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Чын мактау 
галәмнәрне, бөтен 
мәхлукларны 
тәрбияләүче Аллаһ 
Тәгаләгә тиешле.

Мөхәррам - Сәфәр,1441

гәҗит

«Фатиха» сүрәсе, 1 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!

24-25 сентябрь көннәрендә Казанда VII 
Мөселман мәгариф оешмалары 

мөгаллимнәре форумы узды. Әлеге чара Татарстан 
мөфтияте тарафыннан 2011 елдан бирле үткәрелә. 

Форум эшендә мәчет каршындагы курсларда бе-
лем бирүче өч йөзгә якын мөгаллим катнашты. Алар 
өчен мөселман мәгарифенең башлангыч сегментын-
да мөгаллимлек эшчәнлеген камилләштерү буенча 
лекцияләр һәм мастер-класслар узды. Спикерлар бу-
ларак ТР мөселманнары Диния нәзарәте вәкилләре, 
Болгар ислам академиясе, Әл-Әзһәр университеты 
һәм республика мөселман уку йортлары мөгаллим-
нәре, имам-мөхтәсибләр, казыйлар чыгыш ясады. 
Лекцияләр башлангыч дини белем бирү, гарәп теле 

һәм әхлак дәресләрен укыту үзенчәлекләре, җәйге чорда мәчетләр базасында балаларга белем 
һәм тәрбия бирүне оештыру мәсьәләләре, мәктәпкәчә аудиториядә укыту методикасы кебек 
темаларга багышланды.

Әлеге чарада Актаныш район үзәге мәчетләрендә укытучы мөслимәләр дә катнашты. 
Фотода: Актаныш мөслимәләре белән Әлмәттә “Нур” мөселман мәктәбенә нигез салучы Айгөл Әх-

мәтҗәнова (сулдан беренче), Малайзиянең башкаласы Куала Лумпур шәһәре университетының ислам ци-
вилизациясе һәм тарихы кафедрасы доценты Эльмира Ахметова (уртада).

24-26 сентябрьдә Лаеш районы мөх-
тәсибәтендә Татарстан Респу-

бликасының барлык имам-мөхтәсибләре һәм 
казыйлары өчен квалификация күтәрү курсла-
ры узды. Хәзрәтләргә  һөнәри әзерлекләрен 
ныгытырга танылган дин һәм социогия га-
лимнәре булышты - ислам фәннәре докторы 
Рөстәм хәзрәт Нургалиев, КФУның Медиация, 
конфликтларны җайга салу һәм экстремиз-
мны профилактикалау үзәге мөдире Олег Мав-
рин һәм конфликтолог Резеда Галихуҗина. 
Дәресләрдә шәригатьтә мирас һәм гаилә хо-
кукы, шулай ук этноконфессиональ конфлик-
тлар белән идарә итү, милли куркынычсызлык 
системасында экстремизмны һәм террорчы-
лыкны профилактикалау, дингә кагылышлы Россия Федерациясе законнарының үтәлеше ту-
рында сөйләнде, иң зур һәм актив мәхәллә һәм мөхтәсибәтләрнең эшчәнлек тәҗрибәләре өй-
рәнелде һ.б.  Курслар Диния Нәзарәтенең Пленум утырышы белән төгәлләнде.

Курсларда Актаныш район имам-мөхтәсибе Руслан хәзрәт Мортазин укып кайтты.

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

▪ Актаныш мөхтәсибәте сайтыннан әзерләнде



Мөхәррәм аеның 22-нче 
көнендә, мөфти Камил 
хәзрәт Сәмигуллинның 
мөселман яшьләре белән 
еллык очрашуы булды.

О чрашуда Нәзарәтнең 
төрле социаль башлан-

гычларын тормышка ашы-
ручы, волонтерлар, мәдрәсә 
шәкертләре, ислам юлында 
һәм дөньяви өлкәләрдә өмет-
ле яшь белгечләр катнашты. 
Нәзарәтнең яшьләр сәясәте 
Коръән кыйммәтләрендә тәр-
бияләнгән яшь һәм гыйлемле, 
ихтирамлы, югары әхлаклы, 
бүгенге заман белән бергә ат-
лаучы шәхес образын яшьләр 
арасында популярлаштыруга 
юнәлтелгән. 2018 елда ТР МДН 
тарафыннан яшьләр өчен 13 
проект гамәлгә ашырылды: 
Мөселман яшьләренең Кыш-
кы һәм Җәйге форумнары, 
«Яшь вәгазьче» дини конкур-
сы, «Ислам. Беренче адымнар» 
бер көндә белем алу мәктәбе, 
«Кәгазьгә яңа тормыш бүләк 
ит» хәйрия акциясе, «Мөсел-
ман яшьләре фикерләшү клу-
бы», «Мөслимәләр мәктәбе», 
джиуджитсу буенча Шиһабет-
дин Мәрҗани исемендәге Ку-
бокка Бөтенроссия турниры 
һәм Шиһабетдин Мәрҗани-
нең 200-еллыгына багышлан-
ган билбау көрәше буенча Ха-
лыкара турнир, ТР мөфтиенең 
волонтерлар һәм актив мөсел-
ман яшьләре белән очрашу-
лары, ТР мөфтиенең махсус 
стипендияләре, «Таян Аллага» 
әдәби бәйгесе һ.б.лар.

Мөхәррәм аеның 22-нче
көнендә, Казанда V 
«Мәдәниятләр мозаикасы» 
республика 
этноконфессиональ 
фестивале узды. 

А ның даими катнашучы-
сы булып, традицион 

рәвештә фестивальдә иң бай 
күргәзмәләрнең берсен тәкъ-
дим итүче ТР мөселманнары 
Диния нәзарәтенең “Хозур” 
нәшрият йорты тора. 

Бу юлы фестивальнең те-
матикасы милли киемнәргә 
багышланды һәм анда кат-
нашучыларга Татарстан ха-
лыкларының традицион ки-
емнәрен белән танышу мөм-
кинлеге бирелде. Аерым ал-
ганда, «Хозур» нәшрият йорты 
күргәзмәсендә татар-мөсел-
маннарның кием-салым үр-
нәкләрен: Ислам канунна-
рына туры килә торган күл-
мәк, кафтан, калфак, кулдан 
эшләнгән читекләр урын 
алды. Экспонатлар Казанның 
«Эбиволь»милли кием салоны 
тарафыннан тәкъдим ителде. 
Моннан тыш, ТР мөселманна-
ры Диния нәзарәте һәм «Хо-
зур» нәшрият йорты стендын-
да соңгы вакытта дөнья күр-
гән басмалар һәм татар, гарәп 
һәм рус телләрендәге иң по-
пуляр китаплар, шулай ук ша-
маилләр һәм «Хозур»  фирма 
кибетенең башка продукциясе 
тәкъдим ителде.

Татарстан башкаласында 
Болгар Ислам академиясе 
докторантурасын беренче 
тәмамлаучыларга 
дипломнар тапшырдылар. 

К ол Шәриф мәчетендә 
узган тантаналы чара-

да Россия Баш мөфтие, Рос-
сия мөселманнарының Үзәк 
Диния нәзарәте рәисе Тәлгать 
хәзрәт Таҗетдин, Татарстан 
мөфтие урынбасары, Болгар 
ислам академиясенең учреди-
тельләр советы рәисе Илфар 
хәзрәт Хәсәнов, ректор Дани-
яр Абдрахманов һәм башка-
лар катнашты. 

