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АЛЛАҺ РИЗАЛЫГЫ ӨЧЕН
«Әйт: Укыган намазларым вә бугазлаган
корбаннарым фәкать Аллаһ ризалыгы өчен генә
эшләнәләр вә тере булуым һәм үлмәклегем бөтен галәмнәрне тәрбия кылучы Аллаһы Тәгалә
эшедер. Аллаһның һич тиңдәше юк, вә мин
һичкемне һичнәрсәне Аңа тиңдәш кылмаска,
фәкать Аллаһка гына халис кол булырга Аның
тарафыннан боерылдым һәм мин мөселманнарның әүвәлемен».
(Коръән, «Әнгам / Терлек», 6:162 -163)

КАЙДА, КАЙЧАН, НИЧЕК...
31 июльдә бөтен дөнья мөселманнары төп
ислам бәйрәмнәрнең берсе - Корбан бәйрәмен
(яки Гыйд әл-әдха) каршы алачак. Ул ел саен
зөлхиҗҗә аеның 10нчы көнендә билгеләп үтелә.
Казан һәм Татарстан мәчетләрендә 31 июль
көнне бәйрәм намазын уку өчен мәчетләргә
иртәнге дүртенче яртыга җыелырга тәкъдим
ителә. Бу вакытта Коръәннән аятьләр укырга
керешәчәкләр. Сәгать 3.45тә Корбан гаете
вәгазьләре башланачак. Гает намазы сәгать 4.15кә
билгеләнгән. Сәгать иртәнге 4.30дан корбан чала
башларга мөмкин. Татарстан Республикасының Казыйлар шурасы карары белән
корбан чалу өчен нисаб күләме, барлык чыгымнардан һәм әҗәтләрдән тыш,
16000 сумны тәшкил итә. Дөньякүләм пандемия – коронавирус инфекциясе
таралуны булдырмый калу максатыннан, гает намазларын мөмкин булганча
ачык һавада оештыру мөмкинлеген карау сорала. Корбан гаете чараларын
оештырганда һәм корбанлык итләрен өләшкәндә COVID-19 таралуны
булдырмау өчен, Роспотребнадзор тарафыннан тәкъдим ителгән барлык
чараларны да үтәү таләп ителә: мәчетләргә бары битлек (яисә респиратор),
перчатка, шәхси намазлык белән генә керү мөмкин, намаз 1,5 метр аралыкны
саклап укылачак.
Корбан чалу бәйрәм намазыннан соң башланып китәчәк һәм махсус корбан
чалу урыннарында өч көн дәвам итәчәк.
Корбан бәйрәме алдыннан Татарстан Диния нәзарәтенең “Зәкят”
хәйрия фонды традицион “Мохтаҗны ашат” акциясен игълан итте. Хәйрия
кысаларында һәр теләгән кеше “Зәкят” фондында сарык сатып алып, корбанга
чалынган хайванның итен тулысынча ярлыларга, инвалидларга, авыр хәлдә
калганнарга һәм ятимнәргә тапшыра ала. “Зәкят” фонды, бөтен мәшәкатьләрне
үз өстенә алып, хайваннарны күпләп сатып алу бәясеннән башлап мохтаҗларга
таратуга кадәрге эшләрне үзе оештыра.
Пәйгамбәребез Мөхәммәд (с.г.в.) болай дигән: «Яшермә, юкса Аллаһы
Тәгалә сиңа бирергә мөмкин нәрсәләрне синнән яшерер, мөмкинлегеңә карап,
Аллаһы юлында сарыф ит».
Аллаһы Тәгалә изге гамәлләрне кабуллардан кылса иде!
(ТР МДН мәгълүматы)

1995 елдан чыга

БӘЙРӘМ МӨБӘРӘК БУЛСЫН!
Рәхимле, Мәрхәмәтле
Аллаһ исеме белән!
Мөхтәрәм дин кардәшләр!
Сезнең һәрбарчагызны
ҮДО – Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең Чаллы мөхтәсибәте
һәм үз исемемнән Корбан бәйрәме белән тәбрик
итәм. Аллаһы Тәгалә кылган изге гамәлләребезне
кабул итсә иде, гыйбадәтләребезгә савапны арттырып биреп, ике дөньяда да Үзенең иксез-чиксез
рәхмәте белән бүләкләсә иде! Әлеге мөбарәк бәйрәм
илләребезгә, йортларыбызга шатлык, иминлек, муллык, бәрәкәт һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен алып
килсен! Аллаһы Тәгалә безнең корбаннарыбызны
кабул итсен!
Быел коронавирус афәте күпләрне яшәү асылы турында тирәнрәк фикер йөртергә мәҗбүр иткәндер.
Аллаһы Тәгалә кушканнарны үтәп, тыйганнардан
тыелып яшәү турында тагын бер кат уйландыргандыр. Корбан чалу - Аллаһның әмере, Корбан бәйрәме - бөтен дөнья мөселманнары өчен олуг бәйрәм.
Бу бәйрәмдә без мохтаҗ кардәшләребезгә корбан
итләре өләшәбез, сәдакаларыбызны бирәбез, аларны
шатландырабыз, шул рәвешчә җәмгыятебезне тотрыкландыруга өлеш кертәбез. Корбан чалу гамәле
кешеләр арасында бердәмлек һәм дуслыкны ныгытуга
ярдәм итә. Әлеге бәйрәм көннәрендә кеше Аллаһы
Тәгаләнең ризалыгын алырга омтылырга тиеш.
Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә корбаннар чалырга
мөмкинлекләр бирсен иде, чалган корбаннарыбызны кабул итсә иде. Чөнки әйтелә: бәндә ихласлык
белән корбан чалса, аның беренче тамчы каны
җиргә төшкәнче, бәндәнең гөнаһлары кичерелә, юк
ителә, диелә. Аллаһы Тәгалә илләребезгә, малларыбызга, йортларыбызга бәрәкәт бирсә иде, үзенә
генә гамәл-гыйбадәт кылучылардан булырга насыйп
әйләсә иде. Барыбызга да Аллаһының рәхмәтендә
булырга язсын. Бәйрәмебез мөбарәк булсын!
Әлфәс хәзрәт Гайфуллин,
ҮДО - Татарстан мөселманнары
Диния нәзарәте Президиумы әгъзасы,
Чаллы шәһәре имам-мөхтәсибе
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Иманныӊ тәме

