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Сәбәп
үзебездәдер...

Аллаһы Тәгалә хәзрәтенең
Коръән Шәрифенә барыгыз берлектә
ябышыгыз да һич аерылмагыз.
Арагызда булган дошманлык вә
каршылыкларны чыгарыгыз да дус
булыгыз. Изге шәригать вә милләт
ярдәме өчен барча тырышлыгыгызны
сарыф итегез. Мәртәбә вә олуглык
сөюгә дучар булмагыз. Фәкыйрь вә
зәгыйфьләрнең кулларыннан тотыгыз
вә аларга ярдәм бирегез. Аллаһы
Тәгалә хәрам иткән урыннарга вакыт вә
акча исраф итмәгез. Йокыларыгыздан
уяныгыз, күзләрегезне яхшы ачып
дөнья тәртибен күрегез. Нинди
фәкыйрьлек вә наданлык эчендә

Чаллы
яңалыклары
3 февраль көнне мөхтәсибәттә
Чаллы шәһәре имамнарының бу елны
беренче җыелышы үтте. Мәҗле с
“Ихлас” мәчете имам-хатыйбы Илгиз
хәзрәтнең Коръән укуы һәм “Утыз
Имәни” мәчете имам-хатыйбы Салихҗан
хәзрәтнең дога кылуы белән башланып
китте. Җыелышның төп темалары
- Чаллы мөхтәсибәте тарафыннан
ел саен уздырыла торган традицион
Коръән уку бәйгесе һәм Татарстан
мөселманнары Диния нәзарәте кубогына
мөселманнарның татар милли көрәше
һәм кул көрәше буенча берләштерелгән
XII Рәсәйкүләм турнирына әзерләнү
иде. Шәһәребез имам-мөхтәсибе Әлфәс
хәзрәт әлеге ике чараның нигезләмәләре
белән таныштыргач, җюри әгъзалары
сайланды, катнашучыларны сайлап алу
кагыйдәләре һәм шулай ук Коръән уку
бәйгесендә катнашырга һәр мәчеттән
икешәр бала җибәрергә дигән карар
кабул ителде. Соңрак мөхтәсибәтнең
аксакаллар шурасы җитәкчесе Равил
хәзрәт мәчет картлары белән эшләүнең
мөһимлеген; уку-укыту бүлеге җитәкчесе
Илдар хәзрәт исә мәчетләрдә белем
бирүче мөгаллимнәрне аттестацияләргә
кирәклеген әйтеп үтте.
***
“Нур-Ихлас” мәчетендә озак еллар
буе мәчет эшчәнлегенә актив ярдәм
итүче Фәнис бабайның туган шө-

булганыбызны белегез.
Күп ат а лар бардыр
ки, балаларының
тәрбияләрен вә гыйлем
өйрәнү юлында һич
кайгырмаганнары
вә байлык сарыф
итмәгәннәре хәлдә,
исерткеч вә фәхишәләр
өчен
барлык
хәзинәләрен сарыф
итәләрдер. Күп сакаллы
сабыйлар бардыр ки:
кызларына бер хәреф гүзәл холык
өйрәтмәгәннәре хәлдә, ислам
шәригатенең иң бөек вә иң хөрмәтле
булган җомга көннәрендә, яшь егетләр
вә буй җиткән кызлар белән уйнар
өчен җибәрәләрдер. Бу хәлләр исә
— күңел күзләренең сукыраюына
вә күңелләренең каралуына олуг
кер көне хөрмәтенә аш мәҗлесе булып
үтте. Шәһәребез имам-мөхтәсибе Әлфәс
хәзрәт Гайфуллин Фәнис бабайны 80
яшен тутыруы белән тәбрик итте.

дәлилдер. Һәр эштә түбән, фәкыйрь,
надан, артта калуына һичкем сәбәп
түгел, үзебездер. Аллаһы Тәгалә
җибәргән нигъмәтләрнең китмәвенә
баш сәбәп — бәндәләр үзләре булыр.
(Риза ФӘХРЕДДИН,
“Әхлак гыйлеме”ннән.
Фото интернеттан алынды.)
***

***

1995 елдан чыга

ТР МДН хәбәр итә

Җөмәдел-ахир аеның 25нче көнендә,
РФ Иҗтимагый палатасында “Россиянең
беренче суфи шәехләре. Россия җәмгыяте рухи
үсешенә ислам мирасының керткән өлеше”
темасына түгәрәк өстәл узды. Фикер алышу
РФ Иҗтимагый палатасының милләтара һәм
динара мөнәсәбәтләр комиссиясе һәм Россия
мөселманнары Дини җыены тарафыннан
оештырылды. Утырышны Комиссия рәисе
Ио сиф Дискин һәм аның урынбас ары,
экстремизмга каршы көрәш буенча эшче
төркем җитәкчесе, Россия мөселманнарының
дини җыены башлыгы, мөфти Әлбир хәзрәт
Крганов алып барды. Әлеге чарада Татарстанны
республикабыз мөселманнары башлыгы Камил
хәзрәт Сәмигуллин тәкъдим итте. Түгәрәк өстәл
барышында катнашучылар суфичылыкның
ислам мәгарифенә, хәзерге Россиядә мөселман
җ ә м ә г ат ьч е л е г е н е ң д и н и т о р м ы ш ы н а
йогынтысы турында фикер алышты.
***

“Туфан” мәчетендә мәчет әһелләре
катнашында җыелыш булды. Имамхатыйб Равил хәзрәт Нуруллин эшләнгән
эшләр турында сөйләде, аларның
һәркайсында мәчет әһелләренең