Ике еллык курстан соң, ис-
лам фәннәре докторы исеменә 
алты кеше лаек булды. Алар 
- ТР мөселманнары Диния 
нәзарәте Голәмәләр шурасы-
ның җаваплы сәркатибе, Ев-
разия ислам советы рәисенең 
фәтвалар буенча урынбасары 
Рөстәм хәзрәт Нургалиев, нә-
зарәтнең Голәмәләр шурасы 
әгъзасы, Россия ислам инсти-
туты мөгаллиме Рамил хәзрәт 
Гыйззәтуллин, Казан ислам 
университеты каршындагы 
Коръән хафизларын әзер-
ләү үзәге директоры Рөстәм 
хәзрәт Фәизов, Казан ислам 
университетының Коръәнне 
өйрәнү һәм аңлату укытучы-
сы Рәшит хәзрәт Сибгатулин, 
Дагыстан ислам университеты 
шәригать фәннәре укытучысы 
Әмир Мәүлетов, шулай ук Ми-
радил Хәйдәров.
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Мөхәррәм аеның 19нчы 
көнендә, Зәй районы 
Имәнлебаш авылында 
күренекле татар дин 
галиме, мәгърифәтче, 
галим, язучы, табиб 
Таҗетдин Ялчыголның 
тормышына һәм иҗатына 
багышланган фәнни-
гамәли конференция 
уздырылды.

А ның эшендә Татар-
станның баш казые 

Җәлил хәзрәт Фазлыев, Зәй 
районы имам-мөхтәсибе Фа-
тыйх хәзрәт Нуруллин, ТР 
МДН мәгариф һәм фән бүлеге 
җитәкчесе Айдар Карибуллин, 
имамнар, шулай ук ТР Дәүләт 
Советының Мәгариф, фән, 
мәдәният һәм милли мәсьә-
ләләр комитеты рәисе Разил 
Вәлиев, тел һәм әдәбият бел-
гечләре, татар зыялылары 
катнашты.

Шейх Таҗутдин Ялчыгол 
(1763 - 1838) хәзрәтләре бөтен 
гомерен халкына хезмәткә 
багышлаган, күренекле татар 
мәгърифәтчесе, галим, та-
рихчы, язучы, мөгаллим, дин 
әһеле, Нәкшибәнди тарикаты 
шейхе һәм табиб иде. Астра-
ханда, Дагестанда, Төркиядә 
гыйлем алган. Ватанына әй-
ләнеп кайткач мөгаллим бу-
лып эшли башлый. Таҗетдин 
Ялчыгол (яхшы кол) хәзрәт-
ләре күп китаплар яза, ту-
плый һәм шәрехли.  Хәзрәт-
нең Акыйдә, Фикх, Тәрбия, 
Тарих, Тыбчылык буенча ки-
тапларының кайберләре элек 

вакытта татар мәдрәсәләрен-
дә дәрес китаплары буларак 
укытылган. Таҗетдин Ялчы-
гол хәзрәтләренең ачык, көчле 
уй-фикерләре китаплар һәм 
шәкертләрне укыту аша җәмә-
гатьнең хәленә һәм яшьләр-
нең дөрес якка үзгәрешләренә 
бик нык тәэсир иткән.

ТР мөселманнары Диния 
нәзарәтенең “Хозур ТВ” 
телеканалы яңа 
тапшырулар челтәренә 
күчте. 

Я ңа телевизион сезонда 
телеканал тамашачыла-

рын берьюлы берничә яңа те-
лепроект белән сөендерәчәк. 
Алар арасында – Казан мә-
четләренең бай тарихы белән 
таныштыра торган «Бер мәчет 
тарихы», намаз уку серләренә 
төшендерүче анимацияләнгән 
«Намазга өйрәник», Татарстан 
мөфтиенең беренче урынба-
сары Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин 
белән «Нуруль-Идах» китабы 
буенча «Фикх дәресләре», шу-
лай ук Мөхәммәд Пәйгамбәр 
-аның сәхабәләре һәм ис ,ملسو هيلع هللا ىلص
лам тарихында тирән эз кал-
дырган дин галимнәре тор-
мышыннан алынган кызыклы 
вакыйгалар турында сөйләүче 
“Гыйбрәтле тарихлар” тапшы-
рулары. Тамашачыларның 
күпсанлы мөрәҗәгатьләре бу-
енча эфирга “Сорау–җавап” 
тапшыруы чыгачак.

«Хозур ТВ» – Россиянең бе-
ренче мөселман телевидение-
се. Телевизион проект, җәмгы-
ятьтә исламның традицион 

кыйммәтләрен пропагандалау 
максатыннан, ТР мөселманна-
ры Диния нәзарәте,  «Таттеле-
ком» җәмгыяте ярдәме белән 
гамәлгә ашырылды. 

Мөхәррәм аеның 12-нче 
көнендә, Казанда ир-атлар 
өчен «I’MAN» проекты 
башланды.

Б у яңа уникаль проект 
ир-атлар аудитори-

ясенең күпсанлы сораула-
ры буенча булдырылды. Бе-
ренче утырышка 50-гә якын 
кеше килде. Алар белән ачы-
ктан-ачык сөйләшүгә имам 
Зәкәрия хәзрәт Тимганов 
чакырылган иде. Ул мөэмин 
мөселманнарның сыйфатла-
ры турында сөйләде, үз-үзең 
өстендә эшләү өчен дөрес 
ният булдырырга киңәш итте. 
Беренче утырыш барышын-
да егетләр Исламның хәзер-
ге ир-ат тормышында булу 
дәрәҗәсе мәсьәләсен карады-
лар: мөселманның омтылыш-
лары, номиналь һәм традици-
он Исламның аерымлыклары, 
югары дәрәҗәдә гыйбадәт 
кылу билгеләре, яхшы әхлак 
тәрбияләү, Мөхәммәд Пәй-
гамбәр ملسو هيلع هللا ىلص үрнәге, үз-үзеңне 
танып белү һәм башкалар.

Искәртеп үтик: «I’MAN» про-
екты кысаларында ир-атлар 
өчен атна саен очрашулар, 
төрле практикалар, спорт кү-
некмәләре һәм лекцияләр 
уздырылачак. Очрашулар Ка-
занның Галиев мәчетендә 

▪ ТР МДН
сайтыннан әзерләнде
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Дөнья яктыра көн белән,
кеше яктыра гыйлем белән

Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Аң-белем, мәгърифәт – Аллаһ Тәгаләнең ке-

шеләргә биргән бүләге, олы нигъмәте. Адәм 
балаларында күп яхшы сыйфатлар булырга 
мөмкин, әмма гыйлемле булу аны башкалар-
дан аерып торучы үзенчәлек булып тора. Гый-
лем – кешеләргә генә хас булган бер сыйфат. 
Гыйлемнән башка, мәсәлән, батырлык, юмарт-
лылык, шәфкать итүчелек кебек сыйфатлар 
хайваннарда да була. Әмма мәгърифәт, гый-
лем бары тик кешедә генә була. 

