбен, якты һәм дөрест булмаган 

сукмакларны ачык итеп күрсәтеп биргән. Гакыллары саф, күңелләре сәләмәт булган 

кешеләр бу нур аркасында дөрест юлына кереп, бәхет юлына төшә алганнар. Тик күңел 

күзләре күрми, дөрест юлын тапмый торган кешеләр өчен генә ул сукырлыкта калырга 

ихтияр куйган. Коръән сүзләрен ишетәсе килмәгән кешеләр өчен генә саңграу хәлдә 

калырга ирек куйган. Чөнки иманга килү-килмәү кешеләрнең вөҗдани 

эшләребулганлыктан, кешенә мәҗбүри рәвештә иманга китерү яки китермәү юк. 

Аллаһның кануны буенча бәндәләрнең ихтиярларына һәм теләкләренә тапшырылган. 

Бу хакта Коръән Кәрим яктылыгында хакыйкать, файда булуы күрсәтелде һәм 

җәбәрияләрнең вә көдрияләрнең хаталары ачык итеп аңлатылды. Тәкъдир мәсьәләсе 

буенча китерелгән шөбһәләргә тиешле җаваплар бирелде. 

Мәсьәлә тәмам ачыклансын дигән максат белән бәгъзе гыйлме кәлам китапларында 

язылган һәм ислам голәмәсе тарафыннан расланган бер-ике аңлатманы бәян кылып, бу 

мәсьәләгә хәтимә бирергә уйлыйм. 

/732/  

(حضرت علی) ال تنويضاالنسان ال مطلق و ال مقيد. االمر بين االمرين ال جبر و  – ۱  

 و للعباد افعال اختيارية جزئية بها يثابون و يعاقبون – ۲

 Мәһмүме: Кеше тәмам анархиядә түгел. Ике эш арасында тора: җәбәр дә юк, үзенең 

ихтияренә тулы рәвештә тапшыру да юк. 

 Кешеләр өчен җөзьи (өлешчә) ихтияр фигъле бар. Шул ихтияр нигезендә яхшы эш 

эшләп яхшы җәза (мөкәфәть) алырга да мөмкин, яки начар эшләр эшләргә һәм аның 

өчен газап кылынырга мөмкин. 

 عظمة االنسان

Кешенең бөеклеге – дәрәҗәсенең зурлыгы 

Аллаһы тәгалә хәзрәте җирне һәм башка галәмне яраткач, җирдә хәлифә булу өчен адәмне 

яратачагын фәрештәләргә игълан кылып, адәмнең шадыны зур, дәрәҗәсе бөек булачагын 

аңлатса, фәрештәләр бу мәсьәләдә (җирдә хәлифәлеккә) үзләрен тәкъдим итеп карасалар 

да, Аллаһы тәгалә аларның бу таләпләрен кабул итмәде. Хәтта яраткач адәмгә сәҗдә 

кылырга бөерды. Фәрештәләр, табигый, Аллаһның бөерган әмерен тыңлап адәмгә сәҗдә 

кылдылар. Фәкать Иблис генә Аллаһының сүзен тыңламыйча, сәҗдә кылудан баш тартты. 

Бу вакыйга адәмнең җирдә мөһим роль уйначагын, Аллаһының адәмгә зур гыйнаять 

кылганын, гаять дәрәҗәдә әһәмият биргәнен белдерә. Адәмне җир шарында яратуы да 

адәмнең кадерле – мөхтәрәм бер мәхлүк булуын белдерә иде, чөнки җирдә башка 

планеталар тормыш өчен уңайсыз. Табигый ресурслар җитәрлек түгел, климат та каты 

иде. Җирдә табигый ресурслар мөкәммәл булганлыктан монда тереклек итеп гыйлем вә 

мәгърифәт хасыйл итү – бөек һәм югары дәрәҗәдә мәдәният төзү мөмкин иде (Җасия, 13). 

Мәдәният төзү өчен кирәкле булган шартлар белән тәэмин итү, мәсәлән, матур җисмәни 

төзелеш, гакыл-фикер кебек рухани күәтләр белән хөрмәтләү кешенең гыйзмәтен күрсәтә 

иде.  

