РАМАЗАН АЕНЫҢ ҺӘР МИЗГЕЛЕ КЫЙММӘТ

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим! Әссәламүгаләйкүм вә
рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү. Хөрмәтле дин кардәшләрем!
Бу көннәрдә мөэмин-мөселманнарның калебләре
мөбарәк, изге Рамазан ае якынлашу уңаеннан шатлыксөенечләр белән тулы. Тиздән без дулкынланып Рамазан аен
каршы алачакбыз. Барыгызны да зарыгып көтеп алынган
әлеге олы вакыйга белән ихлас күңелемнән тәбрик итәм!
Рамазан аенда Яралтучыбыз безгә бәһасез мөмкинлекләр
бүләк итә: Ул Җәннәт ишекләрен ача һәм Җәһәннәм
капкаларын яба, безнең изге гамәлләребезне күп тапкырларга
арттырып яза һәм алар өчен безгә зур әҗер-саваплар бирә,
шайтан коткысыннан азат итә... Шулай итеп, Раббыбыз
Үзе үк мөселманнарга мөмкин кадәр күбрәк изге гамәлләр
кылырга һәм Аның ризалыгына ирешергә ярдәм итә.
Чынлыкта исә, Рамазан ае – тәүбә кылу, үз холкыңны төзәтү,
гөнаһларыңнан котылу, истигъфар (гафу ителүен) сорау өчен
яхшы мөмкинлек!
Кызганыч, мөбарәк Рамазан аен күңелсез вакыйгалар
шартларында каршылыйбыз. Илебез, республикабыз һәм
бөтен дөньяны зур афәт басты – кешеләр арасында, аларның

яшенә һәм милләтенә, диненә, дөньяви карашларына һәм
матди хәленә карамыйча, коронавирус инфекциясе тарала.
Эпидемиянең бөтен Җир шары буйлап сибелгән дистәләгән
мең корбаннары һәм аларның саны көн саен арта баруы безгә
бу дөньяның фанилыгы һәм һәркайсыбызга Яралтучыбыз
алдында кылган эшләр өчен җавап бирәсе турында искә
төшерде. Җирдәге вакытлыча тормыш — мәңгелеккә юл ул, ә
көндәлек мәшәкатьләр һәм сынаулар — аңа әзерлек булуына
күп кеше төшенде.
Әмма коронавирус һәм җәмгыятьтән читләшү чаралары
сөекле Рамазан аеның гыйбадәтләрен үтәүгә бернинди
үзгәрешләр кертми! Киресенчә, аларны тиешенчә башкару
эпидемияне җиңәргә ярдәм итәчәк. Шул гыйбадәтләрнең иң
кыйммәтлесе – ураза. Ул ризыктан һәм судан тыелып тору
гына түгел, ә рухи яктан чистарынуга - көнләшүдән һәм
ачу йөртүдән ерак тору, үзеңнең нәфесеңне тәрбияләү, эчке
дөньяңны камилләштерү, изгелек кылырга омтылу дигән сүз.
Коръәндә әйтелгән (мәгънәсе): “И, иман китерүчеләр! Сездән
алда килеп киткәннәргә (фарыз булып) язылган кебек, сезгә
дә (Рамазан аендагы) ураза (фарыз буларак) язылды. Бәлки,
(ачлык ярдәме белән гөнаһлардан сакланып,) тәкъвалык
ияләреннән булырсыз!” (“Әл-Бәкара” сүрәсе, 183 нче аять). Ә
хәдистә болай диелә: “Кем дә кем Рамазан аенда иман белән
һәм савапка ирешүгә өмет баглап ураза тотса, аның моңа
кадәр булган гөнаһлары ярлыканыр” (әл-Бохари, Мөслим).
Ураза ул – җанны пакьләү булса, төнге гыйбадәтләр –
намазлар һәм Коръән уку – күңел бизәге. Билгеле булганча,
Рамазан – ул шулай ук Коръән иңгән ай, димәк, бу айда Кәлам
Шәрифне укырга һәм өйрәнергә кирәк. Әмма Коръәнне
укыганда безнең максатыбыз Аллаһының Сүзләре буенча
фикер йөртү һәм аларның мәгънәсенә төшенү икәнлекне
онытмаска тиешбез.
Аллаһы безгә бу хакта әйтә (мәгънәсе): “Рамазан ае –
аңарда кешеләр өчен һидаят, туры юлны күрсәткән ачык

дәлилләр, хакны ялганнан аерган Коръән иңдерелгән (ай)”
(“Әл-Бәкара” сүрәсе, 185 нче аять).
Мөхәммәд пәйгамбәр (с.г.в.) шулай дип өндәгән: “Коръән
укыгыз, чөнки ул, дөреслектә, аны укыганнар өчен Кыямәт
көнендә шәфәгатьче булыр” (Мөслим). Ул тагын болай да
әйткән: “Коръәннән укыган һәрбер хәреф өчен изгелек языла,
ә һәрбер изгелек унга тапкырлана. Мин “әлиф”, “ләм”, “мим”
бер хәреф дип әйтмим; “әлиф” – аерым хәреф, “ләм” – аерым
хәреф һәм “мим” аерым хәреф” (әт-Тирмизи). Күргәнегезчә,
Коръән укый белү – мөселман өчен зур бәхет, ул мөэмин
бәндәнең калебен Кыямәт көненә кадәр нурландырачак.
Хөрмәтле мөселманнар! Аяныч, ничек кенә сагынсак
та, әмма быелгы Рамазан аенда билгеле сәбәпләр аркасында
безгә кардәшләр белән ифтарларда, мәчеттәге тәравих
намазларында очрашуларны чикләргә туры киләчәк. Аның
каравы шушы күркәм йолаларны без гаиләләребез белән
башкара алабыз. Моннан тыш, безне йокысыз гыйбадәт
кылу төннәре, изге гамәлләр көтә... Рамазан аеның һәрбер
мизгеле кыйммәт һәм ул үз эченә бәһасез бүләкләрне ала.
Аллаһы Илчесе (салләллаһу галәйһи вә сәлләм) болай дип
нәсыйхәт биргән: “Әгәр минем өммәтем Рамазан ае үз эченә
никадәр саваплар алганын белсә, аның ел буе дәвам итүен
теләр иде”. Шулай булгач, быел Рамазан ае өммәтебезне
берләштерү, гөнаһлардан һәм начар ниятләрдән котылу
чорына әверелсен, безне юмарт, киң күңелле һәм ярдәмчел
булырга өйрәтсен, эпидемияне җиңәргә ярдәм итсен.
Аллаһы Тәгалә тарафыннан барлык мөселманнарның
ихластан кылынган изге гамәлләре, уразалары, намазлары
һәм догалары кабул булуын сорап дога кылам. Раббыбыз
барыбызны да бәла-казалардан һәм авырулардан сакласын
һәм Татарстанның һәр гаиләсенә, һәр йортка тынычлык,
иминлек насыйп итсен! Әмин!

