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Акыллы адым

ТР МДН хәбәр итә

Кирәк – мәктәп эчендә, кирәк – башка җирдә, әдәпсез сүз
сөйләшмәгез, тиешсез ишарәләрдә булмагыз, чөнки мондый
әйберләрдән тәрбияле адәмнәр нәфрәт итәр. Дәресләрне
калдырып яки билгеле сәгатьләреннән кичегеп йөргән шәкертләр
өчен сабаклары кыен булыр. Иптәшләреннән түбән дәрәҗәдә
калыр. Шуның өчен дәресләрегезне дәвам итегез, сәгатьләреннән
соңга калмагыз! Мәктәпкә йөрүдән вә сабак укудан максат – Иман
белү, тәрбияле вә камил адәм булу кирәклеген хәтерегездән
чыгармагыз һәм шушы максатка ихлас белән йөрегез. “Ни өчен
мәктәпкә барасыз вә ни өчен укыйсыз?” - дип сораучы булса, сез
дә: “Аллаһы Тәгаләнең боерыгын җиренә җиткерү өчен, атам-анама
догачы булу вә туган һәм кардәшләремә, кабиләдәшләремә вә
диндәшләремә бер файдалы кеше булуны өмет итәм”, - дип җавап
бирегез. Бу рәвештә җавап бирү баланың гакыллы булачагына
дәлил булыр.
(Риза Фәхреддин. “Әхлак гыйлеме”)

Җиңүчеләр билгеле
Татарстан Республикасы мөселманнары Диния
нәзарәте журналистлар өчен “Оедым мин ошбу имамга...”
дип исемләнгән иҗади эшләр конкурсы игълан иткән иде.
Зөлхиҗҗә аеның 27 нче көнендә, Галиев мәчетендә әлегә
бәйгегә нәтиҗә ясау тантанасы үтте. Катнашучыларны
Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин сәламләде.
Ул шәригать күзлегеннән журналистларга карата булган
таләпләрне санап узды, мәгълүмат дөрес, хакыйкатькә
туры килгән һәм тикшерелгән булырга тиешлеккә
игътибар юнәлтте: “Без мәчетләрдә вәгазьләр аша
200-300 кешегә дини кыйммәтләрне, яшәү мәгънәсе,
асыл сыйфатлар турында сөйләсәк, сез үзегезнең
язмаларыгыз, тапшыруларыгыз аша меңләгән кешелек аудиторияне колачлыйсыз. Билгеле ки, изге, яхшы,
күркәм гамәлләр өчен савап күбрәк, ә ялган мәгълүмат тарату өчен гөнаһ языла. Шуңа һәр сүзебезгә игътибарлы
булыйк”, – дип нәсыйхәтләрен бирде.
Жюри әгъзалары хөкеменә барлыгы 163 эш тәкъдим ителгән иде. Бәйге мәчет имамнарының эшчәнлеген
уңай яктыртуга юнәлдерелде. Җиңүчеләргә диплом, чәчәк гөлләмәсе һәм акчалата бүләк тапшырылды. Кайбер
авторлар Рәхмәт хатлары белән билгеләп үтелде.

Чаллы яңалыклары
Корбан бәйрәме узып китсә дә, аңа багышланган
күркәм чаралар дәвам итә. Чаллының “Туфан”
мәчетендә үткәрелгән Корбан мәҗлесе - шундый
чараларның берсе. Биредә мөселман кардәшләребез,
хәзрәтләр җыелды. Имам-мөхтәсиб Әлфәс хәзрәт
Гайфуллин, шәһәрнең баш казые Рөстәм хәзрәт
Шәйхевәлиев, “Туфан” мәчете имам-хатыйбы Равил
хәзрәт Нуруллин үз чыгышларында бүгенге көн
проблемаларына да, Корбан гаетенең асылына да
тукталдылар. Шул рәвешле, табын янындагылар
корбан итеннән әзерләнгән тәмле ризыклар белән
генә түгел, мәгънәле сүз, эчтәлекле вәгазьләр белән
дә сыйландылар. Биредә догалар кылынды, намаз
укылды. Мәҗлескә килүчеләрнең һәммәсе

1995 елдан чыга

Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм
Миңнеханов Чистайда “Камалия” тәрбия үзәгендә
булды. Биредә аны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт
Сәмигуллин каршылады. “Камалия” үзәге 1847
елда төзелгән тарихи бинада (элекке мәдрәсәдә)
урнашкан. 2018 елда бина Диния Нәзарәтенең Чистай
мөхтәсибәтенә тапшырылган иде. Заманында бу
мәдрәсәне Риза Фәхреддин, Гаяз Исхакый кебек
күренекле шәхесләр тәмамлаган. Хәзерге көндә
исә мөхтәсибәт тырышлыгы һәм җирле хакимият
ярдәме белән бина балалар һәм яшүсмерләрнең
интеллектуаль һәм иҗади үсешен тормышка ашыру
өчен торгызылган. “Камалия” үзәгендә төрле
конфессияләр һәм милләт вәкилләре укый ала.
Рөстәм Миңнеханов өчен ял итү-үстерү үзәге
бинасы буенча кыскача экскурсия оештырылды.

***
Мөхәррәм аеның 3нче көнендә барлык белем
бирү учреждениеләре, шул исәптән мөселман
уку йортлары үз ишекләрен ачты. Белем көненә
багышланган тантаналы линейкалар республиканың
9 мәдрәсәсендә һәм 3 ислам югары уку йортында
узды. Беренче тапкыр аларның бусагасын 323 студент
атлап керде. Шәкертләрне кичке һәм читтән торып уку
бүлекләренә кабул итү сентябрь ахырына кадәр дәвам
итәчәк. Бүгенге көндә кичке һәм читтән торып уку
бүлекләренә барлыгы 670 кеше кабул ителгән. Белем
көненә багышланган тантаналы чара “Мөхәммәдия”
мәдрәсәсендә дә үткәрелде. Быел 35 егет һәм 30 кыз
“Мөхәммәдия” шәкерте булды.

***

мәхәллә җитәкчелегенә дә, пешекчеләргә дә, гомумән,
мәҗлесне уздыруга өлеш керткән һәркемгә рәхмәтле
булып таралыштылар. Гамәлләребезне Аллаһы Тәгалә
үзе кабуллардан кылсын.