Әбү Дарда радый Аллаһу ганһедән риваять кылына, Расүлуллаһ (с.г.в.) әйтте: «Кем ихлас
күңеленнән «Аллаһыдан башка табына, гыйбадәт кылына торган зат юк һәм Мөхәммәд Аның
колы һәм илчесе», дип шаһитлек бирсә, ул җәннәткә керер» .
Пәйгамбәребез Мөхәммәд (с.г.в.) иман кәлимәсен ихлас күңеленнән әйткән кешенеӊ җәннәткә керүе турында әйтә. Әмма бер нәрсәгә игътибар
итик: монда сүз бу кәлимәне ихлас күӊеленнән
әйткән кешенеӊ генә җәннәткә керүе турында
бара. Безнеӊ каршыда, әлбәттә, кешенеӊ телдән
әйтүе дә җитә. Әмма Аллаһы каршында ихлас
күнелдән булганнары гына кабул була. Кешенеӊ
әйткән сүзе ихлас булсын өчен аныӊ иманы ныклы
булырга тиеш.
Аллаһы Тәгалә әйтә (49.14.): «Бәдәви гарәпләре
әйттеләр: «Иман китердек», - дип, син әйт: «Сез
иман китермәдегез, ләкин «мөселманнардан куркып, яки файдаланып көн күрү өчен тыштан гына
Ислам динен кабул иттек», - дип әйтегез. Әле күңелегезгә иманның әсәре дә кергәне юк, иман китерергә ниятегез дә юк, имансыз гына мөселман булып
йөрергә теләгәнсез, ягъни мөселманнар белән гамәл
кылып, аларны алдарга теләгәнсез. Әгәр чынлап та
иман китереп ихлас күңел белән Аллаһыга һәм аның
расүленә буйсынсагыз, мөселманнар белән кылган
гамәлләрегезгә һич кимчелек ирешмәс иде, савабы,
әлбәттә, югалмас иде. Чынлыкта, Аллаһ ярлыкаучы
һәм рәхмәт итүчедер».
Бу аять бәдәви гарәпләренә карата атап әйтелсә
дә, бүгенге көндәге үзен мөселман санаган татарларның кайбер категориясенә дә бик урынлы кагыла.
Коръән бит барлык халыкларга да иңгән. Бу аятьтән
күренгәнчә, телдән иман китерү генә әле бер нәрсә
дә түгел, хәтта без иман китергән кешене мөэмин
дип әйтсәк тә. Әлбәттә, бер кеше телдән иман китерсә, ул мөселман була. Бу иманныӊ шарты, әмма
без кешенеӊ күӊеленә керә алмыйбыз. Шуӊа күрә
дә үзләрен мөселман дип йөргән кайберәүләрнеӊ
диннән чыгуы асылда аныӊ дингә кереп бетмәве,
аныӊ күӊеленә иманныӊ ныклап урнашмавы, бәлки
телдә генә булуы сәбәпле була. Димәк, чын мөселман булуныӊ чын мөселманнар үзләре генә аӊлый
торган бер билгесе бар.
Без беләбез, бөтен нәрсәнеӊ дә тәме бар: ризыкныӊ, суныӊ, хәтта тимернеӊ дә. Шуныӊ кебек, иманныӊ да тәме бар һәм иманныӊ тәмен бер татыган
кешене иманнан аеру мөмкин түгел. Пәйгамбәребез
(с.г.в.) әйтә: «Иманныӊ тәмен шушы өч сыйфатка ия
булган кеше генә тоя: кем Аллаһыны һәм Аныӊ Илчесен башка барлык нәрсәләрдән дә ныграк ярата,
кемне генә яратса да фәкать Аллаһы өчен генә ярата
һәм ул утка ыргытылырга теләмәгән кебек, яӊадан
җәһилияткә кайтырга да теләми» .
Беренче мөселманнар шушы өч сыйфатка ия булганнар һәм алар иманныӊ тәмен татыганнар. Шуӊа
күрә алар диннәрендә нык булганнар, дөнья тәменә
алданып дөнья колы булмаганнар, бәлки дөнья үзе
аларның колы булган. Мәсәлән, Әбү Бәкер радый
Аллаһу ганһе беренчеләрдән булып Ислам динен кабул итә һәм һәрвакытта пәйгамбәребез (с.г.в.) белән
килешә, бервакытта да аның сүзеннән чыкмый
торган була. Пәйгамбәребез (с.г.в.) дә, сәхәбәләре
белән киңәшләшкәндә, башка сәхәбәләрнең киңәшеннән аның киңәшен өстен күреп, аныкын кабул
итә торган була. Аллаһы һәм аның расүле өчен бөтен
байлыгын исраф иткән Әбү Бәкер радый Аллаһу
ганһене Аллаһы Тәгалә хәлифә итеп куя, аңа Ирак,
Шам җирләрен буйсындыра.
Бервакыт Әбү Бәкер радый Аллаһу ганһе кешеләргә беренче тапкыр ачык рәвештә Ислам диненә чакырып мөрәҗәгать итә һәм ул Ислам диненә
ачык рәвештә беренче дәгъват кылучы була. Бу
шундый көтелмәгән хәл була, Мәккә мәҗүсиләре
үзләре дә сизмәстән пәйгамбәребез (с.г.в.)гә, Әбү
Бәкер радый Аллаһу ганһегә һәм башка мөселманнарга ташланалар һәм аларны бик каты кыйныйлар.
Әнисе яклап кардәш булган Бәнү Тайм кешеләре
тәнендә яшәү билгесе булмаган Әбү Бәкер радый
Аллаһу ганһене өенә алып кайталар һәм кире ярсыган хәлдә Әл-Хәрам мәсҗиденә китәләр. Алар
«Әгәр Әбү Бәкер үлсә, аны кыйнаган Гутба бин
Рабиганы һичшиксез үтерәбез», дип ант итәләр.
Үлем хәлендә булган Әбү Бәкер аӊына килә һәм