УНБЕР АЙНЫҢ СОЛТАНЫ - РАМАЗАН

Мәрхәмәтле, рәхимле Аллаһ исеме белән!
Мөхтәрәм дин кардәшләр!

Ти здән , А ллаһ бо ерс а, иң кадерле
аебыз – Рамазан Шәриф аена аяк басабыз.
Мөселманнар Рамазан аен изге ай дип хөрмәт
итәләр. Нәкъ менә шушы айда Мөхәммәдкә
(с.г.в.) пәйгамбәрлек иңдерелгән, Коръән дә
шул изге вакытта иңдерелә башлаган. Мең
айдан хәерлерәк булган Кадер кичәсе Рамазанга
туры килә.
Соңгы араларда бөтен кешелек бик зур
сынау алдында калды, йогышлы авыруның,
чикләр белән хисаплашмыйча, бөтен Җир
шарына таралуы безнең яшәешебезне үзгәртте.
Ничек кенә авыр булмасын, мөселман кешесе
коткыга бирелеп, куркуга төшәргә тиеш түгел.

Шул ук вакытта хәлнең кискенлеген аек акыл
белән аңлау, үзеңнең һәм тирә-яктагыларның
саулыгын саклау өчен, тиешле чараларны
күрү мөһим. Авырлыклар да, чикләүләр дә
вакытлыча булыр, Алла боерса, алар үтеп китәр.
Рамазан аенда да бөтен дөнья мөселманнары
илгә-җиргә иминлек сорап, тәнгә-җанга шифа
сорап догада булса, иншәАллаһ, мондый афәт
җиңелер, артта калыр.
Аллаһның һәр әмерендәге кебек, уразада да
безнең тәнебез һәм рухыбыз өчен зур файда бар.
Шуңа күрә дә Рамазан уразасы үзен мөселман
дип санаган, бәлигълык яшенә җиткән, үз
акылында булган, сәламәтлеге мөмкинлек
биргән һәркайсыбыз өчен мәҗбүри гамәл.
Ошбу изге гамәлне үтәүдә зур сабырлык,
күндәмлек күрсәтүчеләр генә Аллаһы Тәгаләнең

ТР МДН хәбәр итә
Шәгъбан аеның 10 нчы көнендә (3 нче апрельдә), онлайн рәвештә Татарстан
мөселманнары Диния Нәзарәтенең Голамәләр шурасы утырышы үтте. Көн тәртибендә
быел — 2020 елда, республикадагы санитар-эпидемиологик вәзгыятьне исәпкә алып,
якынлашып килүче Рамазан-шәриф аен үткәрү белән бәйле мәсьәләләр каралды. Уразаның
башлану һәм тәмамлану көннәре билгеләнде: 24 апрельдә — уразаның беренче көне, 23
майда — уразаның соңгы көне, 23 апрельдә — беренче тәравих намазы, 24 майда — Ураза
бәйрәме. Голамәләр халык арасында коронавирус таралуны кисәтү буенча хакимият
тарафыннан кабул ителгән чараларны бозарга ярамавын ассызыкладылар һәм тәравих
намазын бары өй шартларында гына укырга мөмкин булуны билгеләп үттеләр. Нисаб,

Татарстан мөфтие
Камил хәзрәт СӘМИГУЛЛИН

вәгъдә иткән бүләкләренә өметләнә ала.
Раббыбыз Аллаһ әйтә: “Чынлап та, сабырларга
исәпсез-хисапсыз әҗерләр бирелер”. (39:10.)
Ошбу айда Аллаһы Тәга лә кылган
изгелекләребезгә әҗер-савапларны дистәләрчә,
йөзләрчә мәртәбә арттыра, гөнаһларыбызны
гафу итә. Рамазан – тәкъвалыгыбызны сынау,
рухыбызны һәм тәнебезне савыктыру өчен менә
дигән форсат, дин тотучылар өчен зур бүләк.
Рамазан аеның һәр көне изге эшләрдә,
гыйбадәтләрдә узсын! Аллаһы Тәгалә булган
мохтаҗлыгыбызга күрә һәрберебезгә үзенең
ярдәмнәрен ирештерсен һәм туры юлыннан
барырга иман көче, тәкъвалык бирсен, бәлаказалардан, хәвеф-хәтәрләрдән сакласын!

Әлфәс хәзрәт ГАЙФУЛЛИН,
ҮДО - Татарстан Мөселманнары
Диния нәзарәте Президиумы әгъзасы,
Чаллы шәһәре имам-мөхтәсибе.

