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ҺӘР ГАМӘЛНЕҢ ҖӘЗАСЫ БАР
«Аллаһы Тәгалә Үзенең
фазылыннан сезгә Аның
фәрманы белән сәүдә
эшләре белән һәм үзегезгә
файда алу өчен көймәләрдә
йөрергә диңгезләрне яратты. Шаять сез Аллаһының нигъмәтләренә шөкер
итәрсез, дип». «Шулай ук
Аллаһы күкләрдә һәм җирдә булган нәрсәләрнең барысын да
сезгә файда китерсен өчен яратты. Дөреслектә, бу эшләрдә
фикерләүчеләр өчен, әлбәттә, Аллаһы Тәгаләнең кодрәтенә
дәлилләр бар». «Әгәр берәр кеше яхшылык эшләсә, ул аның
үзе өчен. Әгәр берәр кеше гөнаһ кылса, кылган явызлыгының
газабы аның үзенә булыр. Соңыннан гамәлләре өчен җавап
бирергә Раббысы янына кайтачак». «Аллаһы Тәгалә күкләрне
һәм җирне хаклык, тугрылык белән һәм һәрбер җанга кылган
гамәлләре буенча җәза бирү өчен яратты. Бәндәләргә әҗерләре
киметелеп яки газаплары арттырылып, золымлык кылынмас».
Коръәни-Кәрим, «Җасийә / Тезләнү» сүрәсе,
12, 13, 15, 22 нче аятьләр

ЯЛКАУЛЫК - ХУРЛЫК...
Ризык һәрникадәр бүленгән вә билгеләнгән булса да,
моны эзләү вә теләү бәндәләргә боерылган. Шуның өчен
үз ризыгыгызны эзләгез. Күрмисезме, һичкемгә күктән
алтын яуганы вә җирдән үлән кебек көмеш үсеп торганы
юктыр. Зирәк булган вакытыгызда – зирәклеккә ышанып яки
һөнәрле булган вакытыгызда – һөнәргә арка биреп, эшсез
вә хәрәкәтсез, тик ятмагыз. Чөнки тырышлык күренмәгән
вә хәрәкәт ителмәгән хәлдә, зирәклек белән һөнәрдән бер
файда хасил булмас. Ялкаулык вә нәфес теләге артыннан
йөрү (шәригать тәртибеннән тыш) адәм баласына хәстәлек
китерер, табигатен бозар, фәкыйрьләндерер, шуның
өчен һичвакыт эшсез тормагыз, ялкау булмагыз, шөһрәт
әсире булмагыз, гакылыгызны буш вә эшсез асрамагыз!
Дөньяда булган көннәрегездә ахирәттә файдалы булачак
гамәлләрдән дә гафил булмагыз, гүзәл белегез ки; дөньяда
тузан кадәр изгелек иткән кеше ахирәттә яхшы җәза күрер
вә тузан кадәр усал гамәл иткән кеше дә ахирәттә усал
җәза күрер. Һәркемнең гамәле ахирәттә тышка чыгар вә
һәр гамәлнең җәзасы каршы килеп алыр. Дөнья сәфәрендә
булган вакытыгызда, үзегезгә кирәкле эшләрне туктатып
тормагыз, чөнки дөнья исеп куйган җил кебек тизлектә үтәр,
бәлки вафат көнегезгә кадәр файда эшләр өчен тырышыгыз
вә һичвакыт ялыгып калмагыз, артыгызда гүзәл бер исем
калдырыр өчен тырышыгыз. Чөнки адәм баласы вафат
булыр, ләкин гүзәл исеме вафат булмас, мәңге калыр.
Ризаэддин ФӘХРЕДДИН (“Әхлак гыйлеме”ннән)
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ХӘЕРЛЕ ЕЛЛАР БУЛСЫН!
19 августта, кояш баеганнан
соң, бөтен мөселман дөньясы
һиҗри буенча яңа 1442 елны
каршы алды. Татарстан Республикасы мөселманнарының Диния
Нәзарәте җитәкчесе, Татарстан
мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин һиҗри исәп буенча Яңа ел
башлану уңаеннан мөселманнарга мөрәҗәгать белән чыкты.
«Бисмилләһир-рахмәнир-рахим! Әссәламүгаләйкүм вә рахмәтуллаһи
вә бәрәкәтүһү! Кадерле дин кардәшләрем! Газиз милләттәшләрем! Татарстан Республикасы мөселманнарының Диния Нәзарәте исеменнән
һәм шәхсән үзем сезне шушы күркәм дата белән ихластан тәбриклим!
Мөселман календаренең башлангыч ноктасы булып кешелек тарихында
иң мөһим вакыйгаларның берсе – Рәсүлебезнең (с.г.в.) һиҗрәте тора.
Һиҗрәт – Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа (с.г.в.) һәм аның сәхабәләренең Мәккәи-Мөкәррәмәдән Мәдинәи-Мөнәвәрәгә бөек күчеше ул. Моңа
аларны мөшрикләрнең эзәрлекләүләре, кыерсытулары, мәрхәмәтсез җәбер-золымнары мәҗбүр иткән. Ирекле рәвештә, бернинди чикләүләрсез,
тыюларсыз һәм ачыктан-ачык хак динне – исламны тотуны ният итеп, 622
елның мөхәррәм аенда Мәккәдәге мөселманнар үзләренең йортларын,
каралты-кураларын, мөлкәтләрен, туган җирләрен ташлап чыгып китә.
Нәкъ менә шушы күчеш аркасында бөек Ислам дине дөнья буйлап тарала
башлаган. Һиҗрәтнең Аллаһы ризалыгы өчен азатлыкка һәм дин ирегенә
ирешү юлының башы булып торуында бернинди шик юк. Хактыр ки, аның
максаты Ислам турында кешеләргә ишеттерү һәм тарату булган. Шушы
изге ниятләр хакына Аллаһы Рәсүле (с.г.в.) һәм аның сәхабәләре үзләренең мал-мөлкәтләрен, ә кайберләре гомерләрен дә корбан иткәннәр. Шул
рәвешле алар Аллаһы Тәгаләгә һәм Аның соңгы Шәригатенә үзләренең
ихлас сөюләрен һәм тугрылыкларын белдергәннәр, киләчәк буыннарга
маяк булып балкып торган үрнәк күрсәткәннәр. Мөэмин-мөселманнар
һиҗри буенча яңа елны әнә шулай – Аллаһы Тәгаләнең Рәхмәтенә һәм
Аның сансыз нигъмәтләренә шөкер кылып, сөекле Рәсүлебез (с.г.в.)
һәм сәхабәләр каһарманлыгын олуглап каршылый. Дин кардәшләребез
алдагы 12 айда иманнарын тагын да куәтләп, туры юлда игелекле гамәлләр кылып, Аллаһының ризалыгын һәм рәхмәтен алырга зур өметләр
баглыйлар. Мөселман календаре буенча яңа 1442 ел башлану алдыннан
Раббыбыз һәр гаиләгә бәрәкәт ирештерүен, безнең игелекле гамәлләр
кылу ниятләребезне тормышка ашыру өчен Үзенең хәер-фатыйхасын
бирүен, илебезгә һәм республикабызга тынычлык, иминлек, бар мөселман
өммәтенә бәрәкәт ирештерүен сорап догалар кылам. Әмин».
Камил хәзрәт СӘМИГУЛЛИН,
Татарстан Республикасы мөфтие

