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НӘСЫЙХӘТ

Рәҗәб аеның 9 нчы көнендә Татарстан
мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин “ДУМ РТ
Хаҗ” рәсми хаҗ операторы офисында булды.
Камил хәзрәт 2020 ел хаҗ сезонына әзерлек
барышы һәм гамәлдәге программалар белән
танышты, аны тиешле дәрәҗәдә оештыру буенча
үзенең тәкъдимнәрен җиткерде. Быел хаҗилар
өчен, башка еллардагы кебек үк, өч программа
каралган: “Эконом комбинированный”,
“Стандарт-минимум” һәм “Стандарт все
включено”. Исегезгә төшерәбез: 2020нче елда
Россия мөселманнарына хаҗ кылу өчен 25 000
урынлык квота бүлеп бирелде. Татарстан өчен
квота узган ел дәрәҗәсендә сакланып калды,
ягъни ул 1800 урынны тәшкил итә. Быел хаҗ
сезоны июль уртасында башланачак һәм август
ахырына кадәр дәвам итәчәк. “ДУМ РТ Хаҗ”
компаниясенең өстенлекле яклары булып
түбәндәгеләр тора: медицина иминиятләштерүе
һәм хаҗиларга тәүлек дәвамында медицина
ярдәме күрсәтелү, 49 кешедән торган һәр
төркемне югары квалификацияле имам-җитәкче
озата бару, хаҗиларның барлык кирәкле
әдәбият, юл сумкалары, гигиена чаралары
һәм ихрам белән тәэмин ителүе, виза алу
өчен барлык документларны әзерләргә ярдәм
күрсәтү.

Кызын ярәшкәннән соң, бер гарәп хатыны баласына мондый нәсыйхәт биргән: «Әй кызым!
Бүгеннән башлап безнең кулыбыздан китәсең. Син хәзер чит кешегә яр вә юлдаш булдың. Тиз
көннән дөнья көтәргә керешәчәксең. Дөнья көткәндә игътибарга алырдай нәрсәләр бар. Иреңнең
якыннарын, бигрәк тә каената һәм каенанаңны хөрмәт ит! Аларны үз атаң һәм үз анаң кебек якын
күр! Аларның балаларын үз туганнарың хөкемендә сана! Яңа якыннарыңның холык фигыльләрен
өйрәнеп, шуларга карап мөгамәлә ит! Алар белән араңны бозма! Юкса ирең читен хәлдә калыр.
Синең яклы булса — якыннарының кәефе китәр, алар ягында торса — сине кызганыр. Иреңнән
сер яшермә! Иреңнән гайре һичкемгә сер сөйләмә! Кеше янында иреңә сүз әйтмә, сөйләшкәндә
тавышыңны күтәрмә, чыраеңны бозма! Ирләр хатыннарының кимчелекләрен ярлыкарлар, гафу
итәрләр. Әмма чит кеше алдында аз гына нәрсә дә йота алмаслар. Кызым! Өең җыйнак булсын,
һәрнәрсә үз урынында торсын! Балалар — иреңне, ирең балаларыңны сөйсен! Шуңа омтылырга
тырыш. Балаларын яраткан ата тәүфикълы, шәфкатьле була, алар белән юанып яши, тиешсез
җирләргә күз салмый. Кызым! Дөнья һәрчак нигъмәт белән генә тулып тормый, агулары да,
чәнечкеләре дә очраштыра. Ике арагызда каршылык туса — кызма! Ирең никадәр ачуланса да,
каршы сүз әйтмә! Ирләр каршында иң яхшы хатын — юл бирүче хатын. Кызым! Балаларыңны
яхшы тәрбиялә! Мәктәп яшенә җиткәнче аларны яхшы холыкларга гадәтләндер! Кызым! Һәр
эштә ышанычың Аллаһы Тәгалә булсын! Һәр өметең Аллаһы Тәгалә хәзрәтендә булсын! Аллаһы Тәгалә — бөектер, һәрнәрсәне
белер, рәхимле вә рәхмәтледер».

(Риза ФӘХРЕДДИН. “Әхлак гыйлеме”ннән)

Чаллы яңалыклары
Мәктәп балаларының
язгы каникулы вакытына
туры китереп, Чаллыда
25 нче тапкыр традицион
рәвештә Республикакүләм
Коръән укучылар бәйгесе
уздырылачак. Конкурсны
о ештыручылар булып
Татарстан Республикасы
мөс елманнары Диния
нәзарәте, Чаллы
м ө хт ә с и бәт е, “И сл ам
нуры” дини-эшмәкәрлек
үзәге һәм “Ак мәчет”
мәдрәсәсе тора. Бәйгедә 15 яшькә кадәрге, Коръәнне тәҗвид
белән яхшы укый белүче ир һәм кыз балалар катнаша. Ул дүрт
яшь төркемендә бара: 7, 10, 13, 15 яшькә кадәр. Балаларны
төрле яклап: Коръәнне тәҗвид кагыйдәләре буенча карап уку,
Коръәнне яттан (хәтердән) тәҗвид кагыйдәләре буенча укуга һәм
мәкамгә карап бәяләячәкләр. Һәр яшь төркеме буенча өчәр призлы
урын билгеләнәчәк, аларга истәлекле бүләкләр һәм дипломнар
тапшырылачак. Республикакүләм Коръән укучылар бәйгесе 25
нче мартта иртәнге тугызда “Ак мәчет”тә узачак (Яңа шәһәр, 2/14).
***
Чаллыда яшьләр өчен берничә чара узды. Шәһәр мөхтәсибәте
ярдәмендә татар мөселман яшьләре өчен үз-үзеңне камилләштерү
дәресләре эшли башлады. “Максат” проектын оештыручылар
яшьләрне тормышларын үз кулларына алырга өндәп, үз өстеңдә
эшләү юлларын өйрәтә, финанс һәм эшмәкәрлек турында белем
бирә. Беренче очрашу 27 февральдә “Нур-Ихлас” мәчетендә узды.
Яшь мөселманнар проектның максаты белән таныштылар һәм
“Мөселман кешесе нинди булырга тиеш?” дигән сорауга фикер
алыштылар. “ГЭС мәхәлләсе” мәчетендә әдәп һәм әхлак дәресләре
башланды. Алга таба очрашу кысаларында гаилә дәресләре,
семинарлар уздыру да күздә тотыла. Сидоровка бистәсендә
урнашкан “Ихлас” мәчетендә мөслимәләр җәмгыяте “Мин хиҗап
яратам” исемле чара оештырды. Кызлар яулык бәйләү ысуллары
белән бүлеште, кулга мехенди ясау буенча мастер-класс узды.

