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Әй, Раббыбыз! 
Безгә нурыбызны 
төгәлләп бир, безне 
кичер. Чөнки Синең 
һәрнәрсәгә көчең 
җитәр.

Рабигул-әүвәл - Рабигул-әхир,1441

гәҗит

«Тәхрим» сүрәсе, 8 аять

· Үзәкләшкән дини оешма - Татарстан җөмһүрияте мөселманнарының диния нәзарәте җирле дини оешмасы Актаныш районы мөхтәсибәте ·

12+Гәҗитебездә Аллаһ исеме зекер ителү сәбәпле, аңа хөрмәт белән карагыз, лаексыз максатларда кулланмагыз!

М ө х т ә с и б ә т  я ң а л ы к л а р ы 

Быел 28 октябрьдә кояш баеганнан соң, һиҗри календаре буенча мәртәбәле 
айларның берсе – Рабигыль-әүвәл ае башланган иде. Бу ай – Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд  салләллаһу гәләйһи вә сәлләм туган ай. «Мәүлид» сүзе гарәпчәдән  «туу», 
«Мәүлид ән-Нәби» Аллаһ Илчесенең салләллаһу гәләйһи вә сәлләм дөньяга килүен 
аңлата. Районыбызның мәчетләрендә, мәдәният йортларында, мәктәпләрдә 
Пәйгамбәребез салләллаһу гәләйһи вә сәлләмнең дөньяга  килүенә ихлас күңелдән 
шатлануны белдереп, ай дәвамында төрле чаралар үткәрелде, мәүлид кичәләре 
узды. Алар Аллаһ Рәсүле салләллаһу гәләйһи вә сәлләмнең тормышын өйрәнүне, 
аңа күпләп салаватлар әйтүне, Коръән аятьләрен уку, догалар кылу, вәгазьләр 
сөйләүне үз эченә алды. Мәүлид мәҗлесләре Пәйгамбәребез салләллаһу гәләйһи 
вә сәлләм узган юлны һәм аның сөннәт гамәлләрен искә төшерүне, аның күркәм 
әхлакый үрнәген өлге итеп алуны, рухыбызны тәрбияләү һәм ныгыту максаты 
белән уздырылды. 

Хөрмәтле “Нурлы гәҗит”не укучыларыбыз, дин кардәшләребез!
2020 ел өчен гәҗиткә язылу дәвам итә. Аңа язылу бәясе  144 сум 96 тиен тәшкил итә, язылу индексы П4562. Хәзер “Нурлы 

гәҗит” куләмле, ул 12 битле булып дөнья күрә.
“Нурлы гәҗит” кә язылып, сез татар мөселманнары арасында күбрәк таралуына һәм Ислам динен куәтләүдә үзегездән дә 

зур өлеш кертәсез!
Гәҗиткә язылу өчен почтага барып та,  хат ташучылар аркылы да, яки онлайн да язылып була. (һttps://podpiska/pochta.ru/

П4562).

Актанышта җирлек башлыклары, 
җәмәгатьчелек активы райондагы 
демографик хәлне уңай якка 
үзгәртү юнәлешендә тагын бер 
чара үткәрде. 

27 ноябрь көнне узган киңәшмәдә 
төп докладны район башлыгы 
урынбасары Рәйхан Галимҗанова 
ясады. Җыелыш барышында район 
ЗАГС бүлеге җитәкчесе Гөлфинә 
Мөхәмәдиева, имам-мөхтәсиб 
Руслан хәзрәт Мортазин, районның 
мөслимәләр берлеге рәисе Зөһрә 
Закирова демографик торышны уңай 
якка үзгәртү юнәлешендә үз тәкъдим-
фикерләрен җиткерделәр. 
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30 октябрьдән        алып     6 ноябрьгә 
кадәр районыбызның Җәмигъ 
мәчетендә   ир балалар өчен 
дини укулар оештырылды

 Б   иредә ун бала гыйлемен 
арттырды. Уку-укыту 

мәчеттә кабул ителгән программа 
тарафыннан алып барылды. Ә 
дәресләргә килгәндә, шәкертләр 
быел да фикх (гыйбадәт), иман 
(гакыйдә), Коръән уку нигезләре, 
әдәп-әхлак, Ислам тарихы, 
Пәйгамбәребез тормышы, гарәп 
теле фәннәрен өйрәнделәр. 
Укуларны Иркен абый һәм Рөстәм 
хәзрәт алып барды.

Мәүлид ән-Нәбигә 
багышланган иҗади бәйге 
җиңүчеләре билгеле булды

ТР  мөселманнары Диния 
нәзарәтенең «Хозур» 

нәшрият йорты Мәүлид ән-Нәби 
уңаеннан «Сез Пәйгамбәребезгә 
 ,карата үз мәхәббәтегезне ملسو هيلع هللا ىلص
аңа булган сөю хисегезне ничек 
белдерер идегез?» дигән темага 
уздырылган иҗади эшләр 
бәйгесенә йомгак ясады.

I урынга һәм 10 мең сум 
күләмендә акчалата бүләккә 
рус телендә эссе язган Мәскәү 
студенты Газинур Мохитов лаек 
булды. II урын һәм 5 мең сум 
татарча эссе авторы, Арча районы 
Иске Кишет авылында яшәүче 
Мәүлетдин Галиевкә бирелде. III 
урында – рус телендә эссе иҗат 

иткән Яшел Үзән кызы, КФУ 
студенты Галия Гарифуллина, 
ул исә 3 мең сум күләмендә 
акчалата бүләккә ия булды. 

Махсус бүләк – катнашу өчен 
диплом һәм «Хозур» нәшрият 
йорты чыгарган «Сөю нуры» 
(«Светоч любви») китабы 
Актаныш районы кызы Алсу 
Хисмәтовага тапшырылды.

(Әлеге иҗади эшне 8-9 битләрдә 
тәкъдим итәбез)

13 ноябрь көнне Актаныш   
муниципаль районы   ЗАГС 
бүлегендә «Яшь гаилә мәктәбе» 
дәресләре  уткәрелде

О чрашуның кунаклары 
Актанышның   2 нче   

урта мәктәбе укучылары 
булды. Актаныш районы 
имам-мөхтәсибе Руслан 
хәзрәт Мортазин, психолог 
Фәһимә ханым Шәйгәрданова 
катнашында яшьләр “Ничек 
бәхетле гаилә корырга?” дигән 
темага багышланган  түгәрәк 
өстәл янында очрашуда үзләренә 
күп файдалы мәгълүмат алдылар.  

15 ноябрь көнне район 
мәдәният йортында   автор-
башкаручы Ильяс Халиков 
һәм ул җитәкләгән      Мөнбәр” 
татар-дини театры «Мәдрәсә – 
белем чишмәсе” дип аталучы 
программа тәкъдим итте

Җ ирлегебез мөслим-
мөслимәләре әлеге 

вәгазь-театрны карап, үзләренә 
дини гыйлем һәм рухи ризык 
өстәделәр, күңелле ял иттеләр. 
Ислам динен таратуга бөтен 
көчен куйган Ильяс Халиков 

төркеменә рәхмәтләребезне 
җиткерәбез һәм яңа иҗади 
уңышлар телибез.