УКУЛАР БАШЛАНА

Чаллы шәһәренең «Ак мәчет»
мәдрәсәсе яңа уку елына абитуриентлар
кабул итә. Торып уку – 2 ел һәм 10 ай;
кичке уку – 3 ел һәм 10 ай; читтән торып
уку – 3 ел һәм 10 ай.
Тулырак мәгълүмат алу өчен түбәндәге телефон номерларына шалтыратырга
мөмкин: 8 (8552) 38-67-02, 8 917 919 27 48

август, 2020 ел

ТҮБӘНГӘ КАРАП ШӨКЕР ИТ
Безгә, мәчеткә, туганыннан, иреннән-хатыныннан, күршесеннән зыян-зәүрәт күргән
кешеләр күп килә. Беренче мәлдә кеше моны хаксызга рәнҗетелү дип кабул итәргә дә
мөмкин. Ләкин, ике якны ды тыңлый башласаң, гаепнең атта да, тәртәдә дә икәне
ачыклана. Гомумән, Аллаһы Тәгалә тормыш дигәнен шулай төзегән, кешегә килгән һәр
борчуның, афәтнең нигезендә ниндидер гыйбрәт, хикмәт ята.
Шул хикмәтләрнең берсе турында Аллаһы Тәгалә «Шура» сүрәсенең 30 нчы аятендә: «Сезгә килгән һәрбер авырлык сезнең
үз кулыгыз белән кәсеп иткәнегезнең бер
нәтиҗәсе», - дип әйтә. Үзем кешеләргә
күбрәк шушы аятькә нигезләнеп аңлатырга
тырышам. Чөнки кешедән гаеп эзләү иң
җиңеле. Ә инде үзеңдә булганын күрәсең
килми. Халыкта «Ни чәчсәң, шуны урырсың», дигән мәкаль бар. Аллаһ һәр кешегә
ике кул насыйп иткән, ике кулга ике төрле
орлыгын да биргән. Берсендә - чиста бодай
бөртекләре, икенчесендә - алабута орлыгы.
Кеше исә, калебендәге иманына, намусына,
акылына нигезләнеп, кайсы орлыкны чәчәсен
үзе сайлый. Әмма язын бакчаңа алабута чәчеп, көзен бодай җыеп булмый. Алабута
орлыгын кулыңнан төшереп кенә җибәр, ул
бик әрсез, тиз үсә, бөтен бакчаңны баса. Аны
карыйсы да, тәрбиялисе дә юк. Ләкин, чиста
бодай үстерим, дисәң, анысы зур көч таләп
итә. Шуның кебек, тормышта уйламыйча,
аңламыйча да кылынган гөнаһлар, бармак
арасыннан сизелми төшеп калган алабута
орлыклары кебек, көннәрдән бер көнне гел
көтмәгәндә тормыш юлыңда үсә дә чыга.
Кылган гөнаһларын онытып өлгергән кеше:
«Бу афәтләр нигә миңа гына килә икән?» дигән сораулар бирергә тотына. Кайчандыр,
кайдадыр кылган гөнаһлы гамәлен чүп үләненең орлыгы кебек, җир куенына урнашкан
да, үз вакытын көтеп яткан. Чыннан да,
кылган гөнаһыңның җәзасы кайчан һәм кайдан килеп чыгасын белмисең. Бу - Аллаһ
куйган канун, моны беркем дә үзгәртә дә,
моннан кача да алмый. Бервакыт, төнге
11ләрдә Чаллы шәһәрендә бер кибеттән чыктым да, боҗрага кадәр бик ерак барасы
булгач, ярамаса да якындагы борылышта
гына борылырга булдым. Төнлә машиналар
юк, як-ягыма карадым да, бисмилламны әйтеп, тиешсез урында борылып юлымны кыскарттым. Ярты чакрымлап юл үттем микән,
мине ДАИ хезмәткәрләре туктатты. Антирадар да кычкырмады, шулай да тизлекне арттырган өчен туктатканнар икән. Минем
көлә-көлә яннарына килүемне күреп, алар:
«Ник көләсең?» - дип сорады. «Менә, - мин
әйтәм. - Аллаһы Тәгалә барыбер тота икән.
Теге киселештә кагыйдәне бозган идем, анда
инспекторлар юк иде. Шуның өчен монда
барыбер туктаттыгыз». Шулай икән ул тормыш юллары, теге киселештә бозганың өчен
бу киселештә түләргә туры килә. Бер көнне
мәчеткә бер ир кеше килде. «Эштә бер әхлаксыз хатын-кызны өстебездән җитәкче итеп
куйдылар, - ди. - Тәрбиясез, сүгенә, тәмәке
тарта... Бу хәлгә ничек түзәргә инде?» - ди.
Мин: «Өегездә хәлләр ничек соң, абый?» дип сорадым. Ул, бераз сәерсенеп: «Аллага
шөкер, хатыным, балаларым бик әйбәт», диде. Шуннан соң мин аңа бер китаптан
укыган кыйссаны сөйләдем: «Бер бик хөрмәтле остаз яшәгән икән. Аны шәкертләре
шулхәтле хөрмәт иткән, хәтта кулларында
күтәреп йөртергә дә әзер булган. Ләкин остазның хатыны бик әдәпсез икән. Шәкертләр
бу хәлне күреп бик борчылган. Хатынның