***

Егетләр бәйгесе

“Ак мәчет” мәдрәсәсендә торып укучы шәкертләр арасында
“Сөйләм осталыгы” исемле фәнни бәйге узды. Шәкертләр төрле
кызыклы темаларга чыгыш ясады. Чарада Чирмешән районыннан
кунаклар да катнашты. Нәтиҗәдә иң күп баллны Сәмигуллин
Мөхәммәд алды, икенче урында - Кутушев Мөхәммәд һәм
өченчедә - Дәүләтшин Габделхак.
***

“Рамазан”
м ә ч е т е н д ә
ч и р а т т а г ы
җыелыш булды.
Имам-хатыйб
Илдар хәзрәт
Галиуллин узган
елгы эшчәнлек
нәтиҗәләре белән
таныштырды,
р е в и з и я
комиссиясе хисап
тотты. Мөхтәсибәттән кунак булып килгән Илдар хәзрәт Зияров
мәчет эшчәнлегенә югары бәя бирде, алга таба да шулай күпләргә
үрнәк булып эшләргә язсын дигән теләген җиткерде.
2 март көнне кичке 6 да “Нур-Ихлас” мәчетендә мәзиннәр
һәм теләк белдергән башка ир-атлар өчен 4 дәрестән торган азан
әйтү курслары башланып китте. Әлеге дәресләр барышында азан
әйтүдә булган хаталарны төзәтү буенча эш алып барылачак.

Нияз ГАЗИЗОВ.

Кукмара район мәдәният йортында
“Мөселман егетләре бәйгесе” дип исемләнгән
чара үткәрелде. Бәйгедә республикабызда эшләп
килгән дини уку йортларында белем алучы
шәкертләр катнашты. Кукмара, Балтач һәм Буа
мәдрәсәләре укучыларыннан торган командалар
6 номинация буенча үзара ярышты: “Сәламләү”
(төркемне һәм мәдрәсәне презентацияләү);
Коръән уку; “ТАССР төзелүгә 100 ел” вакыйгасы
һәм Татарстан мөфтиятенең “2020 ел – Татар
теле елы” дигән Карары уңаеннан татарлар
тарихы һәм татар теле буенча викторина; дини
мәҗлестән сәхнәләштерелгән күренеш; фильмнәсыйхәт (нинди дә булса күпләргә таныш
булган мультфильм яки кинофильмнан алынган
өзекне “мөселманча” тавышландыру) һәм кул
эшләре конкурсы. Егетләрнең чыгышларына
Татарстанның төрле төбәкләреннән килгән дин
әһелләре катнашындагы мәртәбәле жюри бәя
бирде. Гомум нәтиҗә буенча бәйгенең җиңүчесе
буларак Буа мәдрәсәсе шәкертләре танылды.
Икенче урынны Кукмара мәдрәсәсе алса, өченче
урынга Балтач шәкертләре лаек булды. Чара
ахырында барлык катнашучыларга кыйммәтле
бүләкләр тапшырылды.

Ришат КУРАМШИН.