Сезгә Мөхәммәд (с.г.в.)нең бер хәдисен 
укып, анда гыйлемнең фазыйләтен китерәсем 
килә. Пәйгамбәребез (с.г.в.) әйтте: «Кем бар-
ган юлында гыйлемгә таяна, Аллаһ Тәгалә аңа 
җәннәткә юлын җиңеләйтә». Кыска гына хә-
дис, ләкин мәгьнәсе бик зур. Галимнәр – пәй-
гамбәрләрнең варислары – үзләреннән  соң 
алтын һәм көмеш калдырмадылар, бәлки ми-
рас итеп гыйлем калдырдылар. Җир йөзендә 
күп байлык туплаучылар да яшәде, зиннәт-
ле сарайлар салдырдылар, кәеф-сафа корып 
яшәделәр. Ләкин барысы да теге дөньяга буш 
кул белән киттеләр. Ә галимнәр калдырган 
мирасны теләгән һәркем кабул итә алды. Өм-
мәтебезнең галимнәре кыйммәтле мирасны 
түкми-чәчми киләсе буыннарга тапшырды, 
ул мирас яшәгән саен югалмады, киресенчә, 
артып торды. Бүгендә мәчеткә укырга килгән 
шәкертнең кулына беренче итеп Әхмәтһади 
Максудинең «Мөгәллим сәни» һәм «Гыйбадә-
те исламия» китапларын тоттырабыз. Дөньяви 
мәктәпләребездә, балалар бакчаларында Ри-
заэтдин Фәхерддин калдырган мирастан фай-
даланып тәрбия эшләре алып баралар. Аның 
китапларына нигезләнеп күпме имамнары-
быз вәгазьләр сөйлиләр. Ә бит безнең андый 
галимнәребез бик күп. Ризаэтдин хәзрәтебез 
язып калдырган: «Галимнәр кабердә ятсалар 
да тереләр…» дигән сүзләр никадәр дөреслек-
кә туры килә.

Гыйлемсезлек – өммәтнең төп бәласе.       
Дөреслектә, тормыш ул – сынау мәйданы. 
Аллаһ Тәгалә безнең һәрберебездән шушы 
дөньялык тормышыбызда имтихан ала. Ни-
чек яшибез, нинди гамәлләр кылабыз, үзара 
нинди мөнәсәбәтләр төзибез, гаиләләребездә 

нинди хәлләр бар, Аллаһ Тәгалә биргән нигъ-
мәтләрне нинди максатларга тотабыз, аның 
каршында тиешенчә гамәл-гыйбәдәттәме яки 
гөнаһларга чумып яшибезме, Раббыбызга шө-
кер кылабызмы??? Менә шушыларны аңлау 
һәм дөрес яшәү, Аллаһның ризалыгына ире-
шердәй гамәлләр кылу өчен гыйлем алырга 
кирәк. Барыбыз да беләбез, тормыш гел җиңел 
генә бармый. Барыбызның да күңелендә җән-
нәттәге кебек рәхәт яшәү теләге булса да, бил-
геле бер кагыйдәләрне һәм Аллаһ Тәгалә куш-
кан аерым бер тәртипләрне үтәмәвебез, Ул 
тыйган гамәлләрдән тыелмавыбыз аркасында 
тормышыбыз бик авыр һәм хәсрәткә әйләнә.

Коръәни-Кәримдә дә гыйлем сүзенең еш ка-
батлануы очраклы түгел. Чөнки гыйлемле булу 
динебездә бик тә әһәмиятле һәм үтәлергә ти-
ешле хакыйкатьләрнең берсе санала. Аллаһ 
Тәгаләнең Китабында «гыйлем» сүзе гомуми 
мәгънәдә кулланыла,ягъни дини һәм дөнъя-
ви гыйлемне үз эченә ала. Дөняви гыйлемне 
дә, дини гыйлемне дә тигез күреп өйрәнергә 
кирәк. Чөнки алар бер-берсен тулыландырып 
торалар. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: «Минем 
сүземне адәм балаларына җиткерүчедән дә 
сөйкемле кеше юк». Дөньяви гыйлем бирүче 
укытучылар – Аллаһның җиргә урнаштырган 
кануннарын кешеләргә өйрәтә. Димәк, алар 
Аллаһның барлыгына үзләре дә ышанырга һәм 
балаларга да шуны аңлатырга тиешләр.

Алдан әйтелгәнчә, Мөхәммәд (с.г.в.) хәдисен-
дә әйтте: «Кем дә кем гыйлем туплау юлына 
басса, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәткә керү юлын 
җиңеләйтә». Аллаһының илчесе «Аллаһ Тә-
галә юлын җиңеләйтә», диде. Ләкин «гыйлем 
туплау юлына бассагыз», дип шарт куйды. Ал-
лаһы Тәгаләгә иң нык якынайта торган әйбер 
ул – гыйлем эстәү, гыйлем туплау, гыйлем алу 
юлына басу. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә мине ярат-
сын, миннән разый булсын, дөньялыкта миңа 
рәхмәт ишекләрен ачсын һәм ахирәттә дә 
мине бәхетле итсен дип телибез икән, гыйлем 
алу юлына басыйк.

Мөхәммәд (с.г.в.) янә бер күркәм хәдис-шәри-
фендә әйтте: «Ике төрле гыйлем бар: берсе – 
телдә, икенчесе – йөрәктә». Телдәге гыйлем 
иясе сөйли, аңа нәсыйхәт бирә башласаң, «Мин 
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беләм», ди. Әмма белеме үз-үзен тотышында, 
яшәгән тормышында сизелми. Гыйлемнең 
дусты – гамәлдер. Шуңа күрә алган гыйлем 
белән гамәл кылырга тиешлебез. Ә йөрәктә 
гыйлемле кеше аз сөйли, күбрәк гамәл кыла 
һәм аның гыйлеме белән гамәле тәңгәл килә. 
Пәйгамбәребез (с.г.в.) үзе укый-яза белмәгән, 
ләкин халыкның кулына каләм тоттырган. Су-
гышта әсир калган дошман мөселманны укы-
рга - язарга өйрәтсә, аны азат итә торган бул-
ган. Аллаһ Тәгалә бәндәсен ярата икән, Ул аңа 
күңел тынычлыгы бирә, гаиләсенә – бәрәкәт 
һәм иминлек, тәненә сихәтлек, тормышына 
муллык бирә. Ул Үзенең яраткан колына шушы 
дөньясына ул арыннан чыгу юлларын аңлата.

Инде бакчаларыбыздагы яшелчәләрне, 
җиләк-җимешләрне, басу-кырлардагы уңыш-
ларны җыеп алдык диярлек. Аллаһ Тәгаләбез-
не мул уңышлар белән куандырды. Инде рухи 
уңышка ирешү, рухи байлык туплау вакыты 
җитте. Хәзер буш вакытларыбыз күп. Теле-
визор каршында сериаллар карап, социаль 

челтәрләрдә гайбәт сатып, Аллаһ Тәгаләнең 
иң олугъ нигъмәте булган вакытны заяга са-
рыф итмик. Бергәләп Коръән серләрен, гаилә 
иминлегенә ирешү юлларын, бәхетле булу сер-
ләрен, динебез кагыйдәләрен, дога кылу тәр-
типләрен, рухи байлыгыбызга ирешү максат-
ларын өйрәник.

Районыбыз мәчетләрендә гыйлем алучылар 
елдан-ел арта. Элек гыйлем алырга зур яшь-
тәгеләр генә тартыла иде.  Хәзер яшьләребез 
бик теләп дини гыйлем алалар.  Ир һәм кыз ба-
лаларыбызга да дини гыйлем бирү бик яхшы 
оештырылган. Авыл мәчетләренең күпчелеге 
каршында да дини гыйлем бирү алып барыла. 
Авылларда дини гыйлем алырга теләүчеләр 
булса, мөгәллимәләр җибәреп гыйлем бирү 
мөмкинлеге бар.  Мөгәллимәләребез  махсус 
дини гыйлемле.

Быел да Актаныш районындагы мәчетләр 
каршында дини укулар 1 октябрьдан башла-
нып китә.