/733/ Кешегә бирелгән мәдди вә мәгънәви күәтләр аркасында кеше җирдә хәлифәлек 

мәнсәбен кабул итеп алды (Хәшәр, хх) һәм җир йөзендә иң мөхтәрәм-кадерле мәхлүк булу 

шәрәфенә иреште (Исра, хх). 
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Кеше тән төзелешенең мөкәммәл булуы, гакылның үткенлеге аркасында һәм аңа Аллаһы 

тәгалә тарафыннан бирелгән гыйлем вә мәгърифәт ярдәме белән үзенең өстенлеген-

хәлифәлеккә лаек булуын исбат итте. Үзенең башка мәхлүкләргә солтан икәнен тормышта 

күрсәтте. Хәзер кеше тәбигать белән теләгәнчә идарә кыла. Аллаһы тәгалә хәзрәте биргән 

гакыл, гыйлем һәм эш ихтияре аркасында табигатьнең барлык ресурсларын үз 

мәсләхәтенә хезмәткә куеп файдалана. Табигатьнең барлык мәдди вә мәгънәви көчләрен 

җиңеп, үзе теләгән эшләрне эшләтә. Бохар, электрик, хәтта атом күәтоәре дә кешегә 

буйсынып, аның бөеругы буенча транспорт, завод, фабрикаларга җиңеп эш эшли. Шәһәр 

һәм авылларын яктырта. Кешеләргә азык-кием, жылынлык кебек мөһим нәрсәләрне 

җитештерүдә катнаша. Хәтта атмосферага, айга менү өчен, диңгез түпләрендә сәяхәт итү 

өчен дә зур роль уйный. Тынычлык өчен кулланганда хисапсыз файдалар китерә. Табигать 

ресурслары мәдәниятнең алга китүендә гыйлем вә мәгърифәтнең тәрәккыятенә хезмәтләре 

санап бетерерлек түгелдер. Мәдди вә мәгънәви тәрәккый өчен беренче шарт булып 

торалар. Кечкенә генә гәүдәле кеше үзеннән зур булган филләрне буйсындыра. Үзеннән 

күәтле булган арсланнарны, аюларны хәтта йөзләрчә пуд авырлыгында булган кит 

балыкларын тирән диңгез түпләреннән чыгарып, үзенең файдасына куллана. Һәвада очкан 

кошларны тотып буйсындыра, читлекләргә ябып үзенә ияләштерә ала. /734/ 

Аллаһы тәгалә тарафыннан бирелгән ихтияр фигъле аркасында кеше урманнарны кисә, 

җирне эшкәртә, каналлар казып елгаларны-диңгезләрне берберсенә тоташтыра… 

Табигатьне үзгәртә ала. Кыш көне иң суык көннәрдә өендә җылы климат ясап, тышта -40 

суык булган вакытта өендә +20- +30 җылынлык булдырып рәхәт-рәхәт яши. Меңләрчә 

километр ераклыкта барган вакыйгаларны телевизорда күреп, радио аркылы сүзләрен 

тыңлап утыра. Һәвасында кош кебек очса, җирдә автобусларга утырып җил кебек исә. 

Табында тәмле сый-хөрмәтләр эзерләп, кунак кебек хөрмәтләнә, кулына корал тотып 

залимнәрдән (колония ияләреннән) тиешле хокукны яулап ала. Сөйләшү күәсе аркылы 

берберсенә катнаша һәм аңлаша.  

Кеше кадерле һәм гаять мөхтәрәм 

 (Исра, 70) و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير من خلقنا تفضيال

Тәрҗемә: Хакыйкәтән, адәм балаларны хөрмәтле кылдык, аларны таурында (?) һәм 

диңгездә утыртып сәяхәт кылдырабыз. Аларны хуш вә тәмле сыйлар белән 

ризыкландырабыз һәм дә аларны без яраткан халкыбызның күбесеннән артык кылдык.  

Бу аятьтә кешегә гаять югары дәрәҗә бирелгән, иң мөхтәрәм-кадерле мәхлүк итеп 

яратуын игълан кылган һәм күп мәхлүкләрдән өстенлеге белән игъраф кылган. Димәк, 

табигать тә кешеннән дә хөрмәтле һәм мәдәнияттә өстен, гыйлем вә мәгърифәттә бик 

тәрәккый иткән халык та бар имеш. Ләкин ул халык кайсы планетада икәнен ачык 

әйтмәгән. Монысын фән үзе тикшерер һәм табар. Заманның агышы да шуңа таба барадыр.  