Чаллы мөхтәсибәте каршында эшләп килүче
“Ихсан” хәйрия фонды җәйнең соңгы аенда янә “В
школу без забот” дип исемләнгән акция уздырган
иде. 29 август көнне “Нур-Ихлас” мәчетендә шушы
акциягә нәтиҗәләр ясалды һәм балаларга портфельләр, мәктәп кирәк-яраклары тапшырылды.
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Коръәннең ачкычы
Коръәни Кәримне ача торган беренче «Әл-Фатиха» сүрәсен халыкта «Әлхәм» дип
тә йөртәләр. Аны, башкача, Коръәннең ачкычы дип тә әйтәләр. «Фатиха» сүрәсен
укыдың, димәк, Коръәнне ачып кердең. Ә иңү тәртибендә ул беренче сүрә түгел. Коръәндә
исә иң беренче урынны алган. Һәм безнең һәр намазыбызда, фарыз намазларның ике
рәкагатендә аны кушуыбыз - вәҗиб. Укысаң - саваплы, укымасаң - гөнаһ. Белә торып
аны укымасак, намазыбыз намаздан китми. Шушындый күркәм олуг бер сүрә ул.
Шундый риваятьләр дә сөйлиләр. Пәйгамбәребез
Мөхәммәд галәйһиссәләм әйткән: мең кешегә 4 мең
динар сәдака бирмичә көнегезне үткәрмәгез, дигән.
Сәхабәләр: “Шушының хәтле акчаны каян алыйк?” дигәч, Пәйгамбәребез: “Тәһарәтләнеп, йокларга яткач,
урын өстенә менгәч, дүрт «Әлхәм» укысагыз, дүрт
мең динар сәдака биргәннең савабын алырсыз”, - ди.
Димәк, бер «Әлхәм» уку мең динар сәдака биргән
савапка тора. Аның беренче аяте: «Әгүүзү билләәһи
минәш-шәйтаанир-раҗииим, бисмил-ләәһир-рахмәәниррахииим. Әлхәмдүлилләәһи раббил гәәләмииин». Бу,
безнеңчә итеп әйткәндә, бөтен мактау, олуглаулар бер
Аллаһ Тәгаләгә генә, бөтен галәмнең хуҗасы Аллаһ
Тәгаләгә генә булырга тиеш. Ни өчен бу шушылай?
Чөнки бөтен галәмнәрне, җирләрне, күкләрне, айны,
йолдызларны, барлык җәнлекләрне, үсемлекләрне
Аллаһ Тәгалә адәм баласына хезмәт итәр өчен яратты.
Коръәндә шундый аять бар (“Тезләнеп торучылар»
сүрәсе,13 нче аять): «Мин бөтенесен кеше өчен яраттым,
Мин бөтенесен кешегә хезмәт итәр өчен яраттым”.
Хак Тәгалә кеше дигән бөек затны, акыл белән
зиннәтләп, дөньяга хәлифә итеп куйды. Аллаһ җирләрне,
күкләрне яраткач, җан кавеме дигән кавемне дә яратты.
Кайбер риваятьләрдә унсигез, кайберләрендә егерме
биш әям Җир йөзендә яшәде, диелә. Җан кавеме кеше
белән хайван арасындагы бер кавем, аларга бернинди
фарызлар да йөкләтелмәгән иде. Алар кыямәт көнендә
дә, кубарылып, Аллаһ Тәгалә каршысына җавапка
бармаячаклар. Хайваннар шикелле, алар балчыкка гына
әйләнәчәкләр. Менә шундый кавем дә яшәде. Аларга
Аллаһ Тәгалә менә шушы җирләрне, күкләрне үзләштерү,
алардан файдалану гыйлемен бирмәде, акыл белән
зиннәтләмәде. Аллаһ Тәгалә безне менә шулардай да
өстен итеп яратты, акыл белән зиннәтләде. Шушы җан
кавеменең булуы күп биологларны, Дарвинны саташуга
китерде. Дарвин, маймылдан үсә-үсә кеше барлыкка
килгән, диде. Әмма бүгенге көнгә кадәр маймыллар белән
кешене бәйләп торучы зат юк һәм була да алмый, чөнки
Аллаһ Тәгалә Җир йөзенә хәлифә итеп адәм баласын
җибәргән. Без моның өчен Аллаһ Тәгаләгә хәмде-сәнә
кылабыз. Бүген фән нихәтле генә алга китсә дә, кечкенә
генә бодай бөртеген дә ясый алмыйлар Аллаһ Тәгалә
яраткан шикелле итеп. Ул җиргә салгач, үсеп чыгып,
шытым бирә торган иттереп яратылган. Йодрык хәтле
бер бәрәңгене дә ясый алмыйлар. Әгәр бәрәңге Җир
йөзендә юкка чыга икән, нинди генә техникалар эшләсә
дә, кабатлап булмый. Җиргә салгач, тишелеп чыгып, үрчи
торган иттереп бодай бөртеген дә, бәрәңгене дә, иң гади
генә яшелчәне дә ясый алмыйлар. Без Аллаһ яраткан
суны эчәбез, Аллаһның ризыкларын ашыйбыз, һавасын
сулыйбыз. Шуңа күрә һәрвакыт: «Әлхәмдүлилләәәһ» дип
әйтергә, шөкранә кылырга тиешбез.
Нәрсәдер эшләргә алынсак, әлбәттә, «Инша
Аллаааһ», дип, яки «Аллаһ бирсә», дип, ниятләргә
тиешбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә теләмәсә, бу эш була
алмый. Саташып китеп, бер ялгыш сүз әйтсәк, яисә гөнаһ
эшләсәк: «Әстәгъфируллааһ» дип әйтергә тиешбез. Менә
бу - Аллаһны искә алу, аны олуглау булыр.
«Әлхәмдүлилләәһи раббил-гәләмиин»нән соң
«Фатиха» ның икенче аяте: «Әр-рахмәәнир-рахииим».
Монда Аллаһның ике сыйфаты сыйфатлана. Аллаһның
«Әр-рахмәән» дигән сыйфаты бар. Нинди сыйфат ул?
Ул шундый сыйфат ки, Аллаһ Тәгалә Жир йөзендә бөтен
нәрсәгә дә рәхимле, һәркемгә дә Аллаһның рәхмәте
бар. Берәү дөньяга килгән икән, аның үзенең ризыгы
бар, аның үзенә бүленгән һавасы, суы бар. Намаз
укыймы ул, укымыймы, урлыймы, намус белән яшиме,
начарлык эшлиме, яхшылыкмы - бар кешегә дә Аллаһның
рәхмәте тигез. Начарлык эшләгән кешене Аллаһ Тәгалә
һава сулаудан мәхрүм итсә, буыла башласа, бу кеше
начарлыктан туктар иде. Әмма Хак Тәгалә алай эшләми.
Аның шушындый гүзәл бер сыйфаты бар: кеше дөньяга
килгән икән, аңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте бар. Карак
кеше урларга барганда да Аллаһ Тәгалә аның башына
сукмый. Әмма Аллаһ Тәгаләгә без үпкәли алмыйбыз,
чөнки ул Коръән иңдерде, аны безгә Пәйгамбәр аркылы
җибәрде, һәм урлауның хәрам икәнен, урлаган кеше
тотылса, аның беләзектән кулы чабылырга тиеш, дигән
хөкемен язып куйды. Башы авыртып аракы эчәргә
акча эзләп йөргән кешенең дә Аллаһ Тәгалә