17 ноябрь көнне Җәмигъ 
мәчетендә мәүлид кичәсе узды

Б үләк мәчете мөслимәләре 
әзерләгән әлеге чарага күп 

мөслимә кардәшләребез килгән 
иде. Сөекле пәйгамбәребезнең 
тормыш юлы, әхлагы, 
сөннәте хакында чыгышлар, 
вәгазьләр, моңлы мөнәҗәтләр, 
тамашачылар белән викторина 
уены - барысын да бик ошаттылар 
мөслимәләр. Әлеге чара узып 
баручы мәүлид аенда тагын бер 
күркәм нурлы бәйрәм булды.

Шундый ук чаралар 
районыбызның барлык 
авылларында диярлек 
оештырылды.  Аллаһ Тәгалә ихлас 
тырышкан оештыручылардан, 
мәүлидтә катнашучылардан 
разый булсын. Ел дәвамында 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу гәләйһи вә 
сәлләмне истә тотып, салаватлар 
әйтеп, күркәм әхлакый үрнәгендә 
үзебезне тәрбия кылырга Аллаһ 
Раббыбыз насыйп итсә иде! 
Әмин.

▪ Актаныш мөхтәсибәте 
сайтыннан әзерләнде
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Нальчикта «Хәзерге 
Россиядә Ислам хокукый 
культурасы: бүгенге торышы 
һәм перспективалары» дип 
исемләнгән халыкара фәнни-
гамәли конференция узды

Х алыкара форумның 
максаты – Россиядә 

ислам хокукый культурасының 
заманча торышы, аерым алганда, 
традицион (шәригать) судларын 
куллану тәҗрибәсе, шулай ук 
аларны РФ хокукый мәйданына 
кертү перспективалары хакында 
фикер алышу булды. Фәнни 
форумда Татарстан мөфтияте 
вәкилләре – ТР мөселманнары 
Диния нәзарәте Голәмәләр 
шурасының җаваплы сәркатибе, 
ислам фәннәре докторы 
Рөстәм хәзрәт Нургалиев, 
Казан казые вазыйфаларын 
башкаручы, ТР мөселманнары 
Диния нәзарәтенең шәригать 
мәсьәләләре буенча бүлек 
җитәкчесе Булат хәзрәт 
Мөбарәков, Татарстанның 
Көньяк-Көнчыгыш төбәге казые 
Марат хәзрәт Мәрдәншин да 
катнашты. 

Болгар ислам академиясендә 
«Россиянең мөселман дини-
илаһият мәктәбен торгызу 
һәм үстерү шартларында 
Ислам гыйлеме өлкәсендә 
тикшеренүләр тәҗрибәсе» дип 
исемләнгән халыкара фәнни-
гамәли конференция узды

Ф орумга Россия, якын 
һәм ерак чит илләрдән 

илаһият һәм ислам гыйлеме 
өлкәсендә әйдәп баручы 
белгечләр һәм экспертлар 

җыелды. Конференция 
делегатларын БИАның 
учредительләр советы рәисе 
Илфар хәзрәт Хәсәнов сәламләде. 
Ул чыгышында билгеләп үткәнчә, 
Болгар ислам академиясе ачылу 
белән, татар-мөселман илаһияты 
фәнни төсмер алды, практик 
илаһият исә хәнәфи мәзһәбе 
һәм Матуриди гакыйдәсе 
кысаларында ТР мөселманнары 
Диния нәзарәте тырышлыгы 
белән уңышлы үсеш ала. Аерым 
алганда, Татарстан мөфтияте 
тарафыннан татар-мөселман 
илаһият мәктәбен үстерүгә 
юнәлтелгән проектлар гамәлгә 
ашырыла. 

«Хозур» нәшрият йорты 
мөфти Камил хәзрәт 
Сәмигуллин мөхәррирлеге 
белән әзерләнгән «Сөннәт һәм 
итагать итүче кешеләрнең 
гакыйдәсе» («Вероубеждение 
людей Сунны и Согласия») 
дип исемләнгән белешмәлек 
бастырты

Ә һле Сөннәт вәл-җәмәгать 
юлыннан баручылар 

– кемнәр ул? Мөхәммәд 
Пәйгамбәр ملسو هيلع هللا ىلص әйткәнчә, алар 
– Рәсүлебезнең ملسو هيلع هللا ىلص гакыйдәсе 
һәм гамәлләренә иярүчеләр 
һәм аның сәхабәләре юлыннан 
баручылар. Без үзебезне Сөннәт 

һәм итагать күрсәтүче кешеләр 
рәтенә кертә алабызмы? Моның 
өчен гакыйдәнең кайсы терәк 
баганаларына иман китерергә 
кирәк? Әлеге сорауларга 
җаваплар яңа басмада тупланган. 
Дин кардәшләребезгә уңайлы, 
куен дәфтәре итеп чыгарылган 
бу китапта рус телендә кыска, 
әмма эчтәлекле һәм бәйнә-бәйнә 
итеп Әһле сөннәт вәл-җәмәгать 
мөселманнары ышанган төп 
кагыйдәләр язылган.

Джакартада (Индонезия) 
“Хәләл” Бөтендөнья 
советының 17 нче Генераль 
Ассамблеясе (Word Halal 
Council) узды

А ның эшендә Татарстан 
Р е с п у б л и к а с ы 

мөселманнары Диния 
нәзарәтенең “Хәләл” 
стандартлары комитеты 
рәисе Ирек хәзрәт Җиһаншин 
катнашты. Халыкара оешма 
утырышы кысаларында 
Татарстан Республикасы 
мөселманнары Диния 
нәзарәтенең «Хәләл» 
стандартлары комитеты беренче 
тапкыр Бөтендөнья Хәләл 
Советы башкарма комитеты 
әгъзалары составына керттеләр 
һәм расладылар. Моннан тыш, 
Комитетка бирелгән WHC 
сертификаты озайтылды. 
Әлеге документ Ассамблея 
утырышларында тавыш бирү 
һәм аның эшчәнлегендә катнашу 
хокукын бирә. Шулай итеп, әлеге 
абруйлы оешманың сертификаты 
Комитет эшчәнлегенең халыкара 
танылуын раслаучы документ 
булып тора. 

ДИНИЯ НӘЗАРӘТЕ ХӘБӘРЛӘРЕ



4 · ДИНИ ВӘЗГЫЯТЬ ·Декабрь, 2019, № 11 (222)

Рабигыль-әүвәл аеның 12-нче көнен 
каршылап, Болгарда Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу гәләйһи вә сәлләмнең туган көненә 
багышланган традицион республикакүләм Мәүлид 
ән-Нәби кичәсе узды. Әлеге уңайдан оештырылган 
тантаналы чарага  Татарстан Республикасы 
мөселманнары Диния нәзарәте дин кардәшләрен 
инде җиденче тапкыр җыйды. 

