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ГАЕТ БӘЙРӘМЕ УЗДЫ

Ил көче – Идел көче

20 июльдә бөтен дөнья мөселманнары
бөек бәйрәм Гыйд әл-әдха – Корбан бәйрәмен
билгеләп үтте. Бу уңайдан Татарстан
Республикасының барлык мәчетләрендә
иртәдән үк өч көнлек бәйрәм чаралары
башланды. Башкалабызда төп бәйрәм
тантанасы Галиев мәчетендә узды. Гает
биредә коръән-хафиз Сәидкамал Суюнов
башкаруында Коръән аятьләре укудан
башланып китте. Бәйрәм сөенечен бүлешү,
бәйрәм вәгазен тыңлау һәм дин кардәшләр
белән бер сафка басып гает намазын уку өчен
тарихи мәчеткә Татарстан Республикасы
Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм башка
мәртәбәле кунаклар да килде. Аларны
Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин
каршылады. Ул, мөселманнарны сәламләп, бәйрәм белән котлады һәм бәйрәм вәгазен укырга кереште.
Аның дини мөрәҗәгате мөселманнар өчен хас булырга тиешле бөек сыйфатларның берсе – тугрылыкка
багышланган иде. Хәзрәт Корбан гаетен Аллаһыга тугрылыкны исбатлау бәйрәме буларак ачып салды.
“Корбан бәйрәмендә гает намазларын укып, Аллаһ ризалыгы өчен корбаннар чалып, аларны мохтаҗларга
таратып, без Аллаһының әмеренә буйсынабыз, насыйп иткән нигъмәтләре өчен рәхмәт белдерәбез һәм
шулай итеп Аның ризалыгына якынаерга тырышабыз. Моны башкача тагын тугрылык дип тә әйтәләр.
Корбан бәйрәме безгә Аллаһы Тәгаләгә тугрылыгыбызны исбат итәргә булыша! Ихласлык һәм гыйбадәт аша
гына түгел, ә мал-мөлкәтне корбан итү аша да”, – дип, ул вәгазендә тугрылыкның башка төрләре турында
да искә калды. Ул мөселман кешесендә булырга тиешле 5 төрле тугрылыкның һәрберсенә махсус тукталды:
1) Аллаһыга һәм Коръәнгә; 2) Пәйгамбәребез (с.г.в.)нең сөннәтенә; 3) өммәткә һәм Ватанга; 4) гаиләгә;
5) әманәткә һәм биргән вәгъдәгә. Алар турында Камил хәзрәт Корбан гаетенең төп шәхесе - пәйгамбәр
Ибраһим галәйһисәлам үрнәгендә сөйләде һәм аның башына төшкән олы сынауларны искә төшерде.
Вәгазе барышында Камил хәзрәт аерым ассызыклап өммәткә, милләткә һәм Ватанга тугрылык
мәсьәләсен яктыртты: “Раббыбызның тәкъдиренә шөкер итеп, без Ватанны да, милләтебезне дә
яратырга, сакларга, аларның иминлеге өчен хезмәт куярга, аларны алдынгы итәргә тырышырга тиеш.
Яралтучыбызның ышанычлы дусты Ибраһим галәйһисәлам дә үз халкына һәм Ватанына тугры булган.
Ул Аллаһыга туган иленә иминлек һәм ризык сорап дога кыла торган булган. Моны Раббыбыз Үзенең
Изге Китабында да әйтеп үтәргә лаеклы санаган! “Вакытында Ибраһим (галәйһиссәлләм): “И Раббым! Бу
урынны (Мәккәне) иминлек шәһәре ит, анда яшәүчеләрнең Аллаһка һәм Ахирәт көненә ышанганнарын
(төрле) җимешләрдән ризыкландыр!” – дигән иде”.
Вәгазь тыңлаганнан соң, халык мөфтигә ияреп бәйрәм намазын укыды, соңыннан гарәп телендә хөтбә
әйтелеп, Коръән укып дога кылды. Аннары мөселманнар корбан чалу гыйбадәтен башкару өчен махсус
мәйданчыкларга таралышты, быел Казанда шундый 16 урын билгеләнгән иде.
Корбан бәйрәме өч көн – 20, 21, 22 июль көннәрендә дәвам итте. Гает көннәрендә, күркәм гадәт буенча,
нәзарәт мохтаҗларга ит өләшү, авыру балаларга акча җыю һ.б. кебек хәйрия чараларын да уздырды.
(ТР МДН хәбәрләреннән)

Чаллыда да бөтен дөнья мөселманнарының күркәм бәйрәме – Корбан
гаете югары дәрәҗәдә үтте. Корбан
чалу 3 көн дәвам итсә дә, гает намазы
бәйрәм көннәренең беренчесендә генә
укылганга, ул көнне шәһәребез мәчетләре
күпләгән халыкны үзендә туплады. Бәйрәм
намазы иртәнге сәгать 5 тә вәгазьләрдән
башланып китте. Алданрак килгәннәр өчен
шәһәребез имамнары Коръән укыды. Гает
намазы Чаллы мөхтәсибәте мәчетләрендә,
коронавирус инфекциясен таратуны
чикләү максатыннан, битлек, социаль
аралык режимнарын саклаган хәлдә мәчет
ихаталарында укылды. Алар тәмамлангач,
сәгать 6 да элекке ит комбинаты тукталышы
янында үзәкләштерелгән рәвештә Корбан
чалу урыны эшен башлады.