кулыннан тотмый. Аның «Әр-рахмәән» дигән сыйфаты
бар. Әмма Пәйгамбәргә Коръән иңдереп, аны безгә
җиткереп, аракының хәрам икәнен, аракы эчкән кешегә
җәза тиеш икәнен безгә белдерде ул. Акыл бирде безгә,
сайларга кушты. Яхшы итеп яшибезме без, яман итепме?
Аллаһ, бәндәләрне сынар өчен, төрле-төрле кешеләрне
яратты. Ул кайберәүләрнең дәрәҗәсен югары күтәреп,
кайберләренекен түбән төшереп сынармын Мин сезне,
диде. Кайберләрнең яхшы, кайберләрнең начар яшәве
кылган гамәле белән генә түгел, шөкранә кылуыннан да
килә. Кайвакыт әнә шушының белән алданабыз. “Әнә ул
урлый да, сүгенә дә, кешесен дә рәнҗетә, бик әйбәт яши
әле, әнә аның намаз укудан туктаганы юк, үзе хәерчелектә
яши”, дибез. Шуның аркасында бик күп кешеләр дөньяда
кяфер булалар. Хакыйкатьне аңлай алмыйлар. Чөнки
алар хакыйкатьне Коръән аятьләре, хәдисләр белән
түгел, дөнья байлыгы белән генә үлчиләр. Бай яши икән,
димәк, әйбәт. Ярлы яши икән, димәк, начар. Хакыйкать
анда түгел, хакыйкать мәңгелеккә барасы җирдә көтеп
тора.
«Әр-рахииим» дигән сыйфатта да мәңгелегебез
турында әйтелә. Аллаһ Тәгалә рәхимен шул кешеләргә
бирер, кемнәр Аның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан
тыелып яшиләр. Төрле алдавычларга алданмыйлар.
Аллаһ Тәгалә «Әлү Гимран» сүрәсендә әйткән: «Үә мәлхәйәәтүддүнйәәә илләә мәтәәгүл-гурууур». Дөнья - ул
сезнең кулыгызда бер алдавыч уенчык, кемнәр шушы
уенчыкка алданмадылар, Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә
шуларга рәхимле. Без “фәлән кеше бик бай яшәгән
иде, шуңа кызыгып без дә урладык, ул ташый дип, без
дә ташыдык, төгән кеше үзе намаз укый торды, үзенең
хәерчелектән башы чыкмады, шуңа без намаз укымадык”,
- дип әйтә алмыйбыз инде. Безнең акланырга урыныбыз
юк. Әгәр Аллаһ Тәгалә Коръәнне иңдермәгән булса,
пәйгамбәрләр җибәрмәгән булса, безне акыл белән
зиннәтләмәгән булса, без, бәлки, соңыннан үпкәләр идек,
дөньялыгымда яшәгән өчен ник ахирәттә миңа газап
бирелә, дип. Аллаһ Тәгалә дөньялыкта безгә сайларга
мөмкинлек куйды. Шушы аятьне тагын да тулыландырып,
тагын да бер аять килә («Әл-Фатиха» сүрәсе, 3 нче аять):
«Мәәлики йәүмид-диин». Аллаһ Тәгалә ике дөньяның да
падишаһы, диелә. Димәк, бу дөньяда да, теге дөньяда да
бер Аллаһның гына хөкеме йөри. Бу дөньяда Аллаһның
нинди хөкеме йөри? Бу дөньяда бөтен нәрсәгә Аллаһ
Тәгалә рәхимле. Без намаз укыйбыз икән, ураза тотабыз
икәк, аны сәламәтлегебез өчен дип түгел, Аллаһ ризалыгы
өчен дип эшләргә кирәк. Нәрсә эшләсәк тә, Аллаһ
ризалыгы өчен. Намаз укысам, әйбәт яшәсәм, миңа
байлык керер әле, дәрәҗәм күтәрелер, мине мактарлар,
дип түгел. Киресе дә булырга мөмкин, авырып та китүең
ихтимал, синең байлыгыңа да кимлек килергә мөмкин.
Чөнки Аллаһ Тәгалә сыный: бу бәндәм дингә очраклы
гына килмәде микән, гайрәте чигеп, ташлап китмәсме
икән, дип. Төрле сынаулар белән сыный. Шуңа күрә Аллаһ
Раббыбыз әйтте: “Мин яраткан бәндәләремне сынармын,
ул сынауларны уңышлы үткән саен алар Миңа тагын да
якынрак булырлар”, - диде.
Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләмгә
пәйгамбәрлек иңеп, мөселманнар Ислам динен кабул
итә башлап, беренче сәхабәләр барлыкка килгәч тә,
Аллаһ Тәгалә аларны да унбиш ел сынаган, унбиш ел
азапланганнан соң гына, Бәдер янындагы беренче сугышта
мөселманнарга беренче җиңү килә. Беренче шатлык.
Унбиш ел сынаганнан соң. һәм Аллаһның сыйфатларын
без әйтеп чыгабыз: «Әлхәмдү лилләәһи раббилгәәләмииин, әр-рахмәәнир-рахииим, мәәлики йәүмиддииин». Аллаһның төп сыйфатларын сыйфатладык һәм
әйтәбез: «Иййәәкә нәгбүдү үә иййәәкә нәстәгииин».
“Ии, Раббым, без Сиңа гына гыйбадәт кылабыз, Синнән
генә ярдәм көтәбез”. Менә «Әлхәм»нең иң нечкә җире
шушы. Намаз укыганда чит уй кермәскә тиеш, дибез.
Ул кермичә калмый инде. Шундый бер риваять тә бар.
Пәйгамбәребез Мөхәммәд (с.г.в.) сәхабәләргә әйткән:
“Ике генә рәкагать намаз укыгыз, башыгызга бернинди чит
уй кертмичә. Бернинди уй кертмичә укысагыз, чапанымны
бирәм”, - дигән. Намаз укып бетергәч, сораган. “Укый
алмадык”, - дигәннәр. Хәзрәте Галидән сораган: “Гали,
син шулхәтле тәкъва кеше бит инде, нәрсә уйладың?” дигән. “Беренче рәкагатен укып бетердем, йә Расүлүллаһ,
икенче рәкагатенә тотынгач, кайсы чапанын бирә икән,