№ Мөгаллим Телефон Урыны 
(мәчет) Көне Вакыты 

1 Рима ханым 
Имамова 89625749896 Җәмигъ пәнҗешәмбе 8.00

2 Рәйсәлә ханым 
Шәвәлиева 89600548487 Җәмигъ сишәмбе 9.00

3 Минния ханым 
Валиева 89178918524 Бүләк сишәмбе 18.00

4 Лидия ханым 
Галимова 89061230813 Гамбәрия сишәмбе 8.00

5 Зифа ханым 
Тимергазина 89375791415 Гамбәрия пәнҗешәмбе 9.00

2019-2020 уку елында 1 нче сыйныфка керүче өлкән һәм урта  
яшьтәге хатын-кызлар өчен уку графигы түбәндәгечә:

Балалар  өчен дәресләр: 
Җәмигъ мәчетендә – якшәмбе, 13.00 кызлар өчен, ир-балалар очен (89872283194)
Гайшәбикә мәчетендә (Актанышбаш) – якшәмбе, 13.00 кызлар өчен (89274774054)
Бүләк мәчетендә - якшәмбе, 13.00 ир-балалар өчен (89172843359)
Гамбәрия мәчетендә - якшәмбе, 10.00 кызлар өчен (89625704819)
Башка классларда дәресләр элекке расписание буенча укытыла. Өлкәннәр, урта яшьтәгеләр, 

яшьләребез, балаларыбыз өчен гыйлем алу мөмкинлекләре тудырылган, мәчетләребез ачык. 
Рәхим итегез!

▪ Зөһрә Закирова -
Актаныш районы мөслимәләр

Берлеге җитәкчесе



6 Сентябрь, 2019, № 9 (220) · ДИНИ ВӘЗГЫЯТЬ ·

К ешелекне һәм бөтен галәмнәрне бөек 
бер хикмәт һәм максат белән бар 

кылган Аллаһ Тәгаләгә чиксез мактаула-
рыбыз булсын. Бөтен барлык өчен иң бөек 
рәхим-шәфкать иясе, иң бөек шәфәгатьче, 
пәйгамбәрләрнең әфәндесе Мөхәммәд Мо-
стафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә, аның 
гаиләсенә, сәхабәләренә һәм барча аңа багы-
шлап иярүчеләргә салават һәм сәлам булсын.

Хөрмәтле мөслимәләр, хөрмәтле хаҗияләр, 
сезләргә дә Аллаһ Сөбхәнә вә Тәгаләнең рәх-
мәте һәм сәламе ирешсен!

Менә быел да, 2019 елгы олы хаҗ гамәлләре үтәп 
кайтучылар белән очрашу мәҗлесенә җыелдык. 
Былтыр мәчеттә җыелып, хаҗдан кайтучылар-
ның сүзләрен тыңлап утыручы мөслимәләребез-
нең кайберләре бакыйлыкка күчкән. Алар инде 
бүген безнең арада юк. Я Раббым! Шушы мөс-
лимәләрнең актык урыннарын җәннәттә кыл!

Безгә, исәннәргә, Аллаһ Тәгалә тагын мәчете-
безгә җыелырга насыйп кылды. Тагын бер тап-
кыр Аллаһ сүзләрен ишетергә, иманны куәтләр-
гә, Аллаһның бер нуры белән бүләкләнеп кайты-
рга насыйп булсын, ин шәә Аллаһ!

Хөрмәтле җәмәгать, быелгы хаҗ да алдагы 
еллардагы хаҗ сәфәре тарихыннан әллә ни ае-
рылып тормыйдыр. Фәкать кемнәрдер беренче 
тапкыр хаҗ кылуы белән үзгәдер бу сәфәр. Юлга 
әзерләнүләр: чемодан тутыру, кием-салымнар, 
ашамлыклар барлау, авырсам дип аптекадан бер 
кочак дарулар алу – болар барсы да шул сәфәр-
гә әзерләнүгә керә. Барлык булачак хаҗияләр 
дә аэропортта самолет көтә; утыру-төшү, чират 
мәшәкатьләре, аннан автобуста бару – һәммәсе 
бу этапларны үтә. Болар барысы да хәтәр генә 
хәлне ала торган, сабырлыкны сыный торган 
мәшәкатьләр. Кеше ни өчен шушы  җирләр-
гә, 5000 чакрым ераклыкка өеннән чыгып китә 
соң? Кешесе күп, һавасы эссе, җәяү йөрисе.... Ни 
өчен елдан ел күбрәк мөселманнар изге Мәккә 
җиренә тартыла? Чөнки монда һәммәбезне дә 
Аллаһ Тәгалә чакырды. Ул әмер итте, димәк, бу 
гамәл авырмы, җиңелме – без үтәргә тиеш. Коръ-
ән Кәримдә тәфсир ителә: Аллаһ Тәгалә Ибра-
хим галәйһиссәләмгә кешеләрне хаҗ кылырга 
чакырырга куша. Шул вакытта Ибрахим галәй-
һиссәләм: “Я, Раббым! Мин ничек итеп аларны 
чакырыйм? Минем тавышым аларга барып җит-
ми бит!”, - ди. Һәм җавап ишетә: “Син чакыр, 
ә Без аларга җиткерербез”. Шуннан Ибраһим 
галәйһиссәләм калкулыкка менеп кычкырып 
чакыра башлый. “Кешеләр! Сезнең Раббыгыз 
Изге йорт итеп Кәгъбәтуллаһны сайлады, шунда 

хаҗ кылырга кузгалыгыз!”.
Белгәнебезчә, Кәгъбәтуллаһны атабыз Адәм 

галәйһиссәләм җәннәттән чыгарылгач төзеде. 
Ул җәннәттәге Изге йорт тирәли фәрештәләрнең 
таваф кылганын, ягъни сәгать уңаена каршы әй-
ләнгәннәрен күреп төшкән була. Менә шул йорт-
ны атабыз Адәм галәйһиссәләм җирдә төзи. Ал-
лаһ Тәгалә  җәннәттән таш җибәрә. Риваятьләр 
буенча ул таш ак булган. Кешеләрнең гөнаһлары 
бәрабәренә ул каралган. Туфан суы калыккач, Кә-
гъбәтуллаһ та ишелә. Гасырлар үткәч, Аллаһ Тә-
галә Ибраһим галәйһиссәләмгә йортны күтәре-
ргә күрсәтмә бирә. Менә шушы аның кыскача 
тарихы. Шул гомердән бирле Кәгъбәтуллаһ тирә-
ли әйләнәбез, аңа карап намаз укыйбыз, ләкин 
Кәгъбәтуллаһка табынмыйбыз. Без бер Аллаһка 
табынабыз. 

