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...Берәү Аллаһка 
гөнаһлы булудан 
сакланса, ул кешегә 
Аллаһ дөньяда һәм 
ахирәттә хәсрәтле 
булудан котылу юлын 
ачар.

Зөлхиҗҗә - Мөхәррам,1441

гәҗит

«Талак» сүрәсе, 2 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!

Мәчетләребездә бәйрәм намазлары укылды

11    августта мөселманнар ислам диненең иң төп 
бәйрәмнәренең берсе - Корбан бәйрәмен билгеләп 

үттеләр. Иртәдән дин тотучылар район мәчетләренә җыелды. 
Бәйрәм намазында Актаныш Җәмигъ мәчетендә район 
башлыгы Энгель Фәттахов катнашты.  Намазны район 
имам-мөхтәсибе Руслан хәзрәт Мортазин укыды. Ул мәхәллә 
кешеләренә корбан чалуның тарихы һәм үзенчәлекләре 
турында сөйләде, мөселманнарга ихлас теләкләр белән 
мөрәҗәгать итте, ТР мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин 
исеменнән изге Корбан бәйрәме белән котлады.

Имамнар җыелышы узды

29 август көнне Җәмигъ мәчетендә 
районыбыз имамнарының 

чираттагы җыелышы узды.  Биредә бер 
айлык эшкә нәтиҗә ясалды, көнүзәк 
мәсьәләләр хәл ителде, планнар билгеләнде. 
Шулай ук җыелышта имамнарга исем 
кушу, никах теркәү, мәрхүмнәрне теркәү 
кенәгәләре таратылды.

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

Яңа 1441 ел башлана
31 август - мөхәррам аеның беренче көне, һиҗри исәп буенча яңа ел 

башы. Бу олуг айны олыларга теләгән мөселман кардәшләребезгә аның 
хикмәтләрен, фазыйләтләрен искә төшерү урынлы булыр. (4-5 бит.)

▪ Актаныш мөхтәсибәте сайтыннан әзерләнде



Нәзарәттә мәдрәсә 
җитәкчеләре 2019-2020 уку 
елына әзерлек мәсьәләләре 
хакында фикер алыштылар

З өлхиҗҗә аеның 25 нче 
көнендә, мәдрәсәләр 

җитәкчеләренең яңа 2019-
2020 нче уку елына кабул итү 
кампаниясенең башлангыч 
нәтиҗәләре буенча киңәшмә 
узды. Камил хәзрәт Сәмигуллин 
Татарстанда мөселман мәгарифе 
системасы алдында торган 
бурычларны билгеләде, киләсе 
уку елында эшчәнлекне оештыру 
буенча теләкләрен җиткерде 
һәм уку процессында милли-
төбәк компонентын көчәйтү 
кирәклегенә игътибар итте. 
Киңәшмәдә катнашучылар 
республика мәдрәсәләрендә 
кабул итү кампаниясенең 
нәтиҗәләрен ясадылар. 
Абитуриентлар саны буенча иң 
күп санлысы «Мөхәммәдия» 
мәдрәсәсе булган: биредә 
көндезге бүлеккә 114 гариза 
бирелгән, нәтиҗәдә 72 кеше 
кабул ителгән. Читтән торып уку 
бүлегенә – 134 гариза бирелгән, 
94 кеше кабул ителгән. Кичке 
бүлеккә кабул итү дәвам итә. 
Р.Фәхреддин исемендәге Әлмәт 
ислам мәдрәсәсендә көндезге 
бүлеккә 45 кеше кабул ителгән. 
Кичке һәм читтән торып укуга 
кабул итү дәвам итә. Урыссуның 
“Фәнис” мәдрәсәсендә көндезге 
бүлеккә 26 кеше кабул ителгән. 
«Госмания» урта гомуми белем 
бирү мәктәбендә 1 сыйныфка 18 
укучы барачак.

Утырыш кысаларында шулай 
ук ислам дисциплиналары һәм 
гарәп теле буенча республика 
олимпиадасын оештыру 
мәсьәләләре дә каралды. 

WorldSkillsта көн саен 
ике меңләп кеше хәләл 
тукланды

22 -27 август көннәрендә 
Казанда узучы 

һөнәри осталык буенча 
45-нче WorldSkills дөнья 
чемпионатында катнашучылар 
өчен хәләл туклану зонасында 
көн саен ике меңләп кеше 
тукланды. Ярышлар башланган 
көннән алып биредә хәләл 
стандартлары буенча әзерләнгән 
8300 порция өләшенгән. Шулай 
итеп, хәләл туклану зонасына 
WorldSkills катнашучыларының 
20 проценттан артыгы, шул 
исәптән 18 яшькә кадәрге 
яшүсмерләр йөри. “Казан 
Экспо” Халыкара күргәзмә үзәге 
территориясендә урнашкан 
хәләл туклану пункты Татарстан 
Республикасы мөселманнары 
Диния нәзарәтенең «Хәләл» 
стандарт комитеты күзәтүендә 
эшләде. Катнашучылар 
хәләл ашамлыкларны сайлап 
алуның күптөрле булуына һәм 
биредә тудырылган барлык 
мөмкинлекләргә сөенүләрен 
белдерделәр. Малайзия, 
Индонезия, Берләшкән Гарәп 
Әмирлекләре, Согуд Гарәбстаны, 
Иордания, Төркия, Иран 
кебек ил вәкилләре хәләл 
туклану зонасының даими 

кулланучылары.
Хәләл туклануны оештырудан 

тыш, Комитет рәисе Ирек хәзрәт 
Җиһаншин узган җомгада 
чемпионатта катнашучыларга 
гарәп һәм инглиз телләрендә 
вәгазь сөйләде. Ирек хәзрәт 
үзенең чыгышында ислам 
динендә спорт һәм сәламәт яшәү 
рәвеше турында сүз алып барды.

Халыкара Коръән 
укучылары бәйгесендә 
Татарстан данын 11 яшьлек 
хафиз яклады

Г розныйда Изге Коръән 
укучыларының Халыкара 

бәйгесе узды. Татарстан 
Республикасы данын анда 11 
яшьлек Коръән-хафиз Әхмәд 
Шахмәмәдов яклады. Әхмәт 
туганнан ук Мәккәдә әти-әнисе 
белән яши һәм үзенең данлыклы 
гаиләсенең күркәм гадәтләрен 
дәвам итә: ул - мәшһүр Рәшидә 
абыстай Исхакованың оныкчыгы, 
камил дәрәҗәдә татар, рус һәм 
гарәп телләрендә сөйләшә. 
Әхмәд быел Галиев мәчетендә 
ТР Президенты Рөстәм Нургали 
улы Миңнеханов катнашында 
узган Корбан гаетендә Коръән 
укучы буларак катнашуы белән 
билгеле. Әхмәднең чыгышы 
конкурсантлар арасында иң 
соңгысы булды. Барлыгы 
конкурста 25 төбәктән хафизлар 
катнашты. 
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ТР Мөфтие “Мөселманнар 
горурлыгы” мәчете 
ачылышында катнашты 
– ул Европада иң зур 
мәчетләрдән санала

З өлхиҗҗә аеның 22 
нче көнендә, Чечня 

Республикасының Шали 
шәһәрендә «Мөселманнар 
горурлыгы» мәчетен ачу 
тантанасы узды. Әлеге истәлекле 
вакыйгага Чечня Республикасы 
Башлыгы Рамзан Кадыйров 
чакыруы буенча  мөхтәрәм 
кунаклар арасында Татарстан 
Республикасы мөфтие Камил 
хәзрәт Сәмигуллин да бар иде. 