дигән уй килде”, - дигән.
Әмма: «Иййәәкә нәгбүдү үә иййәәкә нәстәгииин»,
- дип укыганда бер кешене күз алдына китерсәк, бер
нәрсә уйласак, Аллаһка ширек кату була. «Без Синнән
генә ярдәм көтәбез, Сиңа гына гыйбадәт кылабыз», дип, берәүне исемә төшереп уйлыйм икән, димәк, мин
Аллаһтан түгел, шул кешедән ярдәм көткән кебек, аны
Аллаһ дәрәҗәсенә күтәргән кебек булам. Имам кеше
намазда күңелен бик сак тотарга тиеш. Монда ширеккә
китү бик тиз.
Без кайвакыт җитәкчеләр янына барабыз, нәрсәдер
сорыйбыз, алар безгә нәрсәләрдер бирәләр, без сөенеп:
«Әлхәмдү-лилләәәһ», дип әйтергә онытабыз. Һәркем
Аллаһ Тәгалә биргәнне генә бирә ала. Таудан менгәндә
бер кешегә “машинаны этеш әле, булыш әле”, -дип
әйтәбез икән, ул үзе таудан көчкә менеп килсә, аның
Аллаһ Тәгалә биргән сәламәтлеге юк икән, ул безгә,
әлбәттә, булыша алмый. Аллаһ Тәгалә биргәнне генә
бирә алалар. Ул әйтте: “Миңа гыйбадәт кылыгыз, Миннән
сорагыз, - диде. - Мин кемнәрнеңдер күңелләренә
салырмын да, шулар аркылы сезгә сәгадәт, бәхет, муллык
ирешер, сез сөенерсез”, - диде.
Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтте:
“Күршеңә тоз сорарга кергәндә дә Аллаһтан сорап кер.
Чөнки күршеңдә шушы нигъмәт булмаса, ул аны сиңа
бирә алмый”, - диде.
Һ ә м м е н ә а д ә м ба л а с ы « Ф ат и ха » с ү р ә с е н
укыганда шушы җиргә җиткәч: «Әлхәмдү лилләәһи
раббил-гәәләмииин, әр-рахмәәнир-рахииим, мәәлики
йәүмиддиин, иййәәкә нәгбүдү үә иййәәкә нәстәгиин», дигәч, Аллаһ Тәгалә кешегә эндәшер, ди, һәркайсыбызга:
“Йә бәндәм, Мин синнән канәгать, син Мине таныйсың
икән, син Минем бөтен сыйфатларымны сыйфатладың,
һәм Миннән генә ярдәм өмет итәсең, Мин синнән
канәгать, син мине таныдың, Миңа буйсындың, нәрсә
сорыйсың, нинди хаҗәтең бар”, - дип мөрәҗәгать итә икән.
Шуңа күрә «Фатиха» сүрәсен без күп укыйбыз. Нәрсә дип?
«Йа Раббым, мине изге кешеләр белән юлдаш ит, изге
кешеләр йөргән юлларда йөрт». Дөньяда төрле кеше бар.
Аллаһ Тәгалә әйтә: “Минем рәхмәтем булыр бәндәләргә,
- ди, - Мин аларга изге, яхшы иптәш бирермен, яхшы
киңәшче бирермен кылган гамәлләренә күрә, начар гамәл
кылучыларга юлдан язган иптәш бирермен, ул кешеләр
аларга начар киңәш бирерләр, шул киңәш белән бу
кешеләр карак булырлар”.
Дөньяда без көн саен нәрсәләрдер эшлибез,
кемнәргәдер мөрәҗәгать итәбез, кемнәргәдер ияреп
китәбез, Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз: йа Раббым, изге
кешеләр белән тоташтыр, шулардай үрнәк алып, шуларга
ияреп китсәк иде, дибез. Чөнки кыямәт көнендә, Аллаһ
Тәгалә хозурына баргач, яхшы эшләр эшләүчеләр бар
идеме, дип сорар Аллаһ Тәгалә. Без, дин бетте инде,
ул кире кайтмый инде, дип йөргән заманнарда да ураза
тотучы белән намаз укучы бетмәде. Аллаһ Тәгалә кыямәт
көнендә әйтер: яхшылар бар, үтәүчеләр дә бар иде бит,
нишләп син шулардан үрнәк алмадың? - дияр. Беркем
дә укымады, дигәндә, “бар иде укучылар, нишләп син
шулардан үрнәк алмадың?” - дияр. Беркем дә ураза
тотмады бит, дигәндә, “бар иде бит тотучы, ник син ураза
тотмадың?” - дияр. Беркем дә зәкят чыгармады бит,
дигәч, “Бар иде бит зәкят бирүче, ник син аңардан үрнәк
алмадың?” - дияр.
Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безнең күңелләребезне
мәгърифәт уты белән яктырта. Без күркәм гадәтле, күркәм
холыклы кешеләргә иярергә тиеш. Һәм аннан соң нәрсә
дип әйтәбез: «Иһдинәәс-сыйрааталь-мүстәкыыийм».
- Безне изге кешеләр белән күндер, дип. Аннары:
«Сыйрааталь-лләзиинә әнгәмтә гәләйһим». - Йа Раббым,
безне Үзеңнең киң ризыклы, мул ризыклы юлларыңа
күндер. Димәк, ризык белән, ачлык-ялангачлык күрмичә,
мул тормышта дигәндә, тормыш иптәшләре дә күз
алдында тотыла. Үзеңә тиң булган, үзең белән тормыш
итәрлек кеше белән кавышу бик кирәк. Үзебезгә үрнәк
итеп алган кешеләргә карап, без йә җәннәтле, йә
җәһәннәмле булабыз. Әйтәбез: «Гайриль-мәгдууби
гәләйһим үә ләәд-дааааль-лии-ин». - Йа Раббым, берүк
безне начар, бозык кешеләр белән тоташыра күрмә...
Белмибез кайвакыт, белмәстән ияреп китәбез. Татар
халкында шундый мәкаль бар: иптәшең үзеңнән яхшы
булсын, дигән. Ул шушы аятькә нигезләнеп чыккан инде.
Без балаларыбызга да шушы фатиханы укыйбыз, чөнки
аларның да бозык кешеләргә ияреп китүләре бик ихтимал.
Юлдан язарга мөмкин, әйбәт кенә бала дип торабыз,
начар юлдашка ияреп китә, юлдан яза. Балаларыбыз
туры юлга керсеннәр, дисәк, без һәрвакытта «Фатиха»
сүрәсен укырга тиеш.
Инде Аллаһ Раббыбыз күңелләребезне ачып,
Коръәнне аңлап, Аллаһның туры юлларына керергә,
балаларыбызны да шуңа күндерергә насыйп кылса иде.

