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ГАМӘЛ ДӘФТӘРЕНӘ НИ ЯЗЫЛА?..
Галимнәргә иярегез, әдәпле
кешеләргә кардәш булыгыз,
мөрәүвәтле кешеләрдән үрнәк
алыгыз, бозык кешеләргә катнашмагыз, тышыгызны пакь вә
күңелегезне саф йөртегез. Дин
вә дөнья бурычларыгызны вәгъдәсендә тапшырыгыз, халыклар
белән бердәм булыгыз. Якын
кардәшләрегезгә барыгыз, хәлләрен белегез, халыкларның, ышанып торган очракта, уйларына
каршы килмәгез, кулыгыздан килгән хезмәтне һичкем өчен
кызганмагыз. Һәр көнне башыгызны ястыкка куйган вакытыгызда, көн буена нинди эшләр эшләгәнегезне санап чыгыгыз,
изге эшләрегез булса — Аллаһы Тәгаләгә шөкер итегез, усал
эшләрегез булса үкенегез, тәүбә итегез вә иртәгә эшләячәк
эшләрегез хакында план корыгыз. «Иртә өчен ишәк кайгырыр»,— димәгез. Рәнҗетелгәннәр догасыннан сакланыгыз,
ләззәтләрне боза торган үлемне онытып җибәрмәгез, көннәр
— гамәлләрне күрсәтә торган дәфтәрләрдер, бу дәфтәрләргә бозык нәрсәләр яздырмаска тырышыгыз, кич вә көндез — сезнең
изге гамәлләрегезне азайтадыр, сез исә кич вә көндезне изге
гамәлләрегез белән азайтыгыз. Мөбарәк шәригатебезгә каршы
булмас шарты белән теләсә кемгә булсын, итагать итегез, ягъни
күндәм булыгыз. Бозык фигыльләр белән дөнья тулганлыктан,
сез гүзәл холыклар белән изге эшләр эшләгез. Адәмнәрнең
гаепләрен эзләп йөрмәгез. Бер-берегездән көнләшмәгез, үпкә
тотмагыз, ачу кумагыз, бәлки бертуган кебек дус булыгыз.
Ризаэддин ФӘХРЕДДИН («Әхлак гыйлеме»ннән)
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2021 ЕЛГА ИСТӘЛЕКЛЕ КӨННӘР
(Һиҗри исәп буенча 1442–1443 еллар)
14 гыйнвар – 1 җөмәдел-ахир
13 февраль – 1 рәҗәб
18 февральдән 19ына каршы төн – 6 рәҗәбтән 7 рәҗәбкә – Рәгаиб
кичәсе
10 марттан 11енә каршы төн – 26 рәҗәбтән 27 рәҗәбкә – Мигъраҗ
14 март – 1 шәгъбан
27 марттан 28енә каршы төн – 14 шәгъбаннан 15 шәгъбанга –
Бәраәт кичәсе
13 апрель – 1 рамазан – Рамазан ае башлана
8 майдан 9ына каршы төн – 26 рамазаннан 27 рамазанга – Кадер
кичәсе
13 май – 1 шәүвәл – Ураза гаете
11 июнь – 1 зөлкагъдә
11 июль – 1 зөлхиҗҗә
19 июль – 9 зөлхиҗҗә – Гарәфә көне
20 июль – 10 зөлхиҗҗә – Корбан бәйрәме
19,20,21,22,23 июль – 9,10,11,12,13 зөлхиҗҗә – Тәкбир әт-тәшрик
көннәре
9 август – 1 мөхәррәм – һиҗри буенча 1443 ел башлану
18 август – 10 мөхәррәм – Гашурә көне
8 сентябрь – 1 сәфәр
7 октябрь – 1 рабигуль-әүвәл
17 октябрьдән 18енә каршы төн – 11 рабигуль-әүвәлдән 12 рабигуль-әүвәлгә – Мәүлид ән-нәби
6 ноябрь – 1 рабигуль-ахир
5 декабрь – 1 җөмәдел-әүвәл

ТР МДН ХӘБӘР ИТӘ
Җөмәдел-әүвәл аеның 3 нче
көнендә Татарстан мөфтие Камил
хәзрәт Сәмигуллин Милләтләр
эшләре буенча Федераль агентлык
җитәкчесе урынбасары Михаил
Мишин белән очрашты. Очрашуда
шулай ук ТР Пре зидентының
Эчке сәясәт мәсьәләләре буенча
департаментының милли сәясәтне
гамәлгә ашыру идарәсе башлыгы
Данил Мостафин, ТР Президентының
Эчке сәясәт мәсьәләләре
буенча департаментының дини
берләшмәләр белән хезмәттәшлек
идарәсе башлыгы Альберт Дирзизов,
ТР МДН аппараты җитәкчесе Ирек
Арсланов, Татарстан мөфтиенең
мәгълүмат сәясәте буенча киңәшчесе, “Хозур” нәшрият йорты җитәкчесе Ришат
Хәмидуллин катнашты. Очрашу Идел буе Болгар дәүләтендә Ислам динен рәсми кабул
итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүнең оештыру мәсьәләләренә багышланган иде.