аныӊ беренче сүзләре нәрсә була? - Аныӊ беренче
сүзләре: «Аллаһыныӊ Расүленеӊ хәле ничек?» дигән
сүзләр була. Менә чын ярату ничек була. Ә бүген:
«Без Әбү Бәкергә иярмибез, без пәйгамбәргә генә
иярәбез», дип әйтүчеләрне күрергә туры килә. Әйтерсең, Әбү Бәкер радый Аллаһу ганһе пәйгамбәр
(с.г.в.)гә иярмәгән. Ә бит пәйгамбәребез галәйһиссәлам үзе аңарга иярергә кушкан. Әбү Бәкер радый
Аллаһу ганһе генә түгел, бәлки беренче мөселманнар барысы да Аллаһыны һәм Аныӊ Расүлен бөтен
нәрсәдән дә ныграк яратканнар. Шуӊа күрә аларныӊ
һәрберсе Аллаһы һәм Аның Илчесе аныӊ үзен генә
ярата дип уйлаган.
Хәйбар сугышында мөселманнар крепостьны
камап алалар һәм берничек тә эчкә үтеп кереп
яһүдләрне җиӊә алмыйлар. Шунда бер кичне
Расүлуллаһ (с.г.в.): «Мин һичшиксез бу байракны
Аллаһыны һәм Аныӊ Илчесен яраткан һәм аның
үзен дә Аллаһ һәм Аныӊ Илчесе яраткан кешегә
бирәм», дигән. Иртән кешеләр һәрберсе байракны
Расүлуллаһ үзенә бирер дип уйлаган. Расүлуллаһ
(с.г.в.) байракны Гали ибне Әбү Талипка бирә һәм ул
көнне мөселманнар җиӊәләр. Кешеләрнеӊ һәрберсе
байракны үзенә генә бирер дип уйлауларына килгәндә исә, алда әйтеп кителгәнчә, аларныӊ һәркайсының Аллаһы Тәгаләгә һәм Аның Расүленә карата
булган мәхәббәтләренең көчле булулары сәбәпле.
Гамр ибне әл-Гастан риваять кылына, Расүлуллаһ (с.г.в.) иӊ начар кешеләргә дә ачык йөз күрсәтеп
яхшы сүз ката иде, ул шулай итеп аларныӊ мәхәббәтләрен яулый иде, һәм миӊа дә якты йөз күрсәтеп
матур итеп дәшә иде, хәтта мин үземне кавемнеӊ иӊ
яхшысы дип уйлый идем. Һәм мин шунда әйттем:
«Йә, Расүлуллаһ, мин яхшыракмы, яки Әбү Бәкерме?», дип. Ул әйтте: «Әбү Бәкер», дип. Һәм мин
тагын әйттем: «Йә, Расүлуллаһ, мин яхшыракмы,
яки Гомәрме?», дип. Ул әйтте: «Гомәр», дип. Һәм
мин тагын сорадым: «Йә, Расүлуллаһ, мин яхшыракмы, яки Госманмы?», дип. Ул әйтте: «Госман», дип.
Мин пәйгамбәребезнеӊ (с.г.в.) кыска җавапларында
хаклыкны тойдым һәм миӊа үземнеӊ сорауларымны
биргәнем өчен оят булып китте» .
Аллаһыны һәм Аныӊ Расүлен (с.г.в.)не яратуныӊ
ихласлыгы, сафлыгы беренче мөселманнарны югары дәрәҗәләргә күтәрә, башка халыкларныӊ Ислам
динен кабул итүләренә, бөтен дөнья белән идарә
итүләренә сәбәп була. Алар бүгенге мөселманнардан
аермалы буларак, бер-берсенеӊ гамәл-гыйбадәтен
тикшереп, кимчелек эзләп йөрмәгәннәр, бәлки
белгәне белән гамәл кылганнар, белмәгәнен араларыннан белгән кешеләрдән сораганнар һәм алган
җавапка риза булганнар, дәлил таптырмаганнар.
Бүген саф ислам, чын мөселманнар, дип сөйләүчеләр күбәйде. Бу бигрәк тә яшьләргә кагыла. Алар:
«Мәзһәб дөрес түгел, безнеӊ ата-бабалар динне
дөрес тотмаганнар, дин традицион була алмый»,
дип әйтергә яраталар. Бүгенге әхлагыбыз, бүгенге
үзара мөнәсәбәтбез белән безгәме соӊ аларны тикшерү? Аз гына тарихка күз салсак, бабаларыбызныӊ
иманы көчлерәк булганмы, безнекеме икәнлеген
ачык күрербез.
Безнеӊ төбәккә Ислам дине, кайбер риваятьләргә
караганда, сәхәбәләр дәгъвәте белән тарала башлаган. Ничек кенә булса да, 922 елда ул Болгар дәүләтенеӊ дәүләт дине буларак кабул ителә. Шул вакытта ук
Болгар ханы Алмуш хан хәлифәттән килгән илчеләр,
галимнәр белән бәхәскә кереп дин мәсьәләләрен
тикшерә, алар алып килгән шәфигый мәзһәбен кабул
итмичә, хәнәфи мәзһәбен саклап кала. Бу факт ул
чорда ук хан һәм аныӊ әйләнәсендәге галимнәрнеӊ
хәлифәт галимнәре дәрәҗәсендәге зур белемгә,
көчле иманга ия булуларын ачык күрсәтә. Алар инде
иманның тәмен татып өлгергән булалар. Шул сәбәпле
аларны басып алган мәҗүси татар-монголлар да тиз
арада Ислам динен кабул итәләр һәм җирле болгарлар
белән кушылып, бөтен Европа белән идарә итәрлек
дәрәҗәдә булган «Алтын Урда» Ислам дәүләте төзиләр. Бәлкем бу чорда динебез зәгыйфьләнгәндер.
Ул чорныӊ тарихына күз салыйк.