Җәлил хәзрәт ФАЗЛЫЕВ,
Татарстанның баш казые.
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БЕЛӘСЕЗМЕ?

җаваплы фәрештә (табигать фәрештәсе).
6. Мөнкир һәм Нәнкир - кабердә мәеткә сорау
бирүче
фәрештәләр.
Аллаһ әмере буенча фәрештәләр төрле
8.
Җәннәт
әһелләренә хезмәт итүче фәрештәләр.
вазыйфалар башкара.
9. Җәннәтне саклаучы фәрештәләр (шушы
1. Җәбраил фәрештә кешеләргә Аллаһы Тәгалә вазыйфаны башкаручы фәрештәләрнең башлыгы
сүзләрен җиткерә (нәкъ аның аркылы Аллаһы - Ризван исемле фәрештә).
Тәгалә пәйгамбәрләргә изге китапларын иңдерә).
10. Җәһәннәмне саклаучы фәрештәләр (шушы
2.Мәләкүл-Мәүт яки Газраил - үлем фәрештәсе: вазыйфаны башкаручы фәрештәләрнең башлыгы
кешенең үлү (ахирәткә күчү) вакыты җиткәч, - Мәлик исемле фәрештә).
аның җанын ала.
11. Ана карынындагы балага җан өреп кертүче
3. Исрафил фәрештә - “Сур” торбасына фәрештә.
өреп, Кыямәт көненең башлануын хәбәр итәчәк
12. Кешене саклап торучы фәрештәләр.
фәрештә.
13. Коръән укылганда җиргә төшә торган
4. Кирамүн-Кәтибин кешеләрнең гамәлләрен фәрештәләр.
язып баручы фәрештәләр. Шушы ике фәрештә
14. Аллаһы Тәгаләне мактар һәм зикер
һәрдаим кеше янында була, уң як фәрештәсе яхшы итәр өчен җыелган кешеләрне эзләп табучы
гамәлләрен яза торган булса, сул як фәрештәсе - фәрештәләр һ.б.
начар гамәлләрне яза.
(“Ислам дине нигезләре”нән)
5. Микаил - үсемлекләр һәм яңгыр өчен

Хәлеңә кереп...
Ислам динендә кешенең хәленнән килмәслек кыенлыклар
юк. Колларының мөмкинчелекләрен яхшы белгән Раббыбыз
һәр кешегә хәленнән килерлек гыйбадәтләр йөкләгән.
Кем авыруы аркасында намазны басып кыла алмаса,
утырып кыла ала. Ягъни, намазның гадәттә басып эшләнә
торган рөкеннәре утырып башкарыла. Мәсәлән, рөкугъка
чират җиткәч, кеше аны гадәти ысул белән үти алмаса,
әлеге рөкенне утырган килеш, гәүдәсен бераз алгарак иеп
башкара. Сәҗдәне дә нәкъ шундый рәвештә, утырган килеш
кылалар. Моның өчен гәүдәне алга таба рөкендә иелгәннән

Киңәш
Татар дин галимнәре мирасын өйрәнгәндә, мин үзем өчен
стрессларга каршы торуның 5 принцибын - нигезен ачыкладым:
Әр-ризку әлаллаһ. Ризык бары Аллаһтан. Шунлыктан Аннан
кала беркем алдында да башыңны имә.
Тәвәккәлтү әлаллаһ. Иң элек үзеңнән торганын эшлә. Аннан
Аллаһка тапшыр да Аннан гына ярдәм көт.
Йә Насыйп. Сиңа дигән синнән китми, вакыты җиткәч,
насыйбы була.
Йә Сабыр. Сабыр була бел, яз да вакытыннан алда килми.
Бу да узар! Онытма: байлык белән ярлылык, сәламәтлек
белән хасталык, уңыш белән уңышсызлыкның - һәммәсенең ахыры
бар. Хәтта синең әле алган сулышың башкача кабатланмый, ул
инде суланган. Гомеребез дә, һичшиксез, тәмамланачак. Бары
мәңгелек, ахыры булмаган Аллаһка сыгына бел!

(Камил хәзрәт СӘМИГУЛЛИН. Татарстан мөфтие.