/734/ Кеше эшләргә ихтияры һәм сәләте (сәләхияте) булу аркасында үзенең тормыш өчен 

хәҗәт булган нәрсәләрнең һәммәсен эшли һәм үз файдасына хезмәт иттерә ала. 

Матур сыйфа белән кызыксына, табигать серләрен беләсе килә башлангач һәм урта вә 

югары гыйлемнәрен белеп, бу гыйлемнәрне тормышын яхшырту өчен сарыф итә, 

мәдәният тәрәккыясе өчен файдалана. 

Кеше Аллаһының фазыл вә рәхмәте белән тормышын яхшырту өчен күреш белән генә 

калмый, бик еракта, истикбальне фикерләп, ухрави тормыш өчен ләзем булган 
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гыйлемнәрен өйрәнү белән кызыксына һәм шул юлда Аллаһ тарафыннан кушылган 

эшләрне эшли ала яки нәфсенә-һәвасына буйсынып начарлыкка эшләргә дә кулыннан 

килә.  

 من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها و ما ربك بظلم للعبيد

Бер кеше яхшы эш эшли икән, үз файдасы өчен, начарлык эшли икән – үзенең зарарына 

эшли (ләкин начар эш өчен җазасы да начар булачак). Аллаһы тәгалә колларына һич тә 

зөлем итмидер. 

Бер кеше атом авырлыгына гына булса да яхшылык эшли икән, файдасын күрәчәк, берәү 

атом авырлыган гына булса да начарлык эшли икән, аның җаасын күрәчәк. Менә бу 

аятьләр яхшы эш яки яман эш эшләргә, иманлы булырга яки имансыз булырга кешедә 

тулы ихтияр барлыгын аңлатып, эшләре хакында кыямәт көнендә хисап вә җәза 

булачагын бик ачык аңлатып биргән һәм бәндәләрен яхшы эшләргә җәмгыять өчен һәм 

үзе өчен файдалы эшләр эшләргә кызыксындырган. Бу хакта Аллаһының хөкемен аңлатып 

биргән. 

/736/ 

Аңлашадыр ки, кеше ихтиярлы булу аркасында кирәк дөньяви, кирәк ухрави булсын үзен 

бәхетле итәрдәй эшне эшләп тормышын яхшырта ала. Шулай ук үзенә зарарлы 

начарлыклар эшләп үзен бәхетсез дә итә ала. Бу аның кулында булган эш. Һәрбер эш өчен 

кыямәт көнендә эш хакы була. Бер эш тә юкка чыкмый икән. Һәрбер эш язылып-

хисапланып бара. Аллаһы тәгалә һәм фәрештәләр тузан кадәресен дә онытмыйлар, 

югалмыйлар.  

Шул кадәр бар, кешенең эшләре ихтияры буенча барса да һәм эшләрлек күәт һәм сәләт 

булса да, бу күәт һәм сәләхияте кеше үзе барлыкка китерә алмый. Бәлки Аллаһының 

ирадәсе вә тәкъдире буенча бара, Аллаһы Тәгалә биргән күәт аркасында гына эшли ала 

һәм Аллаһының ирадәсе булса гына эшли аладыр. Кешеләргә эш хөррияте бирелсә дә, аны 

вөҗүдкә чыгару, шартларга һәм бу шартларны дөрест рәвештә куллануга бирелгән. 

Мәсәлән, гыйлем, гакыл, сәга вә иҗтиһад, манигъләр белән көрәш (җиһад вә мөкәфәхә). 

Дөньяви эшләрне, мәсәлән, тормышка ашыру һәм ихтияреңне дөрест куллану өчен 

гыйлем беренче шарт булып тора (من اراد هللا الدنيا فعليه بالعلم...). Аннан соң теләк белән иҗтиһад 

(сәга) кирәк. 