Урта гасырларда Рим-католик чиркәвеннән
Вильгельм Де-Рубрук исемле бер француз католик-миссионер үзләренеӊ диннәренә өндәргә дип
Балтик диӊгезеннән Тын океанга кадәр җирне уза.
Ул, үзенеӊ максатына ирешә алмагач, безнеӊ бабаларыбыз турында Рим папасына: «Бу болгарлар
Мөхәммәтнеӊ кануннарына башка бөтен халыкларга караганда да ныграк ябышканнар», дип хисап
бирә. Димәк, безнеӊ бабаларыбыз бу чорда да иманныӊ тәмен тойган булалар. Бу шулай булмаса, Ислам
дине нинди генә көчләүләр, чукындырулар булуга
карамастан бүгенге көнгә кадәр сакланып калмас
иде. Бәлкем аннан соң динебез зәгыйфьләнгәндер,
ул чорга күз салыйк.
«Алтын урда» ханы, Чынгыз ханныӊ оныгы
Бәркә хан Чынгыз хан нәселеннән беренче булып
Ислам дине кабул итә, халифәтне канга батырган
Хулагу җитәкчелегендәге монгол гаскәрләрен
җиӊә, шуннан соӊ Мисыр солтаны Бей-барс белән
берләшеп Ислам дөньясыныӊ сакланып калуына,
мөселманнарныӊ дөнья тарихында яӊадан бөек
дәрәҗәләргә ирешүенә сәбәп була. Тарихыбызны
белмәвебез безне башка халыклар алдында ким
халык итеп тоярга мәҗбүр итә.
«1263 елда 1000 кешедән торган Алтын Урда
илчелеге Мисыр иленә килә. Безнеӊ бабаларыбызны
бөтен Каһирә халкы зур хөрмәт белән каршы ала.
Бу вакыйга турында гарәп тарихчысы ән-Нувәйри түбәндәгеләрне язып калдыра:«Каһирәдә һәм
Мисырда бу илчелекне каршыларга чыкмаган бер
генә кеше дә калмады. Бу көн иӊ бөек көн булды».
Шуннан соӊ 200 ел дәвамында Сарай белән Каһирә
50шәр кешелек илчеләр белән аралашып торалар» .
Ул вакытларда безнеӊ халык бөтен Ислам дөньясы өчен кадерле булып, Ислам дөньясын яклаучы
һәм саклаучы буларак кабул ителгән. Бүген исә безне
дөньяда фәкать урыс буларак кына беләләр.
«Традицион Ислам» дигән сүздән куркырга
кирәк түгел. Аны Ислам дөньясында зур урын,
дәрәҗә тоткан, дөньяда беренче булып Коръәнне
типографик ысул белән бастырган бабаларыбыздан
калган Ислам дине тоту рәвеше итеп күз алдында
тотарга кирәк. Ә диннеӊ сафлыгына килгәндә исә,
шулай ук башка халыкларныӊ дин тоту рәвеше
белән чагыштырсак, бүгенге көндә дә башка халыклардан динебезнеӊ сафрак булуын күрербез.
Советлар илендә дин тыелган, хәтта гарәп язуы
да тыелган вакытта безнеӊ халык динен ташламады, кириллица белән язып булса да Коръәнне дә
өйрәнде, ятлады, авылларда мулла бетмәде. Адәм
баласына тугач, шәригатьчә исем кушылды, үсеп
җиткәч, шәригатьчә никах укылды, үлгәч, җеназа
укып күмелде. Кириллица белән язуларны бүген
генә тәнкыйтьләргә була, ә ул вакытында динебезне
саклауга бер сәбәп булды. Карагыз: 15-20 елда мәчетләр саны бер Татарстанда гына да 1500 дән артып
китте. Ул мәчетләрне бит халык салды. Димәк, халкыбызда диннеӊ тәмен югалтмаганнар әле дә бар.
Иманныӊ тәмен алда әйтелгән өч сыйфатка ия
булганнар гына тоя ала:
Кем Аллаһыны һәм Аныӊ Илчесен башка барлык нәрсәләрдән дә ныграк ярата, кем нәрсәне генә
яратса да фәкать Аллаһы өчен генә ярата һәм ул утка
ыргытылырга теләмәгән кебек, яӊадан җәһилияткә
кайтырга да теләми» .
Пәйгамбәребез (с.г.в.) әйтә: «Мине үзенеӊ
ата-анасыннан, баласыннан һәм бөтен кешеләрдән
дә ныграк яратмый торып, сезнеӊ берегез дә иман
китерүчеләрдән булмас» .
Без бүген иманныӊ тәме булуын һәм иманныӊ
тәмен татыган мөселманнарныӊ нинди дәрәҗәләргә
ирешүләрен карап киттек. Ибн Габбас әйтә: «Аллаһы өчен ярат, Аллаһы өчен нәфрәтлән, Аллаһ өчен
дуслаш, Аллаһы өчен дошманлаш, фәкать шулай
гына Аллаһыга якынаюга ирешеп була. Шулай булмаганда кол күп намаз укып һәм ураза тотып кына
иманныӊ тәмен татуга ирешә алмас» .
Фудаиль ибн Гыйад әйтә: «Бу дөньяда азга канәгать булмый торып сезнеӊ калебләрегез иманныӊ
тәмен татымас».
Аллаһы Тәгалә һәммәләребезне дә иманның
тәмен тоючылардан, Ислам диненә нык ябышучылардан һәм Үзенең рәхмәтләренә ирешеп җәннәтләргә ирешүчеләрдән насыйп кылсын.
Рөстәм хәзрәт ШӘЙХЕВӘЛИЕВ,
Чаллының «Ак мәчет» имам-хатыйбы