Инстаграмнан)

Гайре теләк
Таң беленә. Табигать җанлана. Шәһәр дә әкрен
генә йокысыннан уяна. Иртәнге таң нурлары шәһәр
фатирының тәрәзәсе аша үтеп, тәнне хәрәкәткә китерә.
Бабай, гадәтенчә, бүгенге таң нурларын тоеп күзләрен
ачты. Күзен ачты дигәне - берсе бөтенләй күрми, икенчесе
әзрәк шәйли. Шулай да таң нурларын тәне сизә. Күзләрен
ачуга ук кул бармакларын селкетте, аяк очларына карап
алды. “Әлхәмдү лилләһи раббил галәмин, бүген дә
күзләремне ачтым. Бармаклар шәйләнә, таң нурлары үтә
чыга, ахрысы. Аяк бармаклары ерактарак булса да, баш
бармак үз урынында утырып тора”, – дигән уйларыннан
түшәмгә күчте. Анысы ап-ак, кәфенлек кебек.
Башын уң якка борды. Янәшәсендә, сабый бала кебек,
Әбисенең тыныч кына сулыш алганы ишетелә. Йөзе ачык
күренмәсә дә, яшь вакытында күңеленә уелып калган бит
алмаларын күз алдына китереп елмайды Бабай. Сөйләп
туя алмый иде. “Күп сөйләшәсең”, – дигән сүзләрне әз
әйтмәде. Әнә ун елдан артык урын өстендә. Сөйләшми,
сөйләсәң дә җавап бирми – мәҗнүн. Эх, эч серләремне
сиңа бушатырга иде дә бит!!!
Кызлары бала караган кебек тәрбияли үзләрен.
Ашата. Урамга алып чыга. Әнисенең астын алыштыра,
аркасы авыртмасын дип әйләндерә. Вакытлары билгеләнгән, сәгать кебек яшиләр – җан асрыйлар. “Йә

күбрәк итеп ияләр.
Гәүдә белән иелергә мөмкин булмаса, рөкугъ белән
сәҗдәне баш иеп кенә башкаралар, башны иеп, рөкугъ һәм
сәҗдә кылган сыман итәләр.
Утырып кылынган намазда һәм ишарә намазында
сәҗдәдә рөкугътагыдан күбрәк итеп иелергә тиешле. Шулай
эшләмәгәндә, намаз дөрес кылынган булып саналмый.
Әгәр авыру кеше утырып тора алмаса, намазны ятып яки
ярым яткан килеш кыла, башын хәрәкәтләндереп, рөкугъ яки
сәҗдә кылган сыман итә. Әгәр бу да мөмкин булмаса, күзләре
белән генә намаз хәрәкәтләрен кабатлый. Хәтта күзләре
белән генә дә эшли алмаса, намазны күңеле белән кыла яисә
аның соңрак каза итеп кылыр өчен калдыра.

Хуҗа Насреддин
һәм карак
Бервакыт Хуҗа базарда йөргәндә, арттан берәү янына килә
дә, башлыгын салдырып, йөгереп кача. Озак уйлап тормыйча,
Хуҗа зиратка таба юл тота. Моңа шаһит булган кешеләр: “Син
нишлисең? Карак бит бөтенләй башка якка йөгерде!” – дип
гаҗәпләнеп сорагач, Хуҗа әфәнде бер дә исе китмичә болай
җавап бирә:
- Ярар ла! Кая гына йөгерсә дә, иртәме-соңмы ул барыбер
зиратка киләчәк...
Кыскача нәсыйхәт: Изгелек эшләп яки гөнаһ кылып
яшәүгә карамастан, һәр кеше үлем белән очрашыр һәм аның
бу дөньядагы соңгы йорты зират булыр. Җан биргәннән соң исә
һәр кешегә кабердә сөаль фәрештәләренең сорауларына җавап
бирәсе һәм ахирәттә, Кыямәт көнендә, барлык кылган гамәлләре
өчен хисап тотасы булачак.

Ришат хәзрәт КУРАМШИН әзерләде,
Кукмара мәдрәсәсе мөдире.

Аллам!”, – дип Бабай сул ягына борылды.
Сул якта исә тәрәзә. Тәрәзә пыяласы аша яктылык
керә. Сөяккә эленгән тире аша кан тамырлары шәйләнә.
Тугыз дистәдән артык яшәлгән тәндә җан үзенекен итә.
Чәүкә чукырлык ит юк. Тәндәге җан гына. Бер мәлгә
тынсыз калып карый Бабай. Кыймылдамасаң, җан әсәре
беткән кебек, ләкин нәрсәдер тибә. Йөрәк. Җан әсәре
беткән кебек булса да, йөрәк тибүен туктатмый икән шул.
Ә ул гомер буе үлемнән куркып яшәде!!!
Үлем гомер буе янәшәсеннән барды аның. Бала
вакыттан, әнисенең “үлмәсә генә ярар иде” дигән
сүзләренән башлап, бүгенгә хәтле. Әнисенең бер-бер
артлы туган балалары үлә барган. Үзеннән алда туган ике
апасы булса да, әтисенең: “Малайсыз калабыз!” – дигән
сүзләреннән, корбанлык нәзер әйтеп, сорап алынган ул.
Бик иркәләп, яратып үстергәннәр аны. Каш өстендәге миң
кебек, бер булган – берлекле булган. Инде үсеп, яшүсмер
еллары сугыш чорына туры килеп, ачтан үлмәсәк кенә
ярар иде дигән уйлар белән үселгән. Өйләнеп, балаларын
үстереп, яши башладык дигәндә генә, кырык яшьләрендә
каты авыру – үлемнән калды. “Гомер бетмәгән булса,
калган гомеремне Аллаһка багышлармын, гыйбадәтемне
ташламам”, – дигән уйлардан гомере дә озынайды. Начар
гадәтләреннән арынды. Гомерен яхшылыкта үткәрергә
тырышты. Күңеленә начар уйлар кертмәде. Начарлык
дип санала торган һәрнәрсәдән хикмәт табарга тырышты.
Сабырлык белән чишелешен көтте. Ярдәм сорап

& ӘДӘБИ СҮЗ
Савыктырыйм
йөрәгемне
Аерылышу... очрашулар...
Бу минем язмыш-тәкъдир.
Аерылуга түзәр өчен
Аллаһым, сабырлык бир!
Балаң белән аерылулар
Ник күңел-җанны айкый?!
Шулай кирәк, шулай тиеш,
Йөрәк кенә аңламый.
Җаным каный, җаным кайный,
Кайный йөрәк, күңелем.
Кылдан нечкә күңел нигә,
Ник соң каты түгелмен?!
Бәргәләнә, телгәләнә
Йөрәгем телем-телем,
Телгәләнгән йөрәгемә
Раббым, бир ярдәм- гыйлем.
Савыктырыйм йөрәгемне
Коръән укып, Аллаһым,
Коргаксыган күңелемә
Яңгырыңдай дәвасың.