***
Җөмәдел-әүвәл аеның 3 нче көнендә, 2021
елда Татарстан Республикасында «Туган телләр
һәм халыклар бердәмлеге елы»на әзерлек һәм
аны үткәрү буенча оештыру комитеты һәм ТР
Президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә
ТР Президенты каршындагы Милләтара
һәм конфессияара мөнәсәбәтләр буенча
советның берләштерелгән утырышы узды.
Аның эшендә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт
Сәмигуллин да катнашты. Киңәшмә эше
кысаларында катнашучылар көн тәртибендәге
мәсьәләләр буенча докладлар һәм чыгышлар
тыңлады. ТР Президенты Рөстәм Миңнеханов
җитәкчелегендәге делегатлар 2021 елда
Татарстанда Туган телләр һәм халыклар
бердәмлеге елын уздыру буенча төп
чараларның республика планы проектын
хуплады. Аерым алганда, киләсе елда төрле
милли бәйрәмнәр, фестивальләр, конкурслар,
айлыклар, күргәзмәләр, конференцияләр,
семинарлар һ.б. үткәрү ниятләнә.

декабрь, 2020 ел

МӨСЕЛМАННЫҢ ҮЗ ХАТЫНЫ БЕЛӘН МӨНӘСӘБӘТЕ
еп йөрергә кирәк. Пәйгамбәребез салл-Аллаһу
галәйһи вә сәлләм безгә һәрвакытта, һәр эштә
үрнәк, мисал булып тора. Гаишә радый Аллаһу
ганһәдән «Пәйгамбәребез салл-Аллаһу галәйһи вә сәлләмә өенә кергәч ничек иде?» – сорагач, ул: «Ул (салл-Аллаһу галәйһи вә сәлләм)
иң ягымлы вә елмаючан кеше иде», – диде» .
Хикмәт ияләре әйткәннәр: «Синең елмаюың сиңа бернинди авырлык та китерми,
ләкин ул балаларыңны һәм хатыныңны шатландыра».
Һәрберебез үзенә матур итеп, йомшак итеп
эндәшкәнне, матур сүзләр белән сөйләшкәнне
ярата. Бу хатын-кызларга бигрәк тә кагыла.
Ир кеше үзенең хатынына «матурым», «җанкисәгем» кебек матур, ягымлы сүзләр белән
эндәшергә тиеш. Пәйгамбәребез салл-Аллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең хатыннарына
шулай итеп эндәшә торган булган. Мәсәлән,
«пәйгамбәребез салл-Аллаһу галәйһи вә сәлләм, Гаишәнең күңеленә ягымлы булган исем
белән, ягъни: «Йә, Гаиш!», дип әйтә торган
иде» .
Ир хатынны (шулай ук хатын да ирне) хәтта аңарда булмаган сыйфатлар белән мактау
да рөхсәт ителә. Чөнки бу ир белән хатын
арасындагы мәхәббәтнең ныгуына, гаиләнең
ныклы булуына сәбәп була. Үммү Күлсүм бинт
Гукъбә радый Аллаһу ганһә әйтте: «Кешеләр

