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Китап Үзəклəшкəн дини оешма – Татарстан Республикасы 
мөселманнары Диния нəзарəтенең Экспертлар советы карары 

белəн басарга хупланган.

ҖƏЛИЛ ХƏЗРƏТ ФАЗЛЫЕВ. ЛОКМАН ХƏКИМ 
НƏСЫЙХƏТЛƏРЕ. – Казан: Хузур-Спокойствие, 2014. – 64 
бит. Тулыландырылган икенче басма.
Татарстан Республикасының баш казые Җəлил хəзрəт Фазлыевның 

əлеге китабы Коръəндə исеме телгə алынган хикмəт иясе Локман 
Хəким нəсыйхəтлəренə багышлана. Локман Хəким Дауд (г-м) зама-
нында яшəгəн булса да, аның нəсыйхəтлəре бүгенге көн кешелəре 
өчен дə бик актуаль. Бу китап барлык кешелəр өчен дə көндəлек кул-
ланма – өстəл китабы булып тора ала. Бу – бер кат укып чыгар өчен 
генə түгел, үзең өстендə эшлəү, нəсыйхəтлəрне тормышта куллану 
өчен.

Җəлил хəзрəт һəрвакыттагыча җиңел тел белəн, тормышчан, гади 
һəм шул ук вакытта җитди əйберлəрне җиңелчə шаяртулар аша да 
бирə алган.

© Издательство «Хузур-Спокойствие»
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Матур яшик
Əгүүзү биллəəһи минəш-шəйтаанир-раҗииим. 

Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахииим. Əлхəмдүлиллəəһи раб-
бил гəəлəмииин. Үəссалəəтү үəссəлəəмү гəлəə расүүлинə 
Мүхəммəдиү үə гəлəə əəлиһи үə əсъхəəбиһи əҗемəгииин. 

Газиз дин кардəшлəрем, əссəлəəмүгəлəйкүм үə 
рахмəтүллааһи үə бəракəəтүһ!

Аллаһы Тəгалə һəркайсыбызга хəерле гомерлəр, хəерле 
сəламəтлеклəр биреп, гаилəлəребездə бала кайгы-хəсрəте 
күрмичə, əти-əнилəребезнең догасын алырлык иттереп, ма-
тур, күркəм рəвештə яшəүлəрне насыйп итсə иде. 

Пəйгамбəребез Мөхəммəд (с. г. в.)не искə алганда 
һəркайсыбыз үз-үзенə сорау бирергə тиеш: ул бу Җиргə ни өчен 
килгəн, Аллаһы Тəгалə аны ни өчен җибəргəн?.. 

Пəйгамбəребез (с. г. в.) əйткəн: «Мин Җир йөзенə гүзəл 
əхлакны тəмам итеп урнаштыру өчен килдем». Пəйгамбəребез 
Мөхəммəдне (с. г. в.) искə алабыз икəн, без һəрвакыт үзебезгə 
карарга тиеш: безнең əхлагыбыз нинди? Ул Пəйгамбəребез 
(с. г. в.) əхлагына туры килəме?.. 

Уйлап карасак, ислам динендə ике генə фарыз бар: берсе – 
Аллаһны тану, икенчесе – гүзəл əхлак. Калган фарызлар гүзəл 
əхлак тəрбиялəү өчен бирелгəн, шуңа күрə үтəү мəҗбүри, 
үтəмəсəң зур гөнаһлы буласың. Без намаз укыйбыз, ураза то-
табыз, хаҗ кылабыз икəн, ул безнең əхлагыбызда чагылыш 
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4 Матур яшик

табарга тиеш. Əгəр намаз укып та, син телең белəн кешене 
рəнҗетəсең икəн, син намаз укымыйсың, бəлки гимнастика 
гына ясыйсың булып чыга... 

Ə гүзəл əхлакны урнаштыру өчен Пəйгамбəребезгə 
(с. г. в.) Аллаһ Раббыбыз Коръəн иңдергəн, Пəйгамбəребез 
(с. г. в.) аркылы безгə фарызларны җиткергəн. Без фарыз-
ларны үтəргə, хəрəмнəрдəн тыелырга, Пəйгамбəребезнең 
(с. г. в.) Сөннəтлəрен үтəп яшəргə тиеш. Күренекле галимебез 
Əхмəдһади Максудиның (1868-1941) «Гыйбадəте Исламия» ки-
табында: «Коръəндə барлыгы 6226 аять бар», – диелгəн. Дини 
чыганакларда: «Барлыгы бер миллионга якын хəдис бар», – дип 
хəбəр ителə. Болар һəммəсе дə – хакыйкатьтə, дүрт кагыйдəгə 
сыеп бетə. «Коръəн һəм хəдис буенча яшим», – дип йөрүче дə, 
гомумəн, һəркайсыбыз: «Мин шушы кагыйдəлəрне үтимме?» – 
дип, үз-үзенə сорау бирергə тиеш. 

Əхлакның иң беренче кагыйдəсе – Аллаһы Тəгалəне һəм Ул 
яраткан бөтен нəрсəне ярату; Аллаһы Тəгəлəгə генə гыйбадəт 
кылу һəм беркемне дə сүкмəү. Пəйгамбəребез (с. г. в.) əйткəн: 
«Мəрхəмəт кылган – мəрхəмəт кылыныр, сөйгəн – сөелер, оныт-
маган – онытылмас». Икенче бер хəдисендə Мөхəммəд (с. г. в.): 
«Аллаһы Тəгалə сезгə əниегезгə караганда да якын», – дигəн. Без 
җир йөзендəге һəркемгə, һəр кешегə, һəр җан иясенə мəхəббəт 
күзе белəн карарга һəм аны яратырга тиеш. (Урамда яткан 
исерек тə искəрмə була алмый. Кайчак бездə хатын-кызлар: 
«Ничек тəгəрəп ята иде, күрдеңме?!» – дип, авыл буенча шуны 
сөйлəп йөри. Хакыйкатьтə, болар барысы да Аллаһы Тəгəлəнең 
күргəзмə əсбабы. Менə шундый кешелəр аркылы Аллаһы 
Тəгалə һəркайсыбызга да аракының нинди начар нəрсə икəнен 
күрсəтə. Беркемгə дə сер түгел: гайбəт сөйлəгəн кешене кай-
чак чəйнəп өзəсе килə башлый. Ə чынлыкта без исерек яныннан 
нəфрəтлəнеп китəбез дə, шуның гайбəтен сөйлəргə тотына-
быз. Исерекне сөйлəп-сүгеп йөргəн кеше үзе үк, кибеткə кергəч, 
хəлəл акчасына аракы сатып ала да, аны өенə алып кайтып куя. 
Хакыйкатьтə, исереклəр һəм гайбəт сөйлəүчелəр һəрберебездə 
дə исерткечкə һəм гайбəткə булган нəфрəт хисе уятырга тиеш. 
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5Матур яшик

Локман Хəким дə: «Əхлаксыз кешене карап-күзəтеп əхлагымны 
төзəттем», – дигəн. Менə шуңа күрə безгə əхлагыбызны 
үзгəртү, беркемне дə сүкмəү, һəр бəндəгə мəхəббəт күзе белəн 
карау лазем. Кемдер ярамаган берəр нəрсə эшли икəн, без шун-
нан гыйбрəт алып үзебезнең əхлагыбызны төзəтергə һəм шул 
кеше өчен: «Я Раббым! Бу бəндəңə тəүфыйк-һидəят бир», – дип 
дога кылырга тиеш.) Коръəни-Кəримдə болай диелə: «Яманнан 
тəүбəгə килеп, иман китереп, игелек кылганнарның яманлыкла-
рын игелеккə алмаштырыр (кылган гөнаһларын ярлыкап, са-
ваплы эшкə күндерер). Аллаһ ярлыкаучы, бик тə мəрхəмəтле» 
(«Фуркан (Яхшыны яманнан аера торган Китап)» сүрəсенең 
70 нче аяте). Кем дə кем тəүбəгə килеп, изге гамəллəр кыла 
башлаган икəн, аның əүвəлге гөнаһлары юкка чыгачак. 

Икенче кагыйдə – Аллаһы Тəгалəнең бер мəхлукатына да 
зыян салмау. Без бер генə нəрсəгə дə зарар китерергə тиеш 
түгел. Пəйгамбəребез Мөхəммəд (с. г. в.) əйткəн: «Мөэмин 
шул: кешелəр аннан үзлəре һəм үзлəренең маллары белəн бəйле 
рəвештə үз-үзлəрен кайгы-хəсрəттəн имин дип хис итəр». 
Мөэмин, иман, иминлек – тамырдаш сүзлəр. «Теленə, диненə, 
тəн төсенə, миллəтенə карамастан, мөэминнəн бүтəн кешелəр 
иминлек табар», – дигəн (с. г. в.). Мөселман кем дигəндə, 
мөселман шул: «Аның кулыннан да, теленнəн дə башкалар 
сəламəт булыр», – дип əйткəн Пəйгамбəребез (с. г. в.). Хəдистə 
башка мөселманнарга карата гына иминлек күрсəтү турын-
да сүз бармый, бəлки: «Теленə, диненə, тəн төсенə, миллəтенə 
карамастан, һəркем мөселман кешесеннəн исəн-имин булыр», – 
диелгəн. Ислам, сəламəтлек, сəлам, мөселман сүзлəре тыныч-
лык дигəн сүздəн ясалган. 

Өченче кагыйдə – Аллаһы Тəгалə биргəнгə шөкрана кылу. 
Əгəр дə моннан ун/егерме/утыз ел элек булган тарихыбызга ка-
рап: «Кайчан əйбəтрəк иде?» – дип сорасалар, һич икелəнмичə: 
«Бүген», – дип җавап бирəчəкбез. Шулай булмыйни: торган 
өйлəрне, йөргəн машиналарны, кигəн киемнəрне, ашаган ризы-
кларны моннан утыз ел элек булганы белəн чагыштырырлык та 
түгел. Ə кайчан күбрəк зарлана башладык?! Билгеле, бөтенебез 
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6 Матур яшик

дə: «Бүген», – дип əйтəчəк. Авызыбыз өч кенə төрле эш эшли: я 
зарланабыз, я гайбəт сөйлибез, я ашыйбыз. «Ибраһим» сүрəсенең 
7 нче аятенə мөрəҗəгать итик: «Исегездəме, Раббыгыз сезгə: 
«Шөкер итсəгез, əлбəттə, сезгə (нигъмəтне) арттырачак-
мын, əгəр дə көферлек кылсагыз, һичшиксез, бирəчəк җəзам 
бик тə хəтəрдер», – дип хəбəр итте». Мин узган гасырның 
җитмешенче елларында гарəп хəрефлəрен өйрəндем, Коръəн 
укый башладым. Бу – комсомолга кергəн еллар иде, моның өчен 
бераз шелтəлəп тə алдылар. «Нишлисең? Ялгышасың бит!» – 
дип əйттелəр. Менə шул вакытта – XXI гасыр башында: «Җəлил 
космоска менə, Марска оча», – дип əйтсəлəр, бөтен кеше ыша-
ныр иде. Ə без комсомолга кергəн шул елларда: «Җəлил Татарс-
тан президенты белəн янəшə басып гает намазы укыр, ə аның 
ярдəмчесе чалган корбаннар белəн авыз ачар», – дисəлəр, акылга 
җиңелəйгəн диюлəре бик мөмкин иде... Аллага шөкер, динебез 
чəчəк аткан көннəрне дə күрергə туры килде. Нинди зур сөенеч: 
Мəүлид бəйрəмнəрендə Хөкүмəт вəкиллəре дə катнаша башла-
ды. Аллаһы Тəгалə алга таба да ил-көннəребезгə иминлеклəр 
биреп, Хөкүмəт җитəкчелəренə планлаштырган изге эшлəрен 
башкарып чыгарга насыйп итсə иде. Безгə зарланудан туктап, 
шөкрана кылырга вакыт җитте. Пəйгамбəребез Мөхəммəд 
(с. г. в.): «Əмирлəрегезнең һəркайсына буйсыныгыз, һəр 
имамның артында торыгыз, хəтта шайтанны да сүкмəгез», 
– дип əйткəн. Бер кеше ташка сөртенгəч: «Ах, шайтан мон-
да таш куйган икəн!» – дип, шайтанны сүгə, ə аты сөртенгəч: 
«Ах, карт алаша, шул ташны да күрмисеңмени?» – дип, атын 
кыйный икəн... Шуңа күрə шайтанның гаебе юк, чөнки шайтан 
Аллаһы Тəгалə кушмаган эшне эшлəми. Аллаһы Тəгалə шай-
танга: «Мин Коръəн иңдерермен, пəйгамбəрлəр җибəрермен. 
Коръəнне үтəгəн, Пəйгамбəрнең (с. г. в.) Сөннəтенə ияргəн 
кешелəрне аздыру өчен синең көчең җитмəс», – дигəн. Кемдер 
шайтан вəсвəсəсенə бирелгəн икəн, монда кем гаепле? Билге-
ле, гаеп ул кешенең үзендə. Монда шайтанның катнашы юк. 
Шуңа күрə гаепне үзебездəн эзлəргə, беркемне дə сүкмəскə, зар-
ланмаска кирəк. Пəйгамбəребез (с. г. в.) хəдисендə болай диелə: 
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«Кешегə Аллаһы Тəгалəнең рəхмəте ирешү һəм ул кешенең га-
лимлеге шуннан беленер: ул үзендə булган хата-кимчелеклəрне 
күрə башлар». Шулай булгач, кемнəрнеңдер гаеп-кимчелеген 
күрү өчен зур галим булу кирəк түгел, аңа наданлык та җитə. 
Рəсүлебез Мөхəммəд (с. г. в.): «Берəү үзендə булган берəр ким-
челекне бетерсə, һиҗрəт кылган савап алыр», – дигəн. 

Дүртенче кагыйдə – кирəкмəгəн җиргə кысылмау. Халкы-
бызда бик матур мəкаль бар: «Ат дагалаганда бака ботын 
кыстырмый». Кешегə ярдəм итəсең, киңəш бирəсең, кемне 
дə булса өйрəтəсең килсə, бу гамəлне акылыңны эшкə җигеп, 
аның рөхсəте белəн генə башкарырга кирəк. Хуҗа Баһаветдин 
хəзрəтлəре: «Сез иң элек кешелəргə ничек итеп өйрəтергə кирəк 
икəнлеген өйрəнегез, чөнки берəү дə үзен өйрəткəнне яратмый», 
– дигəн. Шулай итеп, ярдəм итəргə телисең икəн, рөхсəт со-
рап, җайлап кына ярдəм итəргə, ярдəмне дə акыл белəн эшлəргə 
кирəк. Бер кеше аю белəн дуслашкан. Бервакыт болар бергəлəшеп 
юлга чыккан. Ял итəргə туктагач, аю кешене саклап торган. 
Кешенең битенə чебен кунгач, моның йокысы качмасын дип, 
аю теге чебенгə суккан. Шуннан соң теге кеше дə үлеп киткəн. 
Əйтəсе килгəн сүзем шул: ярдəмебез аюныкы төсле булмаса 
иде. Шуңа күрə Аллаһы Тəгалəнең һəр мəхлукатын яратыйк, 
берəүдəн дə зарланмыйк, булганына шөкер итик. Кешелəргə 
киңəш биргəндə дə акыллы киңəшлəребезне генə бирик. Аллаһы 
Тəгалə һəркайсыбызга да хəерле гомерлəр насыйп кылса иде. 
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Локман Хəким

Əгүүзү биллəəһи минəш-шəйтаанир-раҗииим. 
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахииим. Əлхəмдүлиллəəһи раб-
бил гəəлəмииин. Үəссалəəтү үəссəлəəмү гəлəə расүүлинə 
Мүхəммəдиү үə гəлəə əəлиһи үə əсъхəəбиһи əҗемəгииин. 

Газиз дин кардəшлəрем, əссəлəəмүгəлəйкүм үə 
рахмəтүллааһи үə бəракəəтүһ! 

1. Локман Хəкимгə хикмəт килүе
Аллаһ Раббыбыз Коръəни-Кəримдə («Локман» сүрəсе, 

11 нче аять) əйтə:

«Үə лəкадь əəтəйнəə Лүкъмəəнəл хикмəтə əнишкүр лиллəəһ, 
үə мəй йəшкүр фə иннəмəə йəшкүру линəфсиһ, үə мəң кəфара 
фə иннəллааһə ганиййүн хəмиид», ягъни «Хактыр ки, Без Лок-
манга, Аллаһка шөкер ит, дип хикмəт (ачык зиһен, зирəклек) 
бирдек. Шөкер иткəн кеше үзе өчен шөкер итəр. Шөкер итмəгəн 
кеше исə,  Аллаһ аның шөкеренə мохтаҗ түгел. Аллаһ бай, 
һəртөрле мактауга лаек».
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Нəрсə ул хикмəт – зирəклек? Ул – Аллаһ биргəн акылың 
ярдəмендə, алган гыйлемеңне тормышта дөрес итеп куллана 
һəм башкаларга җиткерə белү. Без үзебезне иманлы кеше дип 
саныйбыз, күбрəк изгелек кыласыбыз, савап җыясыбыз килə. 
Риваятьлəрдə килə, Муса (г-м) Аллаһтан «Син риза булсын өчен, 
рəхмəтеңə ирешү өчен нəрсə эшлим?» – дип сораган һəм Аллаһ 
Раббыбыз: «Бу бик җиңел, Мин биргəн язмышыңа канəгать бул 
һəм шөкер ит», – дигəн.

Иман китергəнбез икəн, иманның бер шарты – тəкъдирнең 
яхшысы да, яманы да Аллаһтан булуга ышану. Без байлыгыбыз, 
дəрəҗəбез артса, безне мактасалар, «бу эш үзебездəн» дип уй-
лап, күңелдəн горурлык үтə, я мактанып куябыз, шөкер итəргə 
онытабыз. Эш без уйлаганча барып чыкмаса, зыян күрсəк, 
тəнкыйтьлəсəлəр, түбəн дəрəҗəгə төшерсəлəр, зарланып, кем-
недер гаепли башлыйбыз. Иманлы икəнсең – берəүне дə сүкмə, 
канəгать бул. Бу Аллаһның тəкъдире дип кабул ит.

Аллаһның хəерсез эше юк. Һəр эш артында бер хəер-сөенеч 
бар. Кыямəт көнендə кешелəр: «Нишлəп безне үпкəлəтүчелəр, 
рəнҗетүчелəр күбрəк булмады икəн?» – дип əйтерлəр, ди. Чөнки 
нигъмəткə шөкер итү нигъмəтне арттыра, сабыр итү Аллаһка 
якынайта һəм савапны арттыра. Безнең əбилəр: «Хəерле каза 
хəерсез дəүлəттəн артыграк», – дилəр иде. Шуңа күрə дə Аллаһ 
Раббыбыз аятьтə: «Шөкер итсен өчен хикмəт бирдек», – ди. 
Аллаһның нигъмəтенə шөкер итеп бетерерлек түгел, чөнки 
шөкрана үзе дə Аллаһның нигъмəте.

Гыйлеме хикмəт дəрəҗəсенə җиткəн кеше генə авыр ва-
кытларда үзен тыныч тота һəм шөкер кыла ала.

Локман Хəким кешелəрне əдəп-əхлакка чакырып вəгазьлəгəн 
вакытында, берəү аны күреп, бик гаҗəплəнеп: «Син кол идең, 
көтүче идең, ничек бу дəрəҗəгə ирештең?» – дип сораган. Лок-
ман Хəким: «Əйе, мин – син əйткəн шул кеше. Мин беркайчан 
ялган сөйлəмəдем, əманəткə хыянəт итмəдем, барына канəгать 
булдым,  мал артыннан кумадым,  үземə кагылмаган əйберлəргə 
кысылмадым», – дип җавап биргəн. 

Алган гыйлемнəребез бездə шушы сыйфатларны булдыра 
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алмаса, ул хикмəткə алып бармый, дөнья сазлыгына батырып 
безне һəлак итə. 

Фөзəйл ибне Ияздан Һарун əр-Рашид патша: «Бурычларың 
бармы?» – дип сорагач, «Падишаһым, бурычларым бик күп, 
əмма син аны түли алмыйсың», – ди. «Мин дə түли алмый тор-
ган нинди бурыч ул?» – дигəч, «Аллаһ каршында бурычларым 
бик күп. Шуларны түлəү белəн мəшгульмен. Кыска гына гомер 
өчен, Аллаһ биргəненə риза булмыйча, бурычка кереп əйбер 
алырга оялдым», – ди. Аллаһ каршында иң зур бурычыбыз – 
шөкрана кылу һəм канəгать булу. Биш вакыт намаз укып, на-
маз арасында зарланып, кешелəрне сүгеп йөрисең икəн – бу 
шөкрана түгел. Син намаз дигəн бурычны җилкəңнəн төшердең 
– рəхмəт баскычына күтəрелə алмадың.

