
w
w

w
.d

ar
ul

-k
ut

ub
.c

om



ИСЕМЕ:   АБДУЛЛАҺ
АТАСЫНЫҢ ИСЕМЕ:  АДƏМ
АНАСЫНЫҢ ИСЕМЕ:  ҺАВА
ТОРУ УРЫНЫ:  ҖИР
ДИНЕ:   ИСЛАМ
КИТҮ ЮНƏЛЕШЕ:  АХИРƏТ

Мəңгелеккə юл тотучының АХИРƏТ ПАСПОРТЫ. 
– Казан: Хузур-Спокойствие, 2014. – 88 бит. 

Бик мөһим бер искəртү! «Мəңгелеккə юл 
тотучының АХИРƏТ ПАСПОРТЫ» исемле бу 
рисалə (брошюра) – һəр кеше, бигрəк тə һəр 
мөселман өчен иң соң дəрəҗəдə кирəкле темаларны 
үз эченə алган һəм шунлыктан, аны укыганда өстəн-
өстəн генə күз йөртеп түгел, ə бəлки дикъкать белəн 
бик җентеклəп уку сорала. Күзаллау һəм аң-фикер 
механизмнарын хəрəкəткə китереп, күңелең һəм 
рухың белəн аның тəэсирен мөмкин булган кадəр 
тирəнтен тоеп уку өчен тырышырга кирəк.
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ђй, кеше!

Əй, кеше, син бер юлчы бит, 
                                            бармы яныңда ризык?
Ризыксыз юлга чыгучы үзенə итəр язык!

Бу юл озын һəм нəзек, син аңа хəзермесең?
Эшлəгəн эшлəреңне һəр мизгел күздəн кичер.

Гөнаһ йөгеңне кимет син, 
                                        үкенерсең соңыннан.
Син йокларсың,  
                  əмма лəкин йокламас бер дə дошман! 

Үлем көн тəртибендə, беркем кире кагалмас.
Һəр көн сине илтə алыр бер җил теге тарафка...

Тормыш, үлем һəм зират;  
                                    мəхшəр, мизан һəм сират.
Əҗəл дигəн почтальон шул кадəр  
                                                        якынлашкан.

Əй кеше, уйлан, əзерлə «паспортыңны»!
Сине көтəдер һəр мизгел соңсыз ахирəт                               
                                                                  йорты.w
w
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ТђКЪДИМ
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим

Тормышны һəм үлемне бер имтихан чарасы 
итеп бар кылган Раббыбызга чиксез мактаулар 
булсын! «Нəсыйхəт  буларак үлем җитəрлек», 
‒ дип боерган барлык дөньяларның Хуҗасына, 
Аның якыннарына һəм əсхабына бик күп 
сəламнəр булсын!
Ахирәткә юл тоткан кадерле укучы 

кардәшем!

Билгеле булганча, без тугач башланып, 
үлгəндə тəмамланган бу чикле бер галəмдə 
без кунак кына. Кайчан килəсе билгеле булма-
ган, лəкин һəр минутта килүе мөмкин булган 
бер чынбарлык каршыбызда. Ул да булса –  
үлемдер... 

Шушы фани дөньяда бер илдəн икенче илгə 
киткəндə бездəн паспорт, виза шикелле күп 
нəрсəлəр сорыйлар. Бу документлар булмаса, 
чиктəн узып булмаганын, ул очракта зур кыен-
лыклар кичерəчəген һəркайсыбыз белəдер.
Без мөэмин буларак, «үлем чынбарлыгына» 

һəм кичектергесез булачак ахирəт көненə һич тə 
икелəнмичə ышанабыз.
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Хəл шундый була торып та, бик күбебезнең 
«үлем чынбарлыгына» каршы җитди хəзерлек 
алып бармавыбыз читен сорау буларак каршы-
бызда торачак. 

Һəр көндə, һəр сəгатьтə, хəтта һəр мизгелдə 
тирə-якта булып торган үлем очракларының 
безгə булган тəэсире, ни кызганыч, бик озакка 
калмыйча, тиз арада юкка чыга.

Югыйсə, үлемне хəтерлəүнең һəм аңа 
хəзерлекле булуның никадəр əһəмиятле 
икəнлеген беркем  инкарь итə алмас.

Югарыда əйтеп үтелгəнчə, бер илдəн икенче 
илгə киткəн юлчының паспорт, виза һəм баш-
ка шундый документлары булуның əһəмиятен 
һəркем яхшы аңлый.

Шулай булгач, бу фани дөнья иленнəн 
мəңгелек ахирəт иленə юлга чыккан вакытта, 
безгə кирəк булачак паспортыбыз һəм визабыз 
хəзерме соң əле безнең?

Əлеге һəм башка бик күп сорауларга җаваплар 
тəшкил иткəн, тирəн эчтəлеккə һəм бик зур 
əһəмияткə ия булган бу рисалə белəн сезне ялгыз 
калдырам, кулыгыздан һичбер вакыт җибəрергə 
телəмəссез сез аны.
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Рисалəнең файдасын арттыру максатын-
нан, үзебез мөһим дип санаган ике эшебезне 
өстəмə итеп керттек. Аларның берсе «Дини 
васыятьнамə», икенчесе «Ахирəт һава юллары» 
дип атала.

Бу əһəмиятле əсəрне хəзерлəгəн, тəрҗемə 
иткəн, нəшер итүдə ярдəмче булган, укыган 
һəм укытылуына юл ачкан һəркемгə илаһи 
рəхмəттəн өлеш чыгарсын иде дип, бөек Раббы-
быздан үтенеп сорыйбыз.

* * *
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Ахирђт паспортыбыз 
хђзерме?

Аллаһыга һəм ахирəт көненə инанган чын 
мөэмин үлемгə һəрвакыт хəзер булырга тиеш. 
Чөнки үлемнең кайчан килəчəге турында 
беркемгə дə хəбəр бирелмəгəн, аның көне һəм 
сəгате алдан билгеле булмаган.

Нигездə, инанган кеше үлемнең һəр мизгелдə 
килергə мөмкин икəнлеген аңлап белгəне өчен, 
үлемнəн соңгы мəңгелек тормышка хəзерлекле 
хəлдə булырга тиеш.

Мөэмин кеше үлемне җəннəткə керер өчен бер 
күчеш буларак күрер һəм аны Бөек Аллаһының 
əмере итеп кабул итəр, соң дəрəҗə буйсынган 
хəлдə каршылар. Шуның өчен ул үзенең бар көче 
белəн хəерле эшлəр кылырга тырышып яшəр, 
Аллаһы Тəгалəнең ризалыгын алырга омтылыр. 
Шуны да онытмаска кирəк: үлемгə хəзерлекле 
булган кешелəр үз гомерлəренең ахырына кадəр 
«өмет белəн курку» арасында яшəрлəр.

Аллаһыга һəм ахирəт көненə инанган чын 
мөэмин, үлем хакыйкатенə иман иткəнгə күрə, 
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җəннəтне өмет итсə дə, икенче яктан үзен ким-
челексез дип санамаганлыктан, җəһəннəмнəн дə 
куркыр. Коръəн-и Кəримдə мөэминнəрнең на-
чар хисаптан куркулары, үз-үзлəрен матур итеп 
тотулары һəм алар ирешəчəк яхшы нəтиҗə шул 
рəвештə белдертелгəн:

«Раббылары ризалыгын алырга телəп алар 
сабырлык күрсəтəлəр, намазларын кылалар. 
Без биргəн ризыктан инфакъ итəлəр, яшерен 
һəм ачыктан сакланалар, һəм игелек белəн 
начарлыктан арыналар. Ахирəтнең гүзəл 
йорты алар өчен əзердер»1. 

Коръəн аятьлəрендə тасвирланган куркы-
ныч җəһəннəм мохитен һəм аның газапларын 
мөэмин һəрвакыт исендə тотар һəм Аллаһыга 
юнəлер. Һəр мизгелдə үзенең үлем фəрештəлəре 
белəн очрашуы мөмкин икəнлеген һич оныт-
мыйча хəрəкəт итəр. Биргəн карарларында, 
эшлəгəн гамəллəрендə, сөйлəгəн сүзлəрендə гел 
җəннəткə ирешүне һəм җəһəннəм газабыннан 
котылуны күз алдында  тотар.

Башкарган һəр хəрəкəтнең һəм əйткəн һəрбер 
сүзнең җəннəткə яки җəһəннəмгə якынлаштыра-
чагын яхшы аңлаган мөэмин, Аллаһының риза-
1    «Рəгыд» сүрəсе, 13:22.
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лыгына туры килмəгəн сүзлəрдəн һəм эшлəрдəн 
һəрвакыт тыелыр. Үзенең һəр мизгелдə үлем 
белəн очрашачагын белеп, һəр мөмкинлектəн 
тагы да күп əҗер-савап казана алыр өчен акылын, 
аң-фикерен ачык тотар;  җəннəттə кавышуның 
тойгы-кичерешлəре белəн җəһəннəмнəн ерак бу-
луга ныклы өметлəр белəн яшəр.

Чын  мөэмин булган кеше гомере буена 
үзенə һəр минутта үлем фəрештəсе килү 
уе белəн хəрəкəт итəр һəм беркемне дə 
рəнҗетмəс, хаксызлык эшлəмəс өчен бар 
көчен куяр. Гыйбадəтлəрендə ваемсыз-
лык күрсəтмəс, һəрвакыт Раббысының 
яхшы колы булу гайрəтендə булыр.

Мөэмин гүя үлем хəлен кичергəн сы-
ман, ахирəт галəменə инде китеп, җəннəтнең 
гүзəллеген һəм җəһəннəмнең куркынычлыгын 
күреп, бу дөньяга кире кайткан сыман аек акыл 
һəм иман белəн ахирəткə хəзерлəнер. Һəр очрак-
та намусы кушканча эш итəр. Чөнки шуны бик 
яхшы белə: ул күрсəткəн иң кечкенə тискəрелек 
яки вөҗдансызлык ул көнне аның үзе өчен бик 
тə зур үкенечкə сəбəп булырга мөмкин.
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Менə шулай итеп, үлемгə һəр сəгатьтə 
хəзерлекле булыр өчен  Коръəннең шул аятен 
һич исеннəн чыгармас:

«Аллаһыдан куркыгыз сез көчегез җиткəн 
кадəр...»2

Мөэмин һичбер вакытта шул илаһи хəбəрне 
акылыннан чыгармас: 
Əйт: «Сез үлемнəн качсагыз да, ул сезне то-

тып алачак. Ахырда, күренгəнне һəм яшерен-
не белгəн Аллаһ хозурына китерелəчəксез. 
Аллаһ ни кылганыгыз турында сезгə хəбəр 
бирəчəк»3.

Үлем турында уйлануның файдаларын 
пəйгамбəребез, саллəллаһу галəйһи үə сəллəм, 
үзенең хəдис-шəрифлəрендə шул рəвешле ачы-
клаган:

 «Үлемне ешрак искə алыгыз, чөнки ул 
(сезне) гөнаһ эшлəүдəн тыеп калыр һəм 
дөньядан ераклаштырыр».

«Үлемне иң күп зикер итүчелəр һəм 
үзлəренə килгəнчегə кадəр аңа иң яхшы 
хəзерлəнүчелəр – алар кешелəрнең иң 
зирəклəре»4.
2    «Тəгабүн» сүрəсе, 64:16.
3    «Җомга» сүрəсе, 62:8.
4     Ибн Маҗəһ, «Зүһд», 31w
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Əйе... Үлемгə һəрвакыт хəзер була алыр өчен 
мөэмин гомере буенча «курку белəн өмет» ара-
сында яшəр. Хисап көненнəн куркып, җəннəткə 
яки җəһəннəмгə керүне көткəн кешелəрнең рухи 
хəллəрен һич тə хəтереннəн чыгармас.
Ахирəт паспортлары хəзер булганнарның 

рухи хəллəре шундый булырга тиеш...