иренә карата хөрмәтсезлеге әйләнә-тирәдәгеләргә бик тиз сизелә бит. Көннәрдән бер
көнне алар, кыюлыкларын җыеп, бу хакта
остазның үзенә сүз кузгатасы иткән: «Ий,
остазыбыз, без сезне шулкадәр хөрмәт итәбез, ләкин сезнең хатыныгызга бик ачуыбыз
килә. Ул бер дә кадерегезне белми бит. Әгәр
башка бер хатынга өйләнсәгез, ул сезне өрмәгән җиргә дә утыртмас иде», - дигән. Остаз
боларны тыңлап-тыңлап торган да: «Аллаһы
Тәгалә һәркемгә тормышында кайсы да булса бер яктан сынау бирә, - дигән. - Кемдер
саулык-сәламәтлеккә туймый, кемдер фәкыйрь булып, ачлы-туклы яши, ә кемнеңдер
иманы зәгыйфь. Кемнеңдер хатыны, яисә
ире, яки баласы борчый. Ә менә миңа Аллаһы
Тәгалә бу сынауны хатынымнан биргән. Әгәр
Аллаһыдан килгән шушы сынаудан баш тартсам, ул аны башка яктан бирер, дип куркам.
Шуңа күрә мин сабыр итәм». Тормыш бар
яктан да түгәрәк булалмый. Кемнеңдер
җитәкчесе бик яхшы, ә өендә тынычлык юк.
Яисә киресенчә. Әгәр бар да тигез икән, ул
дөнья түгел, ә оҗмах булыр иде. Әгәр без бер
яктан килгән җитешсезлеккә сабыр итсәк,
Аллаһы Тәгалә, һичшиксез, нигъмәтне башка тарафтан бирәчәк. Минем өлкән яшьтәге
бер дус абзыем бар. Еш кына без аның белән
бергә юлга чыгабыз. Бервакыт, юл киселешенә килеп кергәч, тәрәзәләре каралтылган
бер «Жигули» юл бирмәде. Югыйсә, юл кагыйдәсе буенча ул мине үткәреп җибәрергә
тиеш иде. Моңа ачуым килеп, аны сүгә
башлагач, янымда утырган абзый тыныч
кына: «Хәзрәт, син юл бир, сиңа да башкалар
юл бирер», - дип әйтеп куйды. Тормышта юл
куя белмәсәң, сиңа да куймыйлар икән. Һәм
киресенчә, кайдадыр хаклы булсаң да, юл
куясың икән, бер бик кирәк вакытта сиңа да
юл куярлар. Бер гади генә мөселман гаиләсенә
дин әһеле кунакка килгән. Гаилә башлыгы
кунак белән табын корып утыра. Алар
янәшәсендә бала-чагалары чабышып йөри.
Ул балаларның әтиләренә шулкадәрле ихтирам һәм хөрмәт күрсәтүенә кунакның исе
китә. Тегеләр әтиләренең күзенә генә карап
тора икән. Шулвакыт кунак түзми: «Мондый
тәрбияле балалар күргәнем юк иде, син аларны ничек шулай тәрбияли алдың?» - дип
сорый. Әти кеше ничек җавап бирергә дә
белмичә, уйлап торгач, әйтеп куя: «Ий, остазым, үзем дә бу хәлгә күптәннән гаҗәпләнәм.
Ни сәбәпле мине балаларым шулкадәр ихтирам итәләр икән, дим. Мин аларның әниләре
белән ничә ел бергә яшәп, аның миңа бер
тапкыр да елмайганы булмады. Бәлки, шуңа
сабыр иткәнем өчен, Аллаһы Тәгалә хөрмәтне балаларымнан биргәндер», - ди. Мине
дөрес аңлагыз, моң-зар белән килгән бөтен
кешегә: «Син үзең гаепле», - дип әйтүем
түгел бу. Әгәр берәүне нахакка рәнҗетсәләр,
без ярдәм итәргә тиеш. Сүз монда тормышыңның кадерен, рәхәтен күрә белмәү,
рәхмәтсезлек турында бара. Бу бик зур бәла.
Андый кеше иң элек үзенә зыян сала. Зарлана башласаң, бөтен кешедә дә проблема бар.
«Зарлану - монафыйклык билгесе», - ди
Коръәни Кәрим. Аллаһы Тәгалә кешегә зар-