Мәүлид ән-Нәби бәйрәменә кадәр әһәмиятле 
вакыйга – ТР мөселманнары Диния нәзарәте 
тарафыннан әзерләнгән «Кәлам Шәриф. 
Мәгънәви тәрҗемә»  басмасының презентациясе 
булды. Хәзерге заман татар әдәби телендә бер 
тәфсир булдыруга ихтыяҗ күптәннән бар 
иде, – дип башлады Шәригать мәсьәләләре 
буенча бүлек җитәкчесе, Коръән-хафиз Булат 
хәзрәт Мөбарәков. - Яңа тәфсир өстендә эшне 
мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин башлап җибәрде 
һәм аның концепциясен тәкъдим итте. Беренчел 
этапта атаклы Ногмани тәфсиренең телен 
үзгәртеп, аны заманча телгә күчереп, шул рәвештә 
җәмәгатьчелеккә тәкъдим итик дигән уй бар иде. 
Ләкин соңыннан Камил хәзрәт: “Элекке тәфсирләр 
бер мирас буларак калсыннар, без үзебезнең 
тәфсиребезне тәкъдим итик. Бу гамәлебез дингә 
керткән өлеш булсын, киләчәк нәселләр безнең 
өчен дога кылсыннар”, – дигән фикергә тукталды. 
Шушы концепция кысаларында эшне дәвам 
иттек. Яңа тәфсирне без “Мәгънәви тәрҗемә” дип 
атадык. Ул турыдан-туры тәрҗемә генә түгел, 
ә мәгънәви тәрҗемә. Бу нәрсә дигәнне аңлата? 
Белгәнебезчә, һәрбер телдә сурәтләү чаралары 
бар: фразеологизмнар, синонимнар, омонимнар... 
Аллаһ Тәгалә кайбер күренеш һәм 
төшенчәләрне Пәйгамбәребез чорында 
аңлашылганча күрсәткән. Ләкин бүгенге көн кешесе, 
әгәр  дә аның тел буенча белемнәре булмаса, әгәр 
дә ул тел фәннәрен өйрәнмәсә, аларны аңламаска 
мөмкин. Без гарәп теленең теге яки бу сурәтләү 
чараларын асыл мәгънәсенә төшенеп, Аллаһ Тәгалә 

нәрсә әйтергә теләгән, шуны ачып салдык. 
Тәкъдим итү чарасында шулай ук Коръән 

мәгънәләренең тәрҗемәсен әзерләүче төркемнең 
тагын бер вәкиле, филология фәннәре кандидаты, 
татар теле белгече Айгөл Биктимирова катнашты. 
Ул үз чиратында тәфсирнең төзелешенә һәм тел 
ягыннан булган үзенчәлекләренә, эш барышында 
мөрәҗәгать иткән чыганакларны атады. 

«Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» 
фундаменталь хезмәте ТР мөселманнары Диния 
нәзарәте тарихында Коръән мәгънәләренең үзе 
әзерләгән беренче тәрҗемәсе булып тора, ул 
Татарстанда игълан ителгән Коръән тәфсире елы 
кысаларында дөнья күрде. Коръән мәгънәләренең 
ТР мөселманнары Диния нәзарәте әзерләгән 
тәрҗемәсе үзенең төгәллеге белән аерылып 
тора һәм Каләм Шәрифнең төп нөсхәсенең 
(оригиналының) синтаксик конструкциясенә 
һәм лексик составына мөмкин кадәр якын итеп 
китерелә. Бу исә укучыны мәгънәви ялгышлардан 
саклый. Укучыларга уңайлы һәм Коръән 
мәгънәләрен аңлауны җиңеләйтү өчен басманың 
текстында туры тәрҗемәдән җәяләр белән 
аерымланган шәрехләр урын алган.  Коръәнне 
шундый рәвештә татар теленә күчерү укучыга аның 
сүзгә-сүз тәрҗемәсен дә, Изге Китапның тексты 
иңдерелгән, укылган һәм язылган тарихи-мәдәни 
шартларын, теленең нечкәлекләрен, төптә яткан 
мәгънәсен һәм метафораларын да ирештерергә 
мөмкинлек бирә. 

▪ ТР МДН сайтыннан

БОЛГАРДА РЕСПУБЛИКАКҮЛӘМ 
МӘҮЛИД ӘН-НӘБИ УЗДЫ
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СОРАУ-ҖАВАП

СОРАУ: Пәйгамбәр салләллаһу гәләйһи вә 
сәлләм үзенең туган көнен ничә тапкыр 
үткәргән?

ҖАВАП:  Пәйгамбәр (аңа Аллаһның рәхмәте 
һәм сәламе булсын) үзенең туган көнен һәр 
атна саен үткәргән. Әбу Катада тапшырган 
хәдистә түбәндәгеләр китерелә:

Аллаһ илчесеннән дүшәмбе көнне ураза 
тоту хакында сорадылар, ул болай дип җавап 
бирде: «Мин бу көнне туганмын һәм бу 
көнне миңа ачыш иңдерелде» (Сахих 
Мөслим / Ураза турында бүлек, 1162 (198)).

Әлбәттә, хәдистә сүз нинди дә булса башка 
гамәлләр яки шатлыкны белдерүнең башка 
ысуллары турында түгел, ә ураза турында 
бара. Әмма сөенеч белдерү ысуллары 
шәригатькә каршы килмәгән очракларда 
махсус билгеләп куелмаган. Моңа мисал 
булып Имам Бохариның «әс Сахих» («Китәбү 
ән-никах», 5101) җыентыгында килгән хәдис 
тора, анда һәр дүшәмбедә Әбу Ләһәбнең 
газабы җиңеләйтелү турында әйтелә, чөнки 
ул бу көнне Пәйгамбәрнең (аңа Аллаһының 
рәхмәте һәм сәламе булсын) дөньяга килүе 
турында шатлыклы хәбәрне җиткергән колын 
азат иткән. Бөтен тормышын мөселманнар 
белән көрәшкә багышлаган кешегә дә 
шундый бүләк бирелгәч, Аллаһ илчесенең 
(аңа Аллаһның рәхмәте һәм сәламе булсын) 
тууы уңаеннан шатлыкларын белдергән 
мөселманнар турында ни әйтергә кала соң 
инде?

СОРАУ: Пәйгамбәрнең (аңа Аллаһның 
рәхмәте һәм сәламе булсын) сәхабәләрне 
Мәүлидне үткәрергә өндәгән бер генә 
булса да дәлиле Коръәндә һәм Сөннәттә 
бармы?