март, 2020 ел

Никахлы гаилә
Хәзер Рәҗәб ае бара. Бу айның беренче җомгасы - Рәгаиб кичәсе көне, кичәсе -җомга
алдындагы көн иде. Ислам динендә кичә көндездән алда бара, чөнки кояш баеганнан
соң икенче көн башлана. Нинди көн соң ул Рәгаиб кичәсе? Бу - Пәйгамбәребезнең әтисе
Габдуллаһ белән әнисе Әминәнең никахлашкан көннәре. Ни өчен без Рәгаиб кичәсен
билгеләп үтәбез? Чөнки шушы никах нәтиҗәсендә дөньяга рәхмәт өчен җибәрелгән
Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм дөньяга килгән.
Габдуллаһтан да, Әминәдән дә алтыннар,
байлыклар калмаган. Аларның никахыннан дөньяга
бер изге бала туган. Бөтен никахларның максаты,
нәтиҗәсе - бала. Әгәр без үзебездән соң холык
ягыннан да, әхлак ягыннан да - бөтен яктан үзебезгә
караганда яхшырак балалар калдырабыз икән, димәк,
безнең гомеребез заяга үтмәгән, димәк, без Аллаһ
Тәгалә каршысында бурычыбызны үтәгәнбез, дигән
сүз. Пәйгамбәребезнең әтисе -улы туганчы, әнисе,
улына алты яшь вакытта, вафат булалар. Мөхәммәд
(с.г.в.) ятим кала. Әмма шушы Габдуллаһ белән
Әминәнең саф җаннар, изге күңелле кешеләр, хәрамга
катышмаган яхшы кешеләр булганы өчен, Аллаһ
Тәгалә изге бала биреп дөньяны сөендерә.
Әбү Бәкер (р.г.)нең әйткән сүзе бар: «Аллаһны
танымаган, хәрам белән хәләлне аермаган, изге
гамәлләр кылмаган кешегә Аллаһның иң беренче
җәзасы - дөньяда юлдан язган бала булыр. Атаананың төрле юллар белән тырышып-тырмашып
җыйган байлыгын туздырыр өчен, картлык көнендә
бөтен тынычлыгын алыр өчен шушы бер бала җитә,
шушыннан артык бернәрсә дә кирәк түгел».
Әгәр без, Аллаһны танымыйча, теләсә нишләп
йөрсәк, безгә Аллаһ Тәгалә игелексез бала бирүе
бар. Безгә җәза бу. һәм инде, киресенчә, хәрамга
катышмыйча, изге гамәлләр кылып, тормышның
авырлыкларына сабыр итеп, үзебезне кешечә
тотсак, хайван дәрәҗәсенә төшмәсәк, безгә Аллаһ
Тәгалә бүләк иттереп изге, миһербанлы бала бирер.
Рәгаиб кичәсе башлангач, моны без гаилә кичәсе,
гаилә көне, дибез. Рәҗәб аенда ураза тоту искиткеч
саваплы. Кемнең көче, ихтыяры җитә - уразага керик.
Кояш баешка хәләл ризыклар белән әйбәт табыннар
әзерлик. Гаилә белән шундый табыннар янында
чүкердәшеп, сөйләшеп утырыйк. Изге теләкләр телик
бер-беребезгә, бүләкләр бирешик. Кемнәрдер әти-әни
булырга җыена икән, шушы көнне сәдакалар биреп,
изге гамәлләр кылып, үзләренә Аллаһ Тәгаләдән изге
бала сорасыннар. Инде баласы булганнар үзләренең
балаларына тәүфыйк, һидәят бирүне үтенсеннәр. Ир
белән хатын никахларына тугрылык сорасыннар. Ир
- хатынына, хатын иренә бүләк биреп, матур-күркәм
сүзләр әйтеп, шушы көнне үзләренең никахларын
ныгытсыннар.
Кияүгә чыкмаган, өйләнмәгән егет-кызлар бу
кичәдә Аллаһ Тәгаләдән бер-берсенә тиң ярларны
сорасыннар. Карт-карчыклар бу кичәдә Аллаһ
Тәгаләдән тигез гомер, бергә-бергә, таза-сау, тигез
яшәү үтенсеннәр. Рәҗәб аенда Аллаһның рәхмәте
яңгыр шикелле явар, ди. Менә шушы рәхмәт аенда,
бигрәк тә җомга көндә, үзебезнең мөселман икәнебезне
тоеп, бәйрәмне зурлап, Аллаһ Тәгаләгә муафыйк
эшләр эшләп, хәерле теләкләрне телик. Үзебез өчен
дә, балаларыбыз өчен дә, һәм киләчәк буын өчен дә.
Чөнки гаилә ничек яши, никахның ныклыгы нинди киләчәгебез шундый. Никахларыбыз төзек булмаса,
аны игътибарга алмыйча яшәсәк, без хайван шикелле
гомер иткән булабыз һәм үзебездән соң да юньле
буын калдыра алмабыз. Балаларыбызның үзебездән
начар булуы ихтимал. Әмма начар холыклы әтиәнинең дә баласы, әти-әнисенең хаталыкларыннан
азат булып, яхшы бала булып үсәргә мөмкин. Әтиәнинең бурычы - тәрбияле бала үстерү. Рәҗәб аенда
нәфел уразаларыбызны да тотыйк, намазларыбызны
да тырышып укыйк, сәдакалар да бирик. Аллаһ
Тәгаләнең дөрес яшәмәгән кешеләргә беренче җәзасы
- юлдан язган бала, диде Әбү Бәкер (р.г.). Әти-әнисе
тау-тау алтын, бәллүрләр җыярга, берничә катлы
өйләр салырга мөмкин, әмма баласында мәгънә

булмаса, ул кеше картаймыш көнендә бәхетсез
бәндәгә әйләнер. Баласының холкын алыштырыр
өчен бөтен байлыгын бирер иде, әмма ул моны
эшли алмый. Шуңа күрә гаилә, бала тәрбиясе
беренче урында булырга тиеш. Аннан соң гына
байлык турында уйла. Без бүген байлык тупласак,
балаларыбызга рухи тәрбия бирмәсәк, ниндидер бер
югарылыкка ирешербез, дип өмет итәргә дә кирәкми.
Балаларыбызның бар теләкләрен үтәп, сораганнарын
биреп, нәрсә эшлиселәре килсә - шуңа юл куеп
торсак, без бу гамәлебез белән юлбасарлар үстерүебез
ихтимал.
Бер карасаң, Аллаһның бөтен көннәре дә - бәйрәм,
без бөтен көнне дә изге гамәлләр белән билгеләп
үтәргә тиеш. Әмма Аллаһ Тәгалә бәндәләргә рәхмәт
өчен менә шушындый аерым бәйрәм көннәрен дә
билгеләнгән. Бәндә шушы көнне, савабына кызыгып,
нәфел уразалар тотып, нәфел сәдакалар биреп,
шушыннан күркәм гадәткә күнегеп китмәсме?! һәр
көнне күркәм эшләр эшләргә, гаиләне матур сүзләр
белән тәрбияләргә кирәк. Ир белән хатын да берберсенә күркәм сүзләрне һәркөнне әйтергә тиеш.
Әмма бу - аерым көн. Бу - бөтен кешелек дөньясына
рәхмәт өчен җибәрелгән Пәйгамбәребезнең әтисе
белән әнисенең кавышкан көне.
Аллаһ Тәгалә бар нәрсәне пар-пар итеп яраткан.
Аллаһ Тәгалә адәм балаларына да пар булып яшәүне
фарыз дәрәҗәсенә куйган. Адәм баласы, үзенең тиңен
табып, парлы булып яшәргә тиеш. һәм, әйткәнемчә,
үзенә караганда яхшырак, изгерәк балалар калдырырга
ләзим. Адәм баласының бу дөньяда төп вазифасы шул:
үзеннән соң тәртипле, тәрбияле буын калдырырга
тиеш. Никах Аллаһ Тәгалә каршысында - иң күркәм,
иң саваплы, иң кирәкле гамәл. Бу уңайдан бер нәрсә
әйтеп китәсе килә: кайчан никах укырга ярый, кайчан
ярамый? Хәзер гәзитләрне карыйсың, укыйсың да,
аптырап каласың -монысына йолдызнамә туры килми,
монысының ае, көне башка, аларга, имеш, никахны
бүтән вакытта укырга кирәк, хәзер һич очына барып
җитәрлек түгел.
Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтте:
«Сәфәр ае юк, шомланулар юк», диде. Бернинди ырым
да булырга тиеш түгел. Аллаһ Тәгалә каршысында
никах күркәм эш булгач, һич тә аптырап тормаска
кирәк. Яхшы эшне эшләр өчен без берәр вакытны
сайлыйбызмы? Юк. Изге эш эшләргә ярамаган көн
бармы? Юк. Шуңа күрә никах укырга ярамаган
көн дә, сәгать тә юк. Бөтенесе урынсыз шомлану,
урынсыз ырым. 3-4 елга бер тапкыр гает белән җомга
көн бергә туры килә. Менә шушы вакытта - гает
чыкканнан соң җомга укыганчыга кадәр - никах
укымый торырга кирәк, дигән фикер бар. Монысы
да - вакыт тыгыз булудан гына. Тагын бернәрсә:
ураза аенда никах укылмыйча тора. Бу - яшьләрнең
уразасына авырлык килмәсен өчен. Җир йөзендәге
миллиардлаган мөселманнар ураза тотып, намаз
укып яши. Алар никахланганнан соң да ураза тотарга
тиешләр. Яшьләрнең уразаларына авырлык килмәсен
дип кенә, Рамазан аенда никах укылмыйча тора. Әмма
бу айда укылса да, аның бернинди гөнаһы юк, авыз
ачылганнан соң никах мәҗлесе ясалса, шулай ук
гөнаһысы юк.
Әмма иң борчыганы, иң әрнеткәне - никах
мәҗлесен дуңгыз туена әйләндерү. Эчеп, аракы
туена әйләндерү. Мәрхүмне искә алу мәҗлесендә дә,
Коръән укыган бүтән мәҗлесләрдә дә табынга аракы
куймыйбыз бит. «Менә бүген әнисенең җидесе, ул
кеше эчеп йөри икән», -дип шаккатабыз. Ә никах
мәҗлесе -Коръән мәҗлесе түгелмени?! Аллаһ Тәгалә