16 февраль көнне “Утыз Имәни”
мәчетендә мәктәпкәчә һәм мәктәп
яшендәге балалар өчен “Ислам һәм
минем тирәдәге дөнья” дип аталган
конференция булды. Әлеге чара
балаларның халык каршында сөйләү,
үзләре әзерләп килгән теманы аңлата
белү сыйфатларын арттыру өчен яхшы
мөмкинлек булды. Бәйге Чаллы шәһәре
имам-мөхтәсибе урынбасары Фоат хәзрәт
һәм мәчет имам-хатыйбы Салихҗан
хәзрәтнең хәер-фатихасыннан, Коръән
укып, дога кылып башланып китте.
Конференциядә барлыгы 20гә якын бала
чыгыш ясады. Инсаф хәзрәт балаларның
ата-аналары алдында тәрбия бирү

актив катнашуын искәртте. Киләчәк
эшләр турында да сүз алып барылды:
Аксакаллар шурасы, Коръән бәйгесендә
катнашу, мәчетне тәртиптә, чисталыкта
тоту һ.б. темалар күтәрелде. Финанс
мәсьәләләре буенча ревизия комиссиясе
хисап тотты. 15 февраль көнне исә
мәчеткә даими йөрүчеләр арасында азан
әйтү бәйгесе үткәрелде, анда унлап кеше
катнашты.

хакында вәгазь сөйләде. Чыгышлар
тәмамлангач, барлык катнашучыларга
да дипломнар һәм истәлекле бүләкләр
тапшырылды.

18 февраль көнне Чистайның “Восток”
мәдәни-ял үзәгендә Диния нәзарәте игълан
иткән Туган тел елы кысаларында шагыйрь,
Советлар Союзы Герое Муса Җәлил иҗатына
багышланган кичә узды. Әлеге чара шулай ук
Бөек Җиңүнең 75 еллыгына, ТАССның 100
еллыгына багышланды.
Исегезгә төшерәбез: 2020 елны нәзарәт
Туган тел елы дип атады. Шулай итеп, мөфтият
үзенең быелгы бөтен эшчәнлеген мәчетләрдә
татар телле мохит булдыру, татар телен өйрәтү,
татар рухи мирасын популярлаштыру, халыкта
милли үзаңны тәрбияләү, милли үзенчәлекләрне
саклап калу кебек максатларны исәпкә алып
башкарачак.
***
Туган тел көне алдыннан Татар китабы
йорты социаль челтәрләрдә “Туган тел ул – ...”
дигән темага флешмоб игълан итте. Флешмобта
катнашу өчен, «Туган тел ул – ...» сүзләрен дәвам
итеп, үз фикереңне белдереп, йә туган телгә
багышланган шигырь укып видео төшерергә
һәм аны Instagram-га куярга кирәк. Әлеге
социаль акциягә Татарстан мөхтәсибәтләре
дә кушылды. Мәсәлән, Чаллының “Ихлас”
мәчете имам-хатыйбы Илгиз хәзрәт Сөнгатулла
шагыйрә Энҗе Мөэминованың “Туган телем”
шигырен укыды. Чүпрәле районы имамнары
Габдулла Тукай шигырьләрен укып, кичә
үткәрделәр. Нурлат районы имам-мөхтәсибе
Наил хәзрәт Әбелханов Г.Тукайның «Туган
авыл» шигырен укыды.
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Раббыңның колы булдыңмы?..