КАБУЛ БУЛСЫН!

1995 елдан чыга

Кешеләрнең бергә җыелуларында кирәкләре
табылыр вә хаклары да үтәлер, нәселләре
сәламәт калыр Вә мондый бергә җыелуда әдәп,
кагыйдә вә кануннар булып боларны олылау
тиешле була. Шуның өчен бер-берегезне
һәрвакыт хөрмәт итегез. Мөгамәләләрегездә
инсафлы булыгыз, җыелу кагыйдәләрен җиренә
җиткерегез, үз файдагыз өчен башкаларны
җәберләмәгез, эшләрегездә тотрыклы булыгыз!
Бергә җыелудан максат исә — бер кеше эшләргә
мөмкин булмаган эшләрне эшләү тугрысында
ярдәм итешү вә тиешле киңәшләрне бирешү,
милләт вә Ватан хезмәтләрен уртаклашудыр.
Шуның өчен мондый сәгатьләрдә ярдәм бирүне
вә мондый эшләргә катышуны җаныгызга
ярдәм дип белегез, адәм баласы берьялгызы аз
булган хәлдә, кардәш вә дуслары белән күптер.
Әгәр дә мондый сәгатьләрдә, җәмәгатькә
хезмәтегез булмаса, барлыгыгызга нисбәт
белән юклыгыгыз тагын артыктыр. Шәригать
боерган өлешләрне дин вә милләт файдасы
өчен сарыф иткән затлар, гүя ахирәттә алу
шарты белән Аллаһы Тәгаләгә бурыч бирү
кебек булырлар. Шуны исәпләп сез дә, әгәр дә
малыгызда мондый чыгачак кисәкләр булса,
дин вә милләтне ныгытачак җирләргә сарыф
итегез, дөньяда шөкер вә рәхмәт ишетерсез вә
ахирәттә бурычыгызны тәмам, бәлки артыгы
белән кайтарып алырсыз.
Риза ФӘХРЕДДИН (”Әхлак гыйлеме”ннән)

Шәһәребездә төп гает намазы гадәттәгечә
“Нур-Ихлас” мәчетендә шәһәребез мэры Наил
Гамбәр улы Мәһдиев катнашында укылды.
Шулай ук әлеге чарада Чаллы шәһәре Башкарма
комитеты җитәкчесе Фәрит Сәләхов һәм аның
урынбасары Рамил Хәлимов та катнашты.
Бәйрәм намазы тәмамлангач, алар Чаллы имаммөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллин белән
берлектә үзәкләштерелгән корбан чалу урынын
зиярәт итте. Әлеге урында башкарылган эш
белән Наил Гамбәр улы канәгать калды. Монда да
коронавирустан саклык чаралары төгәл үтәлде:
халык сарык сату һәм чалу урынына билгеләнгән
саннан арттырмыйча гына кертелде, битлек
режимын үтәделәр; корбан чалучылар үз эшләрен
тиз, профессиональ рәвештә башкардылар. Чалган
корбаннарыбыз кабуллардан булсын!
Нияз ГАЗИЗОВ