булган ир-ат күп көч куярга тиеш. Бүген күп
кенә кешеләрдән хатын-кызга бик күп хокуклар бирелде дип ишетергә туры килә. Ә
Ир үзенә тормыш итәр өчен хатын ала һәм
чынлыкта бирелдеме соң? Хатын-кыз өйдәге
ул үзенең гомеренең калган өлешенең бәхетлебөтен эшләрне дә эшли, заводларда да, төрле
ме, бәхетсезме булачагын хәл итә. Шуңа күрә
оешмаларда да эшли, бала да тәрбияли (ашата,
хатын алуга аеруча игътибарлы булырга кирәк.
эчертә, мәктәпкә җыелышларга бара, һ.б.). Ә
Пәйгамбәребез салл-Аллаһу галәйһи вә
ир нәрсә эшли? Хатынның эшләп тапканына
сәлләмә әйтә: «Дөнья вакытлыча куллану өчен
риза булып ята. Шуңа күрә ир хатынның бөбирелә, ә бу дөньяда куллану өчен алына тортен көйсезлекләренә, үзсүзлелекләренә, үзен
ганнарның яхшырагы тугры хатын» .
кимесетүләренә, кычкыруларына түзәргә,
Хатын-кыз гаиләдә хатын гына түгел, ул бабуйсынырга мәҗбүр була. Мондый тормыш
лаларга ана да. Аның балаларга дөрес тәрбия
рәвеше мөселманнарны канәгатләндерергә
бирүе ата-ананың бәхетле картлык кичерүенә
тиеш түгел. Мөселман кеше «өйдә хатын
сәбәп була. Хатын-кызның гаиләдә үз-үзен тоэшләргә тиеш», дип диванда телевизор карап
тышы, өстенә йөкләтелгән вазыйфаларын тиеятарга тиеш түгел, бәлки өй эшләрен эшләүдә
шенчә башкаруы ирнең хатынга карата булган
хатынына ярдәм итәргә, булышырга тиеш. Ә
мөнәсәбәтенә бәйле. Шуңа күрә ирнең үзенең
бит беренче мөселманнар хатыннары эшләхатынына карата мөнәсәбәте, хатыны янында
гәнгә риза булып ятмаганнар, бәлки өйдәге
үз-үзен тотышы, киенүе иң яхшы рәвештә, ягъбөтен эшләрне дә эшләгәннәр һәм бу аларга
ни башкаларга карата булганнардан аерылып
Ислам динен бөтен дөньяга таратырга, дөнья
торырга тиеш. Пәйгамбәребез салл-Аллаһу
халыклары белән идарә итәргә комаучауламагаләйһи вә сәлләмә әйтә: «Һәрвакытта да хаган, бәлки аларның бу тырышлыкларын күреп
тын-кызлар белән яхшы мөгамәләдә булыгыз.
башка халыклар Ислам дине кабул иткәннәр.
Чынлыкта хатын-кыз кабыргадан яратылган, ә
Алар гаделлекне, гүзәллекне, күркәм әхлаканың иң кәкре өлеше булып өске өлеше тора.
ны һ.б. бик күркәм сыйфатларны иң элек үз
Әгәр дә аны турайтырга тырышсаң, син аны
гаиләләрендә урнаштырганнар, аннары гына
сындырачаксың, ә аны тынычлыкта калдырбашка халыкларга таратканнар.
саң, ул шулай кәкре булып калачак. Шуңа
Әсвәд бин Язид радый Аллаһу ганһедән
күрә хатын-кызлар белән (һәрвакытта) яхшы
риваять кылына: «Мин Гаишә
мөгамәләдә булыгыз» .
Ир
белән
хатын
никахлашып
тормыш
юлына
аяк
басалар.
Бу
юл
радый Аллаһу ганһәдән «пәйҮзара мөнәсәбәт киенүдән
аларның
ничек
берсен-берсе
сайлауларыннан
башлана
һәм
бер-берсенә
гамбәребез салл-Аллаһу галәйбашлана. Бүген ир дә, хатын да
һи вә сәлләм өендә нәрсә эшли
кунакка, концертка, кинога, җы- карата нинди мөнәсәбәттә булулары белән дәвам итә. Аллаһы Тәгалә
иде?» дип сорагач, Гаишә миңа:
елышка яисә башка төрле берәр йөкләгән шәригатьне үтәгән хәлдә, үзара булган ышаныч, хыянәт итмәү,
бер-берсеннән таләп итүдән элек Аллаһының ризалыгын өмет итеп үз
«Ул өй әһеленә ярдәмдә була
чарага барырга җыенсалар, иң мавазыйфаларын башкару аларны бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле итә.
иде, ә инде азан ишеткәч (мәтур киемнәрен кияләр, хушбуйлар
четкә) чыгып китә иде», дип
сөртенәләр, ягъни матурланалар,
бизәнәләр, ә өйләренә кайткач, бер-берсе сөйли торган нәрсәләрдән пәйгамбәребез җавап бирде» .
Икенче риваятьтә: «Өс киемнәрен тегә, аяк
янында иске, ямаулы, ягъни кулга эләккән салл-Аллаһу галәйһи вә сәлләм өч нәрсәдә
теләсә нинди киемнәрен кияләр. Өйдә бер- генә ялганны рөхсәт итте: сугышта, кешеләрне киемнәрен төзәтә һәм барча ирләр дә өйләренбереңә шайтан кыяфәтендә, башкалар янында килештерүдә һәм ир хатынына, хатын иренә дә эшләгәнне эшли» .
Шулай ук Гомәр бин әл-Хаттаб радый Алфәрештә булып күренү гаиләләр таркалуга бер карата булган мөгамәләдә» .
Ир белән хатын арасындагы мәхәббәтне лаһу ганһе Шамдагы Хумс шәһәре әһелләре
сәбәп булып тора. Ә бит ир-хатын, беренче