Локман Хəкимгə хикмəт бирелү тарихы да гыйбрəтле. Аллаһ 
Раббыбыз Үзенең фəрештəлəре аркылы аңа пəйгамбəрлек 
һəм хəлифə булуны тəкъдим итə. Локман Хəким: «Сайлау 
мөмкинлеге бармы?» – дип сорый. Уңай җавап алгач, икесеннəн 
дə баш тартып: «Миңа бəлалəрдəн сəламəтлек, гафият (исəнлек, 
саулык) кирəк. Пəйгамбəрлəргə пəйгамбəрлек белəн бəла 
килгəнен белəмен, янə хөкем кылучы олуг бəла эчендəдер. Əгəр 
дөрес хөкем итсə, хуш. Əмма золым кылса, урыны җəһəннəм. 
Миңа дөньяда түбəнлек, хурлык кылынып, ахирəттə газиз булу 
артыграк», – ди.

Бер мəзəкне искə төшерик. Аллаһ Раббыбыз өч сыйфат 
яраткан. Берсе – партияле булу (бүген партия халыкка түгел, 
властька күтəрелергə ярдəм итə), икенчесе – намуслы булу, 
өченчесе – акыллы булу. Һəркемгə шуның икесен генə сайлар-
га кушкан. Я акыллы һəм намуслы буласың, əмма партиясез 
(хакимияттə түгел). Локман Хəким беренчесен сайлаган. Я на-
муслы һəм партияле, əмма акыллы түгел. Я акыллы һəм партия-
ле, əмма намуслы түгел.

Пəйгамбəрлек һəм патшалыкка караганда гади кеше бу-
луны артык күргəне өчен Аллаһ Раббыбыз аңа гыйлем һəм 
хикмəт бирə. Һəр сүзнең урыны, вакыты һəм кешесе бар. Шул 
үзенчəлеклəр исəпкə алынмаганда сүзнең  куəте булмый.
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Коръəн аятьлəренең дə иңү тарихы, урыны, хəдислəрнең 
əйтелү тарихы, вакыты, кешелəре бар. Кулланганда шул 
үзенчəлеклəрне, нечкəлеклəрне белеп куллану зарур. Мөхəммəд 
əс-Сəлəби үзенең Əбу Бəкер (р. г.) турындагы китабында, Əбу 
Бəкер əс-Ситдыйкның (р. г.) иң зур өстенлеге хакында язган-
да: «Ул Коръəнне яттан белə иде һəм тиешле урында, тиешле 
кешелəр янында тиешле аятьлəрне китерə белə иде», – дип яза. 

2.  Локман Хəким Коръəндə əйтелгəн нəсыйхəтлəре
Локман Хəким хикмəткə ия булгач үзенең хатынын һəм ба-

лаларын бер Аллаһны гына танырга чакыра. Пəйгамбəребез 
(с. г. в.): «Һəр яхшы сүз – сəдака» – диде. Ə инде иң күркəм 
һəм иң яхшы сүз «Лəəə илəəһə иллəлаааһ» кəлимəсе, шул сүз 
генə җəннəткə гарантия булып тора. «Сəдаканы үзеңнəн һəм 
гаилəңнəн башла» дигəн хəдис бар. Үзең Аллаһны таныгансың 
икəн, хатыныңны, балаларыңны Аллаһны берлəргə (берлеген 
танырга) һəм зурларга өйрəт, хикмəт белəн, сабырлык белəн. 
Күп вакыт иң якыннарыңны өндəү читлəрне өндəүгə караганда 
авыррак. Чөнки алар синең хакта башкалар белмəгəнне дə белə.

Локман Хəким улына нəсыйхəт кылып əйтте: 

«Лəə түшрик биллəəəһ, иннəшширкə лəзульмүн гəзыыыйм», 
– ягъни, «Син Аллаһтан башка берəр затка табынып ширек кыл-
ма. Хактыр ки, күп илəһлəргə табыну, ширек кылу – зур кыер-
сыту» («Локман» сүрəсе, 13 нче аять).

Һəркемнең бəхетле буласы килə, һəркем бəхетне үзенчə эзли. 
Əмма иң зур бəхет – Аллаһны тану һəм тормышыңны Ул куш-
канча көйлəү икəнен онытып җибəрə. Берəү бəхетне – дөнья ма-
лында, берəү – чибəрлəрдə, берəү – дəрəҗəдə, берəү исерткечтə 
эзли, лəкин алар вакытлы һəм кеше телəгенə ирешсə дə, 
канəгатьлек кичерə алмый – югалтудан курка. Пəйгамбəребез 
(с. г. в.): «Исерткеч эчү потларга табынудан яман», – диде. 

Өендə күлмəген ямап утырганда Хуҗа Насретдинның энəсе 
төшеп китə. Эзли, эзли, таба алмагач ишек алдына чыгып 
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эзли башлый. Аның энə эзлəвен белгəч, берəм-берəм килеп 
күршелəре дə эзлəшə башлый. Бишенче күршесе килгəч: «Син 
ул энəне кайда югалттың соң?» – дип сорый. Хуҗа: «Өйдə югалт-
тым», – дигəч, күршелəре гаҗəплəнеп, бертавыштан: «Алайса 
нигə ишегалдында эзлисең?» – дилəр. Хуҗа: «Монда яктырак 
бит», – дип җавап бирə… 

Аллаһ Раббыбыз хакыйкый бəхетне дин эченə яшерде. Кем 
Аллаһны таныды – Ул кушканнарны үтəп, тыелганнарыннан ты-
елып, тормышын көйлəде – бəхеткə иреште. Күңеле буш түгел – 
күңелендə Аллаһ. Ул белə – Аллаһ үзенең сөекле бəндəсен бер-
кайчан да ташламый, мəңгелек сəгадəт-җəннəт аны көтə. Күп 
мəчетлəр төзелде, Аллаһны танып, Ул кушканча яшəргə бөтен 
мөмкинлеклəр бар, лəкин əле күплəрнең күңелендə Аллаһка 
урын юк. Аллаһ теллəрендə генə. Əмма күңел буш тора ал-
мый. Бүген җəмгыятебез шул бушлыкны исерткеч эчемлеклəр, 
төрле мəгънəсез күңел ачулар белəн тутырмакчы була – ба-
рып чыкмый, махмырдан тилмергəн кеше кебек аңгы-миңге 
яшəвен дəвам итə. Локман Хəким, акыл иясе буларак, улын Бер 
Аллаһны гына танырга, Аңа гына гыйбадəт кылырга, берəүне 
дə Аңа ширек кылмаска (Аллаһтан башка нəрсəлəргə табыну иң 
авыр гөнаһ һəм көферлек) чакыра. Тормышыңда килеп чыккан 
уңайсызлыклар, читенлеклəр өчен кемнедер гаеплəп, сүгеп, кар-
ганып йөрисең икəн – бу да ширекнең бер төре. Авыру-сырхау, 
бəла-каза да Аллаһның нигъмəте, ул сабыр итүчелəрне Аллаһка 
якынайта, əҗере җəннəт була.

Коръəни-Кəримнең «Əл-Бəкара (Сыер)» сүрəсендə 
яһүдлəрнең алтын бозауга табынулары турында укып, 
гаҗəплəнеп калабыз. Аларны гаеплəп вəгазьлəр сөйлибез. Ул 
алтын бозауны һəркемнең өендə булган əйберлəрдəн койган-
нар, ягъни матди байлыктан. Бу аятьлəр белəн Аллаһ Раббыбыз 
безгə, ахирəтне онытып матди байлык артыннан гына кууның 
никадəр начар икəнлеген күрсəтə. Бүген кайберлəребез кешелəр 
шаккатарлык өйлəр төзи, бу ташка табыну түгелмени? Берəүнең 
максаты кешедə булмаган машина алу, аның өчен бар нəрсə 
эшлəргə əзер. Бу тимергə табыну түгелмени? Татар халык ша-
гыйре Габдулла Тукай да: 
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Шаккатабыз тышкы зиннəтлəр, киемнəргə карап; 
Җан сатабыз əллə нинди вак «тиеннəргə» карап («Тəлəһһеф»), 
– дип язды. 
Кемдер кеше хакына кереп, алдап-йолдап акча җыя, бу 

сурəткə табыну түгелмени? 
Əлбəттə, булдыра алсаң, яхшы өйлəр дə салырга, яхшы ма-

шиналарда да йөрергə, матур киенергə дə кирəк, лəкин болар 
хəрəм юл белəн, гамəл-гыйбадəтлəр кылмыйча табылырга тиеш 
түгел.  

Пəйгамбəребезгə (с. г. в.) бер кызны хатынлыкка тəкъдим 
итəлəр, иң зур өстенлеге итеп «аның бер тапкыр да авырганы 
юк» дилəр. Рəсүлүллаһ (с. г. в.): «Алайса ул Аллаһның сөекле 
бəндəсе түгел», – дип баш тарта, «Аллаһ авыруны яраткан 
кешесенə генə бирə», ди. 

Балаларыбыз дөньяда һəм ахирəттə бəхетле булсын дисəк, 
аларны Аллаһны танырга һəм аның хөкемнəренə риза булып 
яшəргə өйрəтү – һəр ата-ананың бурычы. Əгəр кечкенə вакыт-
та балага Аллаһ турында бик күп сөйлəмəсəң, картаймыш 
көнеңдə Аллаһы Тəгалəгə балаң турында бик күп сөйлəргə 
туры килəчəк. 

Нəсыйхəтен дəвам итеп, Локман Хəким улына: «Йəə 
бүнəййə иннəһəəə иң тəкү мискаалə хəббəтим мин хардəлиң 
фəтəкүң фии сахратин əү фиссəмəəүəəти əү фил əрдый йəэти 
биһəллаааһ, иннəллааһə лəтыыйфүн хабиииръ. Йə бүнəййə 
əкыймиссалəəтə үəэмүръ бил мəгрууфи үəнһə гəнил мүңкəри 
үəсъбир гəлəə мəəə əсаабəк, иннə зəликə мин гəзмил үмүүүръ. 
Үə лəə түсəгиръ хаддəкə линнəəси үə лəə тəмши фил əрдый 
мəрахəə. Иннəллааһə лəə йүххиббү күллə мүхътəмиң фəхууур. 
Үəкысыйде  фии мəшйикə үəгъдудъ мин саүтик, иннə əңкəраль 
əсъүəəти лəсаүтүл хəмиииръ», ягъни «Əй, улым, (игелекме ул, 
яманлыкмы) кылмышың гəрчич бөртеге хəтле генə булып, ул 
да тау кыясына яки күклəргə, яки җир астына яшеренгəн бул-
са да, Аллаһ (кыямəттə) аны синең каршыңа чыгарып куяр. 
Хактыр ки, Аллаһ иң нечкə – яшерен эшлəрне дə күреп-белеп 
тора, Ул бар нəрсəдəн хəбəрдар. Балам, намазыңны укы, (баш-
каларны) игелеккə өндə, яманлыклардан ваз кичəргə чакыр, 
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башыңа килгəн бəлалəргə сабыр ит. Хактыр ки, болар Аллаһ 
фарыз кылган, рух ныклыгы талəп ителə торган нəрсəлəрдер. 
Тəкəбберлəнеп, кешелəрдəн йөз чөермə. Дөньяда масаеп, борын 
чөеп йөрмə. Аллаһ кəпрəючелəрне, үзен генə сөючелəрне, мак-
танчыкларны сөймəс. Җəмгыятьтə табигый бул (адымың нык 
булсын),тавыш күтəреп сөйлəшмə. Шуны онытма, дөньядагы 
иң ямьсез тавыш – ишəк тавышы», – диде («Локман» сүрəсе, 
15-19 ны аятьлəр).

Зур гөнаһларның да иң зурысы булган ширек катудан улын 
тыйганнан соң, Локман Хəким кечкенə гөнаһлардан да сакла-
нырга куша. Пəйгамбəребез (с. г. в.) «Зур гөнаһлар кечкенə гөнаһ 
эченə, зур саваплар кечкенə савап эченə яшеренгəн», – диде. Зур 
гөнаһ эшлəсəк борчылабыз, шул ук вакытта кечкенə гөнаһка ар-
тык əһəмият бирмибез. Шуның нəтиҗəсендə аңа иялəнəбез, еш 
эшлибез. «Югары математика» дигəн фəндə «Əгəр чиксез күп 
мəртəбə чиксез кечкенə əйберне кушсаң, чиксез зур əйбер килеп 
чыга» дигəн төшенчə бар. Үкенеп тəүбə кылган һəм кабатлан-
маган зур гөнаһ, гөнаһ булудан туктый. «Берəү гөнаһларыннан 
тəүбə кылып, изге гамəллəр кыла башласа, Мин аның элекке 
гөнаһларын савапка алыштырам», – ди Аллаһ Раббыбыз («Фур-
кан» сүрəсе, 70 нче аять). 

Зур гөнаһы өчен кайгырып йөрүче, кечкенə гөнаһны уйла-
маучы ике кешегə Локман Хəким эш куша. Берсенə 5 килог-
раммлы бер таш алып килергə, икенчесенə 5 килограммлы вак 
таш җыярга. Алар бу эшне эшлəгəч: «Инде урыннарына илтеп 
куегыз», – ди. Вак таш җыючы: «Мин урыннарын хəтерлəмим, 
бу эш минем көчтəн килми», – ди. Локман Хəким: «Кечкенə 
гөнаһлар шул ягы белəн куркыныч, аларны хəтерлəп һəм тəүбə 
кылып бетерергə мөмкин түгел, алар ахирəткə дə гөнаһ булып 
баралар», – ди.

Локман Хəкимнең хуҗасы да вак-төяк гөнаһларга салкын 
карый, исе китми. Яз җиткəч, хуҗасы бодай чəчəргə кушкан 
басуга Локман Хəким арпа чəчə. Игеннəр тишелеп чыгып үсə 
башлагач, хуҗа кеше басуга килə һəм: «Нишлəп арпа чəчтең?» – 
дип сорый. «Борчылма, – ди. Локман Хəким – үскəч алар бодай-
га əйлəнəчəк». «Җүлəр, бу эш мөмкин түгел», – дигəч, «Дөнья 
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– ахирəтнең иген кыры, ни чəчсəң – шуны урасың. Син кечкенə 
гөнаһлар дип, гөнаһ чəчеп йөреп, нəрсə урмакчы буласың?» – 
дип җавап кайтара. 

Пəйгамбəребез (с. г. в.): «Гамəл кылу – иген чəчү», – дигəн. 
Əйдəгез, матур сүзлəр сөйлəп, матурлык таратыйк. Аллаһ 
дөньяны шулай яраткан, бар нəрсə бер-берсенə бəйле. Кайларда-
дыр зур җинаять, вəхшилек кылынганын күреп тетрəнəбез. Уй-
лап карасаң, анда да безнең сөйлəгəн начар сүзлəрнең, кылган 
гөнаһларның (зурмы ул, кечкенəме) өлеше бар. Кайдадыр бер из-
гелек, игелек эшлəнə икəн, анда да безнең изге гамəллəребезнең 
өлеше бар. «Матурлык дөньяны коткарыр» дигəн сүз дə шун-
нан. Əйдəгез, бер генə булса да агачмы, чəчəкме утыртып, 
бер-беребезгə сəлам биреп, бер-беребез турында матур сүзлəр 
сөйлəп, ачык чырай, көлəч йөз белəн йөреп, дөньяны коткару-
да үзебездəн өлеш кертик. Кешенең күңеленə мал белəн түгел, 
көлəч йөз, матур сүз, күркəм холык белəн кереп урнашырга 
кирəк. 

Əлбəттə, тəүбə кылгач аны кабатламау кирəк. Халыкта 
«тукран тəүбəсе» дигəн төшенчə бар. Безне гөнаһтан саклый 
торган əйбер – вакытында җиренə җиткереп укылган намаз. 
Намаз безне гыйбадəткə, гыйбадəт күркəм холыкка алып бара. 
Локман Хəким дə улына Аллаһны таныгач, ширек катмаска ча-
кыра, чөнки ширек иманнан чыгара. Аннан тəүбə кылырга, фа-
рызларны үтəргə куша һəм гүзəл əхлакка чакыра. Тəүбə кылып 
күңелеңне чистартмыйча гыйбадəткə тотыну ул – күгəргəн ти-
мерне буяу кебек. Нинди генə матур, сыйфатлы буяу булмасын, 
нəтиҗəсе булмый – кубып төшə. Буяганчы яхшылап чистар-
тырга кирəк. Бүген, мəчеткə йөреп, намаз укып та үз-үзебезне 
тиешенчə тота алмавыбыз – үзебезнең кимчелеклəребезне күреп 
тəүбə кылмавыбызда. Кеше кимчелеген күреп, аны сөйлəп кенə 
кеше булып булмый. Бер галим: «Мин кешенең хəрəм ашага-
нын җиңел белəм», – дигəн. «Каян белəсең?» – дигəч: «Алар 
башкаларны хурлый, ямьсез сүзлəр сөйли һəм зарлана», – 
дигəн. Кимчелекле кешелəрне дə сүгəргə ярамый. Алар безгə 
үзебезнең кимчелеклəрне төзəтер өчен җибəрелгəн. Локман 
Хəкимгə «Ничек əдəпкə өйрəндең?» дигəч, «əдəпсезлəрдəн» 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

16 Локман Хəким

дип җавап биргəн. «Берəүдə ярамаган эш яки гадəт күрсəм, бу 
сыйфат миндə юк микəн, дип, төзəлергə тырыштым», – дигəн. 
Исерек бездə исерткечкə, гайбəтче гайбəткə нəфрəт уятырга 
тиеш. Без исерекне, гайбəтчене сүгəбез, шул ук вакытта үзебез 
исерткеч кулланабыз, гайбəт сөйлибез. Бу – хəрəм ашау һəм 
намаз укымау нəтиҗəсе. Гыйлемнең иң бөек ноктасы – əдəп. 
Пəйгамбəребез (с. г. в.): «Мин күркəм холык, əдəп урнаштырыр 
өчен җибəрелдем», – ди. Əдəпнең иң югары ноктасы үзеңне 
тыйнак, түбəнчелекле тоту, мактанмау. Локман Хəким улына 
масаюдан, кешелəрдəн өстен куюдан, кычкырып сөйлəшүдəн 
тыелырга кушып нəсыйхəт бирə. 

3. Локман Хəкимнең төрле китапларда искə алынган 
нəсыйхəтлəре

Локман Хəкимнең Коръəни-Кəримдə улына биргəн 
нəсыйхəтлəре бəян ителде, алга таба төрле китаплардагы, 
риваятьлəрдəге, хикəятлəрдəге нəсыйхəтлəре искə алыныр. Ул 
мең ел яшəгəн, күп киңəшлəр биргəн, бигрəк тə сигез төрле 
эшкə игътибар итəргə кушкан. Ике хакыйкатьне беркайчан 
да онытмаска. Беренчесе – Аллаһ Тəгалə. Ул бар, бер, бар 
нəрсəдəн өстен, бар нəрсəне ишетеп, күреп, белеп тора, шуңа 
тормышыңны Ул риза булырлык итеп алып барырга, Ул кушкан-
нарны үтəргə, тыйганнарыннан тыелырга. Икенчесе – үлем. Ул 
һичшиксез килəчəк, аңа əзер булырга. Үлем сəгате килгəндə кы-
лган изгелеклəрең гөнаһларыңнан күп булсын. Үлем хак булган 
кебек, үлгəннəн соң терелү дə хак. Аллаһ каршында җавап тот-
канда йөзең кызарырлык эшлəр эшлəмəскə кирəк. Ике əйберне 
исеңдə тотма, оныт. Беренчесе – кемгə генə яхшылык кылсаң 
да, аны хəтереңдə тотма. Эшлəгəн яхшылыгың өчен башка-
лардан нəрсəдер өмет итү – ул эшнең Аллаһ ризалыгы өчен 
эшлəнмəвен күрсəтə, ахирəттə əҗерен югалтуың бар. Кемдер 
сиңа начарлык кылса, аны да оныт, сөйлəп йөрсəң, начарлык 
таратучы булырсың һəм авыруга сабышырсың. Истə тоткан на-
чарлык истə тотучыга, онытылган начарлык эшлəүчесенə зыян 
китерə. 
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Дүрт əйберне сакла. Беренчесе – күңелеңне намазда сакла, 
намазлыктан чыгып китмəсен; икенчесе – ашказаныңны ар-
тык ризыктан сакла. «Ашагыз, эчегез, лəкин исраф кылмагыз. 
Аллаһ исрафчыларны сөйми» («Əгъраф» сүрəсе, 31 нче аять). 
«Сез тутырган капчыкларның иң хəерсезе – ашказаны» (Хəдис). 
Күзеңне кирəкмəгəн нəрсəлəрне караудан, телеңне кирəкмəгəн 
сүзлəр сөйлəүдəн сакла. 

Дүрт ай да ун көндə ана карынындагы балага ашыйсы ри-
зыгы, килə торган дəүлəте язып куела. Аңа барыбыз да ыша-
набыз. Əмма аңлап бетермибез. Димəк, барлык куллана торган 
əйберлəребезнең дə чиге (лимиты) куелган. Нəфесеңне җиңеп, 
саклап тотсаң, исраф кылмасаң, ул озакка җитə. Бездə кемдер 
урынга яки дəрəҗəгə күтəрелсə, иң актив кулланучыга əйлəнə. 
Барысы да башкаларныкыннан артыграк, күбрəк булсын. Уры-
ныннан китəргə мəҗбүр булгач, кемгəдер үпкəлəп, ачу саклап 
йөри. Ник үпкəлисең? Лимитың беткəн. Вак-вак кабып, чама-
лап кына ашарга иде. Комсызланып кабабыз да, тыгылгач кемне 
дə булса гаеплибез. Уртача булырга, чаманы югалтмаска кирəк. 
Халыкта: «Күп ашасаң, аз ашарсың», – дигəн əйтем бар. Юга-
рыда китерелгəн Коръəн аятендə сүз ризык турында гына бар-
мый, ул барлык мал-мөлкəткə дə кагыла. 

