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Кереш 

 
Безгə саф шəригатьне бүлəк итеп, тугры юлга 

күндерүче Раббыбыз Аллаһка барча мактауларыбыз, 
шөкраналарыбыз булса иде. Əгəр Аллаһы Тəбарəкə вə 
Тəгалə безгə тəүфикъ, һидаять бирмəгəн булса, без хак 
юлда булмас идек. Барлык галəмнəргə рəхмəт буларак 
җибəрелгəн, изгелеккə өндəгəн, начарлыктан кисəткəн, 
бөтен пəйгамбəрлəрнең һəм расүллəрнең имамы 
булган сөекле Пəйгамбəребез Мөхəммəд Мостафа 
саллəллаһу галəйһи вəссəлəмгə, аның хөрмəтле 
гаилəсенə, барлык сəхабəлəренə күңел түрлəребездəн  
чыккан ихлас сəламнəребез, салаватларыбыз һəм 
һəртөрле изге догаларыбыз булса иде.  

Соңгы вакытларда, кайбер кешелəр изгелекне 
явызлыктан, хакны ялганнан аера алмый башладылар. 
Алар өчен, кызганычка каршы, явызлык – изгелеккə, ə 
изгелек – явызлыкка; хакыйкать – ялганга, ə ялган – 
хакыйкатькə əйлəнде: барысы да урыннары белəн 
алышындылар. Без бу китапта сезнең игътибарыгызга 
һəр заманның да иң зур явызлыкларының берсе булган  
сихерчелекнең ялган асылын аңлатырга телибез.   
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Бүгенге көндə сихерчелек радио, телевиление, ВМЧ 
да киң таралыш алды (йолдызнамəлəр, күрəзəлек итү, 
“Экстрасенслар бəрелеше” тапшыруы һ.б.ш).  

Безнең максат, үзебезне һəм башкаларны  бу  
афəттəн саклап калу өчен, бар мөселманнарны да, шул 
ук вакытта мөселман булмаганнарны да, - сихерчелек 
куркынычыннан  кисəтү. 

 

“Сихер” сүзенең тел мəгънəсе 
 

Сихер сүзе – яшерен булу, яшерен йогынтыга ия 
булу дигəнне аңлата. Бу сүз гарəп телендəге (سحر) 
сəхəрə фигыленнəн (тамырыннан)  барлыкка килгəн. 
Гарəплəрнең ( ٌَسَحر) – (гарəп телендə сəхəр булып 
яңгырый, таң алды вакытын аңлата), ( ٌُسُحور) – (гарəп 
телендə сүхүр булып яңгырый,  безнеңчə сəхəрне 
аңлата) сүзлəре дə - шул ук тамырдан ясалганнар. 
Мəсəлəн, ( ٌَسَحر – сəхəр) сүзе  “Зарият” (“Таратучы”) 
сүрəсенең  17-18нче аятлəрендə китерелə. Аллаһы 
Тəгалə əйткəн:  

 

َن اللَّْيِل َما يَْھَجُعوَن   [17]َكانُوا قَلِياًل مِّ
 [18]ْستَْغفُِرونَ َوبِاأْلَْسَحاِر ھُْم يَ 

 

“Төннəрен аз йоклаганнар. Алар сəхəр 
вакытларында (таң алдыннан, димəк яшерен вакытта, 
беркем дə күрмəгəндə) намаз, Коръəн укып Аллаһтан 
ярлыкау сораганнар”.   

 

Сихернең шəригать  терминологиясендə 
билгелəмəсе 

 

Сихер– ул төрле  əфсеннəр уку, төеннəр бəйлəү һəм 
кешелəрнең акылына, җанына-тəненə тискəре йогынты 
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ясау. Сихерче – җеннəргə, шайтанга мөрəҗəгать итүче 
кеше, ул үзенең имансызлыгы аркасында аларга кирəк 
булган юньсез һəм динсез гамəллəр башкара. Сихерче 
аларны, ул җеннəр һəм иблис аңа сихерендə ярдəм 
итсен өчен эшли. Алдарак сихерчелəр башкара торган 
телəсə нинди кабəхəт эшлəрне санап китəрбез. 
Сихерчелəр гади кеше белмəгəн яшерен белемнəргə ия 
булулары турында сөйлилəр,  сихер кулланып 
башкаларның үлеменə ирешəлəр, яраткан парларны бер-
берсенəн аералар, кешелəр арасында үзара җылылык 
яки салкынлык хислəре тудыралар, аларның 
фикерлəрен, карашларын үзгəртəлəр (Гаид əл-Карнинең 
“Сихер дөньясы” китабыннан).  

Имам Хафиз əз-Зəһəби үзенең “Əл-Кəбəир” (“Зур 
гөнаһлар”) исемле мəшһүр китабында  шулай дип яза: 
“Син юлдан язган никадəр күп кешелəрнең сихергə 
мөрəҗəгать иткəннəрен күрə алырсың.  Алар моның 
иманнан язу икəнен дə аңламыйлар, аны бары тик  
тыелган  гамəл генə дип исəплилəр!” 

Шəригать атамалары нигезендə сихер  ике төркемгə 
бүленə: 

1. Əфсеннəр уку, төеннəр бəйлəү, əфсенле бөтилəр 
тагу һ.б. Сихерче алар аркылы сихерлəнүчегə зыян  салу 
өчен шайтаннардан ярдəм ала.  

2. Сихерлəнүченең тəне һəм аңына, аның телəк, 
сəлəт һəм һəвəслеклəренə төрлечə зыян салу өчен, төрле 
төнəтмəлəр, кайнатмалар куллана. Боларны кайчак  
сөйдергеч сихер дип тə атыйлар. 

 

Коръəндə сихер турында искə алулар 
 

Сихер турында сөйлəгəн вакытта, Коръəннең 
“Бəкара” (“Сыер”) сүрəсенең  102нче аятен искə алып 
китми булмый. Анда  сихер һəм  аның зыяны турында 
сөйлəнə. 
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يَاِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َواتَّ  بَُعوْا َما تَْتلُوْا الشَّ
ْياِطيَن َكفَُروْا يَُعلُِّمونَ   َكفََر ُسلَْيَماُن َولَِكنَّ الشَّ

ْحَر َوَما أُنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن بِبَابَِل ھَاُروَت  النَّاَس السِّ
قُوالَ إِنََّما نَْحُن فِْتنَةٌ فاَلَ َوَماُروَت َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى يَ 

قُوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه  تَْكفُْر فَيَتََعلَُّموَن ِمْنھَُما َما يُفَرِّ
يَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ بِإِْذِن ّهللاِ َويَتََعلَُّموَن َما  َوَما ھُم بَِضآرِّ

ھُْم َوالَ يَنفَُعھُْم َولَقَْد َعلُِموْا  لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ فِي يَُضرُّ
اآلِخَرِة ِمْن َخالٍَق َولَبِْئَس َما َشَرْوْا بِِه أَنفَُسھُْم لَْو َكانُوْا 

 يَْعلَُمونَ 
 

Аллаһы Тəгалə əйткəн: “Яһүдлəр, Сөлəйман 
пəйгамбəрдəн соң шайтаннарның сихер белемен 
өйрəтүлəренə дə иярделəр. Əмма яһүдлəрнең наданнары 
бу Сөлəйман г-мнəн калган китап дип, сихерне кабул 
иттелəр. Сөлəйман г-м кəфер булмады, ягъни, ул сихер 
белəн шөгыльлəнмəде һəм сихер китабын язмады, əгəр 
дə ул бу эшлəрне эшлəгəн булса, əлбəттə, кəфер булыр 
иде. Шайтаннар кəфер булдылар, чөнки сихер китабын 
алар язды һəм кешелəргə өйрəттелəр. Бабил шəһəрендə 
шайтаннар Һарут һəм Марут исемле ике фəрештəгə 
иңдерелгəн сихерне дə кешелəргə өйрəттелəр. Əмма бу 
ике фəрештə сихерне һичкемгə өйрəтмəде яисə  
өйрəтсəлəр дə əйттелəр: "Дөреслектə, без сезгə 
фетнəбез, Аллаһ безне сихер белəн сезне сынар өчен 
җибəрде, əгəр сихер белəн шөгыльлəнсəгез – кəфер 
булырсыз. Сихерне өйрəтеп һəм аның белəн эш кылып, 
кəфер булмагыз!" Фəкать кəфер булудан курыкмаган 
җеннəр, ир белəн хатын арасын боза торган сихерне 
шул ике фəрештəдəн өйрəнделəр. Алар сихерлəре белəн 
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һичкемгə зарар итүче түгеллəр, мəгəр Аллаһ Тəгалə 
телəге белəн генə зарар итəрлəр. Яһүдлəр дə зарар итə 
торган һич файдасыз булган сихерне өйрəнделəр. 
Шиксез, алар Тəүраттан укып, сихер белəн 
шөгыльлəнгəн кешегə ахирəттə газаптан башка 
һичнəрсə юклыгын белделəр. Ул сихерчелəрнең үз-
үзлəрен сихергə сатулары нинди яман сəүдə, белə 
торып, ягъни җəннəтне биреп җəһəннəмне алдылар”. 