Хаҗ ул - таваф кылу гына түгел, аның башка 
үтәлергә тиешле фарыз булган, сөннәт булган 
гамәлләре дә бар. 7 тапкыр әйләнеп чыккач, 
2 рәкагәть намаз укып, зәм-зәм суы эчеп дога 
кылгач, Сәгый гамәле үтәлә. Ибраһим галәй-
һиссәләмнең икенче хатыны Хаҗәр анабыз улы 
Исмәгыльгә су эзләп Сафа һәм Мәрвә тауларын 
7 тапкыр йөгереп урый. Чүлдә Хаҗәрнең бала 
белән калу тарихын сез күбегез беләсез. Шушы 
гамәлне үтәү безгә дә йөкләтелде. Бер өлешен 
генә ирләр йөгереп үтә әле. Хәзер ул таулар Әл-
Хәрам мәчете тирәлегенә кереп калган, каплаулы 
итеп,  вентиляторлар куелган. Ә ул вакытта бер-
кем янда юк, чүл, эссе кояш асты. Бер йотым су 

ИЗГЕ ҖИРЛӘР ЧАКЫРЫП 
КИТЕРДЕ
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табар өчен күпме тир түккән, борчылган Хаҗәр 
анабыз. Риваятьләр буенча бала калдырылган 
урында Җәбраил фәрештә,  канаты белән ка-
гылып, зәм-зәм суы чыга башлый. Хаҗәр анабыз 
тавыш ишетә: “Улың янына бар”. Шуннан ул са-
бые янында су күрә. Агып китмәсен өчен ташлар 
белән буып куя. Бүгенге көндә геологлар зәм-зәм 
суының запасын билгели алмыйлар, чөнки аның 
җир асты сулыгы юк, ягъни җыелып тормый. Бу 
урынга су тау ярларыннан төшә. Су бик чиста 
һәм шифалы. 

Икенче фарыз гамәл – Гарәфә  үзәнлеген-
дә, ягъни безнең атабыз Адәм галәйһиссәләм 
белән анабыз Хава очрашкан җирдә көн буена 
тору.  Гарәфә тавында хаҗилар дога кылалар, Ал-
лаһтан ярлыкау сорыйлар. Биредә ихлас кылган 
догалар кабул булып, кешеләр яңа туган сабый 
кебек гөнаһлары кичерелгән хәлдә булырлар ди-
елә. Догалар кабул булуына шик китерү  – гөнаһ. 

Кояш баегач, мөселманнар Мөздәлифә үзәнле-
генә килә. Анда төн үткәрә. Шайтанга ыргыты-
рга ниятләп ташлар җыя. Безгә 49 таш җыярга 
куштылар. Аның кызыклы күренеше дә бар. Төн 
уртасы. Кемдер утырган урыны астыннан ка-
зына, кемдер читкәрәк китеп иелеп таш чүпли. 
Иртә белән ул ташларны шайтанга ыргытырга 
дип күпме халык җәяү 6-7 км юл үтә. 2 милли-
он хаҗилар төркемен бөтен җирдә дә исән-имин 
йөртү, таш аткан урында дөрес команда биреп 
бер-берләренә каршы җибәрмичә үткәрү өчен   
оештыручылар  маршрут юлын уйлап, җиренә 
җиткереп, уңайсызлыклар булмаслык итеп ка-
милләштергән! Бер җирдә тоткарлык, аңлашыл-
маучылык юк!

 Мәккә, Мәдинә – изге җирләр. Аллаһ Тәгалә 
бу җирләргә, ризыгына, суына бәрәкәт биргән. 
2 миллион кешене су белән (Мәккәнең кунак-
ханәләренә сулар зур цистерналарда килеп тора) 
тәэмин итү өзелеп тә тормады.  Урамнарда су, 
ризык  хәер-сәдәка итеп  таратып торылды. Чи-
ста, ап-ак урын-җир бирделәр. Торган җирләре-
безне, Әл-Хәрам мәчетен гел юылган булды. Без-
гә бары тик ихлас гыйбәдәт кылырга гына калды. 

Бөтен хикмәтне бары үзең барып кайткач кына 
аңлыйсың. Без урап кайттык менә. Ул җирләр 
үзенә гашыйк иттерде. Җыештыручыларына, 
полицейскийларына хәтле йөрәккә якын булып 
калдылар. Алар көне-төне хаҗиларга хезмәт 
күрсәтте. Күз алдында һаман  изге җирләр, Кә-
гъбәтуллаһ. Күңел: “Тагын барам әле мин хаҗга”, 
- дип ашкына.

  Кеше сөйләгәннән генә тулы картина килеп ба-
смый. Шулай да икенче елга хаҗга җыенучылар-
га берничә киңәш бар. Барганда  бүләк-күчтәнәч 
алып барыгыз. Мисал өчен, Татарстан,  Казан,  
мәчетләр төшкән магнитлар. Россия конфет-шо-
коладлары алып барсагыз була. Аленушкага да 
исләре китте кунакханә админстраторларының. 

Намазлар көтеп утырганда синең янда башка ха-
лык вәкилләре утыра. Алар белән тел белмәсәң 
дә аралашасың. Аларның да безнең каян килгән-
не беләсе килә. Татарстан түгел, Россияне дә бел-
мәгән халыклар бар. Белгәннәре дә күп. Хәтта рус 
теле белгән Бангладеш кешесен очраттык. Рус-
сия дигәч, начар мөнәсәбәт күрмәдек. “О, Русия, 
Москоу! диләр. Анда баргач тискәрерәк күрене-
шләр күрсәгез, игътибар итмәгез.  Төрле илдән 
килгән, төрле менталитетка, төрле культурага 
ия булган  2 миллион адәм балалалары җыелган 
җирдә тискәре күренешләр дә булырга мөмкин 
бит. Адәм баласы хатадан хали түгел, диләр.

Икенче киңәшем – хәер-садака  итеп алган ри-
зыкларны ике кешегә берне генә алыгыз, югый-
сә, исраф була. Күбрәк дөге белән тавык бирәләр. 
Порциясе бик зур. Өченчесе - иң мөһимедер: 
ашыкмагыз, кабаланмагыз. Самолет, автобусла-
рга утырганда бигрәк тә. Сездән башка китми ул. 
Гыйбадәтнең дә тәмен белеп кенә кылыгыз. Та-
ваф кылганда, намазга урын эзләгәндә эткәләш-
мәгез, төрткәләшмәгез. Сезнең алдан хаҗи бүлеп 
үтсә – үткәрегез, үзегез группадан, я иптәше-
гездән бүленеп калсагыз да. Чөнки анда аркылы 
чыгалар да керәләр дә, сез башыгызны сәҗдәгә 
куйганда да баш аркылы үтеп китәргә мөмкин-
нәр. Нишли инде бу димәгез, чөнки үзегезгә дә 
бер урын табар өчен нәкъ шулай эшләргә туры 
килергә мөмкин. Сез дә хаҗда, калган миллион 
999 кеше дә хаҗда. Сабырлык сорап чыкмагыз 
юлга, җиңеллек сорап чыгыгыз. Сабырлыкка Ал-
лаһ Тәгалә сынавын бирә, җиңеллеккә - җиңел-
лек бирә. 

Җәмәгать, дөнья безнең тирәдә генә әйлән-
ми. Ислам дине куәтле. Бөтен дөнья халкы ис-
ламдадыр дигән хис белән кайтасың. Әл-Хәрам 
мәчете эченә генә 1 млн. намаз укучы сыя. Аның 
тирә-ягына тагын шуның кадәр үк. Ә сыймаган-
нар намазларны  урамнарда, сәүдә үзәкләрендә, 
Мәккәнең башка мәчетләрендә, кунакханәләр-
нең намаз уку бүлмәләрендә укый. Димәк, офи-
циаль булмаган сан бик күпкә зур. Анда алма 
төшәр, энә төртәр урын юк. Казанда август аен-
да “WorldSkills” чемпионаты узды. Отчет бир-
деләр: “45мең кеше стадионга җыелды. Аларны 
сәгать ярым алдан кертә башладылар. Шуның 
хәтле транспорт, шуның хәтле хезмәт күрсәтүче 
булды”,- дип. Ә Мәккәдәге Әл-Хәрәм мәчетенә 
миллионлы халык көн саен  биш вакыт намазга 
җыела. Мондагы логистика Галәм масштабында 
бара, җәмәгать! 