Ухрави эшләрдә, мәсәлән, яхшы гамәлләр кылып, ахирәт сәгадәтенә ирешү өчен иман вә 

мәгърифәт Аллаһыдан бу эшкә мөәфыйк кылынды. Дога кылып сорау һәм җиһад (нәфес-

шайтан белән көрәш) кирәк. Аллаһы Тәгалә иманы булмаган һәм Коръәнгә ышанмаган 

кешеләрне тугры юлга күндермәвен яхшы төшенергә кирәк. Моның өстенә Аллаһ 

гыйлемендә билгеләнгән вакытына көтү кирәк. Синең ирадың белән эшең арасында 

булган манигъләрнең бетүе кирәк. Икенче төрле /737/ әйткәндә, синең теләгең белән 

Аллаһының теләге бер вакытка тугры килү кирәк. Арада булган манигъләрне 

белгәнлектән, Аллаһының теләге рәүшәнле вә турырак булып чыгадыр.  

Мәсәлән, кеше җирне эшкәртә, сөрә, тормалы һәм үрләт чәчә. Кеше бу эшне ихтияри 

рәвештә шартлары туры килү сәбәпле (үрләт, сабан…) эшли алыр. Ләкин уңыш алу өчен 

җитәрлек шарт моның белән генә бетми, бәлки Аллаһының ирадәсенә бәйлекле булган 

һәва шартларына да мөәфыйк булып кала. Башка мәсьәләләрдә дә шулай. Кеше 

ирадәсеннән башка Аллаһының ирадәсенә дә туры килү кирәк. 
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“Кешедә ихтияр фигъле җөзье бар” дигән сүзнең асылы да шуннан гыйбәрәттер, ягъни 

кеше җәсият белән ирекле эш итсә дә, бу көлли түгел, бәлки җөзьи генәдер.  

Берничә мисал китерәбез.  

Җир шары фәләккә 23,5 дәрәҗә авыш тору нәтиҗәсендә җирдә ел фасыллары һәм вакыт 

вә табигать алмашынулары барлыкка килә. Кеше авышлык дәрәҗәсен үзгәртеп, 45-90 

дәрәҗә итәргә яки 0 ясап ятма хәлдә ясарга булдыра алмый. Шулай ук климатны 

үзгәртергә котыб якларын җилләтергә күәте җитми. Хөкем сөрүче җилләр белән идарә 

итәргә, һәлакать китерүче җилләрне булдырмаска булдыра алмый. Айны җиргә якын 

китереп, яктылыкны күбәйтергә, диңгезләрдә салкын агымнарны булдырмаска кулыннан 

килми. Табигать белән көрәш нәтиҗәсендә, табигатьтә бер кадәр үзгәрешләр китерергә, 

табигатьнең катылыкларын бер кадәр йомшартырга булдыра алса да, табигатьнең 

куркунычлы хәлләре (зилзиләләр, су басулар, давыллар, вулканнар) бөтенләй бетерергә 

көче җитми. Сәхрә чулларын димле һәм бәрәкәтле урынга әйләндереп, гөл бакчасына 

әйләндерә алмый. /738/ 

Ана кырында баланы үзе теләгәнчә формалаштырырга, кыз яки ир баладан теләгәнен 

яратырга булдыра алмый. Океаннардан яңгыр болытлары ясап китереп, теләгән җирне 

яратырга, моңарча күрелмәгән орлыклар ясап, яңа төрле культуралар барлыкка китерә 

алмый. Фәкать табигатьтә Аллаһ куйган кануннарны белү сәбәпле, аңлау юллары белән, 

үсемлекләрен беркадәр үзгәртә ала, ләкин яңа төр үсемлек, моңа кадәр булмаган яңа 

хайван төрләрен булдыра алмый. 

Иҗтимагый вә сәяси эшләрдә дә хәл шулай ук. Аллаһының ирадәсеннән, изеннән читкә 

китә алмыйдыр. Кешенең теләге Аллаһы тәгаләнең теләгенә туры килсә генә вөҗүдкә 

чыгадыр. Юк исә юк. Мәсәлән, Бәдер сугышында Әбү Җәһел ислам динен бетерү һәм 

РәсүлАллаһны үтерәне максат итеп Мәккә мөшрикләрен өештырып Бәдер чутырына 

китерде: “Мөхәммәдне һәм иярчеләрен җиңгәч, ошбу урында берничә көн бәйрәм итәрбез. 