фитыр һәм фидия сәдакалары күләмнәре дә билгеләнде. Утырыш нәтиҗәләре буенча,
зәкят түләү өчен дин әһелләре нисабны 280 000 сум күләмендә дип билгеләде (алтын
буенча). Фитыр сәдакасы түләү өчен нисаб күләме — 22 000 сум (көмеш буенча), фитыр
сәдакасы күләме (зәкят әл-фитыр — Ураза тәмамлану уңаеннан бирелә торган сәдака)
— арпа белән исәпләгәндә — 100 сум, йөзем буенча — 600 сум. Сәламәтлегенә бәйле
рәвештә ураза тоту мөмкинлегенә ия булмаган һәм аны башка вакытта да каза кылып үти
алмаучылар өчен тотылмый калган һәрбер көн өчен 200 сум күләмендә фидия билгеләнде.
Республикада, шул исәптән мәчетләрдә, җәмгыять белән ифтарлар үткәрү мөмкинлеге
турындагы мәсьәләне голамәләр элек кабул ителгән карарларга керттеләр. Билгеле
булганча, 2020 елның 18 мартында расланган чаралар нигезендә, күпсанлы кешеләр
катнашында мәҗлесләр үткәрү туктатылды. Әлеге мәҗлесләргә ифтарлар да кертелә.

УРАЗА - биш фарызның берсе

Пәйгамбәребез Мөхәммәд (с.г.в.) әйтте: көннәрнең олугысы - җомга көндер, ул ике
гает, Гарәфә, Гашурә көннәреннән дә олугтыр. Кичәләрнең олугысы - Кадер кичедер,
айларның олугы - Рамазан аедыр. Менә шушы айларның олугы булган, дүрт изге
айның берсе булган Рамазан шәрифкә якынлашабыз.
Рамазан шәрифнең беренче көне - уразабызның
башы. Рамазан ае үзе кояш баегач башлана, шуның
өчен бу көнне барлык мәчетләрдә дә тәравих намазы
укыла. Икенче көнне иртә белән, кояш чыгарга ике
сәгать кала, үзен мөселман дип санаган кешеләр,
Аллаһ ризалыгы өчен дип, беренче тапкыр сәхәр
ашап, уразаларын ниятләп куячаклар. Нәрсә соң ул
ураза? Ни өчен без аны тотабыз? Кемгә кирәк ул?
Без уразаны Аллаһ ризалыгы өчен дип тотабыз.
Ул мөселман кешеләргә ураза тотуны фарыз итте.
Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримнең “Әл-Бәкара”
сүрәсенең 183 нче аятендә: “Әй, иман китергән
бәндәләр, сездән элекке кавемнәргә фарыз булган
шикелле, сезгә дә ураза фарыз булды”, дип, уразаның
фарызлыгын белдерде. Аллаһ Раббыбыз Коръәни
Кәримдә бәндәләргә төрлечә эндәшә. Ә менә монда,
ураза турысында әйткәндә, “Әй, иман китергән
кешеләр”, - дип эндәшә безгә. Чөнки Аллаһ Раббыбыз
белә: иман китермәгән, иманы зәгыйфь кешенең ураза
тотарга көченнән килми. Кайберәүләр, вакытым
юк, ди, кайберәүләр, эшем күп, ди, юк сылтауны
бар итә. Без: “Лә иләһә илләллаһ Мүхәммәдүр
Расүлүллаһ”, - дип үз иркебез белән иман китереп,
иман кәлимәсен әйткәч, мөселман булабыз. Шуннан
соң безнең өстебезгә иманны яхшы белү, биш вакыт
намаз, елга бер ай ураза, зәкят, хаҗ шикелле фарызлар
йөкләнә. Ураза - шушы фарызларның берсе. Үзен
мөселман дип таныган кеше, әлбәттә, ураза тотарга
тиеш. Сәламәтлеге өчен, ябыгыр өчен түгел, Аллаһ
ризалыгы өчен, дип. Әгәр без уразабызны шулай
тотсак, Хак Тәгалә безнең уразаларыбызны кабул
итеп, ураза гыйбадәтеннән җибәрсә, калганын
Раббыбыз үзе белүче. Әгәр без сәламәтлегебезне
генә уйласак яки авырлыгыбыз кимесен, дип кенә
ураза тотсак, моның файдасы фәкать дөньялыгыбыз
өчен генә була. Аллаһ сакласын. Кеше күрсен, кеше
мине ураза тота икән, дип әйтсен, дип кенә йөрсәк,
монысы бигрәк тә гөнаһлы. Адәм баласының асылы
ике асылдан гыйбарәт. Аңарда нәфес бар - хайвани
асыл һәм акыл, аң бар - фәрештәләрдән килгән асыл.
Адәм баласының бөтен яшәеше шушы ике асылының
көрәшеннән гыйбарәт. Гомер буе адәм баласының
нәфес белән аңы көрәшә. Аллаһ Раббыбыз Коръәни
Кәримдә, “Әт-Тин” (“Инҗир агачы”) сүрәсенең
4 нче аятендә: “Мин акыл биреп, сезне бөтен
мәхлукаттан өстен иттем”, - дип игълан иткән иде.
Кем үзенең акылы белән, аңы белән нәфесен җиңә
алса, ул кеше Аллаһ Тәгалә хозурында фәрештәләрдән
дә өстен булыр. Һәм шушы сүрәнең 5 нче аятендә
Аллаһ Раббыбыз: “Мин кайберәүләрне түбәннән
дә түбән төшерермен”, - ди. Бу кешеләр кемнәр? Бу
кешеләр - нәфесләрен акылларыннан өстен куючылар.
Болар - өстенлекне нәфескә биргән кешеләр. Һәм
алар, - Аллаһ Раббыбыз әйтте: “Түбәннең дә түбәненә,
хайваннан да түбәнгә төшәрләр”, - дип. Без үзебезнең
тормышыбызда моның мисалын ачык күрәбез.
Күрәбез бит йөргәндә: дуңгыздан да, хайваннан да
яманрак булып аунап яткан кешеләрне. Балаларына,
әти-әниләренә кул күтәргән кешеләрне. Менә бу хайваннан да түбән төшү түгелме? Бер генә хайван
да баласын каһәрләми. Бер генә хайванның баласы да
яшь вакытта ата-анасын каһәрләми. Бер генә хайван да
баласын үтерми. Без үзебезнең бозыклыгыбыз белән,
нәфес артыннан кууыбыз белән түбәннән дә түбән
баскычка төшәбез. Әмма Аллаһның шушы Рамазан
ае, ураза (ул - гарәпчә тыелып тору дигәнне аңлата)
безгә үзебезне нәфесебездән өстен икәнебезне, аны
җиңә алуыбызны күрсәтергә мөмкинлек бирә. Бу җиһад ае, мөселманнар өчен җиһад ае, аларның үз
нәфесләре белән көрәшү ае.
Пәйгамбәребе з Мөхәммәд (с.г.в.), Бәдер
сугышында җиңгәннән соң, сәхабәләргә әйтте: “Йә,
сәхабәләрем, кече җиһадны җиңдек, олы җиһадны
җиңәсебез калды”, - диде. Сәхабәләр: “Йә, Расүлүллаһ,
шушыннан да олы җиһад ул нинди?” - дип сорыйлар.