Имам Рифаги  үзенең “Тəйсир əл-Гали əл-Кадыйр” 
тəфсирендə  бу аятьне шулай аңлата: “Элек (Аллаһ 
фəрештəлəргə, янып торган йолдызлар белəн 
шайтаннарны бəреп төшерергə боерганга кадəр) 
шайтаннар, фəрештəлəрнең яшерен белемнəр, Җирдə 
булачак вакыйгалар, үлемнəр  турындагы сүзлəрен 
тыңлар өчен, күккə күтəрелеп, утыргычларга 
утырганнар. Алар күрəзəлəргə барып бу турыда хəбəр 
иткəннəр, ə алары башка кешелəргə нəрсəнең ничек 
булачагы турында сөйлəгəннəр. Бу күрəзəлəр 
(шайтаннарга) ышана башлагач, алар (үзлəре 
ишеткəннəренə) ялган өсти башлаганнар, һəм бер чын 
сүзгə җитмеш ялган сүз өстəгəннəр. Кешелəр боларны 
китапларга язып барырга тотынганнар, Исраил 
балалары арасында, җеннəр яшерен гыйлемнəргə иялəр 
икəн, дигəн сүз таралган. Шул вакытта кешелəргə 
Сөлəйман җибəрелгəн, ул бу китапларны сандыкка 
җыеп алган да, үзенең тəхете астына күмгəн. Шайтан 
сандыкка якын килə башласа, янып үлə торган булган. 
Сөлəйман: “Əгəр кемнең дə булса шайтаннар яшерен 
белемнəргə ия икəн, дип сөйлəп йөрүен ишетсəм, мин 
аның башып чабып өзəм”, - дигəн.  Сөлəйман һəм аңа 
иярүче галимнəр вафат булгач, башка буын кешелəр 
килгəн. Шайтан, кеше  кыяфəтенə кереп, Исраил 
балаларының кайберлəре каршына килеп баскан да: 
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“Сезгə бетмəс-төкəнмəс хəзинə урынын күрсəтергə 
кирəкме?”, - дип сораган.  Алар аңа: “Күрсəт!”, - 
дигəннəр. Шайтан аларга: “Тəхет астын казыгыз!” - дип 
əйткəн. Алар белəн барып, шул урынны күрсəткəн, ə үзе 
читтəн күзəтеп торган. Исраил балалары аңа: “Монда 
якынрак кил”, - дигəннəр. Ə ул: “Юк, ул сезнең кулда 
хəзер, əгəр дə аны таба алмасагыз, - мине үтерерсез”, - 
дип  җавап кайтарган. Алар күрсəткəн бу җирне казып, 
андагы китапларны табып алганнар. Шуннан соң 
шайтан аларга: “Менə шул китапларда булган сихер 
белəн Сөлəйман кешелəрне, шайтаннарны һəм 
кошларны яулап алды”, - дип əйткəн дə юк булган. Шул 
вакытлардан башлап, кешелəр арасында, Сөлəйман 
сихерче булган,  ə аның китаплары Исраил балаларында 
торып калганнар икəн, - дигəн сүз таралып калган”. 

Аллаһы Тəгалə əйткəн:  
 

َوِمن َشرِّ  [2]ِمن َشرِّ َما َخلََق   [1]قُْل أَُعوُذ بَِربِّ اْلفَلَقِ 
َوِمن  [4]َوِمن َشرِّ النَّفَّاثَاِت فِي اْلُعقَِد  [3]َغاِسٍق إَِذا َوقََب 

  [5]إَِذا َحَسدَ  َشرِّ َحاِسدٍ 
 
“Əйт, əй Мөхəммəд, "Мин сыенамын таңның 

Раббысы Аллаһы Тəгалəгə күренеп вə күренмичə килə 
торган һəртөрле зарарлардан ... Дəхи сихер – ырым 
төеннəренə төкерүче, өрүче сихерче хатыннар 
явызлыгыннан, зарарыннан сыгынамын” (“Фəлəкъ” 
(“Таң”) сүрəсе, 1-5нче аятьлəр).  

Аллаһның Расүле галəйһиссəлəм əйткəн: “Кем дə 
булса төен бəйлəп, аңа əфсенлəп төкергəн икəн, - ул 
сихер белəн шөгыльлəнгəн дигəн сүз. Ə сихер белəн 
шөгыльлəнүче – мөшрик кеше”, – дигəн (əн-Насаи, 
Тирмизи тапшыруында).  
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Аллаһы Тəгалə, шулай ук болай дип əйткəн:  
 

ْلقُوَن  وَسى أَْلقُوْا َما أَنتُم مُّ ا َجاَء السََّحَرةُ قَاَل لَھُم مُّ  [80]فَلَمَّ
ْحُر إِنَّ ّهللاَ َسيُْبِطلُهُ إِنَّ  ا أَْلقَوْا قَاَل ُموَسى َما ِجْئتُم بِِه السِّ فَلَمَّ

  [81]ّهللاَ الَ يُْصلُِح َعَمَل اْلُمْفِسِدينَ 
 
“Сихерчелəр бар да җыелып килгəч, Муса аларга 

əйтте: "Сихерлəп китергəн нəрсəлəрегезне җиргə 
салыгыз!". Сихерчелəр сихерлəгəн арканнарын җиргə 
салгач, Муса əйтте: "Сезнең бу нəрсəлəрегез бар да 
сихер. Əлбəттə, Аллаһ сезнең сихерегезне батыл – 
көчсез кылыр, тəхкыйк Аллаһ ялганчы фəсыйкларның 
эшен ихлас кылмас, юлга салмас!"  (“Йунус” сүрəсе, 80-
81нче аятьлəр). 

Изге Коръəндə сихер  турында тагын шулай диелə:  

 
وَسى  قُْلنَا اَل تََخْف إِنََّك أَنَت  [67]فَأَْوَجَس فِي نَْفِسِه ِخيفَةً مُّ

ِق َما فِي يَِمينَِك تَْلقَْف َما َصنَُعوا إِنََّما َوأَلْ  [68]اأْلَْعلَى 
اِحُر َحْيُث أَتَى   [69]َصنَُعوا َكْيُد َساِحٍر َواَل يُْفلُِح السَّ

 
“Муса əйтте: "Юк, əүвəл сез ташлагыз!" 