Локман хəкимгə хуҗасы: «Бер сарык суеп, иң тəмле җиреннəн 
ике кисəк алып, пешереп кил», – диде. Локман Хəким сарыкның 
теле белəн йөрəген пешереп алып килде. Берничə көннəн соң: 
«Йə, Локман, куйның иң тəмсез əгъзасыннан ике кисəк ит пе-
шереп алып кил», – диде. Локман Хəким янə йөрəк белəн тел 
пешереп алып килде. Хуҗасы: «Лəззəтле əгъзасыннан дисəм 
дə, тəмсез əгъзасыннан дисəм дə тел белəн йөрəк пешереп алып 
килдең, ни өчен алай иттең?» – диде. «Йə, хуҗам, хайванның 
я кешенең теле белəн йөрəге яхшы булса, үзе дə яхшы булыр, 
əмма йөрəге белəн теле яман булса – үзе дə яман булыр», – диде. 

Күңелдə нинди агач үссə, телдə шул агачның җимешлəре. 
Күңелендə ямьсезлек агачы булган кеше башкалар турында 
яхшы итеп уйлый да, сөйли дə, аларны бəяли дə белми. Юнь-
сезлек акылын да ала. Акылы булса, үзенə карап башкалар-
га бəя биргəнен аңлар иде. Пəйгамбəребез (с. г. в.) сəхабəлəр 
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белəн утырганда Əбу Бəкер (р. г.) килеп керде һəм əйтте: 
«Йə, Рəсүлүллаһ, син нинди күркəм, синнəн нур бөркелə, син 
кешелəргə изгелек, матурлык таратасың», – диде. «Хак əйтəсең», 
– диде Пəйгамбəребез (с. г. в.). Бераздан кара көеп бер кеше кер-
де һəм кычкырды: «Йə, Мөхəммəд, син нинди юньсез кеше, син 
начарлык таратасың, кешелəр арасын бозасың», – диде. «Хак 
сөйлисең», – диде Рəсүлүллаһ (с. г. в.). Сəхабəлəр аптырашып: 
«Ничек инде син икесенə дə бер төрле җавап бирдең?» – дигəч, 
Пəйгамбəребез (с. г. в.) елмаеп: «Алар бит икесе дə миңа түгел, 
үзлəренə бəя бирде, кешенең эче нинди – сүзе шундый. Əбу 
Бəкер – саф күңелле изге кеше, ул башкаларда да шуны күрə. Ə 
теге кеше ул гомере буе кешелəрне дошманлаштырып, сугыш-
тырып, шуннан тəм табып яшəүче, башкаларда да үзендə булган 
сыйфатларны күрə», – диде.

Кодси хəдистə Пəйгамбəребез (с. г. в.): «Аллаһ күклəргə, 
җирлəргə сыймады, əмма иманлы кешенең йөрəгенə (күңеленə) 
сыя», – диде. 

Аллаһ безнең байлыгыбызга да, дəрəҗəбезгə дə түгел, 
күңелебезгə карый. Кешенең күңеле чиста булган саен Аллаһ 
каршында дəрəҗəсе арта, догасы да куəтлерəк була. Байлык, 
күпме генə булса да, əгəр күңелеңдə булмаса, куркыныч түгел. 
Үзең ярлы булып та, күңелеңдə Аллаһ урынында байлык булса 
– ул да əйбəт түгел. Ярлы дигəн сүз – тəкъва дигəн сүз түгел. 

Аллаһның рəхмəте белəн Локман Хəким бик күп тəҗрибə 
туплаган, бик күп нəсыйхəтлəр əйткəн, аны язып бетерү мөмкин 
түгел, менə аларның кайберлəре:

– Сəүдəң уңышлы булсын дисəң, сəүдəдə гадел бул, табыш 
һəрчак килеп торыр. «Үлчəүдə хыянəт кылган тормышын-
да авырлык күрер» (Хəдис). Тапкан табышыңнан ятимнəрне, 
мохтаҗларны сөендерергə онытма. Дөнья малы хисабына 
җəннəтне кəсеп итү – нинди уңышлы сəүдə, вакытлы байлыкны 
мəңгелек сəгадəткə алыштырасың. 

– Җеназаларга катнаш, каберлəрне зиярəт кыл, бар нəрсə 
дə вакытлы, бар нəрсə дə үтə. «Бар вəгазь кешенеке, үлем – 
Аллаһның вəгазе» (Хəдис). Аллаһның вəгазе белəн вəгазьлəн. 
Кабердə байлыктан сөенеч юк, изге гамəллəр генə сөенеч бирə. 
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– Күңел ачуларга күп йөрмə. Күп күңел ачу – күңелне үтерə – 
Аллаһны онытуың һəм җиңел яшəргə телəгең уянуы бар. 

– Байлар янына сирəгрəк йөр – үз тормышыңа канəгатьсезлек, 
аларга карата көнчелек уяунуы бар.

– Мохтаҗларның, авыруларның хəлен еш бел – шөкрана 
хисең артыр. Параличланган кеше бер сəҗдəдə маңгаен җиргə 
тидерер өчен, бер мəртəбə мəчеткə барыр өчен бар байлыгын 
бирер иде. Сукыр кеше Коръəнне ачып укыр өчен бернəрсəсен 
дə кызганмас иде. Сəламəт кешелəргə бу эшлəрне эшлəр өчен 
бер тиен дə кирəк түгел – ник кадерен белмибез? Бер көн килер 
– соң булыр… 

– Таңда əтəч кычкыргач, йокыңнан тор, намазыңны укып 
хəлəл кəсепкə кереш. Əтəчтəн дə ялкау булма. «Сезнең хəерлегез 
– дөньясы дип ахирəтне куймас, ахирəте дип дөньясын куймас, 
икесен дə тигез күрер, һəм башкаларга йөк булмас» (Хəдис). 

– Тəүбəңне икенче көнгə калдырма – үлем кайчан килəсен 
белмисең. Гөнаһлы кешенең гөнаһы – гөнаһ кылганнан соң 
тəүбə кыйлмыйча, тəүбəсен кичектерүдə. Үлем килгəч тəүбə 
капкасы ябыла. 

– Əдəпле, хикмəтле, тəкъва галимнəр белəн аралаш, аларны 
тыңла. Чиста күңелле кешелəр белəн аралашу, аларны тыңлау 
– яңгыр коры җирне терелткəн кебек күңелеңне терелтер. 
Хикмəтне кайдан тапсаң – шуннан ал, хикмəт ярлы кешене дə 
патшалар белəн аралаштыра. 

– Белгəн гыйлемнəреңне тормышта дөрес итеп кулланырга 
өйрəнмичə, яңа гыйлем артыннан чапма. «Гыйлеме булып та, 
аны куллана белмəгəн кеше – китап төягəн ишəккə охшаш» 
(Хəдис). Ишəк өстендə китап күбəюдəн берəүгə дə файда юк, 
ишəкнең йөге генə арта. 

– Дөнья ул – диңгез. Бик күплəр анда батып үлде. Исəн 
каласың килсə, тəкъвалык, канəгатьлек көймəсенə утыр. Дөнья 
белəн ахирəт – ике бертуган кызлар кебек. Икесенə берью-
лы никахланып булмый. Берсе белəн бəхетле булыйм дисəң, 
икенчесеннəн ваз кичəргə кирəк. 
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– Аллаһны искə алучылар, Аллаһ турында сөйлəүчелəрне 
ишетсəң – ул җирдəн китмə. Аллаһ аларга рəхмəт күзе белəн 
караганда, сиңа да өлеш чыгар.

– Буш сүз, гайбəт сөйлəүчелəр янында торма, күңелең ка-
ралыр,  тупасланыр, изге гамəллəрең юкка чыгар. Аларга 
Аллаһның газабы килгəндə сиңа да өлеш чыгар. Сүзеңне өч 
илəк арасыннан үткəреп кенə əйтү кирəк. Беренчесе – дөреслек 
илəге, əйтəсе сүзең дөресме? Телнең иң зур афəте – ялган. Икен-
чесе – файда илəге, əйткəн сүзеңнең берəр кешегə файдасы бар-
мы? Өченчесе – матурлык илəге, əйтəсе сүзең матурмы? 

– Ризыгыңны тəкъва кешелəр белəн бүлеш. Синең ризыгыңны 
ашагач, алар изге гамəллəр кылыр, сиңа да өлеш чыгар. 

– Эшеңне тəкъва, хикмəтле, тəҗрибəле кешелəр белəн 
киңəшлəшеп эшлə һəм Аллаһка тəвəккəл кыл. 

– Телеңне истигъфарга гадəтлəндер. «Əстəгъфируллаһ, 
Əллааһүммəгъфирли»лəрне еш əйт. «Көнгə ким дигəндə 70–
100 мəртəбə истигъфар əйтегез» (Хəдис). 

– Озак яшəдем, күп йөклəр күтəрдем. Хəерчелек йөгеннəн 
дə авыр йөк күрмəдем. Кирəксə-кирəкмəскə бурыч алудан са-
клан. Бурыч ул – көндезлəрен кимсенү, төннəрен – авыр уйлар. 
Күплəр, барына канəгать булмыйча, баю нияте белəн бурыч 
(кредит) алып, хəерчелек җимешлəрен татый. (Бер əби базарда 
дару үлəннəре сата икəн. Бер сатып алучы: «Боларның файда-
сы бармы?» – дип сораган. Əби: «Нишлəп булмасын, узган ел ма-
лайга машина алдык, быел кияүгə алырга җыенабыз», – дигəн.) 
Шуның кебек, кредитның да файдасы бирүчегə генə. Аллаһ Раб-
быбыз да аны хəрəм кылган. 

– Бар нəрсəне онытып дөнья кума, бервакыт дөнья сине 
куар. Мөмкинлегең булып та, хəлəл кəсебеңне ташлама, ялка-
улык тəкъвалыкка керми. «Кеше ашаган ризыкның иң хəерлесе 
һəм иң файдалысы – маңгай тирен түгеп тапканы» (Хəдис). 

Тормышыңны Аллаһ кушканча алып бару, хəлəл кəсеп 
белəн шөгыльлəнү – кояшка таба бару кебек. Ул очракта дөнья 
күлəгə кебек, синең артыңнан бара, борчылма, бер кая да китми. 
Гамəл-гыйбадəтсез, хəрəм юл белəн дөнья куу – кояшка арка-
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ны куеп бару кебек. Ул очракта күлəгə алдан бара, нинди генə 
тизлек җыйсаң да, куып тота алмыйсың, хəлең бетеп егылуың 
гына мөмкин. Əле җитмəсə җəннəтне дөнья малына алышты-
рып, җəһəннəмне кəсеп итəсең. Моннан да уңышсыз, мəгънəсез 
сəүдə буламы?

– Гыйлем алсаң, ахмаклар белəн бəхəслəшер өчен, кешелəр 
арасында дан казаныр өчен генə алма. Барысын да белеп, күреп 
торучы Аллаһ бар. Аның каршысына баскач кыен хəлгə калуың 
бар. Бар кешене дə алдап була, Аллаһны гына алдап булмый. 

– Ахмакларга нəсыйхəт биреп вакытыңны үткəрмə. Бер 
нəсыйхəт биргəч – ахмак икəнен аңласаң, дəшмəү булыр 
нəсыйхəтең. 

Гайсə (г-м) чаба икəн: «Нəрсəдəн куркып чабасың?» дигəч, 
«ахмактан» дип җавап  биргəн. «Син күзсезлəрне күзле итүче, 
авыруларны терелтүче, ни өчен ахмактан курыктың?» – дигəч: 
«Əйе, мин Аллаһның рəхмəте белəн, Исме Əгъзəм догасы укып 
күзсезлəрне күзле иттем, күп авыруларны терелттем, чөнки 
алар авыруларын белə, дəвалану өчен Аллаһтан сəбəп эзли иде. 
Ахмак ул – үзен галим дип санаучы надан, үзенең кимчелеген 
белми дə, күрми дə, аңа ничек ярдəм итеп булсын, зыянын сала 
күрмəсен дип качам», – дигəн. 

Авыру – гөнаһларын танып, үкенеп тəүбə кылучыларга 
гөнаһларыннан арыну өчен бирелгəн Аллаһның нигъмəте, алар 
дөньялыкта ук тилмерə, сабыр итүчелəрне җəннəткə алып бара. 
Ахмаклык – тəкəбберлəргə бирелгəн Аллаһның лəгънəте. Алар 
үз кимчелеклəрен күрə, төзəлə алмый, башкаларның юк кына 
кимчелеклəрен купайтып сөйлəп, тирə-яктагыларны тилмертə. 
Мисалы – Адəм (г. с.) нəфесенə кереп хаталанды, тəүбə кыл-
ды. Иблис тəкəбберлəнеп гөнаһ кылды, бүгенге көнгə кадəр 
тəүбə кыла алмый, кешелəргə зыян китерə, югыйсə гыйлеме дə 
җитəрлек, Аллаһны да күргəн. Гыйлем чиста күңелле кешегə 
генə файда китерə, ягъни файдалы гыйлем була. Моның мисалы 
татар халкының фикер иясе, мəгърифəтче Каюм Насыйриның 
«Əбугалисина» əсəрендəге баш геройларында күренə. 
Əбугалисина белəн Əбелхарис икесе дə бер үк мəгарəдə, бер үк 
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китаплардан бер ел буе гыйлем ала. Əбугалисина кешелəргə ях-
шылык кылучы (олуг галим, зыялы) булып җитешə, ə Əбелхарис 
начарлык юлына керешеп китə. 

Əбу Лəһəблəр, Əбу Җəһиллəр дə хəтта пəйгамбəребезне 
(с. г. в.) күрде, аның вəгазь-нəсыйхəтлəрен ишетте, 
тəкəбберлеклəрен җиңеп, үзлəрен үзгəртə алмады. Бүген мəчеткə 
йөрмəүче күп кенə кешелəр имамнарны гаепли. Күңелеңдə 
тəкəбберлек чире булса, пəйгамбəр дə ярдəм итə алмый. Андый 
кешелəр турында Аллаһ Раббыбыз Коръəни-Кəримдə («Бəкара 
(Сыер)» сүрəсенең 171 нче аяте): «Суммүм бүкмүн гүмйүң 
фəһүм лəə йəгкыйлүүүн», – диде, ягъни «Алар чукрак, телсез 
кебек (хакыйкатьне ишетмəс, күрмəс). Шуңа күрə аларның 
башы уйлар дəрəҗəдə түгел». 

– Яхшы кешелəр янында үзеңне түбəнчелекле тот. Су чокыр-
га җыелган кебек, хикмəтне дə Аллаһ үзен түбəнчелекле тот-
учыларга бирə.

– Юньсезлəр белəн дуслашма. Черек алма янына бер түгел, 
бер дистə яхшы алма куйсаң да, ул яхшырмый, яхшылары бозы-
лырга мөмкин.

Су буенда чаян елап утыра икəн. Ташбака, аның елавының 
сəбəбен сорагач: «Йөзə белмим, су аркылы чыга алмыйм», – 
дигəн. Ташбака чаянга яхшылык эшлəмəк булып, аны аркасына 
утырткан һəм суга кереп киткəн. Елга уртасында тык-тык 
иткəн тавыш ишетеп, чаяннан сораган: «Син нишлисең?» 
Чаян: «Сине чагарга тырышам, булдыра алмыйм, кабыгың ко-
мачаулый», – дигəн. Ташбака: «Мин сиңа яхшылык эшлим, ə син 
ни өчен мине чагарга телисең?» – дигəн. «Мин башкача булдыра 
алмыйм», – дигəн чаян. Шуннан соң ташбака, башкаларга зыян 
салмасын дип, чаянны елга уртасында ташлап калдырган. 

– Үткəннəргə үкенеп гомереңне үткəрмə, кулыңнан ыч-
кынганны кайтарам, дип азапланма. Сиңа насыйп – сиңа, сиңа 
насыйп булмаганны куып тота алмыйсың. Үзеңə бирелгəнне 
кулыңнан ычкындырма, шөкер ит. Күп вакыт кулыбыздагының, 
яныбыздагының кадерен белмибез, югалткач – үкенеп елыйбыз. 
Исəн чакта, бергə чакта бер-беребезнең кадерен белик. «Үлем 
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килүдəн элек – яшəвеңне, картлык килүдəн элек – яшьлегеңне, 
ярлылык килүдəн элек – байлыгыңны, мəшəкатьтəн элек буш 
вакытыңны Аллаһтан ганимат дип бел» (Хəдис). 

– Балаларыңның сөенечен күрим дисəң, аларны игелек кы-
лудан тəм табарга өйрəт. «Əти-əнинең балага калдырган иң 
зур мирасы – яхшы тəрбия» (Хəдис). Байлык белəн генə бала 
тəрбиялəп булмый, вакытыңны да бирергə кирəк, нəтиҗəсе 
күбрəк булыр. (Бер бала əтисеннəн: «Əтием, син көненə ничə 
сум акча эшлисең?» – дип сораган. Əтисе: «Биш йөз сум», – дип 
җавап биргəн. Көннəрдəн беркөнне əлеге бала əтисеннəн ике йөз 
сум акча сораган. Əтисе: «Ул сиңа нəрсə өчен кирəк?» – дигəн. 
Бала кеше: «Мин тырышып өч йөз сум акча җыйдым, син ике 
йөз сум бирсəң, биш йөз сум була. Шул акчаны сиңа бирер идем 
дə, бер көн буе минем белəн булуыңны телəр идем», – дигəн.) 
Тəрбия кылганда балаларга тиешле шелтə бирү, күпмедер җəза 
бирү (наказание) – корылык вакытындагы яңгыр кебек үк кирəк. 

– Юлга чыксаң, əзерлəнеп, кирəкле əйберлəреңне җыеп 
чык (тиешле кием, энə-җеп, савыт-саба, дарулар, бераз ризык). 
Үзеңə кирəк булмаса, иптəшлəреңə кирəк булуы бар. Иң элек 
яхшы иптəш тап. Кайвакыт юлда туктап каласың, су яки бензин 
алыйм дисəң – чилəк, казып чыгарыйм дисəң – көрəк, тартты-
рыйм дисəң – бау булмый. Аптечканы да юл инспекторларына 
күрсəтү өчен генə йөртəбез, югыйсə ул аларга түгел, безгə кирəк. 

– Гел йөзеңне чытып, зарланып йөрмə. Син зарланган-
га, кайгыңны сөйлəгəнгə дусларың (якыннарың) борчылыр, ə 
аларны нигə борчырга? Дошманнарың сөенер, ə аларны нигə 
сөендерергə? Лəкин күпме генə зарлансаң да, хəсрəтең дə, 
авыруың да кимемəс. Шат күңелле, ачык йөзле бул, барына 
канəгать бул – бəхетле тормыш кичерерсең. 

– Кеше кулындагыга кызыкма. Кирəк əйберне иң элек 
Аллаһтан сора. Ул бер хəерле бəндəсе аркылы сиңа сəбəбен чы-
гарыр һəм син сөенеч табарсың, телəгеңə ирешерсең. 

– Телəгең  кабул булмаса – кайгырма. Кайвакыт телəк ка-
бул булмау кабул булудан хəерле була. Безгə нəрсə кирəген 
без белмибез. Аллаһ – белүче. Бер елан биетүче елан сатып 
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алган, кичтəн еланын урлаганнар. Еланым табылсын иде дип, 
төне буе дога кылган. Иртəн ишетə – бер каракны елан чагып 
үтергəн. Елан биетүчегə, алдап, чага торган елан саткан бул-
ганнар. Шуннан куанып: «И Раббым, рəхмəт Сиңа, əле дə ярый 
без җүлəрлəрнең бар телəген дə кабул итмисең», – ди икəн. 

– Яхшылыкны да тиешле кешесенə эшлə. Аның белəн фай-
далана белмəүчегə эшлəсəң – яхшылыгың əрəм булыр, юкка 
чыгар. Бу дөньяда да югалтуга дучар булырсың, ахирəттə дə 
əҗерен күрмəссең. Төпсез кисмəккə су тутырган кебек. 

– Саран да булма, исраф та кылма – үзеңне яхшы хис итəрсең. 
«Һəр исраф – хəрəм» (Хəдис). Тиешле урынга мал сарыф итү, 
сəдака бирү – исраф түгел, шлангадан су сибү кебек. «Су əзрəк 
китсен», – дип шланганы кыссаң, суның килүе дə кими. 

Əйтəлəр ки, Локман Хəким улына бер капчык гəрчич орлыгы 
санынча нəсыйхəт кылган. Аларны санап-язып бетерү мөмкин 
түгел. Монда аларның кайберлəре. Һəркайсыбызга дөрес нəтиҗə 
ясарга, хаталардан сакланырга ярдəм итсə иде. 