Хаҗга баручыларның хаҗлары кабул булсын. 
Кемнәр ниятләгән – ниятләре чынга ашсын. Ба-
рыбыз да Аллаһның рәхмәтендә булыйк!

▪ Илина Арсланова

Хаҗга барырга теләүчеләр, мөхтәсибәткә 
мөрәҗәгать итегез (телефон: 89372834680).
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Һәр фәнни ачыш Аллаһ Раббыбызның Галәмнәр 
Яратучысы икәнен таныта

Шифаланү өчен 
догалар

Пәйгамбәребез Мөхәммәд (салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм) үзенең хәдисләрендә кеше 
тәненең төзелеше хакында, ул чорда билгеле 
булмаган мәгълүматлар әйтә. Гәйшә радый-
аллаһу ганһәдән: “Рәсул (салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм) әйтте: “һәр адәм баласы 360 буын-
нан  яратылган.  Кем    Аллаһ Тәгаләне олылап, 
көн дәвамында “Аллаһу Әкбәр” – “Аллаһ Бөек”, 
«Ләә иләһә илләллаһ» -  «Аллаһтан башка һич-
бер илаһ юк». «Әлхәмдүлилләһ» - «Аллаһка 
мактау», «СөбханАллаһ» - «Аллаһ бар кимче-
лекләрдән пакь» дип әйтсә;   Аллаһка тәүбә 
кылса, кешеләр йөри торган юлдан комачаула-

ган нәрсәне алып ташласа; яхшылыкка өндәсә 
һәм начарлыктан тыйса, бу яхшылыклары көн 
дәвамында 360ка тулса, бу көнне ул кеше үзен 
җәһәннәм утыннан ерак кыла”.

Чыннан да, хәзерге заман анатомия нигезен-
дә кеше тәнендә 206 сөяк, 360 буын һәм 640 
мускул бар диелә. Меңь ярым ел элек, тән тө-
зелеше хакында фәнни ачышлар булмаган за-
манда, Пәйгамбәребез (салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең) төгәл итеп буыннар санын әйтүе 
– әлеге гыйлемнең шиксез Аллаһ Тәгалә тара-
фыннан булуын исбатлый. 

Әгәр дә чирләп китсәк, хәле-
без начарайса тиз генә шифа-
ланү юлларын эзли башлыйбыз, 
терелергә тырышабыз. Моның 
өчен төрле дарулар эчеп, та-
бибчылардаң киңәшләр сорый-
быз. Ләкин шифаланыр өчен 
Аллаһка дога кылуны, Аңардан 
исәнлек-саулык сорауны берен-
че урынга куярга кирәк. Чөнки 
Ул гына безне терелтә ала. 

Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә 
Үзеннән сорарга һәм безне дога 
кылырга өнди: «(Әй, Мухәм-
мәд) Әгәр колларым Минем 
турында сорасалар,  (әйт 
аларга) Мин, әлбәттә, бик 
якынмын, Миннән сора-
учыга, сораганын бирермен. 
Әммә сораучылар Үземә һәм 
сүземә ныклап ышансыннар 
һәм Миңа буйсынып, Коръән 
белән гамәл кылсыннар! Әгәр 
Мин әйткәнчә эш кылсалар, 
шаять, туры юлда булырлар». 
( «Бакара» сүрәсе 186 аять) 

Башка аятьтә шулай әйтелә:  
«Раббыгыз әйтте: «Миңа дога 
кылыгыз, Мин җавап бирер-
мен». («Гафир» сүрәсе 40 аять) 

Пәйгамбәребез (салләллаһу 

галейһи вә сәлләмнең) шафала-
ныр өчен киңәш иткән киләсе 
догалары бар: 

• Авырткан җиребез-
гә кулыбызны куеп 3 тапкыр 
«бисмилләһ» дип әйтәбез, соңра 
7 мәртәбә:  «Әуҙу билляhи ва 
ḱудратиhи мин шарри мәә 
әҗидү вә ухәәҙиру». 

Мәгънәсе: «Мин Аллаһка сы-
гынам һәм Анардан ярдәм 
көтәм, бөтен хис иткән авы-
ртулардан һәм курыккан әй-
берләрдән». (имам Мөслим, № 
2202)

• «Бисмилләәhи әрḱи 
нәфси мин күлли шәй’ин 
ю’зини вә мин шәрри күлли 
нәфсин әв ‘айнин хәәсидин 
Аллаhу йәшфини». 

Мәгънәсе: «Аллаһның исеме 
белән үземне өшкерәм, миңа 
авырлык китергән барча әйбер-
ләрдән, һәм һәрбер кешенең на-

чарлыгыннан вә көнчелек итү-
ченең күзләренең начарлыгын-
нан, Аллаһ миңа шафа бирсен». 
(имам Мөслим, № 2186)

• «Әс’әлюллаhәл ‘азимә 
раббәл ‘аршиль ‘азыйми ән 
йәшфияни». Мәгънәсе: «Бөек 
Аллаһтан, бөек Аршның Раббы-
сыннан, миңа шифа бирүен со-
рыйм». (имам Әхмәд, №2139)

• «Әллаhуммә әҙhиби-
ль-бә’сә раббә ннәси вәшфи 
фә әнтә-ш-шәәфи ләә шифәә 
илләә шифәүкә шифәә ән,  
ләә юґадиру сәḱамән».

Мәгънәсе: «Әй, Аллаһым! Шул 
зарарны бетер, Әй, кешеләрнең 
Раббысы, миңа шифа бир! Син 
шифалаучы. Синең шифаңнан 
башка бер нинди дә шифа юк. 
Ул шифа бөтен хасталыклар-
ны юк итә һәм ул шифадан соң 
хасталык кире кайтмы».  (имам 
Бохари һәм Мөслим)
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Тәсаввуф имамы, шейх 
Мухасәби үзенең «Ри-
сәләтүль Мустәршидийн» 
исемле китабында шулай 
яза: «Яхшысы да, яманы 
да барысы да Аллаһтан 
булуына, ягъни Аллаһ 
Тәгаләнең тәкъдиренә 
(язмышка) чын күңел-
дән ышанганчыга кадәр, 
иманның татлы тәмен 
кеше хис итә алмый».

Абдуль Фәттах Абу Гуд-
да бу китапны шәрехлә-
гән вакытта шуны искә 
алып китә. 

Абу Али Рудабарий (к.с), 
иң алда яшәүче тәсаввуф 
имамнарның берсе, Ми-
сырның хөкемдары Ибн 
Тулунга киңәш биргәне 
өчен,  арысланнар бул-
ган бер чокырга атыл-

ды. Арыслан бу галимнең 
янында фыркылдап йөрде, 
ләкин тимәде. 

Бу авыр хәлдән исән-сау 
котылгач, имам Рудабади 
(р.а) дан кешеләр сораган: 

Сезнең яныгызда 
арыслан фыркылдап йөр-
гән вакытта, сез нәрсә 
турында уйладыгыз? 

Ул шулай җавап биргән: 
«Галимнәр арасында, 

ерткыч хайваннарның  
селәгәенең нәҗес булуы 
турында төрле фикер әй-
түчеләр бар. Мин шуның 
турында уйлап тордым: 
арысланның селәгәе нәҗес 
микән юкмы?»

Бу вакыйга безгә, күңел-
ләре чынбарлыкта Ал-
лаһка юнәлгән кешеләрнең 
никадәр көчле тәкъдиргә 

ышанганын күрсәтә. 
Бу галим нык ышанган 

һәм белгән: әгәр дә Ал-
лаһның билгеләгән бер 
зарары булса, ягъни миңа 
киләчәк берәр авырлык 
тәкъдирдә язылган булса, 
ул вакытта ул, әлбәттә, 
булачак, беркем дә котка-
ра алмаячак. 