Кадерле дин кардәшләрем!
Бүген без сезнең белән бөтен галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрелгән, кешелек тарихында иң изге күңелле,
барлык рәсүлләр һәм пәйгамбәрләр башлыгы турында сөйләшербез. Аннан әүвәл килгән һәр пәйгамбәр: Адәм,
Нух, Ибраһим, Гайсә (г.с.) һәм калганнары да аның киләчәген безгә хәбәр итеп калдырганнар. Ул - Аллаһның
соңгы, ахырзаман пәйгамбәре, аннан соң бер пәйгамбәр дә булмаячак. Һәм нәкъ менә аның үтенече белән
генә Аллаһы Тәгалә Кыямәт көнен башларга рөхсәт бирәчәк. Сукырларга туры юлны күрсәтеп, чукракларга
хакыйкатьне ишеттереп кешелекне коткаручы һәм каткан күңелләрне йомшартучы Мөхәммәд (с.г.в.)гә
багышларбыз хөтбәне.
Сүзебезне башлаганчы, бераз уйланыйк әле.
Йөзләрегезне күтәреп, бу искиткеч матур дөньяга,
тирә-якка карагыз әле. Биек-биек күкләрне, мәһабәт
зур тауларны, гүзәл җирне, саф, чиста кар-яңгырларны,
безне җылылыгы белән назлаучы кояшны күрәсезме
сез? Бу нигьмәтләрнең барысын да Аллаһы Тәгалә
бөек бер максат белән булдырган. Шулай ук үзегезгә
күз салыгыз. Кеше, бу дөнья белән чагыштырганда,
кечкенә, бөртек кенә, әмма шуңа да карамастан, ул
яшәгән дәверендә бу дөньяны үзенә буйсындыра.
Ни өчен? Чөнки безнең тормышыбыз, язмышыбыз
зур мәгънәгә ия. Нинди мәгънәгәме? Бу - үз-үзеңне
танып белү. 30-40 ел элек, бәлкем, син беркем
булмагансыңдыр, тиздән, шулай ук 30-40 елдан тагын
беркем булмассың. Шулай булгач ни өчен соң син
монда? Ни өчен дөньяга килгәнсең? Ни өчен Аллаһы
Тәгалә сине яраткан? Бөек Аллаһы Тәгалә әйтә:
“Аллаһ кайсыларыгызның гамәле яхшырак икәнлеген
күрер, сынап карар өчен, үлемне һәм тереклекне бар
кылды. Ул һәрнәрсәдән өстен вә Ярлыкаучы”.
Һәм бу әйткән сынаулар ике өлештән тора.
Беренчесе: Раббыңны, аңа мохтаҗ икәнеңне
таныйсыңмы? Рәхмәтлеме син аңа? Кушканнарын
үтәп, тыйганнарыннан тыеласыңмы? Үлгәннән соң,
берүзең калгач, яныңда яклаучы булып бернинди
малың, дәрәҗәң калмагач, синнән: “Кемгә гыйбадәт
кылдың? Билгеләнгән вакытыңны яшәдең, ә кемнең
колы булдың?” - дип сорарлар. Акча, дәрәҗә, хатынкыз колы түгелме? Раббыңның колы булдыңмы?
Икенчесе: Аллаһы Тәгалә кешене бу дөньяга
китергәч, үзенә тапшырып, ялгызын калдырмады.
Туры юлны күрсәтеп, акны карадан, хаклыкны
караңгылыктан аерыр өчен, кануннарын тапшырып,
безгә иң изге кешеләрен, Үзенең илчеләрен җибәрде.
Һәм икенче сынау иде - без аларга иярербезме?
Әйткәнемчә, җәмәгать, үлгәннән соң син БЕРҮЗЕҢ,
бербашың калачаксың! Беренче сораудан соң
икенчесен бирәчәкләр: Пәйгамбәр артыннан
иярдеңме? Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән, сиңа Үзенең
соңгы пәйгамбәрен җибәрде, иярдеңме син аңа?
Бәлки, күп тапкырлар: «Мөхәммәд рәсүлүллаһ» дип
әйткәсеңдер, яки бу сүзләрне азанда ишеткәнсеңдер?
Кадерле дин кардәшләрем, белегез, без Аллаһны,
Аның динен, пәйгамбәрен танымыйча өйрәнә дә, белә
дә алмыйбыз. Һәм кем аны таный, ул алып килгән
кануннар буенча яши, шуны бөеклек, бәхет, уңыш
көтә.
Җәмәгать, Җир шарында пәйгамбәрләр артыннан
иярүчеләр калмаса, яки калганнары да бик аз булса,
бөтен дөньяны җимереклек көтә. Гайсә (г.с.) белән
Мөхәммәд (с.г.в.) арасында да нәкъ менә шундый
вакыт булган. Бүгенге хөтбәдә без пәйгамбәребез
Мөхәммәд (с.г.в.) килгәнче дөньяның нинди хәлдә
булганын белербез. Ул чорда Җир шарында ике зур
дәүләт идарә иткән: Рим империясе һәм Сасанид
дәүләте. Рим империясенә килгәндә, бу дәүләт үзенең
гаделсезлеге һәм гражданнарына карата рәхимсезлеге
белән аерылып торган. Ул халкыннан күтәрә алмаслык
салымнар түләттергән, бу исә, үз чиратында, аларны
кол иткән. Башкача фикерләү, дин яки сәясәт турында
үз фикерең булу катгый рәвештә тыелган. Ил даими
рәвештә фетнәләр дулкынын кичергән. Күпчелек
халык күңел ачу белән мавыккан. Мәсәлән, 80
меңнән артык кеше зур ареналарга җыелып, анда
ирләрнең үзара яки ерткыч хайваннар белән үлгәнче
көрәшүләрен күзәтеп күңел ачканнар.
Сасанид дәүләте, безгә ул Фарсы дәүләте буларак
таныш, күп диннәрне үзенә җыйган. Мәсәлән,
Зороастризм дине, аның нигез салучысы Зора

Тушта булган. Алар үзләренә бар нәрсәне рөхсәт
иткәннәр, бернинди тыелу булмаган. Бик күп
авылларны юкка чыгарганнар, хатын-кызларны
коллыкка алганнар. Илдә хакимият мирас итеп
тапшырылган. Хакимдарлары бай, ә калган кешеләре
иң түбән дәрәҗә, фәкыйрь булган. Алар хакимнәренә
шундый күп корбан китерергә тиеш булганнар,
хәтта үзләренең бернинди мал-мөлкәте калмаган,
халкы хайван дәрәҗәсендә яшәгән, алар бары тик
хакимнәренең ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен
генә файдаланылганнар. Шул чорның тарихчылары
хәбәр итүенчә, бөтен Һиндстан тарихында әхлак,
сәясәт, җәмәгатьчелек күзлегеннән чыгып караганда,
бу чор иң бозык вакыт булган. Мәсәлән, хатынкызларның бернинди хокуклары калмаган, ире
вафатыннан соң аны иренең гәүдәсе белән бергә
тереләй яндырганнар. Иле күп санлы кечкенә
дәүләтләргә таркалган, алар бертуктаусыз үзара
низагларга кергән. Дин мәсьәләсенә килгәндә,
ул вакытта дөнья дини яктан коточкыч һәлакәт
кичергән. Иудаизм дине өчен дә бу чор катлаулы
булган. Вавилон Талмудында телгә алынганча, ул
грек һәм фарсы традицияләре белән буталып беткән.
Насаралар дине күпсанлы төркемнәргә бүленгән.
Павел белән Ариея иярченнәре арасында көрәш
барган. Беренчеләре Гайсәне иләһ дип расласалар,
икенчеләре аны пәйгамбәр дип атаган. Бу каршылык
беренчеләрнең җиңүе белән тәмамланган, соңгылары
исә катгый рәвештә юкка чыгарылган.
Зороастризм - ул табигать күренешләренә
табынудан гыйбарәт. Шуларның иң зурысы - утка
табыну. Алар гыйбадәтханәләр төзеп, анда 4 тапкыр
кояшка табынганнар, шулай ук айга, суга табынырга
да рөхсәт ителгән. Гыйбадәтләрендә алар утка
мөрәҗәгать иткәннәр, үтенечләрен уттан сораганнар.
Гарәпләргә килгәндә, алар башкалардан чүлләр белән
әйләндереп алынган булалар. Башта Ибраһим белән
Исмәгыйль (г.с.) калдырган шәригать хөкемендә
булалар. Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылалар. Әмма
бераздан мәккәлеләрнең иң хөрмәтле хакиме - Гамру
бну Лухай, Шамга баргач, анда кешеләрнең төрле
сыннарга табынуларын күреп ала да: “Бу ни?” дип сорый. Аңа: “Болар безнең аллаларыбыз, авыр
чакларда без алардан ярдәм, яңгыр булмаганда яңгыр
сорыйбыз. Һәм, вакытлар күрсәткәнчә, алар чыннан
да безгә булыша,” - дип җавап бирәләр. Шуннан соң
Гамру бну Лухай бер сынны Мәккәгә алып кайта.
Кешеләр гаҗәпләнеп: “Нәрсә бу?”- дип сорыйлар
аннан. Ул: “Бу - Хубал, без аннан яңгыр, авыр чакта
ярдәм сораячакбыз. Шам җирләрендә кешеләр инде
күптән сыннарга табыналар һәм бу аларга ярдәм итә”,
- дип җавап бирә. Шул вакыттан гарәпләр сыннарга
табына башлыйлар. Ислам килгәндә Кәгъбәтуллаһта
300 сын була. Хәтта тәлбиядәге: “Ләбәйкә аллахумма
ләбәйкә ләбәйкә лә шәрикә ләкә” (“Менә без Синең
каршыңда, Аллаһ! Синең тиңдәшең юк”) диясе
сүзләр урынына алар: “Синең бер тиңдәшеңнән
башка тиңдәшең юк. Ул Синең өчендер. Син аның
иясе, һәм ул ия булган нәрсәләрнең хуҗасы”, - дип
тәлбияне бозалар.
Аллаһы Тәгалә бу турыда әйтә: «Аларның күбесе
иман китермәсләр, мәгәр иман китерсәләр, кемне дә
булса Аллаһка тиңдәш кылып мөшрик булырлар».
Халык шулкадәр бозык булган, хәтта Исаф исемле
егет Нәйлә исемле кыз белән Кәгъбә эченә кереп
зина кылганнар. Аллаһы Тәгаләнең җәзасы каты,
Ул аларны ташка әйләндергән. Ә вакытлар үткәннән
соң, күпмедер буын алышынгач, кешеләр тарихны
онытып, шул ташларга табына башлаганнар. Төрле