4. Локман Хəким турында хикəятлəр

* * *
Локман Хəкимнең ике хатыны булган. Берсенең – күзе, 

икенчесенең аягы зəгыйфь икəн. «Син акыл иясе, ни өчен ким-
челекле хатын алдың?» – дигəн сорауга: «Хатын-кыз ирдəн 
күркəмлектə, байлыкта, нəселдə – кимрəк, тəкъвалыкта артыграк 
булса хəерле. Күп вакыт чибəр хатын иргə түгел, ир аңа хезмəт 
итə, ир хатын колына əйлəнə», – дип җавап биргəн. Тарихка күз 
салсак та, дөньяларын тетрəткəн падишаһлар чибəр хатыннары 
аркасында харап булган: Атилла, Александр Македонский һ. б. 
Төркиянең данлыклы Сөлəйман патшасы да хатыны Роксалана 
алдында көчсез булган. 

Акыллы кеше хатынны байлыгына, чибəрлегенə карап түгел, 
акылына, əдəбенə, тəкъвалыгына карап сайлый.
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* * *
Локман Хəким ерак сəфəргə китəр алдыннан улына нəсыйхəт 

кылып əйткəн. Диңгез, ут, хатын-кыз – бер төрле. Алардан баш-
ка яшəү дə авыр, аларның нəрсə китереп чыгарасын да белеп 
булмый. Диңгезгə ышанычлы көймə белəн кер, ут белəн сак эш 
ит. Байлар, җитəкчелəр дə ут кебек, бик якынайма – янарсың, 
бик ерагайма – туңарсың. Сереңне хатыныңа сөйлəмə.

Тормыш нужасы күрмичə, маңгай тире түкмичə генə кисəк 
баеган яңа байдан əҗəткə алма. Туган җиренə маңгай тире 
таммаган кешегə туган җире кадерле булмый. Кисəк кенə бае-
ган яки күтəрелгəн кеше (халыкта аны «бөрелəнми генə чəчəк 
аткан» дилəр) башкаларның хəлен аңлый белми. Бүген күп 
байларыбызның халык мəнфəгатен кайгыртмавы, акчаларын 
чит иллəргə җибəрүе – шуның нəтиҗəсе. Алар өчен ил дə, ха-
лык та юк, акча һəм нəфес кенə бар. Андыйларны Аллаһ Раб-
быбыз күңел тынычлыгыннан һəм гаилə бəхетеннəн, халык 
мəхəббəтеннəн мəхрүм итə. 

Ялагай һəм куштан кеше белəн дуслашма. Андый кешегə 
караганда, дошман яхшырак. Чөнки дошман уйлаганын йөзеңə 
бəреп əйтə, икейөзлелəнми. Аннан нəрсə көтəсен дə белеп 
торасың, аның белəн сак эш итəсең. Кытай халык мəкале дə əйтə 
бит: «Дошманыңны җиңə алмасаң, аның белəн дуслаш, шул чак-
та гына аңа рəхəтлəнеп зыян сала аласың». Сине күралмаучылар, 
тəнкыйтьлəүчелəр дə – Аллаһның рəхмəте. Ачы дару сихəт 
биргəн кебек, алар сиңа кимчелеклəреңне күрергə, үз өстеңдə 
эшлəргə, яхшырак булырга, алга барырга ярдəм итə. Ялагай – 
сазлык кебек, сиңа каршылык күрсəтми, əмма сине төпкə сөйри. 
«Ялагайларның йөзенə көл сибегез» (Хəдис). 

Əтисе киткəч, улы аның сүзлəрен сынап карамакчы була. 
Шəһəр башлыгының бер куштаны белəн дуслаша, яңа байдан 
əҗəт ала, бер сарык суеп пешереп, капчыгына тутырып өенə 
алып кайта. Хатыны капчыкта нəрсə барлыгы белəн кызыксын-
гач: «Əй минем сөекле хатыным, сахрада берəү белəн ачула-
ныштык, үтереп котылдым – югыйсə мине үтерə иде, зинһар, 
берəүгə дə сөйлəмə, сиңа гына əйтəм», – ди. Көннəрдəн беркөнне 
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хатыны белəн сүзгə килделəр. Хатыны əйтте: «Үзеңне бел, мин 
дигəнчə булмаса, үзеңне зинданга яптырам». Ире ачуланган бу-
лып хатынына сукты, шуннан хатыны өйдəн йөгереп чыгып, ка-
равыл кычкырды: «Минем ирем фəлəн көнне берəүне үтерде, 
бүген мине үтермəкче була, коткарыгыз!» Халык җыелды, бу 
хəбəр шəһəр башлыгына иреште. «Локман Хəкимнең улын 
зинданга ябыйк, кем алып килə?» – диде ул. Теге куштан ду-
сты: «Үзем алып килəм, мин аны белəм», – дип, Локман Хəким 
улын алырга сакчылар белəн килде. Ул ялварды: «Син бит ми-
нем якын дустым, бу бəладəн качарга ярдəм ит», – диде. Дусты 
тыңламады, кулларын бəйлəтеп алып китте. Моны ишеткəн яңа 
бай тиз килеп җитте: «Тизрəк минем алачагымны бир», – диде. 
«Хəлем авыр, күрмисеңмени, бераз көтеп тор», – дигəч, риза-
лашмады, «өеңне яздыртам», дип куркытты. Локман Хəкимнең 
улы əҗəтен кайтарды. 

Шəһəр башлыгы янына алып килгəч, шəһəр башлыгы: «Əй, 
хөрмəтле кешенең улы, гаҗəп эш кылдың. Сиңа килешми, хөкем 
итеп җəзага тартабыз», – диде. Локман Хəкимнең улы əйтте: 
«Үлгəн кешенең никадəр җəрəхəте булса, мине дə аннан артык 
җəрəхəт кылмый үтерегез», – диде. Хатыны сөенə-сөенə кап-
чык яшерелгəн урынны күрсəтте. Капчыкны шəһəр башлыгы 
янына алып килделəр, ачып карасалар – пешкəн сарык ите. 
«Бу ни хəл?» дип сорадылар. Локман Хəкимнең улы əтисенең 
нəсыйхəтлəрен тəҗрибə кылып каравын əйтте. Бу күплəр өчен 
сабак булды. 

* * *
Локман Хəким кол вакытта хуҗасы аны бакчасына җимеш 

җыярга җибəрə. Барлык коллар күп итеп җимеш ашый, лəкин 
Локман Хəким ашамый. Рөхсəтсез ашаган җимеш хəрəм була, 
калебне каралта, ихтыяр көчен бетерə. Мəрхүм Габделхак 
хəзрəт Саматовның (урыны җəннəттə булсын) сүзлəре искə 
төшə. «Бөтен җирлəрне, атларны алып колхоз төзеделəр, ашарга 
бирмəделəр. Шулай итеп халыкны урлап ашарга, хəрəм ашарга 
өйрəттелəр. Аннан инде аракы эчү, зина кылу гадəткə əйлəнде». 
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Əни сөйлəгəннəн. Сугыш башлангач əнинең əбисе янына 
авыл карчыклары җыела. Əнинең əбисе – Гөлбикə əби – укы-
мышлы кеше була. «Балалар ачтан шешенə, ризык юк, колхоз-
ныкын урласак, хəрəм булмыймы?» – дип сорыйлар. 

Гөлбикə əби: «Җирлəребез шунда, атларыбыз шунда, 
ирлəрегез сугышта, балаларыгызны ачтан тилмертмəгез, урла-
выгыз бу очракта хəрəм булмас», – ди. Ул вакыттагы халыкның 
əхлагын карагыз, алар намаз укучылар булган. Бүген ач бул-
масак та, «əйдə, колхозныкы бит əле, хуҗасы күрми əле» дип, 
кирəкме-түгелме, нəрсəдер элəктерергə тырышабыз. Үзебезгə 
дə, балаларга да хəрəм керə. Бер елны колхоз басуында бəрəңге 
чүплəгəндə бар бала да чилəгенə бəрəңге салып кайта икəн. На-
маз укучы кызның чилəге буш. Барысы да аңа юлəргə караган 
шикелле караган, гаеплəп сөйлəгəн. Күмəк милек, күмəк хезмəт 
дип, əхлак дəрəҗəсен нинди «биеклеккə» күтəрдек. Күп вакыт 
хуҗалар гади халыкка күмəк миллекне ничек итеп, күпме итеп 
үзлəштереп булуның даһи үрнəклəрен күрсəтə. Аннары зур три-
буналардан «караклык начар» дип сөйлəүдəн ни файда? Аллаһ 
барын да күреп тора, халык та юлəр түгел. 

Юлəрлəр арасында бер акыллы булса, юлəрлəр аны дива-
нага чыгарып көлə. Төрекмəн язучысы Мəхдүмколый да бит: 
«Ишəклəр янында ишəк кебек бул, чын йөзеңне ачма», – дигəн. 
Коллар да Локман Хəкимнəн көлгəн һəм кайткач сүз берлəшеп: 
«Ул җимеш ашады», – дип хуҗага җиткергəн. Бар шаһитлар 
да Локман Хəкимгə каршы. Хуҗасы ачуланып: «Сиңа нинди 
җəза бирим?» – дигəч, Локман Хəким: «Син барыбызга да күп 
итеп җылы су эчер, аннан йөгерергə мəҗбүр ит, хакыйкатьне 
күрерсең», – дигəн. Күп итеп җимеш ашаучыларның бары-
сы да йөгергəндə коскан, Локман Хəкимнең генə су чыккан. 
Хуҗа эшнең ни икəнен аңлаган. Локман Хəким зарланмаган, 
əлəклəмəгəн, хəтта акланмаган да, үзенең зирəклеге белəн кыен 
хəлдəн чыккан.

* * *
Бервакыт, каядыр баргач, Локман Хəкимне тышта калды-

рып, хуҗасы бəдрəфкə кереп китə һəм озак тора. Локман Хəким 
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хуҗасы өчен борчылып: «Бəдрəфтə озак тору – бавыр авыртуы, 
кан басымы күтəрелү, геморрой кебек чирлəргə сəбəпче», – дип 
кисəтə. Хуҗасы бу сүзлəрдəн шулкадəр тəэсирлəнə, бəдрəф 
ишегенə язып куярга куша – башкалар да белсен өчен. 

Без кайда гына булса та, кем булуына карамастан, кешелəрне 
яхшылыкка өндəргə, аларга зыян сала торган эшлəрдəн кисəтергə 
тиеш. Безгə 70 ел буе бай кеше – начар кеше дип өйрəттелəр – 
хəлəл кəсеп белəн баеган, кешелəрне эш урыны белəн тəэмин 
иткəн, яхшы яшəргə мөмкинлеклəр тудырган, зəкят-гошерлəре 
белəн мəчет-мəдрəсəлəрне тоткан, ятимнəргə, мохтаҗларга 
ярдəм итүче кешелəр начар булмый. Шуңа күрə дə ислам кəсепне 
һəм сəүдəне тыймый, хуплый гына. Яхшы хезмəтче хуҗасының 
сəламəтлеген дə, мал-мөлкəтенең иминлеген дə, артуын да кай-
гыртырга тиеш. Яхшы хуҗа да хезмəтчесенə карата гадел бу-
лырга, хезмəтен гадел бəялəргə, вакытында тиешенчə хезмəт 
хакын түлəргə бурычлы. Бушка  буш эш эшлəтеп кенə була. 
Эшлəүчелəр эш урыннарыннан кəнагать булырга һəм эш урын-
нарын югалтудан куркырга тиеш. Шул вакыт кына нəтиҗəле эш 
талəп итеп була. Бүген авыл хуҗалыгы продукциясенə тиешле 
бəя булмау, җитештерүчелəрнең тиешле хезмəт хакы ала ал-
маулары авыл хуҗалыгы үсешен тоткарлый, җитештерү кими. 
Файдалы кредит булмаган кебек, чит иллəрдə дə очсыз продук-
ция юк. Булса да, үзебезнекен юкка чыгарганчы гына. 2010 нчы 
елны корылык булды, бəрəңге булмады, берəү дə чит илдəн өч 
сумга бəрəңге кертмəде. Халык җитештерүне кайгыртсын өчен, 
хөкүмəт халыкны кайгыртырга тиеш. 

Айга менмəгəн, ракеталары булмаган ил яши дə, бəйсез дə 
була ала. Əмма үзен ризык белəн тəэмин итə алмаган ил бəйсез 
була алмый. Ил иминлеге өчен дип коралга акча тотыла, лəкин 
шул ук вакытта авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүгə 
җитəрлек акча бүленми. Югыйсə, ул да бит илнең иминлеген 
тəэмин итə. 

* * *
Локман Хəким Дауд (г-м) янына килгəн. Дауд (г-м) 

тимерчелектə тимердəн вак боҗралар ясау белəн мəшгуль икəн. 
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Локман Хəким сəлам биреп килеп утырган, карап тора башла-
ган, «нəрсə ясыйсың?» дип сорамаган. Дауд (г-м) боҗраларны 
бер-берсенə тоташтыра башлаган, сугыш киеме – көбə күлмəк 
килеп чыккан. Сокланып, «Нинди нык күлмəк чыкты, хуҗасын 
дошман угыннан, кылычыннан саклар инде», – дигəн. 

Локман Хəким:
– Сабырлыгым аркасында сорау бирми дə эшеңнең 

нəтиҗəсен күрдем. Тəкъдиремне исемə төшердем. Тормышта 
бер-берсенə бəйлəнмəгəн күпме вакыйгалар була. Кайберенə 
борчылабыз, бəргəлəнəбез, сабыр итə белмибез. Безгə язган 
бездəн беркая да китми, менə шушы күлмəк кебек – безнең өстə. 
Һəр эш Аллаһның тəкъдире белəн. Бер-берсенə бəйлəнгəч, тор-
мыш була. Тормыш əнə шул боҗралар кебек ваклыклардан тора, 
вакланмасаң, бербөтен гүзəл кием кебек була. Вакланмыйча са-
быр иткəннəр генə матур нəтиҗəсен күрə.

Һөнəр – нинди зур байлык, эштəн лəззəт таба белү – нинди 
бəхет, сабырлык исə күркəм нəтиҗəлəргə китерə, – дигəн. 

Без берəүнең нəрсəдер эшлəгəнен күрсəк, «Ни эшлисең?» 
дип сорап, аны эштəн бүлəбез, акыл өйрəтə башлыйбыз, 
үпкəлəтəбез. Балаларыбызны «кирəкмəгəн эш эшлисең» дип 
сүгəбез, эшкə өйрəтергə сабырлыгыбыз җитми. Балаларыбыз 
эштəн бизеп, сабырсыз булып үсə. Укытып кына кеше ясамак-
чы булабыз. Сугышның башыннан ахырына кадəр төрле ла-
герьларда немец əсирлегендə булган Котдус абыйның (урыны 
җəннəттə булсын): «Нигездə, һөнəрле кешелəр исəн калды», – 
дип сөйлəгəне бар. 

Балаларыбызны «Яхшы укыгыз, югыйсə авылда калыр-
сыз» дип куркытып, эш кешелəрен, һөнəр иялəрен кимчелекле 
кешелəр итеп күрсəтəбез, эшкə өйрəтмибез. Бүген бу – иң зур 
кимчелегебез. Дауд (г-м) – пəйгамбəр булган, патша булган, 
моның өстенə оста тимерче дə булган. 

Эш белмəгəн, эш рəтен белмəгəн, тормышны күрмəгəн, 
маңгай тирен түгеп бер кисəк ризык капмаган кеше ничек итеп 
башкаларның хезмəтен бəяли белсен һəм хезмəт кешесенең ка-
дерен белсен. Матди байлыкны урында утыручылар түгел, һөнəр 
иялəре – эшчелəр, игенчелəр, терлекчелəр тудыра. Аларның 
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хезмəтлəрен тиешенчə бəяли, аларга хезмəт итəргə тиешле шар-
тлар тудырмый торып, бер ил дə алга бармаячак.

* * *
Локман Хəкимнең бер дусты булган, Локман Хəкимне 

шулкадəр хөрмəт иткəн, ризыгын да иң элек аңа тəкъдим 
иткəн. Бервакыт аңа кавын бүлəк иткəннəр. Ул кавынны ки-
сеп Локман Хəкимгə биргəн, Локман Хəким бик тəмлəп ашый 
башлаган. Аңа кызыгып дустының да ашый башлавы булган, 
кавын авызга алгысыз ачы булган. Гаҗəплəнеп: «Ни өчен ачы 
дип зарланмадың?» – дигəн. «Мин кавынга түгел, бирүче кул-
га игътибар иттем. Чын дус кулында ачы əйбер дə татлы була, 
чын дус янында караңгылык та кимеп китə, авырлыклар да 
җиңелəя», – дигəн. 

Ярату ул – үзең турында оныту. Чын дус дустының 
мəнфəгатен үз мəнфəгатьлəреннəн өстен куя, ул синең өчен ты-
рыша (яхшы врач кебек). Табиб та бит: укол кадарга да мөмкин, 
əче дару бирергə дə, операция ясап кайсыдыр җиреңне кисеп 
авырттырырга да мөмкин, лəкин ул аны синең өчен эшли. Кай-
вакыт дусларның туры сүзен кабул итə алмыйбыз, үпкəлибез, 
араларны өзəбез. Хаталарыңны күреп төзəтергə тырышучылар-
ны читкə тибəреп, яныңнан куып харап була күрмə. 

Зəйнулла ишан: «Акчаң булса, дуслар табып була, əмма 
дусларның мəхəббəтен акчага сатып алып булмый», – дигəн. 

Хуҗа Насретдиннан «Дусларың күпме?» дигəч: «Əйтə ал-
мыйм əле, бу арада тормыш яхшы бара, чын дуслар авырлык 
килгəч кенə беленə», – дигəн. 

Югары күтəрелгəн кешенең кем икəнен дуслары тиз 
белə. (Хакыйкатьтə, урын кешене бозмый, бозык кешегə 
үзенең яман гадəтлəрен күрсəтергə мөмкинлек бирə. Урынга 
күтəрелү бөеклəрне тагын да бөегрəк итə, җүнсезлəрне та-
гын да җүнсезрəк итə). Вазыйфаи дəрəҗəсе түбəн төшкəн кеше 
дусларының кем икəнен бик тиз белə. 
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Җəлəлетдин Руминың, Локман Хəкимнең, дусты кулын-
нан ачы кавынны канəгать булып ашавы турындагы хикəясен, 
дусларыңның туры сүзлəрен дөрес кабул итə бел, шулчак Лок-
ман Хəким кебек хикмəт иясе булырсың, тик кабул итəргə генə 
кирəк. 

* * *
Локман Хəким улы əтисенə мөрəҗəгать итеп: «Əтием, син 

инде акыл иясе, əмма кешелəр синең турыда телəсə-нəрсə сөйли, 
сəбəбе нидə икəн?» дигəн. «Улым, – дигəн Локман Хəким. – 
Кеше фикерен ишетəсең килсə, əйдə, юлга чыгабыз. Локман 
Хəким ишəккə утырган, малае янəшə бара икəн. Кешелəр: 
«Нинди мəгънəсез карт, үзе утырган, малае җəүялəп бара», – 
дилəр икəн. «Ишеттеңме? Əйдə, син утыр, – дигəн атасы. – Мин 
җəяүлəп барыйм». Болар юлны дəвам итə. Очраган кешелəр: 
«Нинди əдəпсез малай, атасы җəяүлəп бара, улы утырган», – дип 
гаеплəгəн. Шуннан болар икəүлəп ишəккə утырган. Кешелəр: 
«Нинди мəрхəмəтсез бəндəлəр, бер ишəккə икəү утырганнар», 
– дип ишəкне җəллəгəннəр. Болар төшеп, ишəк янəшəсеннəн 
бара башлаган. Кешелəр: «Кара инде бу җүлəрлəрне, ишəклəре 
дə бар, җəяүлəп баралар», – дип көлə икəн. 

Локман Хəким кызык итеп, ишəкне җилкəсенə күтəргəн, 
ишəк куркып сикергəн, ерак түгел текə яр бар икəн, шуннан 
егылып төшеп үлгəн. «Улым, – дигəн Локман Хəким, – Кеше 
сүзенə карамыйча, үзебезчə эшлəсəк, максатка ирешер идек, 
кеше сүзенə карап ишəксез калдык», – дигəн. 

Һəркем үз дəрəҗəсенə карап киңəш бирə, үзенə карап башка-
ларга бəя бирə. Бүген Интернет дигəн нигъмəт бар. Күплəр шул 
нигъмəттəн унитаз ясый – эчендə нəрсəсе бар, шуны Интер-
нетка чыгара. Аннары «Фəлəн кеше турында шулай əйткəннəр, 
болай əйткəннəр» дип бөтен кеше шаулый. Тираж өчен күп 
кенə газеталар да пычрак таратуда Интернет белəн ярыша. Бе-
легез, кем турында сүз барса да, автор үзенə бəя бирə, үзенең 
эчке дөньясын күрсəтə. Алда бу турыда əйткəн идем. Эшлекле 
кешегə үзен күрсəтер өчен эше җитə. Аның вакланып җавап би-
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реп торуга хəҗəте юк. Мөрəҗəгать итəсем килə: «Əй, Интер-
нетка иман китерүчелəр, тəүбə кылыгыз, хəкимнəрнең Хəкиме – 
Аллаһ бар, ул гына гадел хөкем итүче. Аның урынына үзегезне 
куеп, кешелəр турында хөкем чыгарабыз дип, начарлык таратып 
харап була күрмəгез. Бар нəрсə дə үзеңə кайта. Кыямəт көнендə 
һəр сүзең өчен җавап тотасы бар. Тираж дип, Кыямəт көнендə 
йөзебез кызарырлык материаллар бирмик. Аллаһ Раббыбыз, 
безгə бүген җавап бирүнең мисалын да күрсəтте. Ул – кесə те-
лефоны (сотовый), сөйлəштеңме – түлəргə кирəк. Дəшми тор-
са, һəр кеше дə башкаларга акыллы булып күренə, аны аңлаучы 
гына сирəк. «Киемеңə карап каршылыйлар, акылыңа карап оза-
талар» дигəн мəкаль бар. Ə инде акыл сүзгə карап бəялəнə. 

