Мөселманның күз яше
Күз яшьлəре кайгыдан, сөенечтəн дə чыга. Шулай ук алар кешенең йомшак
күңелле, хисле икəнлеген дə билгели. Яшьлəр хəтта кешенең рухи һəм физик
халəтен бəяли.
Мөэминнең гыйбадəт кылганда чыккан күз яшьлəре аеруча игътибарга лаек.
Нəкъ менə шул энҗе бөртеклəре Аллаһы Тəгалə каршында кыйммəтле.
Кыямəт көнендə алар өчен коллар чиксез нигъмəтлəргə ия булачак.
Бер хəдистə «Өч кеше иблистəн һəм аның гаскəреннəн котылачак: тəүлек
буена Аллаһыга зикер əйтүчелəр, төннең икенче яртысында Аллаһтан куркып
елаучылар һəм кылган гөнаһлары өчен чын күңелдəн тəүбə итүчелəр», диелə.
Бу кешелəр бер төркемгə бүленеп, төнен һəм көнен Аллаһны искə алалар:
«Лəə илəһə иллəллаһ». Төнлə торып: «Əстəгъфируллаһ əл-əзим,
əстəгъфируллаһ əл — əзим»дигəндə аларның күз яшьлəре чыга.
Əгəр дə күзлəр Аллаһтан куркып яшьлəнə икəн, шул чакта җəһəннəм уты
башка əгъзаларга да кагылмас. Əгəр дə күз яше яңакка тама икəн, бу кешенең
битенə кара төшмəс. Өммəт эчендə бер генə кеше Аллаһтан куркып елый
икəн, бу өммəтне Аллаһы Тəгалə төрле бəлалəрдəн саклар.
Тик бөтен нəрсəнең дə үз үлчəме бар. Бу күз яше бернəрсəгə дə охшамаган.
Бер күз яше белəн диңгез зурлыгындагы ут учагын да сүндереп була. (Рамуз
əл — Əхəдис,№ 4587 əйтем).
Ибн Хиббəн Сəхихендə язылган:» «Мин, УбайдуЛлах ибн Өмəйр, Гайшə
(р.г.) янына кердем һəм əйттем: «Сез Пəйгамбəр (с.г.в.) кылган иң күркəм
гамəл турында əйтегез əле».
Гайшə елап: «Бервакыт ул төнлə намаз укырга торды һəм миңа: «Гайшə,
мине ялгызымны гына калдыр əле гыйбадəт кылырга, диде». Мин: «Аллаһ

белəн ант итəм, мин синең янəшəңдə булырга яратам. Сине бəхетле кылган
гамəллəр мине дə шатландыра»,-дидем. Ул тəһарəт алып, намаз укырга
җыена башлады. Гадəттə, намаз укыганда аның тезлəре, хəтта тирəсендəге
җир дə дымлана иде.
Шул вакытта азан əйтмəкче булып, Билал керде һəм Пəйгамбəрнең күз
яшьлəрен күреп: «Син ник елыйсың, Аллаһы синең булган һəм булачак
гөнаһларыңны кичерде бит? Ул : «Мин рəхмəтле кол булырга тиеш түгелме?
Бу төнлə миңа берничə аять иңдерелде. Кем дə кем намаздагы аятьлəрнең
мəгънəсен белмичə укый икəн, шуның хəле бик тə аяныч»,-дип əйтте.
Безгə Мөхəммəд Пəйгамбəрнең тормышы үрнəк булып торырга тиеш.
Кызганыч, хəзерге заманда безнең күплəребез аның елый-елый намаз
укыганын истə тотмый, бик азларыбыз ихластан гыйбадəт кыла.
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