Пәйгамбәребез әйтте: безнең һәркайсыбызның нәфесе
бар, әгәр без шушы нәфесебезне җиңсәк, олы җиһадта
җиңүчеләр булырбыз.
Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримдә “Әлү Гимран”
сүрәсенең 133 нче аятендә: “Яхшылык эшләргә
ашыгыгыз, тәүбә кылырга ашыгыгыз, җәннәткә
ашыгучылардан булырсыз”, - диде. Менә без шушы
айда яхшылык эшләргә ашыгырга тиешбез. Үзебезнең
күңелебезне, кальбебезне чистартырга, яхшы
сүзләр сөйләргә тиеш, гайбәткә кермәскә, кешене
сөйләмәскә, ялганламаска тырышырга кирәк.
Пәйгамбәребез әйтте: сезнең ач торуыгыз беркемгә
дә кирәк түгел: Аллаһ Тәгаләгә дә, бәндәләргә дә.
Әгәр без телебезне - начар сүздән, күңелебезне бозык
уйдан саклый алмасак, гайбәттән тыела алмасак,
ураза тотуыбыз гади бер ач торуга гына кайтып кала,
- диде. Аның Аллаһ Тәгалә каршында да, бәндәләр
каршысында да кыйммәте булмаячак. Сәхәр ашап,
көне буе хәләл булган икмәк белән судан да тыелып
торуыбыз безгә ураза икәнебезне искә төшереп тору
өчен генә кирәк. Ураза икәнен исенә төшергәч, кеше
үзен бөтен төр бозыклыктан сакларга тиеш. Уразаның
асылы - кешенең яхшылык эшләргә омтылуы, аның
яхшы сүз белән, бер-берсенә яхшы мөгамәлә белән
булышуы, кешенең бер-берсе турында кайгыртуы,
бер-берсе турында яхшы сүзләр әйтүе, бер-берсен
гафу итүе.
Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримдә, “Әлү Гимран”
сүрәсенең 134 нче аятендә әйтә: “Ачуыгызны эчкә
алыгыз, дошманнарыгызны гафу итегез, әлбәттә,
Аллаһ Тәгалә каршында сөйкемле бәндәләрдән
булырсыз”, - диде. Ураза вакытта, Рамазан аенда без
шушыңа: гүзәл әхлакка, гүзәл холыкка ирешергә
тиешбез. Кайберәүләребез кемгәдер үпкәләп йөргән
икән, ул кешене кичереп, аның бәхиллеген алсын.
Хәтта безгә ниндидер начарлык эшләгән кешеләр
турында да без бу айда яхшы сүзләр генә сөйләргә
тиеш. Яхшы сүз сөйләргә көчебездән килмәсә,
аларның начар гадәтен әйтми тору яхшырак. Хәләл
икмәкләрдән, хәләл сулардан тыелып, телләребезне
гайбәттән саклап, күңелләребезгә пакь уйлар салып
йөрсәк, бәлки Аллаһның рәхмәте булып, ел буе саф
йөрү бәхетенә ирешербез. Ел буе гайбәткә кермичә.
Ел буе. Чөнки мөселманга гайбәт сөйләү дә, кешегә
зыян кылу да хәрам эш булып санала. Рамазан аебыз
- айларның солтаны, айларның патшасы, мөэминмөселманнарга чистарынырга мөмкинлек биргән ай.
Кыямәт көнендә адәм балалары яңадан кубарылгач,
алар ач булыр, эчәселәре килер, ди. Без бу дөньяда
кайсыбыз кырык ел, кайсыбыз илле, сиксән, туксан
ел, кайсыбыз егерме ел яши. Дөньяда яшәгәнебез
өчен Аллаһ Тәгалә хозурына барып илле әям җавап
бирәсебез бар.
Рамазан аенда шундый бер кичә бар, ул - Кадер
кичәсе. Җомга көндә бер сәгатьтә теләгән теләк
кабул булмый калмас, ди, әмма кешеләр аның кайсы
сәгать икәнен белмәсләр, ди. Биш вакыт намазның
берсе урта намаз, аны кешеләр кайсы икәнен
белмәсләр, шушы урта намазны үтәгән кешенең биш
вакыт намазы кабул булмый калмый. Һәм утыз көн
Рамазан аеның бер көне - Кадер кичәсе. Кадер киче
көнне ураза тоткан кешенең уразасы кабул булмый
калмас, ди. Рамазан аеның утыз көнендә дә ураза
тотсак, әлбәттә, Кадер кичәсе көнне ураза тоткан
булабыз Бу уразабызның кабуллыгына, бер еллык
ураза фарызыбызның җилкәдән төшүенә Аллаһның
бер рәхмәте, Аллаһның бер хәбәре булып тора.
Әби-бабаларыбыз эссе урак өсләрендә дә уразаны
калдырмаган, чөнки Кадер кичәсенең кайсы көн
икәнен белеп булмый. 27 нче кичәсендә ул шартлы
рәвештә генә билгеләнеп үтелә. Беребез дә белмибез
киләсе Рамазанга хәтле яшәрбезме? Киләсе Рамазан
уразасын тота алырбызмы? Инде быел Аллаһ Тәгалә
сау-сәламәт килеш, Рамазан уразасын каршыларга
насыйп иткән икән, без аны Хак Тәгалә кушканча