Әлеге мәчетнең Европада 
иң зур мәчетләрдән саналуы 
һәм берьюлы утыз меңгә 
якын мөселман кардәшебезне 
сыйдыра алуы хәбәр ителә. Ак 
мәрмәрдән корылган мәчет 
бинасын 63әр метрлы 4 манара 
һәм 40 метрдан артып киткән үзәк 
гөмбәз бизи. Мәчет әйләнәсендә 
Көнчыгыш стилендәге 12 фонтан 
һәм мәрмәр беседкалар төзелгән, 
биредә намаз алдыннан тәһарәт 
алу мөмкинлеге тудырылган. 
Мәчет шәһәр үзәгендә биш 
гектардан артык мәйданны били.

Шунысы игътибарга лаек, 
башта «Мөселман горурлыгы» 
мәчете Рамзан Кадыйров исемен 
йөртергә тиеш иде. Әмма Чечня 
башлыгы рәсми сәламләү 
вакытында аңа Пәйгамбәр ملسو هيلع هللا ىلص 
исемен бирү турында игълан 
итте.

Рәсми ачылыш тантанасы яңа 
төзелгән мәчеттә дөньяның 
төрле почмакларыннан килгән 
йөзләгән дин кардәшләребез 
катнашында җомга намазы уку 
белән тәмамланды.

Татарстан мөфтияте 
сезонны яшьләр өчен яңа 
проектлар белән ачып 
җибәрә

Һ иҗри буенча яңа 1441 елны 
(31 августта керәчәк) 

Татарстан Республикасы 
мөселманнары Диния Нәзарәте 
яшьләр өчен яңа проектлар 
белән каршылый.  Сентябрь 
аеннан башлап мөселман 
егет һәм кызлар төрле дини 
программаларда катнашырга 
чакырыла. 

Мисал өчен, яңа сезонда 
мөслимәләр арасында зур 
популярлык казанган «Женская 
гимназия» проектын 4 ел эчендә 
беренче ребрендинг көтә. 
Ул хәзер «Яшь килен» исеме 
астында эшлиячәк. Атамасы 
белән бергә концепциясе дә 
үзгәрде: мөслимәләр өчен 7 
атна дәвамында берешәрләп 
укылган гадәттәге лекцияләр 
хәзер гаилә кыйммәтләрен 
ныгытуга юнәлтелгән тематик 
очрашуларга үзгәрәчәк. Алар 
тулысы белән шәригать һәм 
татар милли гореф-гадәтләр 
күзлегеннән чыгып никах 
темасының төрле мәсьәләләренә 
багышланачак. Очрашулар һәм 
видеодәресләрдә булачак һәм 
хәзерге яшь киленнәргә милли 
традицияләр - бәби чәе, бишек 
җыры, кыз озату һ.б., никахның 
дини һәм хокукый яклары, 
хатын һәм ирнең бурычлары 
һәм хокуклары, мәһер һәм 
никах килешүе, хатын-кыз 
һәм ир-ат психологиясе кебек 
мәсьәләләр турында сөйләнәчәк. 
Моннан тыш, мөслимәләр милли 
ашлар әзерләргә, бала карарга, 
кунакларны каршыларга өйрәнә 
алачак. Спикерлар булып 
психологлар, юристлар, табиблар, 
галимнәр торачак. Курслар 
26 сентябрьдән сәг.18.30да 
башланып айның һәр икенче 
атнасында Галиев мәчетендә 
булачак. Соңгы дәрес кызлар 
өчен аулак өй форматында 19 
декабрьдә узачак. Проектта 
катнашу өчен яшь чикләве юк. 

«Яшь килен»гә ике ысул 
белән язылырга мөмкин: 
беренчесе -   https://clck.ru/
He3Xi  сылтамасы буенча гариза 
тутырырга, икенчесе – +7 
(843)237-86-18 телефонына 
шалтыратырга.

Мөселман егетләренә исә 
аерым клуб оештырылды - ир-
атлар өчен «I’MAN» проекты. 
Анда катнашучыларны туплау 
башланды инде. Бу яңа уникаль 
проект ир-атлар аудиториясенең 
күпсанлы сораулары буенча 
төзелгән. «I’MAN» ир-атлар 
проектының беренче очрашуы 
11 сентябрьдә булачак. Әлеге 
проектта Ислам кысаларында 
шәхси һәм рухи яктан үсәргә 
әзер 18 яшьтән өлкәнрәк булган 
ир-атлар һәм егетләр катнаша 
ала. Аларны атналык очрашулар, 
җитди практикалар, спорт һәм 
бик күп яңа гыйләмнәр көтә. 
Очрашулар шулай ук Казанның 
Галиев мәчетендә узачак. Аларда 
көндәлек тормышның барлык 
өлкәләрен дә диярлек җайга 
салучы шәригать нормалары, 
М ө х ә м м ә д ملسو هيلع هللا ىلص С ө н н ә т е 
турындагы белемнәрне киңәйтү, 
чын мөселманга хас булырга 
тиешле әлакый сыйфатларны 
үстерү, шулай ук рухи 
авырулардан бушану ысуллары 
турында сөйләнәчәк. 

«I’MAN» проектында 
катнашу өчен https://clck.
ru/HiPh6  сылтамасы буенча 
үтеп яки +7 (843) 237-86-18 
телефоны аша язылырга мөмкин.

▪ ТР МДН
сайтыннан әзерләнде

https://clck.ru/HiPh6
https://clck.ru/HiPh6
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Яңа 
1441 ел 
башлана

НӘРСӘ СОҢ УЛ ҺИҖРИ ХИСАП? 
АНЫҢ ТАРИХЫ ҺӘМ СЕРЛӘРЕ

Һиҗра сүзе гарәп теленнән бер урыннан икенче 
урынга күчеп китү дигән мәгънәне аңлата. Билгеле 
булганча, сөекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм 13 ел дәвамында 
Мәккә шәһәрендә халыкны дингә чакырды, 
әмма иманга килүчеләрнең саны аз иде. Аны 
рәнҗеттеләр, төрле авыр сүзләр әйттеләр, хәтта 
үтерергә теләделәр. Аллаһның әмере буенча, 622 
елда Расүл әкрам салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
үзенең якын сәхабәсе Әбү Бәкер (Аллаһ аннан 
разый булсын) белән Мәдинәгә күчтеләр. Нурлы 
Мәдинәгә башка сәхабәләр дә күчтеләр. Менә шул 
көннәрдән башлап, изге Мәдинә шәһәрендә иң 
беренче хакыйкый мөселман җәмгыяте төзелә. 
Мәдинә-әл-Мөнәввәрәдән иман, ислам һәм 
Коръән нуры бөтен дөньяга тарала. Димәк, һиҗра, 
без мөселманнарга гына түгел, ә бәлки бөтен дөнья 
тарихына, тормышына олы үзгәреш кертә. Һиҗра 
– Раббыбызның олы нигъмәте. Шул вакыйгадан 
башлап, мөселманнар һиҗри ел хисабын куллана 

башлыйлар. Һиҗри ел хисабы милади кебек 12 
айдан тора, әмма ай фазалары буенча хисап алып 
барылуы сәбәпле 11 көнгә кыскарак.