Сулар кебек агабыз
Яфраклар миңа пышылдый:
Без бит китәбез! - диеп.
Китәбез бит, бу дөньядан
Инде үтәбез, - диеп.
Бәхилләшәбез сөеп.
Гомер буе Аллаһыга
Зекер кылып тибрәндек.
Яфрак гомре кыска инде:
Яздан көзләргә тикле,
Гомер чигенә җиттек.
Фани дөньяны яратып,
Аллаһыга мактадык.
Яшәгән гомеребезне
Үзебезчә акладык:
Матурлыкны сакладык.
Менә хәзер мәңгелекнең
Ишекләрен кагабыз,
Мизгелгә дә тукталмыйбыз,
Сулар кебек агабыз,
Ә сез әле каласыз.
Рәзинә МӨХИЯР

килүчеләргә
яхшы сүзе
б е л ә н ,
догасы белән ярдәм итте. Гыйбадәттә үткән тормышында
бик күп рәхмәт сүзләре ишетте. “Әлхәмдү лилләһи раббил
галәмин, яшәлде”, – дигән уйларыннан, күз капчыгына
җыелган яшь тамчылары ташып чыкты.
Уйларын куды ул. Алар китәргә теләмәде. Бабай
йомшак башмакларын аякларына элде дә, ваннага
тәһарәт алырга китте. Намаз укырга вакыт җиткән иде.
Кызы тормаган әле. Йокласын. Көне буе “ике сабый”
карый. Бабай тавыш чыгарырга теләмичә, сак кына
тәһарәтен алды. Әкрен генә намазлык өстенә килеп
утырды.
– Йә Аллам! Хәерле гомер бирдең, биргәнеңә мең
шөкер! Инде намаз саен озын гомер теләдем. Гомеремне
кыскарт дип сорасам, ачуыңны чыгарырмын дип куркам.
Эчемдәге серләрем сиңа мәгълүм. Тамак тук, өс бөтен,
теләгәннең барсы да бар. Мең шөкер! Озак яшәлде.
Күңелем булды! – дип башын сәждәгә куйды. Аллаһ
шунда аның теләген кабул итте, мәңгелеккә күзләрен
йомды.
Кеше гомере яшәргә тырышып үтә. Кайгы-хәсрәт,
авыру-сырхауларга бирешмичә, Аллаһ кушканча,
яшәүнең хикмәтен аңлап, гомер ахырында үлемне дә
көтеп алып, тормышыңнан риза булып китү гайре хәл иде.

Гөлфия НАСЫЙБУЛЛИНА.

Саулыгым – байлыгым

Бал

Бал, бигрәк тә ала миләүшә,
бөтнек, урман һәм дала балы
— йөрәк-ишемия авыруларын
дәвалауда файдалы. Балның сидек
чыгуны яхшыртуы да кыйммәтле
дәва үзлеге булып тора.
Файдалы булсын өчен иртән
бер аш кашыгы балны бүлмә
температурасындагы бер стакан
суда болгатып эчәргә кирәк.
Яки балның үзен генә кабып
куярга кирәк. Нерв системасында тайпылышлар булганда,
йокысызлыктан иң яхшы чара – җылы сөттә буталган бер аш
кашыгы бал. Ләкин шуны да онытырга ярамый: 40 градустан
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06.28 04:27 04:40 06.45 05:03 05:16 08.11 06:33 06:46 13.01 11:14 11:27 13.30 12:00 12.00 16.13 14:00 14:13 17.47 15:54 16:07 19.24 17:37 17:51

06.26 04:25 04:38 06.43 05:01 05:14 08.09 06:31 06:44 13.01 11:14 11:27 13.30 12:00 12.00 16.15 14:02 14:15 17.49 15:56 16:09 19.26 17:39 17:52

06.24 04:24 04:37 06.41 04:58 05:12 08.07 06:28 06:42 13.01 11:14 11:27 13.30 12:00 12.00 16.17 14:04 14:17 17.51 15:58 16:11 19.28 17:41 17:54

06.23 04:22 04:35 06.39 04:56 05:10 08.05 06:26 06:40 13.01 11:14 11:27 13.30 12:00 12.00 16.19 14:06 14:19 17.53 16:00 16:13 19.30 17:43 17:56

06.21 04:20 04:33 06.37 04:54 05:07 08.03 06:24 06:37 13.01 11:14 11:27 13.30 12:00 12.00 16.20 14:09 14:21 17.55 16:03 16:15 19.32 17:45 17:58

06.19 04:18 04:31 06.35 04:52 05:05 08.01 06:22 06:35 13.02 11:14 11:27 13.30 12:00 12.00 16.22 14:11 14:24 17.57 16:05 16:18 19.34 17:47 18:01

06.17 04:16 04:29 06.33 04:50 05:03 07.59 06:20 06:33 13.02 11:14 11:27 13.30 12:00 12.00 16.24 14:13 14:26 17.59 16:07 16:20 19.36 17:50 18:03

06.16 04:14 04:27 06.31 04:48 05:01 07.57 06:18 06:31 13.02 11:14 11:27 13.30 12:00 12.00 16.26 14:15 14:28 18.02 16:09 16:22 19.38 17:52 18:05

06.14 04:12 04:25 06.29 04:46 04:59 07.55 06:16 06:29 13.02 11:14 11:27 13.30 12:00 12.00 16.27 14:17 14:30 18.04 16:12 16:25 19.40 17:54 18:07

06.12 04:10 04:23 06.27 04:44 04:57 07.53 06:14 06:27 13.02 11:14 11:28 13.30 12:00 12.00 16.29 14:19 14:32 18.06 16:14 16:27 19.42 17:56 18:09