* * *
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њлем – дљньядан кире 

кайтыш чарасы

Кисәтњ!

Юлчыларыбыз калачак җирлəр, 
кунакханəлəрдə аларга тəкъдим ителəчəк 
шартлар, аларның бу дөньяда вакытта кылган 
гамəллəренə күрə билгелəнер.

Өстə бүлмəлəр булган, астан елгалар аккан 
җəннəтлəрдə алар өчен хəзерлəнгəн матур торак 
җирлəре.

Тəме һич тə үзгəрмəс һəм бозылмас сулары, 
җəннəтнең шəраблары, саф баллар ага торган 
җəннəтнең елгалары.

Эченə тəмле исле зəгъфран тутырылган якут, 
энҗе, мəрҗаннан эшлəнелгəн түшəклəр.

Үзлəре телəгəн җимешлəр, җаннары телəгəн 
кош итлəре.

Ə андагы киемнəр, барысы да иң яхшы тукы-
малардан тегелгəннəр, көмеш һəм энҗе белəн 
бизəлгəннəр. Бик тə күркəм булыр алар һəм 
һəрвакыт кулланылышка хəзерлəр.
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Бу шартларга ирешергə телəүчелəр астарак 
күрсəтелгəн тəгълиматларны сүзгə-сүз, бик 
җентеклəп башкарырга һəм аларга бирелгəн 
бланк кəгазьлəрен төгəл итеп тутырып, бу эш 
белəн шөгыльлəнүче фəрештəлəргə тапшырыр-
га тиешлəр. Мондагы «паспорт контролендə» 
түбəндəге сораулар күз алдында тотылачак:

1. Раббысының яхшы колы идеме ул?
2. Үзенең кылган гамəллəрен яхшы 

хəтерлиме?
3. Үзен күрмəгəн килеш тə, Раббысыннан ти-

ешле дəрəҗəдə курка идеме? Аңа хөрмəт белəн 
карады һəм буйсындымы?

4. Бирегə Кальби-Сəлим (керсез күңеле) белəн 
килдеме?

Бу паспортта язылган күрсəтмəлəрнең бермə-
бер үтəлүе соралыр. 

* * *
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КЕРЕШ  СњЗЕ

Безне башка җан иялəреннəн аермалы була-
рак акыл иясе итеп яралткан һəм безгə ихтыяр 
көче биргəн Аллаһы Тəгалəне кимчелекле сый-
фатлардан азат дип белəбез.

Иң элек үзебездəн шуларны сорыйк əле:
Бу дөньяга килүебезнең, яшəү һəм китүебезнең 

максатын белəбезме?
Мəңге калачак җиребез булган ахирəткə без 

ни дəрəҗəдə хəзерлəндек?
Анда үзебез өчен алдан нилəр күндердек?
Гамəл дəфтəрлəребездə нилəр язып куелган?
Без төшереп куелачак ул караңгы чокырга, 

озын ахирəт юлына менə шушы мизгелдə əзерме 
соң инде без?

Əгəр без дөньяның вакытлыча булуын истə 
тотып, яшəешебезгə һəм үлемгə җитди кара-
масак, ахирəт тормышына əһəмият бирмəсəк, 
башка яратылганнардан нинди аермабыз булыр? 
Ул тəкъдирдə безнең өчен котылу, яхшылык, 
уңышка ирешү, бəхетле һəм мул тормыш, ике 
җиһан сəгадəте  мөмкин булырмы?

Шуны да онытырга ярамый: югарыда 
аңлатылганнар бары тик тəкъва белəн Аллаһы 
Тəгалəгə юнəлгəндə, Ул тыйганнардан тыелып 
яшəгəндə генə мөмкин булачак. 
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Кадерле укучы туганым!

Бу китапчыкта тормышның соңгы сəяхəте, 
мəҗбүри тукталышлардан булган кабер хəяте, 
Мүңкəр белəн Нəкирнең сораулары, яңадан 
терелү, кыямəт, җəннəт яки җəһəннəм кебек һəр 
кешенең башыннан үтəчəк эшлəрне баштан ук 
хəтерлəтергə телəдек.

Аллаһны искə алганда, күңеллəребезне 
курку билəсен иде, килəчəк дəһшəтле көндə 
йөзлəребезне ак итсен. Ə бит ул көнне саф күңел 
белəн килүчелəргə генə котылу булачак; ахыр 
чиктə берни дə: мал-мөлкəт тə, балалар да файда 
бирмəячəк, бар серлəр ачылачак, кабердəгелəр 
нык курку һəм борчу белəн кубарылып чыгачак, 
яхшылык белəн яманлык аерылачак. 

Шулай ук Раббыбыздан шуларны үтенəбез 
һəм ялварып сорыйбыз: безне Үзенə буйсынучан 
итə күрсен, гел һидаять юлында булганнардан 
итеп кылсын һəм безгə ярдəм итсен иде, чөнки 
барлык көч-куəт бары тик Анда гына.

Һəм безнең пəйгамбəребез Мөхəммəд Мо-
стафа, саллəллаһу галəйһи үə сəллəмгə, аның 
гаилəсенə һəм əсхабына чиксез сəламнəр бул-
сын!

* * *
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БАГАЖ

Мосафир туганым минем!

Сөйлə зинһар, ахирəткə син нилəр хəзерлəдең?
Тəкъвалык (аңлы рəвештə).
Курку (Аллаһыны хөрмəт итү һəм олылау).
Нинди кием хəзерлəдең син Аллаһ Тəгалə 

каршында? Аннан оялу, яисə шəһүəт һəм 
Аллаһыдан ераклашу киемнə-ренме?

− Караңгы һəм тар булган кабер хəяте өчен 
ризык хəзерлəдеңме? 

− Анда синең япа-ялгыз, кайгылы һəм оны-
тылган хəлдə калуың бар.

− Андагы азыгың турында алдан уйлап 
куйдыңмы?

Кабернең караңгылыгына һəм тарлыгына түзə 
алыр өчен нəфесеңне күнектердеңме?

Бу озак һəм бик ерак күчешкə инде син 
хəзерлəндеңме бераз?

Иңбашларына күтəреп кабергə илткəндə, син 
ни диячəксең?

Үзеңнең якыннарыңа, җеназаңа килгəннəргə 
син нилəр əйтəчəксең?

«Каһəр төшсен сезгə, мине кая илтəсез?» − 
диярсеңме, əллə юкса: «Мине тизрəк илтегез!» 
‒ диярсеңме аларга?
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Ђй, ахирәткә юл тоткан кардәшем!

Əгəр тəкъва киеменə төренгəнсең икəн, димəк 
син котылдың. Гыйсъян күлмəген кисəң ‒ яндың. 
Шайтан юлыннан йөрсəң, мөнафикълардан 
булырсың. Аллаһы юлыннан китсəң – əүлиядəн, 
Аллаһының дусларыннан саналырсың. 

«Дөреслектə, Аллаһы юлындагылар курык-
маслар һəм  хəсрəттə калмаслар»5.

Сəяхəтегез өчен бирелгəн əлеге сумканы юга-
рыда аңлатып үткəнчə тутырсагыз, алга таба 
əйтелəчəк җирлəргə китəрсез. Моның өчен «Кая 
кайтабыз?» дигəн бүлекне игътибар белəн укып, 
асылына төшенергə тырышыгыз!

* * *

5     «Юныс» сүрəсе, 10:62.
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Кая кайтабыз?

Хəзер инде тирəннəн уйлап, хозур һəм хуш-
лык эчендə үз-үзеңə сорау биреп кара:

Аталарым, аналарым, бабайларым, əбилəрем, 
мал-милке күп булып та, дөньяда бер-берсеннəн 
уздырырга тырышканнарның ничек икəн 
хəллəре? Əгəр яхшы төшенсəң, җавабын 
табачаксың. Малларының һəм туфракның 
астында ята алар...

Шушы хәлдә, туганым!

Китабыңда, гамəл дəфтəреңдə кимчелеклəр, 
җитешсезлеклəр бармы икəн? Əллə инде син 
аларны оныттың һəм юкка санадың?

Бервакыт, Ибраһим ибне Əдһəм хəзрəтлə-
реннəн берəү: «Үлгəн кешенең иманы кайда?»‒ 
дип сораган. Ул учына туфрак алып: «Аның 
иманы монда!» ‒ дип җавап кайтарган.

Мљслимә апам минем!

Көннəрдəн бер көнне бер мөслимə хатын 
мəет юарга булышкан, мəрхүмəне җирлəү 
өчен хəзерлəгəн иде. Шунда ул вафат булган 
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хатынның чəчлəрендə төенчеклəр оешканын 
күрə. «Аллаһы белер, бу мəрхүмə Раббысыннан 
бик ерак яшəгəндер», ‒ дигəн фикергə килə. Ə 
соңыннан үз-үзенə: «Кайчандыр бу хатын да яшь 
булган, үзен иркен тотып,  чəчлəрен таратып, 
«матурлыгымны һəркем күрсен» дип йөргəндер. 
Хəзер үзен күр инде! Туфрак белəн тиңлəшкəн, 
инде хəзер Аллаһыга хисап бирəчəк».

Саф-чын тəүбəгə сарыл! Вакытың узганчы, 
Аллаһыга таба борыл!

«Гомере буе яманлыклар кылып, 
якасыннан үлем килеп тоткач кына: «Тəүбə 
итəм!» – дигəннəргə һəм кяфер булып 
үлгəннəр өчен ярлыкау юк.  Андыйлар өчен 
əче газап хəзерлəнгəн»6. 

Инде вакыт җиткəн икəн, аннан һич тə качып 
котылу юк!

Алдагы бүлеклəрне игътибар белəн укы!

* * *

6    «Ниса» сүрəсе, 4:18.
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Сәяхәт якынлашты!

Син яхшы белəсең: бу дөнья бик кыскадыр, 
аны ничек озайта алырсың?

Син шулай ук белəсең: бу дөнья əһəмиятсез 
һəм кыйммəтсездер. Ничек итеп  аңа хөрмəт 
күрсəтəчəксең?

Төн  никадəр озын тоелса да, көн тууга 
мохтаҗ.

Гомере озын булса да, кеше кабергə мохтаҗ.
Бу дөньяда иң бөек хакыйкатьне эзлисеңме? 

Менə ул хакыйкать – үлем, Аллаһының əйтүенчə:
«Көннəрдəн бер көнне үлем илəслеге килер. 

Синең гомер буе качып йөргəн нəрсəң, шул 
(əҗəл) булыр»7.

Авырган чакларыңда син табибка барасың, 
ач вакытта  ризык кабасың, сусагач су аласың. 
Фəкать Аллаһының əмере булган үлемнəн кай-
да, ничек качарсың? 

«Җаныгыз бугаз төеренə кадəр менеп 
җиткəч: «Кем безне дəвалар, кем коткарыр?!» 
– дип кычкырырсыз. Шунда гына кеше 
җаннан аерылыр вакыт җиткəнен белер»8. 

7    «Каф» сүрəсе, 50:19.
8    «Кыямəт» сүрəсе, 75:26-28.
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Əйе, аңлаган һəр акылга, ишеткəн һəр колакка 
игълан ителгəн иң бөек хакыйкать шушы була 
инде. Бөтенлəй юкка чыгу да, мəңгелек булып 
калу да – бары Аның кулында. Адəм затыннан 
булган һəркем очрашачак соңгы хакыйкать һəм 
барлыгының бер билгесе – ҮЛЕМ.

Фəкыйрь яки бай булсын, танылган яки гади 
кеше булсын, барысы да бертөрле ак кəфенгə 
төренеп китəчəк бу дөньядан. Əмма бу һичбер 
вакыт аның ахыры түгел. Яңадан терелүнең, 
Раббы каршына килүнең башлангычы – ул ка-
бер.

Юлчы кардәшем!