чиратта, бер-берсе янында матур булып күре- арттыруга китерә торган иң зур чараларның белән җыелганнан соң, Хумс кешеләре үзләренергә тиешләр. Пәйгамбәребез салл-Аллаһу берсе – бүләк бирешү. Бу хакта пәйгамбәре- нең әмирләре Сәгыйд бине Гамир радый Алгаләйһи вә сәлләм, аның мисалында сәхәбәләр без салл-Аллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте: лаһу ганһедән зарланып: «Ул безнең яныбызга
бу мәсьәләдә бик игътибарлы булганнар. Ибне «Бүләкләр бирешегез, мәхәббәтле булырсыз» . төш вакыты җиткәч кенә чыга», – диделәр.
Әгәр дә ир белән хатын арасында ир- Гомәр радый Аллаһу ганһе моның сәбәбен
Габбас радый Аллаһу ганһе әйтте: «Хатыным
миңа ничек зиннәтләнә вә бизәнә торган булса, кәләшүләр, шаярулар булмаса, бүгенге вәгазь- сорагач, Сәгыйд радый Аллаһу ганһе: «Минем
мин дә аның өчен шулай ук зиннәтләнәм һәм дә әйтелгәннәр генә ике арада мәхәббәт булуы йорт әһелемнең бернинди хезмәтчеләре дә
өчен җитмидер. Пәйгамбәребез салл-Аллаһу юк, шуңа да мин үзем камыр басам, аннары
бизәнәм» .
Гаиләдә баш, гаиләнең көтүчесе буларак галәйһи вә сәлләм әйтә: «Аллаһыны зикер аның кабарганын көтәм, кабарып чыккач ипи
бөтен таләпләр, беренче чиратта, ир-атка итүгә кермәгән дүрт нәрсәдән башка, барча пешерәм һәм шуннан соң гына тәһарәтләнеп
йөкләтелә. Ул башлап үрнәк күрсәтергә тиеш, нәрсә дә уен һәм файдасыз: ирнең хатыны алар янына чыгам», – дип җавап бирде».
Ир белән хатын никахлашып тормыш
гаиләнең башка әгъзаларыннан таләп иткәнче белән уйнавы һәм иркәләнүе, атта чабу вә ат
иң элек үзе башкаларга үрнәк булырга тиеш. өйрәтү, (коралдан) атарга өйрәнү һәм йөзәргә юлына аяк басалар. Бу юл аларның ничек
берсен-берсе сайлауларыннан башлана һәм
Башкаларга үрнәк булу киемнән, ягъни тышкы өйрәнү» .
Без мөселманның үз хатыны белән бер-берсенә карата нинди мөнәсәбәттә булукыяфәттән башланса, күркәм холык шулай ук
үзара мөнәсәбәттә зур әһәмияткә ия. Күркәм мөнәсәбәтен карыйбыз. Пәйгамбәребез лары белән дәвам итә. Аллаһы Тәгалә йөкләхолык гаиләнең ныклыгына бер сәбәп кенә салл-Аллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: «Дөнья гән шәригатьне үтәгән хәлдә, үзара булган
булып калмый, бәлки мөэминнең иманының ул – ләззәтлелек һәм андагы иң хәерле ләззәт- ышаныч, хыянәт итмәү, бер-берсеннән таләп
итүдән элек Аллаһының ризалыгын өмет итеп
дәрәҗәсен күрсәтә торган бер билге дә булып лелек – изге хатын» .
Дөнья синең өеңдә тәртип, хатының күңе- үз вазыйфаларын башкару аларны бу дөньяда
тора. Пәйгамбәребез салл-Аллаһу галәйһи
вә сәлләм әйтә: «Камил иманлы мөэминнәр леңә хуш килә торган, җаныңны тынычланды- да, ахирәттә дә бәхетле итә.
Без бүген мөселманның үз хатыны белән
шулардыр – кайсыларының холыклары иң ра торган изге хатын булганда гына ләззәтлеяхшысы. Һәм сезнең арагызда иң хәерлеләре- лек булырга мөмкин. Хатын сайлау, әлбәттә, булырга тиеш мөнәсәбәтләрне карап киттек.
гез шулардыр – кайсыларыгыз хатыннарына зур әһәмияткә ия, әмма эш изге хатын алу Ир никадәр генә хатынын яратса да һәм бик
белән генә тәмамланмый, ягъни никах уку якын күрсә дә, ата-анасыннан артык күрергә,
иң яхшы холыклысы» .
Хатын белән күркәм мөгамәлә кылу ир- гына гаиләнең ныклы, бәхетле булуына гаран- гаилә тормышы аны гыйбадәттән читләштенең бурычы һәм ул караштан башлана. Өйгә тия була алмый. Алда әйтеп кителгәннәрдән рергә тиеш түгел. Аллаһы Тәгалә үзебезне,
кергәндә елмаеп керү хатынның иргә карата күренгәнчә, гаиләне саклау, аның бәхетле, гаиләләребезне Үзенең киң рәхмәтләренә
мөнәсәбәте яхшыруга, гаиләнең ныклы булуы- ныклы булуын тәэмин итү гаилә башлыгын- ирешеп җәннәт әһелләреннән булуларыбызны
на бер адым булып тора. Нинди генә хәлдә, нан, ирдән зур тырышлык һәм сабырлык таләп насыйп кылсын.
Рөстәм хәзрәт ШӘЙХЕВӘЛИЕВ,
хәтта дөнья мәшәкатьләре белән борчулы бул- итә. Никахлашкандагы изге хатын тормышта
Чаллының «Ак мәчет» имам-хатыйбы
саң да хатының, гаилә әһелләрең янында елма- да изге булып калсын өчен гаилә башлыгы
(Ахыры. Башы газетаның алдагы санында)
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АНА ХАКЫ

