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МӘҮЛИД АЕНА КЕРДЕК...
Бисмилләһир-рахмәнир-рәхим. Әссәламү галәйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкатүһү! Мөхтәрәм дин кардәшләрем, кадерле
милләттәшләрем! Бөтен ислам дөньясы рабигуль-әүвәл аена керде. Бу ай бер кешелек өчен генә түгел, барча галәмнәргә иң
соңгы һәм иң өстен Илче буларак җибәрелгән, Аллаһының рәхмәте булып килгән Мөхәммәд Пәйгамбәрнең (с.г.в.) туган көнен
билгеләүче Мәүлид ән-Нәби белән истәлекле булганга, башкача аны Мәүлид ае дип тә йөртәләр. Рәсүлебезнең (с.г.в.) туган көне
яки мәүлиде Рабигуль-әүвәл аеның 11 еннән 12сенә каршы киченә, ягъни 28 нче октябрьнең киченә туры килә.
Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә болай ди: Мәгънәсе: «[Рәсүлем!] Без бөтен галәмнәр өчен бер рәхмәт итеп җибәрдек»
(«Әл-Әнбия/ Пәйгамбәрләр», 21:107). Ягъни Пәйгамбәребез Мөхәммәд с.г.в. – Аллаһы Тәгаләнең хак хәбибе, кешелеккә туры
юлны өйрәтеп калдыручы, мөселманнарны җәннәт белән сөендерүче вә имансызларны җәһәннәм белән кисәтүче, дөньяда яшәгән иң яхшы мөселман, иң яхшы хәләл җефет, иң яхшы әти, иң яхшы дус, иң күркәм үрнәк әһеле. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә болай дип тә әйтә: Мәгънәсе:
«Дөреслектә, син - югары әхлак иясе» («Әл-Каләм», 68:4). Шулай итеп, һәрберебез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең тормышын үрнәк итеп алырга
тырышырга тиеш, чөнки ул үзе игелекле, итагатьле, шәфкатьле, миһербанлы, тыйнак була. Рәсүлебез үзенең бер хәдисендә: «Мин күркәм әхлакны камилләштерү
өчен җибәрелдем», – дип әйткән (Имам Әхмәд бине Хәнбәлнең Мөснәденнән). Ул авырлыгын да, җиңеллеген дә, сөенечен дә, кайгысын да сабырлык һәм шөкер
итү белән үткәрә белә торган шәхес булган. Сөекле Рәсүлебез с.г.в., кырык яшенә җитеп, пәйгамбәрлек һәм шәригать иңдерелгәнче үк, үзендә гадәттән тыш изгелек
билгеләрен күрсәткән. «Аллаһы ничек кушкан булса, шулай тугрылыклы бул!» дигән Аллаһы әмеренә тулысынча ияреп, ул гомере буе дөреслек һәм гаделлекнең
тере мисалы була. Ни гаҗәеп: кеше кешене хөрмәт итмәгән, кеше кешегә ышанмаган бер дәвердә аңа һәркем ышанган һәм хөрмәт иткән. Аның тиңсез әхлагын
һәм югары абруен раслап, аңа «Мөхәммәд Әмин», ягъни «ышанычлы Мөхәммәд», дип эндәшкәннәр.
Пәйгамбәребез Мөхәммәднең (с.г.в.) дөньяга килүе - үзе зур вакыйга һәм мөселманнар өчен Аллаһының рәхмәте. Ул үзенең туган көнен билгеләп үткәнме
соң? Мөхәммәднең (с.г.в.) хәдисеннән билгеле булганча, ул: «Дүшәмбе - минем туган көнем, шуңа күрә бу көнне ураза тотам», – дип әйтә торган булган. Шуңа
күрә элек-электән бу көнне безнең бабаларыбыз да бергә җыелып, дога укыганнар, салаватлар, мөнәҗәтләр һәм касыйдәләр әйткәннәр. Ышанычлы хәдистә:
«Кем бер тапкыр миңа салават әйтсә, Аллаһы аңа рәхмәтен ун тапкыр күбрәк белдерер» , – дип әйтелә. Әнә шул рәвешле, мин дә сезне, хөрмәтле дин кардәшләр,
Мәүлид ае дәвамында Рәсүлебезгә (с.г.в.) мактаулар әйтергә, үзебезнең холык-гамәлләребездә аңа охшарга омтылырга чакырам. Аллаһы Тәгалә безне Үзенең
һәм Пәйгамбәренең с.г.в. мәхәббәтенә лаек кылып, дөньяда кылган гыйбадәтләребезне кабул итеп, җәннәттә Рәсүлебез с.г.в.белән бергә булырга насыйп итсә иде.
Камил хәзрәт СӘМИГУЛЛИН, Татарстан Республикасы мөфтие

БЕЗНЕҢ ӨЧЕН, ЮЛЧЫЛАР ӨЧЕН...
Изге эшкә тотыныр өчен сәбәп кирәкме?.. Һәр яхшы гамәл адәм баласының
иманын ныгыта, калебен чистарта, мәңгелеккә илтәсе юл сукмагын җәннәт