Килəсе бүлектəге теманы яхшы укып, үзеңне 
нилəр көткəнен төшенерсең.

* * *
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Ић ЗУР ИМТИХАН

Сљекле туганым!

Нəтиҗəсе я җəннəт, я җəһəннəм булган бу 
бөек сынауның сорауларын исеңə төшер! Ул со-
раулар түбəндəгелəр:
Кабердə:
Раббың кем?
Динең нинди?
Пəйгамбəрең кем?
Əхмəд ибне Хəнбəл риваять иткəн хəдистə 

əйтелгəнчə, бу сораулар синнəн дə соралачак. 
Кыямəт көнне элеккелəрдəн һəм соңгылар-

дан: «Сез Аллаһыга ничек гыйбадəт иттегез? 
Пəйгамбəргə ни рəвешле иярдегез?» ‒ дип со-
ралачактыр.
Ул көнне Аллаһ Тəгалə əйтер: «Уйлап 

чыгарган һəм Аллаһка тиң саналган 
уртакларыгыз кайда?»9 
Ул көнне Ул аларга эндəшер: «Пəйгамбəр-

лəремə ни дип җавап биргəн идегез?» – дип 
сорар10. 

9    «Касас» сүрəсе,28:62.
10    «Касас» сүрəсе,28:65.
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Һəр кешедəн ул көнне əлеге сораулар сорала-
чак: 

Гомерен ничек үткəрде? 
Яшьлегендə ни эшлəде? Тормышын нəрсəгə 

багышлады?
Мал-мөлкəткə ничек иреште һəм нəрсəгə са-

рыф итте?
Нинди яхшы яки яман гамəллəр башкарды?
Җəнабы Хак болай дип боерды:
«Белмəгəн нəрсəгə иярмə. Колагың, күзең 

һəм күңелең сине җавапка тартыр»11. 
«Валлаһи, дип əйтəмен ки, кылган 

гөнаһлары өчен Без аларны җавапка 
тартырбыз»12. 

Əлеге сорауларга дөрес җавап бирү юлы ул 
дөрес иман, изге гамəл, тəкъва, саф-чын тəүбə 
белəн тəүбə итү.

Ђй, ахирәт юлчысы!

Югарыда китерелгəн сорауларга җавабыңны 
хəзерлəдеңме?

Хисапка тартылганчы үзеңнəн хисап 
сорадыңмы?
11    «Исра» сүрəсе, 17:36.
12    «Хиҗр» сүрəсе, 15:92-93.
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Бу сорауларга җавап бирүне җиңелəйткəн 
ризыгың яныңдамы?

Моннан соң сине нилəр көтə?
Килəсе бүлекчəгə дикъкать ит!

* * *

w
w

w
.d

ar
ul

-k
ut

ub
.c

om



25

СыйРАТ

Сыйрат – ул җəһəннəм өстенə корылачак, һəр 
кеше үз гамəллəре нисбəтендə кичə алачак күпер. 
Хəдис-шəрифтə əйтелгəнчə, кайбер кешелəр 
яшен тизлегендə, кайберлəре җил яки чабыш аты 
тизлегендə, башкалары акрынлап, кайберəүлəр 
сөйрəлеп кичəчəк ул күпердəн. Фəрештəлəр:

«Аллаһым, боларны исəн-имин кичер!» ‒ дип 
дога кылачаклар, лəкин гамəллəре яхшы булма-
ганнар һəм кяферлəр җəһəннəмгə төшəчəклəр. 
Бу сыйрат кылычтай үткен булыр. (Хəзерлексез 
килүчене кисеп кенə төшерер).

Сыйрат күпере җəһəннəмнең өстендəдер. Һəр 
кеше кебек без дə аннан кичəчəкбез, җəһəннəмне 
якыннан күрəчəкбез.

«Анда керергə тиешле булмаган һичбер 
кеше арагызда юк. Бу – Аллаһның катгый 
карар иткəн котылгысыз хөкемедер»13. 

Бу аяти-кəримə иңдерелгəч, əсхабы-кирам 
кайгыга төште. Ə соңыннан, түбəндəге аять 
иңде:

13    «Мəрьям» сүрəсе, 19:71.
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«Соңыннан Без Аллаһтан куркып,  
тəкъва булганнарны коткарырбыз. Залим 
булганнарны исə, тезлəнгəн килеш шунда 
калдырырбыз»14. 

Пəйгамбəребез саллəллаһу гəлəйһи үə сəллəм: 
«Бəдердə һəм Хүдəйбиядə шəһид булганнар 
җəһəннəмгə кермəячəктер»,‒ дигəннəн соң, 
Хəфса радыйаллаһу гəнһə: «Коръəндə Сездəн 
җəһəннəмгə кермəгəн юктыр диелмəгəнмени?» 
‒ дип сорагач, ул икенче аяти-кəримəне укыды.

Җəһəннəм өстендə тозаклар бардыр. То-
заклардан бары тик Аллаһының нигъмəтенə 
шөкер иткəннəр генə котылыр. Кяферлəрне исə 
җəһəннəм газабы көтəр.

Ђй, сљекле кардәшем!

Син бу күчешне үтəр өчен үзеңə нилəр 
хəзерлəдең?

Ул көнне сыйрат өстендəгелəрнең хəле белəн 
кызыксынасың икəн, килəсе этапка рəхим ит!

* * *

14    «Мəрьям» сүрəсе, 19:72.
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Мөэминнəрнең сыйрат 
күперендəге хəле

Аллаһы Тəгалə əлеге аяти-кəримəсендə 
мөэминнəрнең сыйратны ничек кичəчəклəрен 
белдерə:

«Кыямəт көнендə мөэмин ирлəрне, мөэминə 
хатыннарны күрерсең. Аларның алдыннан 
да, уң ягыннан да нурлары яктыртып барыр. 
Бүген сезгə сөенче! Чишмəлəре  агып торган 
җəннəт бакчаларына керерсез. Сез анда 
мəңге калырсыз. Бу –  бөек котылышның үзе 
булыр»15.

Аллаһы Тəгалə мөэминнəрнең хəллəрен безгə 
шул аяти-кəримə белəн аңлата:

«Əй, иман китергəннəр! Ихлас тəүбə 
итеп, Аллаһка кайтыгыз. Ихтимал, сезнең 
хаталарыгызны Аллаһ кичерер. Пəйгамбəрне 
һəм аның белəн бергə иман китергəннəрне  
хур итмəс. Сезне чишмəлəре агып ята торган 
җəннəтлəренə кертер. Аларның алдыннан, уң 
якларыннан нурлары яктыртып барыр.  Алар 
əйтер: «Əй Раббыбыз! Тулы ит нурыбызны, 
гафу кыл барыбызны. Һəрнəрсəгə дə Синең 
15    «Хəдид» сүрəсе, 57:12.
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кодрəтең җитү хактыр»16. 
Менə шулай, Аллаһы Тəгалə безгə 

мөэминнəрнең сыйраттагы хəлен аңлата. Ибне 
Маҗəһ риваять итүенчə һəм бу аяти-кəримəнең 
тəфсирендə (Ибне Кəсир) аңлатылганча, 
мөэминнəр үзлəренең гамəллəренə күрə 
нурланачаклар. Кайберсенең нуры таулар 
кебек яки гəүдəсе кадəр, кайберсенең биленə 
тикле, кайберəүлəрнең аягы яки тырнагы кадəр 
булачак. Һəм хəтта иң соңгысына да җəһəннəм: 
«Əй, мөэмин, тизрəк кич, синең нурың минем 
утымны сүндерə!» ‒ дип тавыш бирəчəк.

Нурының таулар кадəр булуын һəм 
җəһəннəм өстеннəн яшен кебек кичүне 
кемнəр генə телəмəс икəн? Шул сəбəпле, 
сыйраттан тизрəк кичəр өчен күбрəк изге 
гамəл кылырга ашыгыйк.

Ђй, мљэмин кардәшем!

Икейөзле монафикъларның андагы хəллəрен 
белергə телисеңме?

Алар да синең белəн бергə килəчəклəр һəм 
аларның ничек итеп аерылачакларын алдагы 
бүлектəн белерсең.
16    «Тəһрим» сүрəсе, 66:8.w
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Монафикъларның сыйрат 
күперендəге хəллəре

«Ул көнне монафикъ ирлəр белəн монафикъ 
хатыннар иман китергəннəргə: «Көтеп торы-
гыз безне, бераз без дə яктылыгыгыздан фай-
даланыйк». Аларга: «Узганыгызга кайтып, 
яктылык эзлəгез», – дип əйтерлəр. Ниһаять, 
алар арасына капкалы койма барлыкка килер. 
Ул койманың бер ягында сəгадəт, икенчесендə 
газап булыр».

Шул рəвешле, мөэминнəрнең нурла-
рыннан, Аллаһы Тəгалəнең рəхмəтеннəн 
монафикъларның файдалануына киртə куела-
чак. Аларга нур таратылган бу дөньяга кире 
кайтып, нур эзлəргə кушылыр, əмма бу мөмкин 
булмас. Араларына үтеп булмый торган бер 
экран эленер, бер тарафы рəхмəт булыр, икен-
чесе газаптыр. Нур шулай итеп бүленер, мөэмин 
белəн монафикъның арасы аерылыр. «Безне 
көтеп торыгыз, без дə сезнең яктылыгыгыздан 
ичмасам бер нур алыйк, бу дөньяда чакта бергə 
идек» ‒ дигəч, мөэминнəр монафикъларга: «Сез 
дə безнең нур алган дөньяга кире китеп, нур 
алып килегез», ‒ диячəклəр. (Карагыз: «Хəдид» 
сүрəсе, 57:13.)
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«Бүген инде мөселманнардан да, 
инкарьчылардан да  фида кабул ителмəс. 
Барасы җирегез – ут. Сезгə шул лаек. 
Коточкыч җир ул – барасы җирегез». 

Ягъни, дөнья кадəр алтын бирсəгез дə, Аллаһы 
Тəгалəнең газабыннан котыла алмассыз.

Ђй, сљекле туганым!

Ул көнне дөрестəн дə мөэминнəр белəн 
бергə булырга телисеңме? Əгəр дə шулай икəн, 
бүгеннəн үк хəзерлəн!

Бөек күзəтүчелəрне күрергə һəм котылырга 
телисеңме? Килəсе бүлекне укы!

* * *
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БљЕК ТУПЛАНЫШ

Ђй, ахирәткә юлга чыккан туганым!

Кешелəр кыямəт көнендə каберлəреннəн яла-
наяк һəм ялангач килеш, анадан тумыш хəлдə 
чыгачаклар. Хəзрəти Гайшəдəн (радыйаллаһу 
гəнһə) риваять ителгəн: «Инсаннар ул көнне элек 
яратылгандай, шəрə килеш хəшер ителерлəр. 
Мин дə: «Йə Рəсүлуллаһ, алар бер-берсенə на-
чарлык эшлəмəслəрме?» ‒ дидем.

Моның өстенə Рəсүлуллаһ саллəллаһу 
галəйһи үə сəллəм: «Аларның авырлыктан бер-
берсенə карарлык хəллəре юктыр»,‒ диде.

Алар бары тик үз хисаплары хакында гына 
уйлаячак, йөрəклəрен курку алачак.

Ул көнне барлык кешелəр өч төркемгə 
бүленер:

Бер өлеше бик тиз чапкан атлардай 
килəчəклəр. Болары мөэминнəрдер.

Башкалары бераз акрын, җəяү йөреп килерлəр. 
Болар дөньяда вакытта яхшы гамəл аз кылган-
нар, ваемсызлык күрсəткəннəр.