үтәргә тиешбез. Әле берәү моңарчы икмәк белән
судан тыелып тора алмаган икән, ул да бер батырлык
эшләсен. Кем әле моңарчы хәрамнарга кул салган
икән, хәрам ризыклар ашаган икән, быел гына булса
да шушы хәрам ризыклардан тыелсын: аракылардан,
дуңгыз итләреннән. Рамазан аен зурларга үзендә
көч тапсын. Бәлки Аллаһның рәхмәте булыр. Башка
елларда да шулай дәвам итәр.
Рамазан аенда ураза тотарга тырышуның икенче
сәбәбе дә бар. Аллаһ Раббыбыз әйтте: Рамазан аенда
җәннәт капкалары ачык булыр, җәһәннәм капкалары
бикле булыр, шайтаннар чылбырда булыр, - диде.
Димәк, шайтаннар безгә вәсвәсә сала алмыйлар,
Рамазан аенда безгә изгелекне эшләү җиңелрәк,
Рамазан аенда эшләгән изгелеккә савап 700 дәрәҗәдә
артык булыр, - диде Аллаһ Раббыбыз. Шуңа мөселман
кешеләр зәкятләрен дә Рамазан аенда биреп калырга
тырышалар.
Без тыелырга, күңелебезне пакьләргә тиешбез
Чөнки Коръәни Кәримдә, “Әл-Бәкара” сүрәсенең 284
нче аятендә Аллаһ Тәгалә әйтә: “Начар уйларыгыз
өчен дә газап булыр”, - диде. Әмма шушы ук
“Бәкара” сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз безгә шулай
ук: “Мин кушканнарны үтәсәгез дә, файдасын үзегез
күрерсез, үтәмәсәгез, зыяны да фәкать үзегез өчен
генә булыр”, -диде. Әгәр без Рамазан аенда үзебездә
көч табып, үзебезнең нәфесне җиңеп, нәфестән өстен
икәнебезне, хайваннардан өстен икәнебезне күрсәтеп,
бозыклыклардан тыелсак, Аллаһның рәхмәте безгә
җәннәт булыр. Аллаһ Раббыбыз әйтте: “Ураза ул
- бәндә белән Минем арадагы яшерен гыйбадәт”,
- диде. Без бер генә кешенең дә уразамы-түгелме
икәнен белә алмыйбыз, аны фәкать Аллаһ Тәгалә
генә белә. Аллаһ Раббыбыз әйтте: “Аның бәһасен дә
Мин генә белермен”, - диде. Кыямәт көнендә адәм
балалары үкенер, ди: нишләп мин бу уразаны күбрәк
тотмадым икән, шушының хәтле әҗер-саваплары
булганын белсәм, мин моны тагын да күбрәк тотар
идем, нәфел уразалары да тотар идем, дип. Рамазанда
да ураза тотмаган кешеләр, фәрештәләрнең ураза
тотучыларны олуглап йөргәннәрен күреп, бик
үкенерләр, ди. Без дә хуш исле булып, шушы кешеләр
шикелле итеп кыямәт көнендә Аллаһ хозурында матур
булып йөргән булыр идек, нишләп без бу дөньяда
ураза тотмадык, дип әйтерләр, ди.
Газиз дин кардәшләребез! Шушыны онытмасак
иде: бу - Аллаһның бәндәләр өчен дип биргән ае.
Аллаһ Раббыбыз Пәйгамбәребез (с.г.в.) аркылы әйтте:
“Рәҗәб ае минем ай, Шәгъбан ае - Пәйгамбәребез
Мөхәммәд Мостафа салләллаһү галәйһиссәлләмнең
ае”, диде, ә Рамазан ае ул - бәндәләр өчен, безгә бүләк
итеп бирелгән ай. Безгә гөнаһларыбызның ярлыкануы
өчен, ут газабыннан котылу өчен, без җәннәтле булсын
өчен бирелгән ай. Рамазан аеның һәр кичәсендә Аллаһ
Раббыбыз сорар, ди, бәндәләрдән, йә, бәндәм, нинди
теләкләрең бар, нинди гөнаһларыңнан тәүбә кыласы
килә, нинди сөальләрең бар, - дип. Аллаһ Тәгалә безңең
сорауларыбызны ишетүче һәм сорауларыбызга җавап
та бирүче. Аллаһ Раббыбыз: (2:186) “ Ии, бәндәм,
сорагыз Миннән, Мин, әлбәттә, сезнең соравыгызны
ишетүчемен һәм канәгатьләндерүчемен, - ди. - Әмма
сез дә Мин кушканнарны үтәп, Мин кушканча
яшәгез”, - ди. Шул ук “Әл-Бәкара” сүрәсенең 183 нче
аятендә: “Әй, иман китергән кешеләр, сездән алдагы
кавемнәргә булган шикелле, сезгә дә Рамазан ае фарыз
булды, ураза фарыз булды сезгә, сез уразаларыгызны
тотыгыз, шаять, котылучылардан булырсыз”, - дип
безгә вәгъдә биргән Аллаһның шушы рәхмәтен
файдаланырга кирәк.
Аллаһ Тәгалә хәерле сәламәтлекләр биреп,
Рамазан айларыбызны да, үзенә муафыйк булганча,
изгелектә үткәрүләребезне насыйп итсә иде. Чөнки акылыбызның зәкяте намаз булса, сәламәтлегебезнең
зәкяте - ураза. Сәламәт булмаган, авыру кешегә
ураза фарыз түгел. Без инде сәламәт килеш айны
каршылаганбыз икән, Аллаһ Раббыбыз аны үзенә
муафыйк гамәлләр белән үткәрүебезне насыйп итсә
иде. Рамазан уразаларын тотуларыбыз нәфесебезне
җиңеп, бер ел, киләсе елдагы икенче Рамазанга
кадәр, шушы нәфесебездән өстен булып, акылыбыз
кушканча, яхшы гамәлләр белән яшәүләребезгә
сәбәпче булса иде.