каршысындагы иң саваплы мәҗлес түгелмени?!
Бүтән көнне - Коръән укыган көнне аракы эчкән
кешене гаеп итәбез, ә никах мәҗлесендә, беренчедән,
Коръән укыйбыз, икенчедән, Аллаһ Тәгаләнең кушкан
бер фазыйләтле эшен башкарабыз, һәм шушында
мулланың чыгып киткәнен генә көтеп торабыз да,
егылганчы аракы эчәбез. Бу нинди кысага сыя? Бу
- икейөзлелек була түгелме? Әйе. Бу -бик зур гөнаһ.
Менә моннан сак булырга кирәк. Бу гадәтне безгә
бетерергә кирәк.
Бер генә гаилә нигезен дә аракы ныгытканы юк.
Бер генә дәүләтне дә аракы ныгытканы юк. Аракы
эчеп, теләк теләп берәүнең дә уңганы юк. Аракы бозыклыкларның анасы, һәм без, шушы никах көнне
- гаилә кавышкан көнне, бозыклыкның иң начарын
эшләп, сез әйбәт торыгыз, дип, теләк телибез. Бу бит
бер кысага да сыймый. Кешеләр, әлбәттә, никахсыз да
яши алалар. Хайваннар никахсыз яшиләр бит. Никах
укымыйча да торып була. Никах укымыйча да балалар
үстереп була. Хайваннарның балалары, үсеп җиткәч,
әти-әнисен оныта. Әти-әнисен кадерләми хайван.
Никахсыз яшәсәк, йә булмаса, никахыбызга хилафлык
китерсәк, бу исә балаларыбызның да үсеп җиткәч,
безне онытуына, хөрмәтләмәвенә, кадерсезләвенә
китерә. Шуңа күрә адәм баласының күз карасыдай
саклый торган гадәте никах булырга тиеш. Ул үзенең
никахына тугры булырга тиеш. Ул үзенең никахын
бозмаска, никахына хыянәт итмәскә тиеш.
Әгәр бер ирнең хатыны, тормышыннан риза
булмыйча, әти-әнисе йортына кайтып китеп яшәп,
ире янына яңадан килә икән, ул килгәч, никахны
яңарту кирәк. Яки ир кеше хатынын өеннән куып
чыгара икән, бу вакытта да, кире алып кайтканнан соң,
никах яңарту әйбәт. Шуңа күрә ир кешенең авызын
чамалап ачуы, хатын-кызның аягын чамалап атлавы
бик мәслихәт. Теләдем - киттем, иртәгә киләм, дип
йөрергә ярамый.
Әлегә мәсьәләгә без бүген җиңел карыйбыз. Шуңа
күрә кайбер гаиләләр яман тормыш алып бара. Никах
ул - Аллаһ Тәгалә каршында, шаһитлар каршысында
бер-береңә вәгъдә бирү, бер-береңнең һәм әтиәниеңнең ризалыгы белән яши башлау.
Күп вакытта әти-әнисенең ризалыгы да соралмый
хәзер. Яшьләргә ирек бирелде, мәхәббәткә дә ирек
куелды дип, әти-әни сүзенә колак салмыйбыз.
Тормыш кору бернинди тәҗрибәсе булмаган яшьләр
кулына тапшырыла. 3-4 ел асрар өчен базарга
сыер алырга чыксак та, иң беренче итеп нәселен
сорыйбыз. Гомерлеккә тормыш иптәше алганда
аның нәселенә дә, әти-әни фикеренә дә исебез китми.
Ахырда, гаиләләрнең яртысыннан күбе таркала.
Ихтималлык теориясе буенча, ике очракның берсе
генә уңай була ала. Безнең байтак яшьләр бүген
никахка очраклылык белән керә. Әмма авылда хәл
бераз яхшырак. Чөнки анда кеше бер-берсе белән
аралашып яши, бер-берсен белә. «Бу нәселнең янына
барма, бу кеше белән танышма», - дип кисәтеп
торалар. Шуңа аерылышучылар да 50 процентка ук
җитми. Әти-әнинең әйтүләре колакка керә. Никах
вакытында кыз белән егет Аллаһ Тәгалә каршысында,
шаһитлар каршысында бергә яшәргә ант итәләр,
вәгъдә бирәләр. Нәрсә дип? Беренчесе - әти-әнинең
хакын хаклармын, дип. Икенчесе - балаларымның
хакын хаклармын, ир кеше, хатын хакын хаклармын,
ди, хатын кеше, ир хакын хаклармын, ди. Шушы өч
төрле бурычны алар үзләренә йөкләмә итеп алалар.
Никахта кыз бала да, ир бала да: риза булып бардым,
риза булып алдым, дигәч, Аллаһ Тәгалә каршысында
да, бәндәләр каршысында да вәгъдә биргән була.
Иремне ир итеп санармын, ди хатын-кыз; ир кеше:
хатынымны хатын итеп тотармын, ди. һәм әти-әнине
дә догасын алырлык иттереп, алар риза булырлык
итеп тәрбияләп озатырмын, ди, һәм балаларымны
шәригатькә муафыйк иттереп, Аллаһ Тәгалә кушканча
тәрбияләп үстерермен, ди. Никах менә шундый була.
Балаларыбызны никахка җитди иттереп әзерләргә,
үзебез дә никахыбызга хилафлык китермичә, аңа
тугры булып яшәргә тиешбез.
Җәлил хәзрәт ФАЗЛЫЕВ.
Татарстанның баш казые.
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Әссәламугаләйкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ, “Ислам нуры”
хезмәткәрләре! Мин Башкортостан республикасы Борай районы Бикмәт
авылыннан хат язучы Наилә абыстай. Авылыбызда мәчет эшләп килә, ул һәркөн ачык, җомгалар,
ураза, корбан гаетләре, мәүлид бәйрәме бик матур үтә. “Ислам нуры”н көтеп алабыз, андагы
вәгазьләрне Коръән ашларында да, мәчетләрдә дә кулланабыз. Татар телендә чыккан газета
буларак, ул безгә бик кадерле. Бу газетада намаз вакытлары да бирелә, намаз укучы өчен ул
бик кирәк.
Наилә абыстай.
(Хаттан өзек, 2017 ел).