июль, 2020 ел

«Ислам нуры»на - 25 ел!
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КОРБАН БӘЙРӘМЕ

Мөҗәһит ӘХМӘТҖАНОВ

Пәйгамбәребез Мөхәммәд (с.г.в.) Мәккәдән Мәдинәгә күчкән заманда Мәдинә халкы билгеләп үтә торган ике
бәйрәм булган. Пәйгамбәребез (с.г.в.) аларга болай дигән: «Аллаһы Тәгалә сезгә, сезнең ике бәйрәмегез урынына,
алардан хәерлерәк булган ике бәйрәм боерды. Болар Рамазан һәм Корбан бәйрәмнәредер».
Рамазан гаете – бер көн; һиҗри календаре буенча, ягъни зөлхиҗҗә аеның 9, 10, 11 нче көннәренә туры килә
торган «Гайдел-Әһдә» – Корбан бәйрәме өч көн дәвам итә дип кабул ителгән. Бәйрәм көннәрендә, кояш чыккач,
чама белән бер ярты сәгатьтән соң, гает намазын уку ваҗебтер.
Корбан бәйрәмендә корбан чалу – малың белән башкарыла торган вәҗиб гыйбадәт. Корбан Аллаһ исеменә атап
чалына һәм Ул биргән нигъмәтләр өчен шөкер итү билгесе, Аның рәхмәтенә якынайтучы сәбәп булып тора. Пәйгамбәрнең (с.г.в.) бер хәдисендә әйтелгән: «Саран кешеләрнең иң хәерсезләре – корбан итеп хайван чалырга тиеш
булып та корбан чалмаганнары». Корбан бәйрәмендә Мөхәммәд пәйгамбәр (с.г.в.) корбан итеп ике баш хайван чала
торган булган. Берсе – үзе өчен, ә икенчесе – үзенең өммәте өчен.
Корбанны Корбан бәйрәменең элекке өч көнендә чалалар, ләкин моны бәйрәмнең беренче көнендә эшләсәң
яхшырак. Бәйрәмнең өченче көнендә ахшам намазыннан соң корбан чалырга ярамый.
Сарык, кәҗә, сыер, буйвол һәм дөяне генә корбан итеп чалырга мөмкин.
Ул хайваннарны корбан өчен яраксыз иткән кимчелекләр бар:
- хайванның бер яисә ике күзе дә сукыр булса;
- бер яисә ике мөгезе дә төбенә тикле сынган булса;
- колагының яки койрыгының яртысы киселгән булса;
- хайван аксак булып, аякларында басып тора алмаса;
- тумыштан колаксыз яки койрыксыз булса;
- хайван ашый алмаслык дәрәҗәдә тешләренең күбесе бозылган булса;
- хайван чирле булса;
- хайван бик тә хәлсез булса;
- имчәкләре бозылган булса;
- кәҗәнең яисә сарыкның бер имчәге, сыер белән буйволның ике имчәге корыган булса.

«АЛЛАҺ БОЕРСА,
ДИБЕЗ ДӘ…»
Аллаһ боерса, дибез дә,
Аллаһ сакласын, дибез.
Беребезнең дә капкасын
Кайгы какмасын, дибез.
Аллаһта бөтен ышаныч,
Аллаһта бөтен терәк.
Бернәрсәгә тиңләшәлми
Аллаһтагы кодрәт.
Аллаһ бирә дә, ала да,
Аллаһта бөтен тотка.
Аллаһ озата җәннәткә,
Йә җәһәннәмгә — утка.