НИ ӨЧЕН МӨСЕЛМАННАР ЕЛ 
ХИСАБЫН ҺИҖРАДАН БАШЛАДЫЛАР?

Кайбер риваятьләрдә әйтелгәнчә, Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм исән чагында ук аны 
үзе куллана, әмма аның вафатыннан соң сәхабәләр 
һиҗри ел хисабы турында онытып җибәрәләр. 
Гомәр (Аллаһ аннан разый булсын) хәлифә булган 
вакытта аңа дәүләтнең төрле төбәкләреннән 
хатлар килә, ул хатларда көне һәм ае язылган, елы 
билгеләнмәгән була. Шул сәбәпле Гомәр (Аллаһ 
аннан разый булсын) олы сәхабәләрдән торган 
шура җыеп, бу мәсьәләне күтәрә. Берәүләр беренче 
ел итеп Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм туган елын сайларга тәкъдим итәләр. Әмма 
ул вакытта әле Ислам динен искә дә алучы юк иде, 
шул сәбәпле бу фикерне кире кагалар. Башкалар 
беренче ел итеп пәйгамбәрлек башланган елны 

31 август - мөхәррам аеның 
беренче көне, һиҗри исәп буенча 
яңа ел башы. Бу олуг айны 
олыларга теләгән мөселман 
кардәшләребезгә аның 
хикмәтләрен, фазыйләтләрен 
искә төшерү урынлы булыр.
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сайларга киңәш итәләр. Бу фикер дә кире кагыла, 
чөнки ул елны сөекле Пәйгамбәребездән башка 
әле җир йөзендә мөселманнар юк иде. Өченчеләре 
исә, беренче ел итеп Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм вафат булган елны сайларга 
тәкъдим итәләр. Ләкин башкаларның Ислам 
календарын кайгылы елдан башлыйсылары килми. 
Шунда Гали ибн Әбү Талиб (Аллаһ аннан разый 
булсын) тәкъдиме кабул ителә. Елларны Аллаһның 
рәсүле Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
Мәккәдән Мәдинәгә күчкән елдан саный башларга 
булалар. Гали (Аллаһ аннан разый булсын) болай 
дип аңлаткан: “Бу елны Аллаһның рәхмәте белән 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм һәм 
Ислам дине сакланды, яңа адым ясалды. Ислам 
дине яңадан туган шикелле булды”. 

МӨХӘРРӘМ АЕ ФАЗЫЙЛӘТЛӘРЕ

Мөхәррам – бик мөкаддәс ай, дүрт хәрам 
айларының берсе. Коръән Кәримдә болай дип 
әйтелгән:  

“Аллаһ хозурындагы китапта айлар саны 
унике, җирне һәм күкләрне яраткан көннән 
бирле, ул унике айдан дүртесе сугыш хәрам булган 
айлар (Зөлкагъдә, Зөлхиҗҗә, Мөхәррам, Раҗәб 
айлары). Ошбу хөкемнәр туры дин, ул дүрт айда 
үзегезгә золымлык кылмагыз”  (“Тәүбә” сүрәсе, 36 
аят). 

Ибн Габбас (Аллаһ аннан разый булсын) әйткән: 
“Аллаһ бөтен айларда золымлык эшләүне тыйды, 
әмма Аллаһ дүрт ай турында ассызлыклап әйтте, 
начар гамәл кылсаң, гөнаһ арттырылып языла, 
изгелек кылсаң, әҗер-савап арттырылып бирелә”. 

Хәдис-шәрифтә әйтелгән: “Айларның саны унике, 
шул айларның дүртесе хәрам айлар булып санала, 
өчесе чиратлашып киләләр: Зөкагъдә, Зөлхиҗҗә, 
Мөхәррам, ә дүртенче ай Раҗәб  - Җөмәд әл-ахир 
һәм Шәгъбән арасында” (Бохари). 

Икенче хәдистә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйткән: “Рамазан аеннан соң 
ураза өчен иң хәерле ай – ул Мөхәррәм ае”, – дигән. 

ГАШУРА КӨНЕ

Мөхәррам аенда олы көн бар – Гашура көне. Ул 
Мөхәррам аеның 10 нчы көненә туры килә (быел 
милади календарь буенча 9 сентябрьдә булачак). 
Гарәп теленнән “гашура” дигән сүз “унынчы” дип 
тәрҗемә ителә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм Мәккә-Мөкәррәмә шәһәреннән Мәдинә-
әл-Мөнәввәрә шәһәренә һиҗрәт кылганнан соң, 
шушы шәһәрдә яшәгән яһүдләрнең бу көндә ураза 
тотканнарын күргән һәм алардан моның сәбәбен 
сораган. Шунда яһүдләр җавап биргәннәр: “Бу көнне 
Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребез Муса галәйһиссәләмне 

Фиргавеннән һәм аның гаскәреннән коткарган. 
Шуңа күрә без бу көнне олылап ураза тотабыз”, 
– дип әйткәннәр. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм аларга болай дип җавап 
биргән: “Сезгә караганда Муса пәйгамбәр безгә 
якынрак”,– дигән. Гашура көнендә күп кенә башка 
бөек вакыйгалар булган: Бу көнне Бөек Раббыбыз 
дөньяны; Адәм галәйһиссәләмне яраткан; Нух 
галәйһиссәләмнең көймәсе тауга килеп җиткән; 
Ибраһим галәйһиссәләм туган һәм мәҗүсиләрнең 
учагыннан коткарылган; Әйюб галәйһиссәләм 
авыруыннан терелгән; Йосыф галәйһиссәләм олы 
дәрәҗәләргә ия булган һ.б. олы вакыйгалар булып 
үткән.