Сихерчелəр җеплəрен вə таякларын җиргə салгач, елан 
булып йөри башладылар, бу еланнар Мусага йөрүче 
тере еланнар булып хыял ителде. Муса шул вакытта 
күңелендə курку тойды. Əйттек: "Ий Муса, курыкма, 
син алардан өстенсең, алар җиңелер. Таягыңны җиргə 
ташла, аларның сихер белəн елан итеп күрсəткəн 
җеплəрен вə таякларын ашасын, аларның ясаган 
еланнары сихерченең хəйлəседер, сихерче кайда барса 
да, котылмас." (“Та-һа” сүрəсе, 67-69нчы аятьлəр). 
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Аллаһ Расүленең (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 

сəламе булсын!) Сөннəтендə сихер турында искə 
алулар 

 
Гайшə (Аллаһ аңардан риза булсын!) шулай дип  

сөйлəгəн: “Бервакыт БəнүЗурейк кабилəсеннəн булган 
Лөбəйд ибне əл-Əгъсам исемле бер ир-ат Аллаһның 
Расүленə (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) 
сихер салгач, Аллаһның Расүле үзе  кылмаган ниндидер 
бер эшне үзе кылган кебек итеп үзен хис итə башлады. 
Ул кичен, я иртəн, минем янда булган вакытта,  
тырышып Аллаһка ялвара башлады һəм аннан соң 
шулай диде: “Ий, Гайшə, син мин Аллаһтан сораган  
белемнəрен Аның миңа бирүен сиздеңме?  Миңа ике ир 
кеше килде. Аларның берсе минем баш очыма, икенчесе 
– аяк очыма утырдылар. Шунда аларның берсе 
икенчесеннəн сорады: “Бу кеше нигə җəфалана?”. 
Икенчесе аңа: “Аны сихерлəгəннəр”, - диде. Шуннан соң 
беренчесе тагын сорады: “Ə аны кем сихерлəгəн соң?”. 
Икенчесе: “Лөбəйд ибне əл-Əгъсам”, - дип җавап 
бирде. Ə “Ул сихер кайда  яшеренгəн соң?”, дигəн 
соравына, ул: “Таралганнан калган чəчлəре булган 
тарак һəм кипкəн пальма яфрагында”, - дип əйтте. 
Шуннан беренче кеше аннан шулай дип  сорады: “Ə 
сихер салынган ул əйберлəр кайда соң?”. Икенче кеше: 
“Зəрвəн” коесында”, - дип  җавап бирде.  Аллаһның 
Расүле (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!), 
шуннан соң, үзенең берничə сəхабəсе белəн шул кое 
янына китте, ə аннан кайткач,  шулай диде: “Ий, 
Гайшə, ул  коеның суы кына төнəтмəсе кебек кара иде, 
ə пальма агачы ябалдашындагы ботаклар -  шайтан 
башлары кебек”. Мин аннан: “Аллаһның Расүле (аңа 
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Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!), син аны куып 
чыгармыйсыңмы?”, - дип сорадым. Ул: “Аллаһ миңа  
бəрəкəт биргəн һəм мин аны башкаларга явызлыкка  
юнəлтергə яратмыйм”, - диде. Шуннан соң ул (сихер 
булган бу коены)  күмəргə кушты (Бохари, Мөслим).  

Яһүдилəр Лөбəйд ибне Əгъсам белəн сөйлəшеп, аңа 
Аллаһ Расүлен (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) сихерлəргə кушканнар. Ə ул алар арасында иң 
яхшы сихерчелəрнең берсе булган. Моның өчен аңа өч 
динар акча түлəгəннəр. Ул, Аллаһ Расүленең (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) өенə килеп 
йөргəн бер кол кыздан Аллаһ Расүленең чəч бөртеклəре 
торып калган тарагын сорап алган, аннан соң аңа сихер 
салган. Сихеренең  көчен арттырыр өчен, аны кипкəн 
пальма яфрагына төргəн һəм Зəрвəн коесындагы бер 
таш астына күмгəн. Яһүдилəр Пəйгамбəргə (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) иң куркыныч  
сихерлəрнең берсен кулланганнар, чөнки, алар аны 
үтерергə ниятлəгəн булганнар. Лəкин, Аллаһ аны 
аларның бу мəкерле эшлəреннəн аралап калган, 
аларның сихерлəренең көчен киметкəн.  

Аллаһның Расүле (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) 40 көн буена авырган (аның авырып 
яткан вакыты турында башка версиялəр дə бар), шуннан 
соң, ул үзенең бер хатыны белəн йокларга телəгəч – ул  
моны эшли алмаган.  Аллаһның рəхмəте белəн авыру 
аның аңына һəм үз-үзен тотышына  кагылмый калган.  

Аллаһның Расүле (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) шулай дип əйткəн: 

“Иң авыр җиде гөнаһтан сак булыгыз: 
1. Аллаһка иптəшкə илəһ китерүдəн, бу Аллаһка 

тиң икенче берəүгə табыну (ширек) була.  
2  Сихердəн. Бу - күрəзəлеклəр, əфсеннəр, фал 
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салулар, сөйдергеч сихерлəр һ.б. 
3. Гаепсез кешене үтерүдəн. 
4. Рибадан табылган (ростовщиклыктан)  

табышны файдаланудан.  
5. Ятимнəр мөлкəтен файдаланудан. 
6. Чын изге җиһадтагы сугышны  (дин өчен 

сугышны) ташлап китүдəн.  
7. Тəкъва мөслимəне зинада гаеплəүдəн”. (Бохари, 

Мөслим).  
Сөекле Пəйгамбəребез (аңа Аллаһның рəхмəте 

һəм сəламе булсын!) икенче хəдистə шулай дигəн: 
“Сихерлек өчен исламда  җəза бирү -  аның башын 
чабу” (Тирмизи, Хəким). Җəза бирүнең шундый 
дəрəҗəсе – бу гөнаһның никадəр авырлыгы, аны 
бервакытта да кылырга кирəк түгеллеге турында 
сөйли. 

Əбү Талибның улы Галидəн (Аллаһ аңардан риза 
булсын!) риваять ителə.  Пəйгамбəребез (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) əйткəн:  

“Өч төр кеше оҗмахка кермəс: 
1. Хəмер даими кулланучы кеше (хəмер дигəндə, 

аңны  миңгерəтə торган телəсə нəрсə күз алдында  
тотыла). 

2. Туганлык мөнəсəбəтлəрен өзгəн кеше. 
3. Сихерчегə ышанган кеше” (имам Əхмəд). 
Ниндидер сихри əфсеннəре булган əйберлəрне 

муенга, киемгə һəм  белəккə тагу Ислам динендə 
рөхсəт ителми. Мондый гамəллəр тора-бара кешене 
мəҗүсилеккə  китерергə мөмкин. Ибне Мəсгуд (Аллаһ 
аңардан разый булсын) тапшырулары буенча, 
Пəйгамбəребез (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) шулай дигəн:  «Əфсеннəр (Рукъя), əфсенле 
бөтилəр (Тамаим), сөйдергеч əфсеннəр (Тиваля) - 
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ширек”  (имам Əхмəд,  Əбү Давыд, ибне Мəҗə).  
Бу хəдистə Рукъя (əфсеннəр) сүзе астында, Ислам 
диненə кадəр булган əфсеннəр күз алдында тотыла. 

Танылган галим имам Хатыйби (Аллаһ аны 
рəхим-шəфкатеннəн ташламасын!) болай дип əйткəн: 
“Əгəр дə  рукъяда Коръəн аятлəре яки  Аллаһ исеме 
бар икəн, Исламда бу рөхсəт ителə, чөнки 
Пəйгамбəребез (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!): “Мин сезне (үземнең оныкларымны)  иблис, 
агулы җанварлар һəм һəрбер яман күздəн (ягъни, 
көнлəшүчелəрнең  күзлəре тиюеннəн) саклауны, Аллаһ 
сүзлəре (аятьлəре) белəн сорыйм”, - дип əйткəн (Бу 
хəдисне имам Əхмəд, Əбү Давыд һəм Тирмизи 
тапшырган). 

Кеше, аны борчыган сəбəп үзеннəн-үзе үк, үзен 
бу бəладəн коткарыр дип өметлəнеп ятмавы – табигый. 
Лəкин, һəркем дə, Аллаһы Тəгалəгə өмет багларга 
тиеш. Сəбəпнең функциясе өстəмə яклауга, явызлыкка 
каршы торуның  арттыруына кайтып кала.  