(«Ислам дине нигезләре»ннән)

БЕЗГӘ ЯЗАЛАР

РӘХМӘТ ХАТЫ

Без, Чаллы шәһәренең Рамазан мәчетендә беренче ел Ислам динен өйрәнүче укучы хатын-кызлар, үзебезнең ихлас уйларыбыз,
фикерләребез белән уртаклашып, “Ислам нуры” газетасына рәхмәт хаты язарга дигән уртак ният-фикергә килдек. Бу уку елы
дәверендә без, мөгаллимәбез Шакирова Фахирә Фалих кызы ярдәме белән, Ислам дине нигезләрен, намаз уку тәртибен, гарәп
хәрефләрен, Коръәнне дөрес итеп уку өчен тәҗвид кагыйдәләрен һәм башка бик күп ислам диненә кагылышлы белемнәр
алдык. Үзебезнең Рамазан мәчете имам-хатыйбы Илдар хәзрәт Галиуллинга һәм аның җитәкчелеге астында булган мәчет
хезмәткәрләренә “Ислам нуры” газетасы аша ихластан зур рәхмәтләребезне җиткерергә телибез. Без дәресләргә бик шатланып
йөрибез. Дәресләрне көтеп алып, бәйрәмгә килгән кебек дәртләнеп мәчеткә белем алырга килүебездә Илдар хәзрәтнең өлеше
бик зур. Аның көче белән һәм аның җитәкчелегендә безнең мәчетебез кунак өенә әйләнде. Мәчет ишеген ачып керү белән
күңелне рәхәт дулкынлану, канәгатьлек хисе чорнап ала. Үзеңне Аллаһ йортында - мәчеттә чынлап та зур кунак кебек хис итәсең.
Безнең мәчетебездә искиткеч чисталык-пөхтәлек һәм тәртип хөкем сөрә. Килеп керү белән кизү бабайларыбыз хөрмәтләп каршы
алалар, сорауларга җавап бирергә һәм ярдәм итәргә һәрвакыт әзер торалар. Безгә белем алырга шушы кадәр мөмкинлекләр тудыручы хәзрәтебезгә Аллаһның
изге рәхмәте яусын, аны Аллаһы Сөбеханә вә Тәгалә дөньяда һәм ахирәттә хөрмәтләсен.
2019-2020 уку елында беренче ел белем алучы хатын-кыз укучылар

ӘКИЯТ, ӘММА БИК ЗУР ГЫЙБРӘТ
Бер бака елга суы астыннан калкып чыгып, ярдан ерак булмаган зур таш
өстенә менә дә, хәрәкәтсез калып, тирән уйга чума. “Нишләтергә инде шушы үҗәт
балыкларны? “Сез яшәгән әлеге су асты дөньясыннан башка елгабыз өстендә тагын
бер дөнья – җир өстендәге тормыш та бар... Андагы яктылык! Андагы матурлык!
Ул искиткеч киң, гаҗәеп манзара!” – дип ничек кенә сокланып аңлатып карамадым,
юк – ышанмыйлар әйткән сүземә! Сафсата имеш! И-и, мәхлуклар... Инде тагын
ничек аңлатыйм? Шул хакта сүз кузгатуга, шундук тарткалаша башлыйлар, “әйдә,
бар, үз юлыңда бул, без үзебез беләбез ничек яшәргә!” – дия-дия, күзләрен акайтып,
ачуларын белдерергә тотыналар. Шулай да, колак салганнары да юк түгел анысы,
ләкин күпчелеге ышанмый бит әйткән сүземә, һич ышанмый”...
Бака шулай үзалдына уйланып яткан арада яр буена бер Кеше килә дә, әйберләрен
урнаштырганнан соң, кармак җебенә җим эләктереп, шуны суга ыргыта. Күп
вакыт та үтми – ялтырап торган зур балык биек чиләк төбенә олактырыла. Шушы
күренештән йөрәге кысылып куйган бака “аһ!” дип әйтергә өлгерми, җимле җеп
икенче тапкыр суга төшерелә һәм ымсындыргыч “күчтәнәчкә” алданган чираттагы
балык та иптәше янына чиләк төбенә атыла. Шулай итеп, Кешенең зур, тирән савыты
шактый тиз арада матур, таза балыклар белән тула.
Эше тәмам булгач, балыкчы кирәк-яракларын җыеп ала да кузгалып китә.
Бака исә, кызыксынуын тыя алмыйча, әле бая гына елга төбендә тыныч, ваемсыз
гомер кичергән, ә хәзер инде тимер чиләк эченә дыңгычлап тутырылган иптәш
балыкларны кая алып китүләрен белергә теләп, сикергәли-сикергәли, гаять
куркыныч тоелган Кеше артыннан иярә. Үз йортына кайтып җиткәч, Кеше,
бакчасының аулак бер урынында махсус тимер таякчыклар көйләп, шулар өстенә
зур түгәрәк таба урнаштыра да нәкъ шуның астында учак кабызып җибәрә, бака
исә, агачлар артында посып, аның нәрсә эшләгәнен карап тора. Учак ярыйсы
кызу янып киткәч, Кеше, балыкларны чиләктән берәм-берәм чыгарып, табага
тезә башлый. Әллә чыш-пыш килгән май тавышыннан, әллә күркәм балык
кавемдәшләренең әле күптән түгел генә ялтырап торган матур гәүдәләре, коточкыч
кызу табада кыздырганда, шәлперәеп, төсен кискен үзгәртүдән, бака кинәт
хәлсезләнеп китә, соңыннан исә, күз алдындагы караңгылык бераз таралганнан
соң һушына килгәч, ул шушы куркыныч урыннан тизрәк китү ягын карый. Яшәгән
елгасына көч-хәл белән кайтып җиткәч, бака җәһәт кенә су астына чума һәм бөтен