Рәсүлебез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи 
вәссәлам шушы көнне уразада булган. Ул үзенең 
өммәтен, мөэмин-мөселманнарны да бу көндә 
ураза тотарга өндәгән. Без дә мөхәррам аеның 
9 нчы, 10 нчы һәм 11 нче көннәрен ураза белән 
уздырсак, Аллаһның чиксез рәхмәтләренә 
ирешербез. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнән: “Мөхәррам аеның Гашура көнендә 
ураза тотсаң, нинди савапларга ирешергә була соң?” 
– дип сорагач, ул: “Узган елыгызның гөнаһларын, 
хата-кимчелекләрен Аллаһ Тәгалә гафу итәр, 
истигъфар кылыр”, – дигән (Мөслим). Бу айда 
кылынган гамәл-гыйбадәтләребезнең, игелекле 
эшләребезнең әҗер-савабын Аллаһ Тәгалә бик күп 
мәртәбәләргә арттыра һәм аның хакыйкый әҗерен 
без Аллаһ Раббыбыз хозурындагы Кыямәт көнендә 
генә аңлаячакбыз. Ләкин, шул ук вакытта, адәм 
баласы гөнаһ кылса, аның гөнаһлары өчен дә җәза 
булачак. Шуны истә тотсак иде. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Киләсе елның 
Мөхәррәм аен күрә алсам, һичшиксез, ураза тотар 
идем”, – дип әйтә торган булган. Безгә Аллаһ 
Раббыбыз быелгы Мөхәррам аен күрергә насыйп 
иткән икән, ураза тотып, гамәл-гыйбадәттә булып, 
Раббыбызның чиксез рәхмәтенә – шушы дөньяның 
да, ахирәт тормышының да бәхет-сәгадәтенә 
ирешергә һәркайсыбызга да насыйп булса иде.

▪ Руслан  хәзрәт Мортазин
әзерләде
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Көз җитте. Бакчаларда мул уңыш өлгерде. 
Бәрәңге, кишер, суган, чөгендер быел, бигрәк 
тә, уңды. Кыяр-помидор кебек җылы һәм 
яктылык яратучы яшелчәләр дә зарланырга 
ирек бирмәс. Аллаһның рәхмәте киң, халык 
сөенә-сөенә бакча җимешен җыя. 

Әлбәттә, авыр хезмәт бу. Никадәр тир 
түгәргә кирәк. Җир эшенең нинди тырышлык 
сораганын авыл кешесенә аңлатасы бармы? 
Бәрәңге алу, аны ташу, урнаштыру кебек авыр 
физик эшләр өмә оештырганны, күмәк көчне 
ярата шул. Бергәләп эшләгәндә генә җиңелрәк. 

Ярдәм итүчесе булмаганнар да тырыша-
тырмаша, әмма үскән уңышны җирдә 
калдырмау ягын карый, суыткычына, базына 
урнаштыра. Әйе, үз хезмәтеңнең нәтиҗәсен 
күргәч, җир тулып, тәгәрәшеп яткан 
бәрәңгеләрне җыеп, тирән базларны тутырып 
куйгач, әлбәттә, бөтен авырлыгы юкка чыга. 
Чөнки җанга рәхәт. Күпме көч түккәннәр, җәйге 
челлә көннәрдә, баш күтәрми, чүп үләне утап, 
берничә кат туфрагын йомшарта-йомшарта 
интеккәннәр бер мизгелдә онытыла. 

Үз бакчаңда үскән бәрәңге, чөгендерләр авыл 
кешесенең яшәү ямен билгели. Болар өстенә, 
август-сентябрь алмалары шыбыр-шыбыр 
җиргә коелып, безнең Актаныш якларына 
гына хас җәннәт бакчалары ясый. Уңган 
хуҗабикәләребез слива, чия, бакча җиләге, 

кура җиләге, карлыган-крыжовниклардан 
кайнатмалар ясап, компотлар ябып, 
кышкылыкка урнаштырасын урнаштырып 
куйдылар инде.

Аллаһ Тәгалә “Ибраһим” сүрәсенең 7 нче 
аятендә: “Мин биргән нигъмәтләргә шөкрана 
кылсагыз, арттырып бирермен. Әгәр биргән 
нигъмәтләремә шөкрана кылмасагыз, газабым 
каты булыр”, – дип әйтте.  

“Әлхәмдүлилләһ”, “Аллаһка шөкер” дигән 
сүзләр безнең халкыбыз телендә гомер-
гомергә сакланып килә. Күңелләребез белән 
Раббыбызга рәхмәт укыйбыз. Сәламәтлек 
белән ашарга  насыйп булсын, еллар тыныч 
килсен, дип теләкләр телибез. Мул ризык 
бир, бәрәңгеләребез уңсын, помидорларыбыз 
черемәсен, алмаларыбыз кортламасын, 
агачында кызарып пешсен, җиләкләребез эре 
булсын, дип, Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. 

Аллаһ Раббыбызның күңеле киң, адәм 
баласын ризыкландыра. Шифалы яңгырлары, 
туры төшкән кояш нурлары белән яшелчә, 
җиләк-җимешләребезне үстерә. Җәй буена 
бер тамчы яңгыр яумаса, өч ай дәвамында 
кояш болыт астыннан чыкмаса, ни буласын, 
хәтта күз алдына да китерә алмыйбыз бит. 
Яисә тоташ яңгыр яуса, су басып, уңдырышлы 
туфракларыбызны ләмгә катырып куйса... 

Барлык җирләрнең, күкләрнең, галәмнәрнең 

ГОШЕР СӘДАКАСЫ
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Хуҗасы Аллаһ Тәгаләнең Кодрәте чиксез 
икәнен яши-яши ныграк аңлыйсың икән 
ул. Ләкин Аның безгә, адәм балаларына, 
кушкан әмерләре турында гына күп вакыт 
онытып җибәрәбез. Я белмибез, я, белсәк тә, 
белмәмешкә салышабыз. Әйтергә теләвем – 
гошер турында. 

Гошер – су сипмичә үстереп алган уңышның 
уннан берен, ә су сибеп үстерелгән уңышның 
егермедән бер өлешен сәдака итеп бирү ул. 

Димәк, бакчаларыбызда үстереп алган әйбәт, 
ашарга һәм утыртырга яраклы бәрәңгенең 
уннан бере безнеке түгел. Аны мескеннәргә, 
ятимнәргә, гарипләргә, тол хатыннарга, 
мохтаҗларга, шәкертләргә, картлар 
йортларына бирергә тиешбез. Әгәр шулай 
эшләмәсәк, Аллаһ Тәгалә кушканны үтәмәгән 
булабыз. 

Акыл белән уйлап карыйк: бәрәңгедән гошер 
бирелмәсә, ашаган ун бәрәңгенең берсе – 
хәрам, чөнки ул – ятим-мескеннәр өлеше. Ә 
Коръән аятьләрендә ятимнәр малын ашаудан 
сакланырга кушылган. Ятимнәр малын ашау 
– иң олы гөнаһларның берсе, аның өчен газап 
каты булачак дип кисәтә безне Раббыбыз.