ишеге янына якынайта. Әнә шундый күркәм гамәлнең берсе - мәчет
төзү. Пәйгамбәребез (с.г.в.) хәдисендә әйтелгәнчә, “әгәр берәү Аллаһы
ризалыгы өчен мәчет төзесә, Аллаһы шушы адәмгә җәннәттә йорт
салачак”... 16 октябрь көнне Чаллыда Орловка бистәсендә “Чаллы Яр”
мәчетен ачу тантанасы җомга көннең тагын бер матур бизәге булды. М-7
трассасы буенда төзелгән мәчет, бер яктан, мосафирларга якты, уңайлы
бинада иркенләп намаз укып алу мөмкинлеге тудырса, икенчедән, шул
тирәдә төзелеп килүче яңа микрорайонда яшәүчеләргә дә олы бүләк.
Мәчетнең ачылу тантанасына килгән кунаклар да, шәһәр халкы да яңа
бинаның үзенчәлекле архитектурасына, аның хай-тек стилендә төзелүенә игътибар итми калмагандыр. Аның архитекторы - Алмаз Муглиев. Тагын бер сөенечле
күренеш - «Чаллы Яр» мәчете физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең ихтыяҗларын да күздә тотып төзелгән. Мәчетнең гомуми мәйданы 450 кв. м.
тәшкил итә, ул берничә уку сыйныфын һәм чаралар үткәрү өчен аерым залны да үз эченә ала; мәчет 200 дән артык кешегә тәгаенланган. “Безнең республикада
заманча мәчетләр булса да, тулысынча мондый стильдә төзелгәне - шушы мәчет”, - диде Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, тантанага
килгәч, үз фикере белән уртаклашып.
Бәйрәм чарасы Чаллы шәһәре имам-мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллинның сәламләү сүзе белән башланып китте. Ул, “Аллаһының йортын - сәҗдә йортын
ачу тантанасын Коръән уку белән башлау хәерле булыр”, - дип, аннан соң дилбегәне Җәмигъ мәчете имам-хатыйбы Рамазан хәзрәт Идрисовка тапшырды. Коръән
аятьләре яңгыраганнан соң, чакырылган кунаклар үзләренең төпле, мәгънәле һәм җыйнак фикерләре белән уртаклаштылар. Чарада Чаллы, Түбән Кама, Тукай,
Мөслим, Менделеевск, Алабуга, Зәй, Актаныш, Сарман, Баулы имам-хатыйблары, хакимият органнары вәкилләре катнашты. “Аллаһы Тәгалә безгә шундый
нигъмәтен бирде - мәчет төзергә насыйп итте. Аның төзелешенә өлешен керткән һәркемне, һәм бүген, авыр чор, пандемия дип тормыйча, эшләрен калдырып,
мәчет ачылу тантанасына килгән барчагызны Аллаһ үзе зурласын”, - диде яңа мәчетнең имам-хатыйбы, аның сафка басуында зур көчен куйган Илдар хәзрәт
Зияров үзенең чыгышында. “Мәчет - гомер-гомергә мөселманнарга сәҗдә кылырга, белем алырга мөмкинлек бирә торган урын булды. Безнең татар халкы элекэлектән гыйлемле иде, “татарга тылмач кирәкми” дигән мәкаль дә бер безнең халыкка карата гына әйтелә”, - диде төбәк казые Рөстәм хәзрәт Шәйхевәли, яңа
мәчет ачылу тантанасының һәрвакыт куанычлы бер вакыйга булуын ассызыклап.
Әлеге күркәм йортны төзүдә булышкан, өлешен керткән кешеләргә ТР мөселманнары Диния нәзарәте исеменнән дә, Чаллы мөхтәсибәте исеменнән дә
Рәхмәт хатлары тапшырылды, Коръәннең тәрҗемәсе бүләк ителде. Мәчеттә яңгыраган беренче азан тавышы халыкны ул көнне җомга намазына дәшсә, мәчет
үзе юл буенда балкып, юлчыларны һәрвакыт кунакчыл түренә чакырып торыр дип өметләнәбез. Машинада узып баручыларны гына түгел... Онытмасак иде:
без барыбыз да юлчылар бит. Үтеп барышыбыз бит...
Айгөл ӘХМӘТГАЛИЕВА