июль, 2021 ел

ӨММЕ СӘЛӘМӘ ТАРИХЫ
Бөтен галәмнәрнең Раббысы булган, безне идегез икән? Язмышыгыз кыл өстендә булганда Әбү Сәләмә Аллаһка гына буйсынып, моңарчы
күрелмәгән ныклык һәм түземлек күрсәтәләр.
акыл нигъмәте белән бүләкләп, барлык дөресен әйтергә батырчылыгыгыз җитәрме?
Мөселманнар башлыгы Җәгъфәр болай дип Җәфа чигүләре, газаплаулар аларны бермәхлуклардан өстен кылган Аллаһы Сөбханәһү
вә Тәгаләгә хәмед-сәнәләребез! Аңа бөеклек җавап бирә: "Без аның турында пәйгамбәребез берсеннән, диннәреннән аермый.
Бераздан алар җитди адымга - Мәккәне
күкләрдә һәм җирдә. Ул Гыйззәтле һәм Хикмәт ни әйтсә, шуны әйтербез: "Ул Аллаһның колы,
иясе. Мин шаһәдәт китерәм- Аллаһтан башка Аның илчесе, Аның рухы һәм гыйффәтле кыз калдырып, Эфиопиягә һиҗрә кылырга булалар.
гыйбадәткә лаеклы зат юк һәм шаһәдәт китерәм Мәрьямгә мөрәҗәгать ителгән Сүзе," - ди. Бу адым аларга бик зур авырлыклар белән
Тыңлап бетергәч, Нәдҗәши җирдән таякны бирелә. Өммә Сәләмәнең сөйләве буенча,
- Мөхәммәд Аның колы һәм илчесе!
Хөтбәләребездә ислам диненең Мәккәдәге күтәрә дә: "Аллаһ белән ант итәм, Мәрьям улы Мәккәдә аларның бик матур, зур йортлары
вакыты, иң авыр чоры, беренче мөселманнар Гайсә син әйткәннән артык түгелдер," - ди. калган. Мәккә аларның ватаны, анда алар
ислам динен кабул иткәннән соң эзәрлекләнүләре Руханилар моны ишетеп хырылдаган тавыш хөрмәткә лаеклы кешеләрдән саналганнар.
турында сүз барган иде. Корәйшитләрнең чыгара башлыйлар. Нәдҗәши: "Аллаһ белән Шушы туып-үскән җирендә, хөрмәт иясе булып,
ислам динен төрлечә: иктисадый блокада ант итәм, сезнең хырылдавыгызга карамастан, бернинди авырлыклар кичерми туганнары
арасында кала алыр иде Өмме Сәләмә, әмма
ясап, төрлечә мәсхәр кылып, кыйнап, сүз бу шулай!" - ди.
Аллаһы Тәгаләнең теләге белән, Нәдҗәши ул ире артыннан иярүне, ислам динен саклап
белән телгәләп туктатырга тырышуларын
к ү р д е к . Э з ә р л е к л ә ү л ә р т ү з ә а л м а с л ы к Гайсә (г.с.)нең Аллаһы Тәгаләнең улы, яисә калуны артыграк күрә.
Күпмедер вакыттан Мәккәдә мөселманнарның
көчәйгәч, мөселманнар Мәккәне калдырып, Иләһ булуын танымый торган христианнардан
Эфиопиягә күченеп китәләр. Тик корәйшитләр була. Нәкъ менә шуңа күрә Пәйгамбәребез хәле җиңеләюен ишетеп, алар кире кайталар.
аларны монда да тынычлыкта калдырмыйлар. (с.г.в.) мөселманнарны аңа җибәргән, чөнки Әмма бу дөрес хәбәр булмый, алар элеккедән дә
Артларыннан Габдуллаһ бине Рабига белән моны Аллаһы Тәгалә Үзе аның күңеленә салган. катырак газапларга дучар булалар. Нинди генә
Шуннан Нәдҗәши мөселманнарга борыла да: авырлыклар үтәргә туры килми Өмме Сәләмәгә...
Гамер бине Гас исемле иң яхшы сүз остасын,
дипломатларын җибәрәләр. Алар Эфиопиягә "Барыгыз, минем илемдә сез куркынычсызлык Туктаусыз эзәрлекләүләр, үлем куркынычы,
барып, качакларны кайтарып җибәрсеннәр астында булырсыз," - ә сарайдагыларга: туган-үскән җирләреннән меңнәрчә чакрым
өчен, патшаны кыйммәтле бүләкләр белән "Боларның бүләкләрен кире кайтарыгыз, ераклыкта, туганнарыңнан, якыннарыңнан
кызыктырып, үз якларына аударырга тырышып мин аларның бүләкләренә мохтаҗ түгел", - аерылу, иркен тормыштан соң ачлы-туклы
карыйлар, әмма Нәдҗәши мөселманнарны ди. Шулай итеп илчеләр теләкләренә ирешә яшәү. Шуңа да карамастан ул динен дә, ирен дә
алмыйча Мәккәгә кайтып китәләр.
калдырмаган. Бу батырлык түгелмени?
да тыңлап карарга тели.
Аллаһ ризалыгы өчен Нәтиҗәдә Коръән аятьләре
нәрсә ул, җәмәгать? Аллаһ
аңа бик нык тәэсир итә һәм ул
Аллаһ ризалыгы өчен - нәрсә ул, җәмәгать? Аллаһ ризалыгы
ризалыгы өчен дигәнне
мөселманнарны бирүдән баш
өчен
дигәнне кем аңлатып бирә ала? Аллаһы Тәгаләне яратабыз дигән
кем аңлатып бирә ала?
тарта, киресенчә, аларны үз
сүзләребез безнең гамәлләребезгә ни дәрәҗәдә туры килә? Сөйләнәчәк
Аллаһы Тәгаләне яратабыз
канаты астына ала.
вакыйгалар бу хакта уйланырга мәҗбүр итәр.