Аракы эчәрбез, кызларны җырлатабыз-биетәрбез,”диеп зур планнар корса да, бу 

сугышның нәтиҗәсе үзенең һәлак булуы һәм мөшрик гаскәринең җиңелүе белән 

тәмамланды. Әбү Җәһел корган план тормышка ашырылмыйча калды. Әхзаб сугышында 

12 мең мөшрик гаскәре бер айга якын Мәдинәне камап торсалар да, җиңелеп кайтып 

китәргә мәҗбүр булдылар. 

Ислам дине җир йөзенә таралып, халыкларга тигез хокүк бирү һәм руханиләрнең халык 

өстеннән хәкимиятләре җиңелеп, христиан руханияләренең хөрәфәт һәм мөгъҗизәләр 

белән халык күзен томалауларын фаш итү урта гасыр христиан руханиләренә охшамады. 

Алар ислам динен җир йөзеннән кырып, себереп, түгеп, мокаддәс җирләрен басып алу 

өчен надан халыкны котыртып тәре сугышлары ачтылар. 200 елга якын /739/ бу урынсыз, 

талау сугышларында  ниһаять әһле сәлиб җиңелеп, басып алган һәм җирексез зөлемнәр 

ясаган халыкны да җирне ташлап китәргә мәҗбүр булдылар. Әһле салибнең теләкләре 

барып чыкмады, чөнки ислам динен бетерүгә Аллаһы тәгалә разый түгел иде. Антанта 

солдатлары да бер яктан коралсыз мәмләкәтләрне басып җир күбәйтергә, икенчедән, 

халкын кол итеп әрзән эшчеләр ясарга план корганнар иде. Аларның бу планнары да 

җимерелде. 

Германиядә Гитлер Советлар хөкүмәтен басып алыб җир күбәйтергә һәм немец милләтен 

өстен чыгарып башка милләтләрен кол итәргә исәп куеп, сугыш ачкан иде. Аның да теләге 

барып чыкмады. Халык хөрриятен җимерә алмады. Европада бер төркем халык христиан 
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диненә артык мавыгып китеп, ислам диненең хакыйкатенә төшенеп чыга алмаганлыктан 

яки аңласалар да, мөтәгассыйбләреннән ислам динен җир йөзеннән мәхв итеп, христиан 

динен бөтен җир йөзендә нәшер итәргә уйлаганнар иде. Мәшһүр Гладстон: “Коръәнне 

бетерми торып җир йөзендә тынычлык урнашмас” димеш. Ләкин аларның бу интригалары 

тормышка ашырыла алмады. Ислам һәмишә яшәвендә дәвам итмәктә һәм итәчәктер, 

чөнки Аллаһның теләге һәм вәгъдәсе шулайдыр. Аның ирадәсе-теләге катгый 

булганлыктан. Аның ирадәсе җимерерлек көч юк, ирадәи илаһия кануне табигый, 

иҗтимагый, сәяси шикелләрдә дәвам итмәктәдер. Тарих вә тормыш алга таба ирадәи 

илаһия теләгән юнәлешкә таба агып утыра, кешеләр җәмгыяте дә тәрәккыйгә таба хәрәкәт 

итә. Югары дәрәҗә мәдәнияткә омтыладыр. Кайбер кешеләргә ошамавына карамастан, 

ислам дине дә төрле гакыйбәләрне үтеп яшәүгә һәм кәмаләткә таба юл аладыр.  

/740/ Кирәк аерым шәхесләр булсын, кирәк җәмгыять булсын, Аллаһының ирадәсеннән, 

ул куйган чикләрдән чыгып, аның кануннарын җимереп китә алмыйдыр. Кешеләр никадәр 

генә күәтле хакимияткә ия булмасыннар, Аллаһы тәгаләнең контроллеге астыннан котыла 

алмыйлар. Аның ирадәсеннән узып китә алмыйлар. Аллаһы тәгаләнең ирадәсенә нисбәтән 

кешеләрдә булган ихтияр җөзьи булып, мөкаййәдтер. Аллаһы тәгаләнең ирадәсе чиксез 

океан кебек киң һәм газамәтле булса, кешеләрнең ирадәсе кечкенә бер елга 

мисалындадыр. Моннан 50-40 ел элек Африкада мөстәкыйль хөкүмәтләр булуын күңелгә 

китерү дә мөмкин түгел иде. Хәзер күңелдә 30 дан артык мөстәкыйль хөкүмәтләр булып, 