хорафатларга ышану нык үскән, бары тик кошлар очышына карап кына сәяхәткә чыкканнар.
Сихерчелек таралган. Әгәр дөя ун тапкыр балаласа,
аны үзләренә хәрам кылып, изгегә санаганнар һәм аңа
кагылучы булмаган. Гарәп кабиләләре даими рәвештә
үзара бәрелешеп торганнар. Вак-төяк сәбәпләр дә
низагка китергән, мәсәлән, дөя чит кешенең җирлегенә
керсә дә, шуның аркасында озак еллар сугыш барган.
Зинага килгәндә, гарәпләр арасында ул дәвердә бу
нәрсә бик каты таралган булган. Никах 4 төрле булган.
Беренчесе - без белә торган һәм исламда расланган
никах. Икенчесе - ир хатынына: “Күрем каның
беткәч, фәлән ир янына бар һәм аның белән йокла”,
- дип хатынын шул ирдән балага узганчы җибәргән.
Балага узганы беленгәч, ире янә хатыны белән яши
башлаган. Никахның өченче төре - 10 ир бер хатын
белән якынлык кылган. Баласы туганнан соң бу хатын
ул ирләрне чакырып алган да, алар арасыннан балага
ата сайлаган. Дүртенчесе - хатыннар ишекләренә
кызыл яулык элә торган булганнар, теләгән ирләр
кереп, якынлык кылганнар. Соңыннан бу хатын шул
ирләр арасыннан баласына ата сайлаган.
Хатын-кызларның хәле бик түбән булган. Әтиләре,
туйдыра алмам дип уйлап, һәм киләчәктә дә кыз
баладан ярдәм килмәячәген күздә тотып, коллыкка
төшүләреннән куркып, кыз балаларын тереләй
комга күмә торган булганнар. Кешенең кызы туса,
бу хурлык саналган. Бер сәхәбә үзенең җәһиллектә
ясаган хатасын искә ала. Кызы туу белән ул аны
комга күмми. Ә бераз вакытлар үткәч, кешеләр аның
кызы белән кызыксына башлыйлар. Бу кеше бик нык
көнләшә башлый һәм кызын үтерергә уйлый. Шуннан
хатынына килә дә: “Кызны матур итеп киендер”, - ди.
Хатыны: “Ник?” - дип сорый. Ул хатынына: “Мин
аны туганнарым белән таныштырырга телим”, - дип
җавап бирә. Хатыны, куана-куана, кызын матур итеп
киендерә дә иренә: “Аңа зыян китермим дип вәгъдә
ит”, - ди. Ул хатынына вәгъдә бирә. Шуннан соң
әтисе кызын кулыннан тота да, юлга чыгып китә.
Юлда барганда тирән генә коены күреп ала да коега
карый. Аннан бу сәхәбә сөйли: “Минем нишләргә
теләгәнемне кызым аңлап алды да: “Әтием, Аллаһ
белән сорыйм, әнигә биргән вәгъдәңне бозма!” - ди.
Йөзенә күтәрелеп карагач, мин аның күзләрендә
яшь бөртекләре күреп, баламны кызгандым. Ә коега
күзем төшкәч, мине көнләшү хисе биләп алды. Аннан
тагын кызыма карадым, ул миңа бик кызганыч булып
тоелды, ә коега карагач көнләшүем чолгап алды да
мин аны коега ташладым. Һәм үлгәнче ярдәм соравын
ишетеп тордым”, - ди.
Аллаһы Тәгалә бу турыда әйтә: “Тереләй
күмелгәннән: “Нинди гөнаһың өчен сине үтерделәр?”дип сорарлар”.
Менә, җәмәгать, пәйгамбәрләргә һәм аларның
шәригатенә иярүчеләр булмаган чорларда дөньяда
шундый хәл дә булган.
“Хаклыкта Мин колларымны туры диндә, хәниф
итеп халык кылдым, әмма диннән читкә этәрү өчен,
алар янына шайтаннар килделәр һәм Мин рөхсәт
иткәннәрне тыя башладылар, Миңа тиңдәш тотарга
әмер иттеләр. Ә бит Мин бу турыда бернинди дәлил
җибәрмәдем. Хаклыкта, Аллаһы Тәгалә җирдәге
кешеләргә карады да, китап әһелләреннән булган
беразыннан кала, гарәпме ул, юкмы - барчасына
нәфрәтләнде”.
Ул чорда менә шундый хәлләр була. Һәм кешеләр
имансызлык белән гөнаһларның чигенә җиткәч,
Аллаһ аларга рәхимлек кылып, аларга соңгы
пәйгамбәрен җибәрә. Ибн Мәсгуд әйтә: “Бөек Аллаһы
Тәгалә Үзенең колларының йөрәкләренә карый да,
һәм иң изге йөрәкле Мөхәммәд (с.г.в.) дип таба. Һәм
аны бөтен кешеләр арасыннан сайлап ала, һәм Үзенең
изге китабы белән җибәрә”.
Шуннан ниләр булганын, Мөхәммәд (с.г.в.)
нең тууы, бала һәм үсмер чагы ничек үткәнен,
пәйгамбәрлеге ничек башланганын һәм кайчан
тәмамланганын, нинди авырлыклар аша үтәргә туры
килгәнен киләсе хөтбәләрдә ирештерербез.
Әбүбәкер ӘБДИЕВ,
Чаллының «Тәүбә» мәчете имам-хатыйбы.