Аллаһның һəм  сөекле Пəйгамбəребезнең (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) күрəзəлəр 
турындагы сүзлəренə игътибар итегез һəм андый 
кешелəр янына йөрергəме-юкмы икəнлеге турында 
үзегезгə тиешле нəтиҗəлəр эшлəгез. Күрəзəгə өмет 
баглап, аның сүзлəренə ышанган кеше мөшриккə 
əйлəнə. Аннан  тыш, төрле сихерчелəргə йөргəн 
кешенең кырык көн буена кылган гыйбадəтлəре кабул 
ителми! Моның турында  Аллаһның Расүле (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) үзе шулай 
дигəн: “Сихерчегə, күрəзəгə, фал салучыга, багучы-
юраучыга, төрле ялган дəвалаучыларга  йөргəн 
кешелəрнең  кырык көн буена намазы кабул ителмəс”.  

Пəйгамбəребез (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
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сəламе булсын!) тагын шулай дип əйткəн: “Күрəзəчегə  
килеп, аның сүзлəренə  ышанган кеше – иманыннан, 
Мөхəммəдкə иңдерелгəннəн ( Коръəннəн) ваз  кичкəн 
кеше була”, – дигəн. 

Сихерчелек – зур гөнаһ, чөнки сихерче кеше, үзе 
генə иманыннан язып калмый, ə аңа мөрəҗəгать иткəн 
кешене дə иманыннан яздыра. Аллаһы Тəгалə шулай 
дигəн: “Шайтаннар кəфер булдылар, чөнки сихер 
китабын алар язды һəм (аларны Аллаһ диненнəн 
чыгарып) кешелəргə өйрəттелəр. (“Бəкара” сүрəсе, 
102нче аять). 

   
Сихерче кылган көферлеклəрнең төрлəре 

 
Мөхтəрəм укучы! Сихерченең бар эшчəнлеге дə 

җеннəр белəн бəйле. Алар, җеннəр əйтеп торган иң 
авыр көферлеклəрне эшлəргə мəҗбүрлəр:  

1. Йомышларын үтəгəч, Коръəн аятьлəре белəн 
арт саннарын сөртергə яки  кече йомышларын 
Коръəнгə башкарырга мөмкин; 

2. Аллаһтан башкага корбан китерергə (мəсəлəн, 
ниндидер бер “җен” өчен корбан чалырга); 

3. Коръəн аятлəрен күрем каны белəн язарга; 
4. Коръəн укыган вакытта, андагы аятьлəрне 

бозып, Аллаһ сүзлəреннəн көлеп утырырга; 
5. Намазны махсус госелсез һəм тəһарəтсез 

укырга; 
6. Саклаучы һəм башка төрле əфсенле бөтилəр 

тагып йөрергə, зур ширек  (күп илаһларга табыну) 
булган төрле əфсеннəр укырга; 

7. Килəчəкне (тəкъдирне) алдан юрарга, үзлəрен 
ниндилер яшерен, бик мөһим белемнəргə ия булган 
гадəттəн  тыш кеше итеп күрсəтергə; 
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8. Аллаһ һəм Аның Расүле (аңа Аллаһның 
рəхмəте һəм сəламе булсын!) тыйган гамəллəр 
кылырга (мəсəлəн, исерткеч  эчемлеклəр кулланырга, 
зина кылырга) мөмкин. 

 
 

Күрəзəлек: ялганмы əллə чынмы? 
 
Əгəр сихерчелəр килəчəкне юраган вакытта ни дə 

булса дөрес əйтəлəр икəн, болар барысы да – иблис 
вəсвəсəлəре. Иблис, Аллаһның  фəрештəлəргə биргəн 
боерык һəм күрсəтмəлəрен тыңлап торып, үзе 
ишеткəннəренең кайберлəрен сихерчелəргə җиткерə, ə 
соңгылары исə, ул ишеткəннəренə үзлəренең гөман, 
фараз һəм хыялларын өстəп, ярдəм сорап килүче 
кешегə ниндидер бер “ачыш” итеп тəкъдим итə. Күп 
кешелəр үзлəренең килəчəклəрен белү һəм аны 
яхшырту өчен, сихерче һəм күрəзəлəргə мөрəҗəгать 
итəлəр, лəкин тəкъдир – бары тик Аллаһы Тəгалə 
кулында, бер генə җан иясе дə Аллаһ ризалыгыннан 
башка үз тəкъдирен үзгəртə алмый. Аллаһы Тəгалə 
Үзенең Расүленə (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) шулай дип əйткəн:  

 
ا لَُكمْ  أَْملِكُ  اَل  إِنِّي قُلْ   نلَ  إِنِّي قُلْ  [21] َرَشًدا َواَل  َضّرً

ِ  ِمنَ  يُِجيَرنِي  [22] ُمْلتََحًدا ُدونِهِ  ِمن أَِجدَ  َولَنْ  أََحدٌ  هللاَّ
 
“Əйт: "Мин сезгə зарар китерергə кадир 

түгелмен һəм сезгə һидаять бирергə дə кадир 
түгелмен". Əйт: "Əлбəттə, мине Аллаһ хөкеменнəн 
һичкем коткара алмас, əгəр Ул миңа зарар телəсə, 
мин, əлбəттə, Аллаһтан башка сыгыныр вə ярдəм 
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сорар өчен башка бер затны тапмамын." (“Җен” 
сүрəсе, 21-22нче аятлəр).  

Аллаһы Тəгалə тагын шулай дигəн:  

ا إاِلَّ َما َشاء ّهللاُ َولَْو  قُل الَّ أَْملُِك لِنَْفِسي نَْفًعا َوالَ َضّرً
وُء  ُكنُت أَْعلَُم اْلَغْيبَ  نَِي السُّ الَْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَّ  

“Əйт: "Мин үземə файданы да, зарарны да 
китерүче түгелмен, ул Аллаһ эшедер, Ул нəрсə телəсə, 
миңа шул ирешер. Əгəр Мин (яшерендəге) файдаларны 
белə торган булсам, əлбəттə, үземə күп файдаларны 
булдырыр идем һəм Миңа һичбер зарар ирешмəс иде 
...” (“Əгъраф” сүрəсе, 188 нче аять). 

Əгəр кешелəр һəм расүллəр арасында иң яхшысы 
да, үзенə дə, башкаларга да, Аллаһтан башка ярдəм 
китерə алмый икəн, моны башкаларның башын бутап 
ятучы ниндидер сихерче һəм шарлатаннар ничек эшли 
алсыннар инде?! Аллаһы Тəгалə аларның ялганнарын 
фаш, имансызлыкларын шəһадəт иткəн! Алар, үзлəре 
аңлатканча, кешелəргə бəрəкəт китерү һəм аларны 
бəла-казалардан аралауга сəлəтсез генə түгел, ə 
үзлəрен һəм үз күңеллəрен аларга ышанып ачып 
салучыларның да бу дөньдагы тормышларын  
бəхетсезлеккə һəм ахирəттəге тормышларын мəңгелек 
газапларга дучар итəлəр. Əгəр алар хаклы, барысын да 
белəлəр икəн, ни өчен алар җир астында яткан бар 
хəзинəлəрне дə казып чыгармыйлар соң? Кодрəтеннəн 
килсə, алар бəлагə тарыган кешелəрнең соңгы 
тиеннəрен тартып  алып, бичара балаларын соңгы 
икмəк сыныгыннан мəхрүм итеп, аларның  
җилкəлəрендə утырмаслар, шул хəзинəлəре белəн үз 
халкына  дошманнары белəн көрəшергə ярдəм итəрлəр  
иде. Кайбер кешелəрдə шундый сораулар туарга 
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мөмкин: күрəзəчелəр беркайчан да дөресен  
əйтмилəрмени? Бу сорау Аллаһ Расүленең (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) сəхəбəлəрендə 
дə туган һəм ул аларга  моның  чын асылын аңлатып 
биргəн.  