Әни - һәркем өчен газиз, кадерле зат. Әниләр
турында сөйләшү өчен елның аерым бер бәйрәм көне
генә таләп ителми.
Чаллы шәһәренең «Ихлас» мәчете имам-хатыйбы, Чаллы
мөхтәсибәтенең дәгъват бүлеге җитәкчесе Инсаф хәзрәт СӘҮБӘНОВ
белән ислам динендә ана хакы, баланың әнисе алдындагы бурычлары
турында сөйләшәбез.

- Әссәламү галәйкүм, Инсаф хәзрәт. Ана
хакы турында Коръәни Кәримдә ни диелә?
Нинди сүрәләрдә ана хакы турында аерым
язылган?
- Бисмилләһир-рахмәнир-рахим! Әссәламү
галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкатүһ!
Коръәни Кәримдә Аллаһы Тәгалә әнинең
хакы, ана кадере турында «Әл-Хакк», «ӘнНиса», «Әл-Әхкаф», «Локман», «Ганкәбүт»,
«Әл-Исра» һ.б.сүрәләрендә зикер итә. Күреп
торабыз, Аллаһы Сөбханәһу вә Тәгалә Изге
Китапның ничәмә-ничә урынында ата-ана
хакы турында язган. Шуларның бер аятен
мисал итеп китерәм. Аллаһы Раббыбыз әйтте: «Синең Раббың хөкем итте,
Аңарга гына гыйбадәт кылыгыз һәм әти-әниләрегезгә иң яхшы мөгамәләдә
булыгыз». Ягъни, Ислам диненең иң зур хакы, иң зур тәгълиматы — Аллаһны
бер һәм бар дип санау. Без, мөселманнар, Аллаһы Тәгаләнең барлыгына һәм
берлегенә инанабыз һәм аңарга гыйбадәт кылабыз. Икенче хак итеп Аллаһы
Раббыбыз әти-әниләр хакын зурлый. Аларның хакы — Аллаһ хакыннан соң
килә. Шуңа күрә Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи
вәссәлам: «Әти-әнинең ризалыгы — Аллаһы ризалыгы, әти-әнинең ачуы —
Аллаһы ачуы», — диде.
- Ана хакы ата хакыннан зурракмы?
- Сорауны болай кую дөрес булмас. Нигә дигәндә, икесенең дә хакы —
бөек хак. Шулай да, Аллаһы Тәгалә аналарга аерым игътибар биргән. Бер
хәдистә болай язылган. Сөекле Рәсүлебез янына бер кеше килә һәм әйтә:
«Әй, Аллаһының илчесе, минем хәерле мөгамәләтемә кем иң лаеклы?» —
ди. Пәйгамбәребез аңа җавап кайтара: «Синең әниең». Бу кеше янә сорый:
«Ә аннары кем лаеклы?» — ди. Пәйгамбәребез: «Синең әниең», — ди. «Ә
аннары кем?», — ди кеше. Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вәссәлам әйтә:
«Тагын бер тапкыр синең әниең», — ди. «Ә аннары кем, рәсүләллаһ?» —
ди. «Синең әтиең», — ди Пәйгамбәребез. Бу хәдистә аталарның хакы түбән
дигән фикер китерелмәгән, юк. Биредә аналарның нинди зур дәрәҗәгә ия
икәнлеге аңлатылган. «Алар сезне авырлык күреп күтәрделәр, газапланып,
әмма сабырлык күрсәтеп таптылар, тәрбияләделәр. Сез дә аларга карата
иң яхшы мөгамәләдә булыгыз. Әти-әниегезгә „уф“ дип тә әйтмәгез», — ди
Аллаһы Сөбханәһу вә Тәгалә изге китапта. Аллаһы Тәгаләнең сөекле рәсүле
Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вәссәлам кыз балалар турында:
«Кем кыз бала тәрбияләсә, ул җәннәткә керер. Ул кыз бала хатын-кыз
булгач, иманның яртысы булыр. Ә инде хатын-кыз әни булгач — әниләрнең
аяк астында җәннәт», — диде. Ислам динендә хатын-кызның дәрәҗәсе бик
бөек. Коръәни Кәримдә «Ән-Ниса», ягъни хатын-кызлар сүрәсе дип аталучы
сүрә бар. Китапта ир-атлар сүрәсе юк. Бу да хатын-кызларның нинди зур
дәрәҗәле булулары турында сөйли.
- Ата-ананың ризалыгын алу турындагы төшенчәгә күбрәк
тукталыйк әле.
- «Әти-әни ризалыгы — ул Аллаһның ризалыгы. Әти-әниеңнең нинди
милләт вәкиле булуы, нинди дин тотуы мөһим түгел. Алар әти-әниең икән —
син аларга иң хәерле мөгамәләдә булырга тиеш. Аларның ризалыгын алсаң,
сиңа ьәннәт ишекләре ачылыр», — диде Пәйгамбәребез. Бер хәдистә болай
дип әйтелә: Аллаһының Илчесе янына сәхабәләр килде. «И, Аллаһының
Илчесе, бик игелекле, яхшы кеше үлем түшәгендә җан бирә алмыйча,
газапланып ята», — диде алар. Пәйгамбәребез ошбу кешенең әнисен
дәшәргә кушты. Ул бу хатыннан: «Синең улың ни сәбәпле җан бирә алмый?»
— дип сорады. «И, рәсүләллаһ, улым миңа карата бик яхшы мөгамәләдә
иде. Өйләнгәч, кызганыч, ул мине онытты. Мин аңа бик рәнҗедем», — диде
әнисе. Аллаһыбызның Илчесе: «Әгәр дә син улыңны гафу итмәсәң, аны
газап көтә», — диде. Баласы газапланмасын өчен, ана йөрәге барысын да
кичерде. Шуннан соң бу сәхабә җиңеллек белән җан-тәслим кылды. Чөнки
ул шул минутта әнисенең ризалыгына иреште һәм аны ахирәттә дә кабер
газаплары көтмәячәк.
- Бүгенге көндә әниләренә карата бик начар мөнәсәбәттә булган
балаларны күрергә мөмкин. Эчеп, әниләренә кул күтәрү, картлык
көннәрендә ташлап китү, картлар йортына илтеп куюлары турындагы
мисалларны көнкүрешебездә еш очратабыз. Бу хакта ни әйтерсез?
- Бу — бик авыр мәсәлә. Иң кызганычы — шушыларны үзебезнең халкыбыз,
мөселман, татар кардәшләребез башкара. Аллаһы Тәгалә дөньяны шулай
корган ки, тарих кабатлана. Элеккеләрнең бер хикмәте бар. Син әти-әниеңә
карата нинди буласың, синең балаларың да сиңа шундый булачак. Мин картлар,
балалар йортларында еш булам. Менә ничек кешенең башына әти-әнисен
картлар йортына илтергә дигән уй-фикер керә ала икән? Үзеңнең җәннәт
ишегеңне ничек картлар йортына илтеп куярга була?! Бу кешегә иң беренче
тәүбә кылырга, әлеге фикернең шайтаннан килүен аңларга кирәк. Дөньяда төрле
хәлләр очрый, ата-аналар белән бала арасында низаг та туа. Әмма ничек кенә
булмасын, бала кеше, Аллаһ ризалыгы өчен сабыр итеп, әти-әнисенә иң хәерле
мөгамәлә кылырга тиеш. «Иң хәерлесе булыгыз», — ди, Аллаһы Раббыбыз.