«Бернинди нигезсез кешелəр турында яман уйлаудан са-
кланыгыз, чөнки начар уй – сүзлəрнең иң яманы. Кешелəрнең 
гаеплəрен тикшермəгез, көнлəшмəгез, ачуланышмагыз, бер-
берегезне ташламагыз, Аллаһның коллары булган хəлдə бер-
берегезгə кардəшлəр булыгыз» (Хəдис). 

«Берəү берəүнең бер кимчелеген яшерсə, Аллаһ Кыямəт 
көнендə аның бер гөнаһын яшерер» (Хəдис). 

5. Локман Хəкимнеке булуы ихтимал нəсыйхəтлəр. 
– Кешелəргə рəхмəт əйтə белү – яхшы күңеллелек сыйфаты. 
– Тормыш – ул үзенə күрə бер көзгедер. Кеше анда үз кире-

сен күрə. Əгəр ачуланып карасаң, тормыш та сиңа ачулы булыр. 
Аңа даими елмаеп кара, əнə шунда тормыш та сиңа дуслык ку-
лын сузар. 

– Тормышта хатын һəрвакыт дошман кебек, гел сине ничек 
итеп үзенə буйсындыру турында баш вата. 

– Якын кешеңнең сине рəнҗетүе – ике дошманның 
рəнҗетүеннəн дə яман.

– Күркəм сыйфат вə холык белəн бизəлмəгəн кешене 
һичнинди матур киемнəр күркəм итə алмас, гөнаһ-хаталардан 
сакланмаган кемсəнең калебе һич гаеп-кимчелектəн азат бул-
мас. 
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– Яхшы кеше эштəн лəззəт ала.
– Байлыгың артканга сөенмə, кимегəнгə кайгырма – бəхетле 

булырсың.
– Кеше бəхетеннəн көнлəшмə, аның белəн бергə сөен, ул 

бəхет синеке дə булыр. Көнлəшсəң, зыяны үзеңə генə булыр.
– Үлемнəн кала алмассың, кешечə үлəргə тырыш (иман 

белəн). Яшəү табигый булган кебек, үлем дə, авыру да табигый. 
Кайсы гына килсə дə, берəүне дə гаеплəмə. Аны тəкъдир дип 
кабул ит. 

Ягъкуб галəйһиссəлам үлем фəрештəсе белəн дус була. Бер-
вакыт үлем фəрештəсе аңа кунакка килə. Ягъкуб галəйһиссəлам 
сорый: «Йə үлем фəрештəсе, син кунакка килдеңме, əллə 
җанымны алыргамы?» «Зиярəт кылырга килдем», – ди үлем 
фəрештəсе. Ягъкуб галəйһиссəлам əйтə: «Минем сиңа бер 
үтенечем бар». «Нинди?» «Син минем җанымны алырга килер 
алдыннан кисəтеп куй əле». «Ярар, хуш, мин сиңа алдан ике, я өч 
илчемне җибəрермен». Ягъкуб галəйһиссəламнең əҗəле җиткəч, 
аңа үлем фəрештəсе килə. Ул сорый: «Син мине зиярəт итəргə 
килдеңме? Əллə җанымны алыргамы?» «Җаныңны алырга». 
«Син бит ике, я өч илче җибəрермен, дигəн идең». «Мин шулай 
иттем дə. Кара чəчлəреңə чаллык җибəрдем. Куəтле тəнеңə 
зəгыйфьлек җибəрдем. Туры умырткаңа кəкрелек җибəрдем. 
Йə Ягъкуб, болар минем кешелəргə килүче илчелəрем инде», – ди 
үлем фəрештəсе. 

– Тынычлыкта ашалган гади аш берəүнең тəкəбберлек белəн 
биргəн тəм-томыннан афзаллырактыр. 

– Һөнəр – шундый ат ки, аңа атланган кешене рəхəткə 
җиткезəчəк. 

– Кайгы килми – кешенең дус икəнен белеп булмый.
– Һəркемгə үз эше бирелгəн, һəр эшнең үз вакыты бар. 
– Аллаһ үз колын сөйгəндə бу дөньяда аның кайгыларын 

күбəйтергə вə аннан нəфрəтлəнгəндə мал-дөньясын киң итəргə 
дə мөмкин. Чөнки бу дөнья сынау  дөньясы.

– Сине белүчелəр алдында мактанма, көлкегə калырсың, 
алар синең турында барын да белə. 
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– Яхшы сүз, тəмле тел белəн, көч белəн ирешə алмаганга да 
ирешеп була.

– Түрəлəр белəн сирəгрəк очрашырга тырыш, очрашырга 
туры килсə, матур əңгəмə кор. Тəнкыйтьлəп ачуларын чыгарма, 
үз фикереңне тагарга тырышма, аларны үзгəртеп булмый, үзеңə, 
якыннарыңа зыян китерүең бар. (Элек берəүне партиягə алалар 
икəн, аннан сораганнар: «Партиянең эчке һəм тышкы сəясəт 
буенча фикерлəре турында ни уйлыйсың?» – «Мин партиянең 
эчке һəм тышкы сəясəт буенча фикерлəрен өйрəнəм, хуплыйм 
һəм яклыйм». – «Ə хөкүмəтнең эчке һəм тышкы сəясəт буен-
ча фикерлəрен?» – «Аны да өйрəнəм, хуплыйм һəм яклыйм». – 
«Синең эчке һəм тышкы сəясəт буенча үз фикерлəрең дə бар-
мы?» – «Əйе, бар. Лəкин мин аларны хупламыйм да, якламыйм 
да») Тəнкыйть авыр таш кебек, ыргытырга көчең җитсə генə 
күтəр, югыйсə астында калып харап булырсың. 

– Үзсүзле кеше барын да үзенчə эшлəргə тырыша, кеше 
киңəшенə колак салмый. Шуның нəтиҗəсендə үз фикеренең 
корбанына əйлəнə. Үзеңнең фикерең булу – син хаклы дигəн сүз 
түгел. Үз фикереңне үзгəртə алмыйсың икəн, үзгəртмə, берəү 
дə аны талəп итми. Əмма фикерең белəн башкаларга яшəргə 
һəм эшлəргə комачаулама. (Ə нəрсə соң ул фикер алышу? Син 
үз фикерең белəн хуҗа янына керəсең һəм аның фикере белəн 
чыгып китəсең.) 

– Муллыкны телəсəң, бəхетле булганыңда да дусларыңны 
арттырырга омтыл. Диңгез һəр чакта тулы булса да, барыбер 
елга суына мохтаҗдыр. 

– Балаларыгызга яхшылыкларны сеңдереп үстерегез, аларга 
бəхетне фəкать шул фазыйлəт кенə бирə. 

– Əүвəл дини гыйлем эстə, аннары кəсеп-һөнəргə өйрəнеп, 
хəлəлдəн мал-мөлкəт туплап, соңыннан өйлəн! Чөнки, əгəр 
гыйлем алган вакытта мал-дəүлəт табуга керешсəң, шөбһəсез, 
гыйлем алуда гаҗиз каласың. Мал-мөлкəтең күбəеп дөнья кууга 
телəгең артачак, шунда байлык белəн мəшгуль булып гыйлемнəн 
мəхрүм каласың. Гомерең вə кыйммəтле вакытың бушка китəчəк. 
Соңыннан балаларың күбəеп китə, гаилə мəшəкатьлəре артып, 
алар янында калачаксың. Əгəһ бул! Ун ел кəсеп-һөнəрсез, ри-
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зыксыз калсаң да, гыйлемнəн баш тартма! Чөнки гыйлемнəн 
баш тарту – бөтен яхшылыклардан баш тарту ул. Гыйлемнəн та-
мак, дəрəҗə яки башка дөньяви хаҗəтлəр сəбəпле китү – бик зур 
хата. Бəлки тормышның янə дə кыенрак, бəла вə афəтлəр белəн 
мəшəкатьле упкынга тартылуга сəбəп булачак. Зинһар, гыйлем 
тəһсиленнəн ваз кичмə. Гыйлем вə фазыл əһеллəренə үтə дə их-
тирамлы вə игътибарлы бул! Яше зур булганнарга остаз итеп 
кара, ə яшьрəклəрне исə ышанычлы шəкертлəрең кебек кабул 
ит. Əгəр ярдəмнəреннəн файдаланган булсаң, үз атаң вə балаң 
урынына күреп, аларны даимəн ачык йөз белəн каршы ал. Бу 
гүзəл холкың аларның гыйлемгə булган телəклəрен көчəйтергə 
мөмкин. 

– Һəрбер мөшкел эш акыл иялəре сəбəпле ислах кылыныр. 
– Кыямəт көнендə Аллаһы Тəгалəгə иң якын булучы кешелəр 

– дөньяда иң күп ачлык һəм сусау татучылар. Адəм балалары-
на иң куркыныч нəрсə – корсак телəклəрен канəгатьлəндерү. 
Шуның аркасында Адəм белəн Хава анабыз җəннəттəн 
мəшəкать дөньясына куылды. Раббылары аларга ул агачтан 
ашарга тыйды. Əмма алар нəфеслəренə буйсынып аннан ашады 
һəм аларның гаурəтлəре ачылды. Тəхкыйк, ашказаны – һəртөрле 
телəк-шəһвəт чыганагы. 

– Маймыл шыксызрак булган саен, яклырак, кыланчыграк 
була.  

– Үз кардəшеңнең сүзен дəшмичə тыңлап бетер, гəрчə аны 
ишетүгə телəгең булмаса да, аның хөрмəтен урынына җиткер. 
Əгəр телеңə артык сөйлəшергə юл куйсаң, димəк, идарə итү 
тезгенен шайтанга тапшырган буласың. Тел белəн кылынган 
җəрəхəт – кылыч белəн кылынган җəрəхəттəн авыррактыр. 

– Бер утыннан учак тергезеп булмаган кебек, дуслардан баш-
ка максатка ирешеп булмый.

– Җитəкчелəре үз мəнфəгатен халык мəнфəгатеннəн өстен 
куйган җəмгыять алга бара алмый, харап була. 

– Бар кешегə дə ярарга тырышкан кеше берəүгə дə ярамый. 
– Хатының белəн күркəм мөгамəлə кыл, аны иркəлə. Назны 

читтəн эзлəргə мəҗбүр булмасын. 
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– Кешене һəлак итүче сыйфат – ачкүзлелек. Ул кешене, ба-
рына канəгать булмыйча, ышанычсыз əйбер артыннан чабарга 
мəҗбүр итə, нəтиҗəдə, кеше булганын да югалта. Черки дə тулы 
канлы тормыш өчен тырышлыгы белəн башкаларны бимаза-
лый (Яшь көя белəн карт көя тун кимереп ята икəн. Карт көя 
нəсыйхəт кылып: «Балам, барына канəгать бул, шушы тунны 
кимереп кенə ят, бер үк кешелəр янына чыгып йөри күрмə», 
– ди. Баласы: «Əнием, ялгышасың. Кичə мин кешелəр янында 
очып йөрдем, алар мине алкышлап кул чапты», – дигəн. Ягъни, 
үзен үтерергə тырышканнарын аңламаган). 

– Кешенең кыяфəтенə түгел, акылына карарга өйрəн. Һəр ма-
тур киенгəн, матур күренгəн кеше акыллы түгел. Хəтта бүлəк 
бирелү дə, вакыты белəн, ул кешенең яхшы икəнлеген күрсəтми. 
(Урман җəнлеклəренə бүлəк өлəшкəннəр. Ул арысланга – батыр 
булганы өчен, бүрегə – кыю булганы өчен, төлкегə – хəйлəкəр 
булганы өчен, куянга – җитез булганы өчен бирелгəн. Урман 
һавасын бозмасын дип, сасы көзəнгə дə өлеш чыгарганнар.) 

– Акыллы булу бай булудан өстен, байлык бетəргə мөмкин, 
акыл кала.

– Эчкерсез, кешелекле бул, чөнки кемнең ул сыйфатла-
ры зəгыйфьлəшсə, шөбһəсез, аның кешелəр арасында абруй-
хөрмəте дə төшəчəк. 

– Ихтыяҗдан артык нəрсəлəргə бирелүдəн үзеңне тый! 
– Мал-дəүлəткə һəм дəрəҗəгə күңелеңне бирмə, чөнки 

Аллаһы Тəгалə алар турында синнəн сорау алачак. 
– Язмыш үзгəрə дисəлəр – ул начар якка үзгəрə, чөнки 

яшьлектəн соң картлык килə. Чибəрлегең, сəламəтлегең кими 
икəн, яхшы гадəт-сыйфатларың артсын, шулчак яшəү гомерең 
уңышлы сəүдə кебек була. 

– Яшьлəрне тəнкыйтьлəгəнче үзеңнең яшь вакытыңны исеңə 
төшер, яшьлек Адəм галəйһиссəламгə дə тыелган җимеш ашар-
га мəҗбүр итте. Картлардан зарланганчы, үзеңə бу көн килəсен 
уйла. Иң тиз үтə торган «кимчелек» – яшьлек. 

– Ышанган кешең дə һəлак итəргə мөмкин, шиклəнгəн кешең 
дə коткарырга мөмкин. 
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– Бер хəкимнəн сорадылар: «Сездəге белемнең уннан бе-
рен дə белмəүчелəр сездəн берничə тапкырга күбрəк танылды. 
Моның сəбəбе нəрсəдə?» – «Мин белү өчен өйрəндем, алар та-
нылу өчен!» 

– Локман хəкимнəн: «Авыруга нəрсə ашатыйк?» – дип сора-
дылар. «Ачы сүздəн башка бөтен нəрсəне ашата аласыз». 

– Кылыч ясаучы – үтерүче түгел, аны кулланучы яманрак, 
яла ягучыдан шул яланы кулланучы начаррак. 

– Качыр көзгедə ялын күргəч, үзен ат дип горурланмакчы 
булган, əмма ишəктəн туганы исенə төшкəн. 

– Атлар юк җирдə ишəкне ат дип зурлыйлар. Ул аңа карап 
атка əйлəнми. Иярен алыштырганга карап кына ишəк ишəк бу-
лудан туктамый. (Милицияне полициягə, Авыл Советларын му-
ниципаль берəмлеккə алыштырудан əллə нəрсə үзгəрми.) 

– Бүре көтүчелəрнең сарык ите ашап утырганнарын күреп 
шаккаткан, «Əгəр бу эшне мин эшлəсəм – бөтен дөньяга тавыш 
кубар иде», – дигəн. Дөнья шулай корылган: берəүнең бəхете 
икенчене бəхетсез итə. Мəче бəхетле булса – тычкан һəлак була, 
тычкан бəхетле булса – мəче ач кала. Берəү җиңү шатлыгын та-
тысын өчен бик күплəр җиңелү ачычын татырга тиеш. Кемдер 
күтəрелсен өчен кемдер урыныннан төшəргə тиеш. 

– Акыллы кеше үз кимчелеклəренə ачынып утырмый, бəлки 
үзенə дөрес нəтиҗə ясый. Начарлык эшлəдең исə, шунда ук ях-
шылык кыл, чөнки синең кылган яхшылыгың ул начарлыкның 
юлын каплый. Əгəр үзеңне борчый торган нəрсəлəргə сабыр-
лык саклый алдың икəн, бəс, үзеңне җиңү белəн котла. Аллаһка 
тəвəккəл ит, ышан, шул сиңа бик җиткəн. Яхшы эш – бəрəкəтле 
гомер, димəктер. Хəерле эшкə омтылсаң, əлбəттə, ирешерсең. 
Ахирəт савабы дөнья лəззəтеннəн өстенрəктер. 

– Башкаларга акыл өйрəткəнче, иң элек үз балаларыңа акыл 
өйрəт.

– Ышану көче физик көчтəн куəтлерəк.
– Кешенең иң куəтле коралы – зирəк акыл. 
– Бу дөньяда һəрбер нəрсə үзгəрə, əмма фазыйлəт бер дə 

үзгəрми. 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

38 Локман Хəким

– Олуг акыл иялəре үз алдына максат куя, калган адəмнəр 
исə үз телəклəре артыннан иярə. 

– Иң яхшы байлык – күңел байлыгы. 
– Иң начар үкенү – ахирəттəге үкенүдер. 
– Иң начар адашу – тугры юлны тапканнан соңгы адашудыр. 
– Кешене кеше итүче, аны Аллаһка якын итүче вə ахирəттə 

күтəрүче бердəнбер фазыйлəт – канəгатьлектер. 
– Иң биек бина да җирдəн күтəрелə. 
– Вөҗданнан башка бөтен нəрсəне су белəн юу мөмкин. 
– Һəр эшне башлау алдыннан əүвəл Аллаһ ризалыгын уйла, 

алай булмаса, кылган эшлəренең бөтенесе юкка чыгып заяга 
китə. 

– Бөек эшлəрне кылырга ният итү – каһарманнарга хас сый-
фаттыр, сабырлы булу исə хакыйкый ирлəргə хас фазыйлəттер. 

– Җиһанны гизеп үзлəрен җəбер кылучылар һəм киресенчə 
бер җирдə яшəп акылы вə гыйлеме белəн җиһанны гизүче 
кешелəр дə бу дөньяда күп. 

– Мөгамəлə киемен пычрак тотучы адəм əүлияларга якынла-
ша алмый. 

– Берəр кешене алдамау адəмнең сакчыллыгына мисал бул-
са, берəүгə алданмау – акылның камиллегенə дəлил булып тора. 

– Ошамаган күп нəрсəлəреңə сабыр итмичə, ошаган 
нəрсəлəреңнең азына да ирешə алмыйсың. 

– Һəрнəрсəнең зəкяте бар. Акылның зəкяте ахирəтне уйлау-
да. 

– Йөзеңнең нурлы пəрдəсен телəнчелек белəн югалтма. На-
чарлыкка юлдаш булганнар аның бəласеннəн иминлек таба ал-
мый. 

— Начар вə фəхеш җирлəргə йөргəн адəм яла-гайбəткə 
дучар була. 

— Йөрəгең үзеңə нəсыйхəтле булса, Аллаһ аны үз 
химаясендə саклый. 

– Аллаһы Тəгалə кешелəргə гадел мөгамəлəдə булучының 
кадерен күтəрə. 
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– Аллаһы Тəгалə əйтə: «Минем тəкъдиремнəн риза булма-
учы сынауларыма сабыр итмəс, нигъмəтлəремə шөкер кылмас, 
биргəнемə риза булмас, шулай булгач, үзенə Миннəн башка раб-
бы эзлəсен». 

– Бер кеше Əбу Йəзид əл-Бистамига əйтə: «Йə остаз, мин 
гыйбадəтемдə шатлык таба алмыйм». Остаз əйтə: «Чөнки син 
Аллаһы Тəгалə урынына гыйбадəткə табынасың. Гыйбадəттəн 
шатлык һəм лəззəт табарга телəсəң, Аллаһка гыйбадəт кыл». 

– Бөтен гамəллəреңдə ихлас ниятле бул, һəрвакытта да 
фəкать хəлəл нəрсəлəрне генə куллануда тырышлык куй. 

– Саранлыктан саклан! Чөнки ул газапны күбəйтə, дошман-
лык вə нəфрəткə сəбəп була. 

– Күп көлүдəн саклан! Чөнки күп көлү – калебне үтерə, 
йөзеңнең нурын югалта. Калебе терек булган исə бетмəс зиһенгə, 
əдəп-əхлакка вə башка фазыйлəтлəрдə үрнəк булуга иядер. 

– Мал-мөлкəтне заяга исраф кылу – көфрани гамəл. Уйла-
мыйча байлыкны сарыф итү бөлүгə китерə. 

– Баштан кылып куелган хəер-изгелеклəрегезгə соңыннан да 
изгелек өстəп торыгыз, ягъни даими хəерле гамəллəр кылыгыз, 
мəсəлəн, ничек кошның канатындагы кечкенə каурыйлар зур ка-
урыйларны ныгытып тора, сез дə шулай тырышыгыз.

 – Чиста күңелле кеше үзен гел тынычлыкта хис итə, ə 
берəүгə хыянəт һəм начарлык кылырга җыенган кеше исə бор-
чу-тынычсызлык һəлакəтенə дучар була. 

– Кояш нурын томалап булмаган кебек, хакыйкатьнең дə чы-
рагын сүндереп булмый. 

– Күп артык сүз ишетеп торучыны рəнҗетəдер. 
– Игенчелек белəн шөгыльлəнү бик тə хəерле, бəрəкəтле 

эштер, үз халкыңа бик күп хəер-бəрəкəт эсти. 
– Кем ки дошманлыкны чəчсə, əлбəттə, мəшəкать-кыенлыкны 

урыр. 
– Тəкəбберлек һичкемнең кадер-кыйммəтен арттырмас, ул 

давыл эчендəге бер җил генə булып тора. 
– Тау башындагы зур ташларны күчерү сорап алынган 

рəхмəт сүзлəрен ишетүгə караганда җиңелрəктер. 
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– Берəүнең юмартлыгы, шəрəфəте нихəтле күп булса, шуның 
кадəр башкалар да аның кайгысын уртаклаша. 