ГАМЬЛЕ ӘҢГӘМӘ

“Догада булыйк”
Соңгы араларда мәетнең өчесен,
җидесен һәм кырыгын уздыру дөрес
түгел икән дип сөйли башладылар.
Татарстан мөселманнары Диния
нәзарәтенең шәригать мәсьәләләре
бүлеге җитәкчесе Булат МӨБӘРӘКОВ
әлеге четерекле сорауга аңлатма бирә.
– Мәет ашын үткәрү гадәте
Пәйгамбәребе з Мөхәммәд (с.г.с.)
вакытында юк иде. Сәхабәләр, аларга
иярүче тәбигыйннар заманында да
булмаган. Мин аны безнең җирлектә
революциядән яки Казан ханлыгы яулап
алынганнан соң барлыкка килгән булырга
тиеш дип фаразлыйм. Ул чорларда
д и н т ы е л д ы , ха л ы к м ә ч е тл ә рд ә н
читләштерелде. Бабаларыбыз исә
динне саклап калу өчен шушы гадәтне
кертмәгәннәрме икән дим.
– Ни өчен нәкъ менә өчесе, җидесе
һәм кырыгы?
– Бу көннәрдә мәетнең итләре сөяктән
аерыла, аңа бик авыр була дип аңлатма
бирүчеләр бар. Дөресен генә әйткәндә,
мәет өчен кабердә барзахи тормыш
башлана. Иманлы кешеләр өчен ул җәннәт
бакчасы, Аллаһ разый булмаганнар өчен
җәһәннәм булып күренәчәк. Ул итенең
сөяктән аерылганын сизмәячәк тә. Өчесе,
җидесе һәм кырыгына килгәндә, бу
саннар Коръәндә һәм Пәйгамбәребез
хәдисләрендә искә алына. Шуларны күз
уңында тотып, нәкъ менә бу көннәрне
сайлаганнардыр. Якынын җирләгән кеше
ул вакытта бик нык борчыла. Ул үлем һәм
яшәеш, дин турында уйлана башлый.
Дин әһелләре кешенең шундый халәте
вакытында хәлен җиңеләйтү, аны дингә
якынайту мөһим булуын аңлаган. Әмма
аны ачыктан-ачык эшли алмаганнар,
мәчетләр ябык булгач, алар кешенең үзенә

барган. Ә моның өчен Коръәндә искә
алынган өчесе, җидесе һәм кырыгынчы
көннәргә тукталганнар. Мәет ашын
уздырып, вәгазен сөйләгәннәр, туры юлга
өндәгәннәр, дога кылганнар. Кызганыч,
кайберәүләр өчен дин менә шул вафат
булган якыннарының ашын уздырудан
гына гыйбарәт. Дини вазифаларын шунда
гына күрәләр. Табын әзерлиләр, мулланы
һәм якыннарын чакыралар да сәдака
таратып, өстебездән бурыч төште дип
тынычланалар. Алтын урталыкны таба
белү мөһим. Аш үткәрергә мөмкинчелегем
юк, сәдака гына биреп кайтыйм дип
мәчеткә барган кешегә, юк, ашын үткәр,
дип кискен итеп әйтергә кирәкми. Бәлки,
аның акчасыз вакытыдыр, бәлки, рухи
яктан авыр вакыты булып, аш үткәрергә
кәефе юктыр. Аны мәҗбүриләргә
кирәкми. Моның өчен гөнаһ язылмый.
Ә мөмкинлегең булып үткәреп, хәләл
ризыклар әзерләсәң, мәҗлестә Аллаһка
зикер әйтелсә, кирәкмәгән сүзләр
сөйләнмәсә, савабы языла.
– Димәк, нәкъ менә өчесе һәм җидесе
дип төгәл шул көнне түгел, соңрак аш
үткәрүдән курыкмаска кирәк?
– Бу саннар шартлы рәвештә куелган,
өчесен дүртенче көнгә уздырсаң да,
гомумән җидесе белән кырыгын гына,
йә булмаса җидесен генә үткәрсәң дә
була. Шәригать аңа каршы килми. Мәет
ашын уздырырга кирәк дип кискен итеп
әйтүче дә хаталана. Бер чиктән икенче
чиккә ташланмаска кирәк, мөмкинлегең
һәм вакытыңа карап үзең җайлашасың.
Теләге, мөмкинлеге яки ихтыяҗы бар
икән – үткәрә. Элек ашка фәкыйрьләрне
чакырып тукландырырга тырышканнар.
Савабы да зуррак булган. Хәзер исә
үзләре өчен файдалы булган баерак
туганнарын гына чакырырга омтылалар.
Мескеннәрне, мохтаҗларны ашату
саваплырак югыйсә.
– Бер абыстай, хатын-кызларның
чәче күренеп торса, түшләре ачык
булса, мондый аш кабул булмый, дип