ҖАВАП: Мәүлидне үткәрү максат булып 
тормый. Максат булып Аллаһның илчесе (аңа 
Аллаһның рәхмәте һәм сәламе булсын) бу 
дөньяга килүе уңаеннан шатлык белдерү тора. 
Кәлам Шәрифтә Аллаһ Тәгалә болай ди:

Мәгънәсе: “(Рәсүлем!) Әйт: “Аллаһның 
фазылы (булган Коръән Кәрим) белән һәм 
Аның гына рәхмәте (булган Пәйгамбәре, 
Ислам һәм сөннәт) белән (бәхетле 
булсыннар), шуңа гына шатлансыннар. 
Ул (илаһи фазыл һәм рәхмәт) алар 
туплаганнардан яхшырак”. (Йунус/58)

Икенче бер аятьтә Аллаһ Тәгалә болай дигән:
Мәгънәсе: “(Рәсүлем!) Без сине (җеннәр, 

фәрештәләр, кяфер һәм мөселман барча 
кешеләрне кертеп,) бөтен галәмнәр өчен 
бер рәхмәт итеп җибәрдек”. (Әл-Әнбия/107) 

Әлеге һәм алдагы аятьтән аңлашылганча, 
мөселманнар Аллаһ илчесенең (аңа Аллаһның 
рәхмәте һәм сәламе булсын) бу дөньяга килүе 
уңаеннан сөенүләрен белдерергә тиешләр. 
Әлеге факт Ибн Габбасның (Аллаһ аңардан 
разый булсын) тәфсире белән раслана, ул 
Аллаһның рәхимлелеге – белем, ә Аның 
рәхмәте – Мөхәммәд (аңа Аллаһның рәхмәте 
һәм сәламе булсын) дип әйткән.

Ибн Тәймиянең дә Мәүлид турында әйткән 
фикере бар. Үзенең «Иктида Аля Сыратин 
Мустакым» хезмәтендә ул болай дип яза: 
«Мәүлидне хөрмәтләү һәм кайберәүләр 
эшләгәнчә аны үткәрү – Аллаһ илчесен (аңа 
Аллаһның рәхмәте һәм сәламе булсын) мактау 
уңаеннан бик тә хөрмәткә лаеклы гамәл».

Бу Аллаһ илчесенең (аңа Аллаһның рәхмәте 
һәм сәламе булсын) дөньяга килүе уңаеннан 
шатлык белдерүнең дөреслегенә карата 
китерелгән дәлилләрнең бик аз өлеше генә 
әле. Бу мәсьәлә буенча ялгышканнарны Аллаһ 
Тәгалә хакыйкый юлга бастырса иде.

▪ТР МДН сайтыннан әзерләнде

Мәүлидне үткәрүнең дөрес булуына дәлилләр
Мөселман дин кардәшләребезне ялгыштырып, Мәүлид ән-Нәбине бәйрәм итәргә 

ярамый дигән буш хәбәрләрнең мессенджерларда актив таралуына бәйле рәвештә, 
Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте Аллаһ илчесенең ملسو هيلع هللا ىلص 
туган көненә багышланган чараларны үткәрүнең дөрес булуына карата дәлилләр 
китерә.
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Татарчадан карап өйрәнүчеләргә

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтаанир-
раҗииим. Бисмил-ләәһир-рахмәәнир-
рахииим. Әлхәмдүлилләәһи раббил 
гәәләмииин. Үссаләәтү үәссәләәмү гәләә 
расүүлинә Мүхәммәдиү үә гәләә әәлиһи үә 
әсъхәәбиһи әҗемәгииин.

Әлхәмдүлилләһ, ошбу сүзләрнең мәгънәсен 
аңларга Аллаһ Тәгалә Үзе ярдәм итә. Ислам 
динен өйрәнергә теләп, мәчетләргә укырга 
килүчеләр, иң беренче булып, остазлардан 
шушы сүзләрне ишетә. Кыскача әйткәндә, 
шайтан явызлыгыннан Аллаһка сыенам, 
Аллаһ исеме белән башлыйм, Раббыбызга 
мактауларыбыз булсын, рәсүлебез 
Мөхәммәдкә, гаиләсенә, сәхәбәләренә салават-
сәламнәребез ирешсен. 

Шушы күркәм зикерне ятлап, һәрвакыт 
кабатлап торырга язсын иде барча 
мөселманнарга да. Ләкин шуны истә тотыйк: 
хәрефләрне, иҗекләрне дөрес итеп әйтү 
тиешле. Гарәп телендә еш кына бер сүздә 
калын һәм нечкә иҗекләр чиратлашып килә. 
Ягъни калынын – калын, нечкәсен нечкә итеп 
әйтү зарури. 

Гадәттә, нинди хаталар ясала соң: “әгүүзү” 
дигән сүздәге “з” хәрефе татарча әйтелештән 
аерыла. Транскрипциядән укыганда у, ү, а, ә, 
и хәрефләре икешәр язылган урыннарда ике 
микъдар сузып торырга кирәк. Бер генә сузык 
аваз әйтелсә, яисә икедән артып китсә, гөнаһ 
була. 

“Бисмил-ләәһир-рахмәәнир-рахииим”нең 
“ләәһир” дигән өлешендә ә хәрефен ике 
мәртәбә сузарга һәм һ хәрефен әйтергә 
кирәк. Телне шуңа күнектерик. Ордым-
бәрдем генә әйтелә торган сүзләр түгел 
болар, үз хаталарыбызны үзебез төзәтик. Тик 
башкаларның хатасын бүтән кешеләр янында 
төзәтүдән, үзебезне акыллыга санаудан 
саклана алсак иде, йә Раббым. Күңелләребезгә 
иман байлыгы, тәүфыйк-һидәят бир, күркәм 
холык белән сөендер безләрне! 

“Үәссаләәтү” сүзен дә хатасыз әйтергә өйрәнү 
хәерле: икенче иҗек – “са” калын, өченче 
иҗектәге ә хәрефе икеләтә сузып укыла. 

Татарчадагы к, с, т хәрефләренең гарәпчә 

әлифбада нечкә әйтелешлесе дә, калыны да 
бар. Гарәпчә догаларның татарча язылышына 
карап укыганда, ятлаганда моны да 
игътибарсыз калдыру ярамый. Әйтик, югарыда 
телгә алынган “әсъхәәбиһи” сүзендәге с хәрефе 
калын. Аннан алдагы да, арттагы да иҗекләр 
нечкә, шуңа күрә с хәрефен калын итеп әйтү 
өчен кат-кат кабатламыйча гына өйрәнеп тә 
булмый. 

Гарәп әлифбасын  өйрәнергә өлгермәгән, 
әмма дога-аятьләрне, Аллаһны мактау сүзләрен 
укырга, ятларга теләгән һәм ятлаган мөселман 
кардәшләребезгә әлеге киңәшләребезнең 
файдасы тисен; ислам дине нигезләрен, 
Коръән аятьләрен өйрәнергә насыйп булсын. 
Әгәр ялгышлыклар китсә, кичер, Раббым!

Өстәл китабың бармы?

Кемнән нинди киңәш сорарга белми 
бәргәләнгән чаклар була. Җанны әрнеткән 
хәлләрдән ничек арынырга? Әлбәттә, Коръән 
укып, дога кылсаң, намазда сәҗдә кылып, 
Аллаһтан ярлыкау сорасаң, мохтаҗларга 
ярдәм итсәң, мәчетләргә садака илтеп бирсәң 
– күңелгә моннан да шифалырак, сихәтлерәк 
дәва юк. 