Əбү Һөрəйра (Аллаһ аңардан риза булсын!)  
Пəйгамбəребезнең (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) шундый сүзлəрен тапшырган: “Аллаһ күктə 
нинди дə булса бер мəсьəлəне чишкəн вакытта, 
фəрештəлəр, канатларын баш  очларына кушып 
куялар да, Аның сүзлəренə итəгать итеп, чылбырның 
ташка сугуындагы тавыштан, күк күкрəүдəн 
курыккандагы кебек куркып, Аны тыңлап торалар,  
күңеллəреннəн бу курку киткəч, алар: “Аллаһ ни 
əйтте?”, - дип сорыйлар.  Аларга: “Чын хакыйкатьне, 
Аллаһы Тəгалə - Иң Бөеге”, - дип  җавап бирəлəр, ə 
шайтаннар, бер-берсе өстенə утырып (Суфиян ибне 
Гуйəйнə моны тасвир итеп язганча – кул очындагы 
бармаклар кебек), посып кына Аллаһның сүзлəрен 
тыңлап торалар.  Ишеткəн сүзлəрен алар, үзлəреннəн 
аста торганнарга сөйлилəр, һəм бу сүзлəр, шул 
чылбыр буенча, сихерче һəм күрəзəлəргə кадəр килеп 
җитə. Күктəн атылган йолдызлар, аны 
тапшыручыны бəреп, бу сүзлəр чылбырын өзəргə дə 
мөмкиннəр, кайвакытта бу чылбыр өзелми дə кала, 
шул чакта, бу сүзлəрне ишетүчелəр аңа йөз тапкыр 
күбрəк ялган сүз  өстəп ярдəм сорап килүчелəргə 
тапшыралар. Кешелəр: “Ул безгə шул-шул көнне, шул-
шул булачак дип əйтмəдемени?”, - дип сорыйлар.  
Шулай итеп, күктəн  ишетелеп Җиргə кадəр килеп  
җиткəн хак  сүзлəр кешелəрне шул күрəзə һəм 
сихерчелəргə ышанырга мəҗбүр итəлəр” (Бохари).  

Алда əйтелгəннəрдəн аңлашылганча, күрəзə яки 
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сихерче юраган нəрсəлəр арасында кайберлəренең 
чынлап та дөрес булып чыгуы бар, тик моңа ирешер  
өчен, кешелəр үз иманнарыннан ачыктан-ачык ваз 
кичəргə, аңа күктəн ишетелгəн хəбəрлəрне даими 
җиткереп торсын өчен, шайтаннар белəн элемтəгə 
керергə тиешлəр. Һəрберебез сайлау алдында торабыз: 
сихерчегə ышанып, имансызлык упкынына очаргамы, 
əллə инде, дөньялар Хакименə иман китереп, 
тулысынча Аңа сыеныргамы?  

Имам əз-Зəһəби болай əйткəн: “Син юлдан язган 
никадəр күп кешелəрнең сихергə мөрəҗəгать 
иткəннəрен күрə алырсың.  Алар моның иманнан язу 
(көферлек) икəнен дə аңламыйлар, аны бары тик  
тыелган  гамəл генə дип исəплилəр. Алар ул 
сихерчелəргə, үз килəчəклəрен сөйлəсен, бу чакта ни 
эшлəргə киңəш бирсеннəр дип керəлəр, ə бу – зур 
көферлек бит! Еш кына кешелəр сихерчелəргə үзлəрен 
кемнəндер яраттырырга ярдəм сорап керəлəр, бу да 
көферлек, барлык сөйдергеч яки, киресенчə, биздергеч  
əфсеннəре – ширек һəм  юлдан язу булып тора”, – 
дигəн  (“Əл-Кəбəир” китабыннан). 
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Сихерче һəм ялган  дəвалаучыларның киң 

таралган билгелəре 
  
1. Алар авыру кешенең һəм əнисенең исемен 

сорыйлар. 
Шуларны ачыклап, ул авыруны “иртəгə 

килерсең”, дип кире кайтарып җибəргəн төрле 
дəвалаучылар, им-томчылар турында дин галимнəре 
шулай дигəннəр: “Авыру дəваланырга килгəч, мондый 
гамəллəр башкару - бу “дəвалаучының” җеннəр белəн 
бəйлəнешкə керүе һəм алар аша яшерен белемнəр 
алырга дəгъва белдерүе турында сөйли. Аларда  
дəвалану гына түгел, гомумəн, аларга йөрергə һəм 
алардан ни дə булса белешергə ярамый”;  

2. Алар авыруның нинди дə булса берəр əйберен 
(мəсəлəн, аның фоторəсемен, чəч бөртеклəрен,  
киеменең берəр кисəген һ.б.ш.) китерүне сорыйлар. 
Ислам галимнəре алар турында шулай дип əйтəлəр: 
“Яшерен һəм серле белемнəргə иямен диюче һəркемгə 
янына йөрергə кирəкми! Күлмəкне дə, башка киемне 
дə, гомумəн, бернəрсəне дə, алар сорады, дип алып 
барырга  ярамый;   

3. Алар ниндидер аңлаешсыз догалар я əфсеннəр 
укыйлар яки язалар;  

4. Корбан итеп китерергə ниндидер берəр җан 
иясен (күгəрчен, тычкан,  күсе,  кролик, һ.б.ш., алар 
сораган ул җан иясе хəтта чебен дə булырга мөмкин) 
алып килүне сорыйлар. Гадəттə, аларның кара 
төстəгелəрен китерергə кушалар, чөнки кара төс - 
җеннəргə ошый;  

5. Алар ниндидер хəрефлəр, тамгалар, сүзлəр 
язылган кəгазь бирергə мөмкиннəр. Аны суда тотып, 
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шул суны эчəргə тəкъдим итəлəр;  
6. Алар кайбер əйберлəр биреп, аны каядыр илтеп 

күмəргə кушалар. Бу – бозым, сихернең бер төре; 
7. Алар караңгы, кояш нуры үтмəгəн бүлмəлəрдə 

булырга яраталар, чөнки җеннəр дə караңгылык ярата; 
8. Алар ниндидер кəгазь бирəлəр дə, аны 

яндырып, шуның төтенен үзеңə төтəтергə кушалар; 
9. Алар кергəн кешенең исемен, аның əнисенең 

исемен, аның торган җирен, авыруын əйтеп бирергə 
мөмкиннəр, чөнки бу мəгълүматларны аларга  җеннəр 
җиткерə, ул  җеннəр аларга сихердə ярдəм итəлəр.  

Сихерче, күрəзəче һəм багучыларның билгелəре 
шактый күп, аларның  киң таралганнары турында гына 
мəгълүмат биреп китəргə тырыштык. Кайбер сихерче 
һəм күрəзəлəрнең  намаз һəм Коръəн укулары, ə 
кайберəүлəренең хəтта Хаҗ кылуларына килгəндə исə, 
бу, кагыйдə буларак, аларның надан кешелəр арасында 
“гыйлемле” булып кыланулары, бу шөгыльлəре һəм 
“сəлəтлəре”нең “Аллаһтан булуын” белемсез 
кешелəргə дəлиллəргə маташулары гына.  

 
Сихернең кайбер төрлəре 

 
Аллаһы Тəгалə əйткəн: ”Шайтаннар кəфер 

булдылар, чөнки сихер китабын алар язды һəм 
кешелəргə өйрəттелəр. Бабил шəһəрендə Һарут вə 
Марут исемле ике фəрештəгə иңдерелгəн сихерны да 
шайтаннар кешелəргə өйрəттелəр. Əмма бу ике 
фəрештə өйрəтмəделəр сихерны һичкемгə, яки 
өйрəтсəлəр, əйттелəр: "Дөреслектə без сезгə 
фетнəбез, Аллаһ безне җибəрде сихер белəн сезне 
сынар өчен, əгəр сихер белəн шөгыльлəнсəгез, - кафер 
булырсыз. Сихерне өйрəтеп һəм аның белəн эш кылып, 
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кафер булмагыз" – дип. Фəкать кафер булудан 
курыкмаган җеннəр, ир белəн хатын арасын боза 
торган сихерне шул ике фəрештəдəн өйрəнделəр. Ул 
сихерчелəр, сихерлəре белəн һичкемгə зарар итүче 
түгеллəр, мəгəр Аллаһ Тəгалə телəге белəн генə зарар 
итəрлəр. Яһүдлəр дə зарар итə торган, һич файдасыз 
булган сихерне өйрəнделəр. Шиксез, алар белделəр: 
Тəүратта укып, сихер белəн шөгыльлəнгəн кешегə 
ахирəттə Аллаһтан газаптан башка һичнəрсə 
юклыгын. Ул сихерчелəрнең үзлəрен сихергə сатулары 
нинди яман сəүдə, ягъни җəннəтне биреп җəһəннəмне 
алдылар, əгəр белсəлəр”. (“Бакара” (“Сыер”) сүрəсе), 
102нче аять). 