дигән сүзләребез безнең
Җәмәгать, Аллаһы Тәгалә
гамәлләребезгә ни дәрәҗәдә
Үзе яклавы астына алса, ни
туры килә? Сөйләнәчәк
булачагын карагыз!
Карагыз, Аллаһы Тәгаләнең ярдәме ничек вакыйгалар бу хакта уйланырга мәҗбүр итәр.
Гамер бине Гас мөселманнарны Мәккәгә
Санап үткән авырлыклар бу хатынның
кайтарудан өметен өзми. Габдуллаһ бине ирешә. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Әгәр Аллаһ сезгә
язмышындагы соңгы сынаулары булмый, алда
Рабиганы янына чакыра да: "Аллаһ белән ант ярдәм бирсә, сезне җиңүче булмас".
Соңгы араларда хатын-кызларның көчле, аны яңадан-яңа сынаулар көтә. Берникадәр
итәм, иртәгә мин патша янына шундый нәрсә
белән барырмын, моннан соң аларның эзе дә ирләр белән тигез хокуклы булуы, гомумән, вакыттан мөселманнар Мәдинәгә һиҗрә кылырга
калмас монда", - ди. Нәдҗәши мөселманнарның хатын-кызларның батырлыгы турында сөйләшү карар кылалар. Әбү Сәләмә хатыны белән
Гайсә (г.с.)не Аллаһы Тәгаләнең улы дип модага әйләнде. Моннан тыш мөселман хатыннары баласын дөягә утырта да Мәккәдән чыгу
санамаганнарын белгәч, ярсып, иленнән куып арасында "Заманча хатын нинди булырга тиеш" юлына юнәлә. Шуннан Өмме Сәләмә бу
чыгарыр дип өметләнә ул. Габдуллаһ бине дип атала торган төрле берләшмәләр төзелә. турыда: "Безне күрү белән мөшрикләрдән
Рабига куркып: "Болай эшләмә, безгә каршы Җәмәгать, хатын-кызларның батырлыгы, көче булган минем кавемнең берничә ир-аты: "Бу
чыксалар да, аларның туганнары бар бит", - турында сөйләшәбез икән, Пәйгамбәребез синмени, Әбү Сәләмә? Без сине тоткарлый
дип иптәшен бу гамәленнән кире кайтарырга (с.г.в.) чорында Эфиопиягә һиҗрә кылучылар алмыйбыз, ә хатының мәсьәләсенә килгәндә,
арасында булган Өмме Сәләмәнең батырлыгы ул безнең кавемнән, ни өчен әле без аны синең
күндереп карый.
белән җибәрергә тиеш", - дип юлга аркылы
Күз алдына китереп карагыз, мөселманнарга турында сөйләшик!
Өмме Сәләмә Мәккәнең хөрмәтле һәм асыл чыктылар. Иремнең кулыннан дөянең иярен
нинди куркыныч яный! Ләкин Аллаһы Тәгаләнең
Хикмәте белән бу тормыш без көткәнчә генә нәселеннән, әтисе юлчыларны ашату белән тартып алдылар да мине кире алып киттеләр.
бармый, һич көтелмәгән якка үзгәрергә мөмкин. бик зур хөрмәткә ия булган. Бәлигълык чорына Моны күреп ярсыган иремнең кавемендәге
Икенче көнне Гамер бине Гас Нәдҗәшигә җиткәч, Әбү Сәләмәгә кияүгә чыккан һәм бөтен мөшрикләр: "Аллаһ белән ант итәбез, аның
болай ди: "И падишаһ, хаклыкта, мөселманнар йөрәге белән чын-чынлап ирен бик нык яраткан. баласы безнең кавемнеке. Әгәр аның хатынын
Мәрьям улы Гайсә турында җитди нәрсә Пәйгамбәребез (с.г.в.) нең Ислам диненә бездән аласыз икән, без аның баласын алырбыз,
сөйлиләр!" Ягъни, мөселманнарның Гайсә (г.с.) чакыруын ишетүгә, ире белән шунда ук ислам баласын сезгә калдырмыйбыз", - дип баламны
турында начар нәрсә сөйләүләренә ишарә динен кабул итәләр һәм Мәккәдәге Ислам динен тартып алдылар. Шуннан ике төркемгә бүленеп,
итә. Шуннан Нәдҗәши ни турында сүз баруын кабул итүче беренче ун кешеләрдән булалар. баланы ике якка тарта башладылар. Нәтиҗәдә
үзләреннән ишетү өчен аларны чакырта. Ислам динен кабул итүләре кавемнәренә баламның кулын сындырдылар, мине кавемем
Мөселманнар куркып калалар, шулай да, ни барып ирешә һәм алар бу гаиләгә каршы алып китте, баламны иренең кавеме тартып
булачагына карамастан, дөресен әйтергә чыгалар, беренче көннәреннән төрледән-төрле алды", - дип искә ала.
булалар. Патша сараена кергәч, Нәдҗәши һөҗүмнәргә, эзәрлекләүгә дучар булалар.
(Ахыры газетаның киләсе санында)
Мәсәлән, Ислам динен калдырып, бабалары
алардан Гайсә (г.с.) турында сорый.
Әбүбәкер хәзрәт ӘБДИЕВ,
Газиз дин кардәшләрем, үзегезне шушы диненә кире кайтсын өчен, аларны күпмедер
Чаллының “Тәүбә” мәчете имам-хатыйбы
мөселманнар урынына куеп карагыз. Нишләр бәйләп тотканнар. Ләкин Өмме Сәләмә белән