октябрь, 2020 ел

АЛЛАҺНЫҢ ИЛЧЕСЕ
Без сезнең белән бөтен кешелек тарихында иң
күркәм кешегә, Пәйгамбәребез (с.г.в.)гә багышланган хөтбәләребезне дәвам итәбез.
Ибн Мас’уд әйтә: «Хаклыкта, Аллаһ колларының
йөрәкләренә карагач, Мөхәммәд (с.г.в.)нең йөрәген иң яхшы, күркәм дип тапкан. Барча халыклар
арасыннан сайлап алып, аны Үзенең илчесе иткән.
Пәйгамбәрен сайлаганнан соң тагын колларының
йөрәкләренә караган һәм сәхәбәләрнең йөрәкләрен
коллары арасыннан иң хәерлесе дип тапкан һәм
аларны Пәйгамбәребез (с.г.в.)нең ярдәмчеләре иткән»). Шуңа күрә Пәйгамбәребез (с.г.в.)не «Мостафа» исеме белән атыйбыз, ягъни ул сайлап алынган
дигәнне аңлата.
Җәмәгать, без сезнең белән инде күп нәрсәләр
белдек һәм тагын да күбрәк белеп, шулай итеп, хаклыкка тагын да ныграк ышаначакбыз.
Корәешлеләрнең Пәйгамбәребез (с.г.в.) турында
ул дивана, акылсыз, сихерче, шагыйрь дип ялган
сөйләп, бөтен гарәп кавемнәре арасында, аның
дәрәҗәсен төшереп, дингә чакыруын туктатырга тырышулары турында сөйләшкән идек. Әмма аларның
бу тырышулары тагын да күбрәк кешеләрнең хак
дингә тартылуына, Мөхәммәд (с.г.в.)не пәйгамбәр
дип тануларына китерә иде.
Бер кызыклы вакыйганы сөйләп үтәсем килә.
Ул заманнарда Мәккә шәһәрендә Вәлид ибн Мугыра дигән бер кеше яшәгән. Ул Бәнү Мәхзүм кавеменең башлыгы булган. Ә бу кавем сугыш мәсьәләләре
өчен җавап биргән, бик дәрәҗәле, җәмгыятьтә
йогынтылы кавем булган. Һәм көннәрдән бер көнне
Вәлид ибн Мугыра Пәйгамбәребез (с.г.в.)не тыңларга
дип аның янына китә һәм Коръәннең матурлыгына
таң кала. Ул: «Аллаһ белән ант итәм, сезнең арагыздан шигырь язуда, хикмәтле сүзләр сөйләүдә
һәм мәгънәне кыска һәм аңлаешлы итеп җиткерүдә
миннән дә яхшырак кеше юктыр. Аллаһ белән ант
итәм, ул укыган аятьләр шигырьләрнең берсенә дә
охшамаган. Ул укыганнарның матурлыгы күренеп
тора, тәме тоела. Ул (Коръән) бар нәрсәдән өстен
булыр, һәрвакыт җиңәр, беркайчан җиңелмәс».
Шуннан Әбу Җәһел аңа әйтә: «Синең кавемең
акча җыеп сиңа бирергә тели, ә син Мөхәммәд янына
барып, аңа иярергә телисең. Аның турында берәр
яман нәрсә әйтмичә торып, сине кавемең кабул итмәс». Вәлид аңа: «Миңа уйларга вакыт бир әле», - дип
җавап бирә. Алар: «Әйдә, ул шагыйрь дип әйтик»,
- дигәч: «Юк, безнең шагыйрьләрне ишеткән бар,
аның сөйләгәне шигырьгә бер дә охшамаган», - ди.
«Алайса күрәзәче дип атыйк», - диләр аңа. Ул: «Юк,
аның сүзләре күрәзәче сүзләренә охшамаган», - ди.
«Алайса, акылсыз я сихерче дип әйтик», - дигәч,
Вәлид: «Аның сүзләре сихерче сүзләренә охшамаган,
әмма бу вариант иң якыны. Әйдәгез, аны сихерче дип
атыйбыз», - дип килешәләр. Шуннан Пәйгамәребез
(с.г.в.)не ачулана, сихердә гаепли башлыйлар.

Аллаһы Тәгалә бу вакыйга турында Үзенең
күркәм китабында болай ди: («Чөнки ул уйлады
һәм исәпләде. Каһәр төшсен аңа! Ничек исәпләде!?
Шуннан тагын каһәр төшсен аңа! Ничек исәпләде!? Шуннан соң ул (кешеләрнең йөзенә) карады.
Чыраен сытты һәм кашларын җыерды. Аннан соң
(хактан ераклашып) аркасы белән борылды һәм
(РәсулулЛлаһ (с.г.в.)гә иярүдән үзен өстен күреп)
тәкәбберләнде. Һәм әйтте: «Бу - кабатлап сөйләнгән
сихердән башка нәрсә түгелдер. Бу бары тик кеше
сүзе генә».)
Карагыз, газиз дин кардәшләрем, ничек якын иде
ул исламга, әмма дәрәҗәсен, мөлкәтен һәм хөрмәтен
югалтудан курыкты. Кешеләр бит аның сүзләренә
ышана, колак сала иделәр. Һичшиксез, Вәлид кебек
дәрәҗәле кешенең кавеменә әйтелгән сүзләре Пәйгамәребез (с.г.в.)нең репутациясенә зыян китерергә
мөмкин иде.
Әмма, онытмагыз, Пәйгамәребез (с.г.в.) белән
Аллаһ биргән көч-куәт бар!
Җәмәгать, ничек уйлыйсыз, Аллаһы Тәгалә Үзенең Пәйгамбәре (с.г.в.)не яклап моңа каршы нәрсә
җибәрде икән? Бу кеше белән шуннан соң ни була?
Тыңлагыз, Аллаһы Тәгалә нәрсә ди:
Күпләп ант итүчегә буйсынма.
Кабәхәт, хурлаучыга, (бозык уйлар белән) гайбәт
таратучы, сүз йөртүчегә,
игелеккә киртә салучыга, җинаятче, гөнаһлыга,
(каты сүзле, яман холыклы, җитмәсә, ул зинадан
туган»га итагать итмә.)
Карагыз, хакыйкатьне аңлап, белә торып та, аннан
баш тартучыны һәм Пәйгамбәргә ялган ягучыны
Аллаһы Тәгалә ничек атый. Моның белән бетәме
соң? Юк! Аллаһы Тәгалә аны мәсхәрә кыла.
Гарәпләр әйткән һәрбер сүзгә бик нык игътибар
итәләр. Үзе турында зинадан туган дигән сүзне
ишеткәч, Вәлид аптырашта кала. Ни дигәнне аңлата
бу сүз? Ул бит кавеменең иң мактаулы, иң дәрәҗәле
кешесе, аны барысы белә, хөрмәт итә.
Шуннан ашыгып әнисе янына кайта да, кылычын
чыгарып аңа янап: «Син миңа дөресен әйтергә
тиешсең. Мөхәммәд мине 10 сыйфат белән атады,
шуларның тугызы хак та минеке. (Ягъни ул аятьтә
тасвирланган тугыз сыйфат белән риза). Әмма ни
өчен ул мине зинадан туган дип атады!? Син миңа
хәзер әйтәсең, юкса мин синең башыңны чабып
төшерәм!» - ди. Шулвакыт әнисе: «Синең әтиеңнең
балалары була алмый иде. Мин аның мирасы башкага күчәр дип куркып, яныма көтүчене чакырдым.
Син көтүче баласы», - дип җавап бирә.
Игътибар итегез, җәмәгать, моны аның әнисеннән башка беркем белми! Бөтен кеше аны бу
кавемнең иң хөрмәтле, иң дәрәҗәле кешесе дип
белә, әмма Аллаһның Илчесенә ялган яккач, Аллаһы Тәгалә аның беркем, хәтта үзе дә белми торган
серен фаш итә.