Әгәр дә тәкъдирдә за-
рар килмәячәк, бер әйбер 
дә булмаячак дип язылган 
булса, ул вакытта һичбер 
нәрсә булмас. 

Шуңа күрә, ул фикх буен-
ча дини мәсьәлә турында 
уйлаган, Аллаһ яраткан 
хайваннан куркып тор-
маган.

▪ Интернет челтәреннән
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СОРАУ: Cәфәр – хәвефле ай, кайгы-хәсрәт 
килергә мөмкин диләр. Монда, чыннан 
да, хәвефләнергә җирлек бармы? 

ҖАВАП:  Аллаһ Раббыбыз Коръәни-
Кәримдә: «Аллаһ хозурындагы Китапта 
айлар саны унике, җирне һәм күкләрне 
яраткан көннән бирле...» – диде («Тәүбә», 
36). Шуларның дүртесе – хәрам айлар, бу 
– зөлкагъдә, зөлхиҗҗә, мөхәррәм, рәҗәп 
айлары. Рамазан, зөлхиҗҗә, мөхәррәм 
айларын, башкаларныкына караганда, 
фазыйләтен артыграк кылды. Сәфәр аена 
килгәндә, ул Аллаһның башка айлары 
шикелле. Әлеге ай белән бәйле ырым-
шырымнарның тамырлары җаһилият 
чорына барып тоташа. Гарәпләр элек хәтта 
айларның урыннарын үзгәртә, күчереп тора 
торган булганнар; сәфәр, шәүвәл айларында 
никахлашудан курыкканнар. Пәйгамбәребез 
моны тыйды, сәфәр ае турындагы төрле 
ырымнарга ышанырга ярамый, дип әйтеп 
калдырды. 

Равил хәзрәт Бикбаев җавабы.
                          http://shahrikazan.ru/ сайтыннан

СОРАУ: Белгәнебезчә, Коръәннең 9 
нчы “Тәүбә” сүрәсен укый башлаганда 
“бисмилла” әйтелми. Сүрәне укый 
башлагач, ниндидер сәбәпләр белән 
укуны туктатып, берникадәр вакыттан 
соң тукталган аятьтән укуны дәвам итә 
башлаганда, “бисмилла”ны әйтергә 
кирәкме (ярыймы) икән?

ҖАВАП: “Тәүбә” сүрәсе “бисмилла”сыз 
башлана, ниндидер сәбәпләр белән Коръән 
укудан туктап, калган җирдән укуны 
дәвам иттергәндә “Әгузе билләһи минәш-
шәйтанир-раҗим” дип башлап китү 
хәерлерәк, бисмилла”әйтелми. 

  «Дин вә мәгыйшәт» газетасыннан

СОРАУ: Хәзер кибетләрдә әйбер сатып 
алгач, купон бирәләр. Ул купонны 
уйнаткач, кеше отса, буләк бирәләр. Бу 
буләк хәләлме?

ҖАВАП: Әгәр кибеттән продукция сатып 
алганда ниятегез лотерея билетын алу яисә 
лотереяда оту икән, бу очракта лотереяда 

откан әйберләрне алу сезгә катгый тыела. 
Ләкин югарыда искә алынган ниятегез юк 
икән - отып алган бүләкне алу рөхсәт ителә. 
Ә Аллаһ яхшырак белүче.

Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин җавабы.

СОРАУ:  Мөселманга музыка тыңларга 
ярыймы?

ҖАВАП: Смартфон безнең вакытыбызны 
ала. Кеше көненә җиде-сигез сәгать телефон 
куллана. Әгәр дә ул җиде-сигез сәгать Көръән 
укыса, ул изге китабыбызны яттан сөйләүче 
булыр иде. Шуны аңларга кирәк: эшләгән 
эшебез Аллаһның барлыгын оныттырмаска 
тиеш. Әгәр музыка сине Аллаһка якынайта 
икән, тыңларга ярый. Һәр кеше үзе өчен 
өстенлекләр билгеләргә тиеш. Музыка 
тыңлаудан файда бармы? Минемчә, юк. 
Әгәр синең берәр гамәлдә шигең бар 
икән, аны эшләмә, дигән сүзләр бар. Шик 
булмаганны, кыл. Бер галимнән: “Нишләп 
телевизор карамыйсыз?” - дип сораганнар. 
“Мин телевизор карамыйм һәм мин нәрсә 
югалттым? Ә син телевизор карыйсың, син 
аннан нәрсә алдың?!

Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин җавабы.

СОРАУ-ҖАВАП

Җиңел ясала, җиңел ашала торган салат:
- 1 банка кукуруз
- 1 банка фасоль
- 2 пешкән чөгендер
- Консерваланган майлы балык
- Майонез

· ТӘМЛЕ БУЛСЫН ·

http://shahrikazan.ru/
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“Сак булыгыз: секталар” ди-
гән темага беренче ачык лекция 
башкаланың иң җанлы урамы 
– Бауманда урнашкан “Түбәтәй” 
ресторанында узды.

Очрашу темасы очраклы рәвеш-
тә генә сайланмаган: бу көн-
нәрдә Татарстанда традицион 
«Экстремизмга – юк!» республи-
ка айлыгы бара. Хәзерге вакытта 
барлык мөселманнарның да Ис-
лам буенча төпле белемнәре юк. 
Динебез турында сай күзаллауга 
ия булганда, дин тотучылар ара-
сында фетнә тудыручыларның 
корбанына әйләнү бик җиңел. 
Нәрсә ул экстремизм? Бүгенге 
заманда нинди экстремистик 
төркемнәр бар? Социаль челтәр-
ләрдә фетнә таратучыларның 
ятьмәләренә ничек эләкмәскә? 
Бу һәм башка сорауларга ТР 
мөселманнары Диния нәзарәте 
белгечләре – мөфтиятнең шәри-
гать мәсьәләләре буенча бүлек 
җитәкчесе, Коръән-хафиз Булат 
хәзрәт Мөбәрәков һәм РИУ мө-
галлиме, гакыйдә, хәнәфи фикхы 
буенча китаплар һәм мәкаләләр 
авторы Әхмәд әл-Хәнәфи җавап 
бирде.

Очрашу башында катнашучы-
лар күпләрне борчый торган 
мәсьәләне тикшерде: традицион 
Ислам нәрсә ул һәм ни өчен нәкъ 
менә аны сакларга кирәк?

Әхмәд хәзрәт сүзләренә ка-
раганда, үз вакытында өммәт 
эчендәге фикер каршылыклары 
турында Мөхәммәд Пәйгамбәр 
-кисәткән. Хәзрәт Аллаһ Ил ملسو هيلع هللا ىلص
чесенең ملسو هيلع هللا ىلص күпләргә билгеле 
хәдисен китерде:

 – Минем өммәтем җитмеш өч 
төркемгә бүленер, җитмеш ике-
се җәһәннәмгә, берсе җәннәткә 
керер. Аннан сорадылар: «Җән-
нәткә керүчеләр кемнәр алар?» 
Пәйгамбәребез ملسو هيلع هللا ىلص җавап бир-
де: «Алар минем артымнан һәм 
минем сәхабәләрем юлыннан 
баручылар». Бу нәрсә дигән сүз? 
Әлеге сүзләре белән Аллаһ Илче-
се  ملسو هيلع هللا ىلص шуны аңлатты: Ислам-
ның асыл, дөрес юлы – ул Сөннәт 
юлы, ягъни традицион Ислам. 
Әгәр шушы юл белән барсагыз, 
ялгышмассыз. Сезнең гакыйдә-
гез Аллаһ Илчесенеке ملسو هيلع هللا ىلص белән 
бер булыр.