БЕЗГӘ ЯЗАЛАР

РӘХМӘТ СЕЗГӘ!

Минем әнием Рәфисә Сәүбән кызы Гыймадиева шигырьләр яза иде. Аларның күбесе аерым вакыйгаларга, кешеләргә багышланган. Туган авылы
Карман тарихын, табигатен чагылдырганнары да бар. Үзе исән чагында әни кулъязмаларын нәшриятка да, газеталарга да бирмәде, бәяләмәсләр,
югалтырлар дип курка иде. Аның үтенече буенча, кайбер шигырьләрен башта машинкада берничә күчермә ясап баса идем, аннан компьютерда
җыя башладым. Әни үзе шигырьләрен кул белән кат-кат күчереп яза иде, алар туганнарга, якын кешеләргә таратылды. 2020 елда әни ваафат
булганнан соң аның шигырьләрен җыеп китап итеп бастырырга үземә сүз бирдем. Әлеге кулъязмаларны эшкәртергә, текстларны җыярга, китап
итеп бастырырга булышлык күрсәтүче нәшриятны озак эзләдем. Чаллыда нәшриятлар байтак, тик аларның кайберсе таркау кулъязмалар белән
эшләргә алынырга теләмәде, кайберләре татар орфорграфиясе белән эшли алмады. Танышларым Казанга барырга киңәш иткәннәр иде, тик мин
Чаллыда “Ислам нуры” нәшрияты барлыгын белеп алдым. Башта директор Иршат Гыйльметдин улы Шәйхаттаров белән шалтыратып сөйләштем,
аннан күрешеп кулъязмаларны тапшырдым. Хәтерлим, җомга көн иде – без шушы көнне изге эшебезне башладык. Кулъязмаларны электрон
вариантка күчерү җиңелдән булмагандыр: аларның күбесе таушалган, кайбер җөмләләрне тиз генә аңлау шактый авыр. Хезмәткәр кызларга зур
рәхмәт: алар зур тырышлык белән әнинең шигырьләренә яңа тормыш бирделәр, редакцияләп, “Туганнарга һәм авылдашларга” дигән китап итеп
әзерләделәр. Китапка профессиональ фотограф Рөстәм Гайфуллинның да зур өлеше керде. Кызганыч, ул безнең арабызда юк инде, изге эшләре
үзенә савап булып барсын.
Китапның беренче нөхсәләрен мин әнинең еллыгын уздырган Коръән мәҗлесендә туганнарга тараттым. Алар әнинең ихлас шигырьләр язганын
беләләр иде, әмма болай китап итеп чыгарылганын, шигырьләрнең күплеген күргәч, аның талантына шаккаттылар. Мәҗлестән соң “миңа да бер генә китап булса да бир
әле” дип шалтырата башладылар. Китапларны Зәй шәһәре һәм авыллары мәктәпләренә, китапханәләренә, мәдәният йортларына да тараттык. Карман авылы сабантуенда
мәктәп директоры ярдәме белән китаплар әнинең авылдашларына да барып иреште. Шул рәвешле күпләр әнинең күңел хатирәләре, таланты белән очрашты. Аны барысы
да бары тик җылы сүзләр белән генә бәяләр дип уйлыйм.
Боларның барысы да “Ислам нуры” нәшрияты хезмәткәрләренең намуслы, тырыш хезмәте аркасында насыйп булды. Зур рәхмәт сезгә!
Марсель ГИМАДИЕВ

июль, 2021 ел
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ИРТӘНГЕ НАМАЗ
Иртәнге намаз 2 рәкәгать сөннәт, 2 рәкәгать фарыздан гыйбарәт.
Аллаһның Рәсүле (с.г.в.) әйткән: “Ике салкынча (вакыт) намазы бар – иртәнге намаз һәм
икенде намазы. Кем шуларны укыса, җәннәткә керер” (Имам Бохари, Имам Мөслим). “Кояш
чыкканчы һәм кояш баеганчы намаз укыган кеше җәһәннәмгә кермәс” (Имам Мөслим, Имам
Әбү Давыт). “Иртәнге намазның ике рәкәгате бу дөньядан һәм анда булган һәрнәрсәдән
хәерлерәк” (Имам Мөслим). “Әтәчне сүкмәгез, чөнки ул үзегезне намазга уята бит!” (Имам
Әбү Давыт). “(Иртәнге) намаз монафикълар өчен бигрәк тә авырдыр” (Имам Әбү Давыт).
Бервакытны Пәйгамбәргә (с.г.в.) кемнеңдер иртә беленгәнгә тикле уянмавын хәбәр иткәч,
ул ачуланып әйткән: “Бу кешенең колагына шайтан сиеп куйгандыр” (Имам Бохари). “Сез
йокыга китүгә шайтан сезнең баш артыгызда өч төен бәйләп куя. Һәр төенгә сугып, ул шуны
пышылдар: “Бу төн синең өчен озын булсын! Тыныч йокла!” Әмма сез уянып китеп Аллаһны
искә алу белән бер төене чишелер. Әгәр тәһарәт алсагыз, икенчесе чишелер, ә намаз кылганнан
соң өченче төен чишелер. Нәтиҗәдә, мөселман кеше таңны тыныч һәм рәхәт каршылар.
Шулай булмаганда кеше арыган һәм изелгән хәлдә, караңгы чырай белән һәм ачулы килеш
уяна” (Имам Бохари).
(”Ислам дине нигезләре”ннән)

ХАК ТӘГАЛӘ ИРКЕНДӘ
Хак Тәгалә кушканнарны үтәп
Язмышларны безгә язасы.
Җавап тотар кыямәткә кала
Ярлыкавы яки җәзасы.
Иманлы зат булып яшим дисәң,
И адәмем, шуны белсәнә:
Ахыр чиктә бар да җирдә кылган
Гамәлләрең белән үлчәнә.
Вакыты җитеп җавап тотканда
Ташламалар юктыр беркемгә.
Җирдә яшәвең дә, үлемең дә Бар да Хак Тәгалә иркендә.
Фәнәвис ДӘҮЛӘТБАЕВ,
Актаныш районы, Татар Суыксу авылы