Җәмәгать, еш кына без нәрсәнедер эшләп, ниндидер гамәлләр кылып, безнең гамәлләребез җәзасыз
калыр дип уйлыйбыз!
Кешенең абруен төшереп, аның турында гайбәт,
начар сүзләр таратып, ахырдан моның өчен берни
булмас дип ялгыша күрмәгез! Алдагы вакыйгадан
күренгәнчә, бу кешене яклап, Аллаһ үзеңне фаш
итеп, мәсхәрәгә калдырырга мөмкин икәнен онытмагыз. Ә ахирәте нидән гыйбарәт булачак? Нәрсә
көтәчәк аны? Аны гына түгел, гомумән, бу дөньяны
ахирәттән артыграк күрүчеләрне.
Вәлид турында Аллаһы Тәгалә әйтә: («Тиздән
аны «ас-Сәкар» тәмуг утында яндырырмын! Сиңа
аның «ас-Сәкар» газабында булачагын кем белдерде? Ул Сәкар үзенә салынган нәрсәне калдырмас вә
бетермичә куймас. Ни (итен) калдырмас, ни (сөяген)
бетерми куймас. Ул кешеләрнең тиреләрен яндырыр.
Аның өстендә торучы унтугыз фәрештә (Җәһәннәм
ияләрен газапларлар».)
«Ул җәлләми дә, тынычлыкта да калдырмый»,
ягъни ул аларның тәнен, кан тамырларын, нервыларын, тиресен яндырачак. Шуннан соң аларның тән
әгъзалары башка төрлегә әйләнер. Алар анда үлә
дә алмаслар, тынычлыкта да калмаслар. Аллаһы
Тәгалә әйтә: «Ул тәндәге тирене яндыра». Абу Разин
ибн Аббас: «Кешенең тәнен яндырачак һәм пешкән
урыннары төннән дә карарак булачак», - ди.
Ә бит Җәһәннәмдә авыртулар беркайчан туктап
тормаячак, бернинди пауза, тәнәфес булмаячак, газаплар бетмәячәк. Һәм кеше аңа күнегә дә алмаячак.
Аллаһы Тәгалә әйтә: («Һичшиксез, Безнең
аятьләребезне инкарь иткән кешеләрне Без Утка
кертәчәкбез. Аларның тиреләре янып чыккан саен,
газапны (дәвамлы) татысыннар өчен Без аларның
тиреләрен башка тире белән алыштырырбыз. Хаклыкта, Аллаһ - Бөек, Хикмәт иясе».)
Шулай ук кеше әхлак газапларын да тоячак. Аңа
шулкадәр авыр булыр, хәтта яшисе килмәс.
Алар: «И, Мәлик! Раббың безнең хакта үлем
карары бирсен!» - дип ялварырлар. Ул: «Һичшиксез,
сез (газапта мәңге) калачаксыз», - дип әйтер.
Әйе, аларга бары бер җавап булачак: «Юк, яшәгез. Бу газапларны татып мәңге яшәгез!» диячәкләр.
И газиз дин кардәшләрем, барчабызны Аллаһы
Тәгалә Җәһәннәм Утыннан, Сәкардан сакласын!
Гөнаһларыбызны калдырырга тәвәккәллек һәм
ихтыяр көче бирсен! Көннәнән-көн тагын да яхшы
якка үзгәрергә булышсын. Намаз укымаучыларга намазга басарга, ураза тотмаучыга уразаларын тотарга
булышсын. Саранлык белән интегүчеләргә юмарт
булырга, кырыс, каты күңелле кешеләргә йөрәкләрен
йомшартырга булышсын.
Хаклыкта, без дөнья белән мавыгып, Аллаһны
онытабыз, Аның хакын үтәмибез.
Әбүбәкер хәзрәт ӘБДИЕВ,
Чаллының «Тәүбә» мәчете имам-хатыйбы.

Сорау-җавап

* Колак салсаң, үкенмәссең
- Берәү берәүнең бер кимчелеген яшерсә, Аллаһы Кыямәт
көнендә аның бер гөнаһын яшерер.
- Синең ярдәмең белән бер кешенең туры юлга керүе
синең өчен бөтен дөньяга хуҗа булудан яхшырак.
- Кеше арасын бозу өчен сүз йөртүдән сакланыгыз. Халык
арасында юк-барны сөйләмәгез. Сүз йөртү - бөек гөнаһ.
- Ялганнан сакланыгыз, чөнки ялган иманнан ерак.
- Бернинди нигезсез кешеләр турында яман уйлаудан
сакланыгыз, чөнки начар уй - сүзләрнең иң яманы.
Кешеләрнең гаепләрен тикшермәгез, көнләшмәгез, ачуланышмагыз, бер-берегезне ташламагыз, Аллаһының коллары булган хәлдә бер-берегезгә кардәшләр булыгыз.
- Үзең өчен нәрсә сөйсәң, шуны башка кешегә дә сөй.
- Турылыклы бул, кешеләргә карата күркәм холыклы бул.