«Ислам нуры»на - 25 ел!

Картлар йортындагы әби-бабайларыбызны күреп йөрәкләр сыкрый. Иң
гаҗәбе — күбесенең балалары исән-сау. Ялга дип китерәләр дә, еллар буена
калдырып китәләр. Әллә нинди тетрәндергеч кыйсса, вакыйгалар ишетәсең.
Нинди намус, нинди вөҗдан, нинди иман белән моны башкарырга мөмкин?!
Аллаһка барчабызның да кире кайтасыбыз бар. Аның алдында җавап
тотачакбыз. Аллаһы Тәгалә бездән, һичшиксез, әти-әниебезнең күз яшьләре,
аларга карата мөнәсәбәтебез турында сораячак. Үз куллары белән газиз әтиәнисен, тугыз ай буе йөрәк астында йөрткән анасын картлар йортына илткән
кеше бу дөньяда чакта да бәхетле булып, күңел тынычлыгы кичерә алмаячак.
- Еш кына килен белән кайнананың мөнәсәбәтләре начар була, берберсе белән уртак тел таба алмыйлар. Бу очракта хатынының әнисенә
карата тискәре мөгамәләсе ир-ат өчен гөнаһ буламы?
- Ир-ат — йортның хуҗасы, йорт башлыгы. Аның гаиләсендә һәр гаилә
әгъзасы бер-берсен Аллаһы ризалыгы өчен яратырга тиеш. Ә ярату ул нәрсә?
Пәйгамбәребез: «Яратуның иң югары дәрәҗәсе — ихтирам итү», — диде.
Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вәссәлам әйтте: «Үзеңә
теләгәнне башкага теләмичә, берегезнең дә иманы камил булмас», — диде.
Үзеңә хәерлек телисең икән, башкага да телә. Үзеңә җәннәт телисең икән,
башкага да телә. Килен кешенең бәхетле буласы килә икән, ул кайнанасы,
кайнатасына да бәхет теләргә тиеш. Ул үзе дә әни, булачак кайнана кеше.
Әгәр хатын-кыз иренең әти-әнисенә карата начар мөгамәләдә икән, ул аңа үз
балаларыннан әйләнеп кайтачак.
Ә ир кеше гаиләсен дөрес юнәлеш белән алып барырга тиеш. «Һәрберегез
гаиләгезнең имамы», — диде Мөхәммәд Пәйгамбәр. Имам дигәч, намазда,
диндә булган кеше күз алдына килә. Имам әле ул — үзе артыннан ияртүче,
туры юлны күрсәтүче, дөрес юнәлеш бирүче дигәнне дә аңлата. Ир-ат
хатынына да, балаларына да иң дөрес юнәлешне күрсәтергә тиеш. Ул юлның
иң мөһиме — газиз әти-әниләрне ярату һәм ихтирам итү юлы. Ир-ат моңа
«ничек бара, шулай барсын» дип күз йомарга тиеш түгел. Хатын һәм аның
газиз әнисе арасында ихтирам мөгамәлә булырга тиеш.
- Динебез буенча ир-ат өчен хатыны өстенрәкме, әнисеме?
- Алда әйткәнемчә, аларның һәрберсенең үз хакы һәм дәрәҗәсе бар.
Әлбәттә, ана хакы — иң бөек хак. Ул Аллаһтан соң килә торган хак. Ләкин
ирнең хатыны да бит үз балаларына ана кеше. Иң мөһиме — әгәр аның ире
үз ата-анасының ризалыгын алырга омтыла икән, ул көнләшергә түгел,
моны аңлап кабул итәргә тиеш. Ул шатланырга тиеш, чөнки киләчәктә аның
балалары да аларга карата шундый булачак. Бала синең сүзеңә игътибар
итми, ул гамәлне күрә. Гамәлләр алар әти-әниеңә аена бер шалтырату түгел,
аларны гел кайгыртып, хәлләрен белешеп, эшләрендә ярдәм итешеп тору.
Балаларга иң яхшы тәрбия-мәдрәсә — ул өйдә. Аны башка җирдән эзләргә
кирәкми. Ир-ат үз әти-әнисеннән тыш, тормыш иптәшенең әти-әнисенә дә
ихтирам һәм мәхәббәт белән карарга тиеш. Шул очракта бу гармонияле,
бәхетле, төпле, хәерле нәсел булачак.
- Мәрхүм булган әнисе өчен бала нәрсә эшли ала?
- Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вәссәлам янына бер
сәхабә килде дә: «Әй, Рәсүлебез, минем әти-әнием вафат, мин аларның
хакын ничек үтим?» — диде. Әти-әниләрнең хаклары бу дөньядан китү