СОРАУ-ҖАВАП
Сорау. Улыбыз өйләнергә ниятләгәч, ике як та килешеп, никахны июль ае башына билгеләгән идек. Әмма бер танышыбыз: “Ике гает арасына
туры килә бит, бу вакытта никах укытырга ярамый”, – дип күңелебезгә шик салды. Дин буенча ике гает арасында никахлашу чыннан да тыела
микәнни?
Тәслимә.
Җавап. Ислам динендә “ике гает арасында никахлашу тыела” дигән кагыйдә юк. “Ярамый” диючеләр бу очракта шәригать хөкемнәренә түгел, ә
төрле имеш-мимешләргә таяна. Дөреслектә исә Коръәндә дә, хәдисләрдә дә Ураза һәм Корбан гаетләре арасында никахлашу хәрам дигән тыю юк.
Киресенчә, мәгълүм булганча, пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһү галәйһи үә сәлләмнең Әбү Бәкер кызы Гайшәгә Рамазан аеннан соң килүче
Шәүвәл аенда никахланганы билгеле.
Никах изге гамәлләрдән санала. Ә изгелекне кайчан кылсаң да дөрес була. “Рамазан аенда никах укытырга ярамый” дигән фикер дә дөреслеккә туры
килми, чөнки динебездә андый тыю юк. Әйе, кайберәүләр гаилә коруны Рамазан аена билгеләми, чөнки уразада көн дәвамында мәҗлес оештырырга,
ягъни ашарга-эчәргә ярамый. Әмма ахшам намазына бер сәгать кала җыелып никахның рәсми өлеше үткәрелсә, кояш баеганнан соң исә мәҗлес табын
алдында дәвам ителсә - дөрес була. Кайчакта: “Гает көнне никах укытырга ярыймы?” – дип сорыйлар. Шәригать буенча гает көннәрендә дә никахлашу
тыелмый, ләкин дини бәйрәмнәр вакытында имамнарның, гадәттә, мәшәкатьләре күп була, шуңа күрә бу очракта никах мәҗлесе мәсьәләсен алдан
килештерергә кирәк: имам ризалык бирсә – үткәрергә мөмкин. Сүз уңаеннан шунысын да билгеләп үтәргә кирәктер: “Кәбисә елында өйләнешергә
ярамый” дигән фикер дә – диннән ерак булган кешеләрнең уйдырмасы. Пәйгамбәребезнең (с.г.в.): “Диннең зәгыйфьләнгәнен шуннан белерсез –
кешеләр төрле ырым-шырымнарга, хорафатларга ышана башларлар һәм моны дин буларак кабул итәрләр”, – дип әйтеп калдыруы безнең өчен бу
нисбәттән кисәтү булып тора. Шуны онытмасак иде.
Җавапны Кукмара мәдрәсәсе мөдире Ришат хәзрәт КУРАМШИН әзерләде

КИЧКЕ ТАҢ

(Шул исемдәге китаптан өзек)