ланып йөрмәскә куша. Зар-моңыңны бары
Аллаһы Тәгаләгә генә әйтеп, догада булырга
кирәк, һәм сиңа ярдәм итә алырдай кешегә
генә зарыңны ачарга ярый. Чынлыкта, без еш
кына каршыбызда торган зиннәтле сарайларны күрмичә, янган хәрабәләрне генә күреп
кайгырабыз. Шайтан дигән дошманыбыз
бөтен кешене дә начар итеп күрсәтә белә,
ләкин күзеңә кешедә булган кимчелек күренсә, аның яхшы якларын да күрә белергә
кирәк. Югарыга карап фикер йөрт, түбәнгә
карап шөкер ит, дип юкка гына әйтмәгәннәр.
Аллаһка шөкер, бик күп тормыш дәресләрен
бабамнан алырга насыйп булды. Ул безгә гел
үзенең тормышын, күргәннәрен, кичергәннәрен сөйли иде. Ләкин колагымда һаман да
аның: «Без күргәнне сезгә күрергә язмасын»,
- дигән сүзләре яңгырап тора. Чөнки алар үз
гомерләрендә ниләр генә күрмәгән: сугышын
да, ачлык-ялангачлыгын да, ятимлеген дә.
Шуларны уйлап утырасың да: «Ий, Раббым,
безнең борчу-мәшәкатьләребез әби-бабаларыбыз өстенә төшкән сынаулар белән чагыштырганда кысыр хәсрәт кенә», - дип куясың. Әбиемнең дә, 1932 елда районнан килеп, бөтен әйберләрен талап чыгып киткән
көннәре турында сөйләгәнен тыңлыйм да,
алар ул вакытта кичергән белән безнең вактөяк борчуларны якын да куярлык түгел, дим.
Бүгенге көннең кадерен белү өчен, безгә
кичәге көнебезне онытырга ярамый. Аллаһка
шөкер, әле сугыш афәтләрен күргән, черек
бәрәңге ашаган әби-бабайларыбыз исән.
Аларның сөйләгәннәре хәзер безгә бер әкият
кебек кенә тоела. Әгәр әби-бабаларыбыз
күргәнне онытмасак, бүгенгесенә шөкер
итәргә, рәхмәтле булырга өйрәнсәк, тормыш
күпкә матур һәм күңеллерәк булыр иде. Аллаһы Тәгалә: «Миңа рәхмәтле була белсәгез,
мин сезнең тормышыгызның куанычын,
бәрәкәтен арттырырмын», - дигән бит. Сарманда эшләгәндә, балаларның җәйге ялын
үткәрү нияте белән, бераз иганәчеләргә
мөрәҗәгать итеп йөрим... Кайбер җитәкчеләрнең кабинетларына керүгә, синең ник
килгәнеңне сизеп, шундук үзләренең моң-зарларын сөйли башлыйлар: «Ий, хәзрәт, хәлләр
авыр бит әле, - диләр. - Менә Ак Барс банкына 7 миллион кредит түлисе бар. Әле Сбербанктан биш миллион алган идек. Кергән
акчасы да юк бит әле...» Кайвакыт, аны
тыңлап торасың да, валлаһи, үзең аңа
кесәңнән чыгарып бирердәй буласың. Бервакыт шулай күңелем төшеп, мәчеткә кайтып
керүемә, телефон шылтырый. Бер әби икән.
«Улым, балаларга лагерьга бер капчык бәрәңге әзерләп куйдым, кишерем дә бар. Кереп
алыгыз әле, хәердән китсен», - ди. Әбекәй
барлы-юклы пенсиясенә яши, әмма аның
ярдәм итәсе килә. Шулай шул, изгелек кылганда иң элек кесә байлыгы түгел, күңел
байлыгы кирәк. Үзем кайвакыт спорт залына
йөрим. Анда атнасына ике көн саулыкларын
югалткан инвалидлар да килә. Аларның ничек итеп яшәргә тырышканын карап торасың
да, кайвакыт оят булып китә. Янәшәмдә, 30
яшендә суга сикереп, умыртка баганасын
сындырган бер егет шөгыльләнә. Бер көнне
нәрсәгәдер бик куанган бу. Баксаң - күрәсең,
аяк бармагын селкетә ала башлаган икән. Ә
без иртән торабыз, кулыбыз-аягыбыз исән.
Балалар, әти-әни, дип йөгерешеп йөри. Шул
куаныч түгелмени? Шөкер итә белсәк иде,
җәмәгать!
Йосыф хәзрәт ДӘҮЛӘТШИН,
Казанның Идел буе һәм
Вахитов районнары имам-мөхтәсибе
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БЕЛӘСЕЗМЕ?