Кылган хаҗым –
Аллаһ биргән таҗым
(Дәвамы. Башы газетаның алдагы саннарда)
Менǝ китǝсе көн якынлашты. Гаилǝдǝге һǝркем
үзенчǝ шатланды да, борчылды да. Егерме көн аз
түгел бит! Иртǝгǝ китǝсе дигǝн көнне, икǝү генǝ
калып, улыма:
– Алай-болай булсам, алып кайтабыз дип йөрмǝгез.
Туфрак белǝн каплагач, берǝүне дǝ ǝле барып карый
алганыбыз юк. Инде бик телǝсǝгез, ǝбиең белǝн бабаң
арасында урын бар. Исемне язып, шунда таш куярсыз.
Син ир-ат кеше, ǝле ǝниеңне алдан борчып куймыйк,
– дидем. Улым тыңлап торды да бер сүз дǝ ǝйтмǝде.
Казан аэропорты. Төркем җитǝкчебез Тимергали
хǝзрǝт ǝйткǝн вакытка, билгелǝнгǝн урынга, кырмыскалар кебек юл чемоданнарын тартып, булачак

Рәзинә МӨХИЯР

Кошлар зекер әйтә
Әкрен генә, олпат бабай сыман,
Кояш иңде офык артына.
Ял итәргә китте таңга кадәр,
Кулын болгап яше-картына.
Күпме кеше намазлыкка басты,
Ахшам җитте, ахшам намазы.
Бар тереклек ахшам намазында...
Күктә азан, кошлар авазы.
Кошлар зекер әйтә һич туктамый,
Аллаһыны зурлый, олылый.
Мөмкинлеге чиксез кеше генә
Мәрткә киткән кебек, ул йоклый.
Таң туганын, кояш батканын да
Күрер өчен күңел күзе юк.
Смартфонда, компьютерда күзе,
Дога, зекер өчен сүзе юк...

әйткән иде. Шуңа да ачыклык
кертегез әле.
– Аш үткәрүнең үз тәртибе һәм
шартлары бар. Абыстайларыбыз
һәм хәзрәтләребез кисәтү ясарга
да хаклы. Син мәет ашына
чәй эчәргә генә түгел, Аллаһ
сүзләрен, дога һәм Коръән
ишетергә киләсең, димәк, әдәпне
дә сакларга тиешсең. Минем
каплаулы күлмәгем юк, дип
акланалар. Киеп килгән күлмәгеңне
алырга акчаң бар, ә каплаулысын алырга
юкмы?
– Аш үткәрүдән кала, үлгән кешегә
без тагын ничек ярдәм итә алабыз?
– Аның рухына Коръән уку, аның
өчен сәдака бирү, корбан чалу, хаҗ кылу.
Без аларны Аллаһы Тәгалә ризалыгы
өчен эшләргә тиешбез, ә әҗер-савабы
мәрхүмнәргә бара. Шунысы да бар:
безнең барыбыз да мәрхүм булган әбибабайларыбыз, әти-әниләребез өчен
дога кыламы икән? Әгәр дә син дога
кыла белмисең икән, һичьюгы аш үткәр,
аларны искә төшер, сәдакасын бир.
Әни үлгәнгә егерме ел, соңгы ун елда
аш үткәргәнем юк дип, зур итеп мул
табыннар белән аш үткәрәләр. Ун елга бер
тапкыр аңа Коръән багышлый. Чынлыкта,
үзе бер дога өйрәнеп, аны укып, әнисенең
рухына багышласа, ул хәерлерәк тә.
Намазга да басып, әти-әнисенә дога кыла
икән, аның догасы кабул ителү ихтималы
тагын да күбрәк.
– Үлгән кеше үзенә берәр ничек ярдәм
итә аламы?
– Сәдакаи җария белән. Аның савабы
ул бәндә үзе вафат булгач та килеп торыр.
Әйтик, күпер төзеткән ди, аның аша
кеше йөргән саен, үлгән кешегә савап
килеп тора. Алмагач утырткан булса,
аның җимешләрен кешеләр ашаган саен,
әҗере барып тора. Икенчесе – гыйлем
калдырып, аңардан кешеләр файдаланса.
Берәүгә әлиф хәрефен өйрәтеп калдырса,
ул кеше Коръән укыган саен, әҗер-

хаҗилар җыела башладык. Сөйлǝшǝбез, танышабыз,
шул рǝвешле үзебезгǝ юлдашлар эзлибез. Мин үзем,
кеше күп урыннарда, читтǝн күзǝтеп торырга яратам.
Шактый гына таныш йөзлǝр дǝ күренǝ башлады.
Чаллыдан доцент Ринал Исмǝгыйль улы Хаҗиев,
Алексеевск районы Кыр Шонталысы авылы имамы
Айрат хǝзрǝт Камаловлар белǝн бик тиз уртак тел
таптык. Һǝм хаҗ гамǝлебезне тǝмамлаганчы, гел берберебезгǝ терǝк-иптǝш булып, 20 көннең үткǝнен дǝ
сизмǝдек.
Мин инде ǝлеге изге сǝфǝргǝ баруымның сǝбǝбен
аңладым дип уйлаган идем. Әйткǝнемчǝ, туган телем
аркасында дидем. Алай булып чыкмады ǝле ул. Туган
илне калдырып китǝсе мизгеллǝр якынайганнанякыная. Кемнеңдер кан басымы күтǝрелǝ, кемнеңдер
төшǝ, дигǝндǝй. Кешелǝр безне озатып йөриячǝк
табибларга мөрǝҗǝгать итǝ башладылар. Әйтергǝ
кирǝк, тулы бер самолеттагы 250 гǝ якын кешенең
25е табиблар. Булачак бер хаҗиянең кан басымын