Дин нигезләрен үзләштергәнче, Коръән 
Шәрифне укырга өйрәнгәнче, кеше, гадәттә, 
дини китап-журналлар укый, вәгазьләр 
тыңлый. Бу яктан хәзерге буын бик бәхетле. 
Нәшриятлар яңадан-яңа китапларны табадан 
төшереп кенә тора. Дин белгечләре, гыйлемле 
хәзрәтләребез, мөгаллим-остазларыбыз 
динебезне куәтләү, өйрәтү юнәлешендә бик 
зур тырышлык куя. 

Әлегә Коръән укымаучыларга, намазга ба-
сарга өлгермәгәннәргә Җәлил хәзрәт Фаз-
лыевның китапларын уку да олы бер этәр-
геч булачак. Әйтик, аның “Локман Хәким 
нәсыйхәтләре” дигән яңа китабы һәркемнең 
өстәл китабына әверелә ала. Бернинди психо-
лог ярдәмен дә эзләп йөрисе юк, һәрбер сорауга 
җавапны шушы хикмәтле китаптан да табып 
була. Мәчеткә, Изге Китапка юл үзеннән-үзе 
ачылыр, иншә Аллаһ.

▪ Филиза Сәлахова
Актаныш   

Раббыбыз мәчеткә юлларны ачты
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Татарстан мөселманнары башлыгы Камил 
хәзрәт Сәмигуллин яңа иҗазәт алды – ул Коръән-
Кәримне Гасыйм кыйраәтенең Шүгъбә риваяте 
буенча укытырга мөмкинлек бирүче таныклыкка 
ия булды. 

Гасыйм кыйраәте – Коръәнне кычкырып уку белән 
бәйле булган ун стильнең берсе, ул Кәлам Шәрифне 
укуда ике төргә ия: аларны имам Гасыймның 
шәкертләре – Хафыс һәм Шүгъбә тапшырган. 
Россия дин белгечләре арасында иң киң таралган 
Коръән уку төре булып Гасыймнан килгән Хафыс 
риваяте санала. Камил хәзрәт алган иҗазәт исә 
аның Шүгъбә риваятен үзләштерүен раслый. 
Шул рәвешле, мөфти хәзрәт Хафыс һәм Шүгъбә 
риваятьләреннән торган Гасыйм кыйраәтенең 
белемнәренә тулысы белән ия.

Моннан тыш, иҗазәттә, гадәткә кергәнчә, 
белемнәрне тапшыру чылбыры Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
үзенә кадәр барып тоташуы күрсәтелгән. Камил 
хәзрәтнең остазы исә – шәйх Мәэмүн әр-Рави, 
ул Татарстан мөфтиеннән имтихан кабул итә 
һәм аның белемнәрен бәяли. Шәйх әр-Рави 
пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең турыдан-туры нәсел дәвамчысы, 
Дубайда Кәлам Шәриф халыкара премиясе исемен 
йөртүче, әмирлектәге Хөкүмәт каршында эшләүче 
Коръән әзерләү буенча Комиссия башлыгы 
(DIHQA), ул шулай ук Дубай мәчетләренең берсендә 
имам булып тора. Шәйх Коръәнне кычкырып 
уку кыйраәтләренең барлык төрләре буенча 
иҗазәтләргә ия, ул Коръән хифзы буенча иң югары 
дәрәҗәне йөртә. Галим мөфти Камил хәзрәтнең 
белемнәрен Коръәнне яттан белүгә һәм аны 

Гасыйм кыйраәтенең Шүгъбә риваяте нигезендә 
укуга карап бәяләде.

Татарстан мөфтияте башлыгы Камил хәзрәт 
Сәмигуллин – Коръән-хафиз, ул гакыйдә, фикъһе 
ысулы, хәдис ысулы, фикъһе, хәдис гыйлеме, хөснел 
хат, сарыф (морфология) һәм нәһү (грамматика) 
буенча иснәд (Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнән башлап Әбу Хәнифә аша өзелми 
килгән чылбыр) белән иҗазәткә (шәригать 
фәннәрен укыту өчен рөхсәт) ия. Мөселман 
дөньясында “иҗазәт”ле кешеләр гыйлемдә махсус 
дәрәҗәгә ия һәм алар Пәйгамбәр салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм дәвереннән килгән белемне 
саклаучылар булып тора.

Шунысы мөһим: Татарстан Республикасы 
мөселманнары Диния нәзарәте республикабыз 
өчен Коръән кыйраәтләре буенча белгечләр 
әзерләүдә нәтиҗәле һәм эзлекле эш алып бара. 
Мисал өчен, 2018-нче ел ахырында Казанның 
“Рәшидә” Коръән өйрәнү үзәген тәмамлап, 
Ливанда әл-Җинән университетында укучы Рушан 
Йосыпов Коръән фәннәре белгечлеге буенча 
магистерлык диссертациясен уңышлы яклады һәм 
7 кыйраәт буенча доктор Халид Әхмәд Бәрәкәттән 
иҗазәт алды, аның документында шулай ук 
Пәйгамбәр салләллаһу галәйһи вә сәлләмнән 
килгән чылбырны дәвам итүе күрсәтелгән. 
Моннан тыш, Татарстан өчен Коръән кыйраәтләре 
буенча белгечләр әзерләүдә ирешелгән килешүләр 
нәтиҗәсендә, Төркиянең “Хасеки” югары әзерлек 
үзәгендә белем алучы янә бер Коръән белгече Кәлам 
Шәрифнең 10 кыйраәтен тулысынча үзләштереп 
республикабызга әйләнеп кайтачак.

▪ТР МДН сайтыннан әзерләнде

ТАТАРСТАН 
МӨФТИЕ ГАСЫЙМ 
КЫЙРАӘТЕНЕҢ 
ШҮГЪБӘ РИВАЯТЕНӘ 
ИҖАЗӘТ АЛДЫ

· КӨНҮЗӘК МӘСЬӘЛӘ ·
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Әссәләмүгаләйкүм 
үә рахмәтуллаһи 
үә бәракәтүһ йәә 

Расүүләллаһ! 
Әссаләәтү вәссәләәмү 

гәләйкә йәә Расүүләллааһ. 
Әссаләәтү вәссәләәмү 

гәләйкә йәә Хәбиибәллаһ.

Барлык галәмнәрне тәрбия 
кылып торучы, һәр мәхлуген 
кайгыртып, ярдәм итеп һәм 
нигъмәтләндереп торучы, 
барлык гүзәл исемнәргә, иң 
күркәм сыйфатларга ия 
булучы Аллаһы Сүбхәнәһү 
үә Хак Тәгаләгә мактау 
һәм дан булсын, чиксез 
рәхмәтләребез барып 
ирешсә иде! Хәдисләрдә 
әйтелгәнчә, Аллаһы Тәгалә 

җирләрне һәм күкләрне 
барлыкка китергәнче 
үк, каләмне яраткан. 
Коръән Кәримдә «Каләм» 
сүрәсе дә сине-сөекле 
пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу 
гәләйһи вә сәлләмне искә 
алудан башланып китә. 
Шул хикмәтле каләм 
белән хәзер сиңа хат язам. 
Мөмкинлекләр һәм гыйлем 
биргән Аллаһы Тәгаләгә 
барлык мактаулар булсын!