Аллаһы Тəгалə монда сихергə өйрəнгəн кеше, 
аларның үзлəренə үк зыян сала торган шөгыльгə 
өйрəнүлəре турында кисəтə. 

Аллаһның Расүле  (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) əйткəн: “Астрологияне өйрəнгəн 
кеше, сихернең бер өлешен өйрəнə, ул ни кадəр күбрəк -  
сихер дə шулкадəр үк күбрəк” (имам Əхмəд, Əбү 
Давыд, ибне Мəҗə). 

Кутəдə əйткəн: “Йолдызлар өч сəбəп буенча 
яратылганнар: күкне бизəр өчен, алар белəн 
шайтаннарны бəрер өчен һəм мөсафирларга юл 
күрсəтергə ориентир итеп. Аларны башка 
максатларда кулланган кеше – ялгыша” (Бохари).  

Аллаһы Тəгалə тагын шулай дигəн:  

الَِّذي  [4]ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس  [1]قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاِس 
 [6]ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاسِ  [5]يَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس 

 

“Кешелəрнең Раббысы булган Аллаһка 
сыгынамын ... шəйтанның мəкерле котыртуыннан, 
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кешелəрнең күңеленə вəсвəсə салучы шəйтаннан, (ул 
яманлыкка котыртучы) җен токымыннан булса да, 
кешелəрдəн булса да (Аллаһка сыенамын) ”  (“Нəс” 
(“Кешелəр”) сүрəсе 1,4-6нчы аятьлəр). 

Аллаһның Расүле (аңа Аллаһның рəхмəте һəм 
сəламе булсын!) əйткəн: “Кем дə булса төен бəйлəп, аңа 
əфсенлəп төкергəн икəн, - ул сихер белəн шөгыльлəнгəн 
дигəн сүз. Ə сихер белəн шөгыльлəнгəн кеше – мөшрик  
кеше (күп илəһлəргə табынган кеше)” (əн-Насаи, 
Тирмизи).  

Сихернең түбəндəге төрлəрен аералар: 
1)  Кешелəрне аеру өчен кулланылган сихерлəр. 

Сихернең бу төренə  кешелəр арасындагы 
мөнəсəбəтлəрнең кискен үзгəрүе хас, нык сөюдəн 
күралмауга кадəр. Сихерлəнгəн кеше кемне дə булса 
күралмый, аның үз янында булуына, бар эшлəренə, 
əйберлəренə, хəтта ул яратып утырган  урыннарына 
кадəр -  түзеп тора алмый башлый. Ул еш кына бу 
кешене котсыз, ямьсез итеп күрə, чөнки, бу  сихер өчен 
җаваплы  җен аның алдында ул  булып күренə.  

2) Сөйдергеч сихерлəр. Бу сихер нəтиҗəсендə 
кемдер икенче берəүгə “үлеп гашыйкъ була” 
(сөйдергеч əфсеннəр). Сихерлекне бу төренə артык 
ярату һəм бəйлелек, ниндидер бер кешене һəрвакыт 
күреп тору, аның белəн якын мөнəсəбəтлəргə керү 
телəге, бу телəктə түзеп тора алмау, ул кеше 
ихтыярына  сүзсез буйсыну хас. Кагыйдə буларак,  
сихернең бу төрен, ниндидер бер ир-атны үзлəренə 
каратыр өчен, хатын-кызлар куллана.  

3) Күрү галлюцинациясе белəн сихерлəр вакытында 
кешелəр тик торган предметларны хəрəкəтлəнгəн, ə 
хəрəкəттəгелəрен – хəрəкəтсез, зур предметларны – 
кечкенə һəм, киресенчə, кечкенə предметларны  - зур 
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итеп күрə башлый. Кайвакыт ул  җисемнəрне табигый 
булмаган рəвештə күрə.  

4) Ишетү галлюцинациялəре белəн бəйле сихерлəр 
өчен – төрле куркыныч төшлəр күрү, шайтан 
вəсвəсəлəре,  якын дусларына карата еш шик-шəбһəлəр 
туу хас. Кайвакыт кеше  төшендə аны каядыр 
чакыручы  тавыш ишетə, уянып китсə - беркемне дə 
күрми,  я аңа  ниндидер биек урыннан яки упкынга 
очып төшкəн кебек тоела башлый, я аны төшендə 
ниндидер җанварлар яки башкалар эзəрлекли һ.б.  

5) Акыл зəгыйфьлəнү белəн бəйле сихерлəр. Болар 
өчен игътибарсызлык, таркаулык, еш онытучанлык, 
сөйлəмнең анык булмавы, карашның түбəн төшүе, бер 
үк эш урынында яки бер үк өйдə озак  була алмау, 
үзеңнең тышкы кыяфəтеңə  игътибарсыз булу хас. 
Аеруча  авыр очракларда кеше үзе өстеннəн 
контрольне югалта, кайда булганын, кайда кунганын 
исенə төшерə алмый. 

6) Депрессия белəн бəйле сихерлəр вакытында 
кешенең  гел үзе генə каласы килə, ул кешелəр белəн 
сөйлəшми, башкалар белəн аралашуга карата тискəре 
карашта була, аның өчен таркаулык, еш аңны җую, 
битарафлык, ваемсызлык, торгынлык һəм даими 
депрессия хас. 

7) Авыру бəлəн бəйле сихерлəр өчен ниндидер бер 
урын яки əгъзаның даими авыртып торуы,  даими 
рəвештə аңны югалту, тəннең кайсыдыр бер  өлеше 
зəгыйфьлəнү яки аны паралич сугу, тоемлау сəлəтен 
өлешчə югалту һ.б.ш. күренешлəр  хас. 

8) Аналыктан кан агу белəн бəйле сихерлəр өчен – 
күрем вакытыннан соң  да аналыктан кан агулар хас. 
Алар туктамыйча берничə көн, ə кайвакыт ай буе  
дəвам итəргə мөмкиннəр. Мондый  бүлендеклəр аз 
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күлəмдə дə, күп тə булырга мөмкиннəр. 
9) Никахка комачаулау өчен кулланылган сихерлəр. 

Болар өчен уйга бату, боеклык, аңны югалту (аны еш 
кына дарулар белəн дəвалап булмый),  күкрəк кысу, ул 
күкрəк кысу, гадəттə, төштəн соң башланып,  төн 
уртасына кадəр дəвам итə,  ə кайвакыт -  ашказаны яки 
билнең даими авыртуы.  Авыру кеше тыныч йоклый 
алмый, ул гел əйлəнеп-тулганып  йоклый. Сихернең бу 
төрен,  еш  кына, аның кияүгə чыгуына комачаулау 
өчен, килен булган кешенең  туганнары кулланалар 
һəм бу кызга җен кереп оялый. Шуннан соң, булачак 
ире аңа  ямьсез, котсыз булып күренə башлый. Җен 
шундый ук рəвештə  кияү кешегə дə тəэсир итəргə 
мөмкин.   

10) Ирлек көченнəн  мəхрүм итү белəн бəйле 
сихерлəр. Бу вакытта,  җен кешенең баш миенə кереп 
оялый, җенси эшчəнлекне координацииялəү 
үзəклəренең эшенə комачаулыклар тудыра. Нəтиҗəдə, 
үз хатыны белəн  җенси мөнəсəбəткə керергə 
ниятлəгəн ир-ат моны эшли алмый. Əгəр дə ул берничə 
хатынга да өйлəнгəн икəн, мондый сəлəтне  югалту 
кайвакыт аның кайбер  хатыннарына гына кагылырга  
мөмкин.  