әйләнә-тирәгә сөрән салып, балыкларга үз күзләре белән күргән тетрәндергеч
хәлне кабалана-кабалана сөйләргә тотына:
- Җәмәгать!!! Шушы елганы һәм монда булган бөтен нәрсәләрне бар кылган бөек
илаһи Зат хакы өчен сорыйм: тыңлагыз әле мине зур игътибар белән! Шушы сулык
өстендә тагын бер дөнья – җир тормышы барлыгын сезгә инде сөйләгән идем! Белеп
торыгыз: кайвакыт елгабызда пәйда була торган тәмле, бөтенебезне кызыктырып
ымсындырган җимнәр – ул теге мин әйткән дөньяда яшәүче Кеше дигән затның
мәкерле хәйләсе! Берүк якын килмәгез шул ымсындыргыч җимнәргә! Юкса шул
зат сезне эләктереп алып, утлы табага салып кыздырачак! Алдана күрмәгез, сак
булыгыз, Аллаһы Тәгалә биргәннәренә риза булып, булганына шөкер итеп яшәгез!
Әмма үзе шаһит булган бу имәнеч күренештән каушап, калтыранып торган
бака, шулай ихластан борчылуын белдерсә дә, балыкларның күбесе аңа ышанмый
һәм янә: “Әйдә, үз юлыңда бул!” – дип мыгырдашып, еракта әйләнгәләп, ялтырапҗемелдәп торган аппетитлы җимгә таба бер-берсен җитез узарга тырышып юнәлә.
Аяныч нәтиҗәсе исә озак көттерми: чиләк, учак, кызган утлы таба...
Бу әкият булса да, аның эчтәлегендә – зур гыйбрәт. Дөрестән дә, Адәм
балаларының шактые бу кыйссадагы балыклардан әллә ни ары китмәгән. Кайсы
берәүгә: “Бу дөнья тормышыннан соң безне ахирәт тормышы көтә! Әгәр нәфесләнеп,
оялу хисен онытып хәрам булгән нәрсәләргә үрелсәң, төрле “җим” рәвешендәге
алдавыч ләззәтләрне татып карыйм дип, Яратучыбыз Аллаһы Тәгалә билгеләп
куйган чикләрне бозсаң, бу дөнья тормышыннан соң киләчәк ахирәт тормышында
кызу утлы табада куырылып пешәчәгеңне белеп тор!” – дисәң, ул чыраен сытып:
“Әйдә, бар, үз юлыңда бул, мин үзем беләм ничек яшәргә!” – дип җавап кайтара,
яисә сүзне читкә борып, шушы сөйләшүне туткатырга тырыша.
Менә шулай... Бик татлы тоелган җимгә алданып, балыклар ниндидер күзгә
күренмәгән көч илә кинәт өскә чөелеп билгесезлектә юк булып барган кебек, Адәм
балалары да бер көнне җаннары белән хушлашып, “ахирәт” дигән билгесезлектә
югала, ә аларны шунда озатканнар тиешле нәтиҗә ясамый һәм: “Болар кая китте
икән?” – дигән сорауга җавап табуны кирәккә санамый. Чөнки җир йөзендәге
вакытлыча тормыштан соң мәңгелек ахирәт тормышы булачагына ышанмый.
Ә син ышанасыңмы соң? Юк? Алайса, бу гыйбрәтле кыйссаны яңадан укы!
Ришат хәзрәт КУРАМШИН, Кукмара мәдрәсәсе мөдире
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КЫЛГАН ХАҖЫМ - АЛЛАҺ БИРГӘН ТАҖЫМ
(Дәвамы. Башы газетаның алдагы саннарында)
Кǝгъбǝтулланың көнбатыш ягында, Хиҗр Исмǝгыйль дип аталучы, Аллаһ йортына терǝтеп эшлǝнгǝн
ярымай рǝвешендǝ урын бар. Кайчандыр ул урын да Кǝгъбǝтулла эчендǝ булган. Бер метрга якын биеклектǝге
стенаның ике ягында ике капкасы. Тǝваф кылганда, Кǝгъбǝтулла белǝн бергǝ аны да ǝйлǝнǝсең. Күп кенǝ
галимнǝрнең ǝйтүенчǝ, Исмǝгыйль (г.с.) дǝ шунда җирлǝнгǝн. Аллаһының кодрǝтедер инде, бер көнне Тǝваф
кылганда, Хиҗр Исмǝгыйль капкасы ачык һǝм хаҗилар намаз укый иде. Форсатны кулдан ычкындырасы килмичǝ, Аллаһ ризалыгы өчен дип, мин дǝ ике рǝкагать намазга ниятлǝдем. Мең шөкер, башкалар рǝтендǝ миңа
да ул бǝхет насыйп булды. Гайшǝ (р.г.) Кǝгъбǝтулла эчендǝ намаз укырга җыенгач, пǝйгамбǝребез Мөхǝммǝт
(с.г.в.), аның кулыннан тотып, Хиҗр Исмǝгыйльгǝ алып кергǝн һǝм «Кǝгъбǝтулла эчендǝ намаз укыйсың
килсǝ, менǝ монда укы. Бу да Кǝгъбǝтулла эче. Монда кергǝн җирдǝ фǝрештǝ торыр. Кем монда намаз укый,
гөнаһлары юып алган кебек юкка чыгар», – дигǝн фǝрештǝнең сүзлǝрен җиткерǝ. Кǝгъбǝтулла бөтенлǝе белǝн
кара ефǝк япма белǝн капланган. Ул кисвǝһ дип атала. Өске өлешенǝ алтын җеплǝр белǝн Коръǝн аятьлǝре
чигеп язылган. Ишеге 999 проба алтыннан эшлǝнгǝн. Авырлыгы 286 кг. Кǝгъбǝтулланы Корǝеш кабилǝсеннǝн
булган гарǝплǝр генǝ саклый. Моны пǝйгамбǝребез (с.г.в.) үзе билгели һǝм бу бүгенге көнгǝчǝ шулай дǝвам
итǝ. Әлеге ишекнең ачкычы да аларда. Алар елына ике тапкыр: Рамазанда һǝм хаҗ башланырга ике атна кала
Кǝгъбǝтулланы юалар. Битлǝр буйлап тǝгǝрǝгǝн күз яшьлǝре җаннарны да чистартса иде, Раббым!
Санаулы көннǝрнең һǝр мизгеле исǝптǝ. Адǝм баласына бит күп кирǝк. Һǝркем күбрǝк савап эшлǝргǝ тырыша, күбрǝк өмет итǝ. Әл-Хǝрамда кеше өзелми. Чөнки аның капкалары бервакытта да ябылмый: көндез дǝ,
төнлǝ дǝ. Халык язгы ташкын кебек агып тора. Вакытны бушка уздырмаска тырышам, Тǝваф кылам. Шулай
агым белǝн ǝйлǝнгǝндǝ, күрǝм, ике хаҗи Ибраһим мǝкаме белǝн Кǝгъбǝтулла ишеге арасында намаз укый,
инде сǝҗдǝгǝ китǝ. Минем дǝ шунда укыйсым килде. Ә ташкын туктамый, меңлǝгǝн халык Тǝваф кылуын
дǝвам итǝ. Раббым, кунагың итеп мине монда кадǝр чакырып китергǝнсең икǝн, шушында намаз укырга да
мөмкинлек бир инде дидем дǝ, Аллаһка тапшырып, ниятлǝп, намазга туктадым. Мин беренче рǝкагатьнең
сǝҗдǝсендǝ чакта, янǝшǝмдǝге ике хаҗи, намазларын тǝмалап, Тǝвафларын дǝвам иттелǝр. Намазымны
тǝмамлаганчы шкаф кадǝр бер хаҗи, кулын алга сузып, минем намаз беткǝнне саклап торды. Я Аллаһым,
минекен генǝ түгел, мине саклап торган, үзең яралткан шушы бǝндǝңнең дǝ хаҗын кабуллардан кылсаң иде,
дип кабатладым мин Тǝвафымда.
Рәфкать ШАҺИЕВ, Әлмәт шәһәре
(Дәвамы бар)