Габделхак хәзрәт САМАТОВ җавапларыннан
Сорау. Исламда фәннең урыны нинди? Фәлсәфәдә дин - ул дөньяга карашның
бер формасы дип аңлатыла. Сез моның белән килешәсезме?
Җавап. Дин белән фән икесе игезәкләр кебек. Дин фәнне тыймый. Фән
белән Аллаһы Тәгаләнең кадир-кодрәт иясе булуын тану җиңел. Чөнки Коръәни
Кәримдә фәнни аятьләр бик күп. Шулардан карап, гыйбрәт алмыйсызмы? - дип
әйтә Аллаһы Тәгалә. Тик фәнгә бирелеп, динеңнән чыкма гына. Дин фәннән
алдан йөрергә тиеш.
Сорау. Исламда бәхет ничек аңлатыла?
Җавап. Иң зур бәхет ышануда: Иман һәм Исламда.
Сорау. “Иман” кайчан, кайда укыла?
Җавап. “Иман” кәлимәсен һәрвакытта да, кайда да укырга, әйтергә ярый һәм
тиешле.
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“КАЙСЫ СӘДАКА МӨҺИМРӘК?”

«Ислам нуры»на - 25 ел!

Пәйгамбәрдән: “Кайсы сәдака мөһимрәк?” – дип сораганнар. Ул: “Ярлы булудан куркып, байлык сорап, үзең исән-сау була торып биргәне. Тик
сәдака бирүне озакка сузмагыз! Үлем бугазыгыздан килеп тоткач кына хәер бирергә тотынмагыз! Ул кеше инде сәдакага мохтаҗ булмаска да
мөмкин”, – дигән. Хәер бирүнең нинди саваплары һәм шартлары бар? Аны нинди ният белән бирергә кирәк? “Казан нуры” мәчете имам-хатыйбы
Алмаз хәзрәт МӨХЛИСОВка без шул сорауларны юлладык.
– Ислам динендә сәдака зур урын алып тора. Бердән, ул кешеләрне якынайта, социаль яктан алып караганда да, төрле катлаулар арасында тигезлек булдыра, бай кеше сәдака
биреп, күңелен пакъли, ә мохтаҗ кеше өчен ул матди ярдәм санала. Аллаһы Тәгалә бөтен кешегә дә малны бертөрле бирми, байларның да, мохтаҗларның да булуы кирәк. Сәдаканың нәфел һәм фарыз төрләре бар. Фарыз сәдакаларга зәкят керә. Зәкят гарәп теленнән “чистарыну” дигәнне аңлата. Рамазан аенда: “Нишләп әле сәдаканың күләмен билгели
башладылар”, – ише сүзләрне күп ишетергә туры килә. Сәдаканың күләме юк, зәкятнеке бар һәм ул исламның биш баганасың берсе булып тора. Синең ел әйләнәсендә билгеле бер
нисабта тик торган малың булса, аның кырыктан бер өлешен Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен бирергә тиешлесең. Фитыр, фидия һәм гошер сәдакасының да үз күләме. Бу сәдакаларны
бирмәсәк, гөнаһлы булабыз. Аллам сакласын, малыбызның бәрәкәте дә булмаска мөмкин. Гошергә дигән бер-ике чиләк бәрәңгене бирмичә саранланып торсак, базыңдагы бер биш
чиләк бәрәңгең череп, ташларга да туры килмәгәе.
– Без нишләптер сәдаканы акча яки матди әйбер белән генә бәйләп карарга күнеккән.
– Пәйгамбәребез (с.г.с.): “Елмаю да сәдака”, – дигән. Борчуы яки кайгысы булган кеше янында утырып тору, аны юату, киңәшләр бирү дә сәдакадан китә. Хәтта юлда яткан
ташны алып кую да сәдака булып санала. Ир-атның гаиләсенә акча алып кайтуы, хатынының аны матур итеп каршы алуы, тәмле ризыклар белән сыйлавы да сәдака. Без боларга
ничектер гадәти әйбер итеп карарга күнеккән, әмма ниятебез Аллаһ ризалыгы өчен икән, көндәлек тормышыбыз өчен дә, ахирәтебез өчен дә савап алабыз.
– Сәдаканы бирү тәртибе бармы?
– Сәдаканы яшереп бирү хәерлерәк. Тик кайбер урында, башкаларны да яхшылык кылырга өндәү максатыннан, ачыктан-ачык бирү дә гаеп түгел. Әйтик, социаль челтәрдә
авыру балага ярдәм итүләре турында күп язалар, ниятең дөрес булганда, монда бернинди дә каршылык юк. Фотоларны үзебезне әйбәт яктан күрсәтү, мактату өчен махсус куйсак, Аллаһ каршында савабы азрак була. Башка игелекле гамәлләр кебек үк, хәернең дә әҗер-савабы төрлечә: уннан алып җиде йөзгә кадәр язылырга мөмкин. Яхшы ният белән
бирелсә, әҗер-савабы да күбрәк булыр.
– Пәйгамбәребезнең, сәдака ул – дәлил, дигәнен ничек аңларга?
– Галимнәр арасында ике төрле караш яши. Бер төркем галимнәр, сәдака ул – иманның дәлиле, ди. Аллаһка ышанган кеше хәер бирүдән бер дә тайчынмый. Икенчеләре, сәдака
– кыямәт көнендәге дәлил, дип белдерә. Кыямәт көнне без малны нинди юллар белән табуыбыз, аларны нәрсәгә сарыф итүебез хакында хисап бирәчәкбез. Малдан зәкят чыгарган