Фарыз - мәҗбүри эшләнергә тиешле эшләр. Мәсәлән, биш вакыт намаз, Рамазан
ае уразасы, зәкят һәм башкалар.
Фарызны үтәгән кеше әҗер-савабын ала; фарызны сәбәпсез үтәмәүче җәзага лаек
була, бары тик Аллаһы Тәгалә үзен ярлыкамаса. Фарызны үтәүнең тиешлеген кире
кагучы исә диннән чыга. Фарыз ике төрле була:
-Фарыз-гайн - болар һәр мөселманның шәхси бурычы. Мәсәлән, биш вакыт намаз кылу.
-Фарыз-кифая - һәр мөселман өстендә аны үтәү бурыч булып торса да, араларыннан берсе яки берничәсе
башкару сәбәпле башкаларның өсләреннән төшә торган фарыз. Мәсәлән, җеназа намазы. Әгәр җеназа
намазын бер кеше башкарса, шунда булган бүтән мөселманнар өстеннән аны башкару бурычы төшә.
ГАМЬЛЕ ӘҢГӘМӘ

«АЛАРГА БЕЗНЕҢ ДОГАБЫЗ КИРӘК»

Газета укучылардан каберлекләргә кагылышлы сораулар еш килә. Искергән кабер ташын яки чардуганын
алыштырырга ярыймы? Кабер өстендәге агачларны
кисү гөнаһ түгелме? Зиратка кергәндә нинди дога укырга? Әлеге һәм башка сорауларның барысын бергә туплап,
без аларны «Сәлах» мәчете имам хатыйбы Тимергали
хәзрәт ЮЛДАШЕВка юлладык.
– Чардуган урнаштыру ул бездә бер гадәт кенә. Шәригатьтә аны кую мәҗбүри дигән нәрсә юк. Элек зиратлар
коймалар белән әйләндереп алынмаган булган. Терлекләр,
хайваннар кереп таптап йөрмәсен өчен каберне чардуган
белән уратып алганнар һәм шул бер гадәт булып кереп
киткән. Хәзер кайбер районнарда чардуганны куймый
да башладылар. Зур кабер ташларын урнаштыруны да,
аларга фотосурәт куюны да тыялар. Әгәр дә чардуганны
яңага алыштырасың килә икән, шәригать буенча аның бер
гөнаһы да юк. Алыштырмасаң да берни булмый. Кеше
фәкать үзе хәл итә. Җимерелеп бара торган иске кабер
ташын алыштыруның да гаебе юк.
– Кайберәүләр кабер ташын кыйммәтле материалдан, бизәкләп-сырлап, әллә нинди формаларга
китереп ясата.
– Кабер ташын гади генә, артык зур итмичә ясатырга
кирәк. Исем-фамилиясе, әтисенең исеме, туган һәм үлгән
елларын кую да җитә. Башка бер әйбер дә кирәкми. Бүген
шундый тенденция китте – зиратларда берсеннән-берсе
зур кабер ташлары куялар, бу акча гына сарыф итү була. Ә
исраф диндә гөнаһ. Фотосурәт кую да диндә катгый тыела.
– Дин әһелләре кабер ташына гарәпчә дога язуны
да килештерми дип беләм?
– Кирәкле нәрсә түгел ул.
– Кабер өстенә ясалма чәчәкләр батырып кую да
дөрес гамәл түгелдер.
– Ул мәеткә бернинди файда бирми. Зур булып үсми
торган агач яки куак, чын чәчәкләр утырту исә рөхсәт ителә.
Пәйгамбәребез (с.г.с.) дә кабергә хөрмә агачының ботагын
кадап куйган һәм, шушы хөрмә ботагы кипкәнгә кадәр зекер
кылыр, кабер ияләренең гөнаһлары, газаплары җиңеләер,
– дигән. Әмма мәеткә чәчәк-агачлар түгел, безнең догабыз
кирәк. Кеше үлгәч, өч әйбердән кала, аның бөтен гамәлләре
язылудан туктый. Аның берсе – сәдака җария. Әйтик, мәчет яки мәдрәсә төзеткән, күпер яки юл салдырган булса,
кешеләр алардан файдаланган саен, мәеткә савабы килеп
торачак. Агач утыртып, аның җимешен кошлар яки кешеләр
ашап торганда да әҗере мәеткә бара. Икенчесе – хәерле
гыйлем, өченчесе – үзеннән соң хәер-дога кылучы бала
калдыру. Үз балаңның догасы мулла укыган догадан да
көчлерәк. Әти-әнисенең баласы өчен кылган доганы да
берни алыштыра алмый. Кешеләр моны чынлап торып
аңласалар, дога кылырга өйрәнерләр иде.
– Хәерле гыйлем биреп калдыру да зур савап, дидегез. Дога яки Коръән укырга өйрәтим әле, үлгәннән соң
да миңа әҗере килеп торыр дигән ният дөресме соң?
– Әлбәттә, дөрес, чөнки Аллаһы Тәгалә ризалыгы
өчен изге ният белән эшлисең. Әҗерне дә Аллаһ бирә.
Китап язып акча эшлим дигән ният, әйтик, дөрес түгел.
Башкалар укып файдалы гыйлем алсын дигән ният Аллаһ
каршында дөрес.
– Газета укучыларыбыз каберлек өстендәге
агачның ботакларын кисеп алырга ярыймы дип тә
борчыла.
– Агач зур булып үсеп, ботаклары комачаулый икән,
кисеп алудан шикләнергә кирәкми. Мин гомумән агач