Төнге шәһәр урамында да тормыш кайный. Көндезге кебек булмаса да, әрле-бирле машиналар чабыша. Боз тауларында кемнәрдер чана шуа. Тиздән яңа
ел җитәсен искәртеп, бизәлгән чыршылар күренеп кала.
- Тимур абый, син Чулпанны да, Газизәмне дә ташлама, зинһар... – Тимурның янәшәсендә утырып барган Илһам, борынына куйган чүпрәкне
кыймылдатмыйча гына, шулай диде. Үзенә тавышы баз авызыннан яңгырагандай тоелды.
Тимур Айдарович карашын юлдан аермады:
- Мин кулымнан килгәнне генә эшли алам, Илһам. Ярдәмем тиярдәй булса, бик рәхәтләнеп...
- Аларның монда таянырдай беркеме дә калмый. Синнән башка. – Илһамның тавышы өзелеп алды. – Мин... үлемнән курыкмыйм. Ә менә... алар өчен
куркам. Авыр булыр инде үзләренә. Әнисез үсүнең ни икәнен үземнән беләм, әтисез дә җиңел булмас...
- Илһам, бу ни дигән сүз? Ну-ка прекрати! Иртәгә кем белән ни буласын беребез дә белми. Аллаһы Тәгалә кемгә ни язган...
- Аллаһы Тәгалә дисез... Әллә үлгәннән соң яшәү барлыгына да ышанасызмы?
- Ә нишләп ышанмаска? Әллә син монда бер кирәкле кишер яфрагы булып яшәдең, аннан туфракка әйләндең һәм шуның белән вәссәлам дип уйлыйсыңмы?
Юк, дустым, безнең беребез дә ашап, эчеп, беркөнне юк булыр өчен генә яралтылмаган җир өстенә... Барыбызның да, көне килеп җиткәч, Аллаһ алдына
килеп басасы бар...
Илһамга сөйләшү авыр иде. Водород перекисена манылган мамык сулыш алырга комачаулый, тик аны кыймылдатса, тагын ургылып кан китүдән курка
иде. Тимурның сүзен дәвам итмичә, бераз тын гына барды да:
- Менә мине ни өчен яралтты икән соң алайса? Беркемгә бәхет китерә алмагач... – диде, караңгы тәрәзәгә борылып.
Нигә? Ни өчен? Нигә мин?.. Мондый сорауларга кем генә өзеп җавап бирә алсын... Әгәр синең фанилыкка килүең сыналу өчен генә булып, кылган һәр
гамәлең, әйткән һәр сүзең бөртекләп хисап тотуны таләп итәчәк икән, кайчан куркынычрак соң: мәңгелеккә килгәндәй, менә монда, җир өстендә яшәгән
мәлеңдәме? Әллә соң, Тимур Айдарович әйткәнчә, Аллаһ каршына килеп баскачмы?
Үз-үзенә әлегәчә мондый сорауларны биреп караганы юк Илһамның. Китү дигәнне ул бер генә тапкыр да күрмәгән әнкәсе янына кайту диебрәк күзаллый
иде. Гомер буе җанын кимергән, талкыган кимсенү хисеннән шул мизгелдә арыныр кебек, балачакта, башка малайларның “әни, әнкәй” дип дәшкәнен
ишеткәндә куырылып-бөрешеп калган тәне дә, ниһаять, җиңеллек тояр сыман. Ул тән инде болай да үзенеке кебек түгел... Тукта, киресенчә, әллә җанын,
канын чит итүеме? Бу еллар эчендә күпме кан салдылар үзенә, кан плазмасы бирделәр. Күпме дару, күпме агу бирделәр... Авырту һәм бетмәс сызлануның
үзе булып бөгәрләнгән чакларында “бетте, барысы да бетте” дип уйлаган мәлләре аз булмады. Бигрәк тә соңгы айда...
Нәфеснең чиге юк икән... Яшисе килә! Чулпанына туйганчы карап та өлгермәде бит әле ул! Газизәсен кулында күтәреп, җаны кинәнгәнче тирбәтә дә
алмады. Сабыеның шундый да кечкенә, шундый да нәни бармакларын берәм-берәм үбеп иркәләргә дә җитешмәде. “Әти кызы мин!” – дип кычкырып торган
зәп-зәңгәр күзләренә йотлыгып-йотлыгып төбәлергә дә җитешмәде.
Ир алар өчен курка иде. Бу курку башка бер генә курку хисенә дә охшамаган иде. Бу курку яратудан тора иде.
КИТҮ турында ул бары Тимур абыйсы белән генә ачыктан-ачык сөйләшә ала иде. Табиб буларак түгел, җанына якын бер кешесе итеп ачыла ул аңа.
Ичмаса, икесе дә чынбарлыкның күзенә туры карап серләшәләр. Башка кемгә ачылсын? Авылда тормыш йөген берьялгызы җигелеп тарткан – балаларына
үги әни алып кайтмыйм дип, гомер буе сыңар канат талпынган әтисенәме? Кайчандыр, сәндерәгә печән ыргытканда, сәнәгенә таянып торган әтисенең: “Тик
очалмыйм, карап калам кыр казлары артыннан”, – дип җыр көйләгәнен ишетеп алган иде Илһам. Аңлау соңрак килде: күпләрнең язмышы талпынудан гына
тора икән. Күпләрнең канат очы бик иртә киселә икән...
Айгөл ӘХМӘТГАЛИЕВА
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ДӨНЬЯ – АЛДАВЫЧ УЕНЧЫК
Аллаһ Тәгалә «Әлү Гыймран» сүрәсендә әйткән: «Үә мәлхәйәәтүддүнйәәә илләә мәтәәгүл-гурууур». - Дөнья - ул сезнең
кулыгызда бер алдавыч уенчык, кемнәр шушы уенчыкка алданмадылар,
Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә шуларга рәхимле. Без: “Фәлән кеше бик
бай яшәгән иде, шуңа кызыгып без дә урладык, ул ташый дип, без дә
ташыдык, төгән кеше үзе намаз укый торды, үзенең хәерчелектән башы
чыкмады, шуңа без намаз укымадык”, - дип әйтә алмыйбыз инде. Безнең
акланырга урыныбыз юк. Әгәр Аллаһ Тәгалә Коръәнне иңдермәгән
булса, пәйгамбәрләр җибәрмәгән булса, безне акыл белән зиннәтләмәгән
булса, без, бәлки, соңыннан үпкәләр идек, дөньялыгымда яшәгән өчен
ник ахирәттә миңа газап бирелә? -дип. Аллаһ Тәгалә дөньялыкта безгә
сайларга мөмкинлек куйды. Шушы аятьне тагын да тулыландырып,
тагын да бер аять килә («Әл-Фатиха» сүрәсе, 3 нче аять): «Мәәлики
йәүмид-диин». - Аллаһ Тәгалә ике дөньяның да падишаһы, диелә.
Димәк, бу дөньяда да, теге дөньяда да бер Аллаһның гына хөкеме йөри. Бу дөньяда Аллаһның нинди хөкеме йөри? Бу
дөньяда бөтен нәрсәгә Аллаһ Тәгалә рәхимле. Без намаз укыйбыз икән, ураза тотабыз икәк, аны сәламәтлегебез өчен дип
түгел, Аллаһ ризалыгы өчен, дип эшләргә кирәк. Нәрсә эшләсәк тә, Аллаһ ризалыгы өчен. Намаз укысам, әйбәт яшәсәм;
миңа байлык керер әле, дәрәҗәм күтәрелер, мине мактарлар, дип түгел. Киресе дә булырга мөмкин, авырып та китүең
ихтимал, синең байлыгыңа да кимлек килергә мөмкин. Чөнки Аллаһ Тәгалә сыный: бу бәндәм дингә очраклы гына килмәде
микән, гайрәте чигеп, ташлап китмәсме икән, дип. Төрле сынаулар белән сыный. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз әйтте: “Мин
яраткан бәндәләремне сынармын, ул сынауларны уңышлы үткән саен алар Миңа тагын да якынрак булырлар”, - диде.
Җәлил хәзрәт ФАЗЛЫЕВ, Татарстанның баш казые