Кайбер кешелəр исə, йөзтүбəн капланган ки-
леш, өстерəлеп килерлəр. Бу ишелəрнең урыны 
җəһəннəм булачактыр.w
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Кыямəт көне хакында Җəнабы Хак болай 
дигəн:

«Раббыңның нуры белəн бөтен җир 
яктыртылыр, Китап китереп куелыр, һəм 
пəйгамбəрлəр белəн шəһидлəр китерелер. 
Гаделсезлек күрмəслəр, аралары хаклык 
белəн гадел хөкем ителер»17.

«Кыямəт көнендə Без гаделлек үлчəүлəре 
корып куячакбыз. Ул көнне һичкемгə нинди 
дə булса гаделсезлек кылынмас. Кылган 
эшлəрегезнең гəрчич бөртеге кадəрлесен дə 
үлчəүгə салырбыз. Исəп-хисап ясау өчен Мин 
үзем дə җитəрмен»18. 

«Гамəленə күрə, һəркем төгəл əҗерен 
алыр. Аларның ни кылганнарын Аллаһ бик 
яхшы белə»19. 

Аллаһы Тəгалə безне ул бөек көннең авыр-
лыкларыннан һəм хəсрəтеннəн коткарып, 
җəннəтлəренə кертсен иде. Куркусыз һəм борчу-
ларсыз колларыннан əйлəсен!

17    «Зүмəра» сүрəсе, 39:69.
18    «Əнбия» сүрəсе, 21:47.
19    «Зүмəра» сүрəсе, 39:70.
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ќђннђт џђм аныћ 
нигъмђтлђре

Сљекле кардәшем!

Җəннəт өстен сыйфатларга иядер. Аның ким-
челеге яки җитешсезлеге һич юктыр. Сахəбəлəр 
пəйгамбəребездəн җəннəт турында сораганнар.

«Аның чакма ташлары энҗе белəн якут-
тан. Анда кергəн  – нигъмəткə ирешер. Анда 
өметсезлек юк, мəңгелек тормыш бар. Үлем 
юктыр, киемнəре чыланмас, яшьлəр исə һич кар-
таймас».

* * *

Сарайлары һəм кунак йортлары
Мөэминнəр өчен анда мəһабəт сарайлар бар. 

Аллаһы Тəгалə болай дип боерган: «Раббы 
газабыннан  курыкканнар өчен берсе 
өстенə икенчесе  корылган биналар булыр, 
асларыннан ермаклар агып тора торган 
зиннəтле урыннар хəзерлəнгəн. Болар – Аллаһ  
вəгъдə иткəн  нигъмəтлəр. Ул беркайчан да 
вəгъдəсен бозмас»20.
20    «Зүмəра» сүрəсе, 39:20.w
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Ибне Кəсир рəхимəһуллаһ түбəндəгелəрне яз-
ган:

Аллаһы Тəгалə изге колларына хəбəр иткəнчə, 
«алар өчен бүлмəлəр бар» дигəн гыйбарəдə 
сарайларны күздə тота. Аерым бүлмəлəр 
рəвешендə бер-берсе өстенə корылган гүзəл 
сарайларның бер ягыннан карасаң, икенче тара-
фы күренер.

Җəннəт сарайлары турында Рəсүлүллаһ, 
саллəллаһу галəйһи үə сəллəм, болай дигəн:

«Бер кирпече алтыннан, бер кир-
пече көмештəн, ə измəсе мускус һəм 
зəгъфраннандыр»21. 

* * *

Җəннəттəгелəрнең чатырлары
Җəннəттə чатырлар бардыр. Аллаһы Тəгалə 

бу хакта болай дигəн:
«Чатырлар эчендə кара күзле хур кызлары 

бар»22. 

21    Əхмəд ибне Хəнбəл, Тирмизи, Дарими.
22    «Рахман» сүрəсе, 55:72.
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Җəннəттəге чатырлар энҗедəн чигелгəндер 
һəм мəйданы аның 60 миль тəшкил итəдер. 
Чатырның бер читеннəн икенче чите күренмəс. 
Ул мөэминнəр өчен əзерлəнгəн урын булыр.

* * *

Җəннəтнең җимешлəре һəм агачла-
ры

Аллаһы Тəгалə анда йөзем, хөрмə, пальма һəм 
кедр агачлары булганлыгын хəбəр итə:

«Тəкъва булган мөэминнəр өчен 
сəгадəттə кавышу булыр. Бакчалар, йөзем 
бөстаннары...»23 

«Уңдагылар – бəхет иялəре, никадəр 
бəхетле булачак! Чəнечкесез, баллы чия 
агачлары, җимешлəр белəн каплаган банан 
агачларыннан төшкəн күлəгəлəр, бетмəс-
төкəнмəс асылмалы җимеш агачлары...»24 

* * *

23    «Нəба» сүрəсе, 78:31-32.
24    «Вакыйга» сүрəсе, 56:27-29.
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Җəннəтнең кошлары һəм хайванна-
ры

Анда бик тəмле итле кошлар һəм без белеп 
бетермəгəн төрле-төрле хайваннар бар. Аллаһы 
Тəгалə җəннəттəгелəргə бирелгəн нигъмəтлəр 
турында болай дигəн:

«Аларга үзлəре телəгəн җимешлəр, 
җаннары телəгəн кош итлəре бирелер»25. 

Бер адəм пəйгамбəребезгə иярлəнгəн дөя 
китергəн. Пəйгамбəребез саллəллаһу галəйһи вə 
сəллəм, бу кешегə:

«Синең өчен (җəннəттə) 700 дөя 
хəзерлəнде»26, ‒ дигəн.

* * *

Җəннəттəгелəрнең елгалары һəм 
чишмəлəре

Асларыннан елгалар аккан җəннəтлəр бар 
икəнлекне Аллаһы Тəгалə хəбəр итə:

«Сөендер иман китереп игелекле гамəл 
кылганнарны. Асларыннан чишмəлəр 

25    «Нəба» сүрəсе, 78:31-32.    
26    Мөслим.
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агып торучы  җəннəт бакчалары алар өчен 
əзерлəнгəн»27.

* * *

Җəннəттəгелəрнең киемнəре
Җəннəткə керүчелəр киемнəрнең иң күркəмен 

киярлəр. Бу киемнəр ефəктəн һəм башка шундый 
иң яхшы тукымалардан тегелгəн һəм дə алтын-
көмеш, энҗе-мəрҗəн белəн чигелгəндер:

«Иман китереп, игелек кылганнарны 
асларыннан чишмəлəр агып ятучы 
җəннəтлəр кабул итəр. Алар анда алтын 
белəзеклəр киеп, энҗелəр тагарлар. Киемнəре 
исə ефəктəн тегелгəн булыр»28.

* * *

Аларның түшəклəре һəм 
кəнəфилəре

Җəннəт сарайларында, бакчаларында алар-
га рəхəт булсын өчен матур төсле тукымадан 
27    «Бəкара» сүрəсе, 2:25.
28    «Хаҗ» сүрəсе, 22:23.
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бизəп-бизəп эшлəнгəн тəхетлəр һəм кəнəфилəр 
булачак.

«Анда – затлы кəнəфилəр. Алларына 
касəлəр куелыр. Кабартылган ястыклар 
тезелеп торыр. Анда гүзəл келəмнəр җəелгəн 
булыр»29.

* * *

Җəннəттəгелəрнең хезмəтчелəре
Җəннəттəгелəргə бик гүзəл һəм мөкəммəл 

яшь хезмəтчелəр бирелер:
«Яннарында хезмəт өчен үлемсез яшь 

егетлəр булыр. Кулларында мəңге корымас 
чишмəдəн  кувшиннар, касəлəр, тустыган-
нарга тутырып алган эчемлек булыр...»30

Аллаһы Тəгалə нинди нигъмəтлəр хəзерлəгəн, 
ниндилəрен əле безгə белдермəгəн... Кодси 
хəдистə əйтелгəнчə, аларны бер генə күз дə 
күрмəгəн, бер генə колак та ишетмəгəн, бер генə 
йөрəк тə кичермəгəн.

«Кылган гамəллəренə күрə бүлəк буларак, 
нинди шатлык күрəчəклəрен, күпме əҗер 
29    «Гашия» сүрəсе, 88:13-16.
30    «Вакыйга» сүрəсе, 56:17-18.w

w
w

.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



39

алачакларын берəү дə белмəс»31. 

Сљекле мљселман кардәшем!

Мондый хəлдə, хəзер үк җəннəткə керү би-
летын алыр өчен чарасын күр һəм берүк соңга 
калма!

* * *

31    «Сəҗдə» сүрəсе, 32:17.

w
w

w
.d

ar
ul

-k
ut

ub
.c

om



40

ќђннђткђ керњ билеты

Сəлман əл-Фарисидан шулар риваять ителде:
Рəсүлүллаһ, саллəллаһу галəйһи үə сəллəм, 

болай дип боерды: «Җəннəткə керү  бары 
тик: «Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим,» – 
гыйбарəсе белəн рөхсəт ителер һəм җəннəттə  
бу кешенең кем улы һəм əтисе икəнлеге  язы-
лыр. Аны үзе биек, җимешлəре җирдə булган 
җəннəтлəргə кертерлəр»32. 

«Тəкъва мөселманнар өчен җəннəт ерак 
булмас, якынайтылыр. Аллаһка юл тот-
кан һəр кешегə, Аллаһ куйган чиклəрне һəм 
хөкемнəрне узмаганнарга, Үзен күрмəгəн 
килеш тə, Раббының җəзасыннан курык-
кан адəмнəргə вə ихлас күңелле кешелəргə 
вəгъдə ителгəн җəннəт менə шушы булыр. 
Анда иминлек илə керегез. Бу үлем янама-
ган мəңгелек көннəрнең башы булыр. Анда 
ни телəсəгез шул бар. Хозурыбызда тагын да 
мулрак»33.

32    Əхмəт ибне Хəнбəл.
33    «Каф» сүрəсе, 50:31-35.
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Җəнабы Хак бу аяти-кəримəлəрдə җəннəткə 
керү паспортын шул 4 сыйфатны үзендə 
тəрбиялəгəн кешегə бирəчəген белдерə:
Əүүəəб: бары тик Аңа юнəлеп, газабыннан 

сакланган һəм рəхмəтен телəгəн, Аңа эчкерсез 
булып тəүбə иткəн;
Хафиз: Аллаһыга биргəн сүзен һəрвакыт 

хəтерлəгəн, сүзен бозмаган һəм сүзеннəн кайт-
маган;
Гайбəн Аллаһыдан курыккан: Аллаһыдан 

яшертен курыккан, ягъни Аллаһыны күрми то-
рып та, Аның үзен күргəнлеген белеп һəм шуны 
истə тотып гыйбадəт кылган;
Мүнииб: Аллаһ янына бары тик Аның белəн 

кавышу телəге булган йөрəк белəн килүчегə.
Менə шушы 4 үзенчəлеге дə булган 

кешегə Җəнабы Хак бу аятьтə белдерелгəнчə, 
мөрəҗəгать итəр: «Андый кешелəр өчен яныбыз-
да əле тагын артыгы да булачак». Ə бу арты-
гы исə, Аллаһы Тəгалəнең рəхимлеген күрсəтə. 
Анда кергəн һəркем Аллаһы Тəгалəнең җəмален, 
гүзəллеген күрəчəк. Аллаһы безнең үзенең 
җəмаленə каравыбызны телəр. Без дə Җəнабы 
Хактан гүзəллеген күрсəтүен сорыйбыз.
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Мосафир туганым!

Менə син шул рəвешле җəннəткə керү биле-
тын алыр өчен кирəкле шартларны өйрəндең. 
Əгəр син боларны үтəмəсəң һəм билетыңны 
югалтсаң, нилəр булыр икəн? 