утырту ягында түгел, кечерәк куак утырту да бик җитә.
– Кечкенә бала җирләнгән кабер өстенә уенчык,
кәнфитләр куеп калдыруга ничек карыйсыз?
– Бу очракта әти-әнинең хәлен аңларга һәм акларга
була, аларны гаеплисе килми. Сабыр булырга гына өнди
алабыз. Баланы югалтудан Аллаһ сакласын. Без аларның
хәлендә булмадык, булырга да язмасын. Без түгел, балалар
үзләре безне озатсыннар иде инде.
– Зират өстендәге үләнне чабарга һәм терлекләргә
ашатырга ярыймы?
– Чабып алырга ярый, ә терлеккә ашатмау хәерле.
Зираттагы шомырт яки башка җимешләрне дә ашарга
ярамый. Ни дисәң дә, мәетләр таралып, агулы матдәләр
бүлеп чыгара башлый.
– Зиратта фәрештәләр буламы?
– Мәет җирләнгәннән соң кабер янындагы соңгы кеше
кырык адым атлап киткәч, аның янына Мөнкир белән
Нәкир килеп сорау ала башлый. Алар мәеттән: “Раббың
кем? Динең кайсы дин? Пәйгамбәрең кем?” – дип сораячак
Иманлы кеше: «Раббым – Аллаһы, динем – Ислам, пәйгамбәрем – Мөхәммәд галәйһиссәлләм», – дип җавап бирер.
Имансыз мәет: «Мин аны белмим», – дияр. Беребезгә дә
шул хәлдә калырга язмасын иде.
– Секундына әллә ничә кеше үлеп тора? Алар барысына да ничек сорау бирергә өлгерә соң?
– Газраил дә берүзе генә, әмма өлгерә. Галимнәр моны
бик гади мисал белән аңлата. Өстәлне җыештырганда
эскәтер өстендәге тәгамнарны берәмләп алып та, эскәтере
белән бергә дә алып куеп була. Икенчесе тизрәк була бит.
Газраил дә җаннарны берьюлы шулай ала.
– Зиратка нинди дога укып керергә кирәк?
– Гайшә анабыз: “Әй, Аллаһының Илчесе! Мәетләр
өчен мин ничек дога кылыйм?” – дип сорагач. Рәсүлебез
(с.г.с.) аңа шул доганы өйрәткән: “Әссәләмүгаләйкүм
әһләддийәәри мин әл-мүъминиинә үәл-мүслимиин. Үә
иннәә иң шәәәәллааһү би-күм ләә-хикуунә әсъәлүллааһә
ләнәә үә ләкүмүл гәәфийәһ”. “Тынычлык булсын сезгә,
кабердә ятучы мөэмин әһелләре. Әлбәттә, Аллаһ теләсә,
без дә сезгә кушылырбыз. Аллаһ бездән алда китүчеләрне
дә, якты дөньяда калучыларны да гафу итсен, үзебезне дә,
сезне дә җәфалардан коткаруын сорыйбыз”.
– Зиратка барганыңны, имеш, анда яткан мәетләр
белеп тора.
– Пәйгамбәребез һәм галимнәребез сүзләреннән бу
чынлап та мәгълүм. Рәсүлебез, зиратка кергәндә сәлам
бирегез, хакыйкатьтә алар сезне ишетәләр һәм җавап та
бирәләр, әмма сез ишетмисез, диде. Ул үзенә дә, кайда гына
булсаң да, салават әйтергә кушкан. Мәетләр безнең белән
булган бөтен хәлләрне дә белеп тора. Әтием минем вафат,
бервакыт төшемдә аңа, улым туды, дип әйттем, ул, мин
беләм инде, улым, диде. Мәетләр белә, ишетә, аңлый, күрә,
хәтта гөнаһ кылсаң, синең өчен кайгыра, саваплы эшеңә
исә сөенә. Алар өчен озак вакыт дога кылмасаң, ашыйсы
килә дип төшкә керәләр, йә башка берәр нәрсә сорыйлар.
– Кабер янында мәет өчен нинди дога укырга?
– “Ясин”, “Тәбәрәк”, “Фатиха” сүрәләрен укып, үз
сүзләрегез белән: гөнаһларын гафу әйләсәң, җәннәтле
итсәң, кабер газапларыннан имин кылсаң иде, дип дога
кылыгыз.
– Якыныңның кабере янында үзеңә алдан урын
алып куярга ярыймы?
– Аның бернинди гөнаһы юк. Кешенең үлем турында
алдан уйлап куюы әйбәт тә әле. Ул аның да кайчан да булса
шушында килеп ятачагын искә төшереп тора.
– Зур юлларда шул урында фаҗигагә очрап үлгән
кешеләр истәлегенә кечкенә генә һәйкәлләр куялар.
– Моны күреп, кеше шуннан гыйбрәт алса, юл кагыйдәләрен саклап, тизлеген киметсә, зыянлы түгел. Әмма зур
һәйкәлләр куярга кирәкми. Әйткәнемчә, ул исраф. Мәеткә
аның файдасы юк. Һәйкәл ясатырга сарыф иткән акчаны
мескенгә мәет исеменнән сәдака итеп бирсә, аның өчен
ул күпкә саваплырак.
Әңгәмәдәш - Дилбәр ГАРИФУЛЛИНА
(«Шәһри Казан»)

«Ислам нуры»на - 25 ел!
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Аллага шөкер!
Хәлең ничек, дигәннәргә,
Аллага шөкер, диям.
Шөкер дими, нәрсә диим,
Мин бит тормышны сөям.
Иртән торып күзем ачкач,
Ходаема шөкер, дим.
Зур гаиләм бар янәшәмдә,
Бик бәхетле кеше мин.
Кояш баеп, кичләр җитсә,
Тыныч көннәрем өчен,
Ходаема рәхмәт әйтәм,
Биргәнгә яшәү көчен.
Аллага шөкер бит әле,
Зарланырга юк сәбәп.
Имин, тыныч тормыш өчен,
Раббым, сиңа мең рәхмәт!