булсак, ул Аллаһ каршында дәлил булып торачак. Монда да бик игътибарлы булырга кирәк. Кайберәүләр хәрәм юл белән табылган малдан сәдака биреп, чистарынам дип уйлый.
Аның бернинди дә файдасы юк. Сәдаканың хәләл малдан бирелүе шарт. Әйтик, хәрәм юл белән табылган малдан бирелгән сәдакага мәчет төзелсә, аның бәрәкәте булмаска, анда
халык йөрмәскә мөмкин. Адәм баласы үзенә кирәкмәгән әйберне дә сәдака итеп бирергә ярата. Киресенчә, иң матурын, иң яхшысын, үзең дә кызыккан әйберне бирсәң, ул иң зур
сәдака була. Корбанлык сатып алганда да, акчам янга калыр дип, кечкенәрәк булганын арзанракка алырга тырышучылар бар. Бу да дөрес түгел. Зуррагын һәм кыйммәтлерәген
алудан курыкмаска кирәк, савабы да күбрәк булыр. Кыямәт көнендә җиде төрле кеше Аллаһның рәхмәт күләгәсе астында булыр ди. Аның берсе – сәдаканы биргәндә уң кулы
биргәнне сул кулы белмәгән кеше.
– Бурычы булган кешене кичерү дә сәдака икән?..
– Бурычны гафу итә белү, кемнеңдер бурычы барлыгын белеп, үзенә әйтмичә генә аның өчен түләү дә – сәдака. Кем өчендер ул гыйбрәт, ә кемгәдер сабак булырга мөмкин.
Берәү кеше күрмәгәндә яшереп кенә сәдака бирүнең саваплы икәнен белгән дә, төнлә урамда очраган беренче кешесенә сәдака биреп киткән. Иртән бай кешегә хәер биргәннәр
икән дигән сүз тарала. Икенче көнне тагын төнлә юлында очраган кешегә сәдака бирә. Анысы угры була. Өченче көнне зина кылырга бара торган кешегә биргән булып чыга. Теге
бай кеше үзем бай була торып хәер бирмим икән мин дип тәүбәгә килә. Угрыга да, зина кылучыга да сәдака алгач оят булып китә. Әмма бөтен очракта да бурычны кичерергә кирәк
түгел. Мохтаҗ кешенең бурычын гел гафу итеп, ул шуңа ияләшеп китәргә, ялкауга да әйләнергә мөмкин. Пәйгамбәребез (с.г.с.) хәер соранып торган кешегә балта биргән. Урманга
барып агач кисәргә һәм аны утын итеп ярып сатарга кушкан. Шулай акча эшләп, ул кеше гаиләсен туендыра башлаган.
- Иң саваплы сәдака ул кайсы?
– Үзеңә булганы. Иң беренче чиратта үзең мохтаҗ булма. Аннары гаиләң, якыннарың. Үз гаиләң ач утырса, кемгәдер сәдака белән булышуың дөрес нәрсә түгел. Туганнарың
арасында мохтаҗ бар икән, башта аны карарга кирәк. Мәчетләргә сәдака бирү дә зур савап. Мәчетнең утына, суына түләргә акчасы булмаса, суык мәчеткә килеп намаз укучы булмый.
Мәчет бит ул Аллаһ йорты, аны кемнекедер дип карарга кирәкми. Мулланың кесәсенә китә ул дип, сәдака бирергә шикләнүчеләр дә бар. Шикләнәсең икән, лампочка алып кил дә
борып куй. Ул янып торган вакытта сиңа савабы да барып тора. Сәдака ул савап кына түгел, җәһәннәм утыннан саклану чарасы да. Пәйгамбәребез (с.г.с): «Җәһәннәм утыннан ярты
хөрмә җимешен биреп булса да сакланыгыз», – ди.
– Аның: “Авыруларыгызны сәдака белән дәвалагыз”, – дигән хәдисе дә бар бит әле.
– Мохтаҗ кешенең ихлас догасы сәбәпле, авыруыгызга шифа килергә мөмкин. Сәдака биреп мохтаҗ кешене сөендерәбез, аның шатлыгын күреп, безнең дә кәеф күтәрелә, шул
энергетика безгә дә күчә. Шайтан коткысына ияреп, сәдака биреп үзем дә акчасыз калам дип куркырга кирәкми, ул малны киметми. Сәдакагыз хакына Аллаһы Тәгалә көтмәгән
урыннан да ризык бирәчәк. Әйткәнемчә, сәдака ул акча, мал гына түгел. Кешенең чиләгенә су алып салу да, адашып йөргән кешегә юл күрсәтү дә – сәдака.
– Мин сәдака иясе түгел дип, хәердән баш тартырга ярыймы?
– Кешенең үз ихтыяры. Бирәләр икән, үпкәләтмәс өчен, рәхмәт әйтеп алып, икенче көнне мохтаҗ кешегә бирә аласың. Югалган әйбергә юлыксаң, хуҗасын эзләп тә таба алмасаң,
шул табылдыкны сәдака итеп бирергә кирәк. Савабы хуҗасына да булачак.
– Сәдаканы нинди ният белән бирергә?
– Аллаһ ризалыгы өчен дип. Мәет өчен бирү гадәте бар, анда да дөрес ният кирәк. Мәет рухына дип түгел, Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен, әтием яки әнием исеменнән дип
бирергә кирәк.
Дилбәр ГАРИФУЛЛИНА («Шәһри Казан»)
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БЕЛӘСЕЗМЕ?