* * *
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ќђннђттђн мђхрњм 
булганнар

Аллаһ Тəгалə җəннəттəн мəхрүм иткəннəргə 
килгəндə, аларның кемнəр икəнлеген белергə 
телəсəң, түбəндəрəк аларның үзенчəлеклəрен 
күрсəтербез. Габдуллаһ ибне Гомəрдəн 
(радыйаллаһу гəнһү) Рəсүлүллаһ, саллəллаһу 
галəйһи үə сəллəмнең түбəндəге сүзлəре 
китерелгəн: «Өч төркем бардыр ки, Җəнабы 
Хак аларга җəннəтне хəрам кылган:

Эчкечелектə булганнар;
Буйсынмаучылар;
Үз гаилəсен саткан (намусын саклый 

белмəгəн) кешелəр»34.
Əбү  Һүрайрадан (радыйаллаһу гəнһү) рива-

ять ителгəнгə күрə, шул дүрт сыйныф кешелəрен 
җəннəткə кертмəү Аллаһы-ның хакыдыр:

1. Эчкечелектə булган;
2. Фаиз (процент) хисабына яшəгəн;
3. Белə торып ятимнəр малын ашаган;
4. Ата-анасын санламаган.

34     Əхмəд ибне Хəнбəл.
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Əбү Муса əл-Əшгаридəн риваять ителгəн:
«Җəннəткə шул өч сыйныфтан беркем дə керə 

алмас:
1. Эчкечелектə булган;
2. Туганнары белəн арасын өзгəн;
3. Сихер белəн шөгыльлəнгəн кешелəр.
Кем тормышын эчкечелектə дəвам итсə, 

Аллаһы Тəгалə аңа Гаута елгасының суын эче-
рер.

– Гаута нидер, йə Рəсүлуллаһ?
– Фахишəлəрнең җенес əгъзаларыннан аккан 

судыр. Җəһəннəм əһеле аннан бик тə рəхəтсез 
булыр»35.

Əбү Саиб ибне Зəйд (радыйаллаһу гəнһү) 
түбəндəгелəрне риваять иткəн:

«Бер мөселманның нəрсəне дə булса үлчəгəндə 
хəйлə куллануы – фаизларның иң начарыдыр. 
Һəм аларның туганнары каршында үз бурыч-
лары бардыр. Болар Аллаһ тарафыннан кабул 
ителгəндер. Туганлык җеплəрен өзгəн кешегə 
Аллаһы Тəгалə  җəннəткə керүне тыяр».

Əбү Дауд Гукъбə ибне Əмирдəн риваять 
ителгəн: «Мин Рəсүлүллаһ, саллəллаһу галəйһи 
үə сəллəмнəн, ишеттем: «Ким итеп үлчəгəн 
кеше җəннəткə керə алмас».
35    Əхмəд ибне Хəнбəл.w
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Ђй, ахирәткә юл тоткан кардәшем!

Сине яманлыклардан саклар өчен түбəндə 
язылган тəгълиматларны үтəвеңне сорыйбыз!

  
* * *
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 ќђџђннђм џђм аныћ 
газабы

Аллаһы Тəгалə Коръəн-и Кəримдə һəм 
пəйгамбəребез аркылы безгə җəһəннəмне 
аңлаткан. 

«Лəкин – ни файда! Җəһəннəм – тəмуг уты, 
гөнаһлы кешене башыннан аягына кадəр ял-
мап алыр»36. 

«Син Сəкарнең ни икəнен белəсеңме? 
Сəкар – ул шундый тəмуг – берни калдыр-
мый бөтенлəй яндырып бетерə. Тирелəрне 
көйдерə»37. 

Җəнабы Хак җəһəннəмнең исемен сорый һəм 
шуның белəн безнең игътибарны җəлеп итə. 
Ягъни аларның итлəрен, тирелəрен, нервларын, 
сөяклəрен – һəрнəрсəсен ут йотачак һəм яңадан 
үз хəленə кайтарып, тагын яндыра башлаячак. 
Алар анда үлмəслəр дə, рəхəт яшəмəслəр дə.

Бу тема белəн бəйле ике сахих хəдис:
Əбү Һүрайрадан (радыйаллаһу гəнһү) риваять 

ителгəн:

36    «Мəгариҗ» сүрəсе, 70:15-16.
37    «Мүдəссир» сүрəсе, 74:27-29.
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‒ Менə сезнең яккан ут бар. Җəһəннəм аннан 
җитмеш кат эссерəктер. 
‒ Əгəр дə шулай икəн, ул һəрнəрсəне юк итəр 

‒ дип хəйран калдылар.
‒ Шунысы хак, аның уты 69 кат сүндерелгəн. 

Ул дөньядагы барлык утларның кайнарлыгын үз 
эченə алган.

Җəһəннəмдəгелəрнең ризыклары
Зəкъкум агачы белəн корыган чəнечкедер. 

Аятьтə əйтелгəнчə: 
«Шик юк ки, зəкъкум агачы – гөнаһка бат-

кан кешенең ризыгыдыр. Эретелгəн җиз ке-
бек эчлəрендə кайнап торачак»38. 

«Дари дигəн чəнечкеле үсемлектəн башка 
аларга һичбер ризык булмас...»39 

* * *

Җəһəннəмдəгелəрнең эчемлеклəре
Эретелгəн металл белəн тəн пешергеч кайнар 

су. 

38    «Духан» сүрəсе, 44:43-46.
39    «Гашия» сүрəсе, 88:6.
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«Əлбəттə, бер агачтан, зəкъкум агачын-
нан ашаячаксыз. Ашказаннарыгыз шуның 
агуы белəн тулачак. Өстəвенə кайнап тор-
ган су эчəчəксез. Сусаган дөялəр ничек суга 
йотлыкса, сез дə шулай кибегерсез, кайнар су 
эчəргə мəҗбүр булырсыз»40.

«Ярдəм сораганнарга эчəр өчен эрегəн 
тимер сыман йөзне көйдереп ала торган су 
бирелəчəк анда. Начар бер эчемлектер ул һəм 
алар ята торган  урын да бик яман!»41. 

* * *

Җəһəннəмдəгелəрнең агачлары 
һəм җимешлəре

Аларның агачлары зəкъкум агачы булыр, ə 
җимешлəре исə шайтан башы кебектер.

«Ул агач җəһəннəмнең төбеннəн үсеп чы-
гар. Ə аның җимешлəре  шайтан башына ох-
шаган булыр»42.

* * *
40    «Вакыйга» сүрəсе, 56: 52-55.
41    «Кəһеф» сүрəсе, 18:29.
42    «Саффат» сүрəсе, 37:64-65.
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Җəһəннəмдəгелəрнең торачак 
җирлəре

Җəннəткə капма-каршы, җəһəннəм аска таба 
катлам-катлам итеп ясалган. Иң астагы катламда 
– хəфизəнəллаһ –монафикълар ятачак.

«Монафикълар җəһəннəмнең иң аскы 
катында булачактыр. Аларга һичбер ярдəмче 
табылмас»43.

* * *

Җəһəннəмдəгелəрнең киемнəре
«Хаҗ» һəм «Ибраһим» сүрəлəрендə əйтел-

гəнчə, аларның киемнəре уттан һəм сумаладан 
булачак.

* * *

Җəһəннəм əһеллəре анда күпме ка-
лачак?

«Озак вакытлар буена алар анда 
калачак»44.
43    «Ниса» сүрəсе, 4:145.
44    «Нəба» сүрəсе, 78:23.w
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Ђй, ахирәткә юл тотучы мљселман 
кардәшем!

Бөтен булган көчең белəн уттан саклана күр! 
Яндырып-көйдереп алачак шул газапны исеңə 
төшер. Бик тə куркыныч булган зобаниларын, 
җəһəннəм сакчыларын онытма. Алар бик ачулы 
булып, кешелəрне мəсхəрəлəп торырлар, ачула-
ры йөзлəренə бəреп чыгар. Аларның бар эшлəре 
һəлак итүдəн гыйбарəттер. Гөнаһ кылучылар-
га алар кап-кара сурəттə күренер. Җəһəннəм 
əһеллəре елап, аларга ялварырлар:

«Əй, Малик! Бу тимер богаулар безгə 
бигрəк тə авыр килде, тирелəребез янып төште. 
Бетəрме икəн бу газаплар? Зинһар, безне мон-
нан чыгарсаң, гөнаһ юлына борылып та карамас 
идек!»

Бераздан соң аларга: «Сөйлəшмəгез, йомыгыз 
авызыгызны! Сезнең өчен бары тик мəңгелек га-
зап хəзерлəнгəн, ə моннан чыгу юлы юктыр», ‒ 
диячəклəр. 

Сез дөньяда вакытта исерек идегез. Нигə 
хəзер еларга?

Зина кылган вакытта, кайда иде күз 
яшьлəрегез?

Азып-тузып йөргəн чакта еладыгызмы?

w
w

w
.d

ar
ul

-k
ut

ub
.c

om



51

Хəйлə һəм тозак корганда кайгырдыгызмы?
Җəһəннəм сакчысы Малик аларга: «Сез мон-

да калачаксыз», – дияр һəм шуны да өстəр: 
«Хактыр ки, Без сезгə дөреслек алып 

килдек. Лəкин күбегез шул дөреслекне сөймəс 
булды»45.

Сљекле туганым!

Мин синнəн шуны сорарга телимен: «Синең 
тəнең җəһəннəм утына чыдарлыкмы? Үзəк өзгеч 
ул газапка никадəр түзəрсең син? Бу дөньядагы 
барлык уттан бик күп тапкыр кайнар булган ул 
җəһəннəм утыннан нигə сакланмыйсың син?!»

Утны без көндəлек тормышыбызда һəрдаим 
кулланабыз: ашарга пешерəбез, җылынабыз, 
дəваланабыз, шифа табабыз. Җир йөзендə кул-
ланыла торган уттан файда бардыр, фəкать 
җəһəннəм утының, Аллаһ сакласын, бернинди 
шифасы юк һəм аңа чыдап булмыйдыр. 

Моннан соңгы станциягə килеп элəкмəс өчен 
җəһəннəм утыннан саклый торган тəртиплəрне 
аңлатып үтəрбез. 

45    «Зухруф» сүрəсе, 43:78.
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Уттан ераклаштырган 
нђрсђлђр

Сљекле туганым!

Уттан ераклаштырган нəрсəлəр шулардыр:
Əбү Һүрайра (радыйаллаһу гəнһү) 

Рəсүлүллаһ, саллəллаһу галəйһи үə сəллəмнəн, 
риваять иткəнчə, күп дога кылу җəһəннəмнəн 
ераклаштырыр.

Кем җəннəтне телəсə, җəннəт тə өч мəртəбə: 
«Аны җəннəткə кертə күр!» ‒ дип үтенер. Кем 
җəһəннəмнəн сакланырга телəсə, җəһəннəм: 
«Йə, Раббы! Аны уттан саклый күр!»‒ дип үзе 
дога кылыр.

Изге гамəллəр, ихлас һəм иман белəн берлектə 
җəһəннəмнəн ераклаштырып, җəннəткə 
китерəчəк.

Ике сахих хəдис-шəриф:
Əбү Сəгид əл-Худридан (радыйаллаһу гəнһү) 

хəбəр иткəнчə, Рəсүлүллаһ саллəллаһу галəйһи 
вə сəллəм болай дигəн:

«Кем Аллаһы ризалыгы өчен бер 
көн ураза тотса,  Аллаһы Тəгалə аның 
йөзен җəһəннəмнəн җитмеш фəрсах 
ераклаштырыр».w
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Əнəс ибне Мəлик (радыйаллаһу гəнһү) 
əйтүенчə, Рəсүлүллаһ саллəллаһу галəйһи үə 
сəллəм болай дигəн:

«Кем тиешле дəрəҗəдə таһəрəт алып 
мөселман кардəшенең янына килсə, ул 
кеше җəһəннəмнəн җитмеш фəрсах 
ераклаштырылыр».
Яңадан да ике сахих хəдис:
Гадий ибне Хатимнəн (радыйаллаһу гəнһү) 

хəбəр ителгəнгə күрə, Рəсүлүллаһ, саллəллаһу 
галəйһи үə сəллəм, болай дигəн:

«Сездəн һəрберегез үзе белəн җəһəннəм 
арасына бер хөрмə төше кадəр генə булса да 
пəрдə куйсын, бу аз булса да,  бер гамəл булыр».