11) Хатын-кызны җенси мөнəсəбəтлəрдəн тыеп 
торучы  сихерлəр. Сихернең бу төренең берничə 
чагылышы бар: 
а)хатын-кыз, иренең үзе белəн  җенси  мөнəсəбəтлəргə 

керүенə, үз ихтыярына каршы, - каршы килə. 
б) хатын-кыз  җенси мөнəсəбəтлəрдəн  тəм тапмый; 
в) җенси мөнəсəбəтлəр вакытында хатын-кызның 

аналыгыннан кан килə башлый; 
г) җенси мөнəсəбəткə кергəн вакытта, ир-ат ул үтеп 

китə алмаган ниндидер ит торгандагы кебек физик 
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каршылыкка  очрый; 
д) ир-ат гыйффəтле кызга өйлəнə, лəкин, сихер 

нəтиҗəсендə гыйффəтлек пəрдəсе бөтенлəй булмый 
һəм бу аны өйлəнгəн ул кызының гыйффəтлелегендə 
шиклəнүгə китерə. Лəкин,  сихерне алгач, гыйффəтлек 
пəрдəсе – яңадан барлыкка килə.  

12) Түлсезлеге (авырга узу сəлəтен югалту) белəн 
бəйле  сихерлəр. Сəбəбе җеннəр булган түлсезлек – 
хатын-кызларга да, ир-атларга да кагылырга мөмкин.  
а) Билгеле булуынча, орлыклану уңышлы үтсен 

өчен ир-атның мəниендə сперматозоидлар саны 20 
млн. 1 см3 булырга тиеш. Җен ир-атларның 
сперматозоид эшлəп чыгаручы бизлəренə тəэсир иткəч, 
андагы сперматозоидлар саны тиешле дəрəҗəгə җитми 
башлый. Аннан тыш, җен сперматозоидлар нормаль 
яши алсын кирəк булган  матдəлəрне эшлəп чыгаручы  
бизлəргə дə тəэсир итə,  ул  бизлəр тиешле матдəлəрне 
эшлəп чыгармый башлагач, - сперматоидлар үлəлəр.  
б) Җеннəр хатын-кызларның күкəй күзəнəклəрен 

зыянларга мөмкиннəр. Шуның нəтиҗəсендə аларның 
аталануы булмый кала. Лəкин кайвакыт,  аталану 
уңышлы үтсə дə, җен хатын-кызларның аналыгындагы  
кан тамырын зыянлый, нəтиҗəдə, хатын-кызның 
организмы  баласын төшерергə  мəҗбүр була. 
Аллаһның Рəсүле  (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) шулай дигəн: “Валлаһи, шайтан  адəм 
балаларында кан тамырлары буйлап йөри” (Бохари, 
Мөслим). 
Сихер нəтиҗəсендəге түлсезлек физиологик 

түлсезлектəн аерыла, сихер түлсезлеге вакытында 
кеше бил авыртуын, күкрəк кысуын сизə, аеруча 
төштəн төн уртасына кадəр, андый кеше таркау  була, 
ул тыныч йоклый алмый, куркыныч төшлəр күрə. 
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Сихердəн тыш, күз тию дигəн зарар да бар, ул 
сихердəн аерыла, аның да  үз нигезе бар. 

 
Сихердəн дəвалау 

 
Аллаһы Тəгалə əйткəн:  

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما ھَُو ِشفَاء َوَرْحَمةٌ  لِّْلُمْؤِمنِيَن َوالَ  َونُنَزِّ
 يَِزيُد الظَّالِِميَن إاَلَّ َخَساًرا

“Без мөэминнəрнең күңеллəренə шифалы 
аятьлəрне вə Коръəннəн рəхмəтле хөкемнəрне 
иңдерəбез” (“Бəни Исраил” (Ягъкуб балалары”) сүрəсе, 
82нче аят). 

Ибне əл-Каййим шулай дигəн: “Коръəн –  бар дөнья 
һəм ахирəт сырхауларына,  җан һəм тəннең бар 
чирлəренə дə камил шифа. Тик аннан шифа алырга 
күплəр сəлəтле  түгеллəр.  Əгəр дə авыру кеше аның 
белəн (Коръəн белəн) уңышлы дəваланган, аны үзенең 
бар тугрылыгын, итəгате, инанулары һəм иманы белəн 
авыруга каршы юнəлткəн, аның бар талəплəрен дə 
үтəгəн икəн, - авыру аңа каршы тора алмый.  

Нинди генə авыру Раббыбыз, җир һəм күк  Хакиме 
Сүзенə каршы тора алсын. Əгəр дə ул таулар эченə 
кереп качкан икəн, Ул, ул тауларны ярыр иде, əгəр дə ул 
чир җир эченə кереп яшеренсə, Ул, ул җирне актарып 
ташлар иде. Коръəндə җан һəм тəннең бар  
сырхауларының да сəбəбе дə күрсəтелгəн, аларны  
дəвалау ысуллары да, һəм шулай ук, Аның Китабын  
аңлаучыларга чирлəрдəн саклану юллары да.  

Аллаһы Тəгалə əйткəн:  

 َّ ا أَنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب يُْتلَى َعلَْيِھْم إِنَّ فِي أََولَْم يَْكفِِھْم أَن
 َذلَِك لََرْحَمةً َوِذْكَرى لِقَْوٍم يُْؤِمنُونَ 
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“Без сиңа иңдергəн Коръəн аларга могъҗиза 
булырга җитмиме, ул Коръəн аларга даим укыладыр”  
(“Гəнкəбут” (“Үрмəкүч”) сүрəсе, 51нче аят). 

 
Сихерне алуның рөхсəт ителгəн юлы 

 
Сихерне  рөхсəт ителгəн  дəвалау – Коръəн аятлəре, 

зикерлəр, догалардан торган рукйа укудан тора. Гайшə 
(Аллаһ аңардан риза булсын!) шундый бер вакыйганы 
сөйлəгəн. Бервакыт, бер хатын  рукйа укып аны  
дəвалаган вакытта, Аллаһның Расүле (аңа Аллаһның 
рəхмəте һəм сəламе булсын!), аңа кереп, ул 
дəвалаучыга: “Аны Аллаһ Китабы  белəн дəвала!”, - 
дигəн.   

Сөекле Пəйгамбəребез ниндидер аерым  бер сүрə 
яки аятьне искə алмаган, ə тулысынча Аллаһ  Китабы 
турында əйткəн. Моннан  Изге  Коръəннең тулысынча 
шифа булуы аңлашыла. Күпьеллык практика 
күрсəткəнчə,  Коръəн белəн  сихер, акыл зəгыйфьлəнү, 
күз тиюне генə түгел, ə бик күп органик авыруларны да 
дəвалап була.  Əбү Сəгыйд шулай дип сөйлəгəн: “Без 
походта вакытта (бер үзəндə) туктадык. Шул вакыт 
безгə бер  кол кыз йөгереп килде дə, “Безнең авыл 
юлбашчысын елан чакты”, ə авылда кешелəр юк. 
Сезнең арагыздан  берəрсе  дога укый белəме?”, - дип 
сорады.  Аның белəн безнең  бер иребез китте.  Ул 
догалар турында үз белемнəре белəн билгеле кеше иде.  
Ул  дога укыгач, ул (юлбашчы)  савыкты. Шуннан соң, 
бу юлбашчы безгə утыз сарык бирергə кушты һəм безне 
сөт белəн кунак итте.  Дога укыган ул  ирдəн без: “Син 
рөхсəт ителгəн дога укыдыңмы, əллə җəһалəт (исламга 
кадəрге чор) вакытындагы  əфсеннеме?”, - дип 
сорадык. Ул безгə: “Мин Китаплар Анасыннан 
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Өммелкитабны (“Фатиха” сүрəсен) гына укыдым. Без: 
“Хəзергə берни дə эшлəмик, баргач Пəйгамбəрдəн 
сорарбыз”, - дидек. Мəдинəгə баргач, без бу турыда 
пəйгамбəргə сөйлəдек. Ул безгə: “Ə аңа аның 
(“Фатиха” сүрəсенең) шифалы дога булуын белергə  
кем ярдəм иткəн соң?”, - диде. Соңыннан пəйгамбəр 
сарыкларны бүлеп бирергə, аңа да үз өлешен 
калдырырга кушты (Бохари).  