Җәлил хәзрәт ФАЗЛЫЕВ,
Татарстанның баш казые

Ураза кемгә фарыз?
Ураза тотуның шартлары: кеше мөселман булырга;
үз акылыңда булырга; бәлигъ булырга тиеш. Үз
акылында булган һәм бәлигълык яшенә җиткән
һәр мөселман ир, һәрбер мөслимә хатын Рамазан
аенда ураза тотарга бурычлы. Бу – Аллаһның катгый
әмере.Бәлигълык яшенә җитмәгән балага ураза тоту
мәҗбүри түгел. Ләкин шул ук вакытта, баланы кече
яшьтән ураза тотарга күнектерсәң яхшырак, әмма
моны эшләгәндә баланың физик үсешенә зыян
китермәскә кирәк.
Хатыннар хәез көннәрендә һәм бала тапканнан
соң чистарыну көннәрендә ураза тотмыйлар, ләкин
бу көннәр узгач, калдырган ураза көннәрен каза итеп
тутырырга тиеш булалар.
Түбәндәге сәбәпләр аркасында уразаны тотмаска
рөхсәт ителә:
1. Авырган вакытта. Әгәр авыру кеше ураза тоту
аркасында авыруы көчәер яисә озаккарак сузылыр дип
курка икән, аңа уразасын туктатырга рөхсәт ителә.
Терелгәннән соң, ул уразаның төшереп калдырган
көннәре өчен каза уразасы тотарга тиеш була.

2. Сәфәрдә булганда. Рамазан аенда озын сәфәргә
чыккан кешегә (өеннән кимендә 100 чакрым китеп)
уразасын тотмаска була. Сәфәрдән кайткач, ул кеше
юлда чакта ураза тотмаган көннәр өчен каза уразасын
тотарга бурычлы.
3. Ураза тотмаска көчләп мәҗбүр ителгәндә. Әгәр
ураза тотучыга, ураза тотма дип, үлем яки имгәтү
белән янасалар, ул кешенең уразасын туктатырга
хакы бар. Әмма соңыннан каза уразасы тотарга
бурычлы.
4. Йөкле вакытта һәм бала имезгәндә. Баласын
имезүдән туктагач, ул хатын тотмаган уразалары
өчен каза уразалары тотарга тиеш.
5. Ачыгуга һәм сусауга түзәрлек булмаганда.
Сәламәтлегемә нык зарар килер дип уразасын бозса,
соңыннан каза итеп тотарга тиеш була.
6. Картлык сәбәпле. Ураза тотарга хәле булмаган
бик олы яшьтәге кешеләргә ураза тотмаска рөхсәт
ителә. Каза уразасын да тота алмаганлыктан, бу
кешеләр уразаның төшереп калдырган һәр көне өчен
фидия түләргә бурычлы.

УРАЗА ТОТУДА ТӨП ХАТАЛАР

Барча галәмнәрне юктан бар кылып, тәрбияләп торучы Аллаһы Тәгаләгә мактауларыбыз булсын.
Галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрелгән, динебезне аңлаткан, өйрәткән, үрнәк булып яшәп күрсәткән
пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһү галәйһи вә сәлләмгә күңел түребездән чыккан салават-шәрифләребез
ирешсен.
Рамазан аен күпләр ашау-эчүдән тыелып тору белән генә бәйли.Чынлыкта исә шушы изге, фазыйләтле
вакытның асыл-мәгънәсе киңрәк тә, тирәнрәк тә. Рамазанның үзенчәләкләрен, аның олуг максатын аңлап
бетермәү сәбәпле, кайберәүләр әлеге гыйбадәтне кылуда хаталана, шул сәбәпле уразаларының савабы кими,
ә кайчакта хаталар хәтта уразаның бозылуына да китерә. Ураза гыйбадәтенең дәрәҗәсен, кыйммәтен саклап
калыр өчен еш эшләнә торган кайбер хаталарны карап чыгыйк.
* Мәгълүм булганча, һәрбер гамәл нияттән башлана.Рамазан аеның уразасын гадәттә кичтән, таң атканчы,
сәхәр ашаганнан соң ниятлиләр. Кайберәүләр сәхәрне йоклап калуны сәбәп итеп, уразага кермиләр. Бу дөрес
түгел: әгәр нинди дә булса сәбәп белән сәхәр ашалмыйча калса, уразаны соңрак та ниятләп куярга мөмкин
(Рамазан уразасын өйлә намазына кадәр ниятләргә ярый). Әмма шуны да онытмаска кирәк: сәхәргә, аның
вакытына карата ваемсыз булу һич тә дөрес түгел.
* Хаталарның тагын берсе – уразаны ашказаны белән генә тотып, тәннең башка өлешләрен бу гыйбадәттә
катнаштырмау: мөселманнар уразага ниятләп кергәннән соң, аяк-кулларын да, күз-колакларын һәм телен
дә “ураза тоттырырга”, ягъни гөнаһлы яки гөнаһка этәрүче сүз-гамәлләрдән сакланырга тиеш. Әгәр ураза
тотучы гайбәттән, начар сүзләрдән, күз зинасыннан сакланмаса, башкаларга кулы яки теле белән зыян
китерсә, аның Рамазан гыйбадәте, әлбәттә, кимчелекле була.
* Уразага кергәч кайберәүләр ничектер сүлпәнәеп, сүрәнләнеп китеп, көнне ялкаулыкта үткәрә, вакытны
йоклап яки ниндидер файдасыз шөгыль белән уздырырга тырыша. Бу шулай ук киң таралган хаталарның
берсе, чөнки Рамазан аенда мөселманнар вакытларын кояш баюны пассив көтеп түгел, ә активлыкны
югалтмыйча, дөнья эшен дә башкарып, ихлас гамәл-гыйбадәт тә кылып үткәрергә тиеш.
* Ураза тоткан вакытта кайберәүләрнең ач тору сәбәпле ачулары кабара, шул сәбәпле алар якыннарына
кычкыра, үзләрен агрессив тота. Әлбәттә, мондыйрак хәл ураза тотуда тәҗрибәсе булмаган, шушы
гыйбадәтнең асылын әле аңлап бетермәгән кешеләр белән булырга мөмкин. Сабырлык җитмәү, начар холык,
башкаларга тупас мөгамәлә күрсәтү уразаның дәрәҗәсен төшергәнен онытмаска кирәк.
* Кояш баеп ахшам намазына азан әйтелгән мәлдә кайберәүләр азан сүзләрен тыңлап, кабатлап тормыйча
авыз ача башлыйлар. Динебездә исә азанга карата хөрмәт белдерү тиешле (азан сүзләрен эчтән кабатлыйкабатлый тыңлау мөселманның мөһим әдәп кагыйдәләреннән санала). Шуңа күрә азан тәмамланып аның
догасы кылынгач кына, җимеш кабып яки су йотып авыз ачарга кирәк.
* Авыз ачканнан соң, гадәттә, әүвәл ахшам намазы укыла, аннан соң гына табын алдына утырып,
ризыкланырга мөмкин. Кайберәүләр: “Әй, намаз вакыты чыкмый әле, өлгерәм!” – дип башта ашарга
утыралар, аннан соң гына намаз укыйлар. Әлбәттә, болай эшләргә ярамый. Башта ахшам намазын укып,
аннары тыныч күңел белән ризыкланып утыру хәерлерәктер... Шунысы да хак: авыз ачу вакытын артык
тоткарларга да ярамас.
* Хаталарның тагын берсе – кичке ифтар вакытында артык күп ашау. Көне буе ач торганнан соң
ашказанын кинәт тутырып куюдан сакланырга кирәк.
* Рамазан аенда авыз ачып ифтар кылгач, ястү намазыннан соң укыла торган тәравих намазына да
битараф булмау мөһим. Әлеге сөннәт намазны кылуга салкын карау Рамазан аенда эшләнә торган хаталарның
берседер.
* Рамазан ае ахырындагы Кадер кичәсенә һәм игтикәф гыйбадәтенә тиешенчә игътибар бирмәү дә хата
булып санала.
Шулай итеп, Рамазан аенда без фарызларны үтәп, гөнаһлардан тыелу белән бергә, югарыда искә алынган
хаталардан да саклансак иде. Гыйбадәтләребез камил һәм иң мөһиме - кабул булсын.