февраль, 2020 ел

БЕЛӘСЕЗМЕ?

Коръән укырга, догалар кылырга, төнне нәфел
намазлар укып үткәрергә киңәш ителә. Бу көн
Рәгаиб кичәсе — Пәйгамбәребез (с.г.в.) вә кичәнең без белмәгән бик күп хикмәтләре
нең әтисе Габдуллаһ белән әнисе Ваһаб кызы бардыр. Бу кичә хәлебездән килгән кадәр
Әминәнең никахлашкан көннәре. Быел 2020 гыйбадәтләребезне, догаларыбызны кылырга,
елда бу кичә 27 февраль киченә туры килә. тәүбәләребезне арттырырга, начар вә ямьсез
Рәгаиб кичәсендә Аллаһ ризалыгы өчен эшләрдән ерак торырга тиешбез.

Кыямәт көненең
галәмәтләре
(Дәвамы. Башы газетаның
алдагы саннарында)

Зур галәмәтләр.
Инде билгеләп үтелгәнчә,
мәхлукларның берсе дә Кыямәт көненең
кайчан башланачагын белми, әмма
Коръән һәм сөннәттәге мәгълүматка

Сорау. Әссәламүгаләйкүм!
Аңлатма биреп үтә
алмассызмы, мөслимәгә банкта
эшләргә ярыймы һәм анда
бурычларны түләтү белән
ш ө г ы л ь л ә н е р г ә , д ө р ес р ә г е ,
хезмәткәрләрне моңа өйрәтергә
мөмкинме? Рәхмәт.
Җ а ва п .
( Ф ә т ва ,
Та т а р с т а н р е с п у б л и к а с ы
мөселманнарының Диния
нәзарәте)

нигезләнеп, галимнәр дөнья бетүе
инде килеп җиткәнен күрсәтә торган
10 галәмәтне аерып билгеләп узалар
һәм аларны “Кыямәт көненең зур
галәмәтләре” дип атыйлар.
1.Беренче зур галәмәт - Духан (Төтен).
Шушы галәмәткә дәлилне “Духан”
сүрәсенең 10-11 нче аятьләрендә табарга
мөмкин: “Ул көнне күкләр куе төтен
белән капланыр. Ул кешеләрне сарып
алачак. Бу төтен яман бер газаптыр...”
Хәдисләрдә дә Духан галәмәте булачагы

турында әйтелә. Әлеге чыганаклардан
билгеле булганча, ул төтен кешеләргә
суларга ирек бирмәс һәм кәферләрнең
хәле бик начар булыр (аларның тыны
кысылыр). Ә мөселманнарның хәле
бераз салкын тигән шикелле булыр. Ул
төтен җир өстендә 40 көн дәвамында
торачак.

Мөселманның бурычлы кеше
белән үз-үзен тоту кагыйдәләре
“Әл-Бәкара” (Сыер) сүрәсенең
280-нче аятендә әйтелгән: “Әгәр
(бурычлы) авыр хәлдә булса, аның
хәле җиңеләйгәнче көтү (кирәк).
(Тарлыкта яшәгән кешеләрдән
алачагыгызның бөтенен яки
бе р ө л е ш е н ) Га фу и т с ә ге з ,
сезнең өчен яхшырак. Әгәр сез
(бурычны кичерүнең сезгә нинди
зур савап китерәчәген) белсәгез

Сөләйман галәйһиссәлам
тарафыннан чыгарылган карар
Бервакыт Сөләйманның әтисенә – патша һәм
пәйгамбәр Дауд галәйһиссәламгә килеп туган
бәхәсләрендә гадел карар чыгару үтенече белән
ике кеше килә. Берсенең сарыклары икенче бер
кардәшенең йөзем бакчасына кереп, бер сабагын да
калдырмыйча барлык чәчүлекләрне ашап бетерә.
Дауд галәйһиссәлам аларга түбәндәге карар чыгаруы
турында хәбәр бирә:
– Һәлак булган үсентеләр хисабына барлык
сарыклар да бакча хуҗасына бирелергә тиеш.
Дауд галәйһиссәламнән чыккач, әлеге ике кеше
Сөләйман галәйһиссәламне очрата һәм аңа барысын