Габдулла ибне Гомəр (радыйаллаһу гəнһү) 
əйтүенчə, Рəсүлүллаһ, саллəллаһу галəйһи үə 
сəллəм, болай дигəн:

«Əгəр кемдер ачыккан мөселман кардəшен 
туйганчы ашатса һəм эчертсə, хəбəр 
ителде ки, Аллаһы аны киңлеге йөз еллык 
юлга тиң булган җитмеш чокыр ераклыкка 
җəһəннəмнəн аерачак».
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Ђй, ахирәткә юл тотучы кардәшем!

Башка аять һəм хəдис китапларында бу тема-
га карата тулырак мəгълүмат алырсыз.

Ə хəзер  яңа перронга күч һəм көтеп тор!

* * *
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Нђфеснећ хисаплары

Һəр мөселман үзенең хəзергесен һəм 
килəчəген аңлы рəвештə анализлап карарга, 
хисап көне килгəнче, үз-үзенə хисап бирергə 
тиеш.

Шулай итеп, мљселман кардәшем!

Син үзеңне ничек итеп хисапка тартачаксың?
Җəнабы Хакның бəхетле юлына китерəчəк 

түбəндəге сорауларны үзеңə мөмкин кадəр еш-
рак бирергə тиешлесең:

1. Намазларыңны мəчеттə җəмəгать белəн 
укыдыңмы?

2.Аллаһының китабыннан һəркөн ни дə булса 
укыдыңмы?

3. Үлем, кабер, ахирəт тормышы хакында 
берəр тапкыр булса да уйланганың булдымы?

4. Гөнаһлар кылгач, күз яшьлəреңə буылып 
гафу, кичерү, истигъфар телəгəнең булдымы?

5. Аллаһыдан шəһитлек телəдеңме? Чөнки 
пəйгамбəребез саллəллаһу галəйһи вə сəллəм 
шуны əйткəн:

«Кем Аллаһыдан (эчкерсез рəвештə) шəһадəт 
телəсə, урын-җирендə үлсə дə, шəһитлəр 
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мəртəбəсенə ирештерелəчəктер».
6. Фəкыйрьлəргə, мохтаҗларга ярдəм итə 

идеңме?
7. Бары тик Аллаһы өчен газап чигеп, үз 

нəфесең өчен газап чигүдəн туктый алган 
идеңме?

8. Атаң белəн анаңа игелек кылдыңмы?
9. Сиңа бер кайгы килгəндə, «Иннəə лиллəһи 

үə иннəəə илəйһи рааҗигүүн» (без Аллаһыдан 
килдек һəм янə Аңа кайтачакбыз) дидеңме?

10. Йөрəгеңне нəфрəттəн һəм тəкəббер 
булудан, дошманлык һəм көнчелектəн 
чистарттыңмы?

11. Хезмəт хакы алуыңда һəм ашау-эчүеңдə 
Аллаһыдан курыктыңмы?

Хљрмәтле мљселман кардәшем!

Əгəр син əлеге сорауларны һəркөн исеңə 
төшереп төгəл җавап бирə алсаң, уңышка 
ирешүчелəрдəн булырсың.

Ђй, ахирәт юлчысы!

Ике җиһанда да бəхетле булсын өчен, килəсе 
перроннан ук  төшеп китмəс өчен, сиңа боларны 
хəзердəн үк исеңə төшерəбез!
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Шђџњђтенђ 
бирелгђннђрнећ ахыры

Нəфес телəклəренə бирелүчелəр бу юлны 
дөрес дип саныйлар. Лəкин ул, дөнья һəм ахирəт 
тормышын куркыныч астына куйган кыска юл-
дыр.

Шəһвəт юлына басып, биш минутлык дөнья 
лəззəтлəренə бирелгəннəрнең ахыры ачы 
нəтиҗəлəргə китерəчəк.

Əнəс ибне Мəлик (радыйаллаһу гəнһү) хəбəр 
иткəнчə, Рəсүлүллаһ, саллəллаһу галəйһи үə 
сəллəм, түбəндəгелəрне сөйлəгəн:

«Бу дөньяда вакытта күп нигъмəтлəргə 
ирешкəн бер кешедəн җəһəннəмгə кергəч: 
«Дөньяда син берəр нигъмəт күрдеңме?» ‒ дип 
сорарлар. Ул: «Юк, валлаһи, миңа дөньяда 
һичбер нигъмəт тимəде», ‒ дип җавап 
бирəчəк.
Шулай ук бу дөньяда зур авырлыклар 

кичергəн берəү җəннəткə кергəч, сорарлар: 
«Син дөньяда вакытта берəр төрле авыр-
лык кичердеңме?» Ул адəм дə: «Мин дөньяда 
чакта һич авырлык күрмəдем», ‒ дип җавап 
бирəчəк».
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Ахирəт көнендə онытылган кешенең бу 
дөньяда бер кыйммəте дə юктыр һəм килəчəктə 
аны  җəза көтəдер.

Аннан соң ни булыр?
Нəфес корбанына əйлəнеп, һəртөрле гөнаһ 

сазлыгына баткан, дөнья һəм ахирəт тормышын 
яман эшлəргə алыштырган һəм шуның белəн 
җаннарын гомер буе үкенеп хəсрəттə үткəрергə 
мəҗбүр булганнарның хəле никадəр кызга-
ныч һəм гыйбрəттер. Бəхетне бары тик дөнья 
лəззəтлəрендə табучыларның хəле бигрəк тə ая-
нычтыр!

Бəхет чынлап та санап үтелгəннəрдə дип уй-
лаучылар ялгышмыйлармы икəн?    

Килəсе тукталышта шуларны карап үтəрбез.

* * *
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Сђгадђт кайда?

Ђй, ахирәткә юл тотучы кардәшем!

Күплəребез үз бəхетен эзли. Ə синең фикереңчə, 
кайда соң ул сəгадəт? Мал-мөлкəттəме? Нəселдə 
яисə гүзəллектəме? Кешелəрнең күбесе бəхетне 
җиңел генə, эшлəмичə мал казану юлларында, 
интернетта, мода журналларында, ачык киенгəн 
кызларда, күңел ачу һəм уен җирлəрендə табарга 
тырыша. Лəкин алар һич кенə дə бəхетне анда 
таба алмаслар!

Җəнабы Хак боерган:
«Кем минем кисəтүлəремнəн йөз чөерə, 

һичшиксез, аның тормышы газаплы булачак 
һəм Без аны Кыямəт көнендə дөм сукыр 
килеш кубарачакбыз»46.

Шулай булгач, бəхетне кайдан эзлəргə? 
Аллаһы Тəгалəнең шул сүзенə дикъкать 
ит: «Ир кешеме ул, хатынмы,  мөселман 
булып, игелекле эшлəр башкарса, аларны, 
һичшиксез матур тормышта яшəтəчəкбез. 
Һəм əҗерлəрен дə кылган иң игелекле эшлəре 
буенча бирербез»47.
46    «Та-һа» сүрəсе, 20:124.
47    «Нəхел» сүрəсе, 16:97.w
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Дөнья һəм ахирəт бəхетенə бары тик 
Аллаһының əмерлəрен һəм тыюларын 
икелəнүсез кабул итеп, төгəл үтəп барганда 
гына ирешергə мөмкиндер. Дөнья эшлəренə ар-
тык бирелеп, сиңа ахирəт эшлəрен начар итеп 
күрсəтергə телəгəн, Аллаһының əмер һəм тыю-
ларына каршы килгəн берəүлəрдəн сакланырга 
киңəш итəм. Аларның сөйлəгəннəре һəм биргəн 
киңəшлəре дөньяда бераз гына файда китерсəлəр 
дə, ахирəттə мəңгелек интегү һəм газаптыр.

Бервакытны пəйгамбəребез саллəллаһу 
галəйһи үə сəллəм бер җеназага катнашты, 
соңыннан нидер алып җиргə сипте һəм шулай 
диде:

«Җəннəттə һəм җəһəннəмдə урыны языл-
маган сездəн беркем дə юктыр». «Алай булса, 
авырсынып, гамəллəрдəн ераклаша күрмик та-
гын?» ‒ дип сорагач, янə əйтте:

«Сезнең өчен яратылган гамəллəрнең иң 
җиңелен сайлагыз. Кем сəгадəтне телəсə, 
яхшы кешелəрнең гамəллəрен бик тə җиңел 
башкарыр. Кем начар кешелəрдəн булыр-
га телəде исə, яман кешелəрнең эшлəре аңа 
җиңеллəштерелер».

Ə соңыннан шул аяти-кəримəлəрне укыды: 
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«Кемдер хəер-сəдака, зəкят бирер, кемдер 
гөнаһ кылудан, харамнан куркыр. Кемдер 
гүзəллеккə сокланыр һəм аның хаклыгын 
раслар. Без дə андыйларның Сəгадəткə ба-
рыр юлларын уң итəрбез. Əмма кем тар 
күңелле, матди һəм рухи саранлыкта булса, 
Аллаһка ихтыяҗ тоймаса, иң хəтəре – алдаш-
са, ялганласа, гүзəллекне инкарь итсə, Без ан-
дыйларга иң хəтəр җəзага барыр юлларны уң 
итəрбез»48. 

Юлчы туганым!

Инде бəхет эзлəп, соңгы тукталышка килеп 
җиттең. Соңгы үтенечем буларак, васыятебезне 
тыңлап үтəргə киңəш итəм.

 
    

48    «Лəйл» сүрəсе, 92:5-10.

w
w

w
.d

ar
ul

-k
ut

ub
.c

om



62

Бљек васыять

Сљекле кардәшем!

Хактыр ки, һəрбер кеше хəер казаныр өчен 
бу дөньяның күп кенə станциялəренə тукта-
лырга мəҗбүрдер. Ə без исə сиңа пəйгамбəр 
əфəндебезнең: «Дин – ул нəсыйхəттер», ‒ дигəн 
сүзлəрен искəртеп, дөньяда һəм ахирəттə сиңа 
күрсəтмə булачак əлеге сүзлəр белəн бəхəсне 
туктатырга телибез:

«Кайда гына булсаң да, тəкъва иясе бул. 
Һəр гөнаһ гамəлдəн соң бер игелек кыл, ул 
гөнаһыңны юсын. Тирə-юньдəгелəргə кара-
та шəфкатьлелек күрсəт».
Аллаһым, юмартлыгың һəм рəхимлегең белəн 

безне тəкъва иясе булган колларыңнан итə күр! 
Амин.

* * *
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Соћгы сњз

Ђй, ахирәткә юл тотучы туганым!

Сиңа ахирəт юлында көткəн авырлыклар-
ны һəм барлык куркуларыңны җиңəргə ярдəм 
итəчəк төп шартларны тəкъдим иттек. Əгəр 
аларны сөенеп һəм арттырып үти алсаң, котыл-
ганнар арасында булырсың. Укып һəм өйрəнеп, 
башыңа килəчəклəрне алдан белеп торсаң, 
хəсрəт күрмəссең һəм хисабыңны да җиңел 
генə тапшырырсың. Бу сəяхəтеңдə Аллаһының 
һəм рəсүленең əмер һəм телəклəрен төгəл итеп 
үтəргə киңəш итəм.

Аллаһы Тəгалə безне һəм сезне җəннəтлəренə 
кертсен, җəһəннəмнəн азат итсен иде! Амин.

Пəйгамбəр əфəндебезгə, аның гаилəсенə һəм 
əсхабына бик күп сəламнəр булсын. Барлык 
хəмед-мактаулар Раббыбызга махсустыр.