Ришат хәзрәт КУРАМШИН, Кукмара мәдрәсәсе мөдире

Нәрсә ул фидия?
Ураза тотарлык хәле булмаган озак авырган кешеләр һәм бик олы яшьтәгеләр уразаның төшереп
калдырылган һәр көне өчен фидия түлиләр. (Быел ул һәр көн өчен 200 сум күләмендә билгеләнде). Фидияне
Рамазан аеның башында да, уртасында да, ахырында да бирергә була. Фидияне үзең теләгәнчә бер генә
фәкыйрь кешегә яки берничә кешегә таратырга мөмкин. Әгәр мөселман кешенең фидия өләшергә көченнән
килми икән, ул вакытта Аллаһтан гафу сорарга тиеш. Әгәр озак авырган кеше инде сәламәтләнсә яисә карт
кешегә уразасын тотарлык көч-хәл керсә, алар калдырган көннәре өчен уразаны каза итеп тотарга бурычлы.
Әлеге очракта бирелгән фидияләре сәдака булып санала.

&
Айрат СУФИЯНОВ

Уяныгыз, Хак уллары!
Иманлылар Раббыбызга сыеналар,
Илаһи нур балкышында коеналар.
Руза тотып, гыйбадәткә тугры калып
Сәҗдә кылып рухи үсеш ала алар.
Гөнаһлардан, гарь-гамәлдән чирканганнар,
Җан, вөҗданын коткарганнар итагатьле.
Көнләшсен соң тәүбә итмәс һәр тәхетле
Ач нәфесле хакимлекнең колы булып,
Көн күрсә дә тәкәббер вә олы булып.
Мөбин инсан хәрәм мал да дәгъваламый.
Андый дәгъва бер җанны да дәваламый…
Яши җирдә мөселманнар: Аллаһ диеп,
Чал башларын намазлыкка күндәм иеп.
Динле, денле гомер бакый дан дауламый.
Сөннәтлеләр беркемне дә яманламый…
Фанилыкның, ахирәтнең бәйләнешен,
Танып ике яралгыда Аллаһ көчен
Яшәүчеләр аз калганга заман – котсыз.
Теләктәшлек һәм шәфкать тә илсез, йортсыз.
Шул сәбәпле гомерләрнең хакы арзан.
Галәмме соң йөзен борды хаксызлардан?
Беркем алмый җиргә пешеп коелганны,
Һәр шакшы кул өзмәк була тыелганны…
Бер упкыннан, бер күкләрдән дәшә безгә
Кисәтүле, һәлакәтле дәһшәт безгә.
Аяп тормас, без тудырган вәхшәт безгә
Кайтып сугар…Уяныгыз, Хак уллары!
Күчсен сезгә Коръән-Кәрим акыллары.
Юк, коткармас матдилекнең бакырлары.
Күрәчәкбез, без дөньяның бахырлары,
Килеп җиткәч фанилыкның ахырлары.
Җир өстендә балкый-балкый алтын ятар.
Тискәре як офыгында кояш батар.
Эчәр сулар төпкә китәр, чүлләр артыр.
Уянырга күптән вакыт җиткән чактыр...
Бәһаләнмәс алтынның да көч-кыйммәте.
Үтерелсә җанда иман тәгълиматы.
Кыямәт көн ярлыкамас бер милләтне.
Мәхшәр кубып кабып йотар мәгыйшәтне.
Дөньялыкның мордарлары, дәһриләре,
Мөртәтләре, кан эчүче вәхшиләре
Җәһәннәмнең ялкынына коелырлар.
...Тәкъва җаннар Раббыбызга сыенырлар.
Илаһи нур балкышында коенырлар...