АЛЛАҺЫНЫҢ 99 ИСЕМЕН
ЗЕКЕР ИТҮ ФАЗЫЙЛӘТЛӘРЕ

КОЛАК САЛСАҢ,
ҮКЕНМӘССЕҢ

Йәә Аллаһ – сәбәпсез күңел тынычлыгын югалткан кеше көн дә,
күзләрен йомып, йөрәк тибешен яки сулышын күзәтеп, 1000 тапкыр
Аллаһ дип әйтсә, күңел тынычлыгына ирешер. Әлеге зекерне, ким
дигәндә, 41 көн укырга кирәк.
Кайбер кешеләр әлеге зекернең
бертөрле рухын, ләззәтен
тойгач, соңгы көннәренә
кадәр, калдырмыйча, көн дә
укып баралар. Әлбәттә, андый
кешеләрнең күңелләрендә
какшамый торган тынычлык,
йөзләрендә балкып тора торган
нур барлыкка киләчәк.
Йәә Рахмәән – Рахмәән
исеме рәхмәтле дигән мәгънәне
үз эченә алган. Әлеге исемне биш вакыт намаздан соң 100 тапкыр укыган
кешенең зиһене, ягъни истә калдыру сәләте артыр. Йөрәге усаллыктан
арыныр.
Йәә Рахиим – Рахиим исеме рәхимле дигән мәгънәне үз эченә алган.
Әлеге исемне биш вакыт намаздан соң 100 тапкыр укыган кеше Аллаһның
рәхмәте белән һәртөрле бәладән котылыр.

*Изге хатын - оҗмах хуры, яман хатын дөнья гүре
*Йорт тоткан да хатын, йорт бетергән дә
хатын
*Яхшы кием - туй дәүләте, яхшы хатын - өй
дәүләте
*Ир өйнең бер чатын тотып торса, хатын өч
чатын тотып торыр
*Хатыны яхшыга бәхет кирәкми, хатыны
яманга ләхет кирәкми
*Атың начар булса да, хатының яхшы
булсын
*Хатын-кызны бизәктән дә бигрәк әдәпнәзакәт бизи
*Иң хәерле хатын - ул шундый ки, аңа карау
сине шатландыра, син аңа боерганда, ул сиңа
буйсына, ә син юк чакта, үзен һәм малыңны
саклый
*Хатын-кызга дүрт нәрсә өчен өйләнәләр:
байлыгы өчен, затлы нәселе өчен, чибәрлеге
өчен һәм дине өчен. Диндар булганны сайла,
югыйсә отыласың!

Мәхмүт Шәрәфетдин (“Аллаһның 99 исемен уку серләре”)

Балалар өчен

Фәйрүзә МӨСЛИМОВА

ТАТАР ӘЛИФБАСЫ
Уңыш сүзенә керә ул,
Кыңгырау чыңында бар.
Ң авазын күп сүзләргә
Кушып сөйләшә татар.

Оя корган карлыгачлар
Тәрәзә кәрнизенә.
Бөҗәкләр аулап очалар
Көн дә бәбиләренә.
Безне дә әти-әниләр
Сабый чактан үстерә.
“Уф” та димә, - ди Аллаһы, Аларның һич берсенә”.

Саулыгым-байлыгым

ЗӘҢГӘР
МӘТРҮШКӘ
Зәңгәр мәтрүшкәнең
файдасы бик зур. Ул табигый
антибиотик булып санала.
С о с т а в ы н д а ко р в а л о л ,
аскорбин кислотасы, дуплау
матдәләре, эфир майлары
күп. Ашказаны согы бүленеп
чыгуны арттыра, тән температурасын төшерә, ютәлләгәндә ярдәм итә,
артык холестеринны куа. Аны шулай ук нерв авыруларыннан да,
кан басымы югары булганда, атеросклероздан һәм башка очракларда
кулланалар. Хуш исле үсемлекне баш авыртканда эчәләр һәм
йокысызлыктан җәфаланганда да файдаланалар, төнәтмәсе белән баш
юалар. Теш сызлаганда чәйниләр. Элекке заманнарда мәтрүшкәне
буыннар сызлаганда, тешләрне таштан чистарту өчен кулланганнар.
Бер аш кашыгы коры үләнгә 1 стакан кайнаган су коеп, ут
өстендә кайнатып чыгарырга кирәк. Аннан тагы 10-15 минут сүрән
утта тотарга кирәк. Соңыннан суытып сөзеп куела. Бу кайнатманы
йокысызлыктан интеккәндә кулланырга була. Ул вакытта бер чирек
стакан мәтрүшкә төнәтмәсенә бер чәй калагы бал салып эчү киңәш
ителә. Депрессия, хәлсезлек вакытында, арыганлыкны бетерү өчен
дә мәтрүшкәне кулланырга була. Моның өчен кечкенә чәйнеккә 1 чәй
калагы мәтрүшкә, 2-3 чәй калагы яшел чәй салырга кирәк.