үзләренең язмышларын хәл итәләр. Ул вакыттагы коллар бүген хөрләр булып калдылар 

һәм мәдәният юлына аяк бастылар. Моңа бөек Октябрь революциясе тәэсире булуын 

һәркем беләдер. Шул рәвешчә тарих һәм кешелек җәмгыяте алга таба, кәмаләткә таба 

барадыр, артка түгел. Бу исә көдрәте гайбия илаһиянең теләге буенча булып, аның 

ирадәсен тыеп калырга бәндәдә көдрәте юк.  ن َوَما أَنتُم بُِمْعِجِزينَ  فِي اْْلَْرِض  َوََل  ِفي السََّماءِ  ۖ َوَما لَُكم ِمِّ

ِ  ِمن َوِلي ِّ  َوََل  نَِصير    Мәгънәсе: “Сез Аллаһы тәгалә җирдә үз теләген .(әл-Ганкабүт, 22)ُدونِ  َللاَّ

эшләүдән гаҗиз итә алмыйсыз. Аллаһтан башка сезгә дөреслек юк һәм ярдәмче дә юк”. 

Кешеләргә китерелгән мәдди вә мәгънәви фөүзәт. 

Һәммәсе Аллаһ тарафыннан бәндәләренә бушлай (мөҗәнән) бирелгән фазл вә рәхмәтләр 

генә, моның өчен күпме генә шөкер итсәк тә аздыр.  

Менә җитте инде яз, суга төште үрдәк-каз. 

Моны биргән Ходамызга мең шөкер дә инде аз. 

Яз җитү Аллаһының бәндәләренә бөек ихсан, фазыл вә рәхмәте булып, киң ризыклар һәм 

рәхәт тормыш вәгъдә итәдер. 

/741/  

Иҗтимагый мөвәзинәт саклана 

Аллаһы тәгалә хәзрәте табигатьтә кануннар куйган кебек, җәмгыятьтә кануннар куйган. 

Шул кануннар нәтиҗәсендә җәмгыяттә мөвәзинәт саклана. Кешелек җәмгыяте һәлакәтькә 

дучар булудан тотылып кала. Мәсәлән, әгәр дә халык арасында көферлек күәтләнеп, 

Аллаһны танымас хәлгә килеп, хакыйкать вә мәгърифәт югалса, Аллаһы тәгалә 

пәйгамбәрләр җибәреп дингә өнди, гаделлек хөкемнәрен өйрәтеп, газаптан саклану 

кагыйдәләрен аңлатып бирә. РәсүлАллаһ килер алдыннан хәлләр ошбу ноктада иде. 

Җәһәллият күәтләнеп дөньяны көферлек баскан. Гаделлек югалган, падшаһлар һәм 

руханиләр теләгәнчә хөкем сөрәләр. Ислам дине килү белән җәһәлият караңгылыгы китеп, 
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китап вә ислам нуры җәйләде. Җәмгыять инсания дөрест юлга аяк басты, бу нур белән 

Азия һәм Европа яктырады. Октябрь революциясе алдыннан иҗтимагый хәлләр дә начар 

иде. Империалистлар һәм капиталистлар тәмам котыртып, шашып җиткән, милитаризм 

(кораллану) көчәя, каты милләтчелек киң колач алган иде. Көчле милләтләр көчсезләрен 

изә, талый, көчсез милләтләрен талап, байлыкларын артыралар иде. Байлар 

кавышыллыкка, фасыйкъ-фәсадка бирелеп, рәхәт яшиләр, ләкин фәкыйр халык күпчелек 

булуына карамастан интегеп яшиләр, авыр хезмәт һәм фәкыйрлек белән интегәләр иде. 

Мөстәгъмәрләр илләрне басып алу белән мавыгып нинди генә чаралар белән булса да 

Азия, Африка илләрен басып алалар, үзләренә колониялар күбәйтергә тырышалар иде. 

Италия Хәбәшистан, Албания һәм Либияне басып алды. Англия, Франсия, Португалия, 

Белҗика, Германия, Испания Африка-Азияне бүлешеп алдылар. Рәсәй Урта Азия һәм 

Себерне яулап алды. 