Кылган хаҗым –
Аллаһ биргән таҗым
(Дәвамы. Башы газетаның алдагы санында)

Барачагым инде төгәл билгеле булды. Кызганыч,
әти белән әнием күрми минем бу көннәремне,
дигән үкенечле уй йөрәкне әрнетте. Шулай да,
әниемнең, иманлы җаннарга барысы да мәгълүм,
дип әйткәне исемә төшеп, тынычландым. Казанга
тиешле документларны тутырырга, куллар куярга
чакырдылар. Үлә калсаң, алып кайтаргамы әллә анда
калыргамы, дигән пунктны тутырганда, матди як әллә
ни булмаса да, кайтарырга дип хатынымның телефон
номерын, исем-фамилиясен теркәп куйдым. Ихрам
салынган кечкенә сумка, зур, яшел юл сумкалары
алгандагы хисләрне аңлатуы шактый авыр...Безне –
булачак хаҗиларны, төркемнәргә туплап, Тимергали
хәзрәт дәресләр үткәрде, киңәшләр бирде. Үзем
куркам, үзем йолкам, дигәндәй, кан басымыннан гел
дару эчеп торган кеше буларак, куркыта да, барасы
килү теләге дә көчәйгәннән-көчәя бара. Алай гына да
түгел, бөтенләй ныклап урнашты. Монда инде хәзер
йокы да йокы түгел. Беркөнне төш күрәм. Имеш, әти
белән әни хаҗдан кайтканнар икән. Икесе дә ап
ак киемнән. Тормышта шактый гына батыр

(Дәвамы бар).

(“Ислам дине нигезләре”ннән.
Дәвамы бар)

ӘДӘБИ СҮЗ
АКМУЛЛА
***

Кеше өчен иң әүвәле - намус, дигән,
Намусыңны сатып итмә табыш, дигән.
Байлык өчен илен-көнен саткан кеше
Ике дөнья өчен дә ул - явыз, дигән.
Икенче иң кыйммәтлесе —гакыл, дигән.
Гакылсызда тәүфыйк ягы такыр, дигән.
Гакылсызда намус та юк, иман да юк,
Ялганга ант итеп барын сатар, дигән.
Өченче иң кыйммәтлесе - әдәп, дигән,
Әдәп - көчле мәхәббәткә сәбәп, дигән:
Әдәпсездә бәхет тә юк,тәүфыйк та юк,
Кеше исеме күтәрүе гөнаһ дигән.
Дүртенче иң кыйммәтлесе - күңел, дигән,
Күңеле бозык кеше - кеше түгел, дигән,
Бозыкларга җир өстеннән асты яхшы,
Яшәмә дә, үлеп җиргә күмел, дигән.
Бишенче иң кыйммәтлесе - сабыр, дигән.
Сабыр кеше зур бәхетләр табар, дигән,
Бер дә юкка ачуланып дөнья бозу
Бер кайгыдан икенчегә салыр, дигән.

и д е ! ” Ә л е г е а я т ьт ә н
аңлашылганча, кичектерү
– бурычлы белән үзара
хе змәттәшлекнең иң
кулай ысулы. Шуңа күрә
бурычны түләтү процессы
мәҗбүри характерда була
а л м ы й . Мо н н а н т ы ш ,
банклардагы барлык бурыч
йөкләмәләре – риба нигезендә
төзелгән килешүләр, ә бу исә
Коръәндә тыелган. Мондый

т ө р бу р ы ч л а р н ы т ү л ә т ү д ә
теләсә нинди төр ярдәм – үзенә
күрә золым (рәхимсезлек һәм
гаделсезлек). Шуңа күрә, акча
эшләүнең мондый төре бик
шикле. Ә Аллаһы яхшы белүче.

да сөйләп бирә. Әмма, аларны тыңлап, Сөләйман
галәйһиссәлам болай ди:
– Әгәр мин сезнең мәсьәләне караган булсам,
башка карар кабул иткән булыр идем.
Сөләйман галәйһиссәламнең сүзләре кичекмәстән
Дауд галәйһиссәламгә билгеле була. Ул үзенә улын
чакырып ала һәм ике кешенең бәхәсе буенча аның
фикерен сорый. Сөләйман галәйһиссәлам җавап
бирә:
– Сарыклар беркадәр вакытка бакча хуҗасына
бирелергә тиеш. Ул чагында дөньяга килгән
бәрәннәр, шулай ук сөт һәм йон аныкы булачак. Ә
юкка чыгарылган бакча сарык хуҗасына бирелергә
тиеш, кайчан да кайчан бакча элекке халәтенә килеп,
җимеш бирә башлагач, ул хуҗасына кайтарылып
бирелсен. Минем карашка, бу иң дөрес карар.

Улын тыңлап, Дауд галәйһиссәлам аның белән
килешә һәм моны иң дөрес, гадел карар дип таный.
Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: «Без аны
Сөләйманга (галәйһиссәлам) аңлаткан идек.
Һәрберенә дә хөкем (пәйгамбәрлек) һәм гыйлем
биргән идек. (Тәсбих белән мәшгуль булган вакытта)
Дауд (галәйһиссәлам) белән бергә тауларны һәм
кошларны әмергә буйсындырдык ки, алар (үз
телләре белән Безне мактап) тәсбих әйтәләр иде.
(Моның кебек эшләр сезгә бик кызык булса да,) Без
(бөек пәйгамбәрләргә моның кебек могҗизаларны
бирү эшен) кылучылар булдык» (“әл-Әнбия”
(Пәйгамбәрләр) сүрәсе, 79 нчы аять).
Камил хәзрәт СӘМИГУЛЛИН,
Татарстан мөфтие
(“Кыйссаларда хикмәт бар”).