Катнашучылар шулай ук экс-
тремистларның билгеләре һәм 
аларның ялган дини идеяләре 
мәсьәләсен дә карады. Булат 
хәзрәт Мөбәрәков экстремистик 
һәм радикаль агымнарның берсе 
мисалында аңлатма бирде: “Сек-
та тарафдарлары абруйлы галим-
нәрнең фикерләрен кире кага, 
“үзләренең” галимнәре килгәнче 
Ислам турында күзаллау бозып 
күрсәтелгән булган, дип саный. 
Андый кешеләр Коръәнне һәм 
Сөннәтне “үзләренчә” аңлата, 
дини наданлыктан файдаланып, 
белемсезләрне бутый. Алар белән 
килешмәгән мөэмин мөселман-
нарны кяферләр дип атый».

Алга таба Әхмәд хәзрәт ни 
рәвешле секталарның корбаны-
на әверелмәскә дигән сорауга 
җавап бирде:

- Барлык мөселманнар фикх 
мәсьәләләрендә - я мөҗтәһидләр, 

я мүкаллидләр. Өченчесе була 
алмый. Әгәр син мүкаллид 
икәнсең, кемгә иярүеңне сайла 
– сәләфләр чорындагы билгеле 
галимгәме яки торышы-урыны 
билгеле булмаган замандашкамы. 
Әңгәмәдәшләрегез иярә торган 
галимнәргә карагыз. Һәм 
традицион Ислам тарафдарлары 
булган ата-бабаларыбызның 
кемнәргә иярүенә игътибар 
итегез. Революциягә кадәрге 
татар мәдрәсәләренең барлык 
укыту программалары 
традицион, ортодоксаль Ислам 
дин галимнәренең хезмәтләренә 
нигезләнгән. Бу - объектив 
тарихи факт.

Лекторий ахырында катна-
шучылар остазларга башка те-
малар буенча да сорау бирү мөм-
кинлегеннән файдаланды. Ае-
рым алганда, бер егет “Дәгъват-
ның кайсы яхшырак: сүз белән-
ме, әллә эш беләнме?” дигән со-
рау бирде. Остазлар дәгъватның 
бу ике төре дә әһәмиятле дигән 
фикер әйтте. Сүздә яки эштә генә 
үрнәк булу мөмкин түгел. Әдәпне 
саклау да бик мөһим.

Искәртеп узыйк: “Лекторий”да 
катнашучыларны ай саен күре-
некле спикерлар катнашында 
кызыклы ачык лекцияләр һәм 
фикер алышулар көтә. Киләсе 
очрашу 2 октябрьдә 18.30-да була 
(урыны ачыклана). Анда Ислам 
кысаларында эволюция теория-
се турында фикер алышу план-
лаштырыла.

▪ ТР МДН сайтыннан

· КӨНҮЗӘК МӘСЬӘЛӘ ·

Казанда «Лекторий» 
проекты башланды



Мөхәррир вазыйфаларын 
башкаручы Гәрәева Д. Д.

Элемтә, мәгълүмати технологияләр 
һәм массакүләм Коммуникацияләр 
өлкәсендә законлылыкны күзәтү 

Федераль хезмәтенең Татарстан Ре-
спубликасы буенча идарәсендә ПИ 

№ ТУ15-01471 саны белән теркәлде.
Редакция советы:
Арсланова И.Ш.
Рахманова Г.Ф.

Нәшер итүче: 
423740, Татарстан Республикасы, 

Актаныш районы, Актаныш авылы, 
Совет урамы, 22а
8(937)283-46-80

Мөхәррият, басмаханә адресы: 423740, 
Татарстан Республикасы, Актаныш рай-

оны, Актаныш авылы, Ленин проспекты, 4. 
mail: nurgazet@mail.ru

3-09-54, 3-03-33

Гәҗит татар телендә айга бер тапкыр 
җомга көнне чыга. Язмадагы мәгълү-

матлар өчен авторлар җаваплы. 

«Нурлы гәҗит»кә язылып, сез татар 
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Ястү намазына Азан 1 октябрьдән
район үзәгендәге мәчетләрдә 19:00 сәгәтьтә
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Сәхәр 
тәмам

Иртәнге 
намаз

Кояш 
чыга

Өйлә 
намазы

Икенде 
намазы

Ахшам 
намазы

Ястү
намазы

Һиҗри
1441ел

1 Сиш 03:20 03:55 05:25 12:00 15:00 17:11 18:52 2

Сә
ф

әр

2 Чәрш 03:23 03:57 05:27 12:00 14:57 17:08 18:49 3
3 Пәнҗ 03:25 03:59 05:29 12:00 14:55 17:06 18:47 4
4 Җомга 03:27 04:01 05:31 12:00 14:53 17:03 18:44 5
5 Шимбә 03:29 04:03 05:33 12:00 14:51 17:00 18:41 6
6 Якш 03:31 04:05 05:35 12:00 14:48 16:58 18:39 7
7 Дүш 03:33 04:07 05:37 12:00 14:46 16:55 18:36 8
8 Сиш 03:35 04:09 05:39 12:00 14:44 16:53 18:34 9
9 Чәрш 03:38 04:11 05:41 12:00 14:42 16:50 18:31 10

10 Пәнҗ 03:40 04:13 05:43 12:00 14:39 16:48 18:28 11
11 Җомга 03:42 04:15 05:45 12:00 14:37 16:45 18:26 12
12 Шимбә 03:44 04:17 05:47 12:00 14:35 16:43 18:23 13
13 Якш 03:46 04:19 05:49 12:00 14:32 16:40 18:21 14
14 Дүш 03:48 04:21 05:51 12:00 14:30 16:38 18:19 15
15 Сиш 03:50 04:23 05:53 12:00 14:28 16:35 18:16 16
16 Чәрш 03:52 04:25 05:55 12:00 14:26 16:33 18:14 17
17 Пәнҗ 03:54 04:27 05:57 12:00 14:24 16:30 18:11 18
18 Җомга 03:56 04:29 05:59 12:00 14:21 16:28 18:09 19
19 Шимбә 03:58 04:31 06:01 12:00 14:19 16:25 18:07 20
20 Якш 04:00 04:33 06:03 12:00 14:17 16:23 18:04 21
21 Дүш 04:02 04:35 06:05 12:00 14:15 16:21 18:02 22
22 Сиш 04:04 04:37 06:07 12:00 14:13 16:18 18:00 23
23 Чәрш 04:06 04:39 06:09 12:00 14:10 16:16 17:58 24
24 Пәнҗ 04:07 04:41 06:11 12:00 14:08 16:13 17:56 25
25 Җомга 04:09 04:43 06:13 12:00 14:06 16:11 17:54 26
26 Шимбә 04:11 04:45 06:15 12:00 14:04 16:09 17:51 27
27 Якш 04:13 04:48 06:18 12:00 14:02 16:07 17:49 28
28 Дүш 04:15 04:50 06:20 12:00 14:00 16:04 17:47 29
29 Сиш 04:17 04:52 06:22 12:00 13:58 16:02 17:45 1
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30 Чәрш 04:19 04:54 06:24 12:00 13:56 16:00 17:43 2
31 Пәнҗ 04:21 04:56 06:26 12:00 13:54 15:58 17:41 3