ПӘЙГАМБӘРЕМ МӨХӘММӘД ГАЛӘЙҺИССӘЛӘМ
Мөнәҗәт

Мөселманның гомер бакый телендәсең,
Сурәтеңне күрмәсәк тә, күңелдәсең.
Укыйм дога пәйгамбәрем рухына,
“Лә илләһә илләллаһ”ны бик тын гына.
Туып-үскән җирләреңне күрүчедән
Кат-кат сорыйм кабереңне белүчедән.
Чәч бөртегең газиз хәтта мөселманга,
Зәм-зәмнәрең әйди кебек иманнарга.
Йөрәкләрдә сиңа сөю, сиңа хөрмәт,
Җәннәтләрнең патшасыдыр син, Мөхәммәд!
Күпме гыйлем, күпме нурлар калды синнән,
Мөнәҗәтем дога булып барсын миннән.
Иксез-чиксез мөселманың хаҗны күрде,
Алар анда эзләреңә басып йөрде.
Гарәфәтләр, Кәгъбәтулла синең илдә –
Хәдисләрең, аятьләрең безнең телдә.
Оҗмахны да, тәмугны да аңлат(а)алдың,
Мәңгелеккә йөрәкләрдә безнең калдың!
Пәйгамбәрем Мөхәммәд, димен кайда да,
Азаннарны ишеттеләр Айда да.
Күңелемнән алма, Аллаһ, мәрхәмәтне,
Телемнән һич төшермәмен Мөхәммәдне.
Пәйгамбәрне сөйлим көн дә һәр балага,

Телим җәннәт, йөзем куеп кыйблага.
Шифа бирә исемеңне телгә алу,
Онытыла дога белән ару-талу.
Пәйгамбәрнең тормыш юлын сөйләп,
Тәрбияне җиңел генә була көйләп.
Хәләлләрне аерырга хәрәменнән
Ишеттеләр пәйгамбәрнең вәгазеннән.
Сүзләреннән аерылмаган гамәлләре,
Хакыйкатьнең дөньялыкка кирәк мәле.
Аллаһыма барчабызны якынайттың,
Ислам динен җиребезгә алып кайттың.
Яулый алдың бар мөселман мәхәббәтен,
Догалардан калдырмаслар Мөхәммәден.
Рәхмәтләрем ирешсеннәр, дим, күкләргә,
Нәсыйхәтем – сабак та бит күпләргә.
Пәйгамбәрнең хәзинәсе ул бит – әдәп,
Гөнаһлардан ерак тору – аның таләп.
Пәйгамбәрне догалардан калдырмагыз,
Балаларны динебездән яздырмагыз.
Калебебез балкып торсын вә нурлансын,
Оҗмахларда пәйгамбәрем каршы алсын!
Мәсүфә ӘЮПОВА,
Башкортостан, Борай районы

*Бисмилләһ – «Аллаһ исеме белән»
*Бисмилләһир-Рахмәнир-Рахим – «Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән»
*Әлхәмдүлилләһ – «Аллаһыга - мактау»
*Иншә Аллаһ – «Аллаһ теләсә»
*Сөбхәналлаһ – «Аллаһ кимчелекләрдән
пакъ»
*Мәшә Аллаһ – «Аллаһ шулай теләде»
*Әстәгъфируллаһ – «Аллаһтан гафу
үтенәм»
*Әг’үзү билләһ – «Аллаһы ярдәменә
сыенам»
*Әг’үзү билләһи минәш-шәйтанирраҗим
- «Ташлар белән куылучы шайтаннан Аллаһы ярдәменә сыенам»
*Лә иләһә илләллаһ – «Аллаһтан башка
иләһ (гыйбадәткә лаеклы зат) юк»
*Мухәммәдүр-расүлүллаһ – «Мөхәммәд
- Аллаһның илчесе»
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ЯШӘВЕҢНЕ ТӘРТИПКӘ САЛ
Пәйгамбәрең кем? Әгәр: «Пәйгамбәрем Мөхәммәд Мостафа (с.г.в.)», - дип
саныйсың икән, аның сүзләренә колак сал, ул өйрәткәнчә яшә. Әгәр аның
сүзләре синең йөрәгеңдә икән, димәк, син аның өммәте. Пәйгамбәребез,
өммәтенә мөрәҗәгать итеп: «Мин сезгә ике әйбер калдырам. Әгәр сез шуңа
ныгытып ябышсагыз, беркайчан да дөрес юлдан тайпылмассыз. Аның
берсе -Аллаһның китабы Коръән һәм минем сөннәтем», - дигән иде. Хәзер
үзеңә сорау бир: Пәйгамбәребезнең сөннәтеннән синдә нәрсә бар? Иртән
торгач тәүге адымыңнан башлап, ашаган ризыгыңның һәр кисәге, йокларга
ятуың, балалар тәрбияләвең Пәйгамбәребез өйрәткәнчә булса, димәк, син
аның өммәте. Борчылма! Киресенчә икән, тынычланырга иртәрәк. Кемнәр
өйрәтүе буенча, кемнәрдән үрнәк алып яшисең, син шулар өммәте. Пәйгамбәребез: «Минем сөннәтемне
ташлаганнар минем өммәтем түгел», - диде. Икенче яшәешне таныйсың икән, Ахирәт көненә ышанам, дисең
икән, Пәйгамбәребезнең шәфәгатенә ирешерлек итеп бу дөньяда яшәвеңне тәртипкә сал.
Җәлил хәзрәт ФАЗЛЫЕВ, Татарстанның баш казые