Сүз дә юк, уңышны җыйнап алу, аны 
урнаштыру кешене бик нык арыта. Башкалар 
турында уйларга вакыты да, хәле дә калмавы 
ихтимал. Аерым капчыкка тутыруның, мохтаҗ 
кешене эзләүнең, аңа илтеп тапшыруның 
өстәмә мәшәкать тудырасын уйлап та 
күпләребез кул селтәргә мөмкиннәр. Ләкин 
нияте изгелеккә юнәлгән кешегә Аллаһ Тәгалә 
Үзе ярдәм итәчәк. Бу эшне башкаруда җиңеллек 
бирәчәк. 

Кызганыч, Аның кушканнарын үтәргә 
кирәклеген аңлап бетермәвебез, ягъни 
иман зәгыйфьлеге һәм нәфесебез, бәлки 

комсызлыгыбыз безне изге эшләрдән бик тиз 
читләштерә дә куя.

Шушы язманы әзерләгәндә башыма бер 
сорау килеп туды: “Әгәр үстергән уңышың 
синең үзеңнең ихтыяҗларыңа да җитәрлек 
булмаса – нишләргә? Гошер чыгарыргамы 
аннан, юкмы?”

Коръәннең “Бәкарә” сүрәсендәге 267 нче 
аятьтә әйтелә: “...Җирдә чыккан байлыкны 
сәдака итеп бирегез...” диелә.

Шунда ук җавабын да таптым: Коръәндә 
әйтелгән икән, димәк, түләргә тиешбез. Аллаһ 
Тәгалә киләсе елда уңышны тагын да мулдан 
бирер дигән өмет белән. Раббыбыз безне ач 
калдырмас, ин шә Аллаһ. Шушы сәдакага әҗер 
итеп, башка төрле ризыгыбызны киңәйтер, 
Аллаһ белүче. 

Соңгы елларда халкыбыз дингә ныграк 
тартыла башлады. Ислам нигезләре, шәригать 
кануннары, хәдисләр, вәгазьләр язылган 
китаплар, газета-журналлар, календарь-
китаплар күп чыгарыла. Мәчетләребездә, 
радио-телевизор, интернет челтәрләрендә, 
дини мәҗлесләрдә үтемле вәгазьләр тыңлау 
өчен киң юллар ачылды. Аллаһ Тәгалә 
кушканны үтәргә тиешлегебезне аңлау өчен 
тагын ни кирәк? 

Ә менә аңлау бернәрсә, аны үтәү өчен 
тәкъвалыгыбыз, иман байлыгыбыз 
җитәрлекме?  Шуны сынап карау өчен бик 
уңайлы форсат җитте: басуларда икмәкләребез, 
бакчаларыбызда бәрәңгеләребез уңды. 
Аллаһ Раббыбызга рәхмәтле булуыбызны 
эш-гамәлләребез белән күрсәтә алырбызмы? 
Әллә инде гошер сәдакасы тагын онытылып 
калырмы?..

▪ Филиза Сәлахова
Актаныш   
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Адәм баласы судан бар ителгән
“Аллаһ җир йөзендә булган барча җан иясен судан халык кылды, ул 

хайваннарның кайберләре корсагы өстендә йөрер, вә кайберләре ике аяк 
өстендә йөрерләр, вә кайберләре дүрт аяк өстендә йөрерләр, Аллаһ үзе 
теләгән мәхлукларны халык кылыр, бит Аллаһның һәрнәрсәгә көче җитә”.  
(«Нур» сүрәсе, 45 аять).

Суның яшәү чыганагы, җирдә тереклек судан яралганын хәзер мәктәп укучылары да белә. 
Организм күзәнәкләрдән тора, ә күзәнәкләр нигездә – су. Әйтик, цитоплазманың 80%ы - су. 
Бу факт микроскоп уйлап табылганнан соң гына ачылган. Цитоплазма лаборатор шартларда 
тикшеренелә һәм, Коръән иңдерелгәннән соң күп гасырлар узгач, фәнни басмаларда сурәтләнә.

ОРГАНИЗМНЫҢ СУСЫЗЛАНУЫН 
БЕЛДЕРГӘН 6 БИЛГЕ

Табиблар белән галимнәр әлегә кадәр төгәл 
бер фикергә килә алмыйлар: көн саен 8 стакан 
су эчү күпме, азмы? Ләкин бер тавыштан 
организмга су кирәклеген, киресенчә 
булган очракта, тормыш өчен мөһим булган 
процессларның зыянлану мөмкинлеген 
әйтәләр. Нәкъ менә сезгә никадәр су эчәргә 
кирәклеген ничек ачыкларга? Моны тикшереп 
карарга була. 

1. Ярсучанлык һәм кәефнең тиз үзгәрүе
Организмның сусызлануы кәеф үзгәрүгә, 

тиз кызып китүгә сәбәпче.  Әлеге билгеләрнең 
хатын-кызларда еш булуын галимнәр аңлата 
алмый. Шулай да  бу вакытта су күп эчәргә 
киңәш итәләр. 

2. Камыр һәм баллы ризыклар ашыйсы килү
Без еш кына ашыйсы килү белән кибегүне 

бутыйбыз. Шуңа күрә ябыгучыларга, ашыйсы 
килгәндә, башта бер стакан су эчеп карарга 
кирәк дигән киңәш бик урынлы. Тик бик азлар 
гына белә: организмга су җитми башлый 
икән, күзәнәкләргә ризыктан энергия табарга 
бик авыр, шуңа күрә алар «җиңел» энергия – 
углеводларга тартыла. Бигрәк тә мондый теләк 
физик йөкләмәләр һәм стресс вакытында туа. 
Чөнки организм өстәмә энергия таләп итә. 
Бу вакытта бер стакан су эчеп кую  – күпкә 
отышлы. 

3. Тән тиресе сузылучанлыгын югалта
Кул беләзеген ныгытып бөгегез дә, берничә 

секунд тотып торыгыз. Кире турайтыгыз. 
Әгәр тән тиресе элекке хәленә тиз кайта 
икән, димәк, бар да яхшы. Киресенчә булган 
очракта, су күп эчәргә кирәк. Организмда 
су җитәрлек күләмдә түгел икән, тән тиресе 

сузылучанлыгын югалта.
4. Эшләү сәләте кими
Организмда су җитмәү кан басымы кимүгә, 

йөрәкнең тиз эшли башлавына китерергә 
мөмкин. Су кирәк кадәр күләмнән 5% ка кимесә 
дә, эшчәнлек сәләте 30% ка кими. Шуңа күрә 
эш урынында шешә белән су тотыгыз. Даими 
рәвештә эчеп торырга онытмагыз. 

5. Хәлсезлек һәм баш әйләнү
Сусызлык кан басымы төшүгә китерә. 

Ул исә баш әйләнүгә, хәлсезлеккә, хәтта 
һушны югалтуга китерә. Әлеге билгеләргә 
игътибарсыз калмагыз. Күбрәк су эчәргә 
тырышыгыз. Кабатлана башласа, һичшиксез 
табибка мөрәҗәгать итегез.  