Йәә Расүүләллаһ, Аллаһы 
Тәгалә синең нурыңны 
башка әйберләргә караганда 
әүвәл бар иткән. Син 
пәйгамбәрләр арасында 
беренче яратылганы һәм 
соңгы җибәрелгәне. Аллаһы 

Тәгаләнең рәхмәте белән 
син әүвәлгеләргә дә, безгә дә, 
бездән соңгыларга да ярдәм 
итеп торасың. Аллаһы 
Тәгаләнең сиңа булган 
яратуының чиксез билгесе 
булып, син иң нурлысы, иң 
камиле, иң зиннәтлесе, 
Коръән Кәрим белән 
бүләкләнгәне. Ә иң мөһиме, 
синең бу фани дөньяда да, 
бакыйлыкта да безгә булган 
һәм булачак шәфәгатең 
һәм яклавың. Сөекле 
пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу 
гәләйһи вә сәлләм! Рәхмәт 
сиңа!  Синең догаларың 
белән бик күркәм, җитеш, 
мул, бәрәкәтле гомер 
кичәбез. Нинди уңайлы, 
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җылы, якты, ризыклы, 
имин, тыныч шартларда 
яшибез. Ә йортларыбыз 
берсеннән-берсе иркен, 
матур. Әлхәмдүлилләһ.

Тиздән синең Мәүлидең 
җитә. Һәр Ислам гаиләсендә, 
м ә ч е т - м ә д р ә с ә л ә р д ә 
салават әйтүләр, синең 
турында, сәхабәләрең, 
йорт әһелләрең турында 
өйрәнүләр, сөйләүләр дәвам 
итәчәк. Мондый өйрәнүләр, 
чыгышлар күңелгә әйтеп 
бетергесез рәхәтлек, 
шатлык бирә. Тагын, тагын 
тыңлыйсы, синең турында 
күбрәк беләсе килә, күзләрдә 
яшьләр җемелди, күңелдә 
моңсулык, сагыш, сине 
сагыну белән беррәттән 
өмет, синең белән очрашу 
өмете уяна. Һәр мөэмин-
мөселманның, һәр мөэминә-
мөслимәнең синең белән 
үзара элемтәсе, бәйләнеше 
бар. Моннан ничә еллар 
элек әбиемнең әтисе Хаҗ 
гамәлләрен үтәп, шул 
җирләрдә вафат булган. Син 
йөргән җирләрдә йөреп, син 
караган тауларга караган. 
Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте 
белән әниемә дә Хаҗ кылу 
насыйп булды. Инде хәзер 
үземә, балаларыма, алардан 
туачак балаларга игелекле 
эшләр эшләргә, хәерле 
гамәлләр кылырга насыйп 
булсын. 

Әбием һәрвакыт кабатлап 
йөри иде: Ләәә иләәһә 
илләллаһ, хәерле халас, 
Мүхәммәдүр-расүлүллаааһ, 
хәзрәти Хозыр, Ильяс. 
Һәм тагын: Хәсби Рабби 
йәә Аллаһ, нур Мөхәммәд 
салләллаһ, ләәә иләәһә 
илләллаһ Мүхәммәдүр-
расүлүллаааһ. Ләәә иләәһә 

илләллаһ Мүхәммәдүр-
расүлүллааһ. Аллаһы 
Тәгаләдән башка иләһ юк, 
Мөхәммәд - аның илчесе. 
Ихлас яратканнарның гына 
Исемнәре шулай янәшә 
торыр! Бу сузнең көчен, 
тәэсирен бик күп сынадым. 
Җир йөзендә нәрсә белән 
чагыштырыйм, ничек 
аңлатыйм дисәм, минем 
өчен ул ана белән баланың 
үзара җылылыгы, якынлыгы. 
Бала әнисенә үзенең 
һәрвакыт имин булырына 
тулысынча ышанып кулын 
бирә, мин дә шул сүзне 
кабатлап иминлеккә 
ирешәчәгемне аңлыйм. 

Ничек итеп сиңа 
яратуымны белдерер идем 
икән? Сине көндә искә алу, 
исемеңне кабатлау, синең 
турында уйлау    бар. Ниндидер 
мәсьәләләр алдында 
калганда пәйгамбәребез бу 
очракта нишләр иде икән, 
нинди чара, карар кабул 
итәр иде икән дип уйлыйм. 
Яки эштә, тормышта 
ниндидер кыенлыклар килеп 
чыкканда, яки кемнәндер 
ачулану, каршылык 
тойганда һәрвакыт сине 
уйлыйм. Ул кешене гафу 
итәргә, ачуланмаска 
тырышам. Ә безнең 
пәйгамбәребез иң камил 
кеше, беркайчан да болай 
эшләмәс, болай әйтмәс 
иде дип үземне юатам. 
Безнең пәйгамбәребез 
бигрәк мәрхәмәтле, 
йомшак, итагатьле, зыялы, 
гыйлемле, тыйнак, дөрес 
карарлар кабул итүче 
булган дип уйлыйм. Синең 
йөзеңне күрмәсәм дә, 
күңелемә, күз алдына синең 
нурлы йөзең, сафлыгың, хуш 

исең, мөбарәк буй-сының 
килеп баса, ярдәм итәргә 
тырышуыңны тоям.  Һәм 
Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте 
белән юллар ачыла. Юллар 
дигәннән, әниемне, баламны 
утыртып, шәһәргә кунакка 
киттек. Бер адреска 
барырга кирәк, ничектер 
таба алмый йөрим, 
якыннарыма сиздерү юк 
инде халәтне, күңелемнән 
Аллаһы Тәгаләгә ялварам: 
«Йә Аллаһым, туры юлга, 
дөрес юлга чыгар инде, ярдәм 
ит безгә», дим. Шул вакыт 
нәкъ каршымда мәчет пәйда 
булды, ә безгә кирәкле җир 
шул мәчет янында гына. 
Мин бу ялваруны эчемнән 
генә әйткән идем. Менә 
безнең Раббыбыз нинди Ул! 
Иң шатландырганы дөрес, 
туры юл сорап, каршыма 
мәчет чыгаруы. 

Ярый, сөекле пәйгамбәрем! 
Сиңа хат язу күңелемә 
рәхәтлек, хушлык бирде. 
Безнең өчен тыныч бул, 
борчылма! Синең белән 
хәерле күрешүләр насыйп 
булсын! Мәүлидең мөбарәк 
булсын! Җир йөзендәге гүзәл 
чәчәкләрне сиңа бүләк итәм. 

Аллаһы Тәгаләнең 
безгә карата булган 
мәрхәмәтен, рәхмәтен 
санап бетерә алмаган кебек, 
пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһү 
гәләйһи үә сәлләмнең 
камиллеген дә, аңа карата 
булган яратуыбызны да 
кәгазь битенә генә, бер көнгә 
генә сыйдырып бетереп 
булмый. 

Әссәләмүгаләйкүм үә 
рахмәтуллаһи үә бәракәтүһ.