булган әни, тыныч, бер сүз дәшми, әтинең артындарак
басып тора. Шүрлекләрдә өчәр литрлы банкалар
белән алар алып кайткан зәм-зәм сулары, имеш.
Шунда әти минем изүемнән тотты да, «Син дә
шулай без сагынган кебек сагынасыңмы?» дип
сорады. Мин уянып киттем. Ике көннән тагын төш
күрәм. Әнием таратып япкан ап-ак яулыктан, ак
күлмәктән ниндидер бакча уртасында басып тора,
авылдагы йорт бакчасы да кебек. Алма дисәң, алма
түгел, шалкан дисәң, үзе алма төсле аллы-сарылы
җимешләр, кыярлар үскән ниндидер бакчада дәшми
генә басып тора...Мин аптырап, әлеге ике төшне дә
Коръән-хафиз Җәләлетдин хәзрәткә сөйләдем. «Абый,
алар бит сездән гомрә көтәләр» дип, хәзрәт минем
ышанычны тагын да ныгытып җибәрде. Мǝдрǝсǝдǝ
ǝле хаҗ гамǝле кылмаган ике хǝзрǝт бар иде. Мин
алар алдында үземне бик уңайсыз хис иттем. Шуңа
да Җǝлǝлетдин хǝзрǝткǝ: “Хǝзрǝт, миңа бик кыен.
Миннǝн күпкǝ гыйлемлерǝк, күпкǝ лаеклы хǝзрǝтлǝр
бар хаҗга бармаган”, – дидем. “Абый, алай димǝгез.
Һǝркайсыбызның үз вакыт, – диде ул. – Үземǝ кунакка
килǝсе кешелǝрне мин ана карынында ук билгелǝп
куярмын. Минем чакыруымнан башка, Аллаһ
йорты булган Кǝгъбǝтуллага беркем килмǝс, дигǝн.
Кемнǝрдер гомерлǝре буена хаҗга барырга хыяллана,
еллар буе акча җыя. Ә бу – сезгǝ Аллаһының бүлǝге”,

– диде.
Адǝм баласы бик кызыксынучан бит ул. Фǝн
өлкǝсендǝ эшлǝгǝн кеше бигрǝк тǝ. Минем дǝ,
«Нинди гамǝллǝрем өчен икǝн бу бүлǝк» дигǝн
сорау миемне бораулады. Диния Нǝзарǝтенең хаҗ
бүлегендǝ эшлǝүче егетлǝрдǝн «Нигǝ мин барам
соң?» – дип сорау үзе үк мǝгънǝсезлек. Ә белǝсе
килǝ. Туган телебез – татар теленǝ карата «зур
күсǝк» күтǝрелгǝн вакытта, мөфти Камил хǝзрǝт
Сǝмигуллин мǝчетлǝр каршында татар теле курслары
оештыру инициативасы белǝн чыккан иде. Без исǝ
ул эшне алдарак та башлап җибǝргǝнлектǝн, дǝвам
гына иттек. Мондый курслар Чаллы шǝһǝрендǝ дǝ
оештырылган һǝм анда, мин фǝкыйрегез кебек үк,
профессор Г.Ф.Саттаров шǝкерте Р.И.Хаҗиев укыта
иде. Булачак хаҗилар исемлегендǝ аны да күргǝч,
һǝм бер очрашуда күреп сөйлǝшкǝннǝн соң, хаҗга
баруыбыз шул татар теле укыткан өчен дигǝн фикергǝ
килдек. Менǝ бит минем туган телем нишлǝтǝ, дип
уйладым мин. Туган телем аркасында фǝн кандидаты
булдым, доцент дǝрǝҗǝсе алдым. Инде менǝ шул татар
теле укыткан өчен хаҗга барам. Казан аэропортына
килгǝнче мин шулай уйладым.
(Дәвамы бар).

Рәфкать ШАҺИЕВ,
Әлмәт шәһәре.

февраль, 2020 ел

Без нинди нәселдән?
Кайсы гына милләт вәкиленнән:
«Нәселеңдә иң беренче кеше кем булган?»
- дисәк, Адәмне (г-м) атый. Гарәпчә
язылыштагы «адәм» дигән сүзнең беренче
хәрефе (әлиф) намазда басып торучыга,
икенче хәрефе (дәл) - рөкугъта торучыга,
өченче хәрефе (мим) - сәҗдә кылучыга
охшаган. Бу хәрәкәтләр - намазда, димәк,
без - намаз укучылар нәселеннән.
Берәү базарда сарык сата икән. Бербер артлы дүрт кеше килеп: «Казың
күпме тора?» - дип сораган. «Каз түгел бу,
сарык сатам», - дигән тегесе. Бишенчесе
дә килеп, шул сорауны биргәч: «Мөгаен,
Күптән түгел бөтендөнья хиҗап көне
үтте. Аның килеп чыгу тарихы бангладеш
кызы Назма Кхан исеме белән бәйле.
11 яшендә гаиләсе белән туган иленнән
АКШка күчеп килгән кыз яулыгы
аркасында мәктәптә төрле кыерсытуларга
дучар була. Ә инде университетка укырга
кергәч, аны террорист дип атыйлар.
Кыз, бөтен дөньяга яулык бәйләүнең
асылын аңлатырга теләп, 2013 елда
интернет челтәрендә масштаблы акция
оештыра. Шул елны ук бу акциягә 67 ил
кушыла. Елдан-ел бәйрәм географиясен
киңәйтә, хәзерге вакытта акциядә ике
йөзгә якын ил катнаша. Бу көнне бөтен
дөнья буйлап төрле чаралар: бәйгеләр,
очрашулар, флешмоблар үтә. Алар
барысы да яулыкның мөселман хатынкызының гадәти киеме икәнен аңлатуга
юнәлдерелгән.
Чаллы да чарадан читтә калмады,
«Асия» мөселман киемнәре кибетендә
яулык бәйләү буенча мастер-класс үтте.
Белдерүен күргәч, мин дә кызым белән
бергәләп барып карарга булдым. Ишектән
килеп керүгә, безне мөлаем кызлар каршы
алды. Килүебезнең максатын белгәч, зур
көзге каршысына утыртып куйдылар