КЫЙММӘТЛЕ БАЙЛЫК

Габдулла ТУКАЙ

Сәламәтлектән
дә кадерлерәк,
кыйммәтлерәк
байлык юк. Каты
итеп авырганда
ашаган ризыкның
тәмен тапмыйсың,
дөньяның гүзәллеген
күрмисең, тирә-якта
булган нигъмәтләр дә кара төсмергә керә. Ләкин
без сәламәтлекнең кадерен, кыйммәтен югалткач
кына аңлыйбыз. Пәйгамбәребез: “Табиблар
булмаган җирлектә яшәмә”, – дип киңәшен биргән.
Табиб янына барырга кирәк. Әмма акыллы кеше,
нинди генә авырлык килсә дә, иң беренче Аллаһы
Тәгаләгә дога кылып мөрәҗәгать итсен.
Мәхмүт ШӘРӘФЕТДИН

Тәмле булсын!

ЧИЯ КАЙНАТМАСЫ
Ч и я н е т ө ш е бе л ә н
бергә кайнатырга мөмкин.
1 килограмм чиягә 1,5
килограмм исәбеннән
ш и к ә р ком ы , я р т ы
стаканга якын су кирәк.
Су һәм шикәр комының
яртысыннан сироп ясарга,
күбеген җыеп алырга.
Шикәр тулысынча эреп беткәч, чияләрне салып, талгын
утта, болгата-болгата, 10 минут чамасы кайнатырга.
Аннан шикәр комының калганын салырга һәм ул эреп
беткәнче болгатып торырга, әзерләнгән банкаларга
тутырырга. Төшле чия кайнатмасын бер елдан артык
сакларга киңәш ителми.

Саулыгым - байлыгым

ДҮЛӘНӘ
Дүләнәне камыр агачы,
камырлык дип тә атыйлар,
русчасы - боярышник.
Дүләнә җимешләре йөрәккан тамырлары системасы
эшчәнлеген яхшырта.
Кан басымын көйли. Кан
ә й л ә н е ш е н я х ш ы рт а .
Инсульт һәм инфарктны
булдырмый калырга ярдәм итә. Картаю процессын
тизләтүче ирекле радикаллар белән көрәшә. «Начар»
холестеринны киметә. Ашкайнату процессына булышлык
итә, эчәклек инфекцияләрен бетерә. Йокыны көйли,
стрессны бетерә.
(Фотолар интернеттан алынды)