6. Авыздан ис килү
Көн буена тел, урт, теш араларына җыелган 

кечкенә азык калдыклары селәгәй ярдәмендә 
чистартыла. Бу – селәгәй кирәкле күләмдә 
эшкәртелеп чыкканда гына мөмкин.  Җитәрлек 
су эчмисез икән, әлеге процесс әкренәя һәм 
авыздан ис килә башлый. Теш, ашказаны-эчәк 
тракты борчымый икән, димәк, су аз эчәсез.

▪ syuyumbike.ru/ сайтыннан
әзерләнде 
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СОРАУ-ҖАВАП
СОРАУ: Балалар әти-әниләре белән бер 

урында йоклый аламы?

ҖАВАП: Әлеге сорауга мөселман галимнәре 
мондый җавап биргән: “Ун яшь тулуга, 
балалар әти-әниләреннән һәм абый-эне, 
апа-сеңелләреннән аерым йокларга тиеш. 
Малайларга малайлар белән һәм кызларга 
кызлар белән дә йокларга катгый тыела” 
(“Фәтәва Нәвәви, 215 б).

СОРАУ: Пәйгамбәребез галәйһиссәлам 
иске киемнәрен нишләткән?

ҖАВАП: Бүгенге көндә без киемне бик 
еш алыштырабыз, иске киемнәребез еллар 
буе киштәләрдә ятарга да мөмкин. Ә 
Пәйгамбәребез нәрсә киңәш иткән соң?

Расүлуллаһ салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
яңа киеме барлыкка килсә, искеләрен ул 
мохтаҗларга бирә торган булган һәм: “Яңа 
кием алгач, дога кылып, искесен мохтаҗ 
мөселманга бирүчене (гомере дәвамында һәм 
үлеменнән соң), биргән киеменең берсе генә 
булса да мохтаҗның өстендә булганчыга кадәр, 
Аллаһы Тәгалә саклар”, – дип әйткән. Ә әгәр 
сез биргән киемнәрдә намаз укысалар, башка 
изге гамәлләр кылсалар, сезгә савабы тагы да 
артып кайтарылыр, ин шә Аллаһ. 

Islam-Today сайтыннан әзерләнде

СОРАУ: Шөкер сәҗдәсе ничек башкарыла? 

ҖАВАП: Төрле бәла-казалардан котылганнан 
соң, яки берәр төрле шатлыклы вакыйга булса, 
ул кеше шөкер сәҗдәсен кылырга мөмкин. 
Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтеңне белдергән мондый 
сәҗдә нәкъ тиләвәт сәҗдәсе кебек башкарыла: 
кулларны күтәрмичә “Аллаһу әкбәр” дип 
әйтергә һәм сәҗдә кылырга кирәк. Сәҗдәдә 
чакта 3 тапкыр “Сөбханә Раббиәл-Әгълә” 
дияргә. Сәҗдә 1 кат һәм сәламсез башкарыла. 
Әбү Бәкер хәбәр итүенчә, Пәйгамбәребез 
галәйһиссәлам яхшы хәбәрләр алган чагында 
шөкер сәҗдәсе кыла торган булган. 

Шөкер сәҗдәсе − мөстәхәб, әмма аны 
намаздан соң ук башкару мәкруһ була, чөнки 
белеме җитеп бетмәгән кешеләр бу сәҗдәне 
намазның бер өлеше дип уйларга мөмкин. 
Әлеге сәҗдәне мәкруһ вакытлардан тыш теләсә 
кайсы вакытта кылырга була. 

СОРАУ: Ни өчен кайвакыт догалар кабул 
ителми?

ҖАВАП: Кайвакыт без дога кылабыз, әмма 
җавап юк. Бу сорауга “Тазкиратул Әүлия” ягъни 
“Эүлиялар турында кыйссалар” китабында 
китерелгән Ибраһим Әл Әдһәмнең сузләренә 
нигезләнеп җавап бирергә була. 

Ибраһим Әл Әдһәм дигән зур галим-әүлия 
яшәгән. Ул пәйгамбәребез вафаттыннан соң 
200 елдан соң дөньяга килә. Көннәрдән бер 
көнне ул Басра шәһәренең базарыннан узып 
барганда аннан сорадылар: “И хөрмәтле 
хәзрәтебез, бездә бик нык корылык, без дога 
кылабыз, әмма догаларыбыз кабул ителми?” 
Шунда Ибраһим Әл Әдһәм: “Ун төрле сәбәп 
аркасында сезнең догаларыгыз кабул ителми!”, 
- диде.

Ун төрле сәбәп:

1)Аллаһны таныйсыз, әмма хакын үтәмисез. 
2)Коръән укыйсыз, әмма аның белән гамәл 

кылмыйсыз. 
3)Пәйгамбәребезне таныйсыз, әмма сөннәтен 

үтәмисез. 
4)Шайтан сезнең дошман дисез, ә үзегез аны 

гамәлдә дус тотасыз. 
5)Җәннәткә ышанасыз, әмма анда керергә 

омтылмыйсыз (ягъни җәннәт гамәлен 
кылмыйсыз, ә бу дөньяда җәннәт төзисез). 

6)Җәһәннәм бар дисез, ышанам дисез, әмма 
котылырга ашыкмыйсыз.

7)Үлемгә ышанасыз, әмма әзерләнмисез 
(уен-көлке белән мавыгасыз).  Кеше иң соңгы 
сулышны сулар алдыннан Аллаһ аңа башыннан 
алып азагына кадәр бөтен тормышын 
күрсәтә.(Шунда кеше аңлар нинди булганын 
хакыйкатьтә һәм нигә яшәгәнен) 

8)Кеше гаебен күрәсез, ә үзегезнең гаебегезне 
күрмисез. 

9)Аллаһ сезгә нигъмәт бирә, әмма шөкер 
кылмыйсыз. 

10)Мәетне озатасыз, әмма узегезгә гыйбрәт 
алмыйсыз. 

Менә ни өчен безнең догалар кабул ителми. 
Барча гаеп узебездә! Шуңа күрә иң әүвәл 
иманыбызны, рухыбызны, калебебезне 
ныгытырга кирәк. Һәр вакытта зикердә 
Аллаһны олылауда булырга кирәк. Һәм иң 
мөһиме - гөнаһлардан арынырга, аннан 
тыелырга тырышырга кирәк. 
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Сәйдә абыстай Аппакова язмаларыннан:
- Әнине мисал итеп китерәм. Ул 

умартачылыкта эшләде. Безне дә үзе белән 
ияртеп алып бара. Үзе эшли, шунда ук безне дә 
игътибарыннан читкә җибәрми. Уйнап алыйк 
әле дип, йорт төзергә куша иде. Чыбык-чабык, 
вак ташлар китереп бирә. Башта үзе таш 
белән чыбыкларны җиргә кагып бирә. Аннары, 
«өй салып бетергәч», түрдә кайнанаң белән 
кайнатаң булыр, үзегезгә дә урын әзерлә, без дә 
кунакка килербез, Коръән ашлары уздырырбыз, 
дия-дия, уйнатып та ала, вәгазен дә сеңдереп 
бара иде. Кечкенәдән үк кайнана белән кайната 
дигән кешегә зур хөрмәт күрсәтелергә 
тиешлегенә басым ясады. Җиде яшьтән үк 
эшкә өйрәттеләр. Әтиемнең: «Кызым, син 
зур инде, колхоз эшенә ярыйсың»,- дигәне истә. 
Иртәнге алтыдан кичке алтыга кадәр кортлар 
оя аерганнарын карап тора идем. Хәзер исә 
яңа өйләнешкән яшьләр ата-ана алып биргән 
фатирда яши башлыйлар, эш рәтен белмиләр, 
бер-берләренә юл куймыйлар. Ачуланышалар да 
әниләр янына кайтып утыралар. 