/742/ Аларның максатлары тагын да зуррак булса да, ягъни бөтен җир йөзен басып алу 

булса да, Октябрь революциясе чыгу аларга зәрбә булып төште. Революция барлыкка килү 

кешеләр көче белән булса да, асылы Аллаһның ирадәсе буенча барадыр һәм Аллаһының 

уе белән тарихи вакыйгалар, инкыйлабләр, зур хәдәсәләр барлыкка киләдер. 

Болар Аллаһның тәкъдир кылган кануны буенча барлыкка киләләр һәм җир йөзендә 

фәсаднең гомүми төс алмавына хезмәт итәләр. Юкса, иҗтимагый фәсад хәдәде ашар 

иде.  َذُو فَْضٍل َعلَى العَالَِمين َ ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسدَِت اْلَْرُض َولَِكنَّ َّللاَّ  .(әл-Бакарә, 251)َولَْوال دَْفُع َّللاَّ

Мәгънәсе: “Әгәр дә Аллаһы тәгалә халыкны берберсенә каршы куймаган булса иде, җир 

бозылыр (иҗтимагый тормыш чигеннән чыгар) иде. Ләкин Аллаһы тәгалә халыкларга 

рәхмәт ияседер”. Иҗтимагый мәсьәләләрдә мәсьәлә шул рәвешчә барса, дин мәсьәләсендә 

шул рәвешчә бара да: “Әгәр дә Аллаһы тәгалә халыкларны берберенә каршы куймаса иде, 

монастырьләр, чиркәүләр, яһүдләр мөгъбәдләре һәм Аллаһының исеме күп искә алына 

торган мәчетләр җимерелеп бетәрләр иде. Аллаһының диненә ярдәм биргән кешегә 

Аллаһы тәгалә әлбәттә ярдәм бирер” (әл-Хаҗҗ, 40). Табигатьтә булган һәр нәрсә 

Аллаһының гаскәре булган кебек, кешеләр дә Аллаһының гаскәредер.  ُجنُودُ السََّماَواِت ِ َوَلِِلَّ

  .”ягъни “күкләрдә һәм җирдә булган гаскәрләр Аллаһныкыдырَواْلَْرِض 

Халык мәкале: Аллаһ кушса, бәндәнең чарасы юк. 

Шул көрәш аркасында залимнәр, тагыйләр, мөфсидләр кими, халык җәмгыяте тигезлеккә, 

хөррияткә, сәгадәткә таба барадыр. Шул көрәш аркасында җир йөзендә тәүхид идеясе 

яши, тарала, Аллаһка шөкер итүчеләр саны да арта барадыр (әс-Сафф, 9). 

/743/ Хәзерге вакытта дөньяда ике зур көч бер-берсенә каршы көрәш алып баралар: 

агрессив һәм прогрессив идеягә ия булган – капитализм һәм социализм. Болар арасында 

барган көрәш чыганагы хәят вә мәмәт мәсьәләсе булган дөньяда яшәү мәсьәләседер. 

Империализм, капитализм үзләренең какшап барган позицияләрен саклап калу максаты 

белән барлык мәдди вә мәгънәви көчләрен сарыф кылып тәрәккыйгә юл бирмәскә 

тырышалар, халыкның коллыкта наданлыкта, фәкыйрлектә яшәүләрен аларның шәхси 

тормышларын һәм баю мәнфәгатьләре өчен мәтлүб булганлыктан, бу көрәш нинди генә 

булса да корбаннар бирүдән тартынмыйлар. Вьетнамда барган дәһшәтле сугышлар шуны 

раслыйлар. Ләкин капитализм һәм империализм социализмга каршы көрәш белән генә 

чикләнми, бәлки ислам диненә, гарәп илләренә каршы да пушкаларын-танкларын 

юнәлткәннәр. Мөселманнарга каршы гасырлар буена көрәшеп килгән һәм тәре походлары 

(сәфәрләре) өештырган әһле салиб кебек, болар да ислам халкын тәрәккыйгә, баюга 
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омтылуларын бастыру максаты белән Исраилне котыртып һәм коралларыннан ислам 

дәүләтләренә каршы көрәшкә акяландырдылар. Империализм тарафыннан зур ярдәм алган 

Исраил гаскәре вакытлыча зур гына уңышларга ирешеп Иордан, Сүрия һәм Берләшкән 

Гарәп Җөмһүриятенең күп кенә җирләрен, шул җөмләдән Фәлистыйн, Синай 

ярымутыравын басып алып, Суэц каналына кадәр борыннарын суздылар. Бу басып алу 

сугышында мөстәгъмәрләр зур ярдәм бирүдә һәмишә дәвам итәләр. Тагы да азрак китү – 

ислам диненең мәркәзе булган Мәккәи Мөкәррәмә һәм Мәдинәгә үрәлүе – болар да төп 

максат булудан инкәр итеп булмый, әлбәттә. 