* * *
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Васыять хакында
Ибне Гомəр, радыйаллаһу гəнһү шулар-

ны аңлата: «Рəсүлүллаһ саллəллаһу галəйһи 
үə сəллəм, боерды:  «Əгəр мөселманның ва-
сыять итеп калдырырлык милке булып 
та, васыятьнамə язмаса, аның бу милеккə 
ия булган хəлдə ике көннəн артык яшəве 
хаксызлыктыр»49.

* * *

Васыять һəм инфакъ вакыты
Əбү Һүрайра,  радыйаллаһу гəнһү, аңлата: 
«Рəсүлүллаһ саллəллаһу галəйһи үə 

сəллəмнəн: «Садаканың кайсысы өстенрəк?» ‒ 
дип соралды.

«Сау-сəламəт вакытыңда фəкыйрь булу-
дан куркып, бай булуга өмет иткəн чагыңда, 
малга карата саран була торып та садака 
бирүеңдер» ‒ диде, аннан соң дəвам итте: «Шул 
рəвешле садака бирүеңне җаның бугазыңа 
җиткəнче дəвам ит. Соңгы сулышың якынай-
49    Бохари һəм Мөслим.w
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гач бирелгəн садакадан файда юктыр, чөнки 
малың инде башкаларга күчкəн булыр»50.

* * *

Һəркем васыятен хəзерлəргə тиеш
Һəр мөселман соңгы сулышына кадəр васы-

ятен язарга тиеш. Васыятьне үлем хасталыгы 
вакытында язу ваҗиб, сəламəт чагыңда язып, үз 
яныңда йөртү мөстəхəб, ягъни, мəҗбүри булма-
са да, яхшы эш дип санала.

Васыятеңдə балаларыңа, якыннарыңа 
соңгы нəсыйхəтеңне бирергə тиешсең. Əгəр 
өстеңдə якыннарыңның хаклары һəм бирəчəк 
бурычларың булса, аларның бирелүен талəп 
ит, үтəлмəгəн хаҗ бурычың калса, синең өчен 
анда вəкил җибəрүлəрен сора. Җеназаң һəм 
җирлəү хакында күрсəтмəлəреңне калдыр. Бу 
телəклəрнең үтəлүе өчен ике гадел шаһит янын-
да бер якыныңа опекунлык вазифасы йөклəнсен.

50    Бохари.
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Васыять калдырмыйча үлгəннəргə 
сөйлəшү хакы бирелмəс

Үлгəн мөэминнəрнең рухлары бер-берсе 
белəн күрешерлəр, бигрəк тə җомга көн 
кичлəрендə үзара сөйлəшерлəр. Үлгəн кешенең 
рухы күклəргə күтəрелгəч, мөэминнəрнең рухла-
ры килеп, дөньядагы танышлары турында сора-
шырлар. Васыять итмичə үлгəннəрнең рухлары-
на сөйлəшү хакы бирелмəс .

* * *
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Дини васыятьнамђ

Васыять һəм аның əһəмияте  
хакында кайбер фикерлəр
Васыять – үлем якынлашкан чагында үзебез 

эшлəргə телəп тə, өлгерми калган эшлəребезнең 
үтəлүен яшəп калган якыннарыбыздан үтенү, 
икенче төрле əйткəндə, сау-сəламəт чагында 
тулысынча үти алмаган вазифаларыбызның 
үтəлүен телəп калдыру була. 

Без мирас итеп калдырган малның өчтəн 
бер өлеше белəн, өстебездə булган кеше һəм 
Аллаһы хакларының үтəлергə мөмкин кадəрен 
түлəүне васыять итү – ваҗиб булып санала. Бу 
васыятьнең үтəлешен тəэмин итү варисларыбыз 
өчен ваҗибтыр.

Кеше үз кулында малы була торып та, үзе 
сəламəт вакытта башкарырга форсат чыкмаган 
бурычларының үтəлүен васыять итə ала. Лəкин 
бер шарт белəн: аларны башкару өчен җитəрлек 
мал калдырырга тиеш. Мəсəлəн, зəкят, тотыл-
маган ураза яки башкарылмаган хаҗ, фидия 
бурычы кебек матди бурычларны үтəү өчен 
җитəрлек дəрəҗəдə мал калдырган очракта, 
моның хакында васыять калдыру ваҗиб була.w
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Васыятьнамђ њрнђге

Мин, бу юлларның астында имзасы булган 
васыять итүче буларак:

Аллаһыдан башка илаһ булмаганлыкка, 
Мөхəммəд саллəллаһу галəйһи вə сəллəмнең 
Аның колы һəм рəсүле булганлыгына, кыямəт 
көненең төгəл буларак һəм шик-шөбһəгə 
урын калдырмый торган рəвештə килəчəгенə, 
бөек Аллаһының кабердəгелəрне яңадан 
терелтəчəгенə шаһитлек итəм һəм шуларны 
əйтəмен:

Гаилəмнəн һəм нəселемнəн үземнəн соң кал-
ганнарга  васыятем шулдыр:

Аллаһыдан куркып яшəгез, Аның əмерлəрен 
һəм тыйганнарын игътибар белəн һəм төп-төгəл 
үтəгез, аралары бозылган кешелəрне татулашты-
рыгыз, Аллаһыга һəм рəсүленə итагать итегез.

Ибраһим һəм Ягъкуб пəйгамбəрлəр үз улла-
рына васыять һəм киңəш иткəн кебек, мин дə 
сезгə хəзер васыять итəмен. Алар үз улларына 
болай дигəннəр: 

Ибраһим белəн Ягъкуб галəйһиссəлəм моны 
балаларына  васыять итеп калдырды. Хəзрəти 
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Ягъкуб əйтте: «Угылларым, хактыр ки, сезнең 
өчен бу динне Аллаһ сайлап бирде, шуңа күрə, 
бары тик мөселман булып яшəгез, мөселман 
булып үлегез»51.

1. Сезгə Аллаһының əмерлəренə бəйле бу-
лып һəм Аның тыйганнарыннан ерак торып, 
тəкъвалы тормыш кичерүегезне васыять һəм 
киңəш итəм. Авырган чакларыгызда һəм үлем 
каршысында сезгə сабыр булырга, минем хак-
та бары тик яхшы сүзлəр сөйлəргə, минем өчен 
Аллаһыдан бик күп гафу һəм истигъфар телəргə, 
догалар кылырга, Раббымның мине җəннəтенə 
куеп, җəһəннəм утыннан ерак кылуын телəргə 
васыять итəм.

2. Əгəр дə мине үлем алса һəм минем рухым 
Яралтучыма менеп җиткəнче, сез моны укый 
алсагыз, ул тəкъдирдə, үзегез хəбəр бирə алган 
игелекле кешелəрне яныма чакыруыгызны һəм 
алар тарафыннан миңа шəһадəт кəлимəсенең ка-
батлап əйтелүен соравыгызны васыять итəм. 

3. Вафат булгач, күзлəремне йомдырып, уң 
ягыма яткырырга, йөземне кыйблага каратып 
куярга киңəш һəм васыять итəм.

51    «Бəкара» сүрəсе, 2:132.
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4. Мин үлгəч, җеназамны кешелəрне 
көттермичə, тиз арада хəзерлəвегезне, якын-ерак 
барча туганнарга: мине таныганнарга һəм бигрəк 
тə игелекле кешелəргə хəбəр итүегезне телəп 
васыять итəм. Мəетемне юучылар хəзерлекле 
булсыннар, җеназа намазымны тиз кылсыннар, 
мине соңгы юлга озату һəм җирлəү эшлəрен 
ашыгыч рəвештə башкарсыннар.

5. Сезгə аерым васыятем: мəетемне юачак 
кешелəр ышанычлы һəм тəртипле кешелəрдəн 
булсыннар, мине яхшы юсыннар. Эшлəрен  
«Аллаһ ризалыгы өчен» дип башласыннар. 
Əгəр юган чакта нинди дə булса яхшы ягым-
ны күрсəлəр – хозурлансыннар, инде начарлы-
гымны күрəлəр икəн – яшерсеннəр. Мине юып 
бетергəч, тəнемне чиста коры тукыма белəн 
сөртеп киптерсеннəр һəм өстемə хуш исле берəр 
нəрсə сөртсеннəр. Нигездə, мəетемне юучыларга 
карата үтенечем шулдыр.

6. Сезгə васыятем: өч кисəктəн торган, ак 
һəм чиста бер тукыма белəн бар тəнемне төреп 
кəфенлəсеннəр. Кəфенемнең өч аерым кисəктəн 
торуын һəм хуш исле булуын телимен.

7. Минем җеназа намазымны кылучылар аны 
бер фарыз намаз артыннан кылсыннар. Җеназа 
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намазымда сафлар саны өчтəн дə аз булмасын 
дип игътибарлык күрсəтсеннəр. 

8. Җеназа намазымда догаларны һəм Коръəн 
аятьлəрен кирəгеннəн артык югары тавыш белəн 
укымасыннар. Җеназамны артык сузмасыннар, 
килешмəгəн һəм кирəксез эшлəргə урын калдыр-
масыннар.

9. Китап белəн сөннəткə каршы килгəн 
һəртөрле эш һəм хəрəкəтнең: кычкырып 
елауларның, өс-баш, кием ертуларның һəм  
йөзен тырмауларның  җеназамда күзəтелүеннəн 
мин бик ерак торамын. Моңа аеруча дикъкать 
ителсен!

10. Минем сезгə киңəшем: əгəр дə мөмкин 
булса, каберемне бераз тирəн итеп казы-
гыз. Мине кабергə уң ягым белəн куйсын-
нар. Йөземне кыйбла тарафына юнəлтсеннəр. 
Кабергə иңдергəн кеше əлеге доганы кылсын: 
«Бисмиллəһи үə гəлəə сүннəти Расүүлиллəһи», 
ягъни, «Аллаһның исеме һəм рəсүленең сөннəте 
белəн сине монда иңдерəм». Җеназама катна-
шып, мине каберемə тикле озатып килгəннəрнең 
һəрберсе өчəр уч туфрак алып, баш очыма 
сипсеннəр.
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11. Сезгə васыятем шулдыр: минем кабе-
рем өстенə бернəрсə дə кормагыз. Каберемнең 
өстендə кемнең дə булса утыруы яки йөрүе бер 
генə дə ярый торган эш түгел, хəлəл булмас.

12. Сезгə тагын бер васыятем бар: каберемне 
табыну урыны хəленə китермəгез, өстенə нинди 
дə булса корылма төземəгез, артык биеклəтмəгез. 
Ирлəр минем каберемə каравылда торган ке-
бек чиратлашып килергə тырышмасыннар. Ха-
тыннар исə ярамаган кыяфəттə каберемə һич 
килмəсеннəр.

13. Сезгə шуны васыять итəм: мине кабергə 
җирлəгəннəн соң, минем өчен күп тапкыр 
Аллаһыдан гафу телəгез, истигъфарда булыгыз.

14. Тагын бер васыятем: мине искə алу телəге 
белəн яки шуңа охшаш максат белəн беркем дə 
кеше җыймасын, тантана уздырмасын. Бернин-
ди дə тантана яки мəҗлес кирəк түгел, җеназа 
вакытында əйтелгəн сүзлəр, кайгы уртаклашу 
җитəрлек. Янəдəн искə төшереп үтəмен: сак бу-
лыгыз, мине искə алу телəге белəн һəр ел саен 
кабат-кабат мəҗлеслəр уздырырга тырышмагыз.

15. Якыннарымнан булган кешелəрнең минем 
үлемем сəбəпле, өч көннəн артык матəм тотула-
ры килешмəс. Бары тик хатыным гына минем 
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өчен дүрт ай дəвамында матəм тота, чөнки бу 
аятьтə күрсəтелгəн. Əгəр минем хатыным йөкле 
булса, ул тəкъдирдə аның гыйддəте, ягъни көтү 
вакыты, баласын тудырганчы дəвам итə.