06.11 04:08 04:21 06.25 04:42 04:55 07.51 06:12 06:25 13.02 11:15 11:28 13.30 12:00 12.00 16.31 14:21 14:34 18.08 16:16 16:29 19.44 17:58 18:11

06.09 04:06 04:19 06.23 04:40 04:53 07.49 06:10 06:23 13.02 11:15 11:28 13.30 12:00 12.00 16.33 14:24 14:36 18.11 16:19 16:32 19.46 18:01 18:14

06.07 04:04 04:17 06.21 04:38 04:51 07.47 06:08 06:21 13.03 11:15 11:28 13.30 12:00 12.00 16.34 14:26 14:39 18.13 16:21 16:34 19.48 18:03 18:16

06.05 04:02 04:15 06.19 04:36 04:49 07.45 06:06 06:19 13.03 11:15 11:28 13.30 12:00 12.00 16.36 14:28 14:41 18.15 16:24 16:37 19.50 18:05 18:18

06.04 04:00 04:13 06.17 04:34 04:47 07.43 06:04 06:17 13.03 11:15 11:28 13.30 12:00 12.00 16.38 14:30 14:43 18.18 16:26 16:39 19.52 18:07 18:21

06.02 03:58 04:11 06.15 04:31 04:45 07.41 06:01 06:15 13.03 11:16 11:29 13.30 12:00 12.00 16.40 14:32 14:45 18.20 16:29 16:42 19.54 18:10 18:23

06.00 03:56 04:09 06.13 04:29 04:43 07.39 05:59 06:13 13.03 11:16 11:29 13.30 12:00 12.00 16.43 14:35 14:48 18.22 16:31 16:44 19.57 18:12 18:25

05.58 03:54 04:07 06.11 04:27 04:41 07.38 05:57 06:11 13.04 11:16 11:29 13.30 12:00 12.00 16.45 14:37 14:50 18.25 16:34 16:47 19.59 18:15 18:28

05.57 03:52 04:05 06.09 04:25 04:39 07.36 05:55 06:09 13.04 11:16 11:29 13.30 12:00 12.00 16.47 14:39 14:52 18.27 16:36 16:49 20.01 18:17 18:30

05.55 03:50 04:03 06.07 04:23 04:37 07.34 05:53 06:07 13.04 11:16 11:30 13.30 12:00 12.00 16.49 14:41 14:54 18.30 16:39 16:52 20.03 18:20 18:33

05.53 03:48 04:01 06.05 04:21 04:35 07.32 05:51 06:05 13.04 11:17 11:30 13.30 12:00 12.00 16.51 14:44 14:57 18.32 16:41 16:54 20.06 18:22 18:35

05.51 03:46 03:59 06.03 04:19 04:33 07.30 05:49 06:03 13.05 11:17 11:30 13.30 12:00 12.00 16.53 14:46 14:59 18.34 16:44 16:57 20.08 18:25 18:38

05.50 03:44 03:57 06.02 04:17 04:31 07.28 05:47 06:01 13.05 11:17 11:30 13.30 12:00 12.00 16.55 14:48 15:01 18.37 16:46 16:59 20.10 18:27 18:40

05.48 03:42 03:55 06.00 04:15 04:29 07.26 05:45 05:59 13.05 11:18 11:31 13.30 12:00 12.00 16.57 14:50 15:03 18.39 16:49 17:02 20.13 18:30 18:43

05.46 03:40 03:53 05.58 04:13 04:27 07.24 05:43 05:57 13.05 11:18 11:31 13.30 12:00 12.00 16.58 14:53 15:06 18.42 16:51 17:04 20.15 18:32 18:45

05.44 03:38 03:51 05.56 04:11 04:25 07.22 05:41 05:55 13.06 11:18 11:31 13.30 12:00 12.00 17.00 14:55 15:08 18.44 16:54 17:07 20.17 18:35 18:48

05.43 03:36 03:49 05.54 04:09 04:23 07.20 05:39 05:53 13.06 11:18 11:32 13.30 12:00 12.00 17.02 14:57 15:10 18.47 16:56 17:09 20.20 18:37 18:51

05.41 03:34 03:47 05.52 04:07 04:21 07.18 05:37 05:51 13.06 11:19 11:32 13.30 12:00 12.00 17.04 14:59 15:12 18.49 16:59 17:12 20.22 18:40 18:53

05.39 03:31 03:44 05.50 04:05 04:19 07.17 05:35 05:49 13.07 11:19 11:32 13.30 12:00 12.00 17.06 15:02 15:15 18.52 17:02 17:15 20.24 18:43 18:56

05.37 03:29 03:42 05.48 04:03 04:17 07.15 05:33 05:47 13.07 11:19 11:32 13.30 12:00 12.00 17.08 15:04 15:17 18.54 17:04 17:17 20.27 18:46 18:59

05.36 03:27 03:40 05.46 04:01 04:15 07.13 05:31 05:45 13.07 11:20 11:33 13.30 12:00 12.00 17.10 15:06 15:19 18.57 17:07 17:20 20.29 18:48 19:01

Тәмле булсын!
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сентябрь, 2019 ел

югары температурада җылытканда балның барлык файдалы
үзлекләре юкка чыга һәм гадәти кулинар продуктка гына әйләнә
дә кала. Һәм бу - балны кайнар чәйгә салып эчәргә яратучыларга
да кагыла. Юкә балы иң файдалы балларның берсе булып
санала, тын юллары һәм ашкайнату системасын дәвалау
өчен уңышлы кулланыла. Караңгы төстәге карабодай балын
ашказаны-эчәк тракты авыруларын дәвалауда киң кулланалар.
Көнбагыш балында бик күп элементлар һәм аминокислоталар
бар. Аны тамак, үпкә авыруларын дәвалаганда куллану
отышлы. Кандала үләне (донник) балында кумарин дигән матдә
бар. Ул канны сыегайта һәм инфаркт белән инсультны кисәтә.
Шуңа күрә дә йөрәк-кан тамыры системасы авырулары булган
кешеләргә табиблар шушы төрдәге балны даими кулланырга
киңәш итә. Балга һәм умарта продуктларына аллергия булган,
шикәр чире, хроник авырулары кискенләшкән авыруларга бал
ярамый. Шулай ук бер яшькә кадәрле балаларга бал бирергә
ярамый.

(Фотолар интернеттан алынды.)