/744/  

Ләкин бу зур көрәштә, Аллаһның җәмгыять инсания өчен куйган мөдафәгә кануны 

нигезендә, мөселман халкы да ялгыз түгелләр. Аларга социализм еллары хөсүсән Шуралар 

хөкүмәте мәдди-мәгънәви ярдәм күрсәтә һәм гарәп халкының җиңүе өчен теләктәшлек 

итәдер. Шулай ук империализмның Азия-Африка халкын яулап алуларына манигъ 

торадыр. Социализм илләре гәрчә ислам динен һәм башка диннәрне танымасалар да, гарәп 

халкына ярдәм күрсәтүләре мәхз инсаният наменә прогрессив максат белән булганлыктан, 

барлык тәрәккый тарафдары булган халыкларның хуплавына ирештеләр. Бу мәсьәләдә 

Рәсүле әкрам саллә Аллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтенең ошбу мөгъҗиз хәдисе хәтергә 

киләдер: “Аллаһы Тәгалә ислам динен бер ир белән күәтләр, ләкин ул кешенең үзенең 

ислам диненнән насыйбе булмас”. 

Югарыда язылган аятьләр ислам динен инкыйраздан саклау буенча Аллаһының теләге 

барлыгын аңлаталар. Бер нәрсәгә Аллаһның теләгәне иҗаби яктан тәгаллүк итә икән, ул 

эшнең вөҗүдкә чыгуына шик юк, бәс ислам диненең истикъбале якты булачагы хакында 

Аллаһы тәгаләдән бәшәрәт вакыйгъ булмыштыр.  

Ислам диненең интишаренә ни империализмнең мәкәрләре, ни миссионерларның хәйлә 

версияләре, ни башка фанатикларның тәгассыйбләре манигъ булачак түгелдер. Хаҗҗ 

сүрәсенең 40нчы аятеннән ачык аңлашыладыр ки Коръән Кәрим диннәргә, хосүсән китаби 

диннәргә (яһүдият вә нәгранияткә) ихтирам күзе белән карый, аларны җәбрән вә каһрән 

юк итәргә, гыйбадәтханәләрен һәдәм итәргә разый булмый. Бәлки камил хөррият белән 

яшәүләренә, аларга тынычлык вә дустлык мөнәсәбәтендә булырга дәләләт итәдер. Әгәр дә 

дингә ярдәм итүче булса, ярдәм итүчегә Аллаһ үзе ярдәм итү белән вәгъдә итә, Аллаһ 

гаять күәтле һәм җиңүчән дия, җиһадка кызыктырадыр.  

/745/  

Тәкъдир мәсьәләсен фәнчә аңлату 

Тәкъдир-каза сүзләренең лүгәви вә истилахи мәгънәләре. Тәкъдир сүзе әлфаз 

мөштәрәкәдән булып, берничә мәгънәдә кулланадыр. Тәкъдир – бер нәрсәне чамалап, 

шартына җиткереп гакыл һәм план белән эшләү, бер эшне хикмәт вә мәсләхәткә мөдәфәт 

рәвештә кагыйдәләрен ригая кылып, тиешле микдарда гына эшләү. Мәсәлән, истаканга 

суны киек кадәр генә тутыру. Нәрсәләргә билгеле бер мөддәт кую, иҗади эштә әгъзаларга 

һәм башка өлешләргә мөвәзинәт бирү, дөрест һәм үлчәүле итеп эшләү ( 

  

 [1]Судя по тому, что порядок текста не соответствует содержанию, можно предположить, 

что пагинацию сделал Аббас Бибарсов. 
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 [2][16: 74] 

 [3][75: 23] 

 [4][39: 67] 

 [5][16: 68] 

 [6]Кулъязмада 102нче дип күрсәтелгән. 

 [7]Та кыямәт – кыямәткә хәтлек. 

 