Гөлара Шәрипова, Арча шәһәре

Кылган хаҗым –
Аллаһ биргән таҗым

(Дәвамы. Башы газетаның алдагы саннарында)
Иртǝнге намаздан соң, Минага кайтырга кузгалдык.
Тик автобусларга утырсак, бөкелǝрдǝ торып, җǝяү
кайтканнан да озаккарак китǝсен белдек. Шуңа да
яшьрǝклǝр җǝяү генǝ кузгалдык. Арыдык, ǝмма бу
рǝхǝт ару иде. Чатырларга кайтып, азрак хǝл алгач, без
Җǝмарǝткǝ кузгалдык. Җǝмарǝт – шайтанга таш ату
урыны. Анда җǝяү генǝ баралар. Барганда, ике урында
җир асты юлыннан узасы. Хаҗилар азрак юл узган саен
«Ләббәйкәл-лааһүммә ләббәйкә, ләббәйкә ләә шәриикә
ләкә ләббәйәкә...»не ǝйтǝлǝр. Тоннель аша узганда,
тǝртип саклап торучы җирле халык хаҗилар өстенǝ су
бөркилǝр. Хаҗилар үзлǝре дǝ шешǝдǝ алган суларын
бер-берлǝренǝ сузалар. Гомумǝн, һǝркем ничек кенǝ
булса да бер-берлǝренǝ игътибар күрсǝтеп, изгелек
кылып калырга тырыша. Һǝркем Аллаһының рǝхмǝтенǝ
өмет итǝ. (Һǝрвакыт, һǝр җирдǝ шулай булса иде икǝн!)
Сумкаларыбызда Мөздǝлифǝдǝ җыйган ташлар. Менǝ
шайтанга таш ату урыны. Битлǝрдǝн тир ага. Һǝркем
якынрак килергǝ, каршыдагы бетон стенага ташны
тидерергǝ тырыша. «Бисмиллаһи Аллаһы ǝкбǝр» дип без
дǝ җиде ташны «шайтан»га ыргытып, читкǝрǝк киттек.
Минага кайтканда, безнең төркемнең корбанлыклары
чалынганлыгын җитǝкчебезгǝ хǝбǝр иттелǝр. Минада
чǝчлǝребезне алганнан соң, душта коенып ихрамнарны үз
киемнǝребезгǝ алыштырдык. Минадагы барлык хаҗилар,
Тǝваф һǝм сǝгъи кылу өчен, Әл-Хǝрамга юл алды.
Тау-ташлардан соң, Гарǝфǝ итǝгендǝ ялынып-ялварып
телǝклǝр телǝгǝннǝн, догалар кылганнан соң, яңадан
күзлǝрне камаштыра торган яктылык. Тǝваф кылып,
Ибраһим мǝкаме артында ике рǝкагать намаз укыгач,
зǝм-зǝм суын эчеп, сǝгъи кылдык. Безнең төркем кабаттан
Минага юл алды. Тагын ике көнебезне Җǝмарǝткǝ
барып, таш ыргытып, гыйбадǝттǝ уздырганнан соң,
Мǝккǝгǝ ǝйлǝнеп кайттык. Хаҗ гамǝлебез тǝмам. Аллаһка
тапшырдык.
Хаҗ белән 3 кеше җәннәтле була, дигән: кем кыла,
кем өчен кыла һәм кем акчасына кыла. Минем ǝле
атап, Гомрǝ (кече Хаҗ) кылырмын дип ниятлǝп килгǝн
кешелǝрем бар – бакыйлыкка күчкǝн ǝнием һǝм ǝтием.
Килүемнең асыл максаты да, ниятем дǝ (гǝрчǝ, алай
ярамаса да. Аллаһ кичерсен) газиз ǝнием өчен кече Хаҗ
кылу иде бит. Йǝ Аллам, миңа шушы дөнья яктысын
бүлǝк иткǝн газиз ǝниемнең дөньялыкта бǝндǝчелек
белǝн белеп һǝм белми кылган гөнаһларын ярлыка
зинһар! Кылган изге гамǝллǝренең ǝҗерлǝрен арттырып,
кабер газапларын җиңелǝйтеп мǝңгелек урыннарын
фирдǝвес җǝннǝтлǝрендǝ итсǝң иде. Шушы кылган Гомрǝ
хаҗым ǝниемнең кабер газапларын җиңелǝйтеп, тǝмуг
утларыннан пǝрдǝ булса иде, Раббым!
Әйтсǝң кеше ышанмас, шул төн төшемдǝ мин ǝнине
күрдем. Кунакка, кеше арасына чыкканда кия торган
киемнǝреннǝн, кулында ак, кызыл, сары роза һǝм
хризантема чǝчǝклǝре...
Рәфкать ШАҺИЕВ, Әлмәт шәһәре
(Дәвамы бар)
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ТЫРЫШЛЫК БЕЗДӘН, НӘТИҖӘСЕ АЛЛАҺТАН
Аллаһы Тәгалә кеше туганчы ук аңа күпме ризык керәсен билгеләп
куйган. Тәкъдир — безнең акыл җитә торган әйбер түгел, шуңа күрә аны
тикшермәскә кирәк. Шиһабетдин Мәрҗани: «Аллаһы Тәгалә турында
гыйлем — аны аңлата алмауда», — дигән.
Син яхшы тормыш булсын дип тырышырга тиеш. Ибраһим г. с.не утка
ягарга дип җыеналар, бер чыпчык томшыгы белән су ташый. Моннан
көләләр. Чыпчык утны сүндерә алмаганын белә. «Кыямәт көнендә: ут
сүнсен өчен көчемнән килгәнне эшләдем дип әйтәчәкмен», — ди.
Син гаиләң бөтенлеге, матур киләчәк, милләтең өчен тырыштыңмы? Тырышлык бездән, нәтиҗәсе
Аллаһтан. Нәтиҗә чыгамы, юкмы, кыямәт көнендә безнең тырышлык бәяләнә, нәтиҗә түгел.
Җәлил хәзрәт ФАЗЛЫЕВ, Татарстанның баш казые