▪Алсу Хисматова
Актаныш
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Кеше нәрсәгә булса да ышанмыйча яши 
алмый. Ак белән караны, уң белән сулны аера 
башлагач, “Мин кем? Каян килдем? Кая барам?” 
кебек сорауларны моннан безнең эрага хәтле 
яшәгән адәмнәр дә эзләгән. Җавапны да төрлечә 
тапканнар. Табигать көчләренә ышанганнар. 
Җил, давыл, яңгыр, буран юкка гына барлыкка 
килми, без алар белән бәйле дип уйлаганнар. 
Кояш алласы, күк алласы, су алласы һ.б аллалар 
барлыгына ышанып, аларга табынганнар, 
сораганнар, корбаннар китергәннәр.

“Адәм баласы” дигән төшенчәне барыбызның 
да ишеткәне бар. Әби-бабайлар авызыннан да 
ачулары чыкканда “И адәм актыгы! Йөрисең 
инде кеше көлдереп”  дигән гыйбәрә таныш. Җир 
йөзендә иң беренче кеше Адәм исемле булды, 
шуңа без адәм балалары булып бүгенге көнгә 
хәтле генә түгел, кыямәткә чаклы аталачакбыз. 
Адәмне Аллаһ балчыктан, ә кабыргасыннан аңа 
иптәш итеп хатын-кызны яратты. Бу ике зат 
үзләрен барлыкка китерүчене таныйлар һәм 
сәҗдә кылалар иде. Ялгыш эшләп ташлаган 
гөнаһлары бәрабәренә алар Җәннәттән Җиргә 
китерелделәр. Җирдә дә Адәм белән Һәва бер 
Аллаһка табынып яшәде. Вакытлар үтә торды, 
нәсел зурайды. Адәмгә сәҗдә кылмаган Иблис тә 
тик ятмады, һаман саен котырта торды, вәсвәсә 
салды. Тора-бара Аллаһ онытылды, үлгән әти-
әниләрнең зиратына ташлар куеп, балалары 
табына башлады. Табигать көчләрен Аллаһ 
дип кабул иттеләр. Үзенең колларын туры юлга 
күндерергә Аллаһ Тәгалә илчеләрен җибәрә торды. 
Идрис, Нух, Муса, Гайсә галәйһиссәлләмнәр... 
Алар һәммәсе дә бер Аллалыкка чакырды. 
Җирне, күкләрне, хайваннарны, кешеләрне, 
фәрештәләрне, җеннәрне барлыкка китерүче зат 
бердәнбер. Ул беркемнән тумады һәм беркемне 
тудырмады. Һәр нәрсәне парлы итеп яратты: 
көнгә – төнне , айга – кояшны , иргә – хатынны 
, акка – караны. Ул ашау-эчүгә, киемгә, йокыга, 
гомумән, бернәрсәгә мохтаҗ түгел. Ә җир йөзенә 
хәлиф, солтан итеп Адәм баласын билгеләде. 
Карагыз, бар нәрсә безгә хезмәт итә, безнең 
күзләрне хозурландыра, күңелләрне хушландыра. 
Өстәлләребездә берсенең тәме икенчесенә 
охшамаган ничә төрле ризык бар. Сыйлан, шөкер 
ит. Бу адәмне суеп ашыйм дип, сыер-сарыклар 
безнең арттан чапмыйлар, ә без аларның тәмле 
итләреннән сыйланабыз. Кирәк булса пешереп, 
кыздырып, шашлык ясап бәйрәм итәбез. Элеккеге 
халыклардан да бер Аллаһка ышанганнары булды, 
ышанмаганнары да. Меңнәрчә еллар шулай үтә 
торды. Кешеләр бу дөньяга тудылар, яшәделәр, 
үлделәр. Әле дә шулай дәвам итә. 

Җир йөзенә рәхмәт итеп иң ахыргы пәйгамбәр 

Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
җибәрелде. Ул алып килгән дин – ислам дине дип 
атала. Бу динне дөнья халкының алтыдан бер өлеше 
тота. Безнең болгар бабаларыбыз моннан мең ел 
элек ислам диненең ни икәнен аңлап, төшенеп, үз 
теләкләре белән кабул иткән. Татарлар гына түгел, 
Идел-Урал тирәлегендә яшәгән башка халыклар – 
удмурт , мари, чуваш милләтләре дә ияргән ислам 
диненә. Тарихи чыганаклар моны раслый. Тик 
илебездә төрле вакыйгалар булып, татарларның 
бер өлешеннән кала, башка халыклар исламнан 
ихтыярый-мәҗбүри читләштерелә. Инде 70 ел 
атеизм чорында яшәп, әздән генә дини буыннар 
чылбыры өзелми калды. Кискен сәяси үзгәреш 
дин иреген алып килде. Башка диннәр дә иркен 
сулап, гыйбадәт йортлары төзеде, китаплар 
бастырылды. Татарстаныбызда күп төрле милләт 
яши. Аллаһка шөкер, дус яши. Һәркем үз динен 
тота ала, ләкин Аллаһ каршында иң дөрес, иң 
камил дин – ислам дине. Ислам дине ул - саф, чиста. 
Начарлыкка өйрәтми, террорчылыкка өндәми. Ул 
хәтта кулы белән түгел, теле белән дә беркемгә, 
бернәрсәгә зыян салырга кушмый. Икегә өчне 
тапкырлагач, алты буласын өйрәтмәсәләр беркем 
дә белми, шуңа күрә дин турында белер өчен дә 
гыйлем кирәк. “Белмим дип әйтергә наданлык 
та җитә”, - дип  әйтә иде Габдулла хәзрәтләре. 
Беребез дә диннән ерак китмәгән. Мәчетләрдән 
азан тавышы һәрдаим яңгырап, намазларга 
чакырып тора. Мин ишетмәдем, мин күрмәдем, 
әйтүче булмады  дип аклана алмасбыз, шуңа күрә 
соңга калдырмыйча бер Аллаһ юлына басарга 
кирәк. Аллаһ Тәгалә рәхим-шәфкатьле. Ул Үзе 
яраткан колларына һич зыян килүне теләми. Бу 
дөньяда күргән шатлык-кайгыларыбыз һәммәсе 
дә сынау өчен. Хәерчелек сынау булган кебек, 
зур байлыкка ия булу да сынау,чөнки аның өчен 
җавап та шуның кадәр булачак. 

Кул-аяклары юк, күзе күрми, колагы ишетми 
торган кешеләребез булу  сәламәт кешеләр 
аңласыннар өчен, үз язмышларыннан кәнәгать 
булсыннар өчен җибәрелгән. Ә менә сәламәтлеге 
булмаганар, шул халәтләренә риза булып: 
“Кимчелекле итеп Аллаһ Тәгалә яраткан, 
тәкъдиремнән зарланмыйм” – дисә , Аллаһ 
Тәгалә ул бәндәсен җәннәтле итәр. Һәрнәрсә 
мөһим, җәмәгать, бер вакыйга-күренеш тә юкка 
гына түгел. Фикерли белгәннәргә монда күп 
хикмәтләр бар.  Әлеге җөмлә Коръән китабында 
еш китерелә. Ә безнең фикерләү дәрәҗәсе ничек 
икән? Бу сорауга һәркем үзе генә җавап бирә 
ала...