16. Сезгə аеруча киңəш итəм: (мəет чыккан 
өйдə) аш хəзерлəп, кайгыгызны уртаклашыр 
өчен килгəннəрне сыйламагыз.

17. Балаларыма һəм башкаларга васыятем: 
мин түбəндəрəк яздырган мəсьəлəлəргə игъти-
барлы булсыннар, барлык санап үткəннəремне 
төгəл башкарсыннар. (Шул ук вакытта, үтəргə 
җитешми калганнарын хəтерлəреннəн чыгар-
масыннар иде. Боларны эшлəгəнче үлеп киткəн 
очракта, бу бүлемнəргə аеруча игътибарлы 
булсыннар һəм алдан ук кайгыртсыннар иде). 
Һəм сезгə шуны да əйтергə телимен: мин фəлəн 
җирдəге фəлəнчə адреслы йортымны вакуф кара-
магына биргəн идем. Шулай ук  фəлəн суммага 
банк чегын/чекларын да лаеклы фəкыйрьлəргə 
һəм мохтаҗ кешелəргə ярдəм өчен вакуф малы 
итеп калдырам. Яисə боларны үз нəселемнəн 
булганнарга гаилə вакуфы итегез.

18. Сезгə тагын бер васыятем шулдыр: 
үземнəн соң калдырган мирас акчасыннан 
шулкадəрлесенең укыту оешмаларына, Коръəн 
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уку курсларына, хафизлыкка өйрəнүчелəргə 
һəм башка шундый кешелəргə сəдака итеп 
бирелүен телимен. Лəкин бу сумма калдырыл-
ган мирасның өчтəн береннəн артмаска тиеш. 

Монда иң мөһим һəм урынлы булганы, кал-
дырылган мирастан васыять итүченең якын-
нары арасында фəкыйрь һəм мохтаҗ кешелəр 
булса, һəм мираста аларның өлешлəре булма-
са, садакаларның шуларга бирелүе дөрестер. 
Бу кешелəрнең исемнəре түбəндəгелəр: 
(____________)

19. Сезгə башка бер васыятем: өстемдə булган 
бурычларымны мөмкин кадəр тизрəк түлəгез. Бу-
рычларым шул чират буенча түлəнсен: Шуның 
кадəр сум акча фəлəн кешегə, яшəү адресы мон-
дый, шушы кадəресе фəлəнгə, адресы будыр. 
Безнең арабызда килешү кəгазе бар/юк. (Шул 
рəвешле, васыять язучы бөтен булган бурычла-
рын һəм аларны алачак кешелəрнең исемнəрен 
һəм адресларын язып куярга тиеш).

20. Сезгə тагын бер васыятем шулдыр: 
исемнəре һəм адреслары түбəндə күрсəтелгəн 
кешелəрнең миңа бирəчəк бурычлары бар. 
Бурыч кəгазьлəре нигезендə, бу кешелəрдəн 
бурычларының алынуын телим. Фəлəн кешедəн 
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алачагым шулкадəр, шул адрес буенча яши. 
(Шул рəвешле, аңа бирəчəк бурычлары булган 
барлык кешелəрнең исемнəрен һəм адресларын 
язып чыга, бурыч кəгазьлəренең булу-булмавын 
да күрсəтə).

21. Бөтен балаларыма һəм якыннарыма иң 
мөһим васыятем шулдыр:

Намазларын һичбер вакыт ташламасыннар, 
дөрес итеп укуларын дəвам иттерсеннəр.

Уразаларын тотып, зəкятлəрен тулысынча 
түлəсеннəр.

Миннəн соң бер-берлəреннəн аерылмасын-
нар.

Улларыма аерым васыятем: кыз туганна-
ры белəн яхшы мөгамəлəдə булсыннар, хəтта 
алар кияүгə чыкканнан соң да кайгыртучанлык 
күрсəтсеннəр. Сезгə шуны белдерəмен һəм бөек 
Аллаһны шаһит итеп аламын: минем өстə хакы 
булган һəркемгə дə яхшы мөнəсəбəт күрсəтергə 
тырыштым, беркемгə дə авырлык китерергə 
телəмəдем. Минем соңгы телəгем: алар да 
миңа карата яхшы мөнəсəбəттə булсыннар, 
кичерсеннəр, кече күңеллелек күрсəтсеннəр иде.

22. Ниһаять, гаилəмə, улларыма һəм кызлары-
ма васыятем шул булыр:
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Сабырлык күрсəтсеннəр. Мин үлде дип, 
Аллаһының тəкъдиренə каршы ризасызлык 
белдермəсеннəр. Минем васыятем шушылардан 
гыйбарəт булып, шул илаһи хəбəр белəн аны 
тəмамлыймын:

«Васыятьне ишеткəч һəм кабул иткəннəн 
соң, бу васыятьне үзгəрткəн кешелəр гөнаһлы 
булыр. Шик юк ки, Аллаһ барысын да ише-
теп, күреп тора»52.

Бу васыять ............. шəһəрендə ............. көндə 
язылды.
Васыять итүче/имза
...........................................................
Шаһитлəр/имза
.................................................................
Бу васыятьнамə түбəндəгечə тормышка 

ашырылды:

          Дата: .........../............../...................

52    «Бəкара» сүрəсе, 2:181.
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Васыять калдырмый-
ча њлгђннђр

Əбү Шейх ибне Хиббан «Васыятьлəр» исем-
ле китабында Кайс ибне Кабисəдəн (р.г.) шуны 
риваять иткəн:

«Васыять итмичə үлеп киткəн кеше, башка 
үлелəр белəн сөйлəшə алмас».

Бервакыт, пəйгамбəребездəн сорадылар:
‒ Йə, Рəсүлүллаһ, үлелəр сөйлəшə алырмы? 
‒ Əйе, алар бер-берсенə йөрешерлəр, ‒ дип 

җавап бирде Рəсүлебез.
Ибн Аби əд-Дунья, Сəгид ибне Халид аркы-

лы Ибн Зəйд əл-Əнсаридан (р.г.) Басралы бер 
кешенең сүзлəрен хəбəр иткəн.

«Мин кабер казучы идем. Беркөнне кабер ка-
зыган вакытта, башымны аңа якын куеп яттым. 
Төшемə ике хатын-кыз керде. Аларның берсе:

‒ Йə, Габдуллаһ! Аллаһы хакы өчен бу хатын-
ны безгə күрше итмə! ‒ диде.

Мин куркуымнан уяндым. Карасам, яныма 
бер хатын мəете китерелгəн. Шулвакыт: «Арты-
гызда башка бер буш кабер бар, шунда күмегез» 
‒ дип, аларны үзем казыган кабердəн җибəрдем.
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Төнлə белəн янəдəн шул ике хатынны 
төшемдə күрдем. Ул хатын миңа дəште:

‒ Аллаһы сиңа əҗер-савабын бирсен, бездəн 
бик зур яманлыкны ераклаштырдың!

‒ Нигə синең күршең бер дə сөйлəшми? ‒ дип 
сорадым.

‒ Минем иптəшем васыять калдырмыйча 
үлде. Васыять итмичə үлгəннəрнең җəзасы – 
кыямəткə кадəр сөйлəшмəүдер, дип җавап бир-
де.

Əнəс, радыйаллаһу гəнһүдəн, Дəйлəми рива-
ять иткəнчə, рəсүлүллаһ, саллəллаһу галəйһи үə 
сəллəм, түбəндəгелəрне əйткəн:

«Җəннəт əһеленнəн ике хатынны күрдем. 
Берсе сөйлəшə, икенчесе сөйлəшə алмый иде. 
Мин: «Син нигə сөйлəшəсең, ə теге хатын 
сөйлəшə алмый?» ‒ дидем. Хатын əйтте: «Мин 
васыятемне калдырдым, ə бу хатын исə, васыять 
итмичə үлде. Инде кыямəткə кадəр сөйлəшə ал-
маячак».

* * *
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Кушымта 2

Ахирђт џава Юллары

Дөнья – Ахирəт самолетының чартерлы рейсы 
буенча очыш программасы:

Баш пилот:   Газраил
Рейсның башлангыч ноктасы: Дөнья
Очыш сəгате:   Əҗəл вакыты
Төшү урыны:   Кабер
Бару ноктасы:   Җəннəт яки 

җəһəннəм

Юлчының белешмəсе:
Исеме:   Кеше
Вазифасы:   Коллык
Ясалган матдəсе:  Туфрак
 
БАГАЖ:
Берничə метр тукыма.
Игелекле гамəллəр.
Игелекле баласының догасы.
Файдалы гыйлем.
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Искәрмә: башка нəрсəлəр алырга катгый ты-
елган.

Билет алыштыру: Билетыгызны алыштыру 
мөмкин түгел, бары тик садака биреп вакытын 
кичектерергə була.

* * *
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Сђяхђт књћелле узсын 
љчен

Сəяхəтегезне исəн-имин уздырыр өчен 
Коръəни Кəримдə һəм хəдис-шəрифлəрдə 
бирелгəн тəгълиматларны үтəп баруыгызны со-
рыйбыз.
Мөһим хəбəр:
Аллаһы һəм рəсүленə берсүзсез итагать итү.
Үлемне һəрвакыт истə тоту.
Ахирəттə безне җəннəт яки җəһəннəм 

көтəчəген белеп тору.
Ата белəн анага игелек кылу.
Ашау-эчүнең һəрвакыт хəлəл булуы.

* * *
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Мљџим искђртњ

Паспортыгыз (гамəл дəфтəрегез) тикшере-
лəчəк!

Тикшерү барышында, билгеле бер вазифа-
лар йөклəнгəн  фəрештəлəр, кешенең яшəлгəн 
гомеренə бəя бирерлəр. Əгəр дə визалар үз вакы-
тында эшлəнгəн булса (намаз, ураза, зəкят һ.б.), 
иншə Аллаһ, җəннəткə барып ирешерсез.

Паспорт контроле белəн бəйле булган шул со-
рауларга җавапларны хəзердəн үк əзерлəп куяр-
га кирəк:

Гомереңне кайда үткəрдең?
Яшьлегеңне ничек үткəрдең?
Малыңны ничек таптың?
Малыңны кайда сарыф иттең?
Аллаһы юлында нилəр эшлəдең?
Искəрмə: Хөрмəтле юлчылар! Тулырак 

мəгълүмат алырга телəүчелəрне Коръəни 
Кəримгə һəм пəйгамбəребезнең хəдис-
шəрифлəренə мөрəҗəгать итəргə чакырабыз.

Аллаһы Тəгалə иң соңгы сəяхəтебезне 
җəннəттə тəмамлауны һəммəбезгə дə насыйп 
əйлəсен. Амин.
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НАМАЗ (ахирђт билеты)

Намаз – диннең терəге, мөэминнең 
мигъраҗыдыр,

Намаз –  чирле рухларның тəэсирле 
дəвасыдыр.

Намаз кылган коткарыр тайпылудан үз динен.
Намаз кылмаган табар тик җəһəннəмдə үзен. 
Начар-яман эшлəрдəн саклыйдыр безне намаз,
Начар эшлəрне ташлаткан, гөнаһтан коткар-

ган да намаз.
Намаз – нурдыр, яктылыктыр кеше күңелендə.
Намаз – җавап булачактыр Мүңкəр белəн 

Нəкиргə.
Намаз – салкын күлəгəдер, кыямəт 

кайнарында.
Намаз калкан кебектер, җəһəннəм ялкынында.
Намаздыр бер-берсенə бəйлəгəн мөэминнəрне,
Намаздыр дуслаштырган үпкəле кешелəрне.
Намаз кылган һəрвакыт яхшы гамəллəр 

эшлəр.
Намазда хозур, рəхəтлек таба алыр кешелəр.
Намаз – ахирəт билеты, ансыз юлга чыгылмас.
Билетсыз юлга чыкканның йөзенə һич 

каралмас.
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