Беләсезме?
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм
1400 ел элек үк эпидемияләр таралганда үз-үзеңне
тоту кагыйдәләренә нигез салган. Имам Бохари
җыентыгында килгән хәдистә түбәндәгеләр әйтелә:
“Әгәр берәр җирдә ваба (чума) таралуы турында
ишетсәгез – ул урынга бармагыз; әгәр ваба авыруы
хәзерге вакытта сезнең җирлектә таралыш алса,
яшәгән урыныгызны ташлап китмәгез” (Имам Бохари,
хәдисләр җыентыгы, 5728).
Чисталыкка һәм гигиенага зур игътибар бирергә
кирәклеге дә телгә алына. “Сахих” Мөслим хәдисләр
җыентыгында түбәндәге хәдис бар: Әбу Мәлик ӘлӘшгари тапшырганча (Аллаһы аннан разый булсын),
Пәйгамбәр салләллаһу галәйһи вә сәлләм болай дигән:
« Арулык-пакълек (гигиена) – иманның яртысы» (223).
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12

Äø

4

06.40 05:28 05:42 08.40 06:58 07:12 13.30 12.00 12.00 15.28 13:38 13:51 14.55 15:29 15:42 17.19 17:17 17:30

13

Ñø

5

06.42 05:30 05:44 08.42 07:00 07:14 13.30 12.00 12.00 15.27 13:36 13:49 14.54 15:27 15:40 17.17 17:15 17:28

14

×ø

6

06.44 05:32 05:46 08.44 07:02 07:16 13.30 12.00 12.00 15.25 13:35 13:48 14.53 15:26 15:38 17.16 17:14 17:27

15

Пҗ

7

06.46 05:34 05:48 08.46 07:04 07:18 13.30 12.00 12.00 15.24 13:33 13:46 14.52 15:24 15:37 17.14 17:13 17:26

16

Җì

8

06.48 05:37 05:50 08.48 07:07 07:20 13.30 12.00 12.00 15.22 13:32 13:44 14.50 15:22 15:35 17.13 17:11 17:24

17

Øì

9

06.50 05:39 05:52 08.50 07:09 07:22 13.30 12.00 12.00 15.21 13:30 13:43 14.49 15:21 15:33 17.11 17:10 17:23

18

ßê

10

06.52 05:41 05:54 08.52 07:11 07:24 13.30 12.00 12.00 15.19 13:29 13:42 14.48 15:19 15:32 17.10 17:09 17:22

19

Äø

11

06.54 05:43 05:56 08.54 07:13 07:26 13.30 12.00 12.00 13:01 13:27 13:40 14.47 15:17 15:30 17.08 17:08 17:21

20

Ñø

12

06.56 05:44 05:58 08.56 07:14 07:28 13.30 12.00 12.00 15.17 13:26 13:39 14.46 15:16 15:29 17.07 17:07 17:20

21

×ø

13

06.58 05:46 06:00 08.58 07:16 07:30 13.30 12.00 12.00 15.16 13:25 13:38 14.45 15:14 15:27 17.05 17:06 17:19

22

Пҗ

14

07.00 05:48 06:02 09.00 07:18 07:32 13.30 12.00 12.00 15.14 13:23 13:36 14.44 15:13 15:26 17.04 17:05 17:18

23

Җì

15

07.01 05:50 06:04 09.01 07:20 07:34 13.30 12.00 12.00 15.13 13:22 13:35 14.43 15:12 15:25 17.03 17:04 17:17

24

Øì

16

07.03 05:52 06:05 09.03 07:22 07:35 13.30 12.00 12.00 15.12 13:21 13:34 14.42 15:10 15:23 17.01 17:03 17:16

25

ßê

17

07.05 05:54 06:07 09.05 07:24 07:37 13.30 12.00 12.00 15.11 13:20 13:33 14.42 15:09 15:22 16.59 17:02 17:15

26

Äø

18

07.07 05:56 06:09 09.07 07:26 07:39 13.30 12.00 12.00 15.10 13:19 13:32 14.41 15:08 15:21 16.58 17:01 17:14

27

Ñø

19

07.09 05:58 06:11 09.09 07:28 07:41 13.30 12.00 12.00 15.09 13:18 13:31 14.40 15:07 15:20 16.57 17:00 17:13

28

×ø

20

07.10 05:59 06:13 09.10 07:29 07:43 13.30 12.00 12.00 15.08 13:17 13:30 14.39 15:06 15:19 15.55 16:59 17:12

29

Пҗ

21

07.12 06:01 06:14 09.12 07:31 07:44 13.30 12.00 12.00 15.07 13:16 13:29 14.39 15:05 15:18 16.53 16:59 17:12

30

Җì

22

07.14 06:03 06:16 09.14 07:33 07:46 13.30 12.00 12.00 15.06 13:15 13:28 14.38 15:04 15:17 16.51 16:58 17:11

Рамазан аена намаз вакытлары

1

Сәхәр һәм ифтарда
укылырга тиеш догалар
Сәхәр ашап бетереп, фарыз уразаны тоту өчен ният кылына:
“Нәвәйтү ән әсуумә саумә шәһри рамадаанә минәл-фәҗри
иләл-мәгъриби хаалисан лилләәһи тәгааләә”.
Татарча: “Иләһи ният кылдым, Раббым, Үзеңнең ризалыгың
өчен Рамазан уразасын тотмакка, таң беленгәннән алып кояш
баеганга кадәр”.
Кояш баегач исә бер чеметем тоз, су, финик кебек татлы җимешләр белән авыз ачыла һәм түбәндәге
дога укыла:
“Аллаһуммә ләкә сумтү вә бикә әмәнтү вә галәйкә тәвәккәлтү вә галәә ризкыйкә әфтарту
фәгъфирлии йә гаффәәрү мәә каддәмтү вә мәә әххартү”.
Мәгънәсе: “Йә Раббым, шушы уразамны мин Синең өчен тоттым һәм мин Сиңа гына иман китердем
һәм Сиңа тәвәккәл иттем. Тоткан уразаларымны кабул кыл, Үзеңнең биргән нигъмәтләрең белән авыз
ачам, йә гөнаһларны гафу итүче Аллаһ, минем элек кылган гөнаһларымны да, соңгыларын да ярлыка”.