КЕМ ӨЛКӘНРӘК?
Озынча, куе чал сакалга ия булуга карамастан, Гаяз бабай дин юлына басарга ашыкмады: өйдә намаз уку түгел, хәтта Җомгага да йөрмәде, сөйләшкәндә
ике сүзнең берендә сүгенеп, карчыгына да тупас мөгамәләдә булды, күршеләре
белән дә әйткәләшеп, тарткалашып, начар яшәде. Авыл имамы Газизулла
хәзрәт бу холыксыз бабайга дәшеп, аны еш кына мәчеткә чакырды. Мулла
булганлыктандыр, Гаяз абый әдәп сакларга тырышып, Газизулла хәзрәткә начар сүз әйтмәде. Ләкин бер көнне, имам аны кабат Җомга намазына чакыргач,
түзмәде һәм җавап биргәндә, зәһәрләнеп сүгенеп куйды.
- Ярый, аңлашылды, – диде мулла, вәкарь саклап. – Бер генә сорау бирәм дә
китәм. Әйт әле миңа, Гаяз абый: кем өлкәнрәк – синме, әллә синең сакалыңмы?
- Тапкансың нәрсә сорарга, – диде бабай, кашларын җыерып. – Сүз дә юк, мин өлкәнрәк, чөнки туганда минем
бернинди дә сакалым юк иде – мин аны күпкә соңрак үстереп җибәрдем.
- Их, Гаяз абый – диде Газизулла хәзрәт. – Алай булгач, ничек шулай килеп чыкты соң бу? Ә? Ничек шулай
булды?
- Нәрсә килеп чыкты? Нәрсә булды?!
- Әгәр син бу дөньяда сакалыңнан күбрәк яшәгәнсең икән, нигә бу яшеңә җиткәч тә сакалың агарды, ә күңелең
кап-кара калды?
Юлда басып калган кире бабай җавапка сүз тапмыйча уйланып торган арада, хәзрәт бүтән берни әйтмичә, китеп барды. Ә Гаяз абый һушына килә алмыйча әле байтак басып торганнан соң, ул көнне өенә уйга баткан хәлдә
кайтып керде. “Ни булды моңа?” – дип гаҗәпләнеп хәйран калган карчыгына исә Гаяз абый кичтән әйтеп куйды:
- Бу авыл мулласыннан һич котылыр хәл юк. Иртәгә Җомга намазына барам әле. Чиста күлмәгем белән кәләпүшемне әзерләп куярсың...
Ришат хәзрәт КУРАМШИН, Кукмара мәдрәсәсе мөдире

САЛАВАТ УКУНЫҢ ФАЙДАСЫ
Аллаһы Тәгалә изге Коръәндә әйткән: “Аллаһ һәм фәрештәләре, дөрестән дә, Пәйгамбәргә салават
әйтәләрдер. Әй иман китергәннәр! Сез дә инде Пәйгамбәргә салават китерегез, сәламнәр күндерегез! (“Әзхаб/
Гаскәрләр”, 33:56)
Рәсүллуллаһ с.г.в. әйткән: “Кем (бер тапкыр) салават әйтсә, Аллаһ аңа моның өчен ун кат рәхмәтен бирер” (Имам
Мөслим). “(Бүтәннәрдән) ешрак салават (Пәйгамбәребезнең исемен әйткән саен “Салләллаһү галәйһи вә сәллам”
дип өстәү) әйткән кешеләр ахирәт көнендә миңа башкалардан якынрак булыр” (Имам Тирмизи). “Хакыйкатьтә,
җомга көне - иң хәерле көннәрегездән берседер, шулай булгач, бу көндә миңа ешрак салават китерегез, чөнки
салаватларыгыз миңа китерелеп күрсәтелер”. “Әгәр салаватны гомерендә бер тапкыр, яки айда бер тапкыр, яки
атнада бер тапкыр, җомга көнендә укыган кеше Аллаһ Тәгалә үзен җәннәткә кертер дип өмет итә аладыр”.

ҺАЙ, БАШЫМ...

Саулыгым-байлыгым

Баш авырту һәм хәтер саегу күбесенчә минең кан тамырлары тараюга һәм вак
капиллярларның тыгылуына бәйле, дип саный табиблар. Башка органнарыбыздагы тукымалар кебек, баш миен кан белән тәэмин итүче тамырлар да даими
кайгыртуга, аеруча чистартуга мохтаҗ.
Сау-сәламәт һәм зирәк акыллы булыйк дисәк, түбәндәге азык-төлекне көндәлек
рационыбызга кертү зарур.
“Баллы” әстерхан чикләвеге. Әстерхан чикләвеген иттарткычтан чыгарып,
куе ботка хәленә килерлек күләмдә бал кушып болгатабыз. Теләгән кеше берәр
чеметем дарчин һәм имбир оны да өсти ала. Катнашманы суыткычта саклыйбыз,
ашар алдыннан көнгә 3 мәртәбә берәр аш кашыгы кабып куябыз.
Бал белән суган суы. 1 стакан сыек балга стаканның өчтән бер өлеше күләмендә яңа сыгылган суган суы салып
болгатабыз һәм суыткычка куябыз. Катнашманы ашар алдыннан көнгә 3 мәртәбә берәр бал кашыгы күләмендә
кабул итәргә кирәк.
Гранат, алма, кишер соклары. Бу сокларның җимешләрдән һәм яшелчәдән яңа гына үзебез сыгып алганын куллану
зарур. Көнгә ике-өч мәртәбә, ашар алдыннан яртышар стакан күләмендә эчәргә кирәк.
Әрекмән тамыры төнәтмәсе. Көздән җыеп киптергән тамырларны файдаланабыз. Кичтән 10 г коры әрекмән
тамырын термоска салып, өстенә бер стакан кайнап торган су коеп, иртәнгә чаклы шунда төнәтәбез. Сөзеп алгач,
суыткычта саклыйбыз. Иртән, ашарга ярты сәгать кала, 4 аш кашыгы төнәтмә эчәбез.