Сихерне дəвалаган вакытта  Пəйгамбəребез (аңа 
Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!)  сүрəне аерып 
күрсəткəн хəдислəргə, галимнəр  таянмыйлар. Моның  
шулай икəнлеге түбəндəге хəдистəн ачыклана. Бервакыт 
Аллаһның Расүленə (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе 
булсын!) кешелəр килгəннəр дə аңа шулай дигəннəр: 
“Ий Аллаһның Расүле! Җəһалəт вакытында без 
догалар укый идек”. Ул аларга: “Миңа ул элеккеге  
догаларыгызның мəгънəсен аңлатып бирегез əле. 
Аллаһка иптəшлек күрсəтмəгəн догаларда бер 
начарлык та юк”, - дигəн (Мөслим).  

Шулай итеп, Коръəн аятлəреннəн, зекерлəрдəн, 
пəйгамбəр догаларыннан  торган догалар, хəтта җəһалəт 
вакытындагы Аллаһка иптəшкə илəһ күрсəтмəгəн 
догалар белəн дə дəвалау рөхсəт ителə.  

 
Дога укуга əзерлəнү 

 
Хөрмəтле укучы! Сихерлəнгəн кешене  дəвалау 

алдыннан, сихерне уңышлы алу өчен, кайбер чаралар 
күреп куярга кирəк.  

1. Дəвалау алып  барылган йортта тəкъвалык  
рухы  булырга тиеш. Фəрештəлəр өйгə кереп дəвалауда 
катнаша алсын өчен, андагы бар рəсемнəрне дə алып 
куярга кирəк. 
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2. Авыру үзендəге əфсенле бар бөти һəм 
талисманнарны салып утка  ягарга тиеш. 

3. Бүлмəдəн бар музыка коралларын да (кыллы 
музыка коралларын да, кыллы булмаганнарын да) 
чыгарып торырга кирəк. 

4.  Бүлмəдə Шəригать кануннарын үтəмəгəн 
кешелəр (мəсəлəн, алтын бизəклəр тагып йөргəн, я 
алкогольле эчемлеклəр куллана, тəмəке тарта торган 
ир-ат,  яки, киеме Шəригать тəтиплəренə туры 
килмəгəн  хатын-кыз һ.б.ш.) булмаска тиеш. 

5. Имам  (диндə яхшы белемнəре булган кеше) 
авыру кешегə  аның күңелен  җаһиллектəн һəм 
мəҗүсилектəн чистартсын  һəм Аллаһка ихлас иман 
китерсен өчен, дога укырга тиеш. 

6. Əгəр дə авыру хатын-кыз икəн, ул үзен  тыйнак 
һəм оялчан тотарга тиеш. Ул Шəригать  кануннары 
буенча киенми торып (капланырга тиешле бар 
өлешлəре дə капланмыйча торып) дəвалауны  
башларга кирəкми. Бары тик йөзне һəм кул очларын 
гына ачык калдырырга рөхсəт ителə. Төймəле 
киемнəрнең төймəлəре, дəвалау вакытында алар  
ычкынып китмəсен өчен,  яхшы  элəктерелгəн булырга 
тиешлəр.  

7. Хатын-кыз үзендə булган бар   макияжны да 
юып төшерергə, тырнак лакларын алып ташларга, 
хушбуй сипмəскə, тырнакларын кисəргə тиеш. 

8. Хатын-кызны дəвалау аның янында якын туган 
кешесе (əтисе, абыйсы, энесе, балигъ  булган улы һ.б.) 
булганда башкарыларга тиеш. Чит кешелəрдəн рукйа 
укыган имамнан тыш беркем дə булырга тиеш түгел.  

9. Дəвалау башланыр алдыннан аңа берничə сорау 
бирергə кирəк. Мəсəлəн, кешелəрне аерылыштыру 
максатында эшлəнгəн сихер вакытында аннан 
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шуларны сорарга кирəк: 
а) Авыру үз хатынын кайвакыт ямьсез яки котсыз 

итеп күрəме? 
б)  Алар арасында юк-бар буенча гына да  ызгыш-

талашлар чыгамы? 
в) Тышта булган вакытта ул үзен иркен тотып, 

өйгə кергəч, үзендə күкрəк кысуын сизəме? 
г)  Җенси мөнəсəбəтлəргə кергəн вакытта аның 

хатыны борчылу һəм авырсынулар тоямы? 
д)  Аларның берсе булса да тынычсызланып, 

əйлəнеп-тулганып  йоклыймы һəм йокысыннан 
куркыныч төшлəр күреп уянамы? 

Əгəр дə бирелгəн бу сорауларның берсенə яки 
берничəсенə уңай җавап алынган икəн, бу – сихер 
билгелəре бар икəнне аңлата. 

10. Имам һəм анда булганнар барысы да кече  
тəһарəт алырга, Аллаһтан бу эштə ярдəм итүен сорарга 
һəм аннан соң гына сихердəн дəвалауга керешергə 
тиешлəр. 

 
Сихерне икенче сихер  белəн дəвалау тыелган! 

 
Мөхтəрəм укучы! Сихерне икенче сихер белəн 

дəвалау шəригать тарафыннан тыелган һəм 
имансызлык чагылышы булып тора. Җəбир шулай дип 
сөйлəгəн: “Аллаһ Расүленнəн сихерне (икенче бер 
сихер белəн) дəвалау турында сорагач, ул: “Бу – 
шайтан гамəллəренең берседер”, - дигəн (Əхмəд һəм 
Əбү Давыд). Сихерче  җеннəр кабилəсенең сихер өчен 
җаваплыларының башлыгына, аннан  ярдəм һəм 
шəфəгать күрсəтүен  сорап, мөрəҗəгать итə һəм шуның 
белəн зур гөнаһ эшли, тирəн мəҗүсилеккə бата. Əгəр 
дə үзе башкарган сихерне ул сихерче үзе ала икəн, бу 
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Аллаһ ихтыярында. Əгəр дə сихерне башка сихерче 
эшлəгəн  икəн, сихерлəнгəн бу кешедəн җеннəр 
барыбер чыгып китмəскə мөмкиннəр, ягъни иманын 
җуйган кешегə мөрəҗəгать иткəн һəм шайтаннардан  
шəфəгать сораган кеше бик зур гөнаһ эшли һəм бу 
дөньяда да, ахирəттə дə Аллаһның җəзасын алырга 
лаек. Алар Аллаһ сынавын читлəтеп үтəргə һəм 
шайтан ярдəмендə үзлəренə котылу табарга телилəр: 
нинди коточкыч начар юлны сайлап алганнар! Аллаһы 
Тəгалə шулай дигəн:  

 

ِ ُشَرَكاء أَفََمْن ھَُو قَآئٌِم َعلَى كُ  ّ ِ لِّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َوَجَعلُوْا 
َن  وھُْم أَْم تُنَبِّئُونَهُ بَِما الَ يَْعلَُم فِي األَْرِض أَم بِظَاِھٍر مِّ قُْل َسمُّ

بِيِل  وْا َعِن السَّ اْلقَْوِل بَْل ُزيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروْا َمْكُرھُْم َوُصدُّ
لَّھُْم َعَذاٌب فِي اْلَحيَاِة  [33]ِمْن ھَاٍد  َوَمن يُْضلِِل ّهللاُ فََما لَهُ 

َن ّهللاِ ِمن َواقٍ  ْنيَا َولََعَذاُب اآلِخَرِة أََشقُّ َوَما لَھُم مِّ  [34]الدُّ
 
“Бəлки кəферлəргə хакка каршы хəйлə мəкерлəре 

вə кəфер эшлəре үзлəренə зиннəтле күренде һəм алар 
кешелəрне Аллаһ юлыннан тыйдылар. Бер кешене 
Аллаһ адаштырса, ул кешене туры юлга күндерүче 
булмас. Аларга дөньяда ук газап булыр, əмма ахирəт 
газабы катырак, Аллаһ газабыннан аларны саклап 
калучы булмас”.(“Рəгыд” (“Күк күкрəү”) сүрəсе, 33-
34нче аятьлəр).  

Аллаһы Тəгалə һəркайсыбызны: гаилəлəребезне, 
туган-кардəшлəребезне сихерчелəрдəн сакласа иде! w
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