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Җәннәткә хисапсыз керүчеләр

ҖӘННӘТКӘ ХИСАПСЫЗ КЕРҮЧЕЛӘР

Барча мөселманнар белә: бу дөньяда яшәвебезнең төп максаты — гый� бадәт 
кылу, гый� бадәт аша Аллаһы рйзалыгына йрешү, Аллаһы рйзалыгын алып, 
җәннәткә керү. Әмма җәннәт юлы җйңел түгеллеген дә беләбез. Ә шулай�  да 
җәннәткә Аллаһының газабын алмый� ча һәм хйсап тотмый� ча гына кереп 
буламы? Дөньялыкта кай� бер очракларда адәм баласына ташламалар каралган 
кебек, ахйрәттә дә нйндйдер й� омшаклыкка өмет йтә алабызмы? Әлеге мөһйм 
сорау күпләрне борчый� дыр, мөгаен. Мөслйм җыентыгында кйлгән, Ибн 
Габбастан рйваять йтелгән хәдйсне карый� к.

َمُم،
ُ
األ  َّ يَلََعَ ُعرَِضْت  قاَل:  وسلََّم  عليه   ُ اهَّللَّ َصىَّلَّ  انليّبِ  َعِن  عبَّاٍس،  ابُن  ثَنا   َحدَّ

يُْت انليبَّ ومعُه الرَُّهيُْط، وانليبَّ ومعُه الرَُّجُل والرَُّجالِن، وانليبَّ ليَس معُه أَحٌد،
َ
 فََرأ

ُ عليه يِِت، فقِيَل يِِل: هذا ُموىََس َصىَّلَّ اهَّللَّ مَّ
ُ
أ ُهْم  أنَّ َفَظَننُْت  ُرفَِع يِل َسواٌد َعِظيٌم،   إذْ 

فُِق، َفَنَظرُْت فإذا َسواٌد َعِظيٌم، فقِيَل يِِل: انُْظْر إيِل
ُ
 وسلََّم وقَوُْمُه، ولَِكِن انُْظْر إيِل األ

ُتَك ومعُهْم َسبُْعوَن ألًْفا يَْدُخلُوَن مَّ
ُ
، فإذا َسواٌد َعِظيٌم، فقِيَل يِِل: هِذه أ فُِق اآلَخرِ

ُ
 األ

ولَئَِك
ُ
أ انلَّاُس يف  فَخاَض  َمزْْنِهََلُ  فََدَخَل  َنَهَض  ُثمَّ  َعذاٍب.  ِحساٍب وال   اجَلنََّة بغريِ 

ِيَن َصِحُبوا ِيَن يَْدُخلُوَن اجَلنََّة بغريِ ِحساٍب وال َعذاٍب، فقاَل َبْعُضُهْم: فَلََعلَُّهُم اذَّلَّ  اذَّلَّ
وا يف اإلْسالِم ولَْم ِيَن ُودِِلُ ُ عليه وسلََّم، وقاَل َبْعُضُهْم: فَلََعلَُّهُم اذَّلَّ  رَسوَل اهَّللِ َصىَّلَّ اهَّللَّ
ُ عليه وسلََّم، فقاَل: ِ، وَذَكُروا أْشياَء فََخَرَج عليهم رَسوُل اهَّللِ َصىَّلَّ اهَّللَّ  يرُْْشُِكوا باهَّللَّ
وال يَْسرََتْقُوَن،  وال  يَْرقُوَن،  ال  ِيَن  اذَّلَّ ُهُم  فقاَل:   ، وهُ فأْخرََبُ فِيهِ؟  خََتُوُضوَن  اذَّلي   ما 
َ أْن جََيَْعلَيِِن ُوَن، فَقاَم ُعاّّكَشُة بُن حِِمَْصٍن، فقاَل: اْدُع اهَّللَّ وَن، ويَلََع َرّبِِهْم َيَتَولَّكَّ ُ  َيَتَطريَّ
َ أْن جََيَْعلَيِِن منهْم، فقاَل:  منهْم، فقاَل: أنَْت منهْم، ُثمَّ قاَم رَُجٌل آَخُر، فقاَل: اْدُع اهَّللَّ

َسَبَقَك بها ُعاّّكَشُة
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«Пәйгамбәребез ملسو هيلع هللا ىلص әйткән: «Кыямәт көнендә өммәтләр 
күрсәтелер. Ягъни кыямәт көнендә бик күп халык килер, 
алар белән пәйгамбәрләр булыр. Кайбер пәйгамбәрләр 
янәшәсендә җиде-сигез кеше торыр, кайберләре янында 
бер яки ике кеше булыр».

Беләбез, Аллаһының пәй� гамбәрләре адәмнәрне бер Аллаһыга гына гый� бадәт 
кылырга өндәсәләр дә, күпләр тәкәбберлекләре, дөнья малына алданулары 
аркасында, гадәттәге тормышлары белән яшәүне ملسو هيلع هللا ىلص дәвам йткәннәр. Алай�  
гына да түгел, хәтта Бер һәм Бөек Аллаһыга табынучыларга кансызлык 
күрсәткәннәр, аларны җәзага тартканнар.

«Кайбер пәйгамбәрләр янында бер кеше дә булмас», дйгәнгә йгътйбар йтегез 
әле. Хәзерге тормышта да күрәбез: бер кеше үзе дйнгә кйлгәннән соң, әтй-
әнйсен, туганын, күршесен, йрен, хатынын Аллаһы тәгаләгә буй� сынып, Аның 
кушканнарын үтәп, намаз укып, ураза тотып яшәргә чакыра. Үзе күркәм үрнәк 
тә күрсәтә югый� сә, ләкйн якыннарын үз артыннан йяртә алмый� . Без, ймамнар 
да, шул кеше хәлендә түгелме соң?! Нйкадәр сөй� ләп- аңлатып, үрнәк күрсәтеп 
тә, артыбыздан санаулы кешеләр генә йярә. Нй өчен соң шулай� ? Әй� е, еш кына 
гаепне үзебездән эзлйбез, кай� гырабыз. Гаетләрдәге кебек, һәр көнне мәчеткә 
керергә чйрат торучылар нйшләп юк? Әле генә йскә алган хәдйс безгә шуны 
күрсәтә: хәтта пәй� гамбәрләр дә үзләренә теләктәшлек йтүчеләрне авырлык 
белән тапканнар. Дймәк, төшенкелеккә бйрелергә ярамый� . Пәй� гамбәр булып 
пәй� гамбәрләр дә дйнгә авырлыклар аша әй� дәгән. Ә без үзебез артыннан өере 
белән кеше йяреп баруын телйбез! Телйбез йкән, дймәк, тагын да нәтйҗәлерәк 
эшләргә тйешбез. Чөнкй нйятеңнең йзге йкәнен һәм хак юлда булуыңны 
беләсең, Аллаһыга йхластан йнанасың. Шулай�  булгач, туктама, өндәвеңне 
дәвам йт! Ә нәтйҗәсен Аллаһы Үзе генә бйрүче. Аллаһы тәгалә йзге кйтабыбыз 
аша Нух пәй� гамбәргә йярүчеләр бйк аз булганын әй� тә.

Карагыз, Аллаһы тәгалә Нух галәй� һйсәламнең нәселенә нйчек бәрәкәт бйрә. 
Алар җйр й� өзенә таралалар. Ә бйт аның дәгъвәтенә үз кавеменең бйк аз 
кешеләре генә йярә. 

«Тик бик әзе генә аның белән бергә иман китерделәр» 
(«Һуд» сүрәсе, 40нчы аять).

Кешенең псйхологйясе шундый�  — ул күпчелеккә йярүчән. Күпчелек белән 
бергә гөнаһ кыла, күпчелеккә йяреп харамга керә. «Әнә бйт, фәлән, фәләннәр 
дйн тотмаса да, шәп яшй. Бай� лыгы да бар. Нйгә мйн алардан аерылып торырга 
тйеш», — дйп үзенең гамәлен аклый� .

Әмма Аллаһы тәгалә күпчелеккә карап алданмаска, күпчелек артыннан 
барып, җәһәннәм газабына эләкмәскә чакыра:

 «Әгәр дә син җир йөзендәге күпчелеккә буйсынсаң, алар 
сине Аллаһының хак юлыннан адаштырырлар. Чөнки алар 
бары тик якынча чамалауга (фаразлауга) гына иярәләр 
һәм алдашалар» («Әнгам» сүрәсе, 116нчы аять).
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Әгәр алар Аллаһының әмеренә, Пәй� гамбәребез ملسو هيلع هللا ىلص дәгъвәтенә буй� сынып эш 
йтсә генә, күпчелеккә йярергә була. Ә кемнәрнеңдер уй� дырмаларына ышану 
ул — шай� тан коткысына бйрелү. Аллаһы тәгалә, шулай�  ук, үз уй� дырмаларын 
алга сөреп хак юлдан адаштыручылар турында да әй� тә: 

«Чөнки алар бары тик якынча чамалауга (фаразлауга) 
гына иярәләр һәм алдашалар».

Ә бүген нй күрәбез? Бар шундый� лар: алар хәдйсләрне, аерым бер аятьләрне 
кйтереп, үзләренә кулай�  булган фйкерне сай� лап, шуның нйгезендә гамәл 
кылалар. Ә җәннәт юлында булышчы булырдай�  гамәлләр кылырга чакыручы 
мөселман кардәшенең фйкерен кабул йтмйләр дә. Андый� лар Аллаһы сүзенә, 
Пәй� гамбәребез ملسو هيلع هللا ىلص сөннәтенә бәя бйрә башлый� , хәтта шйк тә белдерә. Мәсәлән, 
нй өчен бйш вакыт намаз бйлгеләнгән, ә өч кенә түгел? Я булмаса, гомрә кылу 
тәртйбе нй өчен болай�  ул, ә башкача түгел? Шуның кебегрәк сораулар бйреп, 
бүгенге тормышка яраклы мантый� к эзләргә маташалар.

Шөкер, дйнебез — камйл дйн. Фанйлыктагы тормышыбыз белән бәй� ле һәр 
мәсьәләдә дә без җавап таба алабыз. Кешеләр арасындагы мөнәсәбәт булсынмы, 
сәламәт яшәү рәвешеме, йкътйсадый�  эшчәнлек алып барумы — барысы да 
җентекләп канунлаштырылган. Дөрес, адәм акылы җйтмәгән нәрсәләр дә бар: 
кабер газабы, кыямәт көне мйхнәтләре… Боларга карусыз ышанырга һәм ул 
көннең кйлүенә әзерләнергә генә кйрәк. Чөнкй органйзмыбыз мөмкйнлеге 
чйкле. Күзләребез өч чакырымнан да ераккарак күрә алмый� . Ишетү сәләтебез 
дә, шулай�  ук, чйкле. Спортчылар да бйт бер тонна штанга күтәрмй. Һәрнәрсә 
чйкләнгән, шул йсәптән акылыбыз да. Әмма шул чйкләнгән акылыбыз белән 
без барысын да аңларга һәм аңлатырга тырышабыз. Шунысын да аңлый� к: 
гый� лемнең безгә тйеш һәм кйрәк кадәрен Аллаһы тәгалә йзге кйтабыбызда 
күптән аңлаткан йнде. Бары тйк шуны кабул йтәргә генә кйрәк.

Пәйгамбәребез ملسو هيلع هللا ىلص хәдисенә кайтыйк: «Кыямәт көнендә 
кешеләр һәм пәйгамбәрләр җыелган җирдә бик зур кара 
тап булыр, — дип дәвам итә пәйгамбәр ул хәдисендә. — 
Кешеләр төркеме кара тап булып күренер икән. Бу минем 
өммәтем, диеп уйладым мин. Әмма ул — Муса г. с. 
өммәтедер. Бу — аңа иярүчеләрнең күплегенә дәлилдер. 
Шулай ук, тагын да зуррак бер төркем булыр. Монысы исә 
минем өммәтем. Шул Кыямәт көнендә җыелган халыкның 
70 меңе җәннәткә хисапсыз керер» (Мөслим риваяте). 

Хаҗ кылганда да күрәбез бйт: халык кара, ак кйемнәрдән төркем- төркем 
булып җыелып гый� бадәт кыла.

Җәннәткә хйсапсыз керү бәхетен күз алдына кйтерәсезме сез? Нйндй зур 
бәхет ул! Я, әй� тегез, кай� сыбызның шушындый�  өстенлектән баш тартасы 
кйлер?!

Күпләрегез яхшы белә, дөньявй тормышта, хезмәт урынында квартал, ярты 
ел саен хйсап бйрәбез. Салым органнарыннан да, тйкшерүләрдән дә куркып 
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торабыз. Нйндйдер хйлафлык табылса, эштән куулары мөмкйн, штраф 
салулары бар, дйп эшебезне үзебезгә зыян кйлмәслек йтеп башкарырга 
тырышабыз.

Кыямәт көнендә йсә квартал өчен дә, ел өчен дә түгел, ә тулы бер гомеребез 
өчен хйсап тотачакбыз. Фанйлыкта әле сйн хатаңны төзәтә аласың, ә монда 
йсә андый�  мөмкйнлек юк, ул көндә сйнең җәннәткә якй тәмугка керүең хәл 
йтелә. Сорау алуны көткәндә, сйңа һйчкем җйтешмәгән документларны да 
кйтереп җйткерә алмый� , кемгәдер шалтыратып «отсрочка»-кйчектерү дә ала 
алмый� сың…

Пәй� гамбәребез ملسو هيلع هللا ىلص шушы хәдйсен сөй� ләгәннән соң, мәчетеннән өенә кереп 
кйтә. Сәхабәләре, гый� лемгә омтылучан кешеләр буларак, уй� га калалар. Кемнәр 
йкән соң ул 70 мең арасына керүче бәхетлеләр?

Безнең күбебез үз алдына мондый�  сорауны куй� мый�  да. Тәкъвалыгыбыз 
шулкадәр зәгый� фь кй, без хәтта ул хакта уй� лап та карамый� быз. Безгә концерт, 
тән ләззәте, матдй әй� берләр кйрәгрәк. Ә ахйрәт, мәңгелек турында уй� ларга 
вакытыбыз юк, нй кызганыч.

Сәхәбәләр йсә Пәй� гамбәребезнең ملسو هيلع هللا ىلص һәр сүзенә йлтйфат йтеп, гый� лем 
сандыгын баетырга тырышкан. Җәннәткә хйсапсыз керүчеләрне алар менә 
нйчек аңлаткан: 70 мең хйсапсыз керүчеләр — хакый� кй фйтра белән туып, 
Аллаһы тәгаләгә беркемне тйңдәш кылмый� , бары тйң Аллаһыга гына табынып, 
буй� сынып яшәүче балалар — тәүхйд йяләредер. Дймәк, бу балаларны 
кечкенәдән үк йслам юлына юнәлдерү тйешлеген ассызыклый� . Җәннәткә 
хйсапсыз керүнең һәм керүчеләрнең бер төркемен сәхабәләр шул рәвешле 
шәрехләгән.

Сүз дә юк, баланы кечкенәдән Аллаһы нйгъмәтләре белән генә кызыктырып, 
ялгыш юлга басуыннан Аллаһы җәзасы белән генә куркытып тәрбйяләү тйеш. 
Намаз укысаң — Аллаһы җәннәт бйрә, ураза тотсаң — сәламәтлегең яхшыра. 
Коръән ятлый� сың йкән, һәр хәрефе өчен әҗер-савап аласың. Харам тормыш 
алып барасың йкән — үзеңне дә, әтй-әнйеңне дә газапка дучар йтәсең дйп.

Сәхабәләрнең йкенче бер төркеме йсә җәннәткә хйсапсыз керүче кешеләр 
дйп, сәхабәләрне атаган. Чөнкй алар — Пәй� гамбәр ملسو هيلع هللا ىلص белән берлектә, дйн 
таратуда йхластан эшләүчеләр.

Бернйкадәр вакыттан соң, Пәй� гамбәр ملسو هيلع هللا ىلص кйре мәчеткә керә һәм, сәхабәләрнең 
аңлатмаларын тыңлаганнан соң, үз сүзләренә аңлатма бйрә:

Җәннәткә хйсапсыз керүчеләрнең беренче төркеме — үзен өшкерүне 
сорамау чылар. Ягънй, бозым, чйрдән арындыруны сорап, кемгәдер бармаучы-
лар. Ләкйн йгътйбар йтегез, бу һйч кенә дә өшкертергә бару тыелган, дйгән сүз 
түгел. Бу аерым бер кешеләрнең, шйфа сорап, турыдан-туры Аллаһыга мөрәҗә-
гать йтә алулары хуплана, дйгән сүз. Кем ашадыр түгел, ә үз-үзеңне өшкереп 
дәвалый�  алырлык дәрәҗәдә гый� лемле һәм тәкъва булу әнә шундый�  зур өстен-
лек бйрә йкән. Гомумән, мөселман кешесе нйндйдер йхтыяҗы булса, ул аны 
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Аллаһы тәгаләдән генә сорарга тйеш. Үзе башкара алган эшне эшләве — мөсел-
манны бйзй торган күркәм бйзәк. Сәхабәләр дә, Пәй� гамбәребез ملسو هيلع هللا ىلص дә, й� огын-
тылы кешеләр булуга карамастан, үзләре булдыра алган эшне үзләре эшләгән.