каздыр бу», - дип, сарыкны каз бәясеннән
сатып җибәргән бу.
Инде 80-90 ел дәвамында мәктәпләрдә
«Сез хайван (маймыл) нәселеннән», дип
аңлаткач, без үзебез дә әкренләп хайванга
әйләнеп барабыз бугай. Хайваннарда әтиәни, туганнар, ятимнәр, мохтаҗлар дигән
хис юк, ул хәзер бездә дә бетеп бара.
Нәселне кайгырту, саклау - матди яктан
гына тәэмин итү түгел ул. Намаз укучылар
нәселеннән булгач, үзебездән соң намаз
укучылар калдыру. Уңны сулдан аера
башлагач, балага намаз өйрәтә башларга
кирәк. Пәйгамбәребез (с.г.в.): «10 яшьтә

Хиҗап көне

– без, үзебезне матурлык салонында
кебек хис итеп, башларыбызны осталар
карамагына тапшырдык. Яулыкларга
монда кытлык юк – төрледән-төрле
тукымадан гади яулыклар, әзер итеп
тегелгәннәре, палантиннар, һәр төснең
дистәләгән төсмере! Тәҗрибәле, бай

Тәмле булсын

Тәбикмәк
Тәбикмәк
өчен кирәк
б у л г а н
продуктлар:
1 л с ө т, 2 - 3
йомырка,
4-5аш кашыгы
сыек май, 2 аш
кашыгы шикәр
ком ы , 1 ч ә й
калагы тоз, 1чәй калагы чи чүпрә, он.
Эш тәртибе: чүпрәгә ярты стакан җылы су, 1
чәй калагы шикәр комы, 2-3аш кашыгы он кушып,
яхшылап болгатасың да җылы урынга куясың.
Камыр ясау: сөтне җылытып, шуңа тоз, йомырка,
әзер чүпрәне, шикәр комы, сыек майны салып
болгатабыз, шуңа он салып, төерләре беткәнче, куе
кибет каймагы куелыгына җиткереп болгатабыз да,
җылы урынга кабарырга куябыз. Берәр сәгатьтән
кызган табага әз генә май салып пешерәбез.
Май беренче табага гына салына, аннары майсыз
пешерелә дә, соңыннан эретелгән сыер мае белән
майлана.
(Нәсимә Садыйковадан алынды).

намаз өйрәнмәсә, тәрбия камчысы өстен
булсын», - дигән. Аллаһ Раббыбыз
Коръәни Кәримдә: «Вакытында укыган
намаз укучысын бозык, фәхеш эштән
саклый», - ди. («Гәнкәбүт» сүрәсе, 45
нче аять). Димәк, намаз ярдәмендә генә
нәселне бозыклыктан саклап була.
Җәлил хәзрәт ФАЗЛЫЕВ,
Татарстанның баш казые.
фантазияле кызлар шулар арасыннан
үзеңә туры килердәен сайлап, күз ачып
йомганчы әле бер, әле икенче образ ясап
куялар, ничек бәйләгәннәрен аңлатып
та баралар. Мастер-класс берьюлы
берничә урында барды, матур итеп
яулык бәйләү серләренә төшенергә
теләгән хатын-кызлар, яшь кызлар
алышынып кына торды. Алар арасында
мөселманнар да, түгелләре дә бар иде. Иң
гаҗәпләндергәне – хәтта ишектән: «Юкюк, миңа яулык килешми, иптәшкә генә
килдем», – дип керүчеләрнең дә фикере
үзгәрде – аларга да яулык бик килешә
булып чыкты, бары тик кирәкле төсен
һәм фасонын гына сайларга кирәк икән!..
Бу чын мәгънәсендә яулык бәйрәме
булды. Кибеттә эшләүче мөселман
кызлары килгән һәр кешегә елмаюларын
кызганмады, тыйнак, шул ук вакытта
ачык йөзле булулары белән үзләренә
җәлеп итте. Һәр кунак монда күңеле
белән ял итте, диндә булмаучыларның
йөрәгенә исә Ислам һәм мөселманнар
турында бер җылы орлык салынгандыр,
мөгаен.
Гүзәл МӘРДӘНОВА,
Чаллы.

Саулыгым – байлыгым

ПЕСТӘ
Пестә (фисташка)- күзләр сәламәтлеген ныгыта,
күзәнәкләрне таркалудан саклый. “Начар” холестерин
күләмен киметә. Түбән калорияле һәм витаминнар,
минералларга бай булса да, аның белән артык
мавыкмаска кирәк. Өлкән яшьтәге кешегә тәүлегенә
нибары 15 чикләвек ашарга кушыла. Ашказаны, тын
юллары, аз канлылык, сары авыруларында булыша,
йөкле хатын-кызларда токсикоз булганда ярдәмгә
килә. Кытайда пестә чикләвеген «бәхет чикләвеге»
дип тә атыйлар, чөнки кыяфәте елмайган кеше йөзен
хәтерләтә.
Пестәдәге витаминнар кандагы шикәр составын,
гемоглобин барлыкка килүне көйли. Чикләвектәге
калий бананга караганда күбрәк. Калий исә йөрәк
өчен файдалы.
Пестә башка
чикләвекләрдән аз
калорияле булуы
белән дә аерылып
тора. Болардан
кала, кан басымын
киметергә, кан тамырлары тышчасын ныгытырга
булыша.