КЕМ КЕМНЕ БУЙСЫНДЫРА...
Пәйгамбәребез (с.г.в.) хәдисләренең берсендә ул: «Һәрбер кешедә
фәрештәдән һәм шайтаннан да өлеш бар. Шулай булгач, күңелегезгә
яхшы фикер килсә, белегез, ул - фәрештәдән. Аның өчен Аллаһка
шөкерана кылыгыз. Әгәр дә начар уй килсә, ул - шайтаннан. Аңардан
исә Аллаһка сыгыныгыз», - дип аңлатма биргән.
Әйе, чыннан да, кешенең эчендә тумыштан булган шайтанының азып
китүе бар. Тәҗрибәсез һәм белемсез кешеләр аны шайтан кергән дигән
булып ялгышалар. Кабатлап әйтәм, ул керми, ул азып, көчәеп китәргә
генә мөмкин. Гади генә әйткәндә, берәүләр шайтаннарын буйсындыралар, икенчеләр эчләрендә булган
шайтаннарын аздырып, аңа буйсынып яши башлыйлар. Нәкъ менә шушы халәтне кайберәүләр шайтан
кергән дип ялгышалар. Мин ул халәтне җенләнү дип әйтер идем. Югарыда аңлаткан фикерне киңрәк
ачыклар өчен тагын бер гади мисал. Дәү әтисе оныгын итәгенә утырта һәм: “Улым, сиңа бер нәрсә әйтәм,
шуны беркайчан да исеңнән чыгарма: һәрбер кешенең эчендә ак, ягъни яхшы һәм кара, ягъни начар бүре
бар, алар үзара кыйнашалар, көрәшәләр”, - ди. Оныгы: “Дәү әтием, ахыргы чиктә ул бүреләрнең кайсысы
җиңә соң, агымы яки карасымы?” - дип сорый. “Кайсын ашатсаң - шунысы җиңә”, - дип җавап кайтара ак
сакаллы хикмәтле карт. Әйе, табибларның әйтүе буенча, кешедә барлык¬ка килгән авыруларның барысы
да кеше организмында бар, кешенең иммунитеты беткәч, алар азып китәләр һәм кеше билгеле бер авыру
белән хасталана. Шуның мисалында шайтан һәркемдә дә бар һәм адәм баласының рухы, иммунитеты
юкка чыкканда яки зәгыйфьләнгәндә, кеше җенләнә, шайтанының идарәсе астына эләгеп чирли башлый.
Шуңа күрә җенләнергә теләмәгән яки җенләнгән кеше шайтанын ашатып тукландырудан тыелырга тиеш.
Мәхмүт хәзрәт ШӘРӘФЕТДИНОВ

КОЛАК САЛСАҢ, ҮКЕНМӘССЕҢ
* Намазда булсаң – йөрәгеңне сакла
* Кешеләр җыелган урында булсаң – телеңне сакла
* Чит өйдә булсаң – күзеңне сакла
* Табын алдында булсаң – ашказаныңны сакла
* Ике нәрсәне онытып, беркайчан да искә алма:
- үзең кылган игелекне,
- сиңа эшләнгән явызлыкны.

Саулыгым-байлыгым

НАМАЗ УЛ...
* мөэмин-мөселманның якты нуры
* начарлыклардан саклаучы калкан
* караңгылыктан яктылыкка чыгу юлы
* караңгы кабердә якты нур
* Аллаһы Тәгалә белән ике арадагы тантаналы ант
* күңел тәһарәте
* иман ияләре өчен вакытны билгеләгән йөкләмә
* зур нигъмәт, аны укыган кеше динне тергезер.

Усак кайрысы

Дәвалану өчен усакның кайрысы, бөреләре һәм яфраклары файдаланыла.
Аларның барысы да бөрештергеч һәм кан туктата торган сыйфатларга ия.
Усакның кайрысы – иң кыйммәтлесе. Тикшеренүләр барышында анда
аспиринның табигый алмаштыргыч булырдай матдәнең барлыгы ачыкланган.
Усак кайрысы халык медицинасында сидек куыгы авыруларын: сидек
тотмауны, циститны һ.б. дәваларга ярдәм итә. Шулай ук ашказаны һәм
эчәклек, геморройдан да файдасы бар. Кайрыдан ясаган төнәтмә ютәлне
баса, аппетитны ача, тән температурсын төшерә. Нерв системасы эшчәнлеге
бозылганда, шикәр чире күзәтелгәндә дә усак кайрысы файдалы. Моның
өчен 1 стакан вакланган кайрыга 3 стакан кайнаган су салып, ярты сәгать
дәвамында кайнаталар, аннан төреп, алты сәгать тирәсе төнәтәләр. Әзер кайнатманы 3 аш кашыгы күләмендә
ашарга ярты сәгать кала эчәләр. Зарарланган буыннар, шикәр чире кебек катлаулы авыруларда дәвалану курсы
ике айга кадәр сузылырга мөмкин. Шуннан соң бер ай ял итеп алырга һәм курсны тагын кабатларга була. Усак
кайрысы эч катуга китерергә мөмкин. Моңарчы да эч катудан интеккәннәргә аның белән сак булырга киңәш ителә.
(Фотолар интернеттан алынды)