Гаиләдә күп нәрсә хатын-кыздан тора. Ул чын 
мәгънәсендә артист булырга тиеш. Ашарга 
пешерә, өйдә ипи юк. Ир кайта да, кибет 
яныннан узып киткәнсең, ипи кереп алмагансың, 
бөтен эш миңа, дип әйтеп куя. Шулай дип 
каршы алган хатын кемгә ошый? Ачулы ир 
йә диванга ятып телевизор карый, яки чыгып 
китә дә сырамы, аракымы алып эчә. Акыллы 
хатын исә: «Җаным, ипигә генә чыгып кер әле, 
мин ашны пешерә торам», - ди. Бер үк гозереңне 
ике төрле итеп җиткерергә була. Кайнатам 
да: «Кызым, ирләрне команда биреп җиңеп 

булмый, җаным дип әйтергә тырыш»,- дия иде. 
Шул «җаным» сүзе бөтен нәрсәне рәтли дә куя. 
Дөрес, бик нык ачу килгәндә җаным сүзенең «җ» 
хәрефен дә әйтәсе килмәгән чаклар була. Ачудан 
тыелып калырга өйрәнергә кирәк, авызыгызга 
йозак элегез дим мин андый чакта. Ир әйтте 
дип хатын әйтсә, хатын әйтте дип ир әйтсә, 
сугышырга гына кала. Эндәшми калсагыз, тыныч 
кына узып китә. Хатынны алыштырам, ирне 
куып чыгарам дип сөйләнәбез. Ярар, аердың ди, 
аның артында ун кеше басып торамы әллә? Элек 
ирдән икмәк салмыйлар, диләр иде, тормышка 
чыккансың икән, сабыр бул. Тормышта көчәнергә 
туры килә инде. Чана шуасың килә икән, аны 
тауга да тартып менәргә өйрән. Шуннан гына 
тормышның ямен күрәсең. Кайнатам: «Көндез 
җиңә алмасаң, төнлә җиң иреңне», - дип әйтә 
иде.

▪ “Тузмый торган бүләк” китабыннан

***

Өлкәннәрдән өлге алу
Безнең гәдәткә кергән.
Бәхетле гомер кичерер
Бу кагыйдәне белгән.

Өлкәннәрдән өлге алу
Ата бабадан килгән.
Истән чыгармасак иде,
Алар бик күпне күргән.

Өлкәннәрдән өлге алып,
Кирәк безгә яшәргә.
Өйрәтәләр алар безне
Әдәп белән дәшәргә.

Нинди авыр чорларда да
Уфтанмый яшәгәннәр.
Дөньясын да көткән алар,
Тырышып эшләгәннәр.

Балаларын тәрбияләп,
Лаеклы үстергәннәр.
Үзләрендәге җылылыкны
Аларга күчергәннәр.

Кадер хөрмәт күрсәтик без
Һәрвакыт өлкәннәргә.
Өлге булып торсак иде
Һәр эштә бүтәннәргә!

▪ Әлфисә Гыймазова
 Актаныш

Өлкәннәрдән өлге алу
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Иблис исемен алган шайтан 
үзенә ярдәм итүче гаскәрләрен 
җыя һәм аларга шундый сүзләр 
белән мөрәҗәгать итә: 

- Әй хөрмәтле ярдәмчеләрем, 
мин сезне бүген бик әһәмиятле 
бер мәсьәлә буенча җыйдым. 
Кешеләрне тиз арада адаштыру 
өчен нинди юллар тәкъдим 
итә алырсыз икән? Бөтенесе, 
әйтерсең, дөньяның гомере белән 
бәйле булган авыр бер мәсьәләне 
чишәргә тырышучылар кебек, 
бик тирән уйга баттылар. 
Күпмедер мизгелдән соң арадан 
ачулык хисен тарату белән 
шөгыльләнә торган шайтан: 

- Рөхсәт итсәгез, мин шуны 
әйтергә телим. Әгәр дә без, 
бергәләшеп, кешеләрнең бер-
берсенә карата нәфрәтләнү 
хисләрен тарату эшенә көч 
куйсак, бик зур фетнәләр күтәреп, 
бер — берсен үтерттереп, 
«кеше»дигән барлыкны юкка 
чыгара алабыз, — диде.  
Бераздан зина кылу хисләрен 
кешеләрнең күңелләренә салучы 
шайтан: 

- Рөхсәт итсәгез, минем 
дә бер тәкъдимем бар. Әгәр 
дә без, бергәләшеп, зина 
кылу ләззәтен кешеләрнең 
күңелләренә сала алсак һәм 
аларны зинаның коллары итсәк, 
алар тиз арада хайваннардан 
да түбән дәрәҗәгә төшеп, 
һәлак булырлар,- дип әйтте.  
Тагы бераздан соң, бәндәләрнең 
күңелләренә саранлык хисен 
салучы шайтан, аякка басып: 

- Рөхсәт итсәгез, минем дә бер 
сүзем бар. Әгәр дә без, бергәләшеп, 
кешеләрнең күңелләренә 
саранлык хисе сала алсак, алар 
тиз арада малның колы булып, 
күңел тынычлыкларын бөтенләй 
югалтып, үз-үзләрен һәлак 
итәрләр, - дип сүзен тәмамлады.  
Берничә мизгел үтүгә, кешеләрнең 
күңелләренә көнчелек орлыклары 
салып, аларны хөсетле итүче 
шайтан: 

- Рөхсәт итсәгез, минем 
дә бик күркәм, яхшы бер 

тәкъдимем бар. Әгәр дә без, 
бергәләшеп, кешеләрнең 
күңелләренә көнчелек орлыклары 
чәчеп, хөсетләнүчеләрдән 
итә алсак, алар тиз арада, 
Кабил белән Хабил кебек, бер-
берсен үтереп, канга батып 
бетәрләр иде, — дип әйтте.  
Күпмедер вакыттан соң, 
кешеләрне ялкау итә торган һәм 
ялкаулык сыйфатын барлыкка 
китерә торган шайтан: 