белән бетте дигән сүз түгел. Алар хакы шундый зур, ул моның белән генә
чикләнми. «Ата-анаңның хакын үтәү өчен өч ысул бар. Беренчесе — мәрхүм
әти-әниеңнең туганнарын туган ит, икенчесе — дусларын дус ит, өченчесе
— аларны догадан калдырма», — диде Пәйгамбәребез.
Пәйгамбәребез сүзләренчә, кеше бу дөньядан киткәч, аның гамәл дәфтәре
ябыла. Бары тик өч әйбер кешегә ахирәттә дә савап булып ирешә. Әгәр кеше
исән вакытында халык өчен кирәкле эшләр башкарып, мәсәлән, юллар төзеп,
коелар казып, мәчет-мәдрәсәләр салып калдырган икән, халыкның алардан
файдалануы ул мәрхүмгә савап булыр. Әгәр кеше үзеннән соң гыйлем
калдырган һәм ул гыйлемне бүген башкалар өйрәнә икән, ул кешегә савап
булыр. Һәм кемне балалары догасыннан ташламый — шул ахирәттә югары
күтәрелер. Кыямәт көнендә кайберәүләрнең дәрәҗәсе артыр. Ул кешеләр
Аллаһыдан: «Мин нәфел намазларны укымадым, аерым нәфел гыйбадәт
кылмадым, ни өчен минем дәрәҗәмне күтәрдең?» — дип сорар. Аллаһы
Тәгалә: «Сезнең өчен балагыз дога кыла», — дияр.
- Диндә булмаган, гарәпчә белмәгән кешеләргә мәрхүм әти-әниләребезгә
доганы ничек кылырга?
- Дога ул — Аллаһыга мөрәҗәгать итү һәм аның кабул булуының төп
шарты — ихлас күңелдән кылынуы. Татарча кыламы аны кеше, русча,
японча, гарәпчә кыламы — алар барысы да Аллаһы тарафыннан яратылган
телләр. Кеше әти-әнисенә ихлас күңелдән дога кылырга тиеш. Әгәр алар җан
тәслим кылганнар икән: «Мәрхүм әти-әниемнең белеп һәм белми кылган
гөнаһларын гафу ит, урыннарын җәннәттә кыл, кыямәт көннәрендә җәннәт
бакчаларында бергә булырга язсын», — дип кыл. Бу бит бик җиңел, моны
барыбыз да булдыра ала. Гади итеп, үз сүзләрең белән әйт. Аллаһы Тәгалә
мөэмин мөселманнарга биш тапкыр намаз укырга куша. Димәк, көненә
кимендә биш тапкыр без әти-әниебез рухына дога кылырга тиешбез. Әлеге
догалар аларга ирешә, алар аны күреп-белеп һәм шуңа шатланып торалар.
Дөнья бик тиз үтә, ул вакытлыча. Гарәпләр: «Нигъмәтнең кыйммәте
югалгач кына беленә», — дип юкка әйтмиләр. Аллаһы Раббыбыз әтиәниләребезне безнең бу дөньяга килүебезгә сәбәпче итеп кылды. Исән
вакытта кадерен белик, җәннәтне алар аяк астында эзлик, аларның
ризалыгын алырга тырышыйк. Бу дөньядан киткәч: «Эх, янәшәләрендә
булырга вакыт тапмаганмын, әти-әниемә ник мондый сүзләр әйттем икән?»
— дип үкенерлек булмасын. Догаларыгыздан ташламагыз аларны.
Әңгәмәдәш - Гөлназ ХӘБИБУЛЛИНА
(фото Интертат сайтыннан)
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КӨНЛӘШМӘ!
Пәйгамбәребез Мөхәммәд (с.г.в.) болай дип әйткән: «Көнчелектән
сакланыгыз. Дөреслектә, утынны янгын ашаган кебек, көнчелек тә
изгелекләрне ашыйдыр». Хөсетлек - бик борынгы чир. Хөсетлекнең
ахыры – Аллаһы Тәгаләгә көферлек, ә башы – яхшылыкны, нигъмәтне
теләмәү. Хәтта, галимнәр: «Көнчелек - Аллаһыга каршы чыккан беренче
гөнаһ», – дигән. Һәм бу чыннан да шулай. Хөсетлек чире кешене зур
авырлыкларга китерә, аның тормыш ямен бетерә, гөнаһлар, бозыклыклар
дөньясына этәрә. Хәтта мөселманнар арасында булган матур гына намаз,
уразалар тоткан җирдән кинәт дошманлашып, төрле сүзләр таратып,
вөҗдан пычратучыларның сәбәбе көнчелек була. Раббыбыз безне көнчелек
чиреннән сакласын!
Камил хәзрәт СӘМИГУЛЛИН,
Татарстан Республикасы мөфтие