Әмма кйңәш сорау — кешегә хәҗәтең төшү түгел. Гый� лемең җйтмйчә 
нйндйдер начар гамәл кылганчы, белүчеләр белән кйңәшләшүең, шулай�  ук, 
күркәм гамәлләрдән. Чөнкй моны безгә Аллаһы тәгалә әмер йтте:

 «Әгәр сез белмәсәгез, белүчеләрдән (гыйлем ияләреннән) 
сорагыз» («ән- Нәхел» сүрәсе, 43нче аять).

Җәннәткә хйсапсыз керүчеләрнең йкенче төркеме: — ут белән кыздырып 
дәваламаучылар. Пәй� гамбәребез ملسو هيلع هللا ىلص үзенең кай� бер хәдйсләрендә телгә ала: 

«Өч төрле дәвада шифа бар: бал эчеп дәвалану, кан 
алдыру, ягъни «хиҗама» һәм ут белән кыздырып 
(прижигание) дәвалау» (Бохари риваяте).

Әмма Пәй� гамбәребез ملسو هيلع هللا ىلص ут белән кыздырып дәвалауны мәкрүһ кылды. 
Башка төрле дәвалау ысуллары куллану мөмкйн булмаганда гына бу юл белән 
шйфаландыру рөхсәт йтелә. Әмма ул харам саналмый� . Нй өчен мәкрүһ? Чөнкй 
ут белән эш йтү, җәзалау, куркыту, сабак бйрү Аллаһыга гына хас гамәл.

Пәй� гамбәребез Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص әй� ткән: 

«Аллаhы тәгалә чир җибәрә икән, шуның белән бергә 
аның шифасын да җибәрә» (Бохари риваяте).

 Сырхауны дәвалау юлларын тулысынча өй� рәнгәннән соң гына, йң ахыр 
чйктәге өмет буларак, ут белән кыздырып дәвалауны кулланырга мөмкйн.

Шулай�  ук, мөслйм- мөслймәләрнең каршы җенестәге табйбка тйкшеренү- 
дәвалануга баруы да башка мөмкйнлек булмаганда гына рөхсәт йтелә, дйбез. 
Рай� онда бердәнбер гйнеколог йр-ат табйб йкән, ә хатын- кызның шәһәргә бару 
мөмкйнлеге юк, й� ә булмаса, аңа кйчекмәстән ярдәм кйрәк йкән, бу очракларны 
йскәрмә буларак кабул йтәсең.

Ырым-шырымга, юрау-хорафатларга, багуларга ышанмаучылар да хйсапсыз 
җәннәткә керүчеләрдән. Карагыз, бүген үзен мөселман дйп санаган нйчә мең 
кеше йртән «Бйсмйлләһ» дйп әй� тәсе урында, й� олдызлар фаразын укый� . Нйчә 
й� өз кеше юлын кара мәче кйскәнгә уфтана, ашарга әзерләгәндә кулыннан 
пычагын, кашыгын төшереп җйбәрсә, өенә кунак кйлә дйп ышана. Юлында 
буш чйләкле күршесен очратса, эчтән генә аны сүгеп, үзен юлы уңмаслык йтеп 
программалаштырып куя. Ә бйт йслам дйнендә эш-гамәлләреңнең уңышлы 
булуы бары тйк Аллаһыдан гына тора. Мәче ауга бара торгандыр якй кйресенчә 
кай� тып кйләдер. Канатлары булса очып кына узар һәм сез күрмй дә калыр 
йдегез. Юк шул, ул бйт җйрдән й� өрй торган тереклек йясе. Буш чйләк тоткан 
күршегез дә сезнең кебек үк эш белән й� өрй: аның суга барышы.
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Ырымнарга ышанып, без Аллаһы турында начар уй� лап, гөнаһка батабыз.
Пәй� гамбәребезнең ملسو هيلع هللا ىلص бер җор телле сәхабәсе үтенә: «Йә, Рәсүллуллаһ, дога 

кылчы, минем дә шушы төркемнәр сафында буласым килә».

Ялгышмагыз! Бу сәхабә хәй� ләкәр, үз фай� дасын гына кай� гыртучы түгел. Бу 
мйсал сәхабәләрнең пәй� гамбәребез ملسو هيلع هللا ىلص дәресләрен дйкъкать белән тыңлап, 
үзләштереп, үзләренә сабак алуларын күрсәтә. Икенче сәхабә дә шундый�  ук 
сорау белән мөрәҗәгать йткәч, Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص  аңлата: «Сйңа кадәр өлгерүче бар 
йнде». Дймәк, дйндарлык, тәкъвалык, йзгелеккә атлыгып тору, беренчеләрдән 
булу хуплана, дйгән сүз бу.

Ә без йсә еш кына йгелекле эш кылып әҗер-савап алу мөмкйнлеге барын 
белсәк тә, бу эшкә беренче булып тотынмый� быз. Уң як күршенең, сул 
яктагысының, туганнарның бу эшкә керешеп кйтүен белгәч кенә, «ярар йнде», 
дйп, йсәпкә алыну өчен генә нйдер эшләп куябыз.

Җәннәткә хйсапсыз керүчеләрнең дүртенче төркеме — Аллаһыга тәвәккәл 
йтүчеләр, дй Пәй� гамбәребез ملسو هيلع هللا ىلص.

Нй генә булмасын, чйрме ул, әллә бәхетсезлекме — боларның барысы да 
тәкъдйребезгә алдан ук язылган булуына без йкеләнүләрсез ышанырга 
тйешбез. Аллаһы тәгалә әй� тә: «Әйт: «Безгә Аллаһы фарыз иткән нәрсәдән 
башка һичнәрсә ирешмәс». Безнең белән бары тйк Аллаһы тәгалә теләгән 
вакый� галар гына була. Әгәр Ул безгә нәрсәнең дә булса йрешүен теләсә, аннан 
бернйчек котылып булмый� , һәм ул, һйчшйксез, тормышка аша, әгәр теләмй 
йкән, бу нәрсә булмый� . Бар нәрсәнең Аллаһыдан йкәненә һйчбер шйксез 
ышанырга кйрәк.

Үзеңнең ймйнлегең, сәламәтлегең, кйләчәгең турында кай� гыртып, бер 
Аллаһыга тәвәккәлләргә кйрәк.

Мйсал өчен: кешенең хаҗга барырлык матдй мөмкйнлеге бар. Хәленнән 
кйлә. Сәламәтлеге дә бар. Ләкйн эшендә буталчыклык кйлеп чыгып, бара 
алмый�  кала. Кемдер баласын укырга кертергә ярдәм йтәрдәй�  кешеләр таба. 
Сөй� ләшә. Көне кйлеп җйткәндә ул кешене я эшеннән алалар, я ул үлеп кйтә. 
Якй юлда машйнада барасыз. Чак кына һәлакәткә эләкмй каласыз. Алдагы 
машйна белән йке араны тйешле ераклыкта тоту булышты, дйп уй� лый� сыз. 
Юк. Бу очракларның берсендә генә дә сез дә, сез сөй� ләшкән кеше дә камйллек 
үрнәге түгел. Аллаһы тәгалә шулай�  хөкем йтә. Сабак өчен борчуын бйрә, сынау 
өчен уңай�  нәтйҗәгә йрештерә. Уй� лану өчен сынау кйтерә.

Аллаһы тәгалә әй� тә: 

«Кем Аллаһыга тәвәккәл итсә, аңа шул җитәдер»
 («Талак» сүрәсе, 3нче аять). 

Ә хәзер Аллаһының сүзләре турында уй� ланый� к әле: «Кем дә кем өеннән 
чыкканда, «бер Аллаһыга тәвәккәл итәм, Аннан башка беркемдә көч-куәт 
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юк» дйп әй� тсә, һйчшйксез, бу кеше — туры юлда, аның бөтен проблемалары 
чйшелер һәм ул ймйнлектә булыр». Дймәк, ахыргы нәтйҗә бары тйк Аллаһы 
тәгаләдән.

Алда әй� телгәннәргә нәтйҗә ясый� к әле. Дймәк, җәннәткә хйсапсыз, сорау- 
газапсыз керүчеләр дүрт төркемгә бүленер:

— өшкерү, бозым, чйрдән арындыруны сорап кемгәдер бармаучылар;
— ут белән кыздырып дәваламаучылар;
— ырым-шырым, юрау-багуларга ышанмаучылар;
— Аллаһыга тәвәккәл йтүчеләр.
Әгәр дә кеше, шушы хәдйсне йшеткәнче әлеге харам гамәлләрне кылган 

булса, ул тәүбә йтәргә тйешле. Аллаһы тәгалә — Кйчерүче.

Аллаһы тәгалә күрсәткән туры юлны өй� рәтүче Пәй� гамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәй� һй вә сәлләм сөннәтенә йяреп, аның тормышыннан үрнәк 
алып яшәргә, Раббыбызның рәхмәтенә һәм рйзалыгына йрешергә насый� п 
йтсен!

Аллаһы тәгаләнең сәламе һәм рәхмәте булсын!