▪ Илина Арсланова

ФИКЕРЛИ БЕЛГӘННӘР АЛЛАҺ ТӘГАЛӘНЕ 
ТАБАЧАК
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Бисмил-ләәһир-рахмәәнир-рахииим!
Хөрмәтле газета укучыларыбыз! Сез «Нурлы» балачак балалар битендә кунакта. 

Газетабызның бу бите әти-әниләр һәм балалар өчен. Кече яшьтән үк ислам белемен һәм 
тәрбиясен алырга ярдәм итү – безнең максатыбыз.  Балаларыбызны иман нуры белән 
яктыртып яшик! 

1 нче дәрес (сөйләшү)

Без ни өчен Аллаһны күрмибез?

Без Аллаһны күрмибез. Бу мөмкин түгел. Ләкин Ул бар. 
Ул безне күрә һәм бөтен нәрсәне белеп тора. Аның белеме 
чиксез. Бар мәхлүкларның да барлыкка китерүчесе – 
Аллаһ. Бу дөньяда безгә күренмәгән нәрсәләр бик күп. 

Мәсәлән, электр тогы, сөттәге май, организмнардагы 
күзәнәкләр... Кайберләрен микроскоп аша күреп була, 
әлбәттә. Без авыртуны, акылны күрмибез, әмма тоябыз.   

Ә бөтен нәрсәне дә без ишетә алабызмы? Күрә 
алабызмы? Яфрак астындагы кырмысканы күрмәсәк тә, 
ишетмәсәк тә, без аны юк дип әйтә алабызмы? Көндез 
кояшка туры карый алмыйбыз, ул безнең күзләрне 
камаштыра.

Кояшка карый алмаган кебек, бөтен нәрсәне дә без 
аңлап бетерә алмыйбыз. Безнең акыл зәгыйфь һәм 
көчсез. Стаканга диңгезне тутырып була алмаган 
кебек, безнең башыбыз да күп нәрсәне аңлап бетерми.  
Аллаһның барлыгына без Аны күрмичә ышанырга 
тиешбез, шул вакытта чын мөэмин-мөселман булабыз.

Бер рёхмёт
(Вил Казыйханов)

 
Яшәп ята бер ялгызы
Күршедә Сабир бабай.
Аңа яхшылык күрсәтә
Азат исемле малай.
 
Идәнен дә юып ала,
Су сибә гөлләренә.
Өстәлгә куя даруны,
Сораса төннәрендә.
 
Әллә юри, әллә чынлап
Акча суза карт аңа.
Әгәр туңдырма алмасаң,
Барырсың, ди, кинога.
 
Азат әйтә: акча бирсәң,
Аяк басмыйм, син кара.
Үзең әйттең, бер рәхмәт дип,
Мең бәладан коткара.



Мөхәррир вазыйфаларын 
башкаручы Гәрәева Д. Д.

Элемтә, мәгълүмати технологияләр 
һәм массакүләм Коммуникацияләр 
өлкәсендә законлылыкны күзәтү 
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Гәҗит татар телендә айга бер тапкыр 
җомга көнне чыга. Язмадагы мәгълү-

матлар өчен авторлар җаваплы. 

«Нурлы гәҗит»кә язылып, сез татар 
мөселманнары арасында аның күбрәк 
таралуына һәм ислам динен куәтләүдә 

үзегездән өлеш кертәсез.
Индексы: П4562

Гәҗит офсет ысулы белән 
шәхси эшмәкәр Вәҗиев Х. Х. 

басмаханәсендә җыелды һәм 
басылды. График буенча бу 

санга - 15:00 сәгатьтә кул куе-
лырга тиеш. Кул куелды: 
28 ноябрь 11.00 сәгатьтә.
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1 Якш 05:11 05:57 07:27 11:12 12:00 13:08 15:07 17:02 4

Ра
би

гу
л 

- ә
хи

р

2 Дүш 05:12 05:59 07:29 11:12 12:00 13:07 15:06 17:01 5
3 Сиш 05:13 06:01 07:31 11:13 12:00 13:07 15:05 17:01 6
4 Чәрш 05:14 06:02 07:32 11:13 12:00 13:06 15:05 17:00 7
5 Пәнҗ 05:16 06:04 07:34 11:14 12:00 13:06 15:04 17:00 8
6 Җомга 05:17 06:05 07:35 11:14 12:00 13:05 15:03 17:00 9
7 Шимбә 05:18 06:07 07:37 11:15 12:00 13:05 15:03 16:59 10
8 Якш 05:19 06:08 07:38 11:15 12:00 13:04 15:02 16:59 11
9 Дүш 05:20 06:09 07:39 11:15 12:00 13:04 15:02 16:59 12

10 Сиш 05:21 06:10 07:40 11:16 12:00 13:04 15:02 16:59 13
11 Чәрш 05:22 06:12 07:42 11:16 12:00 13:03 15:01 16:59 14
12 Пәнҗ 05:23 06:13 07:43 11:17 12:00 13:03 15:01 16:59 15
13 Җомга 05:24 06:14 07:44 11:17 12:00 13:03 15:01 16:59 16
14 Шимбә 05:25 06:15 07:45 11:18 12:00 13:03 15:01 16:59 17
15 Якш 05:26 06:16 07:46 11:18 12:00 13:03 15:01 16:59 18
16 Дүш 05:26 06:17 07:47 11:19 12:00 13:03 15:01 16:59 19
17 Сиш 05:27 06:18 07:48 11:19 12:00 13:04 15:01 16:59 20
18 Чәрш 05:28 06:18 07:48 11:20 12:00 13:04 15:01 17:00 21
19 Пәнҗ 05:28 06:19 07:49 11:20 12:00 13:04 15:02 17:00 22
20 Җомга 05:29 06:20 07:50 11:21 12:00 13:04 15:02 17:00 23
21 Шимбә 05:30 06:20 07:50 11:21 12:00 13:05 15:02 17:01 24
22 Якш 05:30 06:21 07:51 11:22 12:00 13:05 15:03 17:01 25
23 Дүш 05:31 06:21 07:51 11:22 12:00 13:06 15:03 17:02 26
24 Сиш 05:31 06:22 07:52 11:23 12:00 13:07 15:04 17:02 27
25 Чәрш 05:32 06:22 07:52 11:23 12:00 13:07 15:05 17:03 28
26 Пәнҗ 05:32 06:22 07:52 11:24 12:00 13:08 15:05 17:04 29
27 Җомга 05:32 06:23 07:53 11:24 12:00 13:09 15:06 17:04 1

Җ
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әл

 - 
әү

вә
л

28 Шимбә 05:32 06:23 07:53 11:25 12:00 13:10 15:07 17:05 2
29 Якш 05:33 06:23 07:53 11:25 12:00 13:10 15:08 17:06 3
30 Дүш 05:33 06:23 07:53 11:26 12:00 13:11 15:09 17:07 4
31 Сиш 05:33 06:23 07:53 11:26 12:00 13:12 15:10 17:08 5