савабы аңа килеп торачак. Өченчесе –
үзеннән соң дога кылачак бала калдырса.
Мөхәммәд Пәйгамбәр әйтте: «Әгәр дә
кеше үлсә, аның өч төрле гамәленнән
кала башка гамәлләренә әҗер-савап язылу
туктый: җәмгыятькә файда китерүче
гамәл кылса; кешеләр файдалана торган
гыйлем калдырса яки аңа дога кылучы
бала тәрбияләсә».
– Вафат булган кешегә Коръән укып
чыгу дигән нәрсә бар. Шуның турында
да сөйләгез әле.
– Коръәннең беренче сүрәсеннән алып
ахыргы сүрәсенә кадәр укып чыгабыз һәм
аны мәет рухына багышлыйбыз. Аның
әҗер-савабы да бик күп. Гадәттә, аны бер
ел эчендә укырга кирәк диләр. Монда да
шулай дип кырт кисеп әйтү дөрес булмый.
Шул ук вакытта бер ел диюнең үз хикмәте
бар. Бу мәет турында онытмасыннар,
аңа дога кылсыннар, искә алсыннар
өчен шулай әйтелгән. Адәм баласының
шундый бер гадәте бар: ирекле кылсаң, ул
аны оныта, вакыт юкка сылтый, бу эшне
суза башлый. Галимнәребез, бабаларыбыз
аны тәртипкә салу, билгеле бер кагыйдә
булдыру өчен исә шартлы рәвештә бер
ел дигән. Тагын бер кат әйтәсем килә:
сәдака биреп, Коръән укытып, мәет
ашы уздырып кына мәетләр өстендәге
бурычларны үтәдек дип тынычланып
утырырга кирәкми. Үзебез дә алар өчен
һәрвакыт догада булыйк.

Әңгәмәдәш - Дилбәр
ГАРИФУЛЛИНА («Шәһри Казан»).

үлчǝп, яшь кенǝ табиб егет аңа дару бирде. Ханым,
чын күңеленнǝн: « Әле ярый сез бар безгǝ ярдǝм итеп
торырга. Аллаһының рǝхмǝте яусын сезгǝ», – диде.
«Юк, сезгǝ ярдǝмне бирүче Аллаһы Тǝгалǝ. Без
сǝбǝпче генǝ», – диде яшь табиб.
Мин табибның зыялылыгына, иманлы булуына
сокланып, үземнең наданлыгымнан оялып, утыргычка
сеңдем. Шунда мин хаҗга баруымның асыл сǝбǝбен
аңладым: баруым Аллаһының чакыруы буенча, ǝ
туган телем моңа сǝбǝпче икǝн бит. Татар теле өчен
генǝ булса, татар теле укыткан бөтен кеше хаҗга
барырга тиеш булып чыга бит. Ниһаять, минем дǝ
башыма барып җитте. Башыма барып җитсǝ дǝ, җанйөрǝгемǝ, кайтып, дүрт ай вакыт узгач кына барып
җитте.
(Дәвамы бар).
Рәфкать ШАҺИЕВ,
Әлмәт шәһәре.

Данис ХӘЙРУЛЛИН

Минем әби

– Бик бай мин, –
ди минем әби, –
Биш улымда ун онык.
Бергә чакта бөтен без, ди,
Аерым – сынык-сынык.
Әбине хөрмәт итмәгән

Балалар өчен

Беркем дә юк бу йортта.
Бик яратып карый аңа
Мал-туар да, кош-корт та.
– Эшсез тора белмим
мин, – ди.
Эштә булыр көнозын:
Эрли, бәйли, юа, тегә,
Сөя улының кызын.
Туган авылыннан чыгып
Йөрмәсә дә әллә ни,
Күпне күргән, күпне белә,
Болай ди минем әби:
– Кош матурлыгы
төс белән,
Кешенеке – эш белән.
Яшәргә язсын сезгә дә
Бары хәләл көч белән!
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02.43 00:35 00:47 04.09 02:19 02:32 05.39 03:49 04:02 13.13 11:27 11:40 13.30 12.00 12.00 18.22 16:38 16:51 20.47 19:07 19:20 23.00 21:30 21:43

02.48 00:42 00:54 04.11 02:21 02:34 05.41 03:51 04:04 13.13 11:27 11:40 13.30 12.00 12.00 18.20 16:37 16:50 20.45 19:05 19:18 22.58 21:26 21:39

02.54 00:49 01:01 04.14 02:23 02:36 05.44 03:53 04:06 13.13 11:27 11:40 13.30 12.00 12.00 18.19 16:36 16:49 20.43 19:03 19:16 22.54 21:22 21:35

02.59 00:55 01:07 04.16 02:25 02:38 05.46 03:55 04:08 13.13 11:28 11:41 13.30 12.00 12.00 18.18 16:35 16:48 20.41 19:01 19:14 22.51 21:18 21:31

03.03 01:01 01:13 04.18 02:28 02:41 05.48 03:58 04:11 13.13 11:28 11:41 13.30 12.00 12.00 18.17 16:33 16:46 20.40 18:59 19:12 22.47 21:14 21:28

03.08 01:06 01:19 04.20 02:30 02:43 05.50 04:00 04:13 13.13 11:28 11:41 13.30 12.00 12.00 18.16 16:32 16:45 20.38 18:57 19:10 22.44 21:10 21:24

03.13 01:11 01:24 04.23 02:32 02:45 05.53 04:02 04:15 13.13 11:28 11:41 13.30 12.00 12.00 18.14 16:31 16:44 20.36 18:55 19:08 22.41 21:07 21:20

03.17 01:17 01:29 04.25 02:35 02:48 05.55 04:05 04:18 13.14 11:28 11:41 13.30 12.00 12.00 18.13 16:30 16:43 20.34 18:53 19:06 22.38 21:03 21:17

03.21 01:22 01:34 04.27 02:37 02:50 05.57 04:07 04:20 13.14 11:28 11:41 13.30 12.00 12.00 18.12 16:28 16:41 20.32 18:51 19:04 22.34 21:00 21:13

03.26 01:26 01:39 04.29 02:40 02:53 05.59 04:10 04:23 13.14 11:29 11:42 13.30 12.00 12.00 18.11 16:27 16:40 20.30 18:49 19:02 22.31 20:56 21:10

03.30 01:31 01:44 04.32 02:42 02:55 06.02 04:12 04:25 13.14 11:29 11:42 13.30 12.00 12.00 18.09 16:26 16:39 20.28 18:47 19:00 22.28 20:53 21:06