БЕЛӘСЕЗМЕ?
Икенде һәм ястү намазлары алдыннан дүртәр рәкәгать нәфел намазын уку һәм шулай ук өйлә һәм ястү
намазларының соңгы икешәр рәкәгать сөннәтләрен дүртешәр рәкәгать итеп уку – сөннәт дәрәҗәсендә
булган бик күп саваплы мөстәхәб гамәл. Намаз мәкруһ булмаган вакытларда икешәр, дүртәр, алтышар
йә сигезәр рәкәгать нәфел намазларын уку – мөстәхәб.
Дүрт, алты, сигез рәкәгатьле нәфел намазларының һәр кагъдәсендә “Салават” һәм “Дога” уку тиешле.
Ният кылып керешелгән нәфел намазын укып тәмамлау – ваҗиб, бозу – хәрам. Әгәр намазын бозса,
соңыннан каза кылу – ваҗиб.
Ат өстендә барганда, атка атланган килеш нәфел намазын укып бару – дөрес. Ул вакытта Кыйблага
каршы уку фарыз булмый, юлы кая таба барса, шул якка таба карап укып барырга тиеш.
(«Ислам нуры» аккаунтыннан)

НАМАЗНЫ БОЗА ТОРГАН ХӘЛЛӘР
*Намаз вакытында сөйләшү.
*Ашау яки эчү.
*Намаз кылучының шыпырт кына көлүе намазны боза.
Башкалар ишетерлек итеп көлү намазны да, тәһарәтне
дә боза.
*Кемгәдер сәлам бирү яки сәламгә җавап кайтару.
*Гәүдәне кыйбладан читкә бору.
*Дөньяви сәбәпләрдән яки авыртудан елау (әмма Аллаһтан курыкканга елау һәм түзә алмаслык авыртудан
ыңгырашу намазны бозмый).
*Сәбәпсез йөткергәләү (авыру сәбәпле яки сизмәстән
йөткерү намазны бозмый).
*Намазга хас булмаган хәрәкәтләр (бер рөкендә өч данә
ят хәрәкәт булса).
*Коръәнне мәгънәсе үзгәрерлек итеп ялгыш уку.
*Аятьләрне мөсхәфтән карап уку.
*Тәһарәт бозылу.
*Тәяммүм алган кеше су күрсә һәм шулай ук мәсехнең
вакыты чыкса.
*Иртәнге намазны укыганда кояш чыкса.
*Ирләр белән хатыннар бер сафта тору (аларны аерып
торган пәрдә яки башка төрле киртә булмаса).
*Бер рөкеннән озаграк вакытка гаурәтнең ачылуы.
(«Ислам дине нигезләре»ннән)

ЭРЕМЧЕК

Балалар өчен

Рәшит БӘШӘР

НАМАЗ
«Бисмилләһир-рахмәниррахим!» диеп кенә,
Намазлыгын идәнгә
Пөхтәләп җәеп кенә,
Бабам укый намазны
Кәләпүш киеп кенә.
Тып-тын калган өй эче:
Сәгать тә келт-келт йөрми,
Самовар да гөрләми,
Мәчебез дә мырламый,
Радио да җырламый.
Ишегалды да тыныч:
Сыерлар мөгрәми,
Тавыклар кытакламый,
Үрдәкләр бакылдамый,
Казлар да каңгылдамый,
Хәтта Алабай өрми,
Бәрәннәр бәэлдәми —
Намаз вакыты икәнне
Алар да белгәнмени?

Саулыгым-байлыгым

Эремчектә аксым, май, кальций тозлары, фосфор күп. Эремчек бавырда май
туплануын, тукымалар тыгызлануын булдырмый. Әмма әлеге сөт ризыгында
бавыр юлларында тупланучы терлек мае күп. Шуңа да эремчекне даими ашаганда аңа үсемлек мае өстәргә киңәш ителә һәм эремчекнең майсыз төрләрен
сатып алу яхшырак. Тамак авыртса, 200 грамм эремчеккә башлы 2 суган
турагыз. Әгәр эремчек салкын икән, аны җылытыгыз һәм артык суын сыгып
алгач, муенга куегыз. Мондый дәвалау бәйләвечен берничә сәгать тотарга
да, төнгелеккә калдырырга да мөмкин. Аяклар даими шешенсә, авырткан
урынга эремчекле бәйләвеч кую ярдәм итә. Эремчек корырак булса яхшы.
Бер сантиметр калынлыкта эремчек сыланган бәйләвечне көндез 3-4 сәгатькә
куегыз. Шулай 2 атна дәваланырга кирәк. Көн аралаш аны вак угычтан уылган бәрәңге белән алмаштырырга мөмкин. Ашказаны әчелеге югары булганда 100 грамм эремчеккә 1 стакан
ачы катык, 1/4 стакан сөт салып болгатыгыз да 2-3 сәгать караңгы урында тотыгыз. Ашаганнан соң 40 минут
үткәч, аны 3әр аш кашыгы ашагыз.
( Гөлия Мөгаллимова киңәшләре). Фотолар интернеттан алынды