– Тазалык өч төрледер: дин тазалыгы, мал тазалыгы һəм 
тəн тазалыгы. Дин тазалыгы – нəфесне авызлыклау вə күңелне 
хəсəдтəн пакьлəү. Мал тазалыгы хакларны хаклауда. Тəн таза-
лыгы исə – аз ашауда һəм аз йоклаудадыр. 

– Ир-егетлəргə игътибар күзе белəн кара, түбəнсетү күзе 
белəн түгел. Хатын-кызларга шəфкать күзе белəн кара, шəһвəт 
карашы белəн түгел. 

– Һəркем, дөнья тəнбиһлəренə карамастан, тугры юлга 
кермəсə ахирəт газабына дучар ителер. 

– Əгəр берəүгə нəсыйхəт кылуны телəсəң, əүвəлдə үзеңə 
нəсыйхəт кыл. Үзеңне нəсыйхəтли алсаң, башкаларга да 
нəсыйхəт кыл. 

– Яманнардан кач һəм яхшыларга кушыл, əгəр ялгыз булсаң 
– шайтан белəн булырсың. Əгəр яманнар белəн булсаң, яманга 
əйлəнерсең. 

– Үзеңнəн түбəнрəк кешелəргə золым итү – акылның 
түбəнлегеннəндер. 

– Җəза бирергə кадир була торып та кичереп җибəрү – киң 
күңеллелектəн. 

– Нигъмəтнең бетүенə золым сəбəп була. 
– Утны утын яндырып торган кебек, акылыңны да əдəп белəн 

кыздырып тор. 
– Əдəпсез акыл коралсыз сугышчы мисалындадыр. 
– Əдəп – бөтен фазыйлəтлəргə җиткерүче вə төрле максат-

ларга ирештерүче ысулдыр. 
– Нигъмəт – ул шундый гүзəл нəрсəдер, аның мəгънəсе исə 

– шөкердер. 
– Шөкер белəн нигъмəткə кимү килмəс. 
– Лаексыз кешелəрдəн үз вакытында котылуга хəрəкəт кыл.
 – Кешелəрнең начары гозерне кабул итми, башкаларның 

гаеплəрен яшерми вə хаталарын кичерми. 
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* * *
Аллаһ Раббыбыз безгə пəйгамбəрлəр җибəрде, китаплар 

иңдерде, хикмəт иялəрен җибəрде, һəммəбезгə шуларның 
нəсыйхəтлəрен, сүзлəрен хикмəт белəн тормышта куллануыбыз 
зарур. Аллаһны танымаган кешелəргə нəсыйхəт бирү – тамыр-
сыз агачка су сибү кебек. Күпме генə сипсəң дə, ул агач үсмəячəк. 
Балаларыбыз əхлаклы булсын өчен, иң əүвəл Аллаһны таныту 
зарур. Мəшһүр татар дин əһеле Ризаэддин бине Фəхреддин: 
«Динсез тəрбия – тəрбиясезлек», – дигəн. Бөек Раббыбыз əйтə: 
«Кəлимəтəң таййибəтəң кəшəҗəратил таййибəтин əсълүһəə 
сəəбитүү үə фəргүһəə фиссəмəəəəэ, түэтиии үкүлəһəə күллə 
хииним би изни раббиһəə», ягъни: «Яхшы сүз (иман) – тамы-
ры җирдə, ботаклары югарыда булган нигъмəт агачына оша-
ган. Ул агач Раббыңның рəхмəте илə һəрвакыт җимеш бирə» 
(«Ибраһим» сүрəсе, 24-25 нче аять). 

Аллаһы Тəгалə калган гомерлəребезне хəерле гомерлəрдəн 
кылып, теллəребезгə, күңеллəребезгə сабырлыклар биреп, Үзе 
риза булырлык итеп үтүлəребезне насыйп итеп, актык урынна-
рыбызны җəннəттə кылса иде. Əмин. 

* * *
Бер кеше Хəсəн Басри хəзрəтлəренең янына килеп: «Фəлəн 

синең турында начар сүзлəр əйтте», – диде. – «Кайчан?» – 
«Бүген». – «Кайда?» – «Өендə». – «Аның өендə нишлəдең?» – 
«Кунакка бардым». – «Кунакта нəрсə ашадың?» 

Ул кеше сигез төрле ризык исемен санады. 
Шунда Хəсəн Басри: 
– Ул адəмнең сигез төрле ризыгын эчеңə сыйдыргансың, ə 

бер сүз сыймадымы? Кит моннан, – диде һəм гайбəтчене куып 
чыгарды. 

«Үгет-нəсыйхəтлəр һəм гыйбрəт-хикмəтлəр» китабын-
нан.
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Нигезне саклау – илне саклау

Əгүүзү биллəəһи минəш-шəйтаанир-раҗииим. 
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахииим. Əлхəмдүлиллəəһи 
раббил гəəлəмииин. Үəссалəəтү үəссəлəəмү гəлəə расүүлинə 
Мүхəммəдиү үə гəлəə əəлиһи үə əсъхəəбиһи əҗемəгииин. 

Газиз дин кардəшлəрем, əссəлəəмүгəлəйкүм үə 
рахмəтүллааһи үə бəракəəтүһ! 

Əлхəмдүлиллəəəһ, бүген күп төзибез. Халкыбыз тырыш. 
Төрле җайсызлык, авырлыкларга карамастан, авылларда, 
шəһəрлəрдə яңадан-яңа йортлар калка. Зəйнулла ишан: «Акчаң 
булса – үзең телəгəнчə йорт салып була, əмма йорт эченə 
тынычлык сатып алып булмый», – дигəн. Əйе, өй ул – тыныч, 
матур итеп яшəүне тəэмин итə торган урын, кечкенə генə күркəм 
бер дəүлəт булырга тиеш. Ир кеше өй салырга, агач утыртырга, 
балалар тəрбиялəп үстерергə тиеш. Өйлəнү «өйле булу» дигəн 
сүздəн алынган. Өйлəнəсең икəн – өй салырлык, өйне алып 
барырлык сəлəтең дə, гадəтең дə булу кирəк. Өй салуның 
максаты – үзеңнең җəмгыятьтəге урыныңны, байлыгыңны 
күрсəтү өчен түгел, тəртипле, тəрбияле балалар үстерү өчен 
булса хəерле. Болын кадəр өйдə ике кеше яшəп ята икəн – ул 
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инде нинди генə затлы, зиннəтле йорт булмасын – зур кабер 
кебек. Өебез зур кабергə əйлəнмəсен дисəк, төзи башлаганда ук 
Аллаһка тəвəккəл кылып, «бисмиллəһ» дигəн изге дога белəн 
башларга, хəлəл акча белəн төзергə кирəк. Хəрəм белəн төзелгəн 
йортта тынычлык та, бəрəкəт тə юк, аның килəчəге дə булмый. 
Төзеп бетергəч, Аллаһка шөкер кылып, дога белəн, хəлəл 
ризыклар белəн, Аллаһ кушканнарны үтəп, тыйганнарыннан 
тыелып яшəү кирəк. Əгəр тəртипсез, бозык тормыш барса, ул 
нигездəн фəрештəлəр кача, тынычлык китə, ахырдан ул нигез 
бетə. Халыкта да бит «догалы нигез», «тынгысыз нигез» дигəн 
сүзлəр бар. 

Ибраһим галəйһиссəлам белəн Исмəгыйль галəйһиссəлам, 
Кəгъбəтуллаһны төзеп бетергəч, дога кылган: «Раббəнəə 
тəкаббəл миннəə. Иннəкə əңтəссəмиигүл гəлииим. Раббəнəə 
үəҗегəлнəə мүслимəйнилəк. Үə миң зурриййəтинəəə 
үммəтəм мүслимəтəллəк. Үə əринəə мəнəəсикəнəə үə түбе 
гəлəйнəə. Иннəкə əңтəттəү үəəбүр-рахииим. Раббəнəə 
үəбегəсфииһим расүүлəм минһүм йəтлүү гəлəйһим 
əəйəəтикə үə йүгəллимүһүмүл китəəбə үəл хикмəтə үə 
йүзəккииһим. Иннəкə əңтəлгəзиизүл хəкииим». Ягъни 
(мəгънəсе): «Ий Раббыбыз! Эшебезне кабул ит! Син Ишетүче 
һəм күңеллəрне Белүче. Ий Раббыбыз! Икебезне дə Үзеңə 
итагать итүче мөселманнардан кыл, нəселебездə дə мөселман 
булган җəмəгатьне насыйп ит, безгə хаҗ гамəллəрен өйрəт, 
тəүбəлəребезне кабул итеп, гөнаһларыбызны гафу ит! 
Син, əлбəттə, тəүбəлəребезне кабул итүче, рəхимлесең. Ий 
Раббыбыз, Сиңа буйсынучыны безнең өммəтебездəн җибəрсəң 
иде. Ул илче өммəтенə Синең аятьлəреңне укыр, аларга 
Китапны-хикмəтне өйрəтер, өммəтен кяферлектəн пакьлəр, 
дөреслектə, Син җиңүче һəм хикмəт иясе». (Бу хакта «Бəкара 
(Сыер)» сүрəсенең 127-129 нче аятьлəреннəн карый аласыз.) 

Димəк, нəрсə генə төзесəк тə, ул безгə мөселман булып 
яшəргə, үзебездəн соң мөселман булган балалар тəрбиялəп 
калдырырга ярдəм итəргə тиеш. Шулай булмаса, ул бозыклык 
таратучы, халыкны бетерүче, юлдан яздыручы булачак. 
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Хəзерге вакытта «тел бетə, дин бетə» дип зарланабыз, 
кемнəрне генə сүкмибез, пикетлар ясыйбыз. Бер-беребездəн 
ярыша-ярыша салган өйлəребездə, зур чыгымнар тотып, туйлар 
ясап корган гаилəлəребездə – ягъни үз өебездə, үз гаилəбездə 
татар телен дəүлəт теле итəргə, ислам динен дəүлəт дине итəргə 
нəрсə комачаулый, кем комачаулый? Конституциядə дин иреге 
рөхсəт ителгəн. Мəчетлəр бар. Дини белем алырга, балаларны 
укытырга бөтен мөмкинлеклəр тудырылган, əле 30 ел элек кенə 
бу турыда хыяллана да алмый идек. Шөкер итеп хəрəкəтлəнəсе 
урынга, без зарланабыз, кемнедер гаеплибез. Татар телен 
кайгыртучыларның балалары татар телен белми, динне 
кайгыртучылар, ничек итеп дин тотарга өйрəтүчелəр – динсез 
(динсезлəргə ошый, ярый торган итеп ничек динне алып барып 
булсын ди), авылны кайгыртучыларның балалары шəһəрдə, 
илне кайгыртучыларның балалары чит илдə. Алай итеп телне 
дə, динне дə, илне дə, миллəтне дə саклап булмый. Мəгарифтə 
берсеннəн-берсе уңышлы «реформа» ясаучыларның балалары, 
нишлəптер, үзлəре реформалаган мəктəп-институтларда түгел, 
чит иллəрдə белем ала. 

Пəйгамбəребез Мөхəммəд (с. г. в.): «Һəркайсыгыз көтүче 
һəм һəркем үз көтүе өчен җавап бирə (кемнəр өчен җавап 
бирергə тиешсез, шулар өчен җаваплы)», – дигəн. Көтүче көтүен 
таралып китүдəн һəм явыз җəнлеклəрдəн саклый. Гаилəбез, 
илебез тарала икəн, төрле бозыклыклар үтеп керə икəн – без 
нинди көтүче?! Кыямəт көнендə нəрсə дип җавап бирербез? Без 
бүген көтүебезне түгел, күбрəк нəфесебезне кайгыртып яшибез! 
Алай итеп гаилəне дə, җəмгыятьне дə саклап булмый. 

Бер шайтан эшсез көенчə аягын селкетеп утыра икəн. 
Берəү аннан: «Син нишлəп эшсез утырасың?» – дип сораган. 
Шайтан: «Нəфеслəрен генə кайгыртып йөргəн бəндəлəр безнең 
бөтен эшне алып бетерде, без эшсез калдык», – дигəн. «Сезнең 
нəфесегез 70 шайтаннан яманрак» дигəн хəдис тə бар. 

Аллаһ Раббыбыз Коръəни-Кəримдə («Тəхрим (Хəрəм)» 
сүрəсе, 8 нче аять): «Йəəəə əййүһəллəзиинə əəмəнүү 
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кууу əңфүсикүм үə əһлиикүм нəəраү үə куу зүһəннəəсү 
үəл хиҗəəраһ», – ягъни: «Əй мөэминнəр, үзегезне һəм өй 
җəмəгатегезне җəһəннəм утыннан саклагыз (үзегез шəригать 
хөкемнəрен дөрес үтəп, гаилəгезгə шəригать хөкемнəрен дөрес 
өйрəтегез), ул җəһəннəмнең утыны – кешелəр һəм ташлар», – 
ди. Димəк, ир кешенең эше матур, зиннəтле өй салу белəн генə 
бетми, ул шул өй əһелен (гаилəсен) җəһəннəм утыннан саклаучы 
булырга тиеш. 

Моның өчен, беренче чиратта, əлбəттə, динне саклау 
кирəк. Динне өйрəтү һəм алып бару өчен мəчет-мəдрəсəлəр 
кирəк. Үзлəре кечкенə йортларда яшəсəлəр дə, бабаларыбыз 
зур-зур мəчет-мəдрəсəлəр төзегəн һəм тоткан. Бүген кайбер 
җирлəрдə, зур-зур зиннəтле өйлəр арасында, мескен генə мəчет 
утыра яисə зур итеп, матур итеп төзелгəн мəчетнең ягарына юк, 
я имам тотарлык хəле юк. Картаеп кына иманга килгəн бер карт 
кулына мəчет тапшырылган. Авылда мəчет кебек йөздəн артык 
йорт бар, һəркайсының ягарына утыны (яисə газ өчен түлəргə 
акчасы) бар, ə йөз йорт бергəлəшеп бер мəчетне тота алмый. 
Моның өчен күп кирəкме? Юк бит. Шул йөз йорт бер генə 
шешə аракыны кимрəк эчсə дə, 20 мең сум акча була. Мəчет 
тотуга караганда, рюмка тотуны артык күргəн халык динне 
саклый алмый. Дин бетсə – халык бетə. Аллаһ Раббыбыз динсез 
халыкны җир йөзендə тотмый, икенче халык белəн алыштыра. 
Безнең көннəрдə туучыга караганда үлүче күбрəк икəн – Аллаһ 
урынына шешəгə табыну безне шул хəлгə китереп җиткергəн. 
Əле соң түгел, тəүбəгə килик. 

Миллəтебезнең хəле мактанырлык түгел. «Фəлəн җирдə 
дистəлəгəн татар яши», – дип горурланырга яратабыз. Мөгаен, 
«Фəлəн җирдə фəлəн татар əбие, татар бабае яши» дияргə 
кирəктер. Рус язучысы Михаил Шолоховның «Күтəренгəн 
чирəм» романында Щукарь карт «Яшəсен əбилəр» ди; «Нигə 
болай дип əйтəсең» дигəч: «Алар бəби тапмый», – дип җавап 
бирə. Бүген телевидениедə татарлар турында хəйран матур 
тапшырулар бара, төрле төбəклəрдə яшəүче татарларны 
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күрсəтəлəр. Кызганыч, күп очракта җырчы, биюче əбилəрне, 
гармунчы бабайларны, мəчеттə утыручы 3-4 картны күрсəтүгə 
кайтып кала. Алар нинди генə матур экзотика булмасын, аларны 
нинди генə конфет кəгазенə төреп күрсəтмик, алар инде бəби 
таба алмый. Ə менə алар урнына кем кала? Оныклары нинди 
телдə сөйлəшə, нинди телдə уйлый, кемгə хезмəт итə? Менə 
фаҗига кайда! Без үлеп беткəч безнең урынга нинди буын 
килер? Татарча яшəүне нигез итеп алган яшь гаилəлəрне күбрəк 
күрсəтəсе иде. Бəлки, «Үрнəк яшь гаилə» дип, конкурслар да 
уздырырга кирəктер. 

Динне саклар өчен гыйлем кирəк. Пычрак савытка 
əллə нинди, чит илдəн килгəн кыйммəтле, затлы ризыклар, 
тəмлəткечлəр салсаң да, лəззəтле, тəмле ризык əзерлəп булмый. 
Бүгенге вакытта əдəпсез, əзерлексез кешелəрнең хакыйкый 
остаздан башка Коръəн тəфсирлəрен, хəдис китапларын укып, 
алардан ашыгып нəтиҗə ясаулары – агу салынган казанда аш 
əзерлəү кебек, аның үзлəренə генə түгел, башкаларга да зыяны 
булачак. Иң əүвəл тəүбə-истигъфар кылырга, фарызлардан 
тыш, нəфеллəрне дə үтəп, калебне чистартып, аны тəртипкə 
китерергə кирəк. Шəкертенең күңеле тəртиптə икəнен белə икəн, 
хакыйкый остаз аңа гыйлем бирергə тиеш. Күп су сипсəң, гөл 
дə корый, күп ашасаң, ризыкның да файдага караганда зыяны 
күбрəк. Үзлəштерелгəн гыйлем үзеңə, гаилəңə, җəмгыятькə 
файда китерерлек булырга тиеш. 

Үз заманында Гомəр радияллаһу ганһу Мəдинə халкыннан 
кала башка халыкларга хəдис сөйлəүне тыйган. Башка халыклар 
аңларга һəм дөрес нəтиҗə ясарга сəлəтле түгел дип санаган. 
Бүген күплəрнең Коръəн яисə хəдис укуы үзенең нəфесен 
канəгатьлəндерерлек дəлил эзлəүгə кайтып кала. 

Пəйгамбəребезнең (с. г. в.) «Бишектəн алып лəхеткə кадəр 
гыйлем алу – фарыз» диюе – синең ничə яшьтə булуыңа 
карамастан, намаз, тəһарəт, госел тəртиплəрен, иман шартын, 
кырык фарызны белергə тиеш дигəн сүз. Белмисең икəн – зур 
гөнаһ, үлгəнче өйрəнеп калырга ашык. Намаз укый белмəүченең 
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белмəвенə риза булып йөрүе – исерекнең аракы эчеп, кемнеңдер 
уен автоматы янында басып торуы кебек үк зур гөнаһ. Намаз 
укырга өйрəндең икəн – биш вакыт намазыңны вакытында 
үтəргə тырыш, тəһəҗҗеткə тор, намазыңны мəчеттə җəмəгать 
белəн укы, балаларың, якыннарың, дусларың да укысын – 
вəгазьлə, өйрəт. Хəлəл кəсеп белəн тормышыңны алып бар, 
гаилəңне тəрбиялə, матур яшə. «Мөселманнар ничек матур яши» 
дип сокланырлык булсын! Вакытың булган саен гыйлем ал. 
Халкыбызның бөек галиме Шиһабетдин Мəрҗани: «Өч əйбер 
диндə юк, əмма алар динне саклый. Алар – милли тел, милли 
кием, милли гореф», – дигəн. Без милли азчылыкны тəшкил иткəн 
дəүлəттə яшибез. Бездə телне саклау да, гореф-гадəтне саклау 
да, үзебезнең киемнəребезне кию дə – динне саклау булып тора. 
Шулай булмаганда, без миллəтебезне югалтабыз һəм икенче бер 
миллəткə əверелəбез, ə безнең илдə икенче миллəтнең, күпчелек 
миллəтнең дине – башка. Бу очракта миллəтебезне сайламыйча 
торып, динне саклап булмый. 

«Кайсы кавемгə ошасаң – шул кавем белəн кубарылырсың» 
дигəн хəдистəн куркып, безнең бабаларыбыз сакалны да 
үзлəренчə йөрткəн, əбилəребез яулыкны җəеп, я дүрт почмаклап 
бəйлəгəн, төенне дə үзлəренчə төйнəгəн, тастымалны да 
үзлəренчə таслап төргəн (дүрткə бөклəсəң тəре сурəте килеп 
чыга), төймəне дə үзлəренчə – параллель итеп (аркылы итеп 
түгел) таккан. Руслар «закуска»га кулланган ризыкны ашарга 
курыкканнар. 

Икенче – нəселне саклау. Без үзебезнең нəсел шəҗəрəсен, 
аның казанышларын, күренекле шəхеслəрен белергə, 
балаларыбызны да үз нəселе белəн горурланырга өйрəтергə 
тиешбез. Нəселең белəн горурланыр өчен тарихыңны өйрəнергə, 
миллəтеңнең үткəнен белергə, үзеңнең милли каһарманнарыңны 
белергə кирəк. Əлхəмдүлиллəһ, соңгы вакытта Фатыйх 
Сибагатуллинның, Камил Əблəзовның, Вахит Имамовның, 
Фəүзия Бəйрəмованың, Мөсəгыйть Хəбибуллинның һəм 
башкаларның үткəнебез өчен горурлык уята торган тарихый 
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китаплары дөнья күрде. Рəхмəт яусын аларга. Лəкин тарих ул 
– үткəнең белəн горурланып, мактанып утырыр өчен генə кирəк 
түгел. Ул – үткəндəге хаталарны өйрəнеп, алга таба шушы 
хаталарны кабатламас өчен кирəк. 