- Рөхсәт итсәгез, минем 
дә, беренче карашка бик сәер 
булып тоелса да, нәтиҗәле 
бер тәкъдимем бар иде. Әгәр 
дә без, бергәләшеп, кешеләрне 
ялкау итә алсак, «ярар, иртәгә 
эшләрмен әле», дигән фикерне 
күңелләренә сала алсак, алар 
дөньялары һәм ахирәтләре өчен 
бер әйбер дә эшли алмыйча, 
черек агачлар кебек яшәп, 
бер нәрсәгә ирешмичә гомер 
итеп, дөньядан китә торган 
булырлар иде, - дип әйтте.  
Бу тәкъдимнәрнең берсе дә 
иблисне әллә ни гаҗәпләндермәде. 
Араларында ак сакаллы, 
кешеләрне бозу юлында бик 
зур хезмәт күрсәткән тагы 
бер шайтан тыныч кына, 
сөйләшмичә, салмак кына 
тыңлап утыра иде. Иблис аңа 
эндәшеп:

- Син нигә әле бүген бернинди 
тәкъдим ясамыйсың? — диде.  
- Минем бер тәкъдимем бар. 
Рөхсәт итсәгез, әйтәм, — дип 
сүзен башлады, ул. — Кешеләрне 
дөньяда бөтен әйбердән дә 
файда эзләүче итәргә кирәк.  
Иблис, сәерсенеп, сорау бирде: 

- Ничек инде? 
- Әгәр дә кеше нинди генә 

әйберне булса да, эшләр 
алдыннан бик нык уйга батып, 
моннан миңа нинди файда булыр 
микән, дип, үз-үзен генә яратып, 
үзенә генә табыш эзләүчегә 
әйләнсә, бүген монда тәкъдим 
ителгән бөтен әйберләрне 
тиз арада үзләштерә алыр. 
Кешеләр үз мәнфәгатьләре 
генә өчен яшәүләре белән 

үзләрен һәм башкаларны 
тиз арада һәлак итә алалар, 
- дип, сүзен тәмамлады ул.  
Бу фикерне ишеткән иблис 
шатлыгыннан сикереп куйды. 
Мин-минлек юлын тәкъдим 
иткән ак сакаллы шайтанны 
каты кочаклап алды һәм: 

- Син минем вәзирем 
булачаксың, — диде. 

Шайтаннарның иң яратып 
эшләгән эше — кешедән 
эгоист ясаулары. Ягъни 
кешенең эчендәге «мин — 
минлеген» үстерүләре. «Мин 
— иң көчле, иң бай, иң зирәк, 
бөтенесеннән өстенрәкмен», 
дип әйткән кешеләр, 
бәндәләр арасында яшәгән иң 
җирәнгеч кешеләрдән булып 
саналалар. Алар — иблиснең 
сөекле уллары, дуслары һәм 
дөньяда бәхетсезлекнең 
иң зур үрнәкләре.  
Акыллы, зирәк, ихлас мөселман 
кеше «мин, миңа, минеке» дигән 
фикердән күңелен пакьләргә 
тиеш. Чөнки «мин» дигән сүз 
белән иблис үзе адашты. Аның 
күп белүе, күп-күп гамәл итүе, 
күкләргә кадәр күтәрелеп, 
фәрештәләргә остаз булуы 
да, үзен коткара алмады.  
Әй сөекле дустым! «Мин, 
миңа, минеке» дигән 
төшенчәләрне үзең өчен харам 
ит. Күңелеңнән һәм телеңнән 
чыгарып ташла ул сүзләрне.  
Бел, әлеге сүзләр агулы еланнан 
да хәтәррәк. Әгәр дә «мин — 
минлек» еланы күңелеңә кереп 
урнашса, чагып, агулап үтерер 
синең иманыңны. Малың, 
дәрәҗәң, көчең, шөһрәтең, 
хәтта укыган намазларың, 
тоткан уразаларың, 
эшләгән изгелекләрең 
белән дә мактанып, 
горурланып, тәккәберләнеп, 
үзеңне харап итә күрмә.  

▪ Мәхмүт хәзрәт Шәрәфетдин  
«Бәхетлеләрнең серләре» 

китабыннан.

ШАЙТАН ГАСКЭРЕ 
Риваять  

· ӘХЛАК ТӘРБИЯСЕ ·
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1 Якш 02:01 02:57 04:27 12:00 16:04 18:29 20:24 2

М
өх

әр
ра

м

2 Дүш 02:04 02:59 04:29 12:00 16:02 18:27 20:20 3
3 Сиш 02:07 03:01 04:31 12:00 16:00 18:24 20:17 4
4 Чәрш 02:11 03:03 04:33 12:00 15:58 18:21 20:14 5
5 Пәнҗ 02:14 03:05 04:35 12:00 15:56 18:19 20:10 6
6 Җомга 02:17 03:07 04:37 12:00 15:54 18:16 20:07 7
7 Шимбә 02:20 03:08 04:38 12:00 15:52 18:14 20:04 8
8 Якш 02:23 03:10 04:40 12:00 15:50 18:11 20:01 9
9 Дүш 02:25 03:12 04:42 12:00 15:48 18:08 19:57 10

10 Сиш 02:28 03:14 04:44 12:00 15:46 18:06 19:54 11
11 Чәрш 02:31 03:16 04:46 12:00 15:44 18:03 19:51 12
12 Пәнҗ 02:34 03:18 04:48 12:00 15:42 18:01 19:48 13
13 Җомга 02:37 03:20 04:50 12:00 15:40 17:58 19:45 14
14 Шимбә 02:39 03:22 04:52 12:00 15:37 17:55 19:42 15
15 Якш 02:42 03:24 04:54 12:00 15:35 17:53 19:39 16
16 Дүш 02:44 03:26 04:56 12:00 15:33 17:50 19:36 17
17 Сиш 02:47 03:28 04:58 12:00 15:31 17:47 19:33 18
18 Чәрш 02:50 03:30 05:00 12:00 15:29 17:45 19:30 19
19 Пәнҗ 02:52 03:32 05:02 12:00 15:27 17:42 19:27 20
20 Җомга 02:55 03:33 05:03 12:00 15:24 17:40 19:24 21
21 Шимбә 02:57 03:35 05:05 12:00 15:22 17:37 19:21 22
22 Якш 03:00 03:37 05:07 12:00 15:20 17:34 19:18 23
23 Дүш 03:02 03:39 05:09 12:00 15:18 17:32 19:15 24
24 Сиш 03:04 03:41 05:11 12:00 15:15 17:29 19:12 25
25 Чәрш 03:07 03:43 05:13 12:00 15:13 17:26 19:09 26
26 Пәнҗ 03:09 03:45 05:15 12:00 15:11 17:24 19:06 27
27 Җомга 03:11 03:47 05:17 12:00 15:09 17:21 19:03 28
28 Шимбә 03:14 03:49 05:19 12:00 15:06 17:19 19:00 29
29 Якш 03:16 03:51 05:21 12:00 15:04 17:16 18:58 30
30 Дүш 03:18 03:53 05:23 12:00 15:02 17:13 18:55 1