03.34 01:36 01:48 04.34 02:44 02:57 06.04 04:14 04:27 13.14 11:29 11:42 13.30 12.00 12.00 18.08 16:24 16:37 20.26 18:45 18:58 22.25 20:50 21:03

03.38 01:40 01:53 04.37 02:47 03:00 06.07 04:17 04:30 13.15 11:29 11:42 13.30 12.00 12.00 18.07 16:23 16:36 20.24 18:43 18:56 22.22 20:46 21:00

03.42 01:44 01:57 04.39 02:49 03:02 06.09 04:19 04:32 13.15 11:29 11:43 13.30 12.00 12.00 18.05 16:22 16:35 20.22 18:41 18:54 22.19 20:43 20:57

03.46 01:49 02:01 04.41 02:52 03:05 06.11 04:22 04:35 13.15 11:30 11:43 13.30 12.00 12.00 18.04 16:20 16:33 20.20 18:39 18:52 22.16 20:40 20:54

03.49 01:53 02:06 04.44 02:54 03:07 06.14 04:24 04:37 13.15 11:30 11:43 13.30 12.00 12.00 18.03 16:19 16:32 20.18 18:37 18:50 22.13 20:37 20:50

03.53 01:57 02:10 04.46 02:57 03:10 06.16 04:27 04:40 13.16 11:30 11:43 13.30 12.00 12.00 18.02 16:18 16:31 20.16 18:35 18:48 22.11 20:34 20:47

03.57 02:01 02:14 04.49 02:59 03:12 06.19 04:29 04:42 13.16 11:30 11:43 13.30 12.00 12.00 18.00 16:16 16:29 20.14 18:33 18:46 22.08 20:31 20:44

04.01 02:05 02:18 04.51 03:02 03:15 06.21 04:32 04:45 13.16 11:31 11:44 13.30 12.00 12.00 17.59 16:15 16:28 20.12 18:31 18:44 22.05 20:28 20:41

04.04 02:09 02:22 04.54 03:04 03:17 06.24 04:34 04:47 13.16 11:31 11:44 13.30 12.00 12.00 17.58 16:13 16:27 20.11 18:29 18:42 22.02 20:25 20:38

04.08 02:13 02:26 04.56 03:07 03:20 06.26 04:37 04:50 13.17 11:31 11:44 13.30 12.00 12.00 17.56 16:12 16:25 20.09 18:27 18:40 22.00 20:22 20:35

04.12 02:17 02:29 04.58 03:09 03:22 06.28 04:39 04:52 13.17 11:31 11:45 13.30 12.00 12.00 17.55 16:11 16:24 20.07 18:25 18:38 21.57 20:19 20:33

04.15 02:20 02:33 05.01 03:12 03:25 06.31 04:42 04:55 13.17 11:32 11:45 13.30 12.00 12.00 17.54 16:09 16:22 20.05 18:23 18:36 21.54 20:16 20:30

04.19 02:24 02:37 05.03 03:15 03:28 06.33 04:45 04:58 13.17 11:32 11:45 13.30 12.00 12.00 17.52 16:08 16:21 20.03 18:21 18:34 21.52 20:14 20:27

04.22 02:28 02:41 05.06 03:17 03:30 06.36 04:47 05:00 13.18 11:32 11:45 13.30 12.00 12.00 17.51 16:06 16:19 20.01 18:19 18:32 21.49 20:11 20:24

04.25 02:32 02:44 05.08 03:20 03:33 06.38 04:50 05:03 13.18 11:33 11:46 13.30 12.00 12.00 17.49 16:05 16:18 19.59 18:17 18:30 21.47 20:08 20:21

04.29 02:35 02:48 05.11 03:22 03:35 06.41 04:52 05:05 13.18 11:33 11:46 13.30 12.00 12.00 17.48 16:04 16:17 19.57 18:15 18:28 21.44 20:05 20:19

04.32 02:39 02:51 05.13 03:25 03:38 06.43 04:55 05:08 13.19 11:33 11:46 13.30 12.00 12.00 17.47 16:02 16:15 19.55 18:13 18:26 21.42 20:03 20:16

04.35 02:42 02:55 05.16 03:27 03:41 06.46 04:57 05:11 13.19 11:33 11:46 13.30 12.00 12.00 17.45 16:01 16:14 19.53 18:11 18:24 21.39 20:00 20:13

04.39 02:46 02:58 05.18 03:30 03:43 06.48 05:00 05:13 13.19 11:34 11:47 13.30 12.00 12.00 17.44 15:59 16:12 19.51 18:09 18:22 21.37 19:58 20:11

март, 2020 ел

Саулыгым – байлыгым

Алма

Алмада бик күп төрле витамин, пектин, тимер, калий, кальций,
натрий, фосфор, йод матдәләре, аскорбин кислотасы бар. Алма
холестеринны нормада тоту өчен кирәк. Шуңа да көнгә 2-3 алма
ашап кую бик файдалы. Ул сулыш һәм йөрәк тибеше начарланганда
да файдалы. Пешерелгән алма коры ютәлдән дә дәвалый. Алманың
киптерелгән яфракларын кайнаган суда 10-15 минут төнәтеп, грипп белән
авырганда, тавыш беткәндә кулланырга була. Алманың төшендә йод күп.
Әгәр дә көнгә 5-6 алма төше ашап куйсаң, организмда кирәкле йод күләме
булачак. Әгәр калкансыман биз эшчәнлеге бозылса, төшләрен җыеп
алыгыз, киптерегез һәм төегез. Бал кашыгының очына гына салып, көнгә
1-2 тапкыр ашагыз. Нерв системасын яхшырту өчен, алмаларны юка итеп
турагыз, кайнар су салыгыз һәм 2 сәгать ябык савытта тотыгыз. Аны көн
дәвамында эчәргә була. Артык авырлык, йөрәктәге җитешсезлекләр,
начар йокы булганда көн дәвамында 5-7 тапкырга бүлеп 1,5-2 кг алма
ашагыз. Эч кипкәндә, 3 чистартылмаган алманы пешереп, көндез һәм
кич белән ашарга кирәк. Веналар киңәйгәндә, берничә ай дәвамында
ашар алдыннан 2 стакан җылы компот эчү файда бирер.