Мисал өчен, Русия Дəүлəт Думасы депутаты Фатыйх 
Сибагатуллинның «От Аттилы до Президента» дигəн китабын 
(ул 2012 нче елда дөня күрде) укыгач, горурлык хисе уяна: 
«Əлхəмдүлиллəəəһ, мин татар», – диясе килə. Əмма «Великие 
татары – строители и защитники Государства Российского» 
дигəн китабын укыгач, башка əллə нинди моңсу уйлар килə. 

Дəүлəтебезне югалтып, милли һəм дини азчылыкны тəшкил 
итеп, инде берничə гасыр яшибез, бер гасырга якын динсез 
дə яшəп карадык, кызларыбызны уңга-сулга сибеп килдек. 
Хəзер кызларыбызны төрле миллəтлəргə таратырлык хəлебез 
калмады, əмма ул əле дə булса дəвам итə. Бу урында бер мəзəк 
искə төшə. (Татар, əрмəн, грузин самолётта оча икəн. Грузия 
өстеннəн очканда, грузин: «Безнең кызлар алма ярата», – дип, 
алма сибə, ди. Əрмəнстан өстеннəн очканда, əрмəн: «Безнең 
кызлар чəчəк ярата», – дип, чəчəк сибə икəн. Татарстан 
өстеннəн очканда, татар моңаеп тик утыра, ди. «Син нишлəп 
бернəрсə дə ташламыйсың?» – дигəч: «Безнең кызлар икегезне 
дə ярата, тəрəзəдəн кайсыгызны ташлыйм?!» – дип җавап 
биргəн ди, имеш.) 

Əлбəттə, кайсы гына халыкны – бигрəк тə русны, казахны, 
үзбəкне актарсаң, анда татар генын, татар токымын табып 
була торгандыр. Əмма инде алар безнең кебек түгел, безнең 
татар миллəтенə хезмəт итүче, миллəтебезне кайгыртучы да, 
миллəтнең санын арттыручы да түгел. «Аларның канында татар 
каны бар!» – дип, сөенеп утыру – кəгазь акча яндырып кулны 
җылыту кебек. Милли хəзинəбезне саклап йөртүче, миллəт 
аналары буласы кызларыбызның юкка чыгуы – ягъни башка 
кавемне тəрбиялəве – бүгенге чорыбызның иң зур фаҗигасе. 
Дөрес нəтиҗə ясыйк, алга таба бу фаҗигале юлдан баруыбызны 
туктатыйк. Туган телебездə фикерлик, татарча сөйлəшик, 
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үзебезчə сөйлəшə торган балалар үстереп калдырыйк. Шулай 
булганда гына миллəтебезнең килəчəге өметле булыр. Бер хатын 
əйткəн бит: «Кеше көен көйли-көйли, үз иремə охшаган бала 
таба алмадым». Дуслык та кирəк, толерантлык та кирəк, əмма 
ул үз миллəтеңне, үз мəнфəгатьлəреңне юкка чыгару хисабына 
булырга тиеш түгел. Бар кешегə дə ярарга тырышкан кеше 
берəүгə дə ярый алмый. 

Кайсы гына миллəт вəкиленнəн: «Нəселеңдə иң беренче кеше 
кем булган?»  – дип сорасак, ул Адəм галəйһиссəламне атар. 
Гарəпчə язылыштагы «адəм» сүзенең беренче хəрефе – намазда 
басып торучы, икенче хəрефе – рөкугъта торучы, өченче хəрефе 
сəҗдə кылучы булып күренə. Бу хəрəкəтлəр – намазда, димəк, 
без – намаз укучылар нəселеннəн. 

Бер кеше базарда сарык сата икəн. Бер-бер артлы дүрт 
бəндə килеп: «Казың күпме тора?» – дип сораган. «Каз түгел 
бу, сарык», – дигəн сатучы. Бишенчесе дə килеп шул сорауны 
биргəч, «Мөгаен, каздыр бу» дип, аны каз бəясеннəн сатып 
җибəргəн. 

Мəктəплəребездə 80-90 ел дəвамында: «Сез хайван (маймыл) 
нəселеннəн», – дип аңлаткач, без акрынлап хайванга əйлəнеп 
барабыз, бугай. Хайваннарда əти-əни, туганнар, ятимнəр, 
мохтаҗлар дигəн хис юк, ул хəзер инде бездə дə бетеп бара. 
Нəселне кайгырту, саклау дигəн сүз – матди яктан тəэмин итү 
генə түгел ул. Намаз укучылар нəселеннəн булгач, үзебездəн 
соң намаз укучылар калдыру да. Уңны сулдан аера башлагач, 
баланы намазга өйрəтə башлау лазем (тиешле). Сөекле 
пəйгамбəребез Мөхəммəд (с. г. в.): «10 яшьтə намаз өйрəнмəсə, 
тəрбия камчысы өстен булсын», – дигəн. Аллаһ Раббыбыз 
Коръəни-Кəримдə: «Иннəссалəəтə тəнһəə гəнил фəхшəəəə и 
үəл мүңкəр», – ягъни: «Вакытында укыган намаз, укучысын 
бозык, фəхеш эштəн саклый», – ди. («Ганкəбут (Үрмəкүч)» 
сүрəсе, 45 нче аять). Димəк, намаз ярдəмендə генə нəселне 
бозыклыктан саклап була. Яхшы əйбергə яхшы əйбер кушылса 
гына уңай нəтиҗə чыга. Бер казан ашка аз гына бозылган, 
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ислəнгəн əйбер салсаң, ул бөтен ашның тəмен ала. Шуңа күрə 
балаларыбыз тормыш корганда яхшы нəселдəн пар сайларга 
тиеш, безгə шуны киңəш итəргə кирəк. Матур гаилə корып 
яхшы нəсел калдырырлык булсын. Акылның күпмедер чиге 
бар: башны артык эшлəтəсе килми, əмма тилелекнең чиге юк. 
Бүген күп иллəрдə, күп җирлəрдə эт-мəчелəрдəн һəм кызлардан 
күргəзмəлəр вə конкурслар ясыйлар, арасыннан иң матурын 
сайлыйлар. Чибəрлек конкурсларыннан аермалы буларак, эт-
мəчелəрнең токымы (нəселе) турында документы – паспорты 
булмаса, ул күргəзмəдə катнаша алмый. Авыл халкы сыер алса 
да, нəселен, холкын тикшереп ала. Байлар өйлəрендə асраган 
этлəрнең «нəселе»н яхшы белə һəм бу турыда горурланып 
сөйли. Ни кызганыч, без күп вакыт хатыныбызныкын гына 
түгел, үз нəсел-нəсəплəребезне дə белмибез. Селекция дигəн 
фəн кануны буенча, яхшы нəселдəн генə яхшы нəсел кала. 
Бүгенге заманда уңай нəтиҗəле фермаларда селекция буенча 
эш алып барыла. Ихтималлылык теориясе буенча, очраклы ике 
эшнең берсе генə уңышлы була. Илебездə дə очраклы рəвештə 
төзелгəн гаилəлəрнең яртысыннан күбрəге таркала. Ил яхшы 
булсын өчен, аның халкы яхшы булырга тиеш; халкы яхшы 
булсын өчен, генофонд (нəсел) яхшы булу шарт. Бала урынына 
эт тəрбиялəп кенə генофондны яхшыртып булмый. 

Һəркайсыбызның бурычы – үзебездəн соң безгə караганда 
да яхшырак бала калдыру, берне генə түгел, берничəне. 
Хакыйкатьтə, дөньяда чишəсе бер генə мəсьəлə (проблема) бар, 
ул – яхшы тəрбияле бала үстерү. Бер генə һөнəр (профессия) 
бар, ул – əти-əни булу. Əгəр дə кешелек дөньясы үзенең əти-əни 
вазыйфасын җиренə җиткереп үтəп, бала тəрбиялəү мəсьəлəсен 
хəл итə алса, башка проблемалар үзеннəн-үзе чишелеш юлын 
табачак. 

Халык хуҗалыгының бер генə тармагы да җитештерүне 
киңəйтмəсə, алга китə алмый. Гаилəне халык хуҗалыгының 
балалар җитештерү тармагы дип карасак, нəсел яхшырсын, 
киңəйсен дисəк, гаилəдə ким дигəндə өч бала булырга тиеш. 
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Һəр гаилəдə өч бала да үстерə алмаган җəмгыятьнең, нəселнең 
килəчəге юк. 

Сакларга кирəк өченче əйбер – җан. Бүген күпме генə 
зарлансак та, тормыш, без үскəн чор белəн чагыштырганда, 
күпкə əйбəт. Өйлəр дə зур, һəркемдə диярлек машина бар, 
ризык-кием күп, балалар гына аз. Кайвакыт исəплəп утырам: без 
үскəндə авылда һəр йортка уртача 3 бала туры килə иде, бүген, 
аяныч ки, ике йортка бер бала туры килə. Бу фаҗига түгелмени?! 
Оптимизациягə элəгеп ябылган мəктəплəрнең күп булуында – 
гаилəсендə 3 бала да тəрбиялəмəгəн əти-əнинең өлеше зур. «Элек 
эш бар иде, хəзер эш юк», – дип акланмакчы булабыз. Əйе, элек 
эш бар иде, бригадир эшкə куып йөрде, лəкин түлəве юк иде. 
6-7, 7-8 бала үстергəн əби-бабаларыбыз бер тиенсезгə (хезмəт 
көненə) эшлəгəн, пенсия дə узган гасырның 60 нчы елларында 
гына бирелə башлады. Алар балалар үстерергə-тəрбиялəргə 
үзлəрендə көч тапкан, чөнки алар намаз укучылар яки намаз 
укучыдан дөньяга килгəн кешелəр иде. Эшлəгəн кешегə бүген 
дə эш бар, əмма иман качкан, иман юк, намаз, тəһарəт-госел юк 
– шуңа күрə рəт тə юк. Аллаһка мəхəббəте булмаган кешенең 
баланы сөяргə мəхəббəте (ярату хисе) була алмый, ул баланы 
аның иреген чиклəүче, аңа кешечə яшəргə комачаулаучы, 
тынычлыгын алучы итеп карый. Аллаһка түгел, үз-үзебезгə 
табынабыз, үзебезнең нəфесебез өчен генə яшибез, ə бу – яшəү 
түгел, җан асрау (существование) гына. Шуңа күрə җан кыябыз, 
əстəгъфирулла. Бала төшерү буенча Русия дөньяда беренче 
урында тора. Кыямəт көнендə үтерелгəннəр үтерүчелəр янына 
китерелеп, «Ни өчен үтердең?» дип сорау бирелер. Үтергəннəр 
акланырлар ди: «Ул миңа зыян салды, куркыныч тудырды». 
Шулвакыт, дөньяга килəсе булып та, тумый калган (төшерелгəн) 
балаларның җаннарын алып килерлəр дə: «Боларның гаеплəре 
нидə иде?» – диярлəр. Кайвакыт, бер кечкенə сабый, я яшь кеше 
үлеп китсə, елый-елый, «бердəнберемне алды» дип, Аллаһка 
тел тидерəлəр. Сорау бирəсе килə: «Дөньяга килəсе ничə җанны 
үзең юк иттең?» 
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Җан кыюга этəргəн тагын бер əйбер – хəрəм ризык. Хəрəм 
ризык кешедə ихтыяр көчен бетерə һəм кеше үз-үзен контрольдə 
тота алмый башлый. Аракы аркасында илебездə елына 700-
900 мең кеше үлə, тəмəке аркасында – 400 мең; СПИДтан – 125 
мең кеше, əле наркоманнар бу исəпкə кермəгəн. 

Бала дөньяга аваз салуга ук аракы эчə башламый. Динебездə 
урлау, дуңгыз ите, үлəксə ашау, бугаз каны эчү, бисмиллəəһ 
əйтми суелган ит куллану – хəрəм. Җанын саклыйм дисə, гаилə 
башлыгының өендəгелəрне хəлəл ризык белəн тəэмин итүе лазем. 
Баланың уң кул белəн ашавы, ашар алдыннан «Бис   мил лəə һир-
рахмəəнир-рахииим» дип əйтүе – бар да игътибар үзəгендə булырга 
тиеш. Җанны саклау – тормышны Аллаһ кануннары буенча алып 
бару ул. Аллаһ Раббыбыз Коръəндə («Бəкара (Сыер)» сүрəсенең 
286 нчы аяте): «Лəһəə мəə кəсəбəт үə гəлəйһəə мəктəсəбəт», 
ягъни: «Мин кушканны үтəвегезнең файдасы үзегез өчен, 
үтəмəсəгез, зыяны – үзегез өчен», – ди. Халкыбызда «намус» 
дигəн төшенчə бар. Намус саф күңелле (чиста калебле) кешедə 
генə була. Аллаһ нəрсəлəрне боерган – алар күңелне чистарта, 
нəрсəлəрне тыйган – алар күңелне пычрата. Намусны саклау – 
Аллаһ кушканнарны үтəү дигəн сүз. 

Дүртенче сакларга кирəк əйбер – мал. Гаилə башлыгы 
байлыкны таба да, тота да, саклый да белергə тиеш. Динебез 
бай яшəүдəн тыймый. Лəкин байлык күңелдə түгел, кесəдə генə 
булырга тиеш. 

Күңелне тулысынча байлык билəп алса, анда Аллаһка һəм 
якыннарыңа урын калмый. Байлык хəлəл юл белəн табылырга 
һəм тиешле урынга тотылырга (зəкят-гошерлəре чыгарылырга) 
тиеш. Аллаһ Раббыбыз Коръəндə («Мөлек (Падишалык)» 
сүрəсе, 15 нче аять): «Һү-үəллəзии җəгəлə лəкүмүл əрда 
зəлүүлəң фəмшүү фии мəнəкибиһəə үə күлүү мирризкыйһ. 
Үə илəйһиннүшүүүр», ягъни: «Җирне мин сезгə уңайлы 
итеп яраттым, җирдə йөрегез, кəсеп итегез, əмма минем 
хозурыма кайтасыгызны онытмагыз», – ди. Остазым 
Габделхак абый Садыйков: «Байлык дəһрилəр өчен дəгъвəт 
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булып тора», – дип əйтə иде. Хəзерге көндə без халкы 70-80 ел 
динсезлектə тəрбиялəнгəн илдə яшибез. Безнең халык өчен 
матди байлык – дəрəҗə. Без, мөселманнар, халык хуҗалыгының 
төрле тармакларында тырышып эшлəмəсəк, балаларыбызга 
яхшы дөньяви белемнəр бирмəсəк, начар яшəү юлына бассак, 
динсезлəр: «Əнə, алар (ягъни мөселманнар) кебек булмагыз», 
– диячəк. Без, телибезме-телəмибезме, ислам диненə каршы 
чакыра торган күргəзмə əсбап ролен үтəячəкбез. Шуңа күрə, 
гыйлем алу дигəндə аңа дөньяви гыйлем дə керə. Балаларыбыз 
яхшы укытучы, табиб, юрист, җитəкче, эшмəкəрлəр дə 
булсын, иманлы да булсын. Иманлы, намуслы кешелəр халык 
хуҗалыгының кайсы гына тармагында булса да (турыдан-
туры хəрəм җитештермəгəндə), аннан дингə зыян юк. Бер 
намаз белəн икенче намаз арасында эшлəгəн һəр хəлəл эш 
савап булып языла. Кайбер яшьлəребез эшкə, хезмəткə салкын 
карый. Гаилəне тəэмин итү – ваҗиб (өскə йөклəнгəн бурыч). Ир 
кеше хатынын ризык, кием, яшəү урыны белəн тəэмин итəргə 
тиеш. Ачтан үлмəслек итеп кенə түгел (хатыны үскəн йорттагы 
социаль хəленə карап). Əгəр без, мөселманнар, гаилəбезне 
мөселман булмаган кешелəрдəн күпкə начаррак тəэмин итсəк, 
дин дошманнары бу күренешне исламга каршы файдаланачак. 
Əлбəттə, хатын-кыз сабыр булырга тиеш. Бер сəгать авырлыкка 
сабыр итү – бер ел нəфел гыйбадəттəн хəерлерəк. Əмма ир 
кеше үз өстенə йөклəнгəн ваҗиб гамəлне үтəргə тиеш. Ваҗибне 
калдыру – шулай ук гөнаһ. 

Имам Əбу Хəнифəнең бер шəкерте начар киенеп йөри икəн. 
Көннəрдəн бер көнне, хəзрəт аңа, яхшы кием алу өчен, акча 
тəкъдим итə. Шəкерт остазына үзенең яхшы кием алырлык 
мөмкинлеге булуын, начар киемнəн йөрүе – тəкъвалыкка омтылуы 
икəнен аңлата. Имам Əбу Хəнифə аңа: «Сиңа Аллаһның рəхмəте 
булган икəн, синдə аның əсəре күренергə тиеш», – дигəн. 

Бер кеше мəчеттəн, фарыз намаз бетүгə үк, ашыгып 
чыгып китə, сəхабəлəр бу күренешкə ризасызлык белдерə. 
Пəйгамбəребез Мөхəммəд (с. г. в.): «Ачуланмагыз, аның 
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гаилəсе зур, гаилəсен туйдырыр өчен ул хəлəл кəсепкə китте, 
ягъни бер фарыздан икенче фарызга күчте. Ə без фарыздан 
сөннəткə күчтек», – дигəн. Бу хəдистəн гаилəне кайгыртуның 
фарыз дəрəҗəсендə торуы күренə. Бүген кайберəүлəрнең, намаз 
тəмамлангач, тəсбих тартмыйча, Коръəн тыңламыйча баскычта, 
киенү бүлмəсендə əкият сатып торуы – фарыздан фарызга күчү 
түгел, ул – чын əдəпсезлек. Пəйгамбəребез (с. г. в.): «Əдəбе 
булмаганның сөннəте кабул булмас, сөннəте кабул булмаганның 
бер гамəле дə кабул булмас», – дигəн. Эшең бар икəн – рəхим ит 
(ишек ачык), эшеңə ашык; барасы җирең юк икəн – урыныңда 
утыр. «Коръəн укучыга – бер хəрефкə, ким дигəндə, ун савап, 
тыңлаучыга – бер савап» дигəн хəдис гамəлдəн чыгарылмаган 
бит. 

Аллаһның рəхмəте белəн, корган нигезлəребездə, яшəгəн 
җирлəребездə үзебезчə (милли тормыш белəн) яшик, татарча 
уйлыйк, үз ана телебездə сөйлəшик. Үз миллəте, үз халкы 
белəн горурлана һəм аңа хезмəт итə, татарча уйлый вə сөйлəшə 
торган балалар тəрбиялəп калдырыйк, изге эшлəребездə, 
изге ниятлəребездə Аллаһ ярдəмче булса иде. Теллəребезгə, 
күңеллəребезгə сабырлыклар биреп, калган гомерлəребезне 
Аллаһ риза булырлык итеп үткəрүлəр һəркайсыларыбызга да 
насыйп булсын. 

Мин елмаям сезгə уен-көлкеле сүзлəр сөйлəп, 

Кайвакыт: бу елмаюым ачы күз яшьлəре аша. 

Əгəр сүзлəрем кəефегезне күтəрсə, 

Мин сөенəм, шатлыгым чиктəн аша. 
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Дүртенче туган көн 

Якутлар табыладыр вакыт белəн, 
Вакытлар табылмыйдыр якут белəн. 

(Габделҗаббар Кандалый)

Əгүүзү биллəəһи минəш-шəйтаанир-раҗииим. 
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахииим. Əлхəмдүлиллəəһи 
раббил гəəлəмииин. Үəссалəəтү үəссəлəəмү гəлəə расүүлинə 
Мүхəммəдиү үə гəлəə əəлиһи үə əсъхəəбиһи əҗемəгииин. 

Газиз дин кардəшлəрем, əссəлəəмүгəлəйкүм үə 
рахмəтүллааһи үə бəракəəтүһ! 

Аллаһ Раббыбызның бу дөньяда безгə биргəн иң зур нигъмəте 
— вакыт. Шул бүлəкне, ягъни вакытны ничек үткəрүебезгə карап, 
хакыйкый булган мəңгелек тормышыбыз тəгаенлəнə. Əлбəттə, 
без гафил (сизми-абайламый, белми калучы). Кулыбызда нинди 
хəзинə барын, аны ничек файдаланып буласын уйламыйбыз. 
Исебезгə төшсə — гомер үткəн, үлəр вакыт җиткəн. Əгəр 
гомеребезнең нинди хəзинə икəнен аңласак, без аның бер 
минутын да бушка, заяга үткəрмəс идек, һəр сулышыбызны 
Аллаһка шөкер итеп, һəр мизгелебезне игелек кылырга омтылып, 
бер изге гамəлдəн икенчесенə генə күчеп үткəрер идек. 
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Бүгенге көндə бик күп календарьлар бар, аларда истəлекле 
даталар, бəйрəмнəр генə дə нихəтле! Без бер датадан – 
икенчесенə, бер бəйрəмнəн икенче бəйрəмгə əзерлəнеп, бəйрəм 
итеп гомер үткəрəбез. Эшлəргə, гамəл кылырга вакыт калмый. 

Кызганыч ки, күп бəйрəмнəрне үткəрүебез бирəн булганчы 
ашауга һəм лыгыр булганчы эчүгə, ягъни хайвани сыйфатларны 
арттыруга, нəфесне иреккə чыгаруга, шəһвəтне котыртуга 
кайтып кала. Артыгын ашау да хəмер эчү кебек үк гөнаһ бит. 
Исереп егылган кеше үзенə золым кылса, нəфесен аздырган 
кеше һəрвакыт башкаларга зарар китерергə мөмкин. Эчүчелек 
– нəфесне йөгəнли алмау чире. 

Əлбəттə, бəйрəм дə итəргə кирəк — акыл белəн, тиешле 
кысадан чыкмыйча. Гомəр радияллаһу ганһу: «Сезнең 
күңеллəрегезнең дə сезнең өстə хаклары бар, күңеллəрегезне 
вакыт-вакыт иреккə чыгарып алыгыз, югыйсə каты бəгырьле, 
тар күңелле булырсыз», – дигəн. 

Димəк, һəр бəйрəм күңелне тəрбиялəү һəм рухый яктан 
биеклеккə күтəрелү булырга тиеш. Уразаны гына алыйк. 
Динсезлəр: «Ач тору нинди бəйрəм булсын?» – дилəр. Əйдəгез, 
уйлап карыйк: дуслар белəн очрашу — зур сөенеч, зур бəйрəм; 
дошманыңны җиңү — аннан да зуррак бəйрəм. Дошманнарын 
җиңү көнен һəр халык, һəр миллəт ил күлəмендə бəйрəм 
итə. Безнең илдə ул — 9 Май. Ə иң зур дошманыбыз кем соң 
безнең? Шайтан дисезме? Юк. Пəйгамбəребез (с. г. в.): «Сезнең 
нəфесегез 70 шайтаннан да яманрак», – дигəн. Иң бөек җиңү — 
үз нəфесеңне җиңү. Уразада без, өлешчə булса да, нəфесебезне 
йөгəнлибез. Ашамыйча-эчмичə торып үзебезнең хайван 
түгеллегебезне күрсəтəбез. Ач булган хəлдə ризыгы янында 
яткан хайван аны ашамыйча тора алмый. Ə без исə, Аллаһның 
рəхмəте белəн, тора алабыз — күңелебез тантана итə, җанга 
рəхəт. Шуңа күрə дə мөселманнар күп бəйрəмнəрен ураза тотып 
каршылый. 

Адəм баласының бөтен гомере — акыл белəн нəфес көрəше. 
Гомерең хаталар һəм ялгышлар җыентыгына əйлəнмəсен дисəң, 
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акылыңны намаз белəн, нəфесеңне ураза белəн тəрбиялə. 
Акылың да, нəфесең дə тəртипсез икəн — милиция дə (исемен 
«полиция» дип үзгəртүгə дə карамастан) синнəн тəртипле кеше 
ясый алмый инде. Димəк, җəмгыятьтə дə тəртип була алмый, 
чөнки күп вакыт үзлəре дə шул нəфес коллары булып кала 
бирə. Без кешечə яшəсен өчен Аллаһ Раббыбыз дин биргəн, 
Коръəн иңдергəн, үзенең пəйгамбəрлəрен җибəргəн. Гомеребез, 
бəйрəмнəребез, яшəешебез хəрəмнəрсез, Аллаһ риза булырлык 
итеп үтəргə тиеш. 

Бəйрəмнəрнең шактые, мөгаен, туган көн белəн 
бəйледер: үзеңнеке, əти-əниеңнеке, əби-бабаңныкы, балалар-
оныкларныкы, кода-кодагыйныкы, таныш-белешлəрнеке, дус-
ишлəреңнеке... Кыскасы, көн дə бəйрəм, көн дə туй. 

Һəркем үзенең дөньяга килүен бəйрəм итə, нəрсə бəйрəм 
иткəнен, ничек бəйрəм иткəнен уйлап та карамый – фикере юк… 

Фикер өчен күңелеңнең чиста булуы лазем. Күңелең чиста 
булсын өчен Аллаһ Раббыбыз кушканнарны үтəргə, Аның 
тыйганнарыннан тыелырга кирəк. 

Ə безнең күңелебез пычрак. Акылыбыз намаз белəн тəрбия 
кылынмаган, шуңа күрə телəсə-нəрсə ашыйбыз, телəсə-нəрсə 
карыйбыз-ишетəбез, аннары шуны сөйлибез. Хакыйкатьтə исə 
без яшəмибез, бары күңелне генə нəҗеслибез. Югыйсə, безгə, 
кеше булып яшəү өчен, акыл бирелгəн, аны тəрбиялəү өчен биш 
вакыт намаз фарыз кылынган. Хайваннарга мондый нигъмəт 
бирелмəгəн бит, ə безгə бирелгəн — нигə моның кадерен 
белмибез?! 

Күңелебез пычрак булгач, үзебездəн башканы күрмибез 
һəм яратмыйбыз. Үзебезне генə яратучылар (эгоистлар) булып 
яшибез. Яныбызда безне аңламый, хəлебезгə керə белми торган 
чиновниклар бар икəн, шулар аркылы Аллаһ Раббыбыз безгə 
үзебезне күрсəтə. Кызганыч, бүген күбебез миһербансыз. Ə 
бит диннең беренче кагыйдəсе — «Аллаһны, ул яраткан барча 
кешелəрне һəм мəхлүкатьне ярат».
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Сүзебез туган көн турында иде. Əйдəгез, уйлап карыйк. Кем 
идек тə, кем булдык? Ничə тапкыр туабыз? Ни өчен яшибез?

Без боларны белергə тиеш. Шуларны аңлап, бəһасез 
вакытыбызны бушка үткəрмəскə кирəк.

Беренче туган көн 
Дөнья яратылганда Аллаһ Раббыбыз барча җаннарны 

яратты, һəм Ул безне җан буларак мəңгелек итеп яратты. Җан 
мəңгелек: туган көне бар, үлəчəк көне юк. Җан бер халəттəн 
икенче халəткə генə күчə. Мисал өчен, су кебек. Суны коедан 
тутырасың, коедан чилəккə саласың, чилəктəн чəйнеккə аласың, 
аннары эчəсең. Хакыйкатьтə, су юкка чыкмый. Җаннарны 
яраткач, Аллаһ Раббыбыз аларга үзен күрсəткəн, һəм: «Əлəстү 
бираббикүм?», ягъни: «Раббың кем?» – дип сорау биргəн 
(«Əгъраф (Пəрдə, калкулык)» сүрəсенең 172 аяте). 

Җаннар бу күрешүдəн соң шулкадəр тəэсирлəнгəн, 
лəззəтлəнгəн: аларда иң Гүзəл, иң Бөек, иң Олуг Зат булган 
Аллаһка əйтеп бетергесез олы мəхəббəт уянган. Җаннар 
бертавыштан: «Əйе, Син – безнең Раббыбыз һəм барлыкка 
китерүчебез», -– ди, Аллаһны танып Аңа иман китерə. Бу – 
Кыямəт көнендə җаннар: «Без Раббыбыз турында бернəрсə 
белмəдек, гафил булдык», – дип акланмасыннар өчен эшлəнə 
һəм бу очрашу Аллаһ белəн җаннар арасында килешү булып 
тора. Җаннар Аллаһны танырга, ул кушканча яшəргə вəгъдə 
бирə. Җаннарның Аллаһ белəн очрашуы, иманлы яшəргə вəгъдə 
бирүе əлмисак дип атала. 

Риваятьлəрдə болай диелə. Аллаһы Тəгалə җаннарга Җирне 
һəм Җəннəтне күрсəткəн, һəм: «Сынар өчен мин сезне «Җир» 
дип аталган якты дөньяга чыгарып алам. Анда үзегезне, 
якыннарыгызны, минем барча мəхлүкатымны күрерсез, əмма 
Мине күрə алмассыз, шул кыска гына мизгел эчендə бүген 
китергəн иманыгызга тугры кала алсагыз – мəңге җəннəттə 
яшəрсез», – дигəн. Җаннарның кайберлəре Җирдəге сынаудан 
куркып: «Без бу сынауны үтə алмабыз, безгə Җир лəззəтлəре 
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кирəк түгел, Җəннəт булса җитə», – дип əйткəн. Җирдəн баш 
тарткан җаннар сабый вакытта ук үлə яисə бу дөньяда гарип 
яки дивана булып яши. Аларның Җирдə яшəүлəре — үзлəрен 
тəрбиялəгəн кешелəрне җəннəтле итү – сəламəт кешелəр аларга 
карап шөкер итсен, намаз-уразаларын җиренə җиткереп үтəргə 
омтылсын өчен. 

Без бүген Җир йөзендə «кеше» дигəн бөек исемне йөртəбез 
икəн, дөнья яратылгандагы килешүебезне (вəгъдəбезне) 
онытырга тиеш түгелбез. Тормышта кайчак вəгъдəсез кешелəр 
белəн дə очрашырга туры килə: безнең ачуыбыз чыга, аларга 
үпкəлибез. «Вəгъдəңдə тормадың, килешүне үтəмəдең», – дип, 
кайвакыт судлашып та йөргəн булабыз. Əгəр дə без Аллаһ 
кушканнарны үтəмичə, Аның тыйганнарыннан тыелмыйча 
яшибез икəн, без дə вəгъдəдə тормаучылар, килешүне 
исəплəмəүчелəр (санга сукмаучылар) булачакбыз. Əлбəттə, 
Аллаһы Тəгалə безнең бу эш-гамəлебездəн разый булмаячак. 

Җир йөзендə күпме кеше гомер сөрə, күпме кеше яшəп 
киткəн, тагын күпме кешенең дөньяга аваз саласы бардыр... — 
лəкин һəркайсының беренче туган көне бар. Җаннарның барысы 
да бер яшьтə, тик сынау вакытлары гына төрле... 

Икенче туган көн 
Дөнья яратылганда яратылган, Аллаһ Раббыбызны 

күреп, əлмисакта иман китергəн, саф, пакь иманлы җанны, 
Аллаһ рəхмəте белəн, фəрештəлəр 4 ай да 10 көн вакытта ана 
карынындагы балага китереп куя, һəм без ана карынында яши 
башлыйбыз. 

Бала сулый, ризыгы килеп тора. Ана карынындага «бала»га 
«əле моннан башка тагы бер дөнья бар» дип аңлатсалар, 
ул ышанмас та иде. Кызганыч ки, бүген күплəребез ахирəт 
дөньясы барлыгына ышанып җитə алмый. Югыйсə, ничеклəр 
итеп намазны калдырырга, башка фарызларны үтəмəскə, тыныч 
күңел белəн хəрəм эшлəр эшлəп ятарга мөмкин?! 

Балага җан иңгəндə, ашыйсы ризыгы, эчəсе суы, сулыйсы 
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һавасы тəгаенлəп (билгелəп) куела. Дөньяда без ашыга-ашыга 
мал җыябыз, ниндидер уңышларга ирешкəн кебек булабыз. 

Чынбарлыкта исə, без бернəрсə дə җыймыйбыз, бəлки аны 
сүтəбез. Безгə бирелгəн, безгə бүлеп куелган артмый да, кимеми 
дə. Берəүнеке икенче бер кешегə күчми (бирелми). Халкыбызда 
«Күп ашасаң, аз ашарсың» дигəн əйтем бар, шуңа күрə исрафтан 
сакланырга кирəк. 

Һəркемгə билгеле бер күлəмдə һава «бүлеп бирелгəн». 
Берəү аны сулау өчен файдалана, икенче берəүлəр аны тəмəке 
тарту өчен тота. Мəсəлəн, берəүнең ашыйсы ризыгы да, эчəсе 
суы да бар, əмма аңа дип бирелгəн һава беткəн. Бу кеше һава 
җитмəүдəн, ягъни тыны бетеп үлə дə китə… Икенче бер кеше 
артыгын ашарга һəвəс була — əле аның сулар һавасы да, эчəр 
суы да бар, тик ризыгы калмаган. Ул тамагыннан ризык үтмичə 
дөнья куя... 

Икенче туган көннəн без нинди нəтиҗə чыгарырга тиеш соң? 
Көнлəшмəскə, барыннан канəгать булырга. Синеке сиңа килə. 
Аллаһ Раббыбыз мал табу юлын ирекле кылган, чөнки бу дөнья 
сынау гына. Хəлəл юл белəн табасыңмы, хəрəм юл белəнме — 
барыбер, үзеңə дигəне — үзеңə килə. 

Хəрəм юл белəн тапкан өчен ахирəттə җəза каралган. Ашау-
эчүдə, киенүдə хис-чаманы югалтмаска кирəк. Аллаһ Раббыбыз 
безгə билгелəп куйган: ашыксаң, исраф итсəң тизрəк бетə. 
Башкалар белəн бүлешсəң, сəдака итеп бирсəң — арттырырмын 
дигəн вəгъдəсе бар. Юмартлык синең өлешне киметми. 

...Бервакыт, бик каты арыган, йончыгып беткəн, тамагы 
ачкан бер кеше яшь гаилəгə килеп керə. Яшь парлар аны 
ашатып, эчертеп, кунак итеп, ял иттереп җибəрə. Ул кеше 
əүлия булган. Киткəндə: «Аллаһ билгелəгəн байлык яшьлегегездə 
килсенме, картлыгыгыздамы – дога кылачакмын», – дигəн. 
Ир кеше: «Картлык өчен сорыйм», хатын исə: «Яшьлек өчен 
сорыйм», – дигəн. Ахыр чиктə икесе дə «яшьлектə» дип сораган. 
Зəкят һəм гошерлəрен вакытында түлəп, мохтаҗ кешелəргə 
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биреп барганнары, күп кешелəрне нəфел сəдакалары биреп тə 
сөендергəннəре өчен Аллаһы Тəгалə картаймыш көннəрендə 
боларга дəүлəт (байлык) биргəн. Игелекле балалары арасында 
тыныч картлык кичергəннəр. 

Өченче туган көн 
Монысы – без билгелəп үтə торган, ягъни бу дөньяга аваз 

салган көнебез. Дөньяга килдеңме, сынау инде башланды дигəн 
сүз. Һəр үткəн көн, һəр мизгел, һəр сулыш безне дөньядан китəр 
вакытка (үлемгə) якынайта. Һəр мизгел безне я җəннəткə, я 
җəһəннəмгə «өстери». Исəн-сау бу дөньяга килдең. Иң беренче 
бурычың — əлмисакта иман китергəн, ана карынында 4 ай да 
10 көн чакта саф, пакь көе кабул итеп алынган җанны шул хəлдə 
(саф, пакь килеш) Аллаһка кайтару. Əҗəл вакытын беребез дə 
белми. Дөрес яшəү ул — үлем гомереңнең кай җирендə куып 
җитсə дə, күңелең саф, изге гамəллəрең гөнаһларыңнан күбрəк 
булу дигəн сүз. Икенче бурыч — үзеңə караганда да яхшырак 
балалар тəрбиялəп калдыру. 

Якыннарыбызны хөрмəтлəп, хəлəл ризыклар тулы табын 
янында дуслар-туганнар белəн бергə җыелып, бер-береңə 
бүлəклəр бирешеп туган көнне бəйрəм итүдə, əлбəттə, гөнаһ 
юк. Гөнаһ – бəйрəмнең үзендə – туган көндə түгел. Гөнаһ – 
бəйрəмне ничек итеп үткəрүдə, ничек итеп яшəүдə. Гомер кыска 
һəм ул кыска булуы белəн кадерле дə — һич үлəсе килми. 

Бер əби: «Рамазанда үлсəм иде», – дип дога кыла икəн. 
Шулай рамазан аеның бер көнендə каты гына авырып киткəч: 
«И Раббым, əле бу рамазанда ук димəгəн идем», – дия-дия елый, 
ди. 

Үлəсе килмəсə дə, туган көнне бəйрəм итү («Үлем якынайды» 
дип бəйрəм итүебез) шул максаттан була түгелме инде? 

Дөньяда ике генə хакыйкать бар. Берсе — Аллаһ. Ул бар, Аңа 
ышанырга һəм Аңа гына гыйбадəт кылырга кирəк. Икенчесе — 
үлем, аңа исə əзерлəнергə кирəк. Үлемгə əзерлəнү ул – «Үлəм» 
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дип елап утыру да, үлемтеккə əйбер-мазар хəстəрлəү дə түгел, 
ул — күбрəк изге гамəллəр кылырга омтылу; үз гаилəң, əти-
əниең, туганнарың, күршелəрең белəн бергə яшəүнең кадерен 
белеп калу, күркəм мөгамəлə белəн санаулы көннəреңне үткəрү. 

Бер мизгел дигəндə килеп җитə торган үлем безне бу 
тормыштан аерачак. Һəркем үз-үзенə сорау бирсə иде: «Аллаһ 
каршындагы, əти-əни, Ватан, миллəт, туган тел, балалар һəм 
башка кешелəр алдында булган вазыйфаларымны җиренə 
җиткереп үтəдемме? Кыямəт көнендə йөзем кызармасмы?» 
Əгəр барысы да тəртиптə икəн — бəйрəм ит, бəйрəм итүдə 
гөнаһ юк, бу очракта синең моңа хакың бар. Туган көн ул – 
балаларга бүлəк бирү бəйрəме генə түгел, аларга вазыйфа 
йөклəү, бурычларын аңлата башлау да булсын иде: җиде яшьтə 
намаз өйрəнергə кереш; ун яшең тулдымы, намазыңны укый 
башла; балигъ булдыңмы, гаурəтлəреңне капларлык киемнəн 
йөр һəм башка фарызларыңны да калдырма. Кызганыч, 
балаларыбыз бүген кулланучы гына булырга өйрəнеп үсə. Əгəр 
дə кеше Аллаһ каршындагы бурычларын үтəргə гадəтлəнмəгəн 
икəн, ул аның башкалар алдында булганын да намус белəн 
үтəмəячəк. Бүген-иртəгə сүзлəрендə тормаучы чиновникларны, 
вазыйфаларын үтəмəүче җитəкчелəрне сүгəбез икəн, бу – безнең 
Аллаһ каршындагы бурычларыбызны үтəмичə яшəвебезнең 
чагылышы. Моннан үзебезгə сабак алыйк, күңелебезне төзəтик. 

Дүртенче туган көн 
Монысы – үлеп терелгəн, ягъни кабердəн кубарылачак 

көнебез. Аллаһ Раббыбыз ул көндə булачак хəлебезне җир 
тормышында ни рəвешле яшəвебез белəн бəйле иткəн. Дөнья 
— ахирəтнең иген кыры. Бу дөньяда ни чəчсəк, теге дөньяда 
(ахирəттə) шуны урырбыз. Үлем — ахирəт дөньясына керү 
капкасы булып тора. Аллаһ сиңа акыл бирде, шуның кайсысына 
ирешерлек итеп яшисең бит. Ахирəт мəшəкатьлəре, тəмуг 
газаплары бу дөнья хəятендəге хəрəм əйберлəргə төрелгəн 
булса, җəннəт лəззəтлəре мондагы борчу-мəшəкатьлəргə, 
вазыйфаларга яшерелə — һəркем үзе сайлый, аны сайлауда без 
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ирекле. Пəйгамбəребез Мөхəммəд Мостафа (с. г. в.): «Берəү 
үлде исə — йокысыннан уянды», – дигəн. Бу дөнья белəн генə 
Аллаһның нигъмəте бетми, бары Аның сынавы гына тəмамлана. 
Җирдə яшəешебез тукталганнан соң хакыйкый (чын) дөньяда 
мəңге яшисебез бар. Һəр якты көнебезне, яшəешебезнең һəр 
мизгелен мəңгелек бəхет-сəгадəт җəннəтенə алып барырлык 
итеп үткəрергə кирəк. Һəр туган көн ул – ахирəткə, ягъни 
дүртенче туган көнгə əзерлекнең бер этабы, Аллаһ Раббыбыз 
һəркайсыларыбызга да дүртенче туган көнебезне матур итеп, 
сөенеп каршыларлык итеп яшəүлəрне насыйп вə мияссəр кылса 
иде. 

Югары уку йортына керергə китəр алдыннан, урта мəктəпне 
тəмамлаган бер яшь егет хəзрəт янына сугылып чыгарга була. 

— Укыгач кем буласың инде, энем? — дип сораган хəзрəт.
— Юрист булам. 
— Аннары? 
— Судья, я прокурор булып эшкə урнашырмын. 
— Ə аннары? 
— Аннары өйлəнермен, матур гаилə корып, балалар 

үстерермен.
— Ə аннан соң? 
— Пенсиягə чыгармын, оныкларны карашырмын. 
— Ə аннары? 
— Хəзрəт, үлемнəн качып калып булмастыр инде ул... 
— Менə шуның өчен, энем, тормышыңның кайсы гына 

мизгелендə дə Аллаһны онытма, Аллаһ каршында йөзең 
кызарырлык эш-гамəллəр кылма, мəңгелек урының рəхəттə 
булсынга максат куй, шуңа омтыл. 

Ике генə хакыйкать бар. Берсе — Аллаһ, аңа ышанырга 
һəм гыйбадəт кылырга кирəк. Икенчесе — үлем, аңа əзер 
булып торырга кирəк. 